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Hlrdetéal dijak a leg-
olsaébban számíttatnak. 

Kéilratok nem adatnak vlaeaa 
Nyílttéri közlemények 
ltja aoionklnt Lel 29.— 

Uetlelealk mlnáan v a • á i a ap 

U j r o m á n nyelvű ú j s á g 
jelent meg városunkban. Eső száma auginz-

Şua 16 án jött ki- Címe : „Ţinuturi Secuizate". 
Szinte előre tud uk, pontosan meghatároz-

hattuk volna a lap irányát. 
A gyűlölet alapján álló, 

elvakult, megszédült szólamoknak gépies után 
zója, amely nem kiván semmi felkészültséget, 
semmi lelki felemelkedést.  FAleg pedig nélkü-
lözi a pennaforgatás  azon legelemibb alap 
törvényét, amely a nyomtatott betűt az emberi 
együttélésnek előmozdítására, a kibékülés mü-
vének szolgálatára, ami viszonyaink szerint 
pedig ebb9n a nemzetiségeiben olyan sok BiinU 
országnak nyugalmára rendelte-

Komolyságát illetőleg tehát nem tartozik 
ez az uj román nyelvQ újság első száma azon 
értékek közé, amely épít. Akármennyire jó 
románoknak hiszik magukat azok, akik ezt a 
szellemet kihozták, bigyjenek nekünk abban 
az elfogulatlan  megállapításunk ban, hogy hazá-
jának legnagyobb ellensége ezekben a vesze 
delmes, kiforratlan  és utakat kereső időkben 
mindenki, aki írással, gondolattal vagy tettei-
vel nem a kékéé szeretetnek, a nyugalomnak, 
a kiegyensúlyozásnak útjait keresi. 

Már padig az a hang, amely iit, ennek a 
békés szándékú Székelyföldnek  vallásos né-
pét még mindig az „irredentizmus szolgálatá-
ban* képzelgi, aki arról képes beszélni, hogy 
ez a Székelyföld  „tűzfészke  a budapesti reví-
ziós törekvéseknek", engedelmet kérünk, az 
nem hivatott arra, hogy ennek a két egymásra-
utalt népnek sorsán és összehozásán dolgozzon. 

Mindaz, aki ma tollat fog  a kezébe, az 
tisztában kell legyen azzal, hogy a világban 
óriási horderejű problémák vajúdnak, amelye-
ket nem szabad figyelmen  kivill hagyni külö-
nösen azoknak az országoknak, abol az ural-
kodófaj  mellett más kul'u'ák ÍB életlehetősé-
geket keresnek. 

Miféle  éretlen gyermekhang, micsoda lélek 
nélkül való betUhalmaz, Bmely 1936 ban, egy 
világháború u'án két évtizeddel, vagy ha ugy 
tetszik, az együttélés csaknem husz esztendeje 
után még mindég képes a gyanúsítások lelki 
ismeretlen vádjaival tüzelni ellenünk a han-
gulatot. 

Hát van-e fogalma  egy.egy ilyen .újság 
iróvá" előléptetett ifjú  tanítónak arról, hogy 
a gyűlöletnek milyen pusztító a természete a 
n^pek egymásmelletti életében. Milyen nagy 
erények, lelki adottságok szükségesek a sze-
retetnek hirdetéséhez. 

Mi, akik egymást Bzeretni, akik egymás 
kuliuráját megbecsülni a világháború legbor-
zalmasabb megpróbáltatásai között tanul'uk, 
felháborodunk  minden meggondolatlanságon, 
amely igazságtalatul vádol és lelket mérgez. 
Mi, akik harminc hónapokat éltünk a hősi halál 
borzalmainak torkában, más szemmel nézzük 
ós keressük a megték'Jlés u'jai', mint azok 
az álhBzsfiaskodáBok,  amelyek semmi egyebet 
nem csinálnak, miut a mi véráldozalujkon 
BzélhámoBkodnak a világ minden táján. 

Hái; mit tudja Robu, az állami elemi iskolai 
tanitó TopliţvC uc községből azt, hogy mi volt 
a világháború előtt. Azt irja: „mit szólnának 
a magyarok, ha ugy bánnánk ei velük, mint 
ők bántak a románokkal 1914-ig. 

Először is, azóta lezajlott egy tömeggyil-
koBság a népek önrendelkezési jogáért. Másod-
szor pedig, őszintén mondjuk, meglennénk 
elégedve, az htenaek mindennap hálák adnánk, 
ba ugy volna... 

A magyar királyi bonvi-dsíg kötelékében 
szolgáló tÍBztikar példi u köteles volt román 
nyelven tanulni azokb >n az ezredekben, ahol 
román nyelvQ legénység volt. Hillott erről 
Robu ur? A hivatkozott „azelőtti" helyzetben 
levő magyar hadseregben ryiívn állott az ut 
mieden román számárai a legtágasabb polcokig. 
Da az érvényesülés lehetősége nem volt el-
zárva a románok elől a közélet egyetlen vona-
lán se. Mit folytassuk  ezt a semmi beszédet, 
soha nem hallottunk .azelőtt" arról sem, hegy 
akárki megkülömböztetést tett volna magyar 
vagy román hadirokkant küzött. Ma pedig mt'g 
ebben a legszerencaétlenebb sorsban is más 
elbírálás között senyvedünk.... 

De hagyjunk békét a múltnak. A jövő 
érdekel. A jövő, amelyet meg kell harcolnia 
ennek a két egymásra utalt népnek mindazzal 
a veszedelemmel szemben, amely fenyegeti 
köröskörül. 

Nos, ennek a közös harcnak mások az 
utjai. Az egymással kibékülő szeretet, ami 
össze kell kovácsoljon minket, közös hazánk 
érdekeinek védelmére. 

tíít a népet az együttélés husz esztendeje 
alatt soha senki hütleneégen nem érte. Köte-
lességét hűségesen teljesítő polgárai uj hazá-
juknak, akik elvannak telve a békés munka 
óhajától. A legördögibb, a legkörmönfontabb 
igyekezettel sem lehetett kisütni rólunk mást, 
mint azt, hogy királytisz-elő, nyilfszándéku  nép 
vagyunk a román állam keretében, akik szolgál-
juk annyi becsülettel, annyi tisztességgel, ke-
nyeret adó uj hazánkat, mint bárki ebben az 
országban. Mi caak hord'uik a közöa hazának 
alapjaihoz és azörnj ültödtünk eokat azokon a 
hazafiaskodó  szélhámosságokon, amelyek leg-
többször azért vádaskodnak felénk,  hogy bünöa 
üzelmeikről a figyelmet  eltereljék. 

Nem akarunk világért sem iskolát adni 
abból, hogy miképpen kell az ujságbetQt fel-
használni a produktív munka érdekéhen, az 
országépitő gondolat szolgálatában. — Annyit 
azonban állítunk, hogy nem ugy, amint azt 
ennek a román nyelvű újságnak silány tar-
talma és primitiv hangja elképzeli. 

A ciuci Jaj  és  magzatvédelem. 
Mult  számunkban teljes jóindulattal  hozzászol-

tunk  laptársunk  magzatelhajtással  kapcsolatos  cik-
keihez.  — Leszögeztük,  bogy véleményünk  szerint 
ártanak  ezek a cikkek,  mert egyenesen kioktatják 
a magzatelhajtásokkal  kapcsolatos  szerek  haszná-
latára  a végeredményében  ezen a téren nem száz 
százalékosan  ismerős  közönséget. 

Tévedések  elkerülése  végett  újból kijelentjük, 
álláspontunkat  most is fenntartjuk.  Annak dacóra 
is, hogy laptársunk  hasábjain pontokba  szedve, 
személyes éllel,  rosszindulattal  és kőtekedéssel  vá-
dolnak  bennünket,  akik  teljes jóindulattal,  az ügy 
nagy fontosságát  szemelótt  tartva  szóltunk  a kér-
déshez.  Nem  saját kezdeményezésből,  hanem szá-
mos bennszülött  ciuci székely  intellektuel  felhábo-
rodása késztetett  erre. Az egyik  felhozandó  példán-
kat  tőlük  is kaptuk. 

Altaláb.m  véve nem lehet szó nélkül  hagyni 
ezt a vármegyénkben  divatozó  szellemet,  amely 
kioktató  szándékával,  mintegy  vezérszerepet kép-
zeleg és a jó „bazaű"  száz százalékos  tógájában 
igyekszik  mindegyre  megjeleni  a közvélemény  előtt 
Minden  alkalommal  ugr tünteti fel  a szőnyegre 
kerülő  dolgokat,  mintha kizárólag  ő képviselné  azt 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCÁJA. 
Ba a u n e i e a l s s l 

Szörnyű robot az Elet, 
keBerves iga, rabszolga sors 
véres verítékkel szerezni a keuyeret. 
Te kéjenc fóldes-Ur,  Oh Élet ? 
Ne űzz, ne hajts, ó hagyj pihenni, 
Engedd megenni ezt a darab 
könnyeimmel megpuhított kenyeret! 
Fáradt már a lábam, ernyedt már a karom, 
Ne üss, — hisz' fáj  —, ne hajts nem birom tovább 
vonni e keserves igát, hiába akarom. 
De aajnoa nem lehet, az Elet itt az Ur 
éa én vagyok a jobbágy, az enyém a robot, 
s az „előre", a .tovább" harsogja tul 
a iáradt jajkiáltáaokot, 
és nem tudja az Ur, hogy mi a fájdalom, 
mert biztatóul végighasit ostorával 
véresre vert mezítelen hátamOD. 
És én újra felveBzem  a jármot, 
Elátkozva önmagamot tovább-továkb rovom 
a végnélküli köves barázdákot. — 
Ez a sorsod Ember! 
Ha megszülettél robotolj I 
Ne is egyél, ne ia pihenj 
éa ne is mondj egy hó imát, 
CBak vedd fel  njra, meg újra 
nyakadba s húzzad, nyögjed, vonszoljad 
a keresvea, kegyetlen Élet-igát, 
amig el nem éri a homlokod 
a minden fájdalmat  örökre 
megazüntetS anya-föld  porát. 
Ez a soraod Ember! — 

1SB6. VI1L fi.  Miklós Ferenc. 

