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lematlkus eredménnyel működött .Nemzetközi Allnndó
B.sottság"-ra MK-iru'va?!
Ezelőtt tizenkét évvol Dr. B rnády György, Kó«
A párisi egyesnény 12 cl .kéoafe tartu'ma Pí-riat
Károly, Paál Árpid éa Ztgonl litván b«rát*lmboz tla ea a „Nimaeikösl Aliaadó Bizottság" nt olóf rduió
keidóponttal levelet tntealem. E t i s pon'.ot moat iBmét sérelmeknek, vagy esek V?XBÉLVÓOBIT^,,EL«ÓS'.r " ÍB
nylivanoaaágra hoiom, bár a már megaattat .U,sáfc" csupáa kösvetUésBol kép-.>a. A bösveWíeKe rzoriioit
annakidején leközölte. If oat azoiban mindenkihez térnem zisubbségeii psnasaÁt c*ak ekkor táreyalhstni, In »
fel a kérdéseket. Éi pedig aaért, mert a sz-ptomber; párisi egyezményben lefektetett cikkekre voa*t*ocó
orsaágos msgyarpartl nagygyűlés, aa tugusatuBl hátom- jogi, vagy tsnyierdésnkről h romín kormány
valamékmcgyel magyarpárti gyűlés adja mag ebbea aa meiy BiövetsageB, vagy „T.ueu t Főba-*Iom", v*gy
ai k al omoarrUséget.
oarmely máa oly hatalom közölt rofrB're fel vé'em. nyKérdem mindenkitől, aki magát magyarnak vallj i : zülömbség, amely hatalom a Nmzetek S övetsóge Ta1. Mikep éa mily tartalommal, — terUleil éa egyéb nácsának tagjs.
M* már mlndnyájnu tlcztáhno rnfrvu'k arrai,
terjedelemben — véli po-itlkallag éa gyakorlatilag megvalósítani a párisi egyetmény 10 clkkenek u'olsó bekes- a párisi egytaménynek bz^n Inti góri-Js, iimelyh. n
„Románia csak bizooyos jogmez JDÁ^OIRN ROIA».1 PZd-iBrt, mely szerint:
hajlandó^agat
ftj<zi ki" cihWg rolivin e bKr.V<b:,n rAnem román állampolgárok nyelvüknek a bíróságok előtt, akár ezéban, akár irasban való basaoá szesttit. Éi ha po ítlkai klízd lmelnkben kel ő erőt tif j
lata tekintetében méltányos könnyítésekben fognak teni nem tudunk, nem marlak, vagy mni^mk is siknr
mulasatáBuakkai a ssarvegk; dianél, akár »z állam polirésaesUmi ?
tikai
fuokclonarluialval történő érintkezéseknél taViibal
2. Mi aa álláspontja a politikai magatartás Bzem- nlbákba esve, továbbra Is pegi'jUk a kardét) ineto'dípontjából a páriái egyeamény 10 cikkenek elsó bekez- sának elodázását s még i3?ább hagyjuV misuiRat
désében emii-)kt kisebbségi állami iskolákról, továbbá mind'g kisebb-kiiebb körbe be.szorittanl: 0(m messze
e cikk máBodik bekezdésében emelltett anyagi van aa idő, hogy aa eIneirz^tielieEÍt48linkre irányuló
támogatásáról, főleg a .vallási* kisebbségeknek ?
törekvés telj*B síkon érjen el
(10 cikk szövege:) .Olyan városokban éa keriila1
Kisebbségi jogsink szon ks'pforHj», mely c"upáp
tekhen, abol nem roman nyelvit román állampolgáro * a párisi
egyt'ímjnyuek a rcnaán tor^^nyhozó h»ta t>m
jeieuíéáe&y aranyban laknak, a román kormány a ratifliálába
nyert törvényéről, « pirisi pgyt'i'm ny
kos.oktatat.ligy ttrcn megfelelő könnyítéseket fog en- szövegeben aitni
a
8
cikk 3 bekezdésében és 9 clkkébvű
gedélyezni avégből, bogy iiy romáa állampolgárok i g y BZÓI :
gyermekeit aa állBmi iskolakban sajat nyeivUkön
„Egyptlen román á! tmpolgár h bo korlátazbuté
tanítsák. Ez a rendelkezés nem akadályozza a román
kormányt abban, bogy a román nyelv oktatását az bármely nyelv szabad ba:ználatában a magén, vagy
ilzlell forgaloxban, a va.lás, e saj'ó u'.jin törlÓDŐ,
említett iskolákban kötelezővé tegyn.
vagy barme.y közzátóte? ter«n vxgv a nyllvánoe
Azokban a városokban és kerületekben, abol jelengyűléseken", (8 cikk második mooJst-).
tékeny aranyban laknak fiji, vallási vagy nyelvi
„Azoknak a remin áüampol^-nkaak, ;*klk f ji,
kisebbséghez tartosó román állampolgárok, ezeknek
vailasi, vagy nyelvi klsebo*ég.^h>K tartnznak, joguk
a kisebbaegeknek méltányos részt kell blatOBitani
van saját költségükön :*tékcny^v<, vaüési, vagy
mindaaoknak aa összegeknek élvezetéből és falhaaz

4 H tgyan véli a fentebb egy és három pontban
elmondottakra ea idézetekre, valamint a moat ervenyes
közigazgatási törveaTö tekintetlel megoldbaionak a
migyaraág as ebben kUiönöaen a székelység szerephez
jUsáaat ?

5. Elfogadja-e azoi közjogi alaptételt, bogy:
,a nemzetközi szerződéseknek magukban köavetldnUl aa állam po'gáraira semminemű jogi hátát uk
nincsen. Ásókból jogok éB kötelezettségek közvetlenig csak az Illető allamra és nem annak polgáraira
is állán ik elő."
5 főleg, hogy:

„utóbbiakra jogok forráaa nem valamely nemzetközi szérsődés, hanem csak az állami törvény lehet",
vagyis aa egyes államok által vállalt nemsetkösl köleleaeiiaég megvalósításához megfelelő államhatalmi
intézkedés szükséges. (Id«zot Btlogh Arthur cikkéből,
mely a M*gyar Kisebbség elmü folyóirat 1925 évi
évfolyamának 257-lk oldalán olvasható.)
A párisi egyezmény szövegén kívüli további politikai reménykedésként kérdem:

Redaotor reapooöfclj'I:

Vierul

fii:-"

Apare In fieoare Dnmlneoă

Az islenteletiség csődje.

