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Uj aszlalttesteket építettek 13.575 m területen 4 millió elfoglalhatja gőgjében érmet veretett. Az érem egyik oldalán
A szent kereszt alja.
liUO ezer lej értékben. Tűzoltó és öntöző fecskendőt szerez- ennek a legyőzhetetlennek hitt hatalmasságnak Napoleonnak
7. Nagy pomenea de.u.an immegyek
a Golgotára.KÖZGAZDASÁGI
díszelgett. A másik oldalára mérhetetlen gőgJében
tek Ü4U ezer lej. A villanyvezeték
védő háló- a képeHETILAP.
POLITIKAI,
ÉSkibővítésére,
TARSADALMI
Fiigg J J I U S mar a kereszten. Aa emberi saenvedaiy zatra, Jigodin—Sumuleu községek villanyellátására üelcktei- ezeket a szavakat íratta: (Isten) „Az ég a tied. A lold az

elvegezie istentelen munkáját, megvtrte a pásztort,
Alt veii, bogy elszeled a oyaj. E.felejiette aa adiit
ellenség, bogy a Meditr azt hangoztatta, bogy ba »
kereseten fal lesa magasztalva, mindenkit magához
vonz. ROHBÍUÍ Bzamlioit aa elvakult elme: Jézust nem
alástak mag, sói felmagasztaltak. Magasra Bzaiít fol,
hogy teklnidte messzebcre terjedjen. Most mindenkit
isteni kőz dfégsbe hnz. A jobo lator mar nüseget iger,
szaraiméi vall a Misternek U-oso pillanatban megtűr.
Aki csak ruaaja eaegelyei megfogja, csak egy BZO.
is mond, un megg)0«y tja, eielre aalH. Aki lgezó bflv
köreböi nem vonja ai ui<<g»i, oak egy lezmieiet vot
élő biliét a Keresztre, mcgszaoadu a kigyO haia^os
mergtt harapasaboi. Un szavai azdri ku.di a nag>
vllagDa, hogy hívja a Duuösokei a aegyeiml auddnciara.
Jöjjetek hozzam mindnyájan, akik fáradoztok és terhelve vagytok es en mrgenyhitlek titeket, vlasaaadom
leikeleknek a bekfejel. A jobb lator mar boidog, mer.
visszakapta. Baunvtd J xua, iszonyatos klnoaui ali ki,
hogy eaaei jobban caaiogaana a veikea tmocroket ma
gahoa. Aki laija ea nem Hír, eiő hutai aa nem bir. A
százados ls mellet verve belátja, bogy JJZUS valóban
Ijten fia vo t. Meggyőződön, hogy mas akkora szan
vedesi önként nem valiaii voina magara. EÍ ísieni
geaztui, isteni passzió, szenvtdeiy von Knsztuj részéről, igazi mlrtCU um amoris — a szerelel valóattgocsodája. A szenvedi) J jzusnaa a jooo lator es a szaza
dos adta a legoagyoob en>hóletoi, aa ó lelkük vo>i a
vizea kendő, aa ő laaas nom oaara, saivora. V jrcniaa
kendője eletlelen ruhadarab voit, de a megtérő, VIMB*
lelkére, sajat isteni kepei nyomja az istent Maşter.
Nam vízre, hanem lelkeíra aaomjuhozoit szent ajka,
hogy a megbocsajio, feioidozo oeke-csókot nyomj,
rajuk: Ma velem leszel a paradicsomban.
A mai vllag nagy beteg. A bún laaa ver ki azá
zodnnk aabeiân&k a telken. N . L C I or.oasag Qaiadaban, hanem csak Kriszius. Ia cruce J -nu aalu-. Aa o
kereHaijeben van aa üdv, gyogju.au es egeszaeg. Éppst,
abban all aa emberiség legnagyobb teveiye, hogy a
nagy beteg világ gyógyítására leszállt a legnagyobb
Orvo?, oţt van agya mellett, megls ővel meg nem
iamerik. 0 mindig rendel, ó mindig kesnel van, Bona
sincs elfoglalva, nem lehet olvasni ajtajan: elutazóit,
reoeptje csak egy: terj meg a te Uradhoz, Istenudnez:
tartsatok bűnbánatot, különben mindoyaja elveeatea.
Aki utanam akar jönni, tagadja meg önmagát mindoacap, vegye fel kérészijét es kövessen engem. Mor.
ugy Baereile Idten a viiagot, hogy egysatttuti F»at ada,
hogy mindaz, aki btnne hira, el ne vesszőn, nuaeu.
örök elete legyen. J.zud molioja ls ez: Nem akarou
a bűnös halaiat, hanom nogy megierjen es eij^n, m i
nem eiiteini joiiem a viiágoi, naucm udvosueu,, .«.., •
ntm as egeszaegnseknek kell aa orvosság, n -u in a
betegeknek. As Orvos hlv, bateg leikez no k.oi . . u
jetuk, hanem aleaaeiek renddiojebe, a szent . r e
aia. Krisztus o.daiaiól kifoiyt ver gyógyítsd u » t
beteg leikeaet, teri led meg a bűnösöket.
•

•

*

tek 540 ez.c lejt. Uj uccák nyitására költöttek 571( c?.,r
lejt. Tuinetőház 10(1 ezer lej. lYtzultóbáz 510 ezer lej. l'j
vágóhidat épített, amely tödéi alatt áll ÍI52 ezer lej (illésben. A városház telkét kibővítette n szomszédos telek megvásárlásával 182 ezer lej. Sporttelepet létesített 183 ezer
lej. A város központjában fekvő szemétdombot 140 ezer lej
költséggel parkká változtatta. Hidakba 375 ezer lejt fektetett be. — Lebontatott hivatalból 18 tahazat, két kőhazat.
A város az elmúlt tíz e-izteudő alatt 15 millió 745
ezer lej beruházást eszközölt, amely szembetűuöen átváltoztatta a külső képet és valóban a t^jlődő várus színvonalúra
emelte.
Mindezek tények, amelyek mellett íifcui iszabad közönynyel és anélkül elhaladni, hogy legalabb elismeréssel ne
adózzunk annak a lelkiismeretes munkának, amely az utolsó
tíz eszteudfi alatt kézben tarlutta ennek a kezdeményező és
fejlesztő tempónak a gyeplőjét. L'gy Faroga polgármesternek,
mint a mindenkor egyetértéübeu doiguzó tanácsosoknak, valamint városuuk mérsékelt és figyelmezett közéletének dicséretét szolgálják ezek a prudul" tiv számolt
A város beterjesztett és megszavazott 1937—38 évi
költségvetése o millió 178 ez>:i rendes, 298 ezer lej rendkívüli bevételt irányoz elő és a kulöntéle alapokbuu kezelt
<516 ezer lejjel összesen 4.089.'42 lej bevételi oldalt mutat.
A költségvetés kiadasokra főbb tételében a következőket irányozza elő: tiszivii-elői fizetések: 754 ezer lej,
napidijak 70 ezer lej, nyugdíjasok illetményeire 93 ezer lej,
a nyugdíjpénztár javára 142, A .Mecome" cég 1937 juuius
1 és december 1-én esedékes jardarészletre 210 ezer lej,
zenefelezereléere 10 ezer lej, r> városi erdő amortizaiására
384 ezer lej, erdőültetésre 10'> ezer lej, az állami iskola
kötelező járandósága 80 ezer l«j, a goi. kel., gór. kath. és
lóm. katb. egyhazaknak 10—10 e/.er lei, református egyház
ezer lej, zsidóbitközség 4 e/.er lej spuittelep 15 ezer lej,
kövezésre 200 ezer lej, utak '<tnntariasa 100 ezer lej. A
város a prel'ektura előtti téren és rnaB helyűken összesen 9
darab díszlámpát állit fel, amelyuek költségeire 193 ezer lejt
irányoz elő.
A gör. katolikus egyházközség megfelelő helyet kér a
felépítendő temploma részére. A tanács egyhangúlag odaadja
erre a célra a vasút és fürdő telé vezető ut kereszteződésében fekvő kis teret, amelyen rövidesen megkezdik a templom
építését.
A villanytelep gépei pótlásra szorulnak. A villanyüzem
bejelentette, hogy sürgősen guudoskoduí kell uj gépről. A
tanács elhatározta, hogy pályázatot hirdet a szükséges gép
beszerzésére, 5 esztendő alatt fizetendő törlesztésre. A befektetés amortizálását a villanyüzem jövedelméből tizeti.
A tanács 70 ezer lejt szavaz meg, az tukövezésgel
kialakult betéteknek, szegélyeknek parkosítására, füvesítésére
és faaitasokra.
Az illetékes minisztériumtól a tanács segélyt kér a
város további kövezésére és aszfaltozásra.
A városi utakra ssűkséges törtkavics előirányzatot 140
ezer lej éltékben jóvahagytak.
A városi erdő ellenőrzésére Holló Uábor, Moldováu
János és Neaintu Emil tanáososok delegáltattak.
Végül elhatároztatott, hogy a tanácsüléseken meg nem
jelenő tagokkal szemben a legszigorúbb büuletéseket alkal-

