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A pártelnök nyilatkozata a 
választás eredményéről. 
Gróf  Bethlen György országo' pártelnök az időközi választás 

eredményével kapcsolatban a köj tkező táviratot küldte Jodál 
Gábor dr. megyei tagozati elnökník: 

Választás eredményéről örömjnd és büszkeséggel értesültem. 
Fényes cáfolata  és visszaverése aj a pártunk elleni rágalmaknak 
és támadásoknak. Őszinte szerenciekivánataim kifejezésével  Isten 
bő áldását kérem derék híveinkre. / 

Gróf  Bethlen  György 
elnök. 

sokat és leltárt Pál -János pénztáros j i ivása alapján tett — indítványt: az 
terjesztette elő, s azokat a pénztár, .ddyi-magyar szarvasmarhának, mint 
illetve számadás vizsgáló bizottság je- j Kitűnő igavonó, kisigényű, SZÍVÓS állat-
lentése alapján, a közgyűlés elfogad,a.  I fajtának  a tenyészetben való megtar-
A mult évi bevétel összesen 15.776 í4p& és fejlesztése  érdekében, a köz-
lej volt, kiadás ugyanennyi. Na ' «;>••;••• szintén elfogadta  és egy hatos 
hátráléka van az egyletnek tagdíj iságot küldött ki ennek alaposabb 
ban, melyek befizetése  és uj tagon. I negs :rvezése ügyében. Kiss Kálmán 
gyűjtése érdekében a vezetőség ujab- i a t : l-m i ci gazdának a legelők 
felhívást  fog  kibocsátani. % h ozásának mérséklésére vonatkozó 

Az igazgató-választmány elfter- j ^ " y á t a közgyűlés színtér, elfo-
jesztette Gyerkes Mihálynak a 3 é\ i ! 
gyümölcstermelési akció edd;gf red- ; L tagok élénk érdeklődése mel-
ményeiről szóló ismertetésé; <: indil ^ í. folyt  közgyűlés hangulata és 
ványát a most megszervezet . :.u- . ^ ai reményt nyújtanak arra, 
JiS^jGUtü^lc^e™1*^*-'"04 *** , ^ "̂ zdasági Egylet újból meg 
pártolására n?zve, ami egyhang ila0 j /"Égja tal ilni a kapcsolatot a gazdák-
elfogadtatott.  A másik — az Ereiéi}: m , s egindul a fejlődést  hozó gaz-
Gazdasági Egylet igazgatójának fel : , ági tevékenység. Gy.  M. 

Bankok korlevele a konverziós adósokhoz. 

Két punkösd kőzött 
nagyon zavarossá vált a belpo-
litikai helyzet. Averescu mar-
sallnak a királynál történt ki-
hallgatásából indult meg az a 
következtetés, hogy a kormány 
helyzete megingott, s hogy Ta-
tarescu után Averescu kerül ha 
talomra, még pedig diktátori jel-
leggel. Már azt is tudni vélték 
a lapok, hogy a hatalomnak 
Averescu részéről való átvéte-
lét csak a marsall feleségének 
súlyos és nemsokára halállal is 
végződött betegsége tolta ki egy 
-héttel Ez a hét hozta meg az-
tán a helyzet tisztázódását, amely 
végeredményében az, hogy a 
Tatarescu-kormány helyzete meg-
erősödött, s egyelőre csak annyi 
változás történt, hogy kilép a 
kormányból a hadügyminiszter, 
Uica tábornok, aki a katona-
tiszti előléptetések körüli maga-
tartásával a hadseregben elége-
detlenséget keltett, s ezzel, 
mint__ egyik főokkal,  elindítója 
íett a válságnak'. ~A helyzet ér-
dekességéhez tartozik, hogy a 
válságban a nemzeti-parasztpárt 
is a Tatarescu-kormány menté-
sére sietett, még pedig any-
nyira komoly igyekezettel, hogy 
a Maniu és Vaida közt fennálló 
ellentétet is félretették. 

A válság tehát lezajlott, sok-
féle  tanulságot hagyva maga 
után. Tanulhatunk belőle mi is! 

Az Odorheiumegyei Gazda-
sági Egylet 

kedden délelőtt, a vármegye minden ré-
széből összesereglett nagyszámú gazda-
közönség részvételével, Odorheiu 
ban tartotta tavaszi rendes közgyű-
lését Sz. Szakáts Péter elnöklete alatt, 
aki a közgyűlést hatásos és tanulsá-
gos beszéddel nyitotta meg. Az elnöki 
megnyitó, valamint a folytatólag  a mult 
évről előterjesztett beszámoló jelentés 
hü tükörképe volt a mai leromlott 
gazdasági helyzetnek, melyet részben 
az utóbbi évek abnormális időjárása 
okozott, de aminek nagymértékben 
okozója volt az emberek között duló 
versengés is. A mezőgazdasági kamara 
fejlődéséről  és feloszlatásáról,  illetve 
körzeti központi kamarává való átala-
kításáról is szólott. Eszerint Odor-
heiumegyének csak fiókkamarája  ma-
rad egy titkár pénztárossal és 7 igaz-
gatósági taggal, s tekintettel erre, s 
továbbá, hogy a gazdák a kamarával 
írásban a saját anyanyelvükön érint-
kezni nem tudnak : a gazdasági egylet 
újból felveszi  az egyideig szünetelő-
iéiben maradt intenzivebb tevékeny-
ségét, a gazdaság miden ágának épí-
tése és a felmerülhető  gazdasági pa-
naszok orvoslása érdekében. Az elnök 
tartalmas megnyitóját és beszámolóját 
érdemben Pál Dénes vál. tag méltatta, 
s indítványára az elnöknek a mai 
nehéz időkben forró  bizakodással vég-
zett munkásságáért az elismerés és 
köszönet kifejezését  javasolta, amit a 
közgyűlés egyhangú éljenzéssel elfo-
gadott. 

A mult évre vonatkozó számadá-

A bankok körlevélben szólítják 
fel  most a konverziós adósokat, 
hogy szerezzék be a következő ok-
mányokat és pedig: állampolgársági 
bizonyítványt, hiteles telekkönyvi ki-
vonatot, községi előljárósági bizonyít-
ványt arról, hogy az adós mióta 
lakosa a községnek és állandóan ott 
lakik e s végül az 1933 évi adókive-
tési jegyzőkönyvet jövedelmek szerint 
részletezve. Némelyik bank arra hivatko-
zik, hogy a konverziós váltót beforgatta 
a Banca Naţionalâhoz s most a Banca 
Naţionala kivánja be a felsorolt  ok-
mányokat, hogy ezekből megállapít-
hassa, vájjon tényleg megilleti-e az 
adóst a konverziós kedvezmény. 

Mondanunk sem kell, hogy ezen 
okmányok beszerzése ujabb és igen 
nagy megterheltetést jelent az adó-
sokra, akik tömegesen keresték fel  a 
magyarpárti népirodát, hogy felvilágo-
sítást kapjanak e kérdésben. A nép-
iroda a következőkben adja meg ezt 
a felvilágosítást. 

A törvény nem teszi kötelessé-
gévé a konverziós adósnak ezen ok-
mányok beszerzését és a hitelező ren-
delkezésére bocsájíását. Annál ke-
vésbé kívánhatja ezt a Banca Naţio-
nala, amellyel az adós közvetlen ösz-
szeköttetésben nincs is, mert a köl-
csönt nem a Banca Nafionalától,  ha-
nem az illető banktól vette fel,  amely 
a váltót a Banca Naţ'onalâhoz befor 
gatta. A legtöbb esetben mindezeket 
az okmányokat az adósnak már a 
kölcsön felvételekor  a bank rendelke-
zésére kellett bocsájtania, mert enél-
kül a kölcsönt meg nem szavazták. 

