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Szegény ember dolga. 
Szegény ember a Havasalján Ta-

más Ignác Áron. Maga, felesége,  négy 
gyermeke és öreg édesanyja, együtt 
hét tagu család. Nagy szó, ha se va-
gyon, se kereset. Felkerekedett Tamás 
Ignác Áron, elment feleségestől  a Boly-
góbércére, szedtek ott két napi munká-
val három kosár epret. Hiszen az ep-
ret az Islen azért adta, hogy amikor 
már semmi kereset nincs, töltse meg 
az a szegény ember kosarát. 

Jöttek is hazafelé  a három kosár 
eperrel. Számítgatták útközben, hogy 
amit azért kapnak, felét  adóba fizetik, 
másik felével  törökbuzát vesznek. Az 
államnak is eleget tesznek, a család-
nak is lesz mit enni. 

Zetea között azonban megakadt a 
dolog. A csendőr két kosár epret ko-
sarastól elvett. Hiába mondta a sze-
gény ember, hogy az eprésző terület 
a falujabeli  birtokosságé s az nem tesz 
kifogást  az eperszedés ellen. Hiába 
erősítgette, hogy mások is mennek oda, 
még a sóvidékiek is onnan viszik az 
epret Sovatára. Hiába hivatkozott a 
vărsagi csendőrökre, akik éppen a Boly-
góbércén cirkáltak, s látták az eper-
szedőket, százat is s még jóindulattal 
elbeszélgettek velük. 

Mindhiába. Huszonnégy liter eper 
odalett. Huszonnégyszer öt az száz-
húsz. Hatvan ment volna adóba . . . 
Hatvan törökbuzára . . . így az egész 
csendőrkézre jutott. 

. . . Szegény ember dolga : csupa 
komédia. 

Barthou, 
a franciák  külügyminisztere orszá-
gunkba érkezett. Hetvenkétéves öreg 
ember, s már 24 éves korában ügyvéd 
és 27 éves korában képviselő volt. 
Közel félszázadot  töltött közpályán, de 
azért ma is eleven, tettrekész és ter-
vekben gazdag, mint egész életében 
volt. Jött, személyes kijelentésekkel 
megerősíteni a francia-román  barátsá-
got, amelyet elmulhatatlannak, örökké-
valónak jelentett ki. A román nemzet 
a nagy baráthoz méltó, kitüntető öröm-
mel és szeretettel fogadta  a francia 
államférfit,  s ennek a szeretetnek okát 
is adta Titulescu a díszvacsorán, a 
következő szavakban: 

— Szeretjük, mert a nemzetközi 
kapcsolatokban az összes nemzetek 
egyenlőségének elvét követi, amely 
szerint nem lehet rendelkezni valamely 
nemzet sorsa fölött,  e nemzet hozzá-
járulása nélkül. . . 

A 8chimbá8ok szülői nem fizetnek 
útadót. A schimbásokra vonatkozó 
szabályzat (regulamentul) értelmében 
az ilyen katonai szolgálatot teljesítő 
fiuk  szülői fel  vannak mentve az út-
törvény 28. szakaszában előirt útadó 
(cota adiţională) és taxa alól a kato-
nai szolgálat tartamára. 

Konverziós ügyek. 
Megjelent a végrehajtási utasítás, 

amelynek rendelkezései nagyjában a 
törvényszöveg ismétlését tartalmaz-
zák. Fontos kiegészítő része az uta-
sításnak az a terjedelmes táblázat, 
amelyből mindenki, minden összegű 
tartozásra nézve könnyen kiszámíthatja, 
hogy mikor, milyen összegű részletet 
kell fizetnie. 