Krisatus szent kereBstjenek aíjában hat csoporita.
találkoatnnk. Tükrök voitak tiek, benne meguuznuttd
magad: nogy me.yiknea basoniUasa. Ne ijedj mrg, na
a krisztUdi vonások igen eltorzítva laiaaanak leikedin:
Az istentelenek erőfeszítése.
aaeri van nagyböjt ea nagyhét, hogy nosza fogj iei
Amiut az újságok már hetekkel ezelőtt hírül adták a
ked ssepitesebez. A Bsep leiek eieisdei is Bzeppe tesai
B egy bea boldoggá ea harmomku ma, Ktisains is azur. világnak, február hónapnak 27-éu világ szenzációs esemény
jött a főidre, nogy az embereknek eiote legytn, m g ment végbe. Ugyanis ezen a napon a világ összes istenteleipedig tökeleiea. — Kezd ei aa eleimlivenzetat, acg. 6 nek a kep viselői kongresszusra gyűltek Aloszkvaban, hogy
a nagy jelentőségű esemény fölött határozzanak. Mar eddig
magadon, Isten ia megsegít I
kiszivárgott hírek szerint sikerült annyit megtudni, hogy a
P. Béthj Apollioiriaa

A városi tanács iilkséből.
Mercurea-Ciuc városi tanácsa iolyó év március lS-án
tartotta meg az 1937—38 évi költségvetést tárgyaló közgyűlését.
Faroga Viktor polgármester az utolsó tiz esztendő
városépítő munkájára teáz visszapillantást és beterjeszti az
1937—38 évi költségvetést. A polgármester költségvetést
magyal ázó összefoglalása érdekes adatokat tartalmaz, amelyek
bői kitűnik, hogy Mercurea-Ciuc városa az utóbbi tiz esztendő alatt nagyvonalú munkát végzett Leszögezi ez a beszámoló, hogy a város eredményes fejlődése elsősorban
annak a ténynek köszönhető, .hogy a városi vezetés életét
nem zavarta soha semmi ellenségeskedés. Az irányításban
megvolt a folytonosság, az egyetértés és talán az országban
egyetlen város vagyunk, emelynek élén 1926 óta ugyanazon
személy és összetételű tanács intézi az ügyeket.
Faroga polgármester és tanácsa ezeu idö alatt valóban jó munkát végzett, amely minden tiszteletet megérdemel.
Szavak helyett azonban álljanak itt az eredmények.

kongresszusnak a legfőbb célja arra csúcspontosodon, nogy
az egész világon kiirtsak az emberek lelkéből a hitet. Uatalmas propagandát indítanak az istentelenség elterjesztésére.
A vallást teljesen száműzik az életből. Minden vallási megmozdulást csirájaban elfujtanak. Lerombolják a templomokat,
lehetetlenné teszik a vallásos iskolákat s irtó háborút hirdetnek a papok ellen. A moszkvai rádió, mint mindig most
is számtalan nyelven gyűlöletet és tüzet okád a világba. S
nagy reményeket fűz a mostani kongresszushoz.

Igen. Emberileg minden nagyon jól megvan szervezve,
hiszen maga Krisztus is megmoudotta a világ fiai okosabbak a világosság fiainál. S ha valóban minden ugy sikerülne
mintahogy el van tervezve, hát igazán Bzörnyü volna. Mi
azonban nem hiszünk ennek. Részlet eredményt ugyan elérhetnek, de a végleges győzelem nekünk van megígérve. Az
istentelenek elvakultságukban már semmit sem látnak, pokoli
tervük elvette eszüket. Már gondolkodni sem tudnak. Egy
kissé át kellene lapozzák a történelmet. Hiszen abba annyi
tanulság van. S szörnyű tervüktől nyomban elállnának. Ok
elfelejtették, vagy nem is tanulták, hogy még egyszer egy
világrengető hatalmasság jáit Moszkvában. S ez a retteget
1926 esztendő óta a város utvonalain 32.330 m" kö- hatalmas ember az orosz kolosszust térdre kényszeritette.
vezési munkát végeztek: 6 millió.'200 ezer lej értékben, S amikor látta, hogy egész Oroszországol kardcsapás nélkül

enyém. Egy ilyeu érmet küldött Oidenburg helytartójának,
aki villával Napoleon leje köré irta: „A hat a tied, az ostur
az enyém" A helytartó az érmet levél kíséretében visszaklildötte. Nemsokára rá a koronás zseni Szent Ilona szigetén gondolkozott az elmúlásról s a halálról.
Amikor ilyen merész tervek merülnek fel mindég
eszembe jut MeBSzina szörnyűséges pusztulása. Az .11 Telefuuu" messzinai újság 1908 karácsonyán ezeket a kihívó,
merész és kárumkodó szavakat iutézte az Istenhez: .Ha a
ais Jézus tényleg Isten és Mindenható és születése napján
a jóknak ajándékot szokot küldeni: küldjön nekünk földrengést karácsonyi ajándékul. Az Isten nem váratott soaaig
magára. December hó 28-ikán megrendült a fold, ilesszina
alatt. Dübörgött, morajlott s minden építmény kártyavárként
umlott össze néhány pillanat alatt. Egyetlen ami épen megmaradt, a fúruuiun az .Immacüláta" szobor vult. Néhány
perc leturgása alatt 200,000 ember veszítette el életet.
350,000 sulyosau megsebesült, 50,000 megbetegedett, 2,000
megőrült, 3500 gyermek elveszítette szüleit A hitetlenek
jajveszékelve igy kiáltottak fel: .Isten, Isten, nagy Ur az
Isten."
Újságolvasó emberek éléuk emlékezetében van még az
a megrendítő szerencsétlenség, amely 1925-ben törtem az
egyik bánáti faluban. Az egyik gazda kint dolgozik a mezőn.
Vihar készül. Haragos, vésztjósló teliegek gyülekeznek az
égen. Megered a zapur. A gazda tehetetlen duneben kaszájával megfenyegeti az eget s rekedt hangon, eltorzult demoni
arccal l'elordit az égre: .Ha le|on az Isten, levágom a nyakat". Hatalmas égzenges reszkettette meg a légkört A villám
lecsapott. A kárumkodó ember nyelvét kiöltve, a villámtól
szénné égve, miut egy ördög terült el a földön.
Valérián római császárról érdekes epizódot jegyzett
fel a történelem. Kérlelhetetlen ellensége volt a keresztényeknek. Uralkodása alatt (.253—26U; végezték ki IL Sziktus pápát, Szeut Lőrincet ő süttette meg elevenen. Sapor
perzsa király legyőzte Eddessanalms az elogott cézárt kengyel gyauánt használta. Ha Szapor lóra akart ülni akkor a
római császarnak láncokkal terhelve le kellett hajolnia, a
perzsa király előtt, aki nyakára hágott és ugy ugrott lovára.
Hosszabb fogság után elevenen nyúzták meg s megszárított
bőrét vörösre testve közszemlére kifüggesztették.
Valens az ariáu szekta hive volt 80 katolikus papot
égettetett el a nyilt tengeren. A gótok ellen küzdött. Elfogták. Elevenen égették el.
Hunnerich elődeit felülmúlni akarván kegyetlenül üldözte
a keresztényeket. (477—487) Bűutetését ő sem kerülhette
el. Utálatos betegségbe esett. Kelevények borították el
egész testét, melyből férgek másztak elő. Hanyat-homlok
menekültek förtelmes szagot terjesztő ágyától az emberek.
Végtagjai lerohadtak. Egymásután leszakadtak. Fájdalmában
megőrült. Húsát szaggatva adta ki lelkét.
Még csak egy történetet az orosz történelemből. 1. Miklós kegyetlen üldözője volt a katolikusoknak. Főként a kat.
papokat szerzeteseket és apácákat kínoztatta. Sokat Szibénaba száműzött, másokat megcsonkíttatott Az apáoáknak
orrát és ajkait levagatta. Ezek aztán Rómába menekültek
a pápához, ki a megkiuzottakat egy zárdában telepitette le.
1845 I. Miklós Rómába jött, hogy a pápát meglátogassa.
A pápa előhozta mindazon kegyetlenkedéseket, amelyeket
véghezvitt és figyelmeztette Isteu ítéletére, amelyet az uralkodók sem kerülhetnek el. I. Miklós a legnagyobb arcátlansággal letagadott miudent. Erre a pápa jelt adott s a szolgák léliehuztak egy függönyt. A cár szörnyen megisszouyudva látta kegyetlenkedéseinek áldozatait, kiknek rut sebei
még be sem heggedtek. Nem bírta e látványt elviselni. Remegni kezdett, elhalványult s kirohant a pápa szobájából
hajadon fővel s meg sem állt a Szent Péter térig.
Mi vár az Isten gyalázókra. Hogyan fognak majd msgállani Isten ítélőszéke előtt ? Folytathatnók a végtelenségig.
Minek ? Hiszen azt mondhatnám az egész egyháztörténelem
vérrel van megírva. Milyen kár, hogy az istentelenek nem
ismerik ezt a történelmet. Hiábavaló erőlködésünkben megszégyenülve nyomban felhagynának gyalázatos tevékenységükkel. Minden gőgjében felfuvalkodottnak Istennél már
készül a büntetés. Szörnyű lesz erre majd egyszer ráébredni.