A banknak ettől eltekintve is és éppen 
Úgy a Banca Naţionalânak is módjá-
ban áll a nyilvánkönyvekből vagy a 
hatóságoknál meggyőződést szerezni a 
kétségbevont adatok felől,  azt azon-
ban nem kívánhatja, hogy az adós 
hatósági uton kívül szolgáltasson bi-
zonyítékokat maga mellett a hitelező-
jének, különös tekintettel arra is, hogy 
a hitelező még ebben az esetben sincs 
kötelezve arra, hogy e bizonyítékokat 
hitelérdemlőknek és magára nézve 
kötelezőknek fogadja  el. Ha a bank 
rosszhiszeműséget tételez fel  a kon-
verziós bejelentést tett adósról vagy 
kétségbe vonja a bejelentésre nem 
kötelezett adós konverziós jogát, mód-
jában áll bírói eljárást indítani, ezt 
azonban csak a saját felelősségére 
teheti. Végeredményében tehát a kér-
dés cszk ugy oldható meg, hogy az 
említett körlevélbeli felszólításnak  az 
adós nem köteles eleget tenni. Alig 
hihető, hogy ez az álláspont ellenkez-
nék a kiadandó végrehajtási uta-
sítással. 

A tanítónőképző évzárója. Minisz-
teri rendelet értelmében a tanítás min-
den középiskolában május 31-én vég-
ződött. A tanitónőképzőben az évvégi 
vizsgák az I—VI. osztályban junius 
4—15 napjain lesznek, 17 én lesz az év 
ünnepélyes bezárása. A képesítő vizsga 
junius 5 én kezdődik. A tornavizsga 
junius 10 én délután lesz a kollégium-
kertben, amit bizonyára nagy közön-
ség fog  végignézni, mert a tanítónő-
képző minden szereplése kifogástalanul 
szép és tökéletes szokott lenni. 

A vármegyei rém. kath. 
tanítók gyűlése. 

Az odorheiumegyei róm. kath. 
tanítók tavaszi rendes közgyűlésüket 
május 23 dikán tartották Odor-
heiun. Ez a gyűlés az odorheiume-
gyei róm. kath. tanítók gyűléseinek 
történetében határjelző, mert ezen a 
gyűlésen mutatkozott be Kakucs Fe-
renc cădişenii esp.-plébános, mint 
újonnan kinevezett esp. tanfelügyelő, 
Molnár Lázár lövétei k.-tanitó, kit az 
őszi gyűlés a Veress Dónát lemon-
dása folytán  megüresedett elnöki 
székbe ültetett s végül, mert ezen a 
gyűlésen részt vett Boga Alajos kano-
nok, stálusi főtanfelügyelő  és Sándor 
Tmre pápai kamarás, odorheiui főes-
peres-plébános is. 

A gyűlés előtt Bonda Árpád k.-
tanitó tartott mintatanitást román nyel-
ven mintaszerűen. 

A megnyitót Kakucs Ferenc esp.-
plebános elnök mondotta, beszélve a 
gyermekről, arról a nagy kincsről, 
amelyé a jövő s a tanító magasztos 
hivatásáról, ki ezt a drága kincset a 
jövő számára megőrzi és értékesebbé 
teszi. Üdvözölte Boga Alajos státusi 
főtanfelügyelőt,  aki fényes  tudását, 
nagy energiáját, hatalmas tehetségét a 
tanügynek áldozza fel. 

*"~ABoga íő fân felügy  élő gyönyörű, 
hosszabb beszédben köszönte meg az 
üdvözlést és azt mondta : »azért jöt-
tem, hogy mindenkivel szembe néz-
zek s a szemén át a lelkébe. A lelke-
ket akarom látni.« Végül kérte a taní-
tóságot, hogy minden erőt latba vetve, 
végezze nevelői hivatását a világvá;-
ság, a lelkiválság jobbra fordulása  ér-
dekében. Azután az elnök Sándor 
Imre főesperest  üdvözölve, kérte őt, 
hogy azt a nagy nevelői tehetséget, 
amit eddig 3 egyházmegyében gyako-
rolt s nevelői tapasztalatát most mar 
használja fel  itteni munkakörében. 

Sándor Imre meleg szavakkal kö-
szönte meg a bizalmat és ígérte, hogy 
amit tehet, mindent megtesz az isko-
lák érdekében. Csak arra kéri a taní-
tóságot : képezze magát mindig, hogy 
hivatásának magaslatán állhasson és a 
rábízott gyermeki lelkeket nevelhesse. 

Molnár Lázár elnök beköszöntő-
jében megköszönte a beléhelyezett 
bizalmat. Felolvesást tartott a gyer-
meknevelésről. Ez két irányú kell, 
hogy legyen: az Isten-hitre való ne-
velés és a szociális nevelés. Rá kell 
nevelni a gytrmeket arra, hogy a 
munkát megbecsülje, a munkás bérét 
megadja. Majd Krump Mária bethlen-
falvi  tanítónő tartott felolvasást:  A 
tanító és a nevelés művészete címén. 
A tanító folyton  képezze magát, fi-
gyelje meg tanítványait az iskolában, 
játékközben, otthon, hogy növendé-
keinek egyéni tulajdonságait megis-
merve, a gyermek egyéniségére ala-
pithassa tanítását. Mindkét felolvasást 
meleg óváció és elismerés követte. 

A gyűlésen a tanítók uj román 
nyelvvizsgája is szóba került. Egy-
előre csak arról értesült a gyűlés, 
hogy a kisebbségi egyházak memo-
rándummal fordulnak  a közoktatás-
ügyi miniszterhez és kérni fogják  a 
rendelet hatályon kívül helyezését, s 
azt, hogy azokat a tanítókat, akik nem 
bírják jól a román nyelvet, küldjék 
tanfolyamra,  ahogy azt a magánokta-
tási törvény 109. paragrafusa  előírja. 
A tanítóság a gyűlésről lélekben 
gazdagabban tért haza a hegyek kö-
zött meghúzódó falvakba,  a minden-
napi gondokkal való viaskodás, s a 
munka folytatására,  a jövő gyerme -
keinek nevelésére. Ü. 

Ara 3 üu. 
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Mindennap érkezik a 

CUKORKA-királyhoz 
>1 

•i 
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aradi cseresznye, körte, zöld pa-
szuly, borsó, burgonya stb. friss 

és olcsó árban. 

Továbbá: csokoládé-deszertek és 
cukorkák állandóan frissen  érkeznek. 

S 8 a a R 

Silány kortesfogás» 
A »Hargita« c. újság, kudarcot 

vallott választási erőlködése legu-
tolsó (időbeli és erkölcsi értelemben is 
legutolsó) trükkjeképpen egy durva 
és feltűnő  hazugságokkal teli példány-
számot adott ki május 27-iki kelettel. 
Többek között azt irja, hogy a Me-
gyei Magyar Párt egyik reprezentánsa 
egy Szabó István nevti kőmivest meg-
vert, s hogy az se maradt adós, és 
hogy Csiki M. ezért durva szavakkal 
inzultálta a magyarpárti vezetőt. Ez 
az egész hir szemen szedett hazugság, 
a megrágalmazott vezető Szabót nem 
is ismeri, sem vele, sem Csikivel soha 
szóváltása, de még találkozása se volt. 
A hazug hir célja nyilván az volt, 
hogy a városi munkásokat a Magyar 
Párt ellen ingerelje. Kérésünkre egyik 
kőműves mester meg is kérdezte Szabó 
Istvánt, a leginkább érdekelt felet,  mit 
tud ő a hir költése felől?  Szabó kije-
lentette, hogy nemcsak nincs részéV 
koholmány keletkezésében, hanem az 
ellen a saját erkölcsi és anyagi érde-
kében tiltakozik s a Hargitától cáfola-
tot és elégtételt fog  követelni. 

Köszönetnyilvánítás. Mindazoknak, 
akik a drága jó feleségem  temetésén 
résztveítek és ezáltal fájdalmunkat  eny-
híteni szívesek voltak, ezúton mondok 
hálás köszönetet a gyászoló család 
nevében is. Lakatos  Mihály. 