Felsorolja a rendelet azokat az 
okmányokat, amelyek teljesen bélyeg-
mentesek. Ilyenek : a pénzügyi ható-
ságok bizonyítványai s az ezek kiadása 
iránt beadott kérések. A hitelező nyi-
latkozata a konverzió visszautasítá-
sáról. A kamatok újra számítása iránti 
kérvény. A végrehajtások megszűnte 
tése, a hitelezőkkel való megegyezés 
létesítése iránti kérvények. Ama kere-
setek, amelyek valamely tartozásnak 
a törvény kedvezményei alá esése tár-
gyában indíttatnak. Megjegyezzük itt, 
hogy az eljáró hatóságok helyesen 
felfogott  feladata  az lenne, hogy kétes 
esetekben a bélyegmentesség mellett 
döntsenek, vagyis ne nehezitsékjkülönö-
sen az adósok helyzetét, mert a törvény 
célja nem a helyzeteknek a megnehe-
zítése, hanem a könnyítése. 

A bankok s közöttük a Banca 
Naţionala is megismételték körlevelü-
ket, amelyben a konverziós jogosult-
ságot igazoló okmányok beadására 
hívták fel  az adósokat. Nem zárkóz-
tunk el múltkori lapszámunkban an-
nak a véleménynek közlésétől, amely 
szerint ugy értelmezhető a törvény, 
hogy az adósok kötelesek ezen bizo-
nyító okiratokat a hitelezők rendelke-
zésére bocsájtani. Nem is vitázunk e 
kérdésben, mert nem vitára, hanem a 
gyakorlati élet szempontjainak megfe-
lelő megoldásokra és útmutatásokra van 
szüksége az érdekelt közönségnek. Bi-
zonyos, hogy minden ügy érdekében 
jobb a sima elintézés s ezért aki teheti, 
szerezze be a kért bizonyítványokat 
és szolgáltassa be hitelezőjének, külö-
nösen ha az a Banca Naţionala. Aki-
nek több hitelezője van, a beszerzett 
bizonyítványokat a helybelieknél csak 
mutassa be s az idegennek küldje el. 
Több telekkönyv közül, ha csak a me-
zőgazda! minőség bizonyítására szüksé-
ges a telekkönyvi másolat, elég csak egy 
telekkönyv "másolatát megszerezni. 
Minthogy a rövid idő alatt, amit a ban-
kok tűztek ki, nehéz a telekkönyvi 
hatóság által készített és hitelesített 
másolathoz hozzájutni, meg lehet sze-
rezni ezt ugy is, hogy a magánúton 
készült másolatot egy erre felkért  ügy-
véddel hitelesíttessük, aki ezt szíves-
ségből megteszi. Jogos az adósok ré-
széről jelentkező az a kívánság is, 
hogy a bankok, amennyiben tehetik 
és nem jelent rájuk nézve túlságos 
munkaterhet, maguk győződjenek meg 
egy erre a célra beosztott tisztviselő-
jük által az adós telekkönyvi viszo-
nyairól, ami másrészt az állampolgár-
sági bizonyítvány beszerzését is a leg-
több esetben feleslegessé  teszi. 

A Banca Naţionala tömegesen 
küld ujabban a bizonyítványok beszol-
gáltatására irányuló felszólításokat  és 
pedig csoportosan a községi birók ke-
zéhez azzal a felhívással,  hogy azo-
kat a megnevezett adósok között osz-
szák szét. Mennyire megkönnyítené az 
adósok helyzetét, ha a községi elöljá-
róság ezen felhívásoknak  a hátlapján 
igazolhatná a kívánt feltételek  fenn-
forgását,  vagyis azt, hogy az illető fa-
lusi gazda-adós csakugyan mezőgazda, 
állampolgársága van és 1931 decem-
ber 18 ika előtti időtől fogva  a község-

ben lakik. Mennyi fáradság,  munka 
és pénzveszteség lenne így megtaka-
rítható ! Nem látunk semmi törvényes 
akadályt fennforogni  arra nézve, hogy 
a prefectura ezt a könnyítést szolgáló 
utasítást adjon ki a községi elöljárók-
nak. 