P. Onbor Anasztáz.

Megérkeztek
a „Sirály'-cipöüzletbe
a legszebb, legdivatosabb ós legmodernebb
t a v a s z i c i p ő k . — Ssolld, olcsó árak,
e.őz>keny klBaolgálás. — Vetelkötelezeltség
nélkül tekintse meg as árat, akit érdekei I
Szíves pártfogást kár:

„SIRÁLY" CIPŐÜZLET (Domokos)
Mdicmea Ciac — aa I^iarieatUlei meiietl.

a-lk oldal.
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Hitvalló napok Gheorgheni-ben. Az K G. E. csikvármenyei tanfolyamainak z á r ó M a .

12 az Am.

BEL- ÉS KÜLFÖLD.

A Magyar Párt emlékirata. A Magyar Pírt
A Moszkvában rendezett hitetlenek éa IstenteleA Transsylvania! Gazdasági Egyesület (n. G. E.)
nek nemaetkdal gyűlésen latén éa a hit ellen szövet- a cslkvármegyel Lizarea és Snmnleu községekben elkészítette emlékiratát, Binely a nemzoti munkavédekeaett a törpe, magával ia tehetetlen ember. Ugyan- megtartott gazdasági tanfolyamainak rendezéaével be- lemmel kapcsolatos törvénytervezet elleni tiltakozást
akkor a vllájg keresztenyei, kathollknsal hltvailo napo- fejezte annak
az építő programnak első lépését, terjeszti az Illetékes kormánytényezők elé. Az emlékkat rendeztek mindenütt, hol Kriaatna aaelleme él a amelynek célja aa okszerű gazdaképzés és népünknek iratot Bilblen György pártelnök személyesen nyújtotta
át a miniszterelnöknek, a külügy és iparügyi miniszföldön. Valami melyen megható, hálás hitvallás es és gazdasági megszerveaése.
tereknek.
A külügyminiszterfi JYelmét a Migyar Párt
reméaylkeltően ast igasoija, hogy aa emberiség JáSalyos feladat. Nagy és elaőrendű kötelesség, á
rásáé mégis csak törődik lelkével éa túlvilági életével. jövő epitésének legfontosabb alapja ez a mnaka. Oo- külön felhívta, hogy az említett törvénytervezet nemA febrnár hó 28-án vároannkban megtartott bitvalló tudatoi, tudást adol ennek a népnek, amelynek jóié zetközi szerződéseket sért, amlko' a khebbBégeket a
nap után, mely feledhetetlen nyomokat hagyott minden konyságaoan a fold valóban áldást o ÍZ tó, megélhetést magánvállalatokból kiszorítani akarja Ez«n nemzetközi
szerződések tiszcoietbaatariá^án a külügyminiszter őrerőasaivtt keresstény hivő leikeben, Ghcorgbenl-ben, jelentő tenyeaő lehet.
ködik, éppan ezért kéri a Magyar Ptrt, hogy a korLássló Ignáca volt főglmn. hlttanár, plébános szólította
A cslkvármegyel gasdanágl tanfolyamok sikere, mányt
a Bérelmaa törvénytervezet visszavonására hlrja.
arcvonalba híveit. Arcvonalba, melynek nincsenek öl lelkesedese igaaoija aa E. G. E. elindulását, dr. Saáse
A pápa enciklikája XI P.u>< p4pa mirciua 19 én
döklő szerszámai éB eszközei, hanem éltető es élő Pal elnök tiszta látásának helyességet A munkát Itt
mnnkalása az emberi leiekben a hit ea vallás fölséges kellett elkeadeni. Az életet jelentő főidnél. A gazda száztu'z oldalra terjedő enciklikát bocsátott kl, amelyterületén. R«jongáslg sseretlk a gheorgheniek plebá szeretetével és szívevei kellett beleállanl ebbe a töret- ben a világot fenyegető kommunista veszedelemre bivji
norukat ea ő rajongásig szereti hivatását es ezen ke- len barázdába, amelyből a jövőnek kell kisarjadnia. fel a világ flgyi'imét. A pápai enclklik* rámutat arra,
resztül keblére ölel mindenkit, aki beletartozik a keA gazda jól tudja, hogy talajelőkészltes nalkül hogy mu-án a komnunizmut tagad minden szellemiress tény család nagy kóaósségebe. Éppen esert hatá- nincsen termes. A ml életűnkből pedig hiányzott mind séget, szâtromhoji a ciaiád ssents^gát, ezért btrcolnl
roata el, hogy nem huvallo napot, üan«m hitvalló mai napig en a talajetőkeazitép, amelyben gyökeret kell ellene minden eszközzel. A harcból különösen kl
hatét rendez és nagyböjti szent időt a Huivetl elő verhet, megfogózhat, Bzárba szökhet és ennek az or knll vegyék részüket a papságnak éa az Actio Cito'ikészület céljaira Is felOasanáija. Tudta azt, bogy órlaBi szagnak valóban produktív munkásává fejlódbeta gxzda. canak.
Engedélyezték a kisebbségi teologiák műköfeladatot vállal magára. Gaeorghdni varos mintegy
Az E. G E munkája tehát gyakorlati eriekü,
kilencszer kathouans hivője lelki gondoaása majdnem nagyvonan kezdet Annak végső sikere gazdatársa- dését. A Mig var Párt közbenjárására a bdiligymini-ieemberfeletti muoka. Bsert lelkes segtióiarsakat hívott daimuik további lelkesedésétől, kitartásától, tanulni t»r enged-ilyezta a kisebbBégl egyházak lelkészkcpző
Csendőr Janó es Libud Antal Begédlelkesaeken klvüi akarasától és a fóldat Bzerató, azt megbecsülő komoly- főiskoláinak működjét.
keszseggel vallalkoaiak P. Dr. Vitéz Bar ard dejl plé- ságától függ.
Dr Oyáriis Elemér a szená'usbAU felci:ó!a!t az
bános es P. Szőcs DJOBB turnusul házfőnök, hogy
Az E. G. fi. Caikvármpgyében tartott két gaz- agrártsrvéoy 47 U szakaszainak rrteimezes^ró! pz-íló
fáradságot nem Ismerő lelkiismeretesseggel segítsenek dasági tBofo.ysmával megmutatta az Irányt. A székely törvényj-tvanlal vitájában, amely a trtnslivaniai 50
Lássló plébános nemes BSSndekának megvalósításában. gazdát bealiiiotta abba a vágásba, amelyen haladnia, ho daál naeyo'jb fö dbirlokok eladásánál ez á lamnak
Március hó 6-án gyermeknappal kezdődött a tanulnia és földjével egybeforrna kell. Megnyitotta elővételi jogot biztosit. Kifejezte azon álláspontot,
„Credo-bet", Az ÖBBZOB íBkoláB gyermekek részére szemelt a metőgazdasági tu inra lehetőségei előtt és bo;y ez az ártatlannak látszó törvény alkotmány áital
BzentbeBSédet mondottak Csendőr éa Labnd segéd mi hiBszük, hogy ez a beindítás áldásthozó lesz vár- szentesített jogokut érint.
lelkéaaek, délután gyóntatás volt, melyen részt vett a megyénk gasdaságl életére.
A jasi-i egyetemen már kifüggesztették azokváros minden kathollkua Iskolás gyermeke, 7-én klaá•
•
nak a diákoknak a névporát, akiket kl kellett zárni a
*
rólag gyermekek résaére „Gyermek-mise" volt. Ezen
vizsgákkal való h4lr-"nBr»dta miatt. Igy a jogi karra
ezerketiőszáz gyermek áldozott. Ugyanez nap délu.an A sumuleu-i gazdasági tanfolyam záróvizsgája. beiratkozott di^iok 75 százalékát Stdíétt kizárni.
5 órakor P. Dr. Vitéz B^rárd plébános ünnepélyes
Az E. G E. sumulau-i téli gazdasági taafoiyamáo
összeütközés Páris környékén. Parisnak,
.Veni Sancte'-val nyitotta meg a .Credo-betat*. — A'cslk és Falcaik községeiből 80 gardi vett réezt. A C ichyVéres
Dívü uegyedébdn má-c u hé 16 án este veres
Ugyancsak ő mondott lendületes, szívhez szóló szent- záróvizsgát ünnepélyes keretek között tartotta m?g a ösízeütközéíre
a sor a fraicU muokásság h.^:beszédet. — 8 ár, 9 ón, 10 én, 11-én, 12 en éB 13 án tanfolyamot rendező E. G. E, amelynek képviseleté- o d tli sz»rvezetel rült
és a .Tázkereez." nevű jnbboldaii
állandó munkában állott ez a anmuleu házfőaöksege ben Mirlffy Lijos aleinök es Miké Liazló a mur^s- pírt
bivel között. Az összetűzésnek Eok halott és sebeIdejéből előttünk 1b jól Ismert és nagyrabecsült Ferenc.s megyel Foídmivea Ssövetség elnöke jelentek meg.
i-ült áldozata van.
atya. K zárólag nők részére tartott konferencia beszéMárhffy Lijoí megnyitójában Isten áldisát kérte
Palesztinában ismíit friujultst a zavargások éB
zzédeket. 10-én egész éjjel szentségimádáB volt. — az ország első mesőgazdajára II Karoly királyra, aki
Tizenkét lelkiatya gyóntatott ezalatt. 11-én volt a nők a nemrégiben megtartott Országoi Mezőgazdasági Ki- több balyen véres öáBBStüzéare kurdit a sor az arabok
kösös szentáldozása.
állitáBt a gazda iránti rokonszenvének jegyében cyi- és zaid^k között
Borzalmas szerencsétlenség egy amerikai
Március hó 7, 8, 9 ás 10-án P. Szőcs Dénes toita m u g. Kiszönetet mondott a vármegyei hatósá
Bumuleu-1 hásfőnök tartott beszédeket legenyek reszere. gótnak azért a magatartásért, amellyel a tanfolyam iskolában. Az im irilcai N w oadon város iakolajáiiao
Ugyancsak 6 tartott azentbeszedeket 11, 12 éB 13-áu «ikerét támogatták. Majd m gkezdte a tanfolyam 80 borzaimis méretű BZrrancaéilenBág történt. Az iskola
pioc^iDen k^letiez'itt hatalmas erej'i robbanástól összeférfiak számára. 13 án éjjel külön szentsegimádás volt hallgatójának egyenkénti vizsgáztatását.
omlott az épület. A sz írbe Ellenség pillanatában 1200
a ferflik részére. Vasárnap volt reggeli 9 órakor a
A
vlzzgástaiást
Szőke
Mihály
nyűg.
földmivesfsrflak BBentáldoaása. Azt megelőzőleg ujoól a nők lekola Igazgató, S -yfrled^ Ferenc gazd» mérnök és gyermek tartózkodott ae épüietbsn. Eddig tuba mint
ötszáz halottat szedlek kl a romok alól.
kSsös Bsentáldoatatását végezték, a fáradságot nem
B*lázs előidlz látták el, nagyszerű gyakorlati
ismerő lelkiatyak. A „Credo-hél" alatt öteaeren felliu Aoghi
és tudással.
áldozás történt Dé uián 6 órakor hálaadó .Ta D^um" erzskkel
Különösen nagy élvezetet ryujtott Sióké Mihály
volt pápai áldással. László Ignáca plébános meghatott tanítási
és vizsgáztató módaera. Es a talp.g gyakorlélekkel mondott köszönetet a Ferences atyáknak buz- lati és kiváló
— A .Cstki Lapok* Ismét a régi oimmel
elméleti gazda, a csikl viszonyok alapos
galmukért és fáradságoB munkájuíért.