Szörnyűséges l'elhiváa látott napvilágot az egyik moszkvai istentelen újságban. A lelhivás azt tartalmazza, hogy
egy okos istentagadó kerestetik. Eddig ugyanis még ilyen
ember nem akadt. A komuuizmus már csaknem két évtizedre
tekint vissza. Alapvető dogmája pedig az, hogy nincs Isten.
Erre a tagadásra épiil lel a kommunizmus elképzelt épülete.
Törvényeket szerkesztettek Isten nélkül. Hatalmas hadsereget szerveztek, ({épekkel B a technika csodás vívmányaival
kárpótolták Oroszországot uz Isten helyett. Milliókat deportáltak Szibériába és küldtek a halálba, mert azt mondották,
hogy vau Isten. Miudenkinek ajkára l'agyasztották a szót,
aki Istenről mert beszélni. Az Istent csak tagadni volt BzaIJRII. Aki kenyérre és megélhetésre számított, annak hitvallása kellett legyen az Istentagadás. A hatalmas orosz birodaluinbuu már busz esztendeje dühöng ez a járvány. S csodálatos ina
esztendő után a szovjet vezető urai rádöbbentek arra, hogy építményük alapjában kezdett meginogni.
A iundameuuim megrendült. Az egész építmény recseg és
ropog és csak idők kérdése, bogy mikor omlik össze nagy
robajjal. Az eresztékek nagyon meglazultak. Az imitt-amott
lehulló vakolatok már halál sújtják az építő mestereket.
Másképpen mi ezt ugy mondjuk, hogy a lorradaloin te) falj a
gyermekeit.
Kétségbeesett erőfeszítés. 11a nem sikerül bebizonyítani, bogy uincs Isten, akkor a kommunizmusnak örökre
befellegzett. Érzik ezt a szovjet urak is. Azért tették közé
azt a szenzációs felhívást, hogy aki tudományosan bebizonyítja, hogy nincs Isten s egyszersmind megvédi az istentelenséget 25,UUU rubelt kap. Ezen a hirdetésen és lelhiváson 2U esztendőnek minden erőlködése összeomlott. Egy
könyvre várnak az istentelenség l'őkoiilerusai s ha ez a könyv
sikeitelen lesz a várt eredményt nem hozza meg, akkor
csomagolhatnak szépen s mehetnek azok után akiket a halálba küldtek. Mert sorsukat nem kerülhetik el semmíképen.
A Stuttgartenben megjelenő „Katholische Sonntagsblatt* szerint még eddig nem tudta senki bebizonyítani komolyan, hogy nincs Isten. Xiatech'e Bem tudta bebizonyítani.
Halálos ágyán a tagadott és kigúnyolt Istent hívta. Zaiatszociális in;ézmonyek»t, m• o'íikH
mis
hustra-jábau azt hirdette, nogy aiegüun az, isicu. í- mulau,
zdtaktíí leiaslt-ni, iganjiiini
a-<oVr.« f-lügy-'ÍD', találkozott a halálos ágyon az ismeretlen Istennel, akkor
azzal a joggal, bogy azokban at-jál nyelvüket szaba- leborult előtte s bocsánatért rimánkodott. Ne is említsük a
don használhatják ed vailáiufeai szabadon tyikoro - gúnyolódás atyamesterét Yoltairet. Hogy tudott szemtelenhatják.'
kedni, amig egészséges volt az Istennel. Amikor utolsó óráit
Kétaégtelen, hogy e kAid •snkben magyarpíguik éli megremeg. Halálíélelmébeu kiüt homlokán a halálveritéke,
politikai szursein-'k a román á!lfcm politikai azcrveivol reszket a gyáva s papot kér gyónni akar. Utolsó szavai
felejthetetlenek. A haláltusában a tettetés megszűnik. Az
kell megállapodnia.
Az ia kétségtelen, bogy az érd -kelt .arékaly-ma- állarc lehull s megmarad a keresztény lélek.
Ki ne emlékezne Apáthy Istvánra, liagyogó elméje
gyar* kisebbséget ÍB megnyugvó tí rvényjüvaslatot a
kormány kell, bogy elkészítse és előtt rjeseze H i A min csaknem egész Európa előtt ismertté tette. Tudós körökben
d ukorl kormány ezt nem tesr, ugy a megyar kisebb- még ma is emlegetik. Hires szabadkőműves volt. Istentelenség kell gondolkodjék megfelelő töfv-'- ^javaslatról és ségével sok kárt tett a lelkekben. Egy egész életen át küzannak a törvenyhozáBhoa begyújtásáról. E; p dlg szórt, dött a7. Isten ellen. Jellemes ember volt. Az utolsó csatát,
hogy a párisi e g y e z m é D y b e n elvileg biztosított kisebb- amikor a Istennel találkozott elveszítette. Papot hivatott s
ségi jogok közjogi érvényű törvénzyó válljanak EsM'.al töredelmes gyóuást végzett. Kibékült az Istennel. Minden
a közigazgatási és blráskcdáM állnmi sitrvtk e járását botlását és tévedését elitélte. Az Isten legyőzte e ő gyöngets megszabó tárgyi jogszabályokká lesznek a párisi ségének tudatára ébredt.
Ezeket az ismerősöket említettem fel csupán. l J edig
egyezményben körvonalazott elvek A kísebsó^n- k Igy
köatörvénnyé vált jog .1 akár egvvw n -.éo*, akár Ssbia-még menuyien vannak. Hurcoltak a legyőzhetetlen ellen. S
ségükbíz gyakorolhatóvá Uaznek a román kiízlgavg--- szétmarcangolva ott maradiak a küzdőtéren s mint a hitehagyott .luiián rnucstestüket t^pve, vérüket szórva az égre
tási bírósági foru riok előtt p^nas/ furujájábac. Éi rtméihatóleg — Boxasem volna Rzlisskig i rra. Î ogy bári1, d.- eltorzult hrccal kiáltották : (jyöziél Galileai. 8 ami nem sikekülönösen a székely-magyar kiaeübRee a „Ntmzevköiii rült az egyeseknek, azt most intézményesen akarják megAllacdó Biróság'-hoz, mint pinr.sz-foiumhoz fordul/Oa oldani. Tudós társaságok alakultak, hogy egymást biztatva
minden tudásukat és erejüket összevetve bebizonyítsák, hogy
Uagyir-székely klaebbaégUnk poli':ií»nl szervezete
nincs Isten. Tautételiikre megtanítanak
CB év Bzsptember havának elején tsrijn ni 'g országos mindenkit. 8 aztáu levizsgáztatják. Ha bebizonyította a tanítna^ygylileset Sf.-Gheorgbe (SrpBiszentgyörgyöi) — Ki vány, bogy niucs Isten, akkor a hivatalnok testület tagja
adja meg as liditást számomra, hogy a fenti kérdése- lehet, vagy a hadsereg kötelékébe felveszik. Kényéihez és
ket újból nyilvánosságra hozzam. Njm különbeu az a megélhetéshez jut. Ott szoronganak sokszor százak és ezrek
körülmény Ib, hogy aa erdélyi magyar futalok találko- a vizsgáztató bizottságok előtt. Az elnök felteszi a kérdést.
zása mostanság válik valósággá éa e szellemi találkozó Van-e lslen í A lelnőtt drukkoló nebuló rávágja, hogy nincs.
táraadalml program-vázlata szerint n kisebbségi jogvé- Az Isten fogalma csak mese. Hát mi a vallás, hangzik todelem B ennek keretében a kisebbségben tartozó egyé- vább a kérdés. A papok találmánya. Narkózis a népnek,
nek, egyháaak, iskolák, lntézou-nyek jogai, továbbá mondja a vizsgáztató. Aztán a világ teremtéséről és az
nemcsak nz eddigi, hanem különösen a jövőbeni kiaebb- örök életről kérdezik. Mindezt egy két szóval elintézik. —
aági kösülelak: a bé^eszerződ^Bben b'ztosltott székely Minden csak humbug. Mese és télre vezetés. A vizsgáztató
a a alba-iu'.lai (<yu'afíhér'ári) határosatokban bíztoM- elnök a rettegő nebulót megdicséri, hogy nagyon jól felelt
tott magyar kn turá h önpzervezés is képjzl a tárgya- s a rettegő tanuló örömittasan távozik a teremből s felszalás anyagát ezen a találkozón, azonkívül, hogy a kisebb- kad lelkéből önkénytelenül is az az ellöjthatatlan megnyilatségi belpolitika éB küipo ltlka kérdése 1B fol van véve kozás hála Istennek, llát az istentelenséggel csak igy állunk,

6. El lehet-e politikailag jntcunk s ha igen, ml
módon oda, hogy . d e lege ferenda" (jövőbeli törvényhozássá!) as államhatalom fajunk résaére (vagyis ugy
a aaékeiyaég. m'.nt a magyarság aaámára) a párisi
egyeamény ingadozó értelmezésére lehetőaaget adó
pzövegén túlmenő éa ideáílsabb viszonyt előldeaő állapo o. (köalgaagasáai adottságot) vagy mag inkább „jogalapot* létesítsen?
A további 7—10 pont alatt 1925 évben felteit kérdéseimből több elvesstette már alkalomsaerÜBégét, de
mögiB annak kővetkeaő mondata ma ia aktuális, neve- tárgyalási anyagul.
setesen:
A háromszékmegyel magyarpárt Intéző bizottsága

Van-e politikailag elérhető még mód arra, hogy a
román kormánnyal olyaa helyaetet teremtsünk, hogy
a klssbhségl kérdésnek a nemzetközi szerződések
alapján, az eaek által megvont keretek köaött való
megoldaaa egyaaerü köalgaagatási jogi, kérdéssé (a
vallásügyi, oktatásügyi, Bajié, stb. igasgatás kérdaaévé),
érvényesülésének bistosltáae pedig a köslgasgatáal
jogvédelem (köalgaagatási biráskodáa) kérdésévé válljon,
hogy ennek folytán sohse, vagy legalább ls Igen
ritka esetben legyünk arra a blaonyos amujy la prob-

felhatalmazott arra, hogy aa ő nevében IB megfelelő
nyilvánosság elé hozzam e bárdiakét. Ujyaacak kimondotta, hegy a ssékely Iskolai autonomia ügyét a
magyarpárt oraaágoa nagygyűlésének és szakosztályi
gyűléseinek tárgysorosatába felvenni kövatell.
Itt aa utoíeó óra, hogy vé,^ra a sok előző elvi
pártnyilatkozat egyasertt megismétlése helyett sz^kelységünk kulturális s ebben egyháal éa iskolai önkormányzati kérdései érdemlegessn kerüljenek nyhvános tárgyalásra.
Dr. Molair Dine» ügyvéd,
*) A szikely Iskolai autonomia tárgyiban Irt fjnnti'
u 0. B. P. kOipontl iBlásOblMuttiágl tagja, a troUcluoel

otkkia hozzászól átoknak készséggel adunk helyei.

Proprietară:

Vfid. Iui LUDOVIC VAKÁR

C I T J C T J L T J I )

Politic, economic ţi social

A székely iskola autonómiája.*)

náiásából, amelyek a köavagyon terhére állami, közBÓgl, vagy máa költségvetauekben nevelési, vailaai,
vagy jótékony célra fordíttatnak."
3 Hogyan váll politikailag megvalósítani aa emiitett egyezmeny 11 cikkének aaon rendalkezéBét, hogy:
.Románia hozzájárul abboz, hogy az erdalyl székely ea aaáaa köaöBBagekntk a roman állam ellenőraéaa mellet, a vallás és tanügyi kérdésekben helyi
önkormánysatot engedélyez."

32 alám.

kiroaiiikaegytl tagoial e£rtk alatke.