A hitelszövetkezetek most körle-
vélben arra szólítják fel  adósaikat, 
hogy záros határidő alatt szerezzenek 
be a bíróságtól olyan hivatalos bizo-
nyítványt, amely a konverziós kérés 
benyújtásának a megtörténtét igazolja. 
Kérjük a szövetkezeteket, tekintsenek 

el ettől a kívánságtól, amely ujabb 
nehézséget és költekezést jelent. A 
szövetkezetek amúgy is ismerik adó-
saikat, különösen a 20 holdon felüliek, 
akikről az adott esetben szó lehet, de 
ettől eltekintve a bejelentéssel egyide-
jűleg minden hitelezőnek az értesítése 
ajánlott levélben megtörtént s alig le-
het oly nagyfokú  rosszhiszeműséget 
feltételezni  a gazdákról, hogy ezek el-
küldték volna az ajánlott levelet abban 
az esetben is, ha a konverziós beje-
lentést valóban nem tették volna meg. 

Mikor lesznek a közigazgatási választások? 
A legtöbb megyében, így a szé-

kelyföldi  megyékben is, kitűzték a 
községi választásokat, sőt nem egyhelyt 
már le is jártak azok. Megyénkben a 
választások határnapjainak megállapí-
tása iránt még nem történt intézkedés, 
de előretáthatólag itt se késhetik már 
soká. Ciuc-megyében megegyezés jött 
létre hosszas tárgyalások és küzködé-
sek után a magyarok és a románok 

között a megyetanácsra nézve és 
pedig a 24 tagsági helyből 15-öt 
kap a Magyar Párt, 9-et pedig a ro-
mánok. Az állandó választmány 5 
tagja közül 3 lesz magyar. A kor-
mánypárt garantálta, hogy más listát 
nem adnak be. A mercurea ciuci vá-
rosi tanács listájára nézve megegyezni 
nem tudtak s így ott választásra kerül 
a sor junius 25-ikén. 

A tejcsarnokok forgalmi adójáról. 
Több tejcsarnok érdeklődésére, az 

alábbiakban ismertetem minket érdeklő 
fontosabb  részeiben az uj forgalmi 
adótörvényt, amely a Monitorul Oficial 
április 1 jei számában jelent meg. 

A forgalmi  adó szempontjából a 
törvény öt és pedig a. b. c. d. e. cso-
portot jelöl meg. Az a) csoportba tar-
toznak a fényűzési  cikkek, melyeknek 
15% az adója. A b) csoportba a 
nélkülözhető fogyasztási  cikkek tar-
toznak 10% adóval. A c) csoportba 
tartoznak a nélkülözhető, de túlnyomó 
részben belföldi  cikkek 5% adóval. 
A d) csoportba az összes közszükség-
leti cikkek 0 9% adóval. Az e) cso-
portba pedig az adómentes cikkek. 

A csarnokokat leginkább a tejfel 
és a vaj érdekli, amely cikkek a d) 
listába tartoznak, tehát adójuk 0 9%. 
Ezen cikkek után 1934 március hó 
végéig2-50%, április 1-től pedig 0*9% 
tal forgalmi  adó fizetendő  a pü. ig. ál-
láttamozott Registru Special alap-
ján. A forgalmi  adótörvény nagyon 
szigorúan bünteti ezen adó nem fize-
tését s ezért mindenik csarnok, amely 
ezen kötelezettségnek eddigelé eleget 
nem tett volna, igyekezzék a Registru 
Specialt a pénzügyigazgatóságnál ki-
váltani és hátrálékos adóját rendezni. 

Egyes tejcsarnokok az ezelőtti 
törvény 12 §, a értelmében teljes adó-
mentességért folyamodtak  volt, ezen 
kérésüket azonban a pénzügyminisz-
térium 344.987 és 351.191—1934 szám 
alatti határozatával elutasította. 

Azon csarnokok, amelyek a for-
galmi adó eltörlése ügyében bárkinek 
és bármilyen címen kisebb-nagyobb 
összegeket fizettek,  befizetett  pénzüket 
azonnal kérjék vissza s amennyiben 
az illető arra nem volna hajlandó, az 
ügyészségnél tegyék meg a feljelentést. 

Jelen közlésem azon 12 csarnok-
nak is szól, amelyek ezen ügyből kifo-
lyólag kéréssel és panasszal fordultak 
hozzám. 