Jelenik meg A c^nzur* hivatalok rmd-jke^ss kapIsmeretével
valóban
pótolhatatlan
értéke
volt
a
tanMegállapítást nyert, hogy a város nagy temploma folyamnak.
tak, hogy a Up)k Ismét erad)tl elmekkel jelenhetnek
csak ngy Bzolgálhatja célját, ha megositva jönnek
mag. I{y a C-ilki Ltpok m ti számi már aikalm zkodik
JóleBŐ
éraés
volt
hallani
a
cslkmegyei
gszdalatentlBBteletre a hívek. Ktiiöo a legények, asezonyok. lfjakat, amint hangot adtak az állattenyéaztéa hasz- ebez az lntézki-d^sbez.
féifiak, gyermekek. A bet minden napján zsúfolva volt nának, fontosságának alapismereteiről; az állatot meg— Áthelyezés. Horváth József rendőrfőkapia templom, tsbből azt 1b meg lehet állapítani, hogy becsülő, azt szerető gondozásáról. Egészen meglepő
tányt rnndőrkve^ztorrá lépették eiő é* sibiui rendórminden katholikus hivő gondol a Baját lelkére. .Jo volt
az a íogékonyság, amellyel két h^t alat a növény- prefekiuinak nevezték kl. I'^yHirfáth Jizaef elhagyja
hívek — ahogyan P. Dr. V t t » Berárd plébános mon termelés,
gyümö csészét terén szerzett elméleti BB varosunkat. T.i.ozáaát őszintén sjjiájuk. Megértő,
dotta, — csak bánni kell tudni velük és ez a banas gyakoilatl atudásukat
gyarapították. A vizsga lefolyása középutat járó vezető 9mber volt, aki tapintatom uri
mód megfelelően megvan".
mindenkit, hogy a népünk hálával fo- modorral a megértést szolgálta. Nevéhez fűződik a
Este a Kat. Népszövetség rendezésében a műked- maggyőzhetett
rendőrség átszervezése, amely kezébsn hivavelők előadtak fimmet Lavery világhírű drámáját .Az gadja a veie való foglalkozást, szereti a tanulást és helybeli
tása magaslatán állott. H -lyeí DamitrecCU Constantin
Ur katonái'-t. A rendezés nehéz ÉB fárasztó munkáját jó befektetéB a gyakorlati komoly munka számára is- odorheiu
í rendőrkapitány foglalja el, akitől azt kérjük
A megyei Meaőgazdaságl Kamara képviseletében
dr. Ferenczy Gyula volt srinigazgató éB Cser dór Jenő
épolja
tovább
a megértésnek azt a szellemét, amelyet
réBzt
vett
a
befejező
vizsgákon
I.
Bors
gazdasági
felsegedlelkész vegezték. Olyan pompáB díszletekkel
hozták zzlnre a nehéz darabot, hogy a közönség nyllt- ügyelő és Ernyel Árpád igazgató, akik legmelegebb Hirváth rendőrkapitány megteremtett
— Bevonulás. A legújabb katonai korosztály
Bslntt tapssal jntalmaata a ragyogó kiállítóit A dísz- elismerésüket fejeaték ki, a tanfolyam Blkere iránt.
leteket Sziscské M.hály kesaitette. Odby Lajos, Várta Ugyanakkor Páter Ignác*, Darvas Gaza, Lakatos Dj- április h-> 1 én vonul be.
— Szamok aa allaml költségvetésből. Az
János, dr. Ciiby Andor, Madaras litván, Kabdebo Ti ues, lfj. B rtba Gyula és Cílszer András faoltas mintáit
ország 1937—38 évi költségvetésének M^ntéeéből vebor, Patka Ferenc, dr. Ferenczy Gyula, F-reocz Lajos, jutalomban részesítették.
A tanfolyam hallgatói számára Atzél Ede föld- Bzünx egy pár nditot. Romániának 299 834 köztlnztlfj. Zarng János, Szenipétery László és K?rció Sinyi
szereplős annyi fiaom atérsassel és müvesaettel adtak birtokos 2 ezer K-jas páyanuakát tűzött kl: „Hogyan viselöj^ van. Eibő: 285 923 állandó, 13 911 idaigU>nrs
elé ezt a nehaa sulyu darabot, hogy fővárosi salo vo- fejlesszem fíü'eim birtokát, hogy minél nag>obb hasz- minőségben. A j"lent«s ezerint mlrd -o 68 'atóarA e^ik
nalon mozgott. Nincs helyünk, hogy aa alakításodat not érjek el, különös tekintettel a közbirtokossági va- egy tisztiriBoifi. A civil, katonai és hidinyuidiia^ok
száma 341 ezer. Tehát 57 lakásra esik egy nyugd jsa.
külön-külön 1B méitathaBBuk, általában azonban meg gyonokra" cimmel.
A pályamunkára a hallgatók közül 30 an pályázkell jegyeznünk, hogy Csiby Lajo*, Varga Jinos, dr.
— A toplita oiuo-1 közbirtokosság mintaCslby Andor, Kíbdebó Tibor, Patka Ferenc ÉB llj. tak. Az elfő ezer lejea pályadijat Szakács B.tláas gazdasagot leteslt. A topiita c'uc-1 közbiriotosaág
barzaval,
a
második
600
l'jes
dijat
ifj.
Csisser
Imre
Zaiug János alakítása nagyvárosok Bzlnpadára is beillőt
elhatározta, hoţy a volt fóldmivja-iskolz saomazédaivolna. A köaönség nem ludoit betelni velük és sok Humulpu-I, a harmadik 400 iejes dijat Ficz L íjos ciuc- gában f»kvő VemsB E.ek féle malmot az aaz*l körültapssal jutalmazta a páratlan műélvezetet. M-g kell sangeorglu-l gazdak nyertek.
vevő 27 bo'd területtel megvásárolja és azon mintaA tanfolyam vizsgáit Miri»ff/ alelnök éB Mtkó gazdaságot Bzerven.
emlékesnünk a Kath. Népszövetség férfikara szerep
léséről ls. Bálint Akos karnagy vezetése alatt hatáso- László kiLü dőltek tucditó szavai zártak be. Arra
— Feljelentés. Kiláss Dáneané toplita ciuci
san feBtette alá finom tónnsn énekszámaival az egyes kérték a tanfolyam hallgatóit, hogy mind azt, amit az asezany feljelentést adott be a helyi ügyészségen Bifi. G. E. tanfolyamán tanultak vigyek haza, használják lázs Józsefoé ellen B abban közeli rokona ellen azt a
jelenetek tökéleteB templomi lllnaiót keltve.
vádat emelj, hogy távollétében hosaru Időn át rendszeAz előadást a nagy érdeklődésre való tekintettel a magút éB azekely testvéreik javára.
A tanfolyam hallgatói részéről Szakács Bilázs resen bejárt ae udvarára és gazdasági felszereléseit
kedden meg kellett Ismetelni.
Mindent összevetve a „Credo-héi"-nek méltó be- gaida mondott köszönetet ez E. G. E.-nek azért az megdézsmálta. Egy alkalommal psd'g felnőtt l9ányá',
fejesése volt .Az Ur katonái" kifogástalan sslnre- áldozatos fáradságért, amellyel a csikvármsgyel gazdá- Is bezárta az istállóba, amiv»l a Bzem^'yes Bzabadság
kat ls felkeresték tanító munkájukkal. Isten ádaBát megsértess bűnébe esett. Az ügyészség az illetékes
hosatala.
?érle t>z E. G E. célkitűzésére, «mely minden culsi csendőrségbez továbbította as ügyet annak megállapíszékely gazdának szívügye. Sió.'ott Bzakacs BSIAZB tása céijából, bogy tényleg forog-e fenn büncaelekmet y,
minden gazdaieBtvéréheB, bogy értsék meg az időt vagy caak rokonok között igen gyakori turlódáarol
— Hadirokkantak es hadiözvegyek figyel- saavát Lépjenek a tam ásnak, a haladásnak útjára ét van szó?
mébe. A hadirokkantak, özvegyez nemzeti hivatala csoporto uljanak aa E. G. E körül azzal a szeretettel,
— Üres állami tanitól állások. A közoktatás(I. O V.) aa érdekeltek tudomására hozza, hogy már amilyen igaz saivvel igyekszik ez az egyeBÜlel megCÍUÍ 25 lg jelentkezzenek a penzügylgazgatósagnM ÉB teremteni a ga;datársadaiom létalapját és érteken-t ügyi miniszter a M. O. egyik legutóbbi szamában 110
órwdoben lévő tanítói állasra hirdetett püyásatot
adóhivataloknál az 1937 évi első negyedre járó nyűg kijáró mcgitc-üléBt az emberi egittltéiésben.
C uc negye számára. Aa üreaedések túlnyomó többsége
dijaik vaiamiat az 1934—35 és 36 évi hatrálékok kiáthelyezek következtébe állott be.
fizetéséért. Akik ezen határideig nem jelentkeznek,
— A közönség figyelmébe. A helybeli postán
— Öngyilkosság P^ter Elek 28 éves álláselveszítik a jogalkat A nyugdíjpénztár ezen rendeletét
104000. ssám alatt 1937 febrnár hó 27-én adta kl a nj levéikeabeBliők vannak. Arra kérik a közönségét, nélküli kereBkedősegéd folyó évi március hó 18-án
sirlebnlnnel megmérgezte magát Bgy órai borsalmas
p ^ a z t t g y l g n s g a t Ó B á g o k n a k . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ hogy leveleiket Iránylttassák pontos címre, aa uccánat azenvedes u;án meghalt.
és házssámoak megnevez'lével.
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— Ne feledjak el a húsvét mteod- — Felmentették a megvádolt segédlel— Imre János mlsenteal gasda Fodor
napi hokey-teára elmenni.
késst. MarUc láatel cartai vasutas feijelantettJ A-nb- 6s B ró litván gazdnársal télltakarmanyát
— Minisateri engedély kell as ol»j -rusitás m Zoltán segedieikéaat, hogy a fiát minden ok nél-•ttl megvtrte. A most megtvriott tárgyaláson bebizonyofoditt, hogy a gyermek szemtelenül viselkedett a
segéd t-ikéaazel, aki többszöri pzóbeli intelem után
kényszerült tettleges, de aemmleaeirj nem súlyos fenyitéfre. A bíróság bűncselekmény hlácyábnn mentette
— ÜJ plébániát létesítenek Ditranba. Ápri- fii a megvádolt lelkészt.
— Ujabb köabirtokossági feljelentes Krlsio
lis elsejével a dliraul görög keletlek pieb.^niBt kapnak.
AB újonnan alakult egyháakösBég élére kinevezendő Jánoi aanum&rui kúsblrtokossági tag feljelentéit tett
a bslyl Ügyészségén, melyben Drmes Elek. Luksc.pap áMandóan a községben fog tirtósfcodnl.
és S-ndor Ignácz bözblrloko^tágl igazgatósági
— Felségsertésért tartóatattak le. Ambrus Lajoi
hűtlen vagyonkezeléssel vádo'ja. As Ugyé.sz^eg
Lijos Ferencé bodosal gazda Tompea Givrll és Mo!- tagokat
az ll'etékes c.ieodórieghes továbbította a feljeltntést
doveanu Pstru nevü gasdatarsaival politizált, m'közben ennak
tisztázása cs jaból, hogy tényleg töriínte bűnarcMlao kifejezés', baazuált n király ellm A csendőr- cselekmény.
vsgy csak a közblrtokosBágokcil áikosan
ség letartóztatta a n helyi ttty •ezíégi fogharba szállí- dnló szemcdyprtkfd-iBről v*n szo ?
totta, ahol vizsgálati fogságba helyezték.
— Templompersely fosatopatasert — ket1