Érdekességek Topllta-Clue község múltjából. 
XXVIII. 

„Összevetett kis erők mily' nagy tervet 
klvlhetnek !.. 

(Folytatás és vége.) 
III. Alattirtak adgyuk tudtára és emlékezetére minde-

neknek, akiknek illik, hogy a us. Csik Tnplotza falva  templo-
mot építeni elkezdvén s annak helyéül a Ml'ságos (irúf 
Kornis iamilliától megörökösitett teleknek végébeu egy kis 
részetske vagyon, kire nagy szüksége vagyon a ns. közön-
ségnek mind mostan, mint jövendőben, hogy az elkezdett 
építendő templomot díszesebben hé keríteni lehessen s ugyan-
azért ns. közönségünk s főtisztelendő  Puskás Thamás l'lé-
bánus és Györpál Antal tő megyebiró urak által Tekéntetes 
Damokos Károly urnák előterjesztvén e béli szükségét azon 
kis részetekére, melyet mostani járásától ingva — egy hú-
zott borozdáig — egyenesen a Mltságos Balági Józseí ur 
birtokába lévő jószága napkelet felől  való szegire; megért-
vén a tisztelt Tekéntetes Birtokos ur a ns. közönségnek 
kévánságát s önkéntesen, a Szent Egyházhoz való jú akarat-
jának nyilvánításában — kéz bé adás mellett — által adta 
és hogy — a midőn tettzeni iog a patak járása a mostani 
helyéből az ujjba igazittassék s örökösön ott maradjon. 

Semmi just sem magamnak, aem gyermekeimnek azon 
kia által adott helyhez nem tartván, nemcsak engedtem, ha-
nem magam kéváutam, hogy ezen adásban, valamint én ugy 
kedves Nőm is Pototzky Sára asszon s minden családaim 
megengedtük, amelyet tulajdon kezeink aláírásival megerő-
sítünk. 

Mely dolog, bogy a fennirt  mód szelént ment légyen 
végbe, mint a két részről, tulajdon neveink all Írásával és 
petaétünkel megerősítjük, Csik Taplotzán Februárius 21-én 
1842-be a ogy a na. közönség is azon jó tettekért a fenn 

tisztelt urat s gyermekeit a templom épitése terhébfü  meg-
ineuti, ki vévén a pénzbeli lizetést. Györpál István biró, 
Sántus Elek esküdtt, (työrpál .losetf,  Mihály János, Ábra-
hám Ferentz, falu  jegyzője. 

IV. A tolyó 1848-dik év Jamiárius 12-ik napján kö-
zönséges gyűlésben változbatatlanul meghatáruztatott, hogy 
valakik holnapi napon akár maihás, akár gyalog a tégla 
bordáson meg nem jelenik büntettessék váltóba Itt. l . ;ugy 
hogy, ha n hibásokot a Biró meg nem zálogolja, zállogol-
tassa; az irt büntetést kitől-kitől fel  nem veszi, véteti: 
maga legyen * lizető s a Jegyzőnek is kötelességévé tétetett, 
hogy a hibásoktól bé jött, vagy bé nem jött pénzt a szám-
adásba béjegyezn munkás legyen. Költ a iennt irt eszten 
döbe, lioluapba és napon — Holló János házánál, amelyet 
ki is adott Ábrahám Ferentz fűhrer  és jegyző. 

V. Miután XemeB al Csik Szék Tek. Cseketalva Ciu-
cani elegyes közönségéhez 8 biztos személyeinket, egy né-
hány darab cserel'ák kieszközlésére (az ujj Templomunk 
Tornya felhúzása  szükségire) elküldöttük volna egy kérelem 
levél mellett, a folyó  lH-18-dik év Februaris 5-ik napján, 
mely kérelmünk után vigasztalással visszatérvén az emiitett 
8 biztos személyeink, ugy annyira, hogy onnan majdnem az 
egészet, a szükségeseket, meg is tanálók : egy részét fize-
tésünkért, amelyet is hálaadó szívvel vettünk, de még mélyebb 
forrása  lévén itt a telebaráti szeretetnek és az Ur Isten 
Ditsiretére, Minden Szentek tiszteletére készülendő ujj Templo-
munknak közönségünkre is tekintve, a mely közönaég is oly 
jó és Istenes tettel kívánt közönségünkhöz lenni, hogy 4 
darabból álló, szükségünkhöz illő cserefá  .kai megajándékozni 
méltóztatott. Két darabot ada Feltiz, egyet Középtiz, hason-
lóul egyet Al-tiz, mely adományért közönaégünk is ajálkozik, 
hogy ha ns. Csekefalvának  ÍB oly szüksége magát adná elő, 
amit kipótolhatnánk: vissza szolgálni kivánnók, ha pediglen 
szolgálatunk szükséges nem lenne s ha igen is: kóvánjuk, 
hogy ezen Szent Czélyra szentelt adományáért töbazör tiaz-
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a kristálytiszta  nemzeti irányzatot,  mely egyedül 
hivatott  megjelölni  jővőnknek  útjait.  Idegesen  csat-
tan fel,  ha ugy látja,  hogy bárki  is rálépett  at ál-
tala tökéletesen  kisajátított  munkaterületekre,  még-
ha biztosan tudja,  hogy azt a munkaterületet  nem 
is ö nyitotta  meg. Ezzel  a jelenséggel  találkoztunk 
akár  magzat,  akár  fajvédelmet  játszik  nekünk  meg-
felebbezhetetlen  bírói  talárban. 

Hát  tessék  osak beletörődni  abba, hogy mi élő 
tanúi vagyunk  a múltnak.  Azóta, hogy a viharos 
idők  fejünk  tőié  kerültek,  helyünkön  állunk.  Kez-
dettől  fogva  határozott, kiforrott  állásponttal.  Nyu-
godt  lelkiismerettel  állítjuk,  hogy minket  ebben a 
vármegyében nem taníthatnak  még az anyaméh-
ben lévő  magtaton  keresztül  sem arra, hogy mi a 
kötelesség.  Különösen  nem azok,  akik  a változott 
viszonyok utáni még kialakulatlan  helyzetben bosz-
szas esztendőkőn  keresztül  a maitól  egészen eltérő 
utakon  propagálták,  tanították  és élték  a magzat-
nak és fajunknak  védelmét.  Lehet nagyszerű  a ma 
elindított  munka. Nem  is vitattuk  annak értékét. 
Csak  azt beszéltük  és vitattuk,  hogy a jót jól is 
kell  csinálni. Azt pedig,  bogy a mi szemünkben 
bizonyos bizalmatlanság  kíséri  ezt a kőzszerepet, 
engedje  meg laptársunk,  hogy a múltból  merített 
okaink  legyenek.  Nincsen  mindezért  semmi baj. A 
megtért  báránynak  illik  megboosijtani.  De egy-
előre  a közkatonának,  a kötelességét  végző  megtért 
munkásnak  a helyén ós semmi esetre sem a csal-
hatatlanságnak  akatedrának,  az égimag asságokban 
leiedzésnek  elismerésre  számottartó  elképzelesében. 

Ez nem személyeskedés.  Csak  egy kis gerinc 
dolga  az egész, emlékezésnek  a kérdése,  amelyek 
minden  álkalommal  kinzóan előretörnek,  megdöb-
bentenek,  amikor  azt látjuk,  hogy még ez a mult 
merészel  bírálatot  megkookástatni,  irányító  szere-
pet követelni,  erk  öl ősről,  fajszeretetről  prédikálni. 

Személyeskedő  ízű  kifogásnak  nevezi a mult 
tökéletes  ismeretével  biró ősz  barátom szerkesztői 
tevékenységében  azt a hozzászólást,  amely mind-
össze annyit kockáztatott  meg, hogy amagzatelhaj-
tásról  szóló cikksorozatok  egyik  része a kitanitás 
veszedelmét  is magában hordja.  Emiatt  szinte a?zal 
vádol  meg, hogy magas méltóságok  megsértésébe 
estünk,  itthonhagyott  nagyszerű  és kiterjedt  nép-
szerűség  rombolását  végeztük. 

Pedig  távol állott  tőlünk  ezeket  a dolgokat 
érinteni és feszegetni...  A hozzászólás kizárólag  a 
tiszazugi  arzénes per analógiájára  ssűletett.  Ott 
tudvalevőleg  éppen egy orvosnak  a leírása  nyomán 
születtek  a bűntények.  A főtárgyaláson  újságcik-
keket  mutattak  fel  az egyszerű  vádlottak,  akik  az 
arzennek  a légykőből  való kivonását  ezekből  az 
ismertetésekből  tanulták  meg. 

Ha  az illetők  megakarják  várni, mig a saját 
propagandájuknak  ilyenfajta  eredménye  mutatko 
zik,  készségesen  ígérjük,  hogy utána járunk  ezek-
nek is. 