Şimoneşti, 1934 junius hó 10. 
Lózsa Dezsó 

Legjobb időben érkezett ez a fel-
világosító cikk, mert a tejcsarnokokat 
éppen most kényszergetík erősen 
a forgalmi  adó azonnali rende-
zése végett, nagyösszegü büntetése-

ket helyezve kilátásba. Azonban a 
lapunkban többször kifejezett  állás-
pontunkhoz híven, ezúttal is hang-
súlyoznunk kell, hogy a tejcsarnokok-
nak forgalmi  adóval való megterhelé-
sét — bármilyen kicsi legyen is az az 
adó — helytelennek és méltánytalan-
nak tartjuk, mert a tej feldolgozása 
utján előállított élelmi cikkek semmi 
esetre sem tekinthetők önálló ipari 
vagy kereskedelmi termékeknek, ha-
nem csak a gazdálkodás egyik ered-
ményének és jövedelmi ágának. Ezért 
pedig a gazda a rákivetett egyéb adó-
nemekben megfizet  a kincstárnak, s 
reméljük, hogy egy uj törvény alkotá-
tásával a parlament is magáévá teszi 
ezt az álláspontot. 

Ipartestületi ügyek. 
— Az ipartestület közleményei. — 

A tanonciskolái év végeztével a 
tantestület megállapította a hátrálékos 
tanonciskolái dijakat. Most, amikor 
majdnem 3 hónapi szünet van, a tan-
testület nem tudja a tanulók által 
szorgalmazni a tandijak befizetését  s 
így e helyen az ipartestület is felhívja 
a tanonctartó mesterek figyelmét,  hogy 
a tanoncszerződésben kikötött kötele-
zettség viselése mellett is minden kö-
rülmények között az illető mester fe-
lelős a tandíj megfizetéséért,  s éppen 
ezért, hogy a kellemetlenségek elke-
rültessenek, igyekezzenek a hátrálékos 
tandijakat a tantestületnél rendezni. 

A f.  hó 29 én megnyíló tanonc-
kiállítás munkáinak díjazása érdeké-
ben ismét kérjük iparostársainkat, 
adakozzanak néhány lejjel, hogy a 
szokásos anyagi díjazást ebben az 
évben is gyakorolhassuk. Az eddigi 
megfigyeléseink  szerint a kiállítás tar-
tamas lesz, mert a fiatal  iparos cse-
meték nagy ambícióval készítik mun-
kájukat, hogy bemutassák szakmai 
fejlődésüket  és törekvésüket. Az ipart 
pártoló közönséget is meghívjuk a ki-
állításra, valamint az ugyancsak abban 
az időben tartandó iparos tanoncisko-
lái záróünnepélyre. A tantestületnek 
és az ipartestületnek az a célja, hogy 
az évzáró alkalmával minél nagyobb 
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M i i s d e n n a p é r k e z ü k a 

CUKORKA- királyhoz 

ÍREK 

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

és olcsó árban. 

Továbbá: csokoládé-deszertek és 
cukorkák állandóan frissen  érkeznek. 

hallgatóság előtt ismertethesse azt a 
munkát, amelyet az iparos ifjúság 
szellemi neveléséért végez. 

A mercurea-ciuci ipartestület julius 
elsejei jubiláris ünnepségén ipartes-
tünk is képviselteti magát, az elöljáró-
ság f.  hó 19-én tartott gyűlésének 
határozata értelmében. Evégből felhív-
juk iparostársaink figyelmét,  hogy akik 
részt óhajtanak venni ezen az ünnep-
ségen, szombaton délig szándékukat 
az ipartestületnél jelentsék be. Kb. 12 
hely volna azon az autóbuszon, amely 
I. G. Ducá-ról (Cristur) indul. Minden 
erre vonatkozó felvilágosítást  az ér-
deklődőknek szívesen megad testü-
letünk. 

Asztalos iparra elhelyezünk egy 
tanoncot. Az ipartestület. 