Értesítés. 
A nagyérdemű közönség szive 

tudomására hozom, hogy 

drogueriámat 
Bul. Regele Ferdinand 31 szám alai , 
— a virágüzlet volt helyiségében 
megnyitom, szives pártfogást  kér: 

Lántzky Sándor droguist 
S ä 

Az állami tanitók l 
vármegyei szövetsége is gyűlést tar;, 
tott közelebbről: május 28 ikán, amely 
alkalommal az őket érdeklő mindent 
féle  időszerű kérdéseket részletesen 
megbeszélték. Ennek eredményekén 
elhatározták egy felirat  elkészítésé 
amelyben, az utóbbi évekbe i oteze; 
vedett nyomorúságok után, ;. törvén; 
ben biztosított jogaikra hiva1' zr 

kérik a kormánytól, hogy z 
évből maradt fizetési  há 
julius 1 ig készpénzbén fizessen  ici, , 
fizetéseket  minden hónap 20 ÍUr; 
fizessék  ki, s általában mind ;n élni- • 
radt járulék, illetmény kiutalásáról 
sürgősen gondoskodjanak, ugy, hogj-1 
az eddig, akár az előléptetések elhar 
lasztása miatt szenvedett, mindenfélé 
hátrányokért is kárpótlást kapjon á 
tanítóság. Kifejezték  igényeiket a bel-
tegség esetén való helyettesítés dijaid-
nak az állam által való fedezése,  az 

elhalálozás esetén az utódokat meg-
illető temetési költségek pontos kifize-
tése iránt, valamint a kezdő tanitók 
minimális fizetésének  méltányos meg-
állapítására nézve, s általában mind-
azokban a kérdésekben, amelyek a 
tanítóságot erkölcsi és anyagi elismer-
tetésük tekintetében időszerüen a leg-
inkább érdeklik és nyugtalanítják. 

A feliratra  vonatkozó határozati 
javaslat egyhangú elfogadása  után 
még több, ugyancsak fontos  testületi 
ügy megbeszélése került sorra. így: 
egy Bukarestben felállítandó  tanitók 
házának eszméje, a temetkezési egy-
letbe való beiratkozás ügye, egy se-
gélyező hitelszövetkezet létesítése, va-
lamint az a gondolat, hogy a tanitók-
sáij fejtsen  ki buzdító tevékenységet 
abban az irányban, hogy a várme-
gyéből való tanulóifjúságot  a szülők a 
me gyében levő iskolákban taníttassák. 

Végül megbeszélés tárgya volt a 
most leginkább időszerű kérdés: az 
ujabb vizsgáztatás ügye. A helyzet, a 
tanfelügyelő  tájékoztató közlései után 
abban volt megállapítható, hogy bár 
a rendeleWvisszavonása érdekében moz-
galom van, jelenleg mégis számítani 
kell a vizsga megtartására, s }ha ez 
nem sikerülne, a meg nem felelő  tani-
tót állásából elbocsátják, vagy a job-
bik esetben: a regátba, vagy más 
románlakta vidékre helyezik át. 

A ref. szolgáló leányok bibliakö-
rének ünnepélye. Vajda Ferenc tb. 
esperes a tél folyamán  minden va-
sárnap délután összegyűjtötte a vá-
rosban szolgáló falusi  leányokat 
hogy őket vallássoságban, a szépnek 
és jónak szeretetében erősítse. A leá-
nyok szorgalmasan látogatták az ösz-
szejöveteleket s most befejezésül  va-
sárnap délután kedves ünnepélyt ren-
deztek, amelyen egyházi énekeket, ma-

1 gyar dalokat énekeltek, szép verseket 
I szavaltak, magán- és kettős jelenete-
-ívanitotia a róla £eni iep6 ü ^ s s ^ I 
; magyar szólót táncoltál* a szep̂ Sáe-
i kely viseletükben. A szülők közül is 
í többen jelen voltak, akik boldog öröm-

mel látták, hogy gyermekeik az ide-
genben sincsenek elhagyatva, mert az 
anyaszentegyház siet szerelő gondjai-
ba venni mindazokat, akik hallgatnak 
hivó szavára. Vajda esperesnek ebben 
a dicséretre méltó munkájában nagy 
segítségére voltak Márton Rózsika és 
Varró Vilma, akiknek önzetlen buzgó-
ságáról tett bizonyságot ez a szépen 
sikerült kedves ünnepség. 

Olvassa és ismerősei 
körében is terjessze a 
Székely Közéletet. 

Ipartestületi ügyek, 
Értesítjük iparostársainkat, hogy 

a Pluhár Gábor ipartestületi titkár le-
mondása folytán,  junius hó elsejével 
megüresedett ipartestületi titkári állásra 
Szabó Gyula kárpitos mestert válasz-
totta meg az előljáióság. 

A közelgő tanonciskolái kiállításra 
már most felhívjuk  iparostársaink 
figyelmét,  hogy a lehetőség szerint 
hassanak oda, hogy tanulóikkal mun-
kákat készíttessenek. A kiállítási munka-
lapokat a tantestületnél, vagy ipar-
testületünk hivatalában a jelentkezők-
nek ingyen adjuk. Az ipartestület. 

Az anyák napját ünneplik az uni-
tárius templomban f.  hó 3 án, vasárnap 
d. e. 10 órakor rendes istentisztelet 
keretében. Ugyanazon a napon d. u. 
4—6 óráig lesz az unitárius tanulók 
vizsgája hittanból és egyházi énekből 
az unitárius templomban. A szülők 
figyelmét  ezúton is felhívja  ós minden 
érdeklődőt szívesen lát a lelkészi  hi-
vatal. 

ípitHezoH figyelmfbe! 
£l5Őrcndü földgázzal l|«»«»l 

r «íftWírd îSírtp ţfJSVÎ̂  
seid« „Transilvania" l T. 

Odorhein Bul. Heg. F«dinand 
38. ajánl nagyon olcsó árban 
hornyolt is hódfarkú cserepet. 
Mielőtt megvásárolja sz&Kstgle-
tét, oKVetlenitl, saját érdedben 
= teHintse meg. = 

A székelység és a moldovai 
magyarok kapcsolataiból. 

Tul a Kárpátokon, Moldovában 
kb. 60 ezer magyar él. Mi csángók-
nak hivjuk őket, ők magyaroknak 
mondják magukat. 

Már 1200-ból adataink vannak ró-
luk. Azonban egy rövid cikk kereté-
ben nehéz lenne ennek a népnek ere-
detével, sajátos viseletével (amely min-
denképpen valamilyen turáni, hunn, be-
senyő, kún, vagy akár ősmagyar mo-
tívumokat őriz), továbbá társadalmi, 
gazdasági és közjogi helyzetével rész-
letesen foglalkozni.  Sőt még arról sem 
szólhatunk részletesen, hogy maguk a 
csángók is megkülönböztetik egymást: 
vannak székelyek és magyarok. A szé-
kelyek Băcău megye öt- falujában: 
Pustina, Leţped, Labnic, Chetriş és 
Frumoasán laknak. 

A székely falvakon  kivül, Băcău 
megye szinte minden falujában 
nagyon sok ember emlékszik még, 
hogy az apja vagy apója (nagyapja) 
Treiscaune vagy Ciuc melyik falujá-
ból vándorolt »be«. (Tény, hogy a 
székelynek Moldova mindig »bé«, Ma-
gyarország pedig »ki« volt). Pl. 1891— 
98-ig 53,878 székely ment »be« a gyi-
mesi vonalon, ebből visszajött 47,498, 
1891—97-ig a Tulgeşi állomáson 
36,637, ebből visszatért 32,659 és vé-
gül a predeáli állomáson csak egyet-
len egy év alatt (1892 ben) bement 
119,142, akik közül csak 76,617 jött 
vissza. így csapolódott le a tulszapo-
rodásunk évszázadokon keresztül. Csak 
Moldova a történelmi idők folyamán 

kb. milliónyi székelyt emésztett meg. 
És hiányos statisztikáink szerint ma 
is a Havasalföldön  250 ezer magyar 
él. (Lásd, Simon Péter: Székely ki-
vándorlás.) 