Lehet azonban, hogy sokaknak  a számára a 
tiszazugi  esettel  kapcsolatos  történet  nem elég meg-
győző,  mert hiszen osak egy világi törvényszék-
nek tévelygései  ítéletéről  van szó. És mivel mi sze-
retünk  mindenkinek  a maga fazonja  szerinti (még 
ha átmeneti is az a fazon)  adatokat  rendelkezésére 
boosátani, engedtessék  meg nekünk  a következő 
történetnek  elbeszélése. 

Tőrtént  pedig  ez a dolog  a XVI.-ik  század 
közepe táján a párisi inkvizíciós  tőrvényszék  e'.őtt. 
Akkoriban  a sziűlisz  tzőrnyen  pusztító  járvány volt. 
Évente százezrek  estek  áldozatul.  Egy párisi 01 vos 
és nagy emberbarát— neve teljes biztonsággal  nem 
tudható  — kieszelt  egy módszert  a sziülitikus  fer-
tőzés  lecsökkentésére.  A juh beléből  készített  óvszer 

telt ns. Csekefalva  minden iakoesainak légyen örök hála 
mind itt, mind a máaon (t. i . : világon!), hogy ezen jó tévő-
ségek nem tsak münköt illő hálaadásra, hanem több jó 
sziveket is buzgó érzésre s ugy a Mennyei szenteket kor-
mányozó felséges  Ur Istent Uraságtok eránt való leghosz-
szabbra nyújtó életeknek földi  és égi jutalmazásokra inditsa. 
Utóbbszor is hála mind előttünk, mind mások elölt, mint 
pedig a Mennyei Felség előtt. 

Költ Csik Taplotzán, l.o. Mártii 1«48. Kiadta: Ábra-
hám Ferentz, Jegyző. — 

* * 

Ime, egy pár egyszerű s minden szerénysége mellett 
ÍB ékesen beszélő bizonyság arra, hogy az áldozatos jóakaró 
lelkek, megfelelő  irányitáa mellett, mindig találnak módot és 
alkalmat arra, hogy összevetett kis erőikkel becnületesen 
szolgálják a köz nagy érdekeit olyan intézmények létrehozá-
aával, melyek nemzedékek javát vannak hivatva munkálni 
— Isten kegyelme folytán  — még századokon át is! 

Félre-taragó „kórileusok*, makacskodó „nagyfejüek", 
képmutató „farizeusok",  kicsiny hitű „gáncsoskodók* vol-
tak akkor is, de a köz javára téglát vető, követ fejtő  fövé-
nyét fuvarozó,  torony magasságba maltert bárkázó egyszerű 
emberek erős hite és vas akarata, valamint áldozat kéBzsége 
elől megszégyenülten kellett félre  ódalogniok a megérdemelt 
megvetésbe — utálatba! Oda is jutottak!.... 

De az ÖBBzevetett kie erőknek minden időkön át — 
szép szimbóluma — templomunk — még ma is áll a — 
Isten segítségével — pár év mnlva 100 esztendőt jubilál. 

— G. S. -

MZ8T1BZKM báró Orbán Balá-a: „Saékelyföld"  oimü 
müvének 8-ik (Háromaiékmegye) kötetét. — Cim a 
kiadóhivatalban. 

azonban egyúttal  fogamzásgátló  is volt  s ezért  n 
feltaláló  a: inkvizíció törvényszéke elé került.  Bű-
nösnek találtatott,  megégettetett.  Hamvait  aSiaj-
nába szórták,  sőt  a Törvényszék  a perre vonat-
kozó iratokat  is megsemmisítette,  bogy neve és 
emléke  is elvesszen antale,  aki jót akart  ugyan, 
de nem jól akarta,  amennyiben feláldozta  a főbbik 
jói a mellékesebbért. 

Volna még ezenkívül egy és máz külön felvilágo-
sítás Is a szigorú Igazság érdekében, dehát hogy ne 
essünk a személyeskedés hibájába, egyelőre ezeket el-
meilőzzDk, mondván „jedes Tirchen hat seln plaisirchen* 
— magyarul szabadon — hadd játszódja kl magát 
mindenki. 

A ml bizalmunk forrása  az a szent tUv, amellyel 
anyaság nlán vágyakozik a nő s amely alapja minden 
emberi kultu'ának. A feladat  nem ia lehet egyéb, mint 
az anyaságnak még magasabb po'cra emelése éB elhá-
rítása minél több akadálynak maly a fogamzás  elkerü-
lését, vagy a megtörtént fogamzás  elpusztítását kívá-
natossá ós ohajtottá teszi. A ml bizalmuik forrása  az 
a halhatatlan ós elpusztíthatatlan életenergia, melyet 
a Teremtő a csírasejtekbe adott, ame'y keresztül batol 
az óvszerek gátjain és kl tudja kerülni az elhajtó esz-
közök falankszát,  amely megbír,minden önző támadást 
sőt minden önző védelmet Is. É < ha I len ngy akarja 
élet leBz belőle minden akadályon keresztül. 

Csak egyből nem lesz élet, abból a meddő önké-
jalgésből, amelyet egynémelyek angyali ártatlansággal 
alkotó muikának mercek állítani. 

Apróságok. 
„Tinu'urile Sîcu'zate" (EUzéke'yesitett Vidéki k) 

c'm alatt uj, havonként k't^er megjelenő lsp induW 
városunkban. Szerkesztője Roman Ra> u top ita-cinci 
állami iskolai igazgató-tanító, az .Uoivereu.' helyi 
tudósítója. A lap tendenciózus elmében benne foglalta-
tik a tartalma is. E székelyesitett vidékekről besző'. 
Következetesen az .erőszakkal c siókelyetitetl* romá-
nok érdakelt akarja szolgá ni. 

A lap eUő szám i, mely a mu t vesárnnp jelent 
meg egyik balyi nyrmdában, nem b«gy kétségeket 
maga u.an. Nyelvtot'lsokka1, !zz»díápRzngg&l ngvan, 
de megmondj.* a maga vélem* oyát. Ezen a v'déken 
elBzékflyesitett  románok élnek, akiket meg aker min-
teni. 0 yan hangot üt meg, amely távol áll az emhi r-
ségtől, az egymáslránti kötelező megbecsléstől. Va'a-
hol, messze fenn  a magasban kepzell magát, ahonnan 
nyu;odt lalkihmerettel nevezi „'élebölő méregnek" a 
a kisebbségi magyar lapok talpig becsületes, minden 
körülmények között kötelesség'udó, soha durva, lebrcs-
mér'ő. meg nem engedett h >ngoi nem használó munkáját. 

Világosan látjuk a cóU. Azon az irácyvona'on ie-
dul, mint annak id' jsn a „Viitorul C ucu u * (Ciuc jö-
vője) mely bizony mindennek bizonyult, csak dppen 
„jövőnek" nem, már az akkori szerkesztőre nézve.. 

Az uj lappal kapc*olato3an önkéntelenül eszünkbe 
jut a kitűnő tollú éB széles látkörü, emberi érzelmek-
től fűtött  .Oizota C.ncuu * szerkesztője, A.*nes!u 
T odor megállapítása, aki nebány hónappal ezelőtt ;<zt 
irta, hogy a mir den bodorból éktelenül kiabáló bon-
mentők vd-kliaiön gáncsot vetnek as i<ati román 
?rdekekn«k kötekedő, minden kákán görcsöt kereső 
mazatarásukkal. Masok&t ia irt, melyeket nem ítmót-
lilnk. C-iak leBzegezztik: AtanaBlu megállcpltásal haj-
szál pontosan fekszenek  aa újonnan megjelent lapra. 

Itjer, mert nem érdeke az államnak Bem az együtt-
élésre rendalt népeknek a civakodás, as oktalan gán-
csoskodás. Megértő szeretetre van szükség, m?rt együtt 
kell élni. Történelmi rendeltetés cz, melyen a .Tinu-
turi'o Secuizate', bármenrylra nem IB tetszik neki a 
do'og, nem ted, nicc* módjában változtatni.... 

Csupán még annyit jegyzÜEk meg, hogy helyi lap-
társunknak az üggyel kapcsolatosan nem volt semmi 
megjegyzése. Közölte az uj lap Írógárdájának a név-
sorát A megjelent cikkek cim&it s el volt Intézve a 
kérdés Hja, o'y n terület ez, abol nem lehet büntet-
It nüí bokákba barepni, mt rt a nyomában nem testvér 
curnn... Vaejí-i mint a székely bicska. Az egymást-
szurás veszélytelenségében maradni. Hasznosabb ez igy * 

* • 

idegenforgalmi  propaganda... Mtnnylt hall az em-
ber hivitalosbn és uem hivatalosan egyaránt róla. Milyen 
gyönyörű elképzelések vsnnsk vó'e kapc olatosan. — 
Sajnos gyakorlatilag Is űznek prop <gandát egyrs«k 
FajleBz'U Bdii'ő és fíirdóhMysinZ  ,n( p zerüs/gít.' 

Tusnád B iloa Is akadt ngy .f*jlesz.ő".  Turmésze 
tesen horogkeresztet ho dott a nn-llén. Az eset uiy 
történt, hojy PZ ott«ni Robu tözsdéb n többen áldogál-
lat. K>z;ük egv borjgkcriezttel di-zitett vargárdBta is, 
mitö'.ben egy jól öltözött, szerény ur lépMt be s ma-
gyarul két c-om<\g „Tomisz" cigarettát krrt. 