Kegyeletsértő 
emlékmű-rombolás. 

Az Agostin és Baraolt s a Braşov 
és Odorheiu közötti ut kereszteződé-
sénél egy hatalmas fehér  oszlop állott, 
amelyet 1901-ben emeltek a nép ada-
kozásából a 48 as szabadságharc ide-
jén a Chepeţ község feldulásakor  le-
gyilkolt lakosság emlékére. Ezt az 
emlékmüvet most a türelmetlen haza-
fiaskodás  leromboltatta. Ugyancsak 
ennek lett áldozata a chepeţi 48 as 
honvédemlék is, amelyet az Erdővi-
dékre betört Heydte osztrák vezér 
elleni küzdelemben elesett székely 
honvédek emlékére emeltek. Erre az 
emlékoszlopra a csendőrőrmester által 
kivezényelt munkások kötelet kötöttek 
és igy döntötték romba. Mindez a 
testvériség és béke jegyében történik. 

SPORT. 
Vasárnap játszott hosszas szünet 

után a Hargita I. csapata barátságos 
mérkőzést a JGy.  S. E. jóképességü 
együttesével, amelyet a félidő  0 : 0 ás 
eredménye után 3 : 0 arányban győ-
zött le. A Hargita csapatán meglát-
szott a hosszú pihenés és csak a II. 
félidőben  láttunk egy pár olyan jele-
netet, amely a csapat régi formáját 
valamennyire megközelítette. A ven-
dégcsapat lelkes játéka tetszett az egy-
begyűlt közönségnek. A mérkőzést 
Göllner Ottó közmegelégedésre vezette. 

Helybeli csapataink közül a Har-
gita Sft.  Gheorghenibe megy, ahol at-
létikai versennyel egybekötött foot-
ball-mérközés lesz egy jubileumi ün-
nepség keretében. A jóképességü Kol-
ping csapata pedig Mercurea Ciucon 
játszik az újonnan alakult' Mercurea 
csapatával. 

Itthon az M. T. E. fog  mérkőzést 
rendezni, ellenfelét  azonban még nem 
ismerjük. 

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 »Minerva« 
könyvkereskedés,  Odorheiu.  3—3 

Építik a gör. keleti 
templomokat. 

Petecu községben az agrárreform 
idején egy holdnyi területet sajátítot-
tak ki gör. kel. templom részére. Van 
ugyanis a községnek mintegy 20—25 
gör. kel. vallású lakosa is, akiknél a 
drauşenii gör. kel. lelkész tesz szol-
gálatot. A kisajátított telek a falunak 
azon részén van, ahol a gör. keletiek 
laknak. A lelkész most azt akarja, 
hogy a templom a falu  közepén Je-
gyen s az ezen célra kiszemelt tel-
keknek a tulajdonosait felszólitotta, 
hogy vagy pénzért, vagy csere fejé-
ben adják át telkeiket az egyháznak, 
mert ellenesetben kisajátítást fog  kérni. 
A szóban levő telkek mind bekerített 
belsőségek és beültetett gyümölcsö-
sök. Az érdekeltek között olyanok is 
vannak, akik éppen építkezni akartak 
saját telkükön. 

Figyelmeztetés a városi vezető-
séghez. A város vezetősége a barom-
piac melletti Küküllő partot nagyon 
helyesen és sok helyen bevált mód-
szerrel igyekezett megvédeni a további 
vizrombolás ellen. A beültetett füzfa-
karók és akác csemeték szépen meg 
is fogamzottak,  de, sajnos, ugy látszik, 
csak azért, hogy az ott fürdőző  gyer-
mekek tönkre tegyék. Azok ott a ki-
hajtott ágakat állandóan tördelik, a 
partot és ültetvényeket kedvteléssel 
rongálják. Jó lenne módot találni e 
kártevő munka megakadályozására, 
hogy Ja helyes partvédelem eredmé-
nyes legyen. (Beküldetett.) 

gg 
Junius 22. 