hoa. A mu t szerdán pénzügyőrök jslvatek m> g » h j y l
piacon ós a falusi asssonyotnak megtiltották, bogy a
ssját termelésű len- és kendermagolsjukat forg^ omba
hozzák. Indok: as eláruíltaBhoz miniszteri engedily
tzükBégea.
'

hónap. Bidj D mea 18 éves j cobenl legény az esmu
karácsony eUó napján boba'o't a rém. kat. tomp omba,
az egyik perselyt fdtörte s a tar'.aimái msgáiM vitte.
A moiţ megtHrtott tcrvénjazéki főtárgyalás során tired «Imeeen mindent belem rt a vad ott a igy az ecyhiió
kdrilimenyek szalt-skörü alkalmai&Bával 2 havi elaár-ísra,
2000 lej mellékbüntetésre és 3 Ovi jogvesa.ésre lló't^k.

— Halaloaas. ÖJV, Siekely Abertnó szili P.r
zso t Etelka, njug. isk. igazgató neje, folyó bó 16 ár
elhalt C:uc>ni-ban.
— öíf. Kováci Ziigmondné szül Gergely Jallánr-n
60 éves korában, folyó bó 13 án elhalt városunkban.
— Bevoiver tiaatitas közben érte a halai.
Kozma D meny a helyi zászlóalj közkatonán revolvert
tisztogatott, miközben a fegyver eltüit B a goyó a
katona mellébe fúródott. Azonnal kórházba szántották,
de segíteni nem lehetett rajta.
— Agyonütötte a kő. H diagy Jino* 24 éveB
cozmeni i gazda a község „Eregető" nevű határrészén
fekvő kőbányából épüielkbtet termeit ki. Munkuközben
* tivaszi fagy következteben meglBiuli egyik Bzikin
i=»íuiaot a a szerencsétlen embert m»ga alá temette.
T-irsai a felismerhetetlenségig ÖBBzezuzott teBttel, halva
szedték kl a szikla és földtörmelék közül.

— Ssivességböl aauria le. Catkó Imre Ban
slmioni legany este nyugodtan Igyekezett szülei lakásara. Aa egyik utkenyaruiatánál eléjt» toppant F r ncz
B.-rtalan nevtt taraa. A következő pillanatban villan*
a bicska éB Csikó eszméletlenül terűt el a eárbe. A
kés közvetlenül a szív mellett hvtsit a testbe, de sserencsere nem okozott halált. Kihallgatása során atet
les bzzal védekezett, hogy egyik barátja kérésire,
„szlveaségbő." szúrta le Czikót. Most a csendőrség a
„szívesség" hátterének tisztázásával van elfoglalva.
— Összeszidta aa elöljáróságot — öt nap.

Nem gyermek Ön!