A tfizade  Z cbarie nevü klazo'gálójn, mesterségét 
Artő kereskedőhöz biven ulvnriasan állott rendelkező 
s r -. Erre fe'ciattant  a horogkereszt: 

— Miért nem beszél rcminu' ? I 17 év óta nem 
ért rá megtanulni?! 

Erre n jól öltözött nr kitűnő románsággal a he-
veskedő fi  tUlember tudomására hozta, hogy olyan nyel-
ven vásárolj i a cigarettáit, smlljenen éppen akarja. 

Hit Ilyen Idegenforgalmi  .prcpigacda* Is van, 
melyre ezennel felhívjuk  az illetékesek fl/yalmét.  — 
Elvégre Baile-Tusnádot nem azért fejlesztették  kl 
hozzáértő kezek, hogv az ilyen meggondolatlanok tönkre 
tegyék. H« tovább fajul  a rosszra feltűnően  hajlamos 
Ilyenirányú „propaganda" könnyen megtörténhetik, 
hogy a következő id ínyben nem leuz, idegen vendé-

günk ami nemcsak Tusnadnak, hanem az egísz^megyé-
nak, sőt v é g s ő f o k o n  as államnak igen-igen kellemetlen 
doog volna. t 

Közeledik as Iskolév. Tehát mozgolódás észlel-
hető az állami tanügyi berkekben. Készítik, gyúrják a 
talajt. Ez irányban a legbuzgóbb munka kétségtalencl 
Madarason fo'ylk.  Oprea Lsonte Igazgató-tanitó nr már 
kemény ököllel dolgozik. 

A gyora egymásutánban befutó  panaszok szerint 
1860 lejeB bírságokkal Bujtja, most az uj tanév küszö-
bén azokat a szülőket, akik a mult év Borán nem já-
ratták ovodába a gyermekeiket. Kétségtelenül törvény-
telen eljárás ez, hisz a vonatkozó közoktatásügyi 
törvény szerint évközben éB havonta, szlgornan előirt 
szabályok szerint kell kiszabni a bírságokat. 

Ám Oprea igazgató ur tudja mit csinál. Az ő 
malmára ciak Igy jön víz. 

Az esetre f  lhivjuk Cnele tanfalügyelő  ur figyel-
mét. Nézien u'ánna a dolognak s Intse le tu buzgó 
tanltójá\ hbz elvégre a törvény Madarason ls törvény 
s aztán még a fülűikben  caent Anghelercu közokta-
tásügyi minl-^er ur mu't évi figyelmeztetése,  amikor 
kijulentette: 

— N;m a szülőket akarom tönkre tenni, hanem 
a gyermekeket beiskolázni. A törvényt emberséges 
szellemben, a hirságok lehetőségek szerinti kerülésével 
akarom végrehajtani. 

Ugyanezt Ismételte a mvgyjfczékhelyre  értekezés 
céljából kiküldött miniszteri veaérfaliigyelő  is. A érte 
kezleten Opraa igazgató ur IB jelen volt. Ji lesz az 
ott hallottakat eszébe juttatni. 

Sportpályát városunknak. 
Sportegyletünk tenni>-zc:rpata e hó 15-én játszotta 

le mérfcőiés4t  a Van luaáér: az udvarhelyi sport-
egylet tennis2c:spatával. Eredmény 5:4 a mi tennlsz-
ctspatunk javára. 

Misnap az4i 16 án váró uik sportkedvelő közön-
sége epy migas színvonalú bntru'-ttó mérk(,zSsíirn 
gyönyörködb t̂ett.  A i-ucuresti 1 C F. R tennlszcsapata 
élén Botez. Rimánia t̂ nniszbHjiio'ia, azonkívül Grat 
Va u éB Citon kisasszony vettek részt a barcu itó 
j-ttákokban. A bemutató herMében a ml játékosaink-
nak IB alkalma ryiioít, hogy a főváros  tennlszjátéko-
saivai ÖBBzemérjék erejüket, amelyben fejlódó  formát 
mutattak. 

Ileja volna már, hogy a sporttelep kiépítésével 
a város t'gţe lehetővé, hogy más eportagakban, külö-
nösen a jégbockeyban a fportélet  ne szüneteljen, ha-
nem a természeteB fejlődést  elősegítse. 

Ha mAr a fotbal'szezont  újból elmulaüztottuV, s 
munkálatokhoz már most BŰrgősen hozzá kellene fogni, 
hogy télre az uj Bporttelep használható legyen. 

A város pedig meghozta az áldozatot. Alapvető 
munkát végzett. Azonban Itt nim szabad megállni. 
Eít az üdvös kezdeményezést továbbra la pártolnia 
kell városunk polgármesterének. — Mi MSRBÜW, hogy 
hockey csapatuak már a jövő télen az uj pályái fog 
játszani. 

Minden verseaytállo jÉtenyésztésre van m h m l 
Két cikk keretében i?m>rtetiük Gál Faretcné 

gheorgheiii uriassio y nagyszerű munkáját a szónyeg-
szövéB terén. fi.  ismerésre méltó, derék munkát végzett 
a szerény Biékely úriasszony. Munkája értékéből sem-
mit sem von le az a körülmény, hogy a targu-muresi 
„Bséke'y HU" bmiltáBa következtében nagyértékü trun-
kája üanepélves bemutatója elmaradt. Minden bizonnyal 
meg fopja  IBIAIDI a módját, bogy szőnyegeit az érdek-
lődők B az értékeket minden körülmények között be 
caülők megtel inthessék. 

Ezirányban n\u?odtak vagyunk, mint ahogy arról 
ia meg vagyunk giőződve, bogy széleskörű, nagyvo-
na'u ituaka indul a nigyszirü halsdás nyemio. Köz-
kinccsé válik Qái Ferencné törhetetlen akarattal fej-
lesztett népművészete. 

Vane kérdésnek azonban más o'daia i«. O'yan, smi 
szintén nagyvona'u f-j;ődéBt  igényei. Ez alkalommal 
erről szeretnénk néhány monditot leírni. 

Koz udomás sze-int gvapjubói készítik a ciuci 
szőnyegeket. Minél fi:cmhbb  a gyapjú, annál értéke-
sebb a szóayeg i<, művészi éB kereskedelmi szempont 
bó! egyaránt. 

Httalmas kitörjedisü legelőink vannak. Állatte-
nyésztés lehetne népünk egyik jóljövedelmező főfoglal-
kozása. Köztük a juhtenyésztés. Hsa juhtenyésztéssel 
most la foglalkozik  a népünk, de nem kell nagy szak-
tudás annak m°gállapítására, hopy ez az állattenyész-
tési ág e«yre jobban és jobban visszaesik. Az általá-
nos iparosodás következtében lassan a székely is le-
kezdi vetni ősi viseletűt. A né pviseletet nnnylra jellemző 
lajblk, zekék és más ruhadarabok helyett városi olcsó 
holmival takarja a testét s Igy a saiát termelésű 
gyapjú naíy mérték ben háttérbe szorul. Egyre több és 
több trelFcaunel, finomabb  Fyspjuból készült, követke-
zetesen jobb minőségű posztó kerül vármegyénk placai i 
forgalomba. 

A szomszédos megye lakossága igen helyesen rá 
jült, hogy a nemesebb fajta  juh jobb gvapjuanyagot 
ad, amit kereskedelmi calokra ÍB fel  lehet do'gorni. 
Különleges gépek sem kellenek hozzá. Házilag ls elő-
állítható a kitűnő posztó. 

A felismerést  tett követte s ma Covasnan és más-
hol nagyszerűen berendezett, egészséges fejlődési  \o 
nalon mozgó háziipari gócpontok do'goznak. Q cpontok, 
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melyek erkölcsi sikeren tul felbecsülhetetlen  anyagi 
hasznot hajtanak. 

Lfshet,  hogy a posztószövés terén lemtrod nnk a 
Bzomszédos megyétől. Nehezen, vagy egvált»lán nem 
tudjuk behozni aa ottani nagy haladat. I t van azon-
ban a szőnyegUnk. Az a háziipari ág, melyben vár-
megyénk szülöttjei vezetnek országhatárokon belül és 
kívül egyaránt. 

Az ebb6n rejlő lehetőségeket nem lehft,  nem 
Bzabad a kézből kiengedni. N ipfanntar'ó  kritelê ság 
ezek kihasználása. Ehez azonban anyag kell. E sősorban 
gyapjú. 

Gyapjú, jó minőségű gyapjú nélkül nincs szőnyeg-
BzöveB. 

Sajnos, be kell Ismernünk, bogy nincs gyapjúnk. 
Keveset termel a vármngye B amit termel az sem állja 
a versenyt. Máa vidékről kell hozatni a kitűnő legelő-
vel rendelkező B másképpen ls megfelelő  C ucia a 
szőnyegszövéshez szükséges gyspjn túlnyomó többségét. 

Pedig jó kereseti lehetőségeket ryujtana a juh-
tenyésztés, melynek első feltétele  a jobb minőségű 
gyapjú. 

Nem vagyunk szakértők ebben a tekintetben. 
Nem tudunk megfelelő  tmicsokkal s;o gá'ni a jelen 
pi'lanatban. Kötelességszerűen felhívjuk  a közfigyelmet 
a juhtenyésztésre s az azzal szorosan össz.függő  gyspju-
termelésre. Szakértőinken a sor, hogy ezt a kérdést 
alapos tanulmányozás tárgyává tegyék s aztajuhfaji, 
mily jobb, a mai kereskedelmi viszocyoknek megfe-
lelő gyapjuminőséget ad, b ilsdé'ftalannl  meghonosítsak. 