Közelebbi multjukból, Bitay nyo-
mán, az első adat 1746-ból való. 
1746-ban a jézsuiták 
missziót tartottak. A misszió hire Mol 
dovába is elment. A moldovaiak eg> 
6 tagu . küldöttséget menesztettel 
megkérni a jézsuitákat, hogy hoz-
zájuk is menjenek el. Elpanaszol' 
ták, hogy papjaik nem tudnak ma-
gyarul, prédikációt már hosszú idő 
óta nem hallottak és gyónni is csak 
tolmács segítségével tudnak. A jézsu 
iták azonban azt felelték,  hogy amig 
a Szentszéktől nem kapnak felhatal-
mazást, addig nem mehetnek erre a 
vidékre. 1774 ben a Szentszék el is 
rendeli magyar papoknak Moldovába 
való küldését, s mégis csak 3 papnak 
rövid működéséről tudunk. 

1767-ben Zöld Péter 
plébános, aki a »Siculicidium« idején 
híveivel együtt bemegy Moldovába, 
s 5 évig járja a moldovai kath. falva-
kat, a Nistru partján Ceta-
tea Alba vidékén találja a legkeletibb 
magyar falut:  Csöbörcsököt. (Bandi-
nus szerint Csöbörcsök azonos lenne 
Cetatea-Albával; Codex Bandinus 1648). 
17 év óta papot sem láttak. A papi 
teendőket egy 90 esztendős három-
széki származású István nevü diák 
végezte, mint szabadalmas. Zöld 10 
napig tartózkodott ebben a faluban,  ^ 
ezalatt 7139 gyóntatást és 2512 keresz-
telést végzett. Rájött ugyanis, hogy 
sem István diák, sem pedig a bábaasz-
szonyok nem kereszteltek érvényesen.| 

A szavakat teljesen elhagyták, csak 
háromszor kereszttel jelölték meg a 
gyermeket. Ezért a 17 évesnél fiata-
labbakat feltételesen  ujrakeresztelte. 
Zöld Péter feljegyzései  szerint az em-
berek mindegyike 4 nyelvet beszélt: 
magyarul, románul, törökül és talárul. 
Megindító volt a búcsúja ettől a falu-
tól. 2000 ember kisérte jó messzire és 
sirva kérték, hogy küldjön nekik ma-
gyar papot. 

Hetven évvel később Jerny János 
hiába kereste őket. Bitay Árpád felte-
vése szerint azonosak lennének a bul-
gáriai »gagaucokkal«, egy keresztény 
török-tatár töredékkel. Domokos Pál 
Péter értesülései szerint a Nyeszter 
túlsó oldalán van egy Csöbörcsök nevü 
magyar falu,  ahol a szovjet magyar 
iskolát állított volna fel. 

1860 ban irja a Bukaresti Magyar 
Közlöny«: »Háromszéki zabolai kató-
likus kántor Haralyi János úr közelebb 
ezer ezüst húszast gyűjtött a moldovai 
csángó testvérek között a Zabolán épí-
tendő róm. kath. templom segedelmére.« 

A pusztinai temetőben van egy 
félig  elsülyedt kőkereszt, a következő 
írással: 

ITT NYUGSZIK 
ISTENBEN BOLDOGULT SPANER 
LAJOS HITESTÄRS SZÜLETETT 

ZABOLAI KIRÁLY ÁGNIS KlMA 
GA LELKI JÉZUSNAK AJA 
. . . . 18IK MARIA 

A kő alsó része annyira megkopott, 
hogy tovább betűzni nem lehet. 

A moldovai magyarok százszáza-
lékig földmives  emberek. Groseştin 

O n e ş t e n és Băcău 
városában találni egy pár megtelepe-
dett iparos embert. A városi magyar 

lakosság jórésze csak szezonmunkás, 
akik télre hazajönnek. Kb. 100 csa-
ládra tehető a számuk, jórészük nagy-
szalontai és nagyváradi gyárimunkás. 
Ezeken kivül rengeteg sok székely fiu 
és leány szolgál és dolgozik a gyá-
rakban. 

Jelenleg Moldovában egyetlen egy 
magyarul beszélő plébános van (Istók, 
Aczélfalva),  de fájdalmas  iróniájakép-
pen a sorsnak: ez az egy ember is 
olyan községben van, ahol már egy 
szót sem tudnak magyarul. 

Egyetlen magyarul tudó szellemi ve-
zetőjük tehát a kántor (diák). Kántoraik 
nagyrésze u. i. »Magyarföldről«  be-
vándorolt, kottát és imádságot tudó 
háromszéki vagy csiki székely ember 
volt, — vagy azok leszármazottjai. 
Ujabban azonban a kántor-képzést is 
államilag rendezték, vagyis ez annyit 
tesz : hogy az uj kántorok — akár-
csak papjaik — románul és latinul 
teljesitik a szolgálatot. 

A régi (még magyarul imádkozó 
és éneklő) diákok közül háromszéki 
származású: Szacsvay (Szöllőhegy), 
Bertalan Sándor (Moineşti, felesége 
kézdivásárhelyi Molnár leány), ifj.  Ber-
talan Sándor (Gutinaj), Bartos János 
(Pusztina), Kiczkófalván  pedig a 90 
éves Jancsó Lajos. Ő még szépen 
beszél magyarul, azonban a gyerme-
kei már egy szót sem tudnak, akár-
csak a falu.  Omladozó kicsi fatemplo-
mukban a főoltárkép  Szent István, 
Szűz Mária oltalmába ajánlja az orszá-
got. Alatta az irás: SZENT ISTVÁN 
MAGYAROK KIRÁLYA. 

Azonban az uj nagy kőtemplomba 
más oltárkép kerül, Szent István — a 
vértanú. Laezkó László. 
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Kováts  Péter  verseiből* 

Ne  higyj  a tavasának  . . . 

Ne  higyj  a tavasznak, 
ne  örvendj  a nyárnak, 
mert  nyomukban  hideg, 
őszi  szelek  járnak. 

Ne  imádd  a jövőt, 
ne  álmodd  a multat, 
mert  csak  az  a tied, 
mit  a jelen  nyújthat. 

Ne  panaszkodj  soha, 
ne  könnyezz,  ne  sirjál, 
ha  felsikolt  szived 
a frisshantu  simái  . . . 

. . . Tanulj  lemondani, 
oh  ! szeresd  az  éj et, 
ő majd  elárulja 
mennyit  ér  az  élet. 

.... Egy  hervadt  virágszál, 
egy  korhadt  fakereszt, 
uj  irányt  mutatnak: 
megnyitják  szemedet. 

. .. Megnyitják  szemedet, 
s megértőn  intenek, 
lázongó  szivedre 
békeport  hintenek  ... 

... Ne  higyj  a tavasznak, 
ne  örvendj  a nyárnak, 
mert  nyomukban  hideg, 
őszi  szelek  járnak. 

Ma  üzent  a Nyárád  .... 
„Ki a Nyárád vizét issza,[ 
Annak szive vágyik vissza."  ) 

Erdély  egyik  legszebb  helye 
Marosszéken  Nyárád  mente, 
Arrafelé  jók  a népek, 
Egymás  ellen  ritkán  vélnek  . . . 

Ott  a legények  jókedvük, 
Kacagó-vig  a két  szemük, 
S valahogy  szebbek  a lányok, 
Mert  „piros  lájbiba"  járnak. 

Olt  az  öregek  se vének, 
Mert,  ha  tánc  van,  „nótát"  kémek, 
S hogyha  csürdönsölőt  járnak 
Jókedve  lesz  fűnek,  fának. 