Mt* Mert tudjs, hogy a bizalmat és szaktudást
•arol-holnapra nsm lehet megszerezni 1 H g
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Gyárfás
csúnyán
m-ígdéB'má'ta, amiért 2 hónapi elsárásra és 2000 lej
pénzb rságra Ítélték.
— Lopás miatt indítottak eljáráat ellenük.
Bíró Alber. joseoi-i famunkást Birica Sándor es Vargyas
Albert társai feljelentették a csendőrségen, bogy aa elelmUkpt rpndszereaen lopkodta. Bíró kihallgatása eorán
más lopáaokat IB beismert. E jaráat Indítottak ellene.
— B lizs Lijos BanBimloni tekintélyes gasda
jelentkezett &z oltani csendőrségen és előadta, bogy

aprójófzágai és gazdasági felszerelései között Ismeretlen tettesek túlságosán garázdálkodnak. A nyomozás
-•órán kidsrült, hogy as eltűnt holmikat ós aprójósságokat Birtók Márton, Balázs volt aaoigája vitte el. A
beaaerzett bizonyítékok alapján a helyittgyóssségvádat
em6lt a legAay ellen.
— Érdekes feljelentés. Sípos Janó Bumuleul
lakós ff*ljeleutest totti aa ügyészségén Magyart Dezső
'omesti-l kereskedő ellen. Át.itása Baerint vagyonának

egy réséét Migy-rioái fennálló adÓBsága fejében lekötötte. Most eriesüll, hogy a kereskedő a fedezetként
le'í ötitt vtşyoit átíratta a na vere és áruba bocsátotta.
A< ügyMSZj:-g az illetéken csendórséghes továbitotla a

frtijrtlmi49t azzal az utasilással, hogy állapítsa meg:
forog-e fönn bűncselekmény, vagy csak adós és hitelazője közötti nézetei teresről van szó?
— Bevertek ablakait — ellopták a losserBZámJait. Muresan Á<osion gheorghenii lakós feíj9lentójt m t az onaoi rjodőrségen, hogy Ismeretlen tettei k éjjel beverték a lakása ablakalt. — Egyidejűleg

Gittlieb Ziigmond ls jelentkesett, aki arról panaaakod itt, hogy BBtrszámoa raktárába hatoltak be, Bslntén
ítm TPtlen tettesek s lószarszámjalt és más értékes
gaidadágl faiszereléBelt magukkal vitték. A rendőrség
I erélyes nyomozási vezetet be a tettesek kesrskerltese
érdekében.
— Hegrongáltak a telefonpöanákat. Arma-

ment község határaüan ejjel ismeretlen tettesek, frjssekkel u yoiau magroogáiták a telefoupóanakat. As oktal in, dí annál nagyobb kárt okozó hetvenkedes tettesei
Osikmegyei képviseletnél.
sazrjkernése erdekében erélyes nyomosáBt indított a
10cieodőrseg. Értesülésünk szerint 2 legenyt mar le Is
— Törvényszéki hírek. B. S. gheorgheni-i tartóztatott a csendőrség.

Illanyszere.ó inas Baiamon Jinos 20 aves B 'ged kíséretében huzalokat javított dr. Sandory ügyvéd lakosán.
Közben a kiskorú inas beaurrant az egyik kainraba s
másfél kiló meh-vlaszkot lopott el, amit 20 lej elleneben nyomban tovább adott a segedoek. A aistoru toast
megdorgálta a Úr vény szék, mig a Bégedet 1 hónapi

— , Astra* moai Heronrea-Cinoban, Bzerdán
délután 6, este 9 órakor, csttiOriöaOn deiutan 6, este
9 órakor Bziare hozzák: „Ne sírj édesanyám" (Lourdeal
ciod») c<mü filmet, — Mindan érző emberneal Évenként a zarándokok élik at Lourdesben a legnagyobb
ciodát. Nipoukent hoBssu vonatok ontják a betegeket,
aitlk a csoda városiban gyógyulást keresnek éB találnak. Bo dog, aki elmehet Lourdesbe 1 Da milyen kevesen utazhatnak oda I Most alkalma van mindenkinek a
legmegrázóbb élményben reszesülnl. Ne sltj édeaanyam
(Lourdes- csoda) Fumcsoda — a csoda fimjel Több
uimden eddigi haBoniO aiaoiásnáL Nemcsak a lourdesi
zarándokok tömegét vetíti a néző ele, hanem egy gyógynias és megertes megható történetének kereteben,
a helyszínen keazltett pompáé felvételekben a lourdeal
csodatevő Mária történetet, a Essntté avatott kia Bernadetté eletet, a gyógyulások temp ómat, a csodatevő
narlangot, a körmeneteket, a aarandokok sereget, Btb.
Szülők, hozzatok el gyermekeiteket! Gyermekek, jöjje-

elzarásra Ítélte.
>
— Keaz Márton racull gazda szívességből elősegítette Lipan Vaell9 » helyi muse Ul zászlóalj közkatonája Baökédét, amiért a birósag egy hónapi elzarásra tiéite.
— Tatár Zitgmoad remetei IiLos erósaakksl
Brückler Jizsef remeteai kovács a mu t év november
hatodikán egy tehenet hajtott a községiben levő orszá- behatolt köztege rom. hat. tt mplomaba, feltörte a
gos vásárra. Puskás István vámszedő 20 lejt helypénzt perselyeket a beismerese fz. rlnt 37 l^jt és 75 bánit
kert a tehénért. Ez annyira kihozta a sodrából a kovács- magával vlti. Aa enyhítő körülményék flgyelembemestert, hogy ektelenttl Bzldnl kezdte aa elöljáróságot. véltlevel egy hónapot kspoit.
Az Ügynek bűnvádi következménye keletkezett s a most
— Mald-nek R gina gbimeal kereskedőnek 12500
megtartott főtárgyalás során 5 napi elzárásra éB 1000 l«j értékű arut adott bizomanyba a jaaí-í V^rpereiaon
lej pénzbírságra Ítélték a kovscsmeBtert.
ceg. Miid^nea aa atut eladta, d) ellenerteaevel nem tek el Bzüieitekkel es teBivereltekkei 1 H« nem latja,
— Gyilkosság, vagy véletlen saerenosetlen BZa i Óit el. A m gmrioit főtárgyalás eredmenyekent nagy élmennyel lett asegényebb. Ea a fl.m, melyet
Bég ? A mull év augusztus hó 14 en tórteoi, no»y — távollétében — 6 hónapi elzarasra iibliek.
— Ktlamar A>on es Kristaiy Aron sandominlci mindenkíaek látnia kell i
Hiuuo Bertalan c.c ut köztiszteletben álló gazd > V.mon
— Öiaseeaidta a felettesét —15 nap. Pacunevtt fi«CBkájut mogyoróhámozáa kőiben fele-öregre legények ress^gen behatónak Stakueá Karoly ottani
voita, hogy hova telte a bicikáját? A gytrmek nem kereskedő pne-jebe, ahonnan egy kor«ó bori eilopiak rariu Nicoiad lUiCj-dd-joji aiiomasfőaöitoi fiaoidsfo.ya
tudoa kieieguő feleletet adai, mire »z «pa annyira s a többit eicngediek A „CsínytHveBeri" 1—1 hónapi sitasoói keiekezeti vita során csuayau összeszidta L jchdühbe jött, bogy a kezében levő nBgy kést BZ aezia ra e sarasra Iteitbk és 2200 írj ksrieriiesre köteleztek. munn H :rberi Siefan nevtt forgaimiztája. Aa llgyet most
vágta, mely megcsúszott a egyenesen a 8 éves gytr
— Polgár József gh-orgbesl-1 ügyvedlrnok K.rda targyalta a törvényszék a a feiettesevel aaemben kötemek szivében állott meg. Az llgyet most tárgyalta a MártonnetOi 2 evvel ezelőtt egy szerződaa eikeBzueset lező magatartásról mogfeledkeaett forgalmistát — távolbelyi törvényszék s ügyészi indítványra bizonyítás ki- vállalté, melynek diját meg Ib kapta, de a szerződ es leteoen — 15 napi elzárásra és 1000 lej pansbirságra
egészítést rendelt el. Feltevések Bzerint ugyanis lehe- elkesziieaevel adós maradt. Az ttgy a helyi ttgyvedi itelte a törvényszék.
tetlenségnek tartják, hogy as apa állítása Bzerint jál- kBmara tudomására jutott éB feljelentette a nZUgttgy— öngyilkosság. Pal Biláué, aaűL Jázoi Ríza
BiCdott volna le az esemény. I<y az bgyben legközelebb védet", akit — tavolieiében 15 napi elzárásra Iteliua. 55 évea asszoay honapoz óla su yos Odiagsaggei nyomta
a boncolást végző orvoaok veteménye dönt.
— Uunteanu Constantin Lua aceşti (B iCautnt-gye) az ágyat. Hizzaiarioaoi tavoiidieoea egy hatalmas
— A törvény súlyosan bünteti aa orvvá iiletőségtt .gázas* Lukacs Jja-tef lazareai gazdauai szeget ea ka.apacsot vsit elő a Bsaimaaaakja alél. A
dásaatot. A hrflybeii járásbíróság rendkívül súlyos keri ea kapuit ejj ni szállást. Utsu^p reggel Lukacs saeget falba verte s a késnél levő kóieliel felakaszíteletet hozott ifj. Msrz» Rezső ügyében, aki orvvada- a feieségevel egyetemüen a tampiomba ment. A ren- tana magát.
— Bagalmaaó levélért — 15 nap. Váradi
e*>»i miatt került a bíróság «le. A blraság ifj. Merzi delkezesere AIIO idói arra btsznalia fal az elvetemeRíZsól egy óvl böriöore é^ 6 ezer lej péazbüniuMsre dett vtnd-g, hogy azives11 hazigasd^ji 9 eves leáuyaa Albert egyik aözusaieietben aliő helyi Ugyvednek rágalitelte azért, mert tiltott Időben fo'lyot lőtt, habár a jat magaboz „iddsgaiib ea ernö csieiun meren>ieiet maktól hemzsegő levelet irt. Az ügyvéd bttnUgyl eljáfogoly vadassata országos viszonylatban Is le van tiltva. követeti el ellene. A miudon erköic-ii érsekből kivet- rás során keresett magának elegtetelt, melynek során
Az Ítélet fcniyosságát indokolja as a tany, hogy nave- kőzött emberi 2 evi f gyhazra é> 3 evi jogfosztásra a leveilrót 15 napi eiaarasra Ítélték.
zett nem volt tagja a vadásstársaBágnak sem.
itelte a törveoyazek.
— Hivatalos hatalommal való vissaaéléa
— Bzebenl Jmoa sandomlnicl erdőőr B^ücs Fe- es maganiakmegsortes miatt Jelentettek fel.
— Jól dolgoatak a pénzügyi közegek. Az
1936 —37-ea k'iltsegvetusi óv vtge felé köaeiedik. A renc 63 eves gazdat nyílt nccan lelövessel fenyegette Opraa Lionie madarasi aliamt lsaoial ígaagaté-tauitó
haiyl pünsttgyigaagatŐBág megfeszített erővel dolgozik, meg, amiért a törvényszék egyhónapi elzáraera ítelte. — amint annik idejen Ismertettük —, felaóoo parancs
— Tatár Sándor, Fdlöp Antsl és litván valea- nélkül lepecsetelteite as ottani róm. kat. felekezeti
hogy a hónap végére eaő zárlattal kapcsolatosan minél
szebb eredmenyt mutasson fel. Ebbeo as idén nem ia atrambal legények reszegnn, ekielen ordltozáBBal ver- iskola épületét. Az egyházközség sereimesnek lalaita
I .-az biba. Komoly helyről szerzett értesülésein'* eserint ték fel az UCÜS csendjet. Ferencz Imre községi jegyző, eat as Intézkedést s hivatalos batalommal való vlsssaa helyi adóhivatal a folyó költségvetési évre elő ránv- későbben Munteanu csezdőrórmeBter intettek haszta- élés és magáalaksertes címen bűnvádi eljárási telt
«011 adók 92 százalékát bebsjtotla. A vármegyében 92 lanul csöndre. Bőt: Fdlöp Aulai megragadta BZ őrmes- folyamatba Opraa lg. tanító ellen. Aa üggye< kedden
százalékát behaj ott a. A vármegyében 92 Bsázalék kö- ter gallérját, miközben Tatár hátulról bicikaval le foglalkozott a helyi törvényszék, d* ouoayiias kiegerül mozog as átlagoa aranyssám. Ezenkívül jelentékeny akarta saurnl. A jegyző közbelépsBe akadályozta meg szites céljából elnapolta a keissgieienűt érdekes buupert.
hátralékom össsegekel is lnkaBssaitak a pénzügyi köze- a vérontást. A törvényszék Tatárt ós Fttiop Antali
— Ssövetkeaeti közgyűlés. Mjrcjrsa-C.uc es
gek. Azt hisszük, hogy a cíucihoz baaonló eredményt 2—2 hónspi, Fülöp Idivánt pedig egy havi uizarabr^ vidéke hitei esga«d>sagi ss<i^et<d«diigasg*iosaga cózli
Ítélte.
nem Bok pénzügyigazgatásig tud felmuatnl.
t szöveikezei tagjaival, hogy a fo.yo no 14 re dssseGsrcuj Jinos Innca d^tus i volt kSzaógl bíró, h.voit kózgyttles haurozaUep>,eienieg mtati megianaató
— Erdő bírságok. Karácsony György lunca-d*- mert —
G-rc.iij Gzena navü 14 evbB rokonát oktalanul n^m levén, aa ujtbb közgyűlés as '•upjaabaiyoc erteljosi gazdat erdókibagaserl 15 napi eizarasra es 1000 elverte,
2 non<>pt elzárást kapott
meoen 2 hat etteitevel, március 28 a j este 9 orazor
lej penabirságra Ítélte a törvényszék. Kos* Joachm
— Cdsaer Err.ő aantlmbrul gasd» 84 éves édes- tartaitk mag, amikor ls a tagok szamara vaiO leaintet
mibaiieni gazda ugvsnasérl 6 napot és 1300 lej', Crăciun Joan C ugheB 640, Kim ViimoB.Sindomimc 1300, apjától azzal a kOtelszellsaggel vette al a vagyoat, aeUűl fogn-tk letárgyaltaim a tárgysorozat pontjai.
— Öagvllkossagl kisanet. Baiass Maria gheKoncaag Gergely B -ncu 200 K'-a JÓBBBÍ 1400, Csi-aer hogy vagyoni helyzetéhez merten beciiileteaen eltaríj >.
Dénes 500, Kincse Jjzsef 4350, Gargeiy J JB ef. FIU- Siulójevul aaemieul köieiesettséget u<y teljesítette » nrghim-i csi.edieany maro.Ujgai megmergeste magát.
mossa 560, Gal Z »kor, Ciuc^ngrorgu 600 Galaczi VBgyonvagyo gasd*, hogy a tel köaepan mag a kály- E eivessélyes állapotban sjaiiliotiak aa oiiaal koakorJakab ghimesl gazda 15 napi elsárást es 8160 «ej bír- hát is kivitette édesapja szobájából. A tórveayaaek oásbs, ahol gyomormoaást alkalmazlak rajta. Kijeienságol kaptak. A bírságokét bekejtatlanaág eseién fog 8 hónapi elsaráara itelte a flui köleíesetlssgrői meg- lesa saerlut. unta aa örökös haoigalási, as eboői kévéifeledkeaett gasdtt.
kéit alirwdeil uerepat éa esert atarta eldobni aa alátét
hásra váltoitatbstja át a bírásig.