Komoly népmentő program ez. Nagyszerű lehető 
ségeket rejt magában. Olyan áru a gyapjú, amit bár-
mely pillanatban és bármilyen körülmények között 
értékesíteni lehet, hisz tu'termelés nincs benne. Tisz-
tességesen ls fizetik.  S ami a lagfontosatb,  háziipari 
termékeink, szőnyegeink e'őállitásával kepceolatos&n 
nem kell idegenbe msnni az anyagért. 

Szomorú jelanség. de tökéletesen Igaz, bogy juh-
tartó gazdáinknak fogalma  sícc< a gyapjú értékérő'. 
K'.zárólag házi használatra tartanak juhokat. S m a 
juhtej feldolgozás,  m.a már tökéletes grpekkel dolgozó 
adottságaival, sem a gyapjú hozamával nincsenek tisz-
tában. Csak egy kicsit meg kell erőltetni az agyat s 
nyomban előtűnnek a nagy parlagon heverő lehetőségek. 

Vitán felül  áll nafy-aagy  gazdasági nyomorusá 
gunk. Olyan helyzetbe kerültünk, amikor mlcdsn kínál 
kozó lehetőséget kl kell használnunk. Nem riadhatunk 
vissza a kísérletektől H» valamelyik, vidékünkön edd'g 
ismeretlen gazdasági ág többet Igér, haladéktalanul 
próbára kell, illik tennünk. 

Mi egy Ilyen nagy lehetőségnek látjuk a juh-
tenyésztést. A nemesebb juhfajok  meghonosítását, vagy 
ha ezek nem bírják vidékünk éghajlatát, keresztezés 
által kell kitermelni a ciuci Időjárást kockásat nélkül 
álló, jó gyepju ós tejminőséget nyújtó jubpéldányt 

Ezért még egyszer szakértőinkhez fordulunk. 
Tanulmányozzák a kérdést. Világítsák meg a felvetett 
gondolat minden oldalát. Főként gyakorlati uton segít-
sék elő annak magvalósítását. 

világítás és orvosi kezelép. Könyvekről, Iróazerelrő', 
ágyD'miiről a taru'ó gondoskodik. Akik nem bennlakó*-, 
azok egész évrn felszerelési  hozzájáru &s elmén 400 
leit fií-tcek.  Bsnnlakók csak 14 ÓB 20 év között'ek 
lehelnek. 

A t^l gazdasági Iskolába ez 1936-37 tanévre 
belratkoml lehet személyesen vagy írásban, a Bztlksé-
gea oVmáryok c<atolásával f.  évi október hó 15 lţ-
Fölvétel a jelentkezéiak sorrr-ndiíbec, >or'áfo  1 pzém-
ban tfrtf'nik.  Előn>ben réezeFÜ'nfk  a 14—20 év kö-
zöttiek. Az tlőcdások október hó 15-én reggel 8 órakor 
fognak  megkezdődni. 

Minden közelebbi tájékoztatást Ezlvesen ad az 
Iskola Igazgatósága, Tg.-Sacuescen. 
Eiftüfeateiftifcfefe*  I ft  Bl JteaMM&dfafafe 
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Felvétel a Tg.-Sacuesc-i róm. kat. 
téli gazdasági iskolába. 

A róm. kat. püspökség a gazdatársadalom óhaj-
tásának eleget téve, Tg. Sacu setn (jud. Treitcsune) 
téli gazdasági iskolát létesített, melynek eddigi mükö-
d ÍS9 már is bizonyíték arra, hogy kltüaősn elegetctesz 
hivatásának. Ebben az iskolában nem tiszttartókat 
nevelnek, hanem a gazdaemberek gyermekeit képezik 
ki arr3, b"gy miképpen kell okosan, szakszerűen gaz-
dálkodni. Éppen ezért a kis éB a középbirtok okszerű 
művelésének, a gabonannmüak helyes kiválasztásának, 
H talaj helyes kihasználásának, gondozásának, a gyü-
inö cs és zöldségkertéflzetnek,  az állattenyésztésnek, 
Btb. e's játitását tanítják ebben az iskolában. 

A gazdasági szaktárgyakon kivül azonban általá-
nos művelődési tárgyakat ls tanítanak. Igy bittant, 
román és magyar nyelvet, történelmot, földrajzot,  Bzám-
tant, földméréstani,  levelezést és éneket, amely tan-
tárgyak tanulása szintén elsőrendű érdeke az olyan 
gazdának, akt minden körülmények között megakarja 
állani a helyét aa egyre több is több tudást Igénylő 
viszonyok kösött. 

Az Iskola Időtartama 2 év, mégpedig ugy, bogy 
a tanév kezdődik október 15-én és végződik április 
15 én. A tanulók a tel! tanfolyam  elvégzése után áprll. 
bó folyamán  e méletl. október hó 1—16. közötti Idő-
ben pedig gyakorlati vizsgát tesznek. A gyakorlati 
vizsgara a tanu'ók az áprll. 15 éa okt. 15. köz'.l idő-
ben, részben az iskola, réfzben  a saját gazdaságukban 
léssü'nek elő u?y, bogy csoportokra osztva, bizonyos 
ideig otthon a gazdaságban dolgoznak s ezen munká-
jukat időről-időre ellenőrzi a szaktanár. Két ilyen tanév 
elvégzése után a tanulók bizonyítványt kapnak, ami 
a katonaságnál ls jelentős kedvezményeket biztosit. 

A gasdasáei iskolában a gazdasági tárgyakat 
gazdasági aksdíralát végzett tanárok, az általános 
mÜ7e!ődisl tárgyakat pedig köaéplBkolsl tanárok tanít-
ják. Az előadás nyelve magyar. 

A gazdasági iskolába belratkoabatnak mindazok 
a 14—30 év köaöttl magyar anyanyelvű keresztény 
Ifjak,  akiknek vagy szűlelknak legalább 2 (kettő) hold 
földjük  van. A beiratáshoz szükségesek a következő 
okmányok: 1. Születési anyakönyviklvona', 2. Keresz-
tesi bizonyítvány, 3. állampolgársági bizonyítvány 
(másolat ls jo) 4. vagyoni bizonyítvány, 5 erkölcsi 
bizonyítvány az elöljáróságtól. Az iskolai dijak: 1936 
—37. tanévre 2590 lej, 1 mázsa buza, 2 mázsa bur-
gonya. Hóban benne van tandíj koast, lakás, fűtés, 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Szemenyel Fereno képki&llitása váro-

sunkban. Szemeayei Fjrenc a telietFiAţns jcne ü 
bánáti festőművész  1936 évi .-.uţuszlu • 23 án, vasárnap 
városunkban, ö?v. F-jer SíndiMÓ házion m°gnyitjR 
képklállitását. S sara ínyei Ferenc rokoisá;a révoi k ;p 
csolódU vármegyénkhöz, ame'ynnk szépség jit nagyps -rü 
miivés?! m ĝlátá-.okbaa veti vászonra. 50—60 képébál 
álíó kíá'litása között nagyrAsz jut a csiii hegvek és 
hangulatok csodálatos vi'agáiak, nmslyeket Sísmiayei 
olyan értékes és kiforrott  művészettel fest.  Közönségűck 
fl'yelmét  felhívjuk  S^manyel képkiállltására, amely 
vasárnaptól naponkánt m 'gtaklnthető. 

— Hargitafü'-dő  paroeil^zása megkezdő-
dött. C:c u tözs-̂ g vezetőség»- d c tr-ire n.é io kezde-
ményezésiül elindította azt a munkát, amely a H trgita 
fürdőnek  enotk a nagvrt̂ kU gyógyhalj ünkoek a f<«j-
ódcSét van hivatva biztosítunk A közsftg  vezetősége 
Benedek Peter jegyzőnek és Vorzsák László ig. tanl-
tóuak irányitásávBl most már o'yan bízoryitétait adják 
a komoly hozzáértésnek, hogy arról ez elismerés sza-
vával kell megemlékezni. A munkaprogramjuk e'u?ő 
részében valóra vátják a fürdő  területének parcellá-
zását és rendesét, amely már meg ls kezdődött. — 
Ezzel a fürdő  életéten egy uj lors?ak kezdődik. A 
közBég vezetősége megoldotta a fürdő  jövőjének leg-
fontosabb  kérdését, az ut elképzitéEécsk ügyet. A hely-
beli utászzászlóaijjal szerződéses egyességet kötött, 
hogy hét év a'att az egész utsaakisat autóval játhatóvá 
éphsék ki. Jövő évre m\r eiVészttl .íz cdső 3 kilómé-
teres szakasz a legnehezebb rási-n s ezzel már autó 
stámára járhatóvá is van téve a H .rgiia fürdő.  C;c?u 
község mai vezetősége okos, elhatározó munkájának 
értékét felmérni  is alig lehet s az numcsak a fürdő-
nek, hanem egész vármegyénknek ja?át fogja  szolgáin!. 