Lenin egyszer nővérének levelet irt. S elmondja, hogy
meglátogatta édesanyja sírját. Szép virágok pompáznak a
siron. A sir gondozott. S épen áll rajta a kereszt. Ehhez
CBak a bolondnak kell kommentár. Okos ember ebből mindent megért.
A fennt nevezett lelhívás az istentelen írónak segédkezet akar nyújtani. S megmondja, hogy mi az, amiben az
istentelenség lépten-nyomon vereséget szenved. A felhozott
pontokra kell biztos felelet, mert az istentelenség mindig itt
szokott csatát veszteni és megszégyenülni. Ezek a pontok
a következők. Először be kellene bizonyítani, hogy a világ
magától lett. S el kellene vetni azt az axiómát, hogy semmiből semmi sem lesz. Ha a föld kezdetben gáz és tüzlabda

volt, akkor be kell bizonyítani, hogy ki teremtette est a

k oldal.
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tüzet, vagy ki gyújtotta meg. Ea a kérdések kérdése hogyan
keletkezhetett élőlény a lehttléa utáni1 Honnan van a világ
mindenaégben a mosgáa, a törvényszerűség, úgyannyira, hogy
a nap és holdfugyatkozáaokat 1U—20 évvel elSbb másodpercnyi pontoaaággal ki lehet számitnni. Ki adott törvényeket a szerves és szervetlen világba. Hogyan tndja megmagyarázni a lelkiismeretet, amit bűnözés esetén nem tud elhallgattatni a legerősebb akarat aem.
Csodálkozom, hogy csak 26,000 rabéit mertek ígérni.
Az irónak Ígérhették volna egész Oroazorzzágot mindenestói,
mert a kérdéare érdemlegesen ugy aem tud megfelelni. Sikertelen vállalkozás éa felhívás. Ua 20 esztendő után caak itt
tartanak, annyi véráldozat árán fogadják őszinte részvétünket. Mi eddig azt hittük, hogy torz lelkük hisz abban amit
tennen hirdettek. Ezzel leleplezték hazug életüket

P. Qábor Anasztáz.

A sürüs-kancsó demagógiája.
A moBt lefolyt községi választáson asámos tanulságos példával sso gáltak annak, aki a napisajtó eseményeit józanulfigyelni tudta, Már a mult héten lessegeztttk, hogy milyen helyes volt n helyi politikai tényezők politikája, Bmikor a megyj területén nem kavartak fol a választási szemétdomb minden bűiét, hanem
a megye köséletébe éket veiő és személyi torzsalkodásokat elóldéső választási tülekedés helyett a békés
uton való megegyezést keresték.
Hogy mennyivel lübbet jelentett srámucbrj es a
békés utoo való elintézés, a népképviselet kérdésének
iiy-jn barátságos megegyezés formájában való elosztása, ast ml sem bizonyltja jobban, minta mult napokban lezajlott Braaov (brasió ) péld;>. Brassóban as a
szerencsetlen helyzet állott e,iő, hogy nemcsak a román
és kiBébbsegl pártok köaött 'nem sikerült a megegyezés, de maguk a kisebbségi pártok ls küiön-kűiön utakon keresték a boldogulás lehetőségét. As eredmény
asutáu as lett, hogy ngy a magyar, mint a szász
kisebbség teljesen kiszorult a város ügyeioek Intézéséből, jól lehet a varoa össsalakósságának 65—70 szazalek át ők teszik ki. Újra bebizonyosodott tehát a régi
latin mondás: Concordia porvae res crefcunt, discordia
maxlmae dllabustur. Aa egyenetlenség a nagy (rőt
jelentő szász—magyar kösösséget ls megfuttatta.
Nem akarjuk moat a választási harc ksrU.ményeli
vitatni s nem ls érdekel minket as a módszar, ahogyan
ast a román pártok ls lefolytatták, Ili csak utalni
akarnnk arra a már többBzör elhangzott figyelmeztetésünkre, hogy a velünk egy sorjban é:ő szász népkiaebbség politikáját as idők hibás vágányra tereiték.
Több cikkoan rámutattunk arra, hogy a szász kisebbsegi politikában teljesen úrra lett a nagy német áimot
hirdető demagógia, mely a müncheni söröa kaicaók
világából Indult el Világfelforgató útjára a amelynek
iátssólag nagy eredményeit utólag nyögi a kisebbségi
heljzatet fol nem ismerő minden uépfaj, mely azo'ia,
a Baját életlehetőségeibe belekalkulált».
Az erdélyi Bzáaaság aa uióböi időben teljesen
megfeledkezett klBebbségi mivoltáról B egy néptribün
demagógiájára valló Bzószátyárkodással igyekezett elnémítani magábaa a szóhoz jutái ak^ró, a fijyelmestető, óvatoéBágra Intő, klsebbségpoittlkal harcokban
megedzett vezetőket. Elkezdődött a külön utakon járás,
a német öntudat tuitengosnek mindent magahoz kaparni
akaró egolamusa, meg ts termelte B maga gyümölcseit.
A saerenc^étlea végű brassói választást megelőző agitációs gyűléseken a Hirmani (izészhermány ) ntp tanítóból brassói alpolgármesterré előtöri Z -rbes Mihály volt
a fősaóvivóje ecnek ez egyedül hait.dáanak, amely
miatt az egész választáB kudarcba fulladt s amaly neki
is a polgármesteri székbe került, örök mementóként,
hogy aa egyenes u'.rói leiéről sammlféle könnyű előnyt
Ígérő nagy szájaBkodásért nem szabad.

Ml Zirbes Mihályt Ciak véletlonül ragadtuk kl a
többi közül, de egéBz üora volt ott a szónokoknak,
aktk a külün utakot keresést hirdetik. Vájjon milyen
képpel állanak mo3t ezek oa urak választóik elt?
S vájjon hova meiy most panaszra az a szász választó, ki ügysB bajOB do'gát a vároiháta uj uraival
rendezni n%m »ud>? A nagy német álom helyett rá
kell ébrednie a ezomoru kisebbségi valóB&gra, nmely
egé«a mai harcmodort diktál, mint a ssját otthonban
többségi fölénnyel j^ieutkző
cainn:.drattáa dobpargés.
Szcp az a uómtt ki;pünyeg, ha azt valaki odakinn
Némöiorazágbsn felhúzhatja, du rögtön nevetségessé
válik benne minden Fiibr r, ba nálunk kezd kérkedni
vele. Más a kisebbségi p ditiia és máa a többségi
öntudat. Ezt saját bőrén kell kipróbálnia most a brassói
BBáaBSágGP.k, b elhamsrkcdott sóröt-kancsós po'ititéjui
hiányosságait azenvedl most BZ ottani magyarság is.
Minket ebből a szempontból Irlut cjak BB erdélyi
szászság politikája 8 azért hívjuk fii a fijyelmot rá
mo.-tt 1B, mert nádunk la eokezor akadtak, kik a sokat
lgéró demagógia örvénye által elragadtatták magukat.
Soha hamarább nem következett be vlssaahatás az
ilyen esetekben, mint as erdMyi BsáBzságnál, amely
egymásután veszti el politikai csatáit ott, ahol es a
sörös-kancsós öntudat vezető szerephez jutott. Igy a
a távolból szemlélve B dolgokat, Bókkal tisztábban bontakoslk kl előttünk BZ ut, amelyet e i a hangoskodó,
de alap nélküli nép politika, megfuthat B előre klasámltható annak minden pillanatnyi előnye éa Eulyos
következményekkel járó hátránya la. Éppen ezért óva
intünk mindankit attól, bogy ne hagyja magát semmiféle hangos Ígérettől elcsábítani, mert Bókkal biztosabb
eredményeket hozhat as együttes öBSsefogáson alapnló,
kome'y egyenes nt.

Ery fényezett diófa ebédlő-asztal eladó
Cin a kiadóhivatalban.
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Fürdőélet a megyében.

2.

m.

Az Alberti (rebérenbázi) Petőfi ünnepély.