Orbán Balázs emlékezete. A hely-
beli Ref. Dalkör állal julius elsején 
rendezendő szejkei nagyszabású Or-
bán Baiázs-ünnepélyre nagyban foly-
nak az előkészületek. Három vidéki 
dalkör, a sâmbăteştM s a helybeli ref. 
gyakorló iskola dalárdái jelentették be 
részvételüket. Az emlékünnepély le-
zajlása után délután nagy ünnepély 
és szereteivendégség lesz, este ingye-
nes táncmulatság a szejkei vendéglő 
nagytermében. Részletes műsor a követ-
kező számunkban lesz. 

Halálozás. Zakariás  István  volt 
kórházi főápoló,  82 éves korában, f. 
hó 19 ikén, városunkban elhunyt. Nagy 
részvéttel temették. 

Biztató sikerrel kezdte meg mun-
káját városunkban az iparos szabad-
egyetem. Az ipartestület, amint isme-
retes, az iparos öntudat felébresztése, 
az iparosság nevelése, erkölcsi és gaz-
dasági erőinek tömörítése érdekében 
iparos szabadegyetemi előadások ren-
dezését határozta el, s ezt követőleg 
hamarosan meg is tartotta az első elő-
adást, most csütörtökön. Kovács Lá-
zár ipartest, elnök megnyitó szavaiban 
az előadások rendezésének célját fej-
tegette, magvasan és okosan, majd 
uiána Kökösi János szavalta el lelke-
sen Szabó Gyulának iparos öntudatot, 
bizakodást sugárzó ódaszerü költemé-
nyét. Szabó Gyula a kisiparosság leg-
égetőbb kérdéseit, létfeltételeit  foglalta 
össze alapos elmélyedésre valló előa-
dásában, mely után Bodrogi Balázs, 
Szigethy Dénes, Fülei Dénes és Ko-
vács Lázár szóltak hozzá a kérdések-
hez, különösen a most legaktuálisabb 
kontárüggyel foglalkozva  érdekesen. Pál 
Gyula dr. alapos és világos előadásá 
ban az uj munkástörvény tervezetét 
ismertette. Ezután Kovács Lázár mon-
dott lelkes zárószavakat, örömmel ál-
lapítván meg, hogy a kezdeményezés 
már most milyen érdeklődést kelteti, 
s ez az első siker reményt nyújt arra, 
hogy a szabadegyetemi előadások a 
jövőben az iparosság legszélesebbkörü 
érdeklődésével fognak  találkozni, s a 
célül kitűzött kedvező hatásukat érez-
tetni fogják.  Kívánatos, hogy ugy le-
gyen. 

Királyi kitüntetés egy magyar-
párti képviselőnek. Szabó Béni kisipa-
rost, a Magyar Párt országgyűlési kép-
viselőjét a király a román sas renddel 
és a Peles emiékérdemrenddel tüntette 
ki, a közélet terén kifejtett  tevékeny-
ségeért. 

Az »Ezer székely lányok napja« 
az idén, az eddigi tervtől eltérően, 
nem julius 2-ikán, hétfőn,  Sarlós Bol-
dogasszony napján, hanem julius 
1 én, vasárnap lesz. 