— Belyegmentesek az iskolai beiratkozási 
nyilatkozatok. — A Pjnzügym'Mjzterium Bilyeg-
igazgatójánok ujabb rendelete. — A mercurea c uci 
p-nzügyigazgatóság felterjesztést  intézett a pénzügy-
miniszt'.rlum illetékes Bílyrglgazgatéságához, adjon 
választ arra az évek óta sokat vitatott ügyben: bély.'g-
kötelesek e az iskolai beiratkozási nyilatkozatok és az 
erre kiadandó tar udíványok. A választ fordításban  — 
tekintettel orazágos fontosságára  — alábbiakban kö-
zöljük az összes katolikus Iskoláknak pgységns mihez-
tartás végett. .Pénzügyminisztérium. Örökösödési és 
hélvegigazgatósáz. B-lygUgyosttA'y. Szám: 400 690— 
1936 márc. 10 Pénzügyigazgató ur, tudomásara hoz-
zuk, hogy a fdlekezeti  magániskolákba beiről szándé-
kolt gyermekek szülői által, az állami oktatási törvény 
végrehajtási utasilása 4 és 29. szakaszai alapján elő-
terjesztett nyilatkozatok minden bélyeg aló! mentesed. 
Egen Munteanu igazgritó." — Ez a rendelkezés Igen 
r>gl és a tanügyi hatÓBágok által sok nehézséget tá-
masztó jogtalanságot szüntet meg és egységes fálUp̂ s 
esetén annak végrebajtáaa'elé alig gördíthetnek akadályt. 

— Halálozások Tompos Károly njuţ. jegyző 
66 éves korában auţusztua hó 16 án elhalt Ciĉ u-ban. 
Augusztus 18 án vo't a temetése nagy részvét mellett. 

— Lőrincz Oyuláné Banedek Riza életéntk 37 
évében, hosazaB, megpróbáltatáste'jes szenvedés u-ár> 
mégha t. Augusztus 21-én helyezték örök nyugtomra 
a kiabacronl temetőben. 

— Változások a helybeli rom. kat. főgimn. 
tanárt karában. 1. A ghecrgb'-nii plébánosnak rneg-
vála°z'ott LáBzIó Ignácz helyére Balázs Rizsőt nevez-
ték ki vallástasárnak. Fiatal, lelkes pap, méltó u'óda 
az eltávozott Lász'ó Ignácnok. — 2 A második rónán 
nyelvű tanszékre Lengyel ÖlHn h. tanárt nevezték kl. 
— 3. Adám J >nos h. tanár T ~rgu-S <cu <?cra távozik 
éa hrlvébe onnan Cielényl Bálát helyezték Ide. — 
4. Az Odorhelre klnavezatt Dr. Boga Lajos helyére 
Pálffy  Ferenc h. tanárt helyezték ide C u;ról. 

— Értesítés. Bdratkozások a ,P<jtru Rarea" 
gimnáziumba Mercurea-Ciuc 1936. augusztus 31-ig tar-
tanak. As I. osztályba beiratkozáshoz a következő 
okmányok szükségesek, melyek nélkül beiratkozás nem 
lehetséges: 1. Születési blzonvltvány (Anyakönyvi fei-
vonai) II. Keresztlevél. III. UJrao'tásl blzonvltvány. 
IV. Honpolgársági bizonyítvány V. Az el. Isk IV. oszt. 
bizonyítványa — Az I, oszt. fed  vételt vizsgája sztpt. 
l én d. e. 9 órakor kezdődik. Tandíj 2250 lel. Iit r-
nátusl dlj egész fizetőknek  7500 le", fél  fizetőknek 
8900 lel. Vao 6. ÖBstündij. Igazgató: Sp. Tudor. 

7 olcSó Qap 
Băile Episcopeşti — lângă Oradea. 
Viktória scallodába 800 Lei. 
Transilvania . 1085 Lei. 
Daoia . 1225 Lei, 

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

napi háromszor! étlapszerinti étkezés. 
Lakás-, gyógy-, vagy H u l l á m f ü r d ő , 

Ai olosó hét napoa kura auguBitna 22-én kezdődik, 
a fenti  árak mellett október hó 15-ig hosaaabbitható. 
50°/o vasúti kedvezmény a visszautazásnál. 

Kívánatra Orth. kóser étkezés. 
Forró Iszapfürdők  és pakolások. 

Rom&nia egyetlen UMllámfTÜrd-ője. 
2 - 8 

— Az adóhátralékok fizetésének  kedvezményei. A 
pénzügyminisztérium tekinlellel a nehéz gazdasági helyzetre, 
amelyben az adózó polgárok vannak, megkönnyíteni óhajtván az 
adóhátralékok megfizetését,  meghozta az erre vonatkozó és a Hiva-
talos lap 77. számában, április hó 1-én kihirdetett törvényt, amely-
nek értelmében a kővetkező adófizetési  könnyítések engedélyez-
tetnek: 1. Az 1931 évből eredő hátralékok fizetendők  20Vt>an 
készpénzzel és 30°/0-ban adóbónokkal, vagy a második kibocsátású 
állami kölcsön kötvényekkel, mig a megmaradó 50% elengedtetik. 
2. Az 1932 -11133 és 19J3 - 1934 pénzügyi évekből származó hát-
ralékuk fizethetők  20»/„-ban készpénzzel és SOVban a fennti 
értékpapírokkal. Az értékpapírok árfolyama  26—27°/o lévén, tehát 
az ilyen módon való fizetés  egy 58"'0-os leszállításnak felel  meg. 
Az 1931 évből eredő büntetések fizelhetök,  vagy 4°/0-ban kész-
pénzzel, vagy lü°/t-ban adóbónokkal és kötvényekkel. A leszállí-
tás 915°/,. Az 1932-1933 és 1933—191*4 pénzügyi évekből eredő 
kincstári büntetések fizetendők  84/«-ban készpénzzel, vagy 2O°/0-ban 
a fennti  értékpapírokkal, vagy a fennmaradó  rész törültetik hivatalból. 

— Egy derék szckelyosaléd megdöbbentő 
tragédiaja. Magrázó családi dráma játszódott le mult 
S4omba!on Kozmenl-C:uc községben. Polyó József  tekin-
télyes csa'ádoól származó, munkáséletü, becsületes 
székely hat évvel ezelőtt feleségül  vette Borbély Sán-
dor odavaló gazda egyedlltvaló leányát. A legény oda-
Bzáíloit a leányos házhoz és a fiatalok  közös háztar-
tást vezettek az öregekkel. A fiatalok  életét kezdetben 
Bemmi Bem zavarta. Később azonban a vő és anyós 
között gyakori nézeteitéréB6k kezdődtek, amelyek végül 
ls állaod) veszekedésekké foju'tak.  Napirenden voltak 
az összatüẑ sek, amelyok végül ls annyira tarthatatlan 
helyzetet toremtettek, hogy Potyo József  arra kérte 
fdleségét,  költözzenek külön a szüleitől. Efölött  a mult 
Biombaton Ismét felujultak  a családi kellemetlenségek, 
amelyek miatt Potyó Jizsef  a korcsmába menekült. 
0 it valamennyi alkohol elfogyasztá-ia  után hazatért és 
elkeseredésében ugy gondolta véget vet zaklatott éle-
tének. E ővette karabélyát, hátrament a csűrbe és ott 
magára ls lőtt. A lövés nrm talá't. A lövés zajára 
azonban előrohantak a családnak tagjai, akik kétségbe-
esve látták az elszánt gazdának végfő  elkeseredését; 
Megjelent Potyónak az anyósa is, Borbély Sáodorné, 
aki xhelyett hogy csendesíteni próbálta volna felizga-
tott és az öngyilkosság szándékától már beszámítha-
tatlan állapotban levő vejét, inkább még szidalmazni 
kezdte. Erre Potyó József  fölemelte  karabélyát ia 
ngymsBUtán három golyóval halálra sebezte anyósát, 
aki a helyszínen szörnyethalt. Potyó Józsefet  azonnal 
letartóztatták és átadták az ügyészségnek. A derék, 
köz-.iszteleiben á>ló székelycsalád tragédiája iránt egéBZ 
Alcslkon óriáBl részvét nyíl várul meg. 

— Halálos&s. Dr. Fazakas Endre carta-i szüle-
tésű budipisti ügyvéd, ny államtitkár 51 évea korá-
ban, gerincvelő gyulladásban hirtelen elhunyt. Teme-
tése fo'yó  hó 12 én volt Budapesten, a kerepest u;l 
temttőbon. Az elhunytat a ciuci karczfalvl  Fazakas 
családon kivül vármegyénkben nagyszámban élő barátai 
gyászolják. 

— A oiuoi gazdak vetőmag beBseraéae. 
A ciuci Mezőgazdasági K-imara mint mizden évben 
ugy az Idén is hajlandó 30 százalékos kedvezményes 
árban nemesitett buza és rozs vetőmaggal ellátni azo-
kat, akik bármi o'jból elkorcsosodott vetőmagvaikat 
ujakkal óhajtják felfrissíteni.  Ezért a Mezőgazdasági 
kamara f.-Ibivja  a mezőgazdákat, hogy nemeedtett buza 
és rozs vatőmag szükségletüket haladéktalanul jegyez-
tessék elő a községi eiőljáráságoknál, akár pedig a 
Mevőgazdaságl Kamaránál. Az előjegyzéssel egyidőben 
kilónként 2 lei előleg helyezendő letétbe. E őjegyzése-
ket legkésőbb szeptember hó 10 lg kell eszközölni. 

— Halálos szerencsétlenség. A Gheorghenl 
közelében levő „Csege" nevü hegyen egy ismeretlen 
hullára találtak. A vizsgálat megállapította, hogy Szabó 
Antal 62 éves gazdával azonos. Halála a vizsgálat sse-
rlnt szerencsétlenség következtében származhatott. As 
idősebb ember a sziklás beilyen lezuhant és belső sé-
rülések következtében meghalt. 