A napilapok számoltak be a mait vasárnapi Petőfi
Mindig hangostattnk, bogy a rendsaeres propaganda-munka meghozza a maga gyümölcaét Idegenfor- Ünnepélyről, melyen ml a távolság miatt aem vehettünk résst De ott volt a KükflUók magyarsága, h a t galmunk fejleBBtéSB körül.
EB volt as első év, hogy a cslkl tájak éa fürdők nyolc ezer embert kitevő tömeg a a hivatalos magyar
ismertetését beiaditottnk a már is fényes eredmény küldöttek égési serege, kik méltatták ÓB vitatták Petőfit
mutatkozik mindannak dacára, bogy as Időjárás nem a saját egyéni felfogásuk sserlnt.
As ünnepély után vlsssahncódó áhítatos tömeg
a legkedvezőbb a nyaralásra. Aa aipeel tájakkal vetekedő Qyilkostó környékét az autók azazal járják naponta Fehéregyfcáaán át vecu't el s a faln között levett kaS Gyergyó lakósságáoak ma már jelentékeny jövedelmi iBppal. néma meghatódottságban fogadta, kössöntötte
forrást jelent a Qyilkostó Idegenforgalma. Tusnád Ba< őket Febéregvháta román lakÓBSága. Annak a földnek
(TusnSdfttrdőb) körül belül ötezer főnyi fürdővendég robotodat, melyben Petífl nyugszik, néma kegyelettel
nyaral B ellátásuk szép jövedelem többletet hos nem- áldoetak a köztük nyugvó bősnek, kinek siiját nyo'cvancsak a környező falvaknak, da a köseleső két város- nyo'c év óta ai ő őseik szántják körül. Patőfl sselnak, Marcurea-Ciuc (Csikssersdanat) és Sfl.-Gheorghe leme leparancsolta a kalapot asoknak a fejéről, akik
(SepslBsentgyörgynek) is. Nem saabad megfeledkeznünk azt a főidet túrják, melyet minden évben felkeres
a gyönyörű fekvéBÜ Marosfőről stm, mely a szemünk Srdály magyarságának kegyelete. A nép, a röghöz
láttára épült ki, igen rövid idő alatt a megye egyik kötött lakós*ág ezúttal la megmulatta békés siándókát
tegssebb és legimpozánsabb üdülőtelepévé, nem kis a bebizonyította, bogy suvében nem lakoiik gyűlölet
örömére a környák amúgy is ssegtny lakósBágának, vagy harag a velo egy Borban élők Iránt, bármiféle
mely Így terményelt a nyarl hónapokban legalább érté- nyelvet beaséljenek ÍB aiok. — Easel kapcsolatban
kesítheti. Da nemcsak a kimondott nyaraló és üdülő esiembe jut eiy beesélgetés. Pár évvel ezelőtt a Sighihelyek mutatnak ilyen fellendülést A kleB fekvésű şoara (wgeavár) prefek'ura előtti pirVbvt ültem. Aa
Gylmesvöigye csak pusatán természeti szépségeit és ő^zl nsp bearanyozta ast a virágok köiá ékelt nagy
jo levegőjét nyújthatja a pihBonl vágyó nyaralónak, talapzatot, m e l y ma már fel sem tünlk senkinek, aki
m«g IB csak ngy tomiBeg a jó réBBt ókirályságbelt e tfiép fekvésű várost meglátogatja. Bgy kis segesvári
közönség a bogárhátú csángóházak tiszta ssobálban. román diák hozta i d a g e n p a j t á s á t , bogy a város nevoA Tatros szétterülő völgye ktválóBn alkamaa caerkéBB- / e t e s B é g e l t neki m e g m u t a s s a . C-iai arra l e t t e m fijyaitáborosáora 1B, amit ki ls használnak alaposan, mert m»s, m i k e r a két kla diák m e g á l l t m e l l e t t e m és a kis
négy iskola strajer-alakulatal portyáinak a Gyimesvöígy s o g e s v á r i esőket mondta, a t a l a p z a t r a mutatva:
lankain saerte-szojjel. Külön meg kell említenünk a
— E helyen áiit a szobra Petőfi Sándornak, a
rohamos tempóban épütő Sjntimbru (eslksientimrei) magyarok legnagyobb költőjének, aki a vllágsiabadHargitát ÍB, mely ztufollságávai, erős terjesskednl Ságért kűzdvet, a segasvárl csatában elesett.
akarásával rövid Időn belül vesaedelmes versenytáras
— Éi hová l e t t a szobor? — k é r d é a i i d e g e n
lesa a Cictu (cslkcslcsóí) Hargitának. Mindkét havasi diák.
telep hemzseg a fürdő vendégektől s bisonyára m*g
— N : m tudom, mert én sem láttam, csak apámtöbben ls lennének, ha a két telep keretei eit meg- tól hallottam,
hogy itt állt és ő mesélte el as egésa
engednék. Ha elgondoljuk, nagyon síép eredmény ei történetet.
mér most ls, de azért elbisakodtiunk nemssabad. To
bensélgeleit a két kis román diák a legnavábbra is igyekeznünk kell, hogy aki egyBier közit- gyobbIgymagvar
Reobortalapzatáaál s a nemzeti
tünk jart, aa megsieresse est a tájat és a jövőbea ls esime tévuta:tól költő
még félre nem veietett kis tlaennógyssaretettel vágyjon vlaaaa közénk. Ezenkívül fokoioi esitendőt román nel
ulók i;y követelték a magyar böuó
keli a propagandát, a c-iki tájak Ismertetését, hogy
mely ai ó felfogásuk szerint is oda tartozik,
m<nél többen jöjjtn^k as üdülést, szórakozást, pihenést Biobrát,
teteme nyugszik ai örök Ismeretlenségben. A két
kereső a cslkl hegyek ózondua levegőjű falvaiba. hol
gyermek
még nem ismerte a különbséget, csak a nyelMlidsn falu egy-egy üdülőiéieppi alakuhat át eien a vet hallotta,
Petőfi nyelvét, melyet másfélmillió ember
tájon, meiy a maga gyógyerejU viselvel, termeBsetiés besiM ea orsiág
bélül s ujy gondolta, hogy
néprajzi látványosságaival a legkellemesebb benyomást e tömegnek Baját határain
hőaelhei ls joga van.
gyakorolhatja a kösenk jövő idegenre és rövid idő
Ép olyan kecyeletes veit ekkor a gyermeklélek
aíBit második jövedelem forrácuak lehet ai évről-évre
e raegoylUáou'ása, mint ma a fehéregyház! levest
fút oiódo idegenforgalom.
knli-pok. Mli'.dakettő azt bizonyltja, hogy a nép tud éa
akar gyűlölet nélkül élni. C~ak a hivatásos Iélekkufárok
azok, kik ezt a békés együttélést lelkiismeretlenül megISKOLAI HÍREK.
zavarják, hogy megétt'h -asék gyűlölet tüze mellett a
A Brasovi (brassói) ref. fiu felsőkereskedelmi maguk zsíros p^c senyéjüket Meddig, meddig less ea
iskola, maly as ország egyetlen magyar tannyelvű még ig) ? — M:ddig zavarja még a gyűlölet Erdély
felekezeti szakisko.ája és különöáen a mai váiságos fö djének egymésrautait népeit? V*gy igaa less a költő
időkben tanulói jövójenek biatOBiláBa siempoatjábél a mosdása:
isgcélssérübb éa a legtöbb megélhetési lehetőséget nyújtó
.Egyik kesében az eke siarva, másik keiében kard,
iakolatipui, a felaőtagoiat I. 03itályába felvess feleke*
Iţy látni a szegény jó népet, igy áldoa véri, majd
zeii külömbség nélkül olyan tanulókat, kik magyar
Amig csak élte tart".
| 'eritéket,
anyanyelvüket, a gimnázium IV.-lk OBZiályát sikerral
. I<y á;doa vért, majd verítéket, aa örök békéért,
végezték es abEolváió bizonyítvánnyal rdndalkesoek. fé'reveietelt, haeuj Ideátokért s ciak néha-néha merül
Examen de admltere-t Bieptember 6-án kell tenniük a fel egy derűs Cíöpp, egy néma köBBöutés, egy levett
román nyelvből, Románia földrajzából, francia nyelv- kalap, m1at m örök béke fehér angyala az örök ssa,
bő , számtanból és kereskedelmi ismeretekből. As utób- badiág lantosának airjánál.
biból eltekintve a IV. osztályban végzett anyagból.
A keresk. Ismeretek gépírással Ssszefogialt anyagát elxü.djük, ba szeptembâr elseje előtt jelentkeinek. As
iskola az altalános műveltség mellett alapos ssakképzést ad növenddkeinek, kik a nagy úvfoiyam végzése
után államérvényes, önkéntességi joţot biztosító oklevelet nyernek, mélynek alapján állást kaphatnak Ipari
és kereskedelmi cégeknél, takarékptolláraknál, szövet
kezeteknél, biztosító Inteleteknél, magán éa közválialatokná', gyáraknál, gazdaságokban, ÜBsmeknél, köaségl
hivataloknál, vaeui postánál, ApitÓBseti hlvatalokbau stb.
— szóval azokon a pá'yákon, melyak a megélhetést
első sorban biztosítják. — Végzett növendékei az Iskolában szerzett intelligenciáinknál fogva rövid Idő alatt
kiváló gyifeorlati emberekké, kereskedőkké, iparosokká,
gvárl muakavesetőkké képezhetik kl maguiat. Kereskedelmi iskolát végíettekra vár a esövetkesatl élet
m e g t e r e m j e , mely ezreket juüathal független, biztos
m^gélhftéabflz. A tanulmányok folytatását is lehotővé
SÉBIL a kereskedelmi akadémián, stb. B«ccaiaur<>átuat
aa tesi, aki tovább akar tannint. — Tanulók az 1987—
38 lk iskolai évre nugusz.ua bé 25 tői keadődóleg iratkozhatnak be. Érdék-ódőknek felvilágosítást ayujt, vidéki
tatu'ókal állandó tanári ellenőrzés és felügyelet alatt
álló moat épült, modern Internátnaban mérsékelt dija
zá<t mellett elhelyezi BB Igazgatóság. BraBov, Calea

KÜLÖNFÉLÉK.