4-lk oldd.

CIUC-1

— Bgf-egy é v e t k a p t a k a .revesek". O.o»
litván pstiu rareol vasúti fütó, ifj. B csak Sándor w(it
segávei a vasúti aty igraktárból 400 kiló, 120 eaer lej
érieket képviseld reaaikatrésset csempéBzet ti. A negyértáktt gépalkatrészeket összetörtek és ócaksreckeoi
érlékt stettak. A törvényaiék 1—1 évi fogházra 6—6
eaer Ívj pénzbírságra, 24000 lej kártérítés rb 3 - 8
évi jogfosztásra italie a vasúti raktár „«zarláH.*
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Könyvkötészeti munkákat

HEGEDUORAKAT

a legszebb es legtartósabb
kivitelben a legjutanyosabb
arak mellett estkösöi a

oonservatortnml módszer
saerlnt, jutányosán ad:
SPRENOZ GIZI. M.-Oiuc.

— Nyers bükkfát vesaek. Cim megtudható a
kiadóhivatalban.

V a k á r ü z l e t , Mercurea-Ciuc.
Egy fényezett diófa ebédlő-asztal eladó

Str. Cap. Vulovlol (Hargtta-uooa) ae.

GYAPJÚ, berke és raoka-féle e l a d ó ,
dr. Gai József gazdas&gaban, MercuCapital
rea-Oino ban.
Fonduri

C>m a kiadóhivatalban.

C a s s a de P & s t r a r e S. A. din D i t r ă u , J u d e ţ u l C i u c .
Lei
Lei

1.000.000.—

716.351,—

Eladó belsőség. A tisztviselő telepen egy
Convocare.
Meghívó.
belsósög, melyen egy 5/5 m. hai van eladó.
n e A Dltról Takarékpénztár Részvénytársaság
Értekesni lehet Imre L «josnaf, ugyanott. i_3 Cassa de PAstrare S. A. din Ditr&u îşi va t '
XLVI-ik évi rendes közgyűlését
adunarea generali ordinară XLVI-a

Bgy fl-ioerős Aaemkepee fa v á g ó g é p e l a d ó la 29 Martie 1937 la orele 14, în localul propriu,
Oroan F=reocoji, Totnnstt, jud. Cmc.
2—•> la care Domnii acţionari cu onoare sunt convocaţi.
O r d i n e de zi:
• M U M U M M m m M M A M A m m A A S
1. Deschiderea şi constituirea adunării, designarea
a 2 acţionar pentru verificarea procesului-verbal.
oa u p e u s z t nj formák oioso
2. Raportul Consiliului de Administraţie.
*
*
t r b t a , m a n e m n i n»t<Sia
3. Raportul Censorilor.
A
VUNCZBL TANÁKNttNAL A
4. Aprobarea bilanţului şi a Contului de Profit
Oi/uett kHBŰIaat aizéra- * şi Pierdere şi distribuirea profitului din anul 1936 şi
hotărârea în chestiunea absolvirei pentru Consiliul de
Z * B Ó zól kalapok «iióNadti
Administraţie şi Comitetul de Censori.
anyag hossaadasaval. Kalapé*
T
5. Propuneri eventuale.
átalakítása a legrövidebb Idö alatt.
Ditrău, la 16 Martie 1937.
Mercurea-Cluo, I. O. Bratlaan (OtíuaX i i u j - a n a ill. aa., a Sörház közeieoen.
Direcţiunea.
BILANŢ Încheiat la
Activ.

1937 évi március hó 29-én d. u. 2 órakor, az intézel
helyiségében tartja, melyre a I. részvényesek tisztelettel meghivatnak.
Tárgysorozat:
1. A közgyűlés megnyílása, határozatképesség
megállapítása és a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére két részvényes kijelölése.
2. Igazgatósági jelentés.
3. Felügyelő bizottság jelentése.
4. Mérleg előterjesztése, határozathozatal az 1936
Uzletévi nyereség liováforditása felelt és a felmentvény
megadása.
5. Alapszabályszerinti esetleges indítványok tárgyalása.
Ditrău, 1937 cvi március hó 16-án.
Az Igazgatóság.
31 Decemvrie 1936.
Pasiv.