— llfegijedtek  a lovak az autótól és árokba 
fordították  a ssekeret E<y sseredai rendszámú 
autótól megijedtek a lovak ÍB árokba fordították  azt. 
A szekéren ü ő asszonyok közül öav. Siabó Dávldné 
és Kerekes Oyuláné baraolti asszonyok egy drótkerí-
tésre anhantak, amelyen snlyos sérüléseket szenvedtek. 
Az autó a szsrencsétleuBégről nem vett tudomást ÍB 
tovább sságuldott. A vizsgálat folyik. 
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— Felvétel • BiNirtMhd (oatkmrtdil) róm. kat. főglmnáiiamba  éa flneveló  intéaetbe. Az őai főgtmnáxtnin 
etedetlleg Snmaleon létesült a XVII. század közepe táján ée 
ott virágzott e század elejéig, mig 1911-ben fe'épdlt  a Jelen-
legi díszes épület a vele kapoaoiatoa fineveló  Intézettel. A 
kettős Intézet hatalmas 10 holdaa park közepén áll A magyar 
tannyelvű főgimnázium  állami tanterv szerint tanít éa Állami-
lag érvényes bizonyítványokat ad kl. Nyilvánossági Joga van 
(402—1931. azám. 

A főgimnáziummal  kapoBoIatcs nevelőit tézet mintegy 
200 bennlakó növendék befogadásira  alkalmas, {elszerelése 
teljesen modern. A növendékek' osaládlas nevelésben réiaeaQl-
nek. Minden lépésrél számot kell adnlok, zaebpéniflket  az In-
tézeti felügyelő  tanárok kezelik, tanulásokat ellenőrzik, vallá-
sos erköloal nevelésükről a legintenzívebben gondoskodnak. 
Az Intézetnek aaját orvosa van, aki díjtalanul kezeli a bete-
geket, oeak a gyógyazer számla terheli a szőlőket. A bennlakó 
növendékek mérsékelt díjért teljea ellátást kapnak, kivéve a 
mosást (erről mindenki maga gondoskodik ) 

Beiratkozás a főgimnáziumba  általában augusztus 25-től 
szsptember hó l-lg. Azok részére, akiknek valami vizsgájuk 
van (javító, felvételi  atb.) a vlaagák után. Előzetes jelentkezés 
az Intézetbe (az Internátusba ls) az egész nyár folyamán.)  A 
főgimnázium  olme: Dlreoţiunea Lloeulnl Rom. Cat., IL-Clao. 

A javító vizsga Ideje azeptember hó 1—5 Az V.-lk osz-
tályba felvételi  vizsga (examen de admitere In olaai VI.) 
szeptember hó 12 éa az 1. oszt felvételi  vizsga szeptember 3. 
Utóbbinak tárgyal: roman, magyar és számtan (az elemi IV. 
oazt. anyagából Írás, olvadás, elemi nyelvtani lameretek és 
1 — 2 kSnnyebb számt nl példa megoldása) A vlzega dija 100 
lej — Az őszt érettségi vizsga kezdete szeptember 20, kérés 
éa egyéb okmányok legkéaőbb angasztus 25-lg beadandók. 

Az I. osztályba Iratkozó, vagy más Intézetből jövő tana-
lónak a beírás alkalmával a felvételi  kéréshez, (melyre nyom-
tatvány az Ignzgatól Irodában kapható, oaak 8 lej okmány és 
1 lej repülő bélyeg kell hozzá) mellékein'Ok kell: 1. elemi 
Iskolát igazolványt (vgy előző osztály hitelesített anyakönyvi 
lapmásolatát). 2. Születési bizonyítványt (txtraa de mştere). 
3. Keresztlevelet. 1. Ujraoltásl bizonyítványt. 5. Állampolgár-
sági b'zonyltványt. Idegen hangzása osaládneveknél nyilatko-
zat la szükaégea arról, hogy a szülök nem |román származá-
aaak, anyanyelvük .pedig a magyar. Ez a ny.latkozat 2 tann 
jelenlétében írandó alá. Idegen anyanyelvűek éa Izraelita tanu-
lók caak miniszteri engedéllyel Írhatók be. A kérést eziránt 
legkéióbb augusztus 25-lg kell beadni. 

Az I. osztályba a beirási, tan- és fenntartói  dli összege 
együtt kb. 26 0 lej. A II —VIII. osztályban kb. 4 130 lej. Az 
Internálásban az évi dlj 6 000 lej, mely összeg havi előleges 
ré zletekben is fizethető.  Bevon^láa az Internátnaba szeptem-
ber 14-ig eate. Szeptember 15-én „Voni Sanote" éa 16-án ren-
dee előadás. Bővebb felvilágosítást  esetleg tájékoztatót válasz-
bélyeg ellenében ad az Intézek Igazgatósága. 

PAPP JÁNOS, főglmn.  Igazgató. 
— Nastasesou postafőnök  előterjesatest 

tett aa elbccsatott postások visssavetelere. 
Amint ismenetes a nyalvizsgák során a kelybeil posta-
hivataltól íb öl magyar postáit bocsátottak el. A« öt 
becsületes, leikiifm'retes  ncuikaerőnek elvonása a 
postának belBŐ működési rendjét tökéletesen felborított*. 
Nistasescu főnök  óriási erőfeszítéseket  tesz, bogy fal 
ne boruljoi ennek a fontountézm  Ínynek élete éa meg-
felelhessen  pontosan hivatásának. A Bzo'gálat érdeké-
ban most Najtasescu poslafőnök  aki egyebként míg-
értő lelkületű, tu!!urgondolkoiáru ember, most e'ő-
terjesitést tett as illetékes miniszternek, amelyben 
kéri, hogy as elbocsátottakat — a posta éld ikében — 
állásaikba helyezzék vissza. 

— Felveteli vizsgák kezdete a helybeli 
róm. kat. ÍAgimnáaiamban. A helybeli róm kat 
főgimnázium  Igazgatósága értesíti az é rdeke l t eke t , kogy 
az I. osztályos felvételi  vizsţâk szep'ember 3 án és 
az V-ik oaitálvba való felvételi  vizsgák p»dig szept. 
11-én reggel 8 órakor kezdődnek. 

— Véletlen zzerencsétlenség vádi szág köz-
ben. Barbat Octavian és Jikab gáodor helybeli vadá-
szok auţusztu* hó 19 éa délután Jigodia község hatá-
rában fürj-vadászatra  icdultak. Amint Jakab Sándor 
rgy felrepü  ő fürjcioportra  rálőtt, a szóródó sörétek 
megs-.'b9zték Pater Djmokoscét és 5 éves Sindor nevü 
fiacskáját,  jigodinl lakó?okat, akik éppen a m sőn egy 
hajtásban olyan helyen dolgoztak, hogy a vadáfzov 

nem vették észre. Az 5 éves fiacskát  a sőrétek hason 
találták és a beleket 7 helyen átfúrták.  Azonsa' beszál-
lították a helybeli korházba, ahoi Dr. H rsch Hugó fő-
orvos nyomban megoperálta a gyermeket, akinek álla-
pota most már javulóban van. Az asBziry fején  éB 
mellén könnyebb Bőrüléseket szenvedett 

— Elnapolták a pénzhamisítók tárgyalását. 
AujuízIuj hó 17 ra volt kitűzva a helybeli törvényszék 
előtt a cluciangheorghl pénzhamisítás ügyének törvéry-
szé.i fótárgyalása.  A tárgyalást szeptember hó 15 te 
elnapolták. 

— Ingyenes méhésze'i tanfolyamok.  Aa 
E. M. E. még két ingyenes méhészeti tanfolyam  ren-
dezését határozta el a folyó  évb̂ n, a kővetkerő helyen 
éa Időben: Aiudon au?uztm 24-től szept. 2 lg jelent-
kezéseket elfogad  Kaba Gyu'a a „Hangya" szövetke-
zet ihletében éa C ujon sz'.p». 14— 24 lg jelentkesőkei 
összeírja az É. U. E. titkári hivatala d. e. 9—2 órái*. 
A tanfolyamok  felölelik  a méhészet mind <n ágazatát 
éa az elméleti oktatáson kívül a hallgatók gyakorlati 
kiképzésben Is részesülnek. 

— A véletlen halálon znerenosétlenséget 
okozott. A véletlen szörnyű játéka mult vasárnap 
migrátó tngédiát idézett elő egy Cícju-1 székely 
családban. Szabó Bertalan vasára-p este — Vilmos 
Jinoa. Gábor ób Varoilkanavű gyermekeivel valamint 
özv. Szabó II hályná navü nővérével otthon üldögéltek 
az asztal körű'. A c;a'ád tagjai legmeghittebb családi 
körben együtt voltak és mogyorótöréssal, beszélgetés 
zel töltötték as időt. A beszéd az élet nagy nehézzí-
gelről folyt.  A családfő  édesapa egyszer a kezében 
levő mogyorótörő blcikát idegesen ledobta as asztalra 
azzal a megjegyzéssel, bogy blioiy Ilyen szörnyű 
kereseti lehetőségek között a szegéry ember torsa 
szörnyű sors. Az idegesen asztalra vágott bicka éle 
olyan sz> rancsétlennl csúszott el az asztalon, bogy a 
kést tovább röpítette és az az asztalnál ülő Vilmoa nevü 
8 á /es fiának  a szivében állott meg. A gyermek azon-
nal meghalt. A kétségbeesett, véletlenül gyermeke 
gyilkosává vált édesapát letartóztatták. 