Ttlrelmetlen a hangulat.
Egyre pontosabban megállapítható, bogy ssomoru
napok követkesnek még Itt as együttélő népékre.
Amint a vllágbau erőibödik a lu'só fíjvédelml őrület,
aszerint teljesedik a ml soraunk Is. Nap-nap ntán biztosabban kerül forgalomba as a nemaedék, amely már
a síéiső nemzetiség tejét Bslvta magába. Akinek tetőzik a goodolatoak spanyol-bonban már a próbaháborunál tartó pstentlroiáBl kísérlete, kaki roVonsienveeen
drukkolnak a .nemzeti csapatok" kiteljesítő pionír
munkájának, azok egyre boldogabb emberek. Még élve
megérhetik es esame diadalát. Megláthatják, bogy miképpen gvür maga alá ca a dnznadó öntudat minden
kisebbségi élet-akarást és fekteti két vállra a békÓB
együttműködés leghalványabb reményeit is. — Az a
nemzedék, amelyet megfdrtóaSlt ea a betegség, már
képtelen tlsstultabb, magasabbrendü élet-felfogásra.
E<yaéges tipus van már aa emberplacea, amely türelm itlenségéb n nem Ismeri a jognak, a köteleúégnek
és Igaaságnak Bsentháromságát. — Tessék csak megpróbálni majd megélnt, megmaradni, emberi életet
biatodtanl abban a hangulatban, amelynek klbomlásáhos még nem régen olyan nagyon tapsoltunk. — Aa
Victoriei No. 7.
á'dásal esnek a nyugatról Importált vllágcikknek és
A brasovi (brassói) ref. leinygimnázium I-sőnevelési gerincnek már ott jelentkesnek a napi élet
oaztályába beiratkozni saándékoió tanulók felvétoll vizs- minden megnyl'atkoBáaábaa.Ljülnek,alacsonyabbrfndbe
kécyaserllenek, megaláinak, aa ólethea való jogodat
gája szeptember 4 án délelőtt 9 órakor kezdődik.
vitatják, Budapestre küldenek. A vaeutl pinatár ablaA brasovi [brassóvi) ref. kétéves női kereske- kától egéeien a sírodig megkeserítik minden lépésedet.
delmi szaktanfolyam tanulolt a négyosstályu glmná- Nem jól van ea igy. Valahogy még ls csak be kell
ziunl végzettség alapján veszi fel. Általános műveltség láaBU>, h o n eat aa orsaágot aa együttélő népek békés
ÓB megfelelő szakképzettség nyújtására, a román ÉB összemüködóBe keli vihartállóvá tegye. Ehea pedig aem
német nyelv gyakorlati elsajátítására és esen kívül a türelmetlenséggel, nem a faji megkülönböztetés gyűlölkönyvvitelre, kereskedslml saámtanra, gép- és gyóra- ködő provokáláaával kell eljatnL Bttaös mindenki, aki
irás biztos begyakorlására és a női ruhassabsssatra a fiatalság lelkébe aem aat a gondolatot csepegteti,
fekteti a fősúlyt. Célja a kisebbségi leányok harmonl- hogy az itt élő népak aa egyenlőségnek, a testvéri
kui klképséae és előkészítése a gyakorlati életpályákra. Bseretetnek aa aiapjáa kell a jólétet biatosltaák,
A német nvelv biztosabb elsajátítására külön társalgási
órák. — Vidéki tanulók a Sseratetbás Internálasában
— Veglegesités. Vaslle Maros-t, calkvármegyei
helyeskedhetnek el. FelvHágosilást nyújt as Igasgató- adóügyi pónaűgylgaagatót, 3678—1987. ssáma királyi
ság. Bruov, Calea Victoriei No. 7.
rendelettel állásábaa véglegeellettók.
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— Felmentették a bossauból feljelentett
Suseni (gyergyóujfalusi) közbirtokossági elnöH Í R E K .
köt. Bányáss Sándor Suseni (gyergyóujfalusi) közblrBaia-llare, Nagybánya). As almait napokban, az erdélyi
— Aa oraaagoa Hagyar Párt gheorgheni tokosBBgi elnököt Elekes Imre és Ssőcs József erdő„ajiú különböző organomaiban, célzatos közlemények (grergyó)-Járásl tagoaatanak hivataloa köslejelentek meg, melyek aa ajonan alakult B. M. K. E.-et, mint ménye A gytr?yói k jrlelaez tartozó magyar testvé- őrök följelentették. A két feljelentő aat állította, hogy
nemzetet. Az Vgyéezpeg
kisebbségi kultnrazersncsétlenaéget igyekeznek a tájékozatlan reinknek tudomására hozznk, hogy párilrodánk helyisé- Bányása gyalázta az uralkodó
4
ulvasóknak beadni, szemben a még jogilag léteiB N. B. Fes- gét — célszerűségi okokból — folyó év szeptember nerazatgytklá'ta c'.méa vid» emnlt a kfcMrioko^ági
tők Társaságával. As nj egyesület szerintük osak azért ala- 1-én a vasúti állomáB felé vezető Tut 1 8 . BEÍIDI alatt olnök ellen, akinek perét a napokban tárgyalta le a
kult. hogy a Baie-Uare (nagybányai) festőket és telepüket levő Karácsony Nlka-féle lakáBba fogjuk áttenl. Gheor- helybeli törvénysaék azünetl tanácsa. Bányása Sándor
..nacionalizálják" és a régi magyar festők lábai alél kihúz- gheni (Oyergyéssentmlklós), 1937 au^u^tuB hó 2 án már kezdettől fogva hangoztatta, hogy a feljelentés
ok a talajt. Hát ez nem igy van. Az előbb emiitett F. T. Karácsony Antal sk., titkár. Dr. Qaal Alajos sk., elnök. bosszú müve. A két leiketíeu, minden emberi őrzéséből kivetkőzött feljetantő nsért vetemsdett erre aa
vezetősége azt hangoztatta, hogy az ő működésük mindenkit
— Háaasság. Jikabffy Bízna éB dr. C-iászár László
kielégített. Ha azonban ez igy lenne, akkor az igazi müvé- Gheorgheni (gyergyószentmiklósi) fogorvos f. hó 3-áo aljasságra, mert a 'iöablriokoaságbos erdőőri tisstségre
nek, mint Thorma és Zití'ei nem látták volna — még ivek házasságot kötöttek. Sok azerencsét kívánunk a kedves pályázlak a ő erre a bizalmi állásra alkalmatlannak
minősítette. A beindított vlssgálat és helyszíni tárgyaelfltt — szükségét annak, hogy kilépjenek a társaságakból. sslmpatikus párnak.
lás során beigasolódott, hogy Bányász Sándor ellen
\ í X. B. F. T.-s már ivek óta semmi jelit nem adta, hogy
— Vasárnap saantelték fel a Suseni (újfalvi) tényleg alaptaiacul tették a feljelentést. A most megműködik, kiállításokat nem rendezett s a vezetésük alatt újonnan renovált templomot. Amint mér említet*UÚ festőiskola is fokozatosan züllött mindig lejjebb, mig tük aa újfalvi templom tornyát teljesen nj tetőzettel tartott törvényszéki tárgyaláB Borán maga Lascu főtégre a szó-szoros értelmében senki se látogatta többé. — látták el. A torony falain támadt repedések is seiitse- ügyész ÍB elejtette a vádat B a törvényssék pedig jogA műtermek pedig, amennyiben ajonnan jött érdemesebb geué tették annak megerősítését. A javítási munkála- erős ítélettel felmentette a meghurcolt Bányász Sán!est3fc óhajtottak volna bennük dolgozni, el voltak foglalva. tok mintegy 16000 leibe kerültek. Az Így megjavított dort. — Eddig tart ez a förtelmesen dlvatoB székely
I i e Dem ám művészekkel, hanem az előbbi vezetőség butor- és Hsrcog neves festő által rendbehozott templomot szokáB, amely a haragoBt ilyenszerü utou akarja elinisktár, vagy kntyaól céljaira használta azokat. Ez tényállási Ünnepélyes keretek kösött vasárnap szentelték fel. A tézni. Amint a fenti IcrvenyBzéki eset világosan blsO'
Az uj egyesület vezetősége máris elérte, hogy a rendelke- javitáal munkálatoknak llyea nagyarányú keresztül vl- nyitja Elekes Imre és Hzőcs J i z a e f gyergyóujfalusi
lakósok ia ahoz a szörnyű patkánytlpushoa tartoznak,
zésre álló nyolc műteremben ismét folyik a munka. Az uj t:le Ráos Vince plébános érdeme.
szok az aljaB lelkQietü emberek, aaik mindenre kapegyesület minden itt élő művészt felszólított, hogy mint tag
—Újból módosítják a konverziós törvényt.
ifijén be. Ennek mindenki eleget is tett kettő kivételével, A Prezentul clmtt bucureatl-i közgazdasági napilsp a hatók. A társadalomnak valóságos rákfenéi aa ilyen
kapható szörnyetegek, akik nem érdemlik
akik szerint a X. B. F. T. még mindig fennáll, nincs szűk- követkesőket Írja: .Aa igaaságügymiolnKteriumbsn srte- aljasságra
ösük uj egyesületre. Ök megmaradnak üldözött kisebbség- kezlet volt, amelyea a konverziós törvény módosítása- meg az embtr n&vet, — Az uj büntető töivéuyUnk ia
nek. Ilát maradjanak. De akkor viselkedjenek számarányuk- Dák a lehetőségeit tann'mányozták. Arról van szó, hogy ugy látja, hogy az c-móeri együttélésnek az ilyen