Ott  unokák  és nagyapák 
A nótákat  ráhuzatják. 
Ha  kacsintnak  a cigánynak, 
Nem  lesz  vége  a nótának. 

. . . Édesanyám  ott  ringatott, 
Mig  e dalra  tanitgatott: 
»Ki  a Nyárád  vizét  issza, 
Annak  szive  vágyik  vissza«. 

. ... Kétkedtem,  de  megéreztem, 
Hogy  bármerre  visz  végzetem, 
Visszasírom  azt  a helyet, 
Hol  a bölcsőm  fája  termett.  . . 

W 1 Sl £ IC» 
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Űrnapja. A kathólikusságnak ne-
vezetes, nagy ünnepe ez, amelyet a 
tegnap városunkban is a szokásos kör-
menettel és egyházi szertartásokkal 
ünnepeltek meg. Mint rendesfen,  most 
is több község népe jött be a közelebbi 
környékből, a papok vezetésével, külön 

rend-
kívüli számunkban bejelentett család-
nap, amelyet a helybeli ref.  egyház, 
kulturtagozataival együtt, vasárnap 
délután a kollégiumkertben rendez, 
előre is széleskörű érdeklődést keltett. 
Megtesz a rendezőség is mindent, 
hogy ezt az érdeklődést kielégítse, s a 
közönség e napon egy kellemes idő-
töltés érzésével gazdagodjék. 

Az aradi Barabás Béla dr. meg-
halt. A magyarság kiváló és neveze-
tei vezető egyénisége hunyt' el Ara-
don : Barabás Béla dr., a régi Ma-
gyarország egyik legnépszerűbb kép-
viselője, nagyhatású parlamenti szó-
noka. Székely származású, szegény 
asztalos gyermeke volt, akit jeles te-
hetsége, igyekezete csakhamar tekin-
télyhez, elismeréshez juttatott. Ügy-
védkedésének az elején már beválasz-
tották a magyar képviselőházba, ahol 
-csakhamar feltűnt,  s több évtizeden át 
fejtett  ki nagyhatású tevékenységet, 
mint a 48 as függetlenségi  párt lelkes 
lagja, majd csakhamar népszerű ve-
zető alakja. Szerepelt a delegációban, 
s jelentékeny része volt annak idején a 
koalíció létrejöttében is. A háború 
vége felé  Aradon főispán  volt, s ott 
maradt a sorsfordulat  után is, mint a 
magyarság nagytekintélyű, hitben erős 
vezéregyénisége, akinek most, 79 éves 
korában történt halálát az egész ma-
gyarság meggyászolja. A kiváló ma-
gyar politikus temetése óriási részvét 
mellett folyt  le, s azon a romániai 
magyarság nevében gróf  Bethlen György 
országos pártelnök mondott mélyha-
tásu búcsúztató beszédet. 

Az adóhivatal felhívása az ital-
mérési enged ely- és autó tulajdono 
sokhoz- Az adóhivatal tudomására adja 
az autótulajdonosoknak, hogy az autó 
utáni adót az évnegyed első hónapjá-
nak 15 ikéig kell befizetni  egy ösz-
szegben és nem részletekben. Továbbá 
az italmérési engedélyek utáni illetéket 
is egy összegben kell fizetni  évnegye-
denként és nem részletekben. Az adó-
hivatal figyelmébe  ajánlja az összes 
italmérési engedély- és autótulajdono-
soknak, hogy akik nem vetik alá ma-
gukat e rendelkezésnek, azokkal szem-
ben a végrehajtás foganatosittatik  és 

- engedélyük is el fog  koboztatni. 

!l 

Doktorrá avatás. Dénes Zoltán 
fakereskedőt  a szegedi tudományegye-

I tem jog és államtudományi karán má-
* jus 26 án a jogtudományok doktorává 
avatták. 

Esperesi vizsgálat volt, mint a 
mult számban előre jeleztük, a hely-
beli ref.  egyházban. A vizsgálóbizott-
ság, amely Nagy Lajos esperes veze-
tésével szerdán estefelé St-.tul n . 
bői érkezett, mindjárt megkezd e i 
leikészi  hivatal  vizsgálatai,  uiaju  w 
a másnap reggel folyamán  számba vette 
a nőszövetségi, férfiszövetségi  és ifjúsági  J 
munkát és az iskolai vallástanitást is. A 
vizsgálat befejezésével  csütörtökön dél 
előtt a templomban istentisztelet volt, 
s utána presbiteri gyűlés, amely eíőit 
az esperes és a bizottság tagjai be-
számoltak tapasztalataikról, a vizsgá-
lat eredményéről. Ennek során csupán 
az egyházi adókban évek óta felhal-
mozódott nagymérvű hátrálékokról kel-
lett sajnálattal megemlékezniük. Ettől 
eltekintve azonban az esperes öröm-
mel és a legnagyobb elismeréssel em-
lékezett meg a lelkészi hivatal min-
tául szolgálható ügyviteléről, rendjé-
ről, arról á lelkes munkáról, ami itt az 
egyházi élet keretében, a nőszövet-
ség, férfiszövetség,  ifjúsági  egylet 
(IKE), bibliakörök, vasárnapi iskolák 
munkaköreiben folyik,  s amiért az 
irányító és példával mindig előljáró 
lelkész, főgondnok  és gondnok mellett, 
az egyházi tisztségek többi viselőit, s az 
egyes csoportok vezetőit is sok köszö-
net és elismerés illeti. A vizsgálóbi-
zottság, illetve az esperes közléseinek 
tudomásul vétele után, az egyház ne-
vében Vajda Ferenc lelkész, tb. espe-
res mondott, a kapott tanácsokért és 
buzdításokért, köszönetet, megígérve 
az eddigi lélekkel és szellemben való 
további munkálkodást. 

A Polgári Önképző Egylet temet 
kezé8i pénztára értesiti tagjait, hogy 
Bodrogi Dénes és Lakatos Mihály né 
elhalálozott tagok után a befizetések 
junius 3 án d. e. 10—12 és d. u. 3— 
5 óráig lesznek az egylet helyiségé-
ben. Egyben kéretnek a hátrálékos ta-
gok, hogy hátrálókaikat rendezzék. 

x Megnyílt Homoród fürdő. Kelle 
mes fenyves,  ózondús levegő. Ki-
tűnő üdülőhely vérszegényeknek. Me-
leg gyógyfürdő.  Szénsavas rádiumha-
tásu gyógyvíz. — Prospektust küld : 
Dobrota  Oktávián,  vagy a »Minervái 
könyvkereskedés,  Odorheiu.  1—3 

Halálozás. Özv.  Bedő  Lajosné 
Gyöngyössy Anna május 28-ikán, 71 
éves korában városunkban elhunyt. 
Tekintélyes rokonság gyászolja. — 
Özv.  Csender  Ignácné  Magdó Mária 
62 éves korában, május 29 ikén el-
hunyt városunkban. — Pál  Ferencné 
Keresztes Ilona, 50 éves korában, 
Feliceni községben május 29 ikén el-
hunyt. A megboldogultak kiterjedt ro-
konságot borítottak gyászba halá-
lukkal." 

Sport. A mult vasárnap a seges-
vári Aquila csapatával folytatott  az 
Astra football  mérkőzést a helybeli 
sportpályán. Az eredmény 4:1 az 
Astra javára. 