— Feljelentés. Vaslle Morarlu blcazl községi 
pénzlárnokot azzal a váddal jelentették fel,  hogy a 
község pénzéből százezer lejt Blkkapz'ott. A vizsgá'at 
meglndu t. 

— Ló tolva] láz. Berszán György oltpzeml szár-
mazású cigánv a legelőről ellopta Ambiu* litván lo 
meBtl gazda két lovát. A tolvaj cigányt letartótatlák. 

— DIRECŢIUNEA SOCIETAŞII de VÂNĂTOARE din 
MERCUREA-CIUC faoe  oonoaoot membrilor orm&toarele: I. 
VZn&toarea on cainl la mlstri(t eate oprltk pe terenurile de 
oerbl. Iar pe terenurile dela Ulsentea pina la Nioaleşti na ee 
admite v&marea oo o&lnl de mistreţ'- nnmal pe z»pad& cftnd 
se văd bine armele. 2 Membrii so-'letét'l aa aiept s& lmpnţte 
pe an 2 ţopl 3. In zlaa de 27 Augnst 1936, la o:a7 seara se 
va llolta o piele de nra, cn prefol  de str'gare de 1000 Lel tn 
looalal Ceroalal Comeroianţllor. 

A oalkaaeredal vadáaatáraaaág ig»ag«to«ága alább'ak 
ról értealtt a társaság tagjait: 1. A vaddlaznóvadáaaat kutyá-
val tilos a siarvaaoa területeken. A Ulsentea éa Nlooleqtl kö-
zötti «erőieteken ped'g tilos a vaddisznóé kutyákkal való va-
dászat ; osak havon, amikor jól látsranak a nyomok. 2. A tár-
saság tagjai 2 őzbakkot lőhetnek évente 3. Folyó évi augnsz-
tna hó 27-én eate 7 órakor elárvereztetik egy medvebőr. 1000 
lel kikiáltást áron, a Kereskedői kör helyiségében. 

— KAsnAnet nyilvánítás. Hálás köszönetet 
mondunk mindazon jó ismerőseinknek, akik ko'dogu't 
10 férjem  Illetve drága jé édesupánk fojtsa  JJzsef 
n u;. lg-tanító temetésén megjelentek vagy részvétük-
kel bármi módon fájdalmainkban  osztoztak. 

Özv. Ktjtsa Józs fné  éa gyermekei. 

Judecătoria Mixtă Gheorgheni. 
No. 5-1934, port. 

Publicaţie de licitaţie. 
Subsemnatul aduc la cunoştinţă publică, că in 

baza deciziunei Nr. 145—1931, a judecătoriei Mixle 
Gheorgheni şi în baza decisiunei Nr. G. 77—1934, a 
jud. Mixte Gheorgheni, in favorul  reclamantului Mátyás 
Matei, repr. prin avocatul Dr. Benke Anton —, pentru 
încasarea creanţei de 4500 Lei şi accesoriile, se fixează 
termen de licitaţie pe ziua de 

25 August 1936, ora 15 m. p., 
la faţa  locului in comuna Dilrău la locuinţa urmăritu-
lui, unde se vor vinde prin licitaţiune publică judiciară 
2 cai, 1 sanie pentru persoane, 1 crederi), 1 dulap cu 
sliclă, 1 masă cu 4 scaune, in valoare de 6000 Lei, 
iar in cazul de nevoie şi sub preţul de estimare. 

Prelenziunea care e de incasal face  2500 Lei, 
capital, dobânzile de 97o socotite dela ziua de 1 Sep-
temvrie 1930 după capitalul iniţial de 9500 Lei, până 
la 2 Octomvrie 1933, iar dela aceasla dată dobânzile 
de —"/o treptat cu plăţile făcute  în rate, plus 1032 Lei 
cheltueii de judecată stabilite până acuma. 

Intru cât mobilele cari ajung la licitaţie ar fi  fost 
secliesrrate şi de alţi şi aceştia şi ar fi  câştigat dreptul 
de acoperire, licitaţia prezentă este ordonată şi în 
favorul  acestora in sensul ari. 120, din Legea LX., 
din 1881. 

Gheorgheni, la 15 Iulie 1936. 
Indescifrabil 

portărel. 

Árverési hirdetmény. 
Templomunk javítási munkálatait (kAmives, 

ác', bádogos és feBtömunk»)  1936 auguizfus 
hó 25 én kb. 60000 lej értékben kiadjuk. A 
vállalkozó érdoke a templom és a feltételek 
megtekintése. 

Mâdăraş, jud. C uc. 
EGYHÁZTANÁCS. 

Egy fenyezett  diófa  ebédlő-asztal eladó 
Cim a kiadóhivatalban. 

No. 131—1936. port. 
Publicaţie de licitaţie. 

Subsemnatul portărel aduc la cunoştinţă, că în 
baza deciziunei No. 2329—1930 a Judecătoriei mixle 
Gheorgheni şi în baza deciziunei No. G. 2827—1936 
a Judecătoriei mixte Gheorgheni in favorul  reclamantu-
lui Páll Alexandru contra urmăritului, dom. în Suseni 
pentru încasarea creanţei de 16274 Lei şi acc. fixează 
termen de licitaţie pe ziua de 

28 August 1936, ora 3 d. m , 
la locuinţa urmăritului unde se vor vinde prin licita-
ţiune publică judiciară 1 vacă tarcată, 1 viţel larcat, 2 
porci negri de 1 ani, 1 masă, 1 credenţ in valoare dc 
8300 Lei. In caz de nevoie şi sub preţul de estimare. 

Pretenziunea care e de incassat face  16274 Lei 
capital, dobânzile cu 3°/o socotite, din ziua de 7 Apri-
lie 1934, iar spesele până acum stabilite de 2962 Lei. 

întrucât mobilele cari ajung la licitaţie ar fi  fost 
sechestrate şi de alţii şi aceştia şi-ar fi  câştigat dreptul 
de acoperire, licitaţia prezenlă esle ordonată şi în 
favorul  acestora, în senzul art. 120 legii LX., din 1881. 

Gheorgheni, la 11 August 1936. 
Indescifrabil, 
portărel deleg. 
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Pékek-
Oukrászok-
Kenyór-sütódók-
Malomtulajdonosok-
K e r e s k e d ő k n e k 

Nyilvántartási füzetek 
az ajonnan életbelé-
pett törvénynek meg-
felelóeD,  olcsó Áron 

kaphatók 
VAKAR könyvterestedeseben, MERCUREA-CIUC. 

Liszt bonok. 
Számla-könyvek, 
állandóan raktáron. 

Töltö-tollak javítását és tisztítását 
vállalja a Vákár-Azlet. 

Convocare 
la 

adunarea generală ordinară 
a 

Societăţii (Cooperativei) Proprietarilor Băilor-Tuşnad 
care va avea loc 

tn ziua de 2 Septemvrie 1936 la oarele 9 a. m., 
in Biile-Tuşnad, In sala mare, din „Eldorado". 

Ordinea de zi: 
1. Constituirea adunării generale. 
2. Raportul general al Direcţiunei. 
3. Raportul comisiei de cenzori. 
4. Raportul directorului medical. 
5. Hotărirea principială a înfiinţării  apaductului. 
6. Votarea bugetului 1937. 
7. Demisia D-lui Preşedinle Dr. Iosif  Blaga. 
8. Alegerea noului Consiliu dc Administrare şi 

comisiei de censori. 
9. Primirea membrilor noui. 
10. Propuneri eventuale. 
Conform  art. 33, din statute penlru valabilitatea 

hotărârilor adunării generale, se cere l!t parte acţiuni-
lor reprezentate şi prezenta alor 10 membrii cu drept 
de vot, cel puţin. In lipsa acestor condiţiuni, adunarea 
generală se va ţine la 10 Septemvrie 1936, fără  consi-
derare la numărul acţiunilor sau membrilor prezenţi. 

Băile-Tuşnad, în 15 August 1936 
Preşedinte: 

Prof.  Dr. Mihal Serban m. p. 
Myeaatett Vákár könyvnyomdájában, ÎTarearea-Clao. 

Meghivó 
A Csiktusnádi Gyógyfürdő  Birtokosai Társula-
tának (Szövetkezetének) TUSNÁDFÜRDÖN 

1936 évi szeptember 9-én délelőtt 9 órai 
kezdettel, az Eldorádó nagytermében 

tartandó 
RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE. 

Tárgysorozat: 
1. A közgyűlés megalakulása. 
2. Az igazgatóság általános jelentése. 
3. A felügyelő-bizottság  jelentése. 
4. Igazgató főorvos  jelentése. 
5. Vízvezeték létesítésének elvi elhatározása. 
6 Az 1937 évi költségvetés megszavazása. 
7. Dr. Iosif  Blaga elnök ur lemondása. 
8. Uj igazgatósági lanács és felügyelő-bizottság 

választása. 
9 Uj tagok felvétele. 
10. Esetleges indítványok. 
Az alapszabályok 33 §-a értelmében jogérvényes 

közgyűlési határozatok hozatalához a képviselt üzlet-
részek ",-ad részének és legalább 10 szavazatképes 
tagnak jelenléte szükséges. Ezen feltételek  hiányában 
a közgyűlés 1936 évi szeptember hó 10-én a megjelel 
részvényesek és tagok számára való tekintet nélkül fog 
megtartatni. 

Băile-Tuşnad, 1936 évi augusztus hó 15-én. 
Elnök: 

Dr. Serban Mihály s. k. 