hoz méltóan s ne igyekezzenek a való helyzetet hamis vilá- a blréságoknak megadják a lehetőséget arra, hogy BZÍ- Eiokeaek es Stócaök a legveszedelmesebb ellenségei.
gításba helyezve, a közvéleményt félrevezetni. — Hatassák goruan végrehajtsák BS 1984 ea, falusi éa városi adós- M-jgérdemiik, bogy emberi és isteni torvényeink egyuieg végre, hogy művészek is tadnak lenni, nemcsak intriknsok. ságokra vonatkozó törvényt. A jövőbtn nem adnak a aránt kiköaöBiiBdk, megbélyegessék azokat a köaönséges bünŐBŐltet, akik a hamis vádaakodáa fertőjéig
konveralés adósnak kegyelmi Időt. Hogyha elmulasstol- aijasodtak.
Z. S.
ták két réjsletnek afizetését, azonnal kényszervégre— A kéményaeprőiparoBok figyelmébe. Aa
hajtást alkalmsshatnak a hitelezők aa Ilyen konverziós
adósok ellen. Nagyon sok olyan konverziós adós van, uj közigazgatási törvény élstbaléptetesa óta egyes törSPORT.
aki a hitelezőktől, BB esedékes részletfizetésének aa vényhatóságok elhatározták, hogy a kéményseprés Ipar
C. F. R., Galaţi—S. S. 0., Gheorgheni. 3:2—1:1. ellialasstását
kéri. As nj módosító javaalat azennt, kl- gyakorlasát házikeaqlésbe vesBik. Es ellen nem lehet
Korner arány 7—12
aárölag a bíróságok hatáskörébe tartozik aa ilyen kéré- senkinek kifogáBa, mert a közigazgatási törvény erre
C. Cuciosi játékvezető sípjelére a következő össze- sük mérlegelése és a haladék magadása." A módosító jogot ia ad. Csupán aa a különös, bogy azok a vároá.litásban áll kezdéshez a kit csapat. CFR. Justin-Stetanescn, javaalat, királyi dekretum formájában jelenik meg BB sok, amelyek a kéményaeprőipar gyakorlásának háali lorian-Barna, Oltinschi, Topa, — Mírcea, Oprescn, Wagner, *a Igasságügyminlsstérlum már kl is kérte a pénzügyi keaeiésbe való vitelét határozták el, nem akarják a
kéményseprő mestereket kártalanítani, pedig a szerzett
l'il. Boncán. S. S. G. Paskás-Sonnenklár, Friedmann-Jánossy, kormány véleményét.
— Templomi hnngverseny Ditrau (Gyer- jogukat tateleB törvények biztosítják. A többi város
Kercsó, Benedek — (Vajda II.) Lőrincz, Köllő, Vajda I.,
jyóditróban) A ditrói oltáregylet 1937 augusztus nó zózoit a mult évben Szatmár város tanácsa is elhatáVadasdy II., Vadasdy I.
rozta, hogy hőkezelésbe fogja gyakorolni a kéményGalati kezdissel indul a játék, de az S. S. G. mind- 8 án délntán 4 órakor, — a nagytemp'omban — Lőrincz
seprő
ipart. Ahelyett azonban, hogy eat a határozatot
Zinsslka
Ill
ád
éves
leneak&démlai
növendék
és
László
járt átveszi a támadást is hossza időn át ostromolja az
tényleg vérehajlotta volna, árverésen adta bérbe aa
ellenfél kapaját azonban a szebbnil-szebb támadások mind Béla kősremüködéBéval tempóm! b ung versen t rendez
agyes kéményseprő kerületeket. A köalgaagatási tábla
eredménytelenek maradunk. A 16-ik percben Kercsó szerzi ia alábbi műsorral: 1. Praeludlum és Fuga: (Mítd)lazoiibsn megsemmisítette a városi tanács határozatát
meg a labdát, kijátszik Vadasdy L-hez, aki elhúzva a Galati ;oo) orgonán jatsza László Bila. 2 Ave Mária: (.Luigi
as kimondotta, bogy a városnak jogában áll a kéményvédelem mellett szépen közipre ad, de Köllő két méterről Luzi) énekli L5rlnca ZiuiBika, orgonán kisarl László
aeprőipart gyakorolni, ahhos azonban nincs joga, hogy
a kapus markába teszi a bőrt. (Biztos gol helyzet). Kirúgás Béla. 3 Agim DJI: (George Buet) énekii Lőrincz
aa egyes kéményseprési kerülateket árverésen bérbe::tán változatos mezőny játik alakul ki, hol egyik, hol a Zsuzsika, orgonán kíséri Lásaló Bila 4 I na a ,N*buco*
adja, mert es a hásikeaaléa fogalmával saögea ellenmásik kapu forog komoly veszélyben, de mintha a hazai operábél. Előadja: a dltraut vegyeakar, karnagy László
tétben áll.
i sapat egy árnyalattal lelkesebben játszana. Eredmény azon- Irtván. 5. Benedlc u i: (Mozart) énekli Lőrinca Z uzalka,
Un nehezen születik, mert mind a kit kapus erőeen a helyin orgonán Máért Lásaló Bala. 6 Dicsőit Taged: (B ;et;
-. au. A lW-ik percben azonban mégis eredményes lesz egy .10ven) énekli Lőrinca Zmaslka, orgonán kiséri L >sz o
szép támadás. Keresőnek egy jól kitett labdájával Vadasdy Bila. 7. Bsaaédet tart P. LukácB llanssvét mtsssiós
"VarrógrápelE,
I. lelut erősen kapóra lő, de kapufát talál, honnan a labda itya. 8. Ima: (Férd Hller) énekli Lőrincz Z uwlks,
messze a mezőnybe pattan vissza, amit Vadasdy Laci iámét orgonán kiséri Lisaló Bila. 9. Preiudtum: (Boául) orKerólzpáirolz,
napúra rug, de ő már eredményesebben, mert a kapus az gonán élőid ja Ltasló Bila. Htngveraeny után a Taris.á-Ucatrémzelc
iift* lövést csak a hálóban tudja fogni. 1:0. Egy kis vita nyás-féle kerthelylségben Bene, ti >kken. A tiszta jöve<3-á"bor ^ L r o x m . ó - m . á . 1
H
tauiad a gol körül, mert a kapus Jnstin igen ügyesen csn- teimet a második mellék oltár felállítására fordítják.
% Csiksaereda-Heronrea-Olao, Ootavlan Barbat háa.
>zott kivűl a gól vonalon, de a játékvezető minden további
— Tompa Sándor „a székelyek sainéeao*,
9—2B
i.-lk»l megadja a vitathatatlan gólt Újra kezdés ntán Galati mégia Clujon (Coloaavaron) marad. Tâmpa 8tu<eu szorongat, aminek hamar eredménye is lesz Páll révén. dor, az erdelyi köaönaég kedvelt .Pufija*, aki komh us
1
>|irisinescu szépen tálalt labdáját vidhetetlenül rúgja a léc éa drámai aaerepskben egyaránt oly gyakran ragudé
magával a néaők seregét a budapesti Békeffy
kabaréBln. 1 1.
1
A félidő régéig nem változik az eredmény, bárha csa- iéi kapott igen előayöB szerződési ajánlató , az itteniFIGYELEM!
patunknak igen nagy helyzetei voltak. Vajda, majd Kercsó nél jőval magasabbfizetéssel, külön aa ő ssámára irt
illetve Itt miterea szabadrúgásaik kerülik el hajszálnyira nékely darabok fősaerepeinek Ígéretével. A hírek ugy
TisztjUtt'-'l értesítem a nagyaóltak, hogy Tompa Sándor már alá la Irta budapesti
a kaput.
órdamli hölgykösöneéget, hogy
^serződiBét
éa
aalnháannk
saegényebb
less
egy
olyao
bukaresti taoumányutamrol
Második félidőben, mint egy 20 percig ismét váltó-'
kazsjöttem és lakásomon, a
/atus mezőny játik folyik, mig a 22-ik percben Vajda II. nttvéssael, aki Igaaán pótolhatatlanná tette magát. —
a H rsch ozanatoríutn mögött
uein juttatja vezetishez az S. S. G.-it remekbe szabott gol- Örömmel jelentjttk, hogy a hlr nem volt alapos. Tomp»
,ával. 2:1. Gól után erősít az iramon, Galati azonban azon- Sindor vlsssautasliotta a budipestl szerződést. A n«női ruhaszalont
ao csapatunk videlme álja a sarat. Egymás után 5 szögle- potban aláirta aat a magállapodást, amely gzarződáséi
test rug a CFR., de gól nines. Már-már ugy látszik, hogy az i jövő színházi é v i d végéig meghOBsaabbitja. — Pufi LeeQjabl) divatlapok
nyitottam, hol a legkényaeebb
eiedmény nem fog változtatni, de nagy meglepetisre Galati- i )bát C.njon (Kolozsváron) marad B ezt a színházi köis megfelalő kabát,
álnak rendelkezésre liléinek
nak a 40-ik percben migis sikerül kiegyenlítenie, sőt a ainség nagy örömmel és megkönnyabttléBsel vesal lu
kosztüm és ruha kéazu-.sjt
domásul.
Vajda I. által elkövetet gyerekes gánoaért megítélt szabadTanalót {elveszek. muráikéit árért vallalom.
rúgásból a CFR. a saison legpotyább góljával a vezetést is
Haláloaás. Gyönös Jizsef Gheorgheni (gyergyóSíives pártfogást kér :
BorbAth Ilonka,
megszerzi.
szentmiklósi) kereskedő segéd, 27 éves korában, folyó
Uerourea-Clao.
Egy kis szerencsivel Gyergyó 2—3 gólos győzelmet •»vl auguBstus hó 5 én meghall Túrd* (Tordác). — A
(Érdeklődni lehet Borbátli Béla cipész műhelyében ls.)
<atonaság Idaje Blatt saerzelt malária betegang áldó
u kivívhatott volns.
8—1
A nap hősei a kapusok voltak. Puskás ismét a régi zata lett a fiatal becsületes és szorgalmas kereskedő,1
jrraáját csillogtatta. Bravúrosan vidett. Egyébként a honi akinek halála nagy részvétet okoa mindenütt, aho