Huszonötéves papi jubileum. Ked-
ves ünnepélyt rendezett loneşti köz-
ség pünkösd másodnapján unitá-
rius papjának : Kiss Sándornak, a pro-
testáns papi körökban általánosan is-
im, rt »Keresztény pásztor« cimü the-
ológiai szakkönyv szerzőjének, az első 
arneikai akadémián tanult unitárius 
leik jznek tiszteletére, lelkészségének 
2o éves jubileuma alkalmából. A kul-
túrházban kezdődő ünnepély műsorán 
hegedűn játszott Báró Piroska Kiss 
Sándorné cimbalomkiséretével. Énekelt 
László Juliska, szavalt Darkó Róza, 
Vári Domokos lelkész alkalmi költe-
ményét Mezei Dénes olvasta fel,  majd 
Bene Józsefné,  Lőrinczy Gizella a szol-
gatárs és volt tanítvány, Mezey Mózes 
a kebli tanács, Jobb Jánosné a nő-
egylet, Dénes fái  a kacai szórvány üd-
vözletét tolmái.folta.  Bedő Miklós lel-
kész olvasta fel  a püspöktől, helyettes 
püspöktől, esperestől, az amerikai, va-
lamint a kolozsvári theológiai akadé-
miáktól. a lelkész megelőző gyüleke-
zeteitől érkezett üdvözleteket. A közön-
ség a kultúrházból a templomba vo-
nult, ahol Báró József  az Ap. csel. 
könyvéből vett bibliai igékre épített 
beszédében (»Semmivel sem gondolok, 
életem sem drága, csak elvégezhessem 
a szolgálatot, melyet veitem az Ur 
Jézustól«) a lelkész mai nehéz hivatá-

elmélkedett, majd visszatekintett 
»'Küáns lelkész 25 éves eredményes 

nkájá'a, melyet a gyülekezetben, 
kii: lösen egyleti téren és a theológiai 
«wJ-Io n íerén végzett A mindei>kit 
mélyen megható istentisztelet után a 
közönség a kulturházba vonult vissza 
szeretetvendégségre. B. 

Tiszta beszéd. Tamási Áron leg-
ujabban azt találta tiszta  beszédnek, 
hogy a Szűz Mária kultusz mögé bújva 
rúgjon egyet a Magyar Párton. Azt 
irja a Brassói Lapokban, hogy a Ma-
gyar Párt pünkösd másodnapi válasz-
tói gyűlésén Lupenin nem volt je-
len 30 nál több lupenii ember. Nem 
szállunk vitába Áronnal, csupán azért 
irjuk meg itt az ő megjegyzését, hadd 
lássa sajat faluja,  hogy ő, aki a Szűz 
Máriának, saját állítása szerint, olyan 
nagy tisztelője, mennyire szereti a be-
szédben, az írásban és az igazságban 
— a tisztaságot. 

x Bérbeadó vendéglő-helyiség. A 
csizmadia ipartársulat vendéglő-helyi-
ségét bérbeadja. A feltételeket  meg lehet 
tekinteni Str. Miron Costin 6. sz. a. 

Z. Sebess József  tornatanári jubi-
leuma. Kedves és nevezetes jubileumi 
ünnepséget rendezett mostani torna-
vizsgájával kapcsolatban a Kluji 
ref.  kollégium, — egy körünkben is 
jól ismert, értékes és rokonszenves 
tanárának : Z. Sebess Józsefnek  ünne-
pelte 25 éves tornatanári jubileumát. 
Az ünnepelt, aki az intézet legutóbbi 
átalakulása előtt a helybeli ref.  kollé-
giumnak volt hosszú időn át kiváló 
tornatanára, érdemes és eredményes 
munkásságot fejt  ki mostani állomás 
helyén is, amiért ott nagy népszerű-
ségnek örvend. Ennek jele az is, hogy 
jubileuma alkalmából a tanártársai és 
növendékei által rendezett ünneplés-
hez, sok máson kivül, csatlakozott a 
kolozsvári magyar sajtó is, meleghangú, 
elismerő közleményekben emlékezvén 
meg róla. Értesülésünk szerint, a ju-
biláns tanárt Írásban üdvözölte egy-
kori intézete, a helybeli ref.  kollégium, 
illetve tanítónőképző tanári testülete is. 

Legújabb intézkedés az üzletek 
zárásáról. A kereskedelmi és iparka-
mara értesítése alapján közöljük, hogy 
a munkaügyi minisztérium f.  évi május 
16 án kelt 17417 sz. rendelete szerint 
május 15 tői szeptember 15 ig a sza-
tócsüzletek, mészárszékek, hal- és hen-
tesáru kereskedések a déli órákban 
fél  2 és fél  5 óra között tartoznak zárva 
tartani, este pedig 9 órakor zárnak, 
vasár és ünnepnapot megelőző estén is, 
a borbély műhelyek délben 1—4 óráig, 
este pedig 9 órakor zárnak, kivéve a 
vasár- és ünnepnapokat megelőző es-
téket, amikor 11 órakor zárnak, a 
többi, a rendeletben felsorolt  üzletek 
délben 1—4 óra között tartoznak zárva 
tartani, este pedig 8 órakor zárnak, 
kivéve a vasárnap és ünnepnapokat 
megelőző estéket, amikor 9 órakor 
zárnak. 

Az Állatvédő Liga zászlószentelés! 
ünnepélyt rendezett hétfőn  városunk-
ban. A helyes és emberséges célért dol-
gozó egyesület szép uj zászlóját a lel-
készek a felsőpiactéren  rendezett déle-
lőtti ünnepségen áldották meg, ugyan-
ott több propaganda-beszéd is hangzott 
el az eszme érdekében. Délután pedig 
a színházteremben volt műsoros elő-
adás, nagy közönség előtt, amely tet-
széssel fogadta  a bemutatott kis szín-
padi darabot, táncot, a beszédet, éne-
ket és szavalatokat, amelyek legna-
gyobb részben az állatok iránti jóság, 
könyörület érzését törekedtek felébresz-
teni és erősíteni. 

Göllner Piczl junius 5 én, 4 he-
tes tánc- és ritmikus tornakurzust kezd, 
felnőttek  és gyermekek részére. Jelent-
kezni lehet Str. Principesa Ileana 9 
sz. alatt. Ugyanott egy szép és jo-
hangu zongora és egy világos mo-
dern. keményfa  komplett hálószoba, 
féderes  sodronyokkal, olcsó áron eladó. 

A firtusul aranykincs felfedezésé-
nek kalandos történetét irja le Feren-
czi Sándor legközelebb megjelenő mun-
kájában. Előfizetni  lehet rá 20 lejjel a 
Könyvnyomda R. T. könyvkereskedé-
sében Odorheiu. Támogassuk a föl-
dünkkel foglalkozó,  értékes adatokat 
megörökítő munka megjelenéséti 

Május 3--4-én kezdődött 
uj sorsjátékban már 

e g y m i l l i ó s 
főnyeremény 

kerül kisorsolásra. 
Az uj játékterv szerint 
főnyeremény  a legszerencsésebb esetben 

Nyeremények végösszege : 240.320.000. — 
Sorsjegyek 125 —, 250 —, 500 —, 1000 — lej. 

unmmtr 
Révész Ernő főelárusitó  szeren-

csés sorsjegyei kaphatók: 
Biró Gyula. 
Minerva-könyvkereskedés, 
Orbán-tőzsde, 
Göllner Ottó 

Odorheiu. 

Révész Ernő tg.-muroşi főelárusitásá-
ban az elmúlt sorsjáték alatt a 
20981 sz. sorsjegy 1 000.000'— 
15228 » 1.000.000-— 
17508 > 300.000 — 
17850 » 200 00C-lejt nyert 

+ A szerző készülő verskötetéből, amelyet Szeretlek. Istenem c. alatt közelebbről kiadni 
szándél-ozik. El jegyzést a könyvre, amelynek ára kb. 20—25 lesz, a szerző: Kováts Péter 
tanitó elfogad  városunkban (Baczó-vendé'lő). 
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A tanítónőképző két végzett nö-
vendékének ujabb vizsgái sikere. Öröm-
mel jegyezzük fel,  hogy a ref.  tanitó-
nőképzőnek a mult évben végzett két 
derék növendéke, Szabó Margit és Vass 
Mária szép sikerrel tették le a képző 
és liceum anyaga közötti különbözeti 
vizsgát s ezzel jogot szereztek arra, 
hogy érettségi vizsgára álljanak. Tehát 
akik a tanitónőképzőt végezik és nem 
akarnak a tanitói pályán maradni, te-
hetnek érettségit és igy megnyílik előt-
tük is az egyetem, éppen ugy, mint 
a líceumot végzettek előtt. Megelőző 
leg Deák Berta szerzett a megfelelő 
különbözeti vizsga után érettségi bi-
zonyítványt és most a theológia ren-
des hallgatója. A képző négy alsó 
osztálya teljesen egyenlő minden te-
kintetben a leánygimnáziummal s egyik 
iskolából a másikba bármikor át lehet 
lépni. Nagy szerencséje városunknak 
és vidékének, hogy olyan iskolánk 
van a képzőben, amely minden vo-
natkozásban hivatása magaslatán van, 
s növendékei a versenyt mindenütt 
derekasan megállják. 