Torístakalauz és idegenforgalom. 
Turistakalauzt  adott ki Ciuc me-

gyéről az agilis Vámszer Géza szer-
kesztésében az Erdélyi Kárpát Egye-
sület ottani osztálya. A csinos kis 
zsebkönyv, mely 30 lejért nyomdánk 
üzletében is kapható, nemcsak a 
turistának az igényét elégíti ki, hanem 
könnyen olvasható formában  érdekes 
anyagot nyújt minden népe, földje 
iránt érdeklődőnek is. Jól esik érezni 
a szerkesztés, kiállítás módjából azt, 
hogy odaát a gyakorlati élet emberei 
jól tudják, mit jelent az idegenforga-
lom s az elősegítő ismertető füzetek-
nek a kiadása. Látszik ez abból a sok 
hirdetésből, ami nemcsak az idegen-
nek árul el fontos  beszerzési forráso-
kát, hanem még fontosabb  az az 
intelligens üzletembernek, aki a pén-
zes idegennel közli, mire költheti el 
nála az odavitt pénzét. Meglepő az az 
ügyes szervezettség, amit a kalauz 
minden sora elárul. Vájjon nálunk, a 
mult évben kiadott városi kalauz meg-
jelenése után, mikor kerül sor a me-
gyei ismertető füzet  kiadására ? Vájjon 
arra a ciuci példa szerint akadna e a 
saját érdekében is annyi támogató, 
hogy kincseinknek egy ilyen valósá-
gos árjegyzéke itt is megjelenhessék, 
megmutatni, mily rengeteg értékes, s 
idegent idecsalogató anyaga van me-
gyénknek ? Mert bizony éppen ideje 
volna már, hogy üzletembereink az 
állandó panaszolkodás helyett maguk 

vegyék kezükbe az üzleti ügyeiket elő-
mozdító szervezkedésnek a fonalát. 
Eddig ugyanis ugy volt, hogy éppen 
az idegenforgalommal  járó haszonnak 
az első learatói: a vendéglős-, szál-
loda-, korcsma-ipar emberei és a ke-
reskedők tartották távol magukat mi-
den ilyen megmozdulás pártolásától. 
Pedig ők tudhatnák legjobban, mit 
jelent az, ha az üzletben levő holmi-
ról a közönségnek tudomása van. Ezt a 
célt szolgálják a vidékeket ismertető 
kalauzok îs, amelyek csalogatói az 
idegeneknek. 

Ezeket pedig mi azért tartottuk 
szükségesnek ezalkalommal elmon-
dani, mert az idő telik, s minden el-
telt év csak veszteség az érdekeltekre 
s városunkra nézve is. És valósággal 
szomorú, hogy az összes erdélyi vá-
rosaink közt fürdőzési,  nyaralási, ki-
rándulási szempontból (ugy a nyári, 
mipt a téli szezonban) legalkalmasabb 
városunk nem ismeri fel  saját érté-
két s nincs itt senki, aki e közérdekű 
munkát a kezébe venné. 

Jó volna tehát, ha a szomszéd 
vármegye példája itt is megmozdu-
lásra keltené az illetékeseket, akiket — 
nem is tudjuk — talán városunk fürdő-
ügyi bizottságának, kereskedő- és ipa-
rosegyesületei vezetőségeinek körében, 
vagy a turista egyesületben kell ke-
resnünk. is. 

A róm. kath. főgimnáziumban az 
évvégi vizsgálatokat e hét végén fe-
jezik be. Junius 25—28 között lesz a 
tanulók minősítésének megállapítása 
és az eredmény kifüggesztése.  Az is-
kólai évet ünnepélyesen junius 29 én 
zárják be. Délelőtt 9 órakor Te Deum 
és szentmise lesz, amit Sándor Imre 
pápai kamarás püspöki biztos végez 
segédlettel. A szentbeszédet Vitályos 
Balázs hittanár mondja. Az isteni tisz-
telet után a tornacs írnokban ünnepély 
lesz, melynek keretében az igazgató 
ismerteti az év fontosabb  eseményeit 
és kiosztja a jutalmakat. A záróünne-
pen minden helybeli és megyebeli ta-
nulónak meg kell jelennie. Az igazga-
tóság az ünnepélyre meghívja a szü-
lőket, a tanügybarátokat, a véndiáko-
kat s az intézet jótevőit is. 

Braşovban lesz az érettségi. A 
helybeli áll. liceum, a róm. katholikus 
gimnázium és a I. G. Duca-i unitá-
rius gimnázium érettségiző diákjai a 
braşovi érettségibizottság előtt állanak 
érettségi vizsgára. 