r-wapat minden egyes tagja tudása legjavát adta. Talán Vajda ismerték törekvő munkásságát.
i '11 * ártunk volna többet, ugyanis igen lassan mozgott és
— Agyonnyomta a szénás szekér. M.gr<>ii<
amiatt a csatársos nem tudott eredményes lenni.
ditő szerencsétlenség érte Jánosi Mthá!y 77 éveB Gli-orC. Cuciosi játik vezető közmegeligedisre igen jól (hent (gyergyéasenlmlklési) gazdálkodót. Aa Idősebb
vezette a mérkőzést A közönéig mégis tapsolta érte.
eaber feleségével együtt szénás-szekéren Igyekezett
T i d z u l o t t ö l c r U j l . j m a n. e. közönséget, hogy
Ambrus.
haza. Bgy meredek p«tak oldalon a asekér felfordul
s n gaadát maga alá nyomta a vlahe. Uite a körül október l-évol Ciuc ban is megkezdem működésem.
Jiitányoa árban vállalom: uj csaatpakilyhik eiakUaaabadltották életveszélyes helyzateből, Jínoai
szsrO szeraléaét, rési kályhák újra rakását, javitástt
A marosvásárhelyi (Sargu-mureal) ke állék
a felesége aaemeláttára belefulladt a pitakba.
és takaritáait. — Tiz éves gyakorlati — Pontos és
reskedelmi és iparkamara közleményei.
— Üroa álláaok. C alléul (G yergyékllyénfalva) lolkiismsrstes j i munka.
1601 -1987. A Putna-megyei llesőgaadsaágl Ka köaaég pályáaatot hirdet két köaaégl raodőrl állásra.
A n. é. kösönség szivea pártfogását kérve vagyok
mara megküldte aa általa readeaatt 1087 évi .Bőrkét' Pályáaatl határidő 1937 anguaatns 16. Flsetés a kös teljes tisztelettel:
ség
költségvetésében
megállapított
öaaaeg.
•
keretébea réaatvevő borklálllték névjegyaékét éa minő
— Vigyeas a fegyverrel. Bnaáa Jóssef 19 éves
Molnár Péter, kályhauerelo
sitésl táblásaiét, ami aa érdekeltek readelkeaéaére áll
a kamara titkári hivatalában, a hlvataloa érák alz Gheorgheni ((yergyősaeatmlklésl) asatales inns vadiaa
Sf.-Qbeorghe, Pl.ţa TJnlrll (v. Kálvin-tér) 2(1.
1649—1987. Ugyancsak Itt betekinthető a romá- fagyvert tlsstogatott. Közben B fegyvert töllögstta él Merourea-Clnol (oslksieredal) megrendelések a Vákáx könyvniai cégekkai kereokedelml öeeaeköttetést kereaő játaaadoanl kesdett aszal, miközben a puska eldördült
kereskedésben leadhatók.
2—3
hollaad ls belga cégek névjegyzéke.
s as láss súlyosan megsebesült.
Ahogy a festők látják.;
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Értesítés.
— Assaonyok a békéért. Tizenkilenc essten— ötven ssékely fiat hajlandó taníttatni
dsje, bogy megkötöttük a nagybeboru befejező békéjét a iasl i gimnáainm. VaslieCbeie C.uc (csU)iiégyei
B IratAiok a .P:t.uRira&» mercur-a ciuc l gima eaiel pontot tettünk a négyesztendós vérengzésre. tanf^iügye ő elnökletével tanügyi blaoiiBág aiaku t a oáziutuba 1937 -usu atus 31 lg tftrtansk.
L igalább la ugy bittilk ml akkor, bogy pontot teszünk. vármegveben, amely most megkereste a községi IskolaAz I. o«tá'ybfi való btlratkozAi-fcoz s kovetkeK)
Azóta beláttuk, hoţy ea a béke BzörayüségeBebb voi. •zékeket, bo^y a iasl l gimoásiun vállalja 50 jó tanuló
a négyesztendoa háború i&l. Locarao, Genf, Paria, Lon- 10—13 ívea e>z?kely gyermeknek sz Ingyenes tani tn- oVmáoyok KBÜVségeBt-k, ame.yek nalkui btir^tíozDl
don egyre-m w i gyilíéBezett a brixe megőrzőé érde- tását. Ugyanéi kor azt ls közlik, hogyalaai-1fiu liceum, nc:n Ubet.
kében a ezalatt a oakéért foiyo furiziusaodas ürügye j hány-lict-uo), az ipari-iiceum, a leány tanisűiepuO
1. 8sülétől SDyaVöayvl k k o n ; t
aiatt balomra gyilkolták egymádt keleten éa nyugaton, szintén 11 ta: u ói Ciuc (Cilk) vármegyéből te jesun
2 K ríastlevél.
azar.tzoa éj vízen, v.4lam->lyik kootinans otípai. A Grin díjmentesen taníttatni akcr. A megkeresés arra kéri
3 U rto'.tn-i bizoavítvícy.
ChBCdtol Spanyolországig éa Abuaazlnátől Kioa'g toiyt az lakolaBzékeknt, hogy a szamitásba jövő gyermekek
4 H>i;palgái )&gi bizcnyitváoy.
a ver a világ mlndan sarkán a szent béke erd-jkébon kórvényolt azosn >1 juttaSHÂk el a városuntban müBödó
5. E:emi Nko'ai IV. 09Bt. bzonyitvénv
B égő faivak, feldúlt városok, legyilkolt gyarmasem bizottsághoz, ameiy aa augUBZius 25 én megtartandó
Az első oiztályoa felvételi vizsga 1937 évi sz-pjeiéBték a béke véres útját keleten es nyugaton egy- felvételi vizsgákon fog dönteni a beérkezett kérvények tember bó 1 én reggel 9 órakor kezdődik.
aránt. Mist aztán mégis leaa valami I Ami nem sikerült fölött.
Tandíj 2250 L j.
a férfiaknak, aat BB asBaonyok fogják kereaBtülvlnnl.
— Tilos a mag&nlevelesóst hivatalos boriIaWnUuai dij egészfizetőknek 7500 lej, félfizeE;er neves asszony jön össze a világ minden államá- tokban vegeani. A poatuvesérigaBgatóBág megkere- tőknek 3900 lej.
ból, hogy magviiasaa, megtárgyalja és paragra'ueokba sése alapján a betUţyminlsztariuin felhívja különösen
5 ösztöcdi] ven.
foglalva megvaiésitsa a szent gondolatot, ami nem El- a községi jegyzőkfigyelmét, hogy magánldvelezesükeí
került a po.itituíok 19 eves fáradozása aiati. —Ezer ne bonyolítsák le blvitaloa fedrast és bélyegzőt vlseió
BBBaony eiinduit beket kötni egy egéBB viag neveben. borítékban, mert a posta Ily utón való megkárosításáért ®
aiT©»i kii.
™
Vajjoa sikerül-e nekik ? Higyjdk es remsjUk, hogy szigorú büntetésben részesülnek as ll.elé&eeek.
j
j
K
ö
n
t
g
e
a
ea
k
v
a
r
o
g
e
p
e
k
a
e
l
b
e
r
e
n
d
e
z
e
t
t
^
Igen. Mert ha ea aa eaer aasaony összekacsint, minden
Dinamit gyntaoBOSal J B t s s o t t Zöld Jinoa
poiiiik uioik msglág)Ul a szive S hát meg, ba ea az H cu —(cíikr^tkosi)
gyermek egyik játszó pajtásától
uter hölgy a szájat kinyitja I Mtudűa politikum OsBzebe
kül Ijedtében, csakhogy menekülhessen es elől aa ezei dinamit gyutacsokat kapotî. A v.'BzedsiméB loSbanó I S ÖaLru-riin (CsiaBZéomártoiiró ), M. Ciuc (.Cjiküoyagot ütögetni ketd'.e. A gyu'.acsok felrobbantak a
torokból fölharsanó békeszózat elől I
a gyermekei erein, kesén su yosan megBubeaitiitték. J * éZdicdüra, a Sief^n C-JÍ Mare-ucca 15. szaui aiá
á t ü e l y e z t e m .
— A nagyboldogassaonyi buosu Sumuleuu
— Szigora ebzarlat. M:u<^n aa utóbbi időben £
(Csiksomlyon). Augusztus ho 14-ea este 7 órakor a kobor tuy.^k a vúros ter'dletén elszaparodiak, a fi Rendelő órák: delelőtt 9 - 1 2 es dalután 3 - 5 . \M
bevezető ájtatosság Augusztus hó 16 óa reggel 8 városi tanács a legiz gorubb euzárlatol rénd iite el. A É
Tisztelettel :
91
orăkor szentmise is szembíozed. Fel 11 orakor kózöiség Agyaim): fusnivjui er'd az ntizk -dura, mari
szeatbeszed és üanepélyes szentmise, tíeggei ü órá- as uccnkon kóuor;ú lu yik mérgt'aesd már a n«poíban
tól gyóntatás. Délután 5 órakor körmenet a szent- m gie didik,
E
"
hegyre. Utána szentbeszéd es befejező ájtatosság.
— I«mét betörtek a tusnid tirdői görög
— Kirándulás Sötétpatak-fürdőre. Sjtes keleti templomba. A Tu^nad-Bii (uinádfürdo) A gimnázium kőteleben a Sumuleu (Somlyo)-felé
patak-fürdőre auguiztus hó lő-au ujabb tarsau airau oiiodcx templomot utuh biten másodszor IB iaitorté^
vezető ut menten. 1. Kiadó 2 sz oua, előszobás
duiás indul. Jelentkezni lebet Kiifăc Jjzáef vend^iós- i a perselyek tartalmát ellopták.
lakas 2 pinoalakas helyiséggel. 11. Ugyanott
—
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Bjra
nél. Indulás augusztus 16-8n reggel 6 órakor. Viteidíj
m*g kiudo, 3 szoba, konyha, kamra, fürdőszoba,
Aron 40 eves gazdálkodót B J U S S Anna navü vudhazas
oda ÉB viasza 80 lej.
verandás laKas, 2 pic.ee helyiséggel, 1937 évi
tá»a fa jeientéaáre a caendórdég letartóztatia. A faiszepumber
ho l tó . Érdeklődni lehet a „Csíki
— A köaépiBkolak évnyltaaa. AB ország kö- jelentés
Bara vadhásis tarsának 16 évea gyerLapok"1 kiadohivataiaban.
1—ü
zep.s'áoiáioaa a tanítások sztp'.embcr 9 éu ieidJdnak. mekével szarlnt
saerolmi viázoayt kezdett.
A javító vizsgákét ítfepiembtr 1 éa 4 ise aözött tar (jak.