A Katholikus Nők napja, amely-
nek délelőtti része szorosabban vett 
vallási jelleggel a templomban folyt 
le, vasárnap, tartalmas műsoros estély-
lyel fejeződöít  be a főgimnázium  nagy-
termében, a termet zsúfolásig  töltő 
közönség előtt. Éz a közönség mind-
járt az estély elején nagy tetszéssel 
fogadta  a bájos és ügyes kis gyer-
mekszereplők által megnyitóul előa-
dott hangulatos, kis szinpadi játékot, 
sőt Orbán Masuka rendkívül ügyes tán-
cát meg is ismételtette. A főgimázium 
énekkara, mely Kiss Elek vezényleté-
vel ismételten szerepelt, biztos és len-
dületesen előadott énekléséért ugyan-
csak sok tapsot kapott, ugy hogy rá-
adást is kellett énekelnie. A megszo-
kott nagy hatása volt Kiss Elek me-
legtónusu, finom  előadásu hegedülésé-
nek is, amit zongorán Tompa Lászlóné 
kisért. Bálinth Juci kellemes hangja, 
megnyerő közvetlensége is hatással 
érvényesült egy szavalatában. Az es-
tély javarészét azonban Sándor Imre 
főesperes  mindenkit erősen megragadó 
és mélyen meggondolkoztató, tartal-
mas és érdekes előadása alkotta: a 
nőiségnek nemesebb értelemben való 
felfogásáról,  annak az életben való 
döntő nagy hivatásáról. Az előadó ezen 
az alapon végül arra kérte a kath. 
nőket, hogy a vallásos élettel kapcso-
latos munkakörükben fejtsenek  ki egy-
mást támogató, lelkes tevékenységet. 

Az adóbehajtás miatt. Magos Pé-
ter 48 éves bordoşui lakos, a mult év 
október havában az adóhátrálék miatt 
foglalni  akaró hivatalos közeget fejszé-
vel fenyegette  meg. Emiatt a helybeli 
törvényszék a napokban Magost, az 
enyhitő körülmények figyelembe  véte-
lével, 100 lej fő-  és 100 lej mellékbün-
tetésre Ítélte jogerősen. — Ugyancsak 
foglalási  ügy miatt került a törvény-
szék eléN Lukács Sándorné Fülöp Ju-
lis 34 éves ocna de susi lakos is, aki 
mikor Hulbary Vince és Bálint Lajos 
tisztviselők Praidról hozzájuk foglalni 
mentek, a pincelejáró csapóajtaját 
előttük ugy állította be, hogy ezek 
beestek a pincébe. Majd mikor a vég-
rehajtó és az ellenőr onnan kijöttek, 
nekik támadt és az előbbit tettleg is 
bántalmazta, miközben az, tisztviselői 
állására való tekintettel, tartózkodott 
attól, hogy az asszony tettlegeskedé 
sét viszonozza. A törvényszék a tiszt-
viselők bántalmazása miatt Lukács 
Sándornét 7 napi elzárásra és 100 lej 
pénzbüntetésre Ítélte jogerősen, míg 
férjét,  akit ugyancsak vádlottképen ál-
lítottak a bíróság elé, felmentette,  mert 
ez, mint megállapították, az esetnek 
csak nézője volt. 

x Elveszett Űrnapján a körmenet 
alkalmával a Flórián-saroktól a kollé-
gium előtti útvonalon a zárdáig egy 
görény (barnás szinü) prém. Becsüle-
tes megtalálója 100 lej jutalom ellené-
ben adja be kiadóhivatalunkba. 

x Mérlegképes könyvelő szép írás-
sal vállal: kereskedőknek könyvveze-
tést, magyar, román, német levelezést, 
órakönyvelést. Cim a kiadóban. — 

Tekintse meg vétel kötelezettség nélkül 

KESSLER 
kalapos üzletében a legkényesebb igényeket is 
kielégítő nynlsxör, puha, kemény kalapok, vala-
mint mindennemű vidéki, férfi-  és gyermek-kala-
pok nagy raktárát! Szolid árak és pontos kiszol-
gálás. Ezenkivíil elvállal mindennemű kalaptisz-
Z Z = titast, javítási és festést  is ! 

Mindenkit kérünk, aki nekünk ci 
ket, hirdetést, vagy bármiféle közle-
ményt küld, azzal az óhajtással, hogy 
az lapunk közvetlenül következő szá-
mában megjelenjék, hogy azt, ha na-
gyobb terjedelmű, legkésőbb  csütörtö-
kön  délig  hozzánk juttatni szívesked-
jék. Későbben kapott kézirat közlését 
ugyanis, ha az különben megfelelő  is, 
sajnálatunkra, kénytelenek vagyunk a 
következő számra halasztani. Kivéte-
lesen csak egészen rövid, pársoros 
közleményt fogadhatunk  el legkésőbb 
csütörtök  esti  5  óráig. Azért kérünk 
mindenkit ennek a refcdnek  a szives 
figyelembe  vételére, mert erre magunk 
is kénytelenek vagyunk, ugyanis min-
den ettől való eltérés káros technikai 
zavart okozna a lap beosztásában, 
előállításában, s a lap rendes megjs-
lenését is késleltetné. 

Az Országos Magyar Párt par-
lamenti csoportja, s vele együtt a 
párt bukaresti irodája április 20 án uj 
helyiségbe költözött. E helyiség a Ca-
lea Victoriei 63—65 szám alatti ház-
ban van (a Splendid szálloda közép-
ben). A parlamenti csoporthoz 
zendő levelek tehát ezentúl igy n-
zendők : Partidul Maghiar, CrJer*  '  _ 
toriéi  No.  63—65  ( Casa Micc.)  Ugyan-
csak erre a cimre küldendők a Wille.-
József  dr. képviselőnknek szóló leve-
lek is. 

Ha a k o n y h á j á n jó 

gyári ecetet 
akar használni, ugy keresse föl 
az Ambrusné ecetrak-
tárát, ahol mindig friss, jó 

ecetet lehet kapni. 

Raktár: Str. Horia 18 szám. 

A villanytelep mellett. 

Opálbarlangról, a Székelyföld  ez 
ujabb természeti ritkaságáról ad hírt a 
Székelység  most megjelent uj száma. 
Megemlékezik még -a most elhunyt 
Huszka Józsefről,  aki a székely nép-
rajz igazi felfedezője  volt. Uj adat a 
m e r e ş t i i egykori vasbánya és 
hámor történeté. Gyümölcstermelésünk 
uj utjai, a honismeret célkitűzései s 
rengeteg más, a Székelyföldet  érdeklő 
ismertetés van még az uj füzetben. 
Megjelenik Odorheiu — 

Előfizetése  100 lej egy évre 
(tanügyieknek, nyugdijasoknak 60 lej.) 