Numerar efectiv
Modern épületes belsőség eladó, Cassa:
Portofoliu de titluri:

Capital social
Fonduri de rezervă:
Rezerve legală
Fonduri de atnoriisment:
Penlru creanţă dubioase .
Depuneri spre fructificare: Din ţară:
pe livrete de economii la termen
Creditori: In ţară:
la termen , . .
Dividende neridicale
Conturi diverse
Conturi transitori
Beneficiul net

g MODELL KALAPOK J
K
K

*
fi

5

K

43.246.

1 000.000.

Cim: Gyonöa Gyulaiul, Heronrea Ciuo.
Titluri româneşti:
540 551,Efecte publice (v. n. Lei 5.000,4.400
Április lS-re, vagy május 1 re, keresek egy 3
175.800.
Portofoliu de sconl: Plătibil in (ară:
»zobms, koayhdM, kamra» lukast, istálló val elli
tott ée küldő ud/arial. Cim a kiadóhivatalban. Cambii fără garanţii . . 87,783,—
1.172 993.
Cambii garantate cu ipoteci 174.020,— 261.803.—
Debitori:
Din
tară:
MEG H IV O
88.045,46.765.—
Debitorigar-tajicu mărfuri
ASzépvIzi Első Takarékpénztár Részvénytársaságnak Debitori beneficiind de legea
9.550,25.089,1937 évi április hó 3-án d. u. 3 órai
lichidării datoriilor din 7
288,243,2.709.269.Aprilie 1934
kezdettel az intézet helyiségében tartandó
30.049,Imobile:
X IK ÉVI R E N D E S K Ö Z G Y Ű L É S É R E . Imobile pentru locuinţele
92.307. Tárgysorozat:
funcţionarilor
51.390.—
143.697.
1. Elnöki megnyitó, a szavazati jogok igazolásá- Alte imobile
100.889.nak számbavételéle 3 tagu bizottság, a közgyűlési jegy- Conturi diverse
zőkönyv hitelesítésére 2 részvényes kijelölése.
Conturi transitori
20.251.
2. Igazgatósági jelentés az 1936 lizletévről.
3.330.320 —
3,330.3203. Felügyelő-bizottság jelentése.
4. Zárszámadás előterjesztése és a mérleg megConturi de ordine:
Conturi de ordine:
állapítása.
5. Határozathozatal a 2—4 pontokra vonatkozólag Cauţiuni .statutare . . .
Dep. de cauţiuni statutare 47.000,—
47.000.—
és a felmentvény megadása iránt.
Deponenţi de ipoteci, cesiuni,
Ipoteci, cesiuni, mărfuri şi
mărfuri şi gar. div.
440 700,—
garanţii diverse . .
440 700.—
6. Indítványok.
Deponenţi de titluri şi alte
Az alapszabályok 17. §-a értelmében a határozat- Depozite de titluri şi alte
. 207,041.—
694 741 —
. 207.041.— 694.741.— valoare în păslr.
képességhez legalább 2000 részvény képviselete és 12 valoare în păstrare
részvényes személyes jelenléte szükséges.
694.741,—
694.741,—
Frumoasa, 1937 évi március hó 8-án.
Credit.
CONTUL DE PROFIT Şl PIERDERE la 31 Decemvrie 1936.
Debit.
Igazgatóság.
Prima Cassa de P&strare din Frumoasa, S. P. A. Cheltueli de administraţie:
Salari şi indemnizări
Bilanţ la 31 Decemvrie 1936.
D e b i t . Cassa in numerar 21.046—, Debitorii Diverse
3.281.350 —, Imobile 33.500 —, Cheltueli de admini- Imposit şi taxe . .
Pierdere reportată din anul
straţie 96.264 - , Total 3.432.160 —.
C r e d i t . Capital ac(ionar 1 750.000—, Fondul preccdent
de converziune 42.396-—, Depunerii 1 565.641 —, Cont Beneficiul net
curente 33.093 —, Dividende neridicate 1.207 —, Dobânzii 39.823 —, Total 3.432.160 - ,

38 408.16.650,—

Dobânzi incasale:
Dela portofoliu de scont 132.884 —
4 732—
Dela debitori
Venitul imobilelor
Benoficii diverse

100.058.22.135,-

21,280.

137.6169.000.
26.906,-

30.049.173 522.-

•i-

173.522.-

Ditrău, la 31 Decemvrie 1936.

Primiria comunali Sâncrăieni.
No. 393—1937.
Sâncrăieni, 19 Martie 1937.

Consiliul de Administraţie.

Meghívó.
I n vl t a r a .
COr>PERlTIVA FORESTIERA / 1 Ü C va foe la aediul A .r.SlKI- ERDŐGAZDASÁGI .SZÖVETKEZET aoslkszercSe aduce la cunoştinţa celor interesaţi, că in ziua eonipo oH'ratu'al Mer. u.ea C oc la II Ap ilto 1937 ora 9 a. ni. d*l közbirtokosság asél házában. 1937április II én d.e. 9 órakor
de 31 Martie 1937, ora 16, se va tine licitaţie cu
I i K N D K 3 KÖZGYŰLÉST
ATV.iRE GEVEIUH ORDIN IU
tratare prin bună învoială cu oferte scrise şi sigilate, i
tart. melyre a t-gokil, t'l»tve közgyűlést delig&'takat az a'apîn localul Primăriei com. Sâncrăieni pentru vânzărea la ca a Inv t»m mo tibrll,
del'gi>t i menbr lnr In se-au 1 szibilyob 38 o'kkelyo t telmél-en meghívjuk. Am nnyrben a ta133 bucăţi — 253 metri şteri arbori de fag, bătrâni, !art-!u 38 dl St«><it"lor. lutrinál an se lotr neţte nam&rul gok ezen li térozatkévés számban nem jelenné-ekmeg,* folyt
rot peut a cotaie, In z a» d« 18 Aprilie la or- 9 ». m. évi április 18-áu 4. e 9 ó'akor nfrynazcn helyen u'|ahb kSzgyOuscaţi şi deperisanţi, inventariaţi în pădurea comunei SD6C
SA va ţ os tot aool > a tana
oare ra Ina hntft An valabile 1 < léEt trg tartan', lorly a t i gyaoro;atba felvett Qgy^kben a m" g»Vitos« parcela No. 8.
ob'ootola i>Q8e ia o din*a zltel, 'ăi& oonsderara la uomăr'l jelentek számára való tektntes nélkül jogeróa n fog határozni.
prezenţilor.
Valoarea arborilor total conform estimatiei OcoluNapirend:
lui Silvic este de Lei 5060.
O r d i n e a do î l :
1. Az 1936—97 é l mérl'g megállap-tása
Termenul de exploatare este 1 an dela aprobarea
2. Jt).ed«l<m feletti rtnde'kezéa.
I. Coustr tarea b.lat (alai 1936—7.
3 Az 1936—37-ea gazdaaági év fizleteredményécil szóló
2 D rpansio «soorn » n'tn ut not
licitaţiei.
jclaniéa
3 Rapo t desp*e rezultata eoonomlo din anul bog -tar
Plata se va face imediat după aprobarea licitaţiei. 1936-37
4 Fe'uientvény megadáaa az Igazgatóság éa felOftydibizottság részére.
Ofertete vor fi depuse la Comisia de licitaţie la
4. D''sc»r< I m oonHilla'al de administrat e şl a oenzo Uor
5 Költségvetést elAlrinyztt 1937—38-ra.
data şi ora fixată de mai sus. După deschiderea oferte5 Pro'eot do buget p« anul 1937—38.
6 Az iRazga'óság I. aza-Iájának ajrav&laazt&sa.
6
Alegere
aerli-1
I
a
din
conalla.
7 FrfiOgyeliblzotteâjţ vál.sztáaa
lor în aceiaşi şedinţă va avea loc licitarea prin supra7. Alrgarea o*-nzo -tlor
8. Uj alap87abUy-t'pua elfogadása.
ofertele verbale.
8
Aooeptarea
noului
atatut
tip.
9. Favásárláaok bejelentése.
9. Raport d«'p*e cumpZră-l da l'mM.
Licitaţii1 se va ţtnea In conformitatea cu dispozi10 EIA1' gak 'olyósltásának bejelentése.
10. Bnport despre anordare de avansări.
11 Ujabb vásárlásokra meghatalmazia-kérAa.
tiunile normelor pentru tratării prin bună învoială, pubII. Cerere de Imputernlo're asupra oumvkrk'l noi.
12 VlalfOriaz bérlet.
licată In Monitorul Oficial No. 127—1931.
12- Chlr'e de fereatrku oa epă
Nolar
Herouiea-Cluo, 1937 évt mirolua hó 15.
Iferourea-Cluo, la >5 Martie 1937.
Primar,
'
AZ IQAZOATÓSÁG.
DIRECŢIUNEA.

Publicaţie.

!

Tanţof.

Moldovan.

Nramatott Vákár küiyvaremdáláhaa, Menarea-CIne