— D1KECŢ1UNE4 SOCIETĂŢII de VANATOillE dm
— A városi tanica lepeseket tesa a tej MEUCUflfciA-ClU--; fdoü canosíint membrilor, Sooietatca a
árának ieasaUitaaara. P»r héttől eze.óit a v..r«ai fost antoriz^A sá lmpn^e 91 olprlorl UJ cipre b&'r&ie pe 4K tíjl yiós!iuáóg ozivsb tudomágara cozo.-a, ao^y
s
A-mftţenl, Umoa, Cloea, Ciobotinl, Clao&ftagbeoi- -m
tanácd a tej árat 5 lejben altapuoiia m-.-g, m'uían a tecennrlle:
n, Cozmenl, Deln.ţ i, Danestl, Ima, luoobenv, Jigod'n, Úaonl,
batyáiütul a
helyzet ugy muiatkoirott, bogy a IOSB* uzüualerméa sh
-s*
yznetft ant, Sftutlmbrn, Slaalenl, Şalmeni şt Topliua-<Jlna (olte
»sr
-a*
miatt aa arak erősen leimeunua. Az :dój»r<is ugy aia 3 c&pr:orl pe ti-3oare teren). Coadiţ«aalle aniit aele din anal •m
kuli, bogy a jó ssénateimsa est az e.óreláto lotfcake- trecat.
aa jzi 1937 aagusaiui 15-toi
. . - A CSÍKSZEREDAI VADÁSZTÁRSASÁG IGA/Q4- •sw
déBt BBÜKBégtelenoé lette. Vi zoct a környező falvak
értesíti tagjait, hogy a táisaeág engedélyt nyert 51 -a* az At-Jdi'i Sindir-féle (Sídinidiuk-ucu*) házban « r
lakossága a reidjikuzesre való hivbtkozaai-ai a ttj arát TuSAGA
fizbakk
és
10
vén
snta
lelövésóre,
a
küvetkezó
terilleteinkuu:
annyira falemeiti-, hogy íBinétGlten BzlitfBégucBe vall a Menaság, Uánkfalva, Calcsd, üsobotíilva, Csikszentgyörgy,
lo.asa voídidLü, übji mindjnaemii núi aaabüvárosi tanácsi közbelépése. A tanács légit ozdeubi üté- Kozm&s, Dalne, Déafalva, J nőfálva, Jakabfalva, ZsögöJ, Ua- -s*
Bagba vago munkát gyursan es pontosan «e-4K
sén tíhát iimét uapiretdre kerül a tej ugye a annaL kos, Szentkirály, Szentimre, M adéfalva, (souiort&n és Csik- -s» eltftíBz.eí. A aozjaseg dzivoB par .fogasat serva:aír
arat inwdeo körülmények között rtdu&aini fogják, tip ooza (3—3 dibakk minden területen). A föltételek a ta- -a*
miután tgéBaec indokolatlanok a mai 5 lejoa ttjarak. valyiak
-s*
•a*
— Bovonuit a katonai előaepiősök maso
România.
U B g y t a n u l ó t f e l v e s s e k , kosát nélkül.
^
dik osoportja Au^mz.m 1-én behivtak varo-uakb.i
Primăria comunci Şumuleu.
•a*
.
a katobai etOKr pzó maaodix csi>por>jat, ameiy folyó evi
Judejul Ciuc.
-HMm liBÉMl'MMyiWillíMllflI
augusztus 20-ig vegoz közüajaau munkát. A 80 tagból Nr. 130G-1937.
álio csoport Uuncpuiyes keretek között kezdte meg
Ssttkségi m van .Tidn^yivania'' Binc-féie konverzió
működését. A Bzoígaia.ra üevonu.t iljuiág eiótt ismeraia ciáatt rjgi Dététkönyvro, az ót ev alatt k&piadj
tették a nyári muukataborok célját, amuiynek hivatáaa,
összegtíO'/oat mos*, keszpéuábin kifl<ia,iim vetélarSe aducc la cunoştinţa celor interesaţi, că în zlua
bogy az abban együtt do:go<su toobségi es kisebbségi de 30 August 1937 ora 10 a. m., se va ţine în localul
keppja. Cim u Csiki Lapot Kiadohivataiaban. 7—10
ifjúság magismjrjd egymam, iel*iieg ObSíehjD^oIodjsk primăriei din comuna Şumuleu, jude(ul Ciuc, licitaţie
es megismerje a munsa ctm.siHplió erté&ét. A-h&y- publică, pentru arendarea izvorului de apă minerală
bttli Ka.oaai-fc.^xepzó csopoman most 50 regati cs »Sf.-Maria*.
30 kisebbifcgl dlak, egyetemi ha.lgató van e helyezve.
A küiönbükO eleibiVatafer* ke<.zíUó iíju ingnak igtn jó anual.Preţul de strigare este fixat la suma de Lei 40.000
mzaioai ec, bogy a taional előképzés mag*S2toa calCondiţiunile de licilaţie se pol vedea în toate
kitűzéseiben egymasra talaijoa tulod az a szellemi
ertek, amelyoea összhangja te:i blzinsitau EZ onaap zilele dc lucru, in cancelaria notariatului.
Licitaţia se va ţine in conformitate cu ari. 88—110
joiójét minden po>g:.ra számara. — Egyébként a helybeli katonai eió*«pzósök csoportja tovább folytatja f» din L. C. P. şi normele de licitaţie publicată în Monibportieiepuck és a gór. kei. templom melletti u.ms torul Oficial Nr. 127—1931.
Toate persoanele, cari vor lua parte la licitaţie,
aiap muaaajai. Augusziuj 20-iu »zí.reiotk és aikor
vor depune pe lângă oferta închisă şi sigilată şi o
vonul bo BZLpitmber 10 ig a h^ntarii» copoii.
garanţie de 5% în numerar, asupra preţului de stri— K e t u j k ö z e e g e t l a t e s i t e i l e k a m e g y r b a n . gare, care se va întregi Ia 10"/o, în caz de adjudecare.
A miuiüzttrianaca 1787. eaamu határozata altpjan két
In caz, că aceasta licitaţie nu va avea rezultat, a
uj kciibégei leiesi.euok a íiitgye t e r ü l t é t . A Vilea- doua licitaţie se va ţine în ziua de 10 Septemvrie
B.rdiLba (Tiköicpíia*) kozsts^hez ibr oíö Bovnt ei- 1937, in acelaşi local şi aceeaşi oră.
Tiuc^ni tzvóíjibúi Vi>l»miái a Vos.obftl (Vaalal) iiözŞumuleu, la 27 Iulie 1937.
Béghtz tartózó Baieni tizbsböl uj kö^igazgottátii közPrimăria. Sanmartin (Oaikszentmárton) községségét léiebitettek ffI<vo.ul Murntuoi" etceveiégrel.
Ugyarcsak a BiCuZ
kuzbeghtz tartozó AIBÓ ét
România.
ben 5 hold szántó, 3 hold rét es
Fmaóduoiuk vaiamiut H.romforr** tízesek Lő uj politiMinisterul Instrucţiunei.
2 hold erdei kasz&ló és házas belsőkai aözseg ló tas il» ,D„muc" néven.
Gimnaziul de băieţi »Pelru-Rareş«, Mercurea-Ciucului.
ség eladó. Cim a kiadóban.
s-io
1449
— Halaloaasok. Hjlió Pa:, 74 éveB korában,
jnliua hó 31-án megoalt Topilta-C uc (Criktaploccác) 2 August 1937.
Brassói Sparkassa betétkönyvet magas áron
— Özv. Bikay Ignáczné szül. Pj'.er Terézia,
vesz: „A gén tur a Cirmen", Fagaraa.
5—5
folyó evi augusSiuj hó 4 en, 74 éves korában eltuayt
Baccu (CsiKOankiaivár).
înscrierile şi reînscrierile la Gimnaziul »Petru- Felosiki autóra 7 elemit végzett fiat
— A jegyzői munkák uj dijeaabása. A Rareş« din Miercurea-Ciuc se primesc până la 31
pénztárnoknak felveszek. Oim a
belügyminisztérium 2 1 1 9 2 — 1 9 3 7 . BZ»C;U RECDIKTE MEG- August 1937.
kiadóhivatalban.
Pentru înscrierea în clasa I., sunt necesare urmăailapitja a kóasegi jegyző* an.ü elvégezhető munkákat
î—3
es aso* dijsBAbabai. E azerlut a községi jegyzők írhat- toare acte, fără care nu se va face înscrierea.
1. Extrasul de naştere.
nak egyszerű kervenyeket a különbörő hatís^okboz
2. Actul de botez.
as Ügyfelek kiféjeaeti kéréBére a következő dljszafcís
3. Actul de vaccin.
mellett: Egy oldalos kérvény dija 10 lej; két olda'os
4. Certificat de naţionalitate.
15 lej, iveB kérvény d ja 25 lej. — Mindazon j?gyzők,
(
tla mapoakéat u j formák oloaó j
5. Certificat de absolvire a 4 clase primare.
kia 1&36 április 2-an már hivatalban voltak, alálrátuk1
árbaa, aa*rt«lKlB.tla.*t<5ke 1
Examenul de admitere în clasa I. va avea loc in
aal ellátott telekkönyvi bejegyzési iratokat cslná'hatnak sajat falnjakbeil ügyfeleknek egésteo tízezer lej ziua de 1 Septemvrie a. c. ora 9 dimineaţa.
i VBNGZBL TANÁRNÉNÁL J
Taxa şcolară este de Lei 2250.
óBSaegig, a következő dijak mellett: Toiekkönyvl bcUgyanott kéaatUmek mindaa- )
Taxa de internat pentru solvenţi este dc 7500 Lei, 1E>
jegjsesl kerésekert 500 lej öseseglg 10 lejt vehetne!?;
aomft aAl kalapok aiaflroadft
I
pentru
serrrtsolvenţi
3900
Lei.
1 0 U 0 lej összegig 2 0 lej; 5 0 0 0 lej öaaaegig 3 0 lej;
í
l
amyag
koaaAadAaával.
Kalaaak
I
Suni şi 5 burse.
tlseser lejig 50 íej Eaen d:jsaabáat minden kösBégl
[
átalakítása a legrövidebb Idő alatt. |
jegyző lrodajaban láiható halyen klfüggesstenl köteles. Director,
C Mercurea-Ckie, I. C. Bratiaan (Oimaá- |
AB előírtnál magasabb dijak uedése büntetés terhe
Sp. Tudor.
I alum)-ueoa IU. BI., a SörkAa köselébea. |
mellett tilos. Mmdeaea munkákat a jegyző a hivatalos
Secretară,
órák letelte uláa vágeshstl.
V. Sporea.
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orvosi rendelőmet

m

fej Dr. Waitsuk Ferenc, belgyógyász. ^

„Lőtte" nöi szabóságot átvettem

Bálintli Vilmos, nűi szabó.
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