Kisebb esetek a törvényszékről. 
András István 52 éves brădeşiti lakos 
éjjeli őr az 1932 évi április 15-ikén 
éjjel, miközben két más társa Kovács 
Ferenc padlásán lopási szándékkal 
járkált, a gazda lakásának ajtaján a 
kilincset megkötözte, hogy ha ez a 
gyanús zajt észrevenné is, ne tudjon 
kijönni, s a tolvajokat meglepni mun-
kájukban. Ezért a törvényszék Andrást 
magánlaksértés vétsége címen jog-
erősen 3 napi elzárásra büntette. Tár-
sainak személyazonossága mostanig 
nem volt kideríthető. — Mészáros 
Erzsi 32 éves és Lár Mátyásné Mé-
száros Julia 25 éves rugăneştii 
lakosok Balog Dénes tejcsarnokából, 
ahol alkalmazásuk volt, 1000 lejnél 
nagvobb értékű vajat loptak el. A 
tulajdonos ismeretlen tettesek ellen a 
csendőröknél feljelentést  tett, mire 
ezek nyomozást indítottak és a tette-
seket nevezettek személyében találták 
meg. Minthogy azonban a főtárgyalá-
son a tejcsarnok-tulajdonos, mint ká-
rosult gazda, a följelentést  vissza-
vonta, a bíróság a vádlottakat a meg-
felelő  külön törvényszakasz alapján 
felmentette.  — Ifj.  Márkus András 
33 éves, ioneştii lakos a mult év 
november havában a fonóban  meg-

Mezei Hektorné László Vilma 54 
évei lioneştii lakost, mert benne 

11 • «Ofe Muvigő pletykák ter-
jesztő], t. Márkust súlyos testi sértés 
étségéért 1000 lej fő-  és 500 lej 

meiiekbüntetésre ítélte a törvényszék. 
— Jánosi József  39 éves braşovi lakos 
a mult év juniusában Török Dénes 
I. G.-Dúcai szövőmesternél megjelen-
vén, az Arz Andreas braşovi textil-
gyáros cég ügynökéül mutatkozott 
be és tőle gyapotmegrendelési előleg 
címén 960 lejt vett fel  jogtalanul, vi-
szont az árut nem szállította. A tör-
vényszék ezért Jánosit jogerős ítélet-
ben 7 napi fogságbüntetésre  ítélte. 

A „Slculia" Gyümölcstermelés! 
Szövetkezet alapszabályait, melyeket 
a május hó 15 én tartott alakuló köz-
gyűlésen az alapítók állítottak össze, 
jóváhagyás végett felterjesztették  a 
»Szövetség« Gazdasági és Hitelszövet-
kezetek Uniójához C 1 u j r a. Amint 
az alapszabályok az Uniónál és a hely-
beli járásbíróságnál megkapták a jó-
váhagyást, a szövetkezet azonnal meg-
kezdi működését: a vármegyei gyü-
mülcstermelés, mint uj jövedelmi for-
rás kiépítése érdekében. Vármegyénk 
minden vidékéről igen nagy érdeklő-
déssel kisérik e gazdasági szövetkezet 
megmozdulásait, hogy mindannyian 
résztvegyenek annak működésében. 

Uj könyvek, 
a magyar és a világirodalom 
legérdekesebb alkotásai, érkeztek 
és kaphatók, rendkívül olcsón a 
Könyvnyomda R.-T. boltjában. 

Ha elegáns és szép cipőt 
akar vásárolni, ugy keresse fel 

Dobrai Károly 

Hirdessen  a SZÉKELY 
KÖZÉLET-ben,  bistos  sikere 
lesa Önnek  is. 

Bérbeadó kavicsbánya. 
Praid közbirtokossága közvetle-

nül a vasúti állomás mellett levő 10 
holdas kőbánya(gránit) telepét f.  é. 
julius 8 án d. u. 3 órakor nyilvános 
árverésen 10 évre haszonbérbe adja. 
Kikiáltási ár évi 5000 lej, 3 évi elő-
leg fizetés  mellett. Értekezni lehet a 
parajdi közbirtokosság elnökségénél. 

Megrögzött fiatal  bűnös állott teg-
nap a helybeli törvényszék előtt, aki 
21 éves kora ellenére is már több, izben 
állott betörés, lopás és más hasonló 
cselekmények miatt különböző bírósá-
gok előtt, amelyek őt már korábban 
több évi börtönbüntetésre is elitélték. 
Ez a Józsa Lajos nevü mereştii 
fiatalember,  aki foglalkozására  nézve : 
mészáros, ujabban ismét több törvénybe 
ütköző cselekménnyel volt vádolva. 
A târnava-m.-megyei Movile községből 
még az 1932 év juliusában két ökröt 
hajtott el, amelyeket azonban, közben a 
továbbadás nehézségeit meggondolván: 
egy távolabbi községben szabadon 
eresztett, ahol a károsult gazda csak 
2 hónap múlva kapta meg az állato-
kat. Ezenkívül Józsa utóbb Sibiuból 
Binder Gectől több tárgyat, egy regáli 
helyről egy vadászfegyvert  és egy re-
volvert lopott. A törvényszék ezek 
miatt a fiatal  Józsát, aki a főtárgyalá-
son is kihívó kedélyességgel, minden 
bűnbánat nélkül viselkedett, 6 hónapi 
börtönbüntetésre és politikai jogainak 
3 évi felfüggesztésére  ítélte. Az ítélet 
jogerős. 

Régi számok a 

Színházi Életből 
5 lejért és a 

Tolnai Világlapjából 
4 lejért kaphatók a 

Könyvnyomda R.JT. 
üzletében. 

J 
x Mozihirek. Szombat este, va-

sárnap d. u. fél  7 és este fél  9 óra-
kor Napsugaras szerelem. Az utóbbi 
időben még nem volt film,  amely óly 
üdén -és ellenállhatatlanul szórakoz-
tatta volna a mozi látogatóit, mint ez 
a film.  A főszerepekben Gustav Fröh-
lich, a közönség kedvence és Anna-
Bella. E film  valóban maga a jókedv 
és derű, Gustav Fröhlich még olyan 
kedves nem volt egy filmjében  sem,, 
mint ebben. Nem a mese, nem a szo-
katlanul szellemes szöveg, nem a pa-
zar kiállítás a fontos  e filmben,  ha-
nem Gustav Fröhlich, aki maga a meg-
testesült művészet, finomság  és egy-
szerűség. A film  elejétől az utolsó je-
lenetig a vásznon van és soha nem 
válik monotonná a játék. Mindig mű-
vészi és egy jelenetében sem hasz-
nálja a filmjátszás  hatásvadászó esz-
közeit. — Kedd, csütörtök A zsarnok. 
A főszerepekben Max Adalbert, Evelyn 
Holt, szenzációs sportfilm.  — Jönnek: 
Kairói éjszakák (Ramon Novarro vi-
lágsikerű filmje),  A mozibolond (Ha-
rold Lloyd burlesrzkje), A főhercegnő 
titkárja (Lyane Haid), Szivek melódi-
ája (Eggert Márta). 

x Építkezők figyelmébe. A közön-
séggel tudatom, hogy kapható bármi-
lyen mennyiségben fedélcserép  és tégla 
a gyáramban, Orbán Balázs-utca 93-
sz. Nagy tégla 1000-ként 900 lej, kis-
méretű tégla 1000 ként 800 lej, ke-
mence tégla drb. ként 1 és 2 lej, dí-
szes gép kupás drb. ként 4 lej 50 b., 
Sima kupás drb.-ként 2 lej, Stadler-
cserép, ezrenként 1600 lej, kis fáncos 
cserép, ezrenként 1100 lej, hódfarkú 
cserép, ezrenként 900 lej. A cserepek 
15 esztendős Írásbeli jótállásra lesznek 
eladva. Vigyázzunk, nehogy vagyon-
talan kufárok  silány minőségű cserepet 
a közönség nyakára sózzanak. Csak 
vagyonnal rendelkező és írásbeli jótál-
lást vállalóktól vegyenek cserepet. 
Ugrón  Ákos.  2—3 
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cipő üzletét, ahol a legkényesebb 
igényeket is kielégítő dús válasz-
ték áll rendelkezésre. Ugyanott 
mérték utáni megrendelések vétel• 
kötelezettség nélkül készülnek. 