Meghalt Budapesten Kati néni, a 
mi kis városunk egyik nagyasszonya, 
az impériumváltozás körüli években 
az itteni társadalom egyik legjellegze-
tesebb alakja. Aki mindenkit szeretett, 
aki mindenkivel csak jót tett, akinek 
talán egyetlenegy ellensége sem volt. 
Ebben az egyszerű, szinte kopott kül-
sejű, örökké siető, mindig mások ügyes-
bajos dolgait intéző szász származású 
asszonyban kevesen ismerték föl  tel-
jesen azt az emelkedett, magasrendű 
szellemiséget, amit ő sohasem érezte-
tett senkivel, de ami kisugárzott min-
den kicsiny tettéből, egész egyéniségé-
ből, családja, gyermekei rajongó sze-
retetéből, önfeláldozásából  mindenki 
iránt, akinek vele valaha érintkezése 
Volt. Bármilyen furcsán  hangozzék is, 
Kati néni volt az első parlamentair e 
város lakossága és a megszálló kato-
naság között, amikor Curculescu pa-
rancsnok és más katonatisztek gyer-
mekeinek zongora, angol, francia  és 
német nyelvleckéket adott, hozta és 
vitte a bajokat intéző, közvetítő ize-
neteket és tett jókat, amik csak olyan 
gazdag lelkű asszonytól teltek ki. ami-
lyen Kati néni volt. — A család a kö-
vetkező gyászjelentést adta ki: Kas-
say Farkas Paula, férjezett  dr. Vécsey 
Oszkárné, dr. Kassay Farkas Béla, vi-
téz Kassay Farkas László és dr. Kas-
say-Farkas Gyula maguk és család-
jaik nevében mélyen lesújtva tudatják, 
hogy drága, jó Édesanyjuk, özv. Kas-
say-Farkas Józsefné  szül. Petri Kata-
lin, kir. tanácsos, nyug. pénzügyigaz-
gató özvegye folyó  hó 13 án, délelőtt 
11 órakor, 82 éves korában, özvegy-
ségének 24. esztendejében, a Jó Isten 
kegyelméből minden szenvedés nélkül 
csendesen elhunyt. E hó 15. napján 
délután 4 órakor fogjuk  a Farkasréti 
temető halottasházából az evangélikus 
egyház szertartása szerint örök nyu-
govóra helyezni. Budapest, 1934. ju-
nius hó 13 án. Nagy a mi szomorú-
ságunk Édesanyánk l Igen szerettél 
bennünket 1 Lakás : II., Hunyady Já-
nos ut 3. 

Uj atlétikai csoport, A helybeli 
róm. kath. legényegylet atlétikai szak-
osztálya a róm. kath. főgimnázium 
udvarán megkezdte edzéseit. Edzési 
napok kedd és péntek d. u. 6—8 óráig. 
Az atlétika vezetője, irányitója Vári 
Zsiga gyógyszerész. A vezetőség kér 
minden atlétát, hogy tömörüljön a le-
gényegylet tagjai közé. 

Az erdélyi magyar irók úgyneve-
zett „helikoni találkozója", amely évek 
óta minden nyáron megtörténik báró 
Kemény János ősi kastélyában Brân-
coveneştiben, ez évben éppen most, f. 
hó 22, 23 és 24 ik napjain folyik  le. 
Szerkesztőnk, aki városunkból egyik 
tagja az irói összejöveteleknek, ezúttal 
nem tehetett eleget a meghívásnak, 
mert abban körülményei megakadá-
lyozták. Az ittlakó másik irótag : Nyirő 
József,  jelenleg nem tartózkodik váro-
sunkban, mert újságírói feladatai  hosz-
szabb időre elszólították, de valószínű, 
hogy éppen ezek miatt ő sem vehet, 
részt a találkozón. 

A Polgári Önképző Egylet temet-
kezési segélypénztára értesíti tagjait, 
hogy Flórián Mária elhalálozott tag 
után a befizetések  f.  hó 24 én, vasár-
nap d. e. 10—12 és d. u. 3—5 óráig 
lesznek az egylet helyiségében. Egy-
úttal kéretnek a hátrálékos tagok, hogy 
saját érdekükben rendezzék hátrálé-
kaikat. 
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Tekintse meg vétalkötelezattség nélkül 

KESZLER 
kalapos üzletében a l egkényesebb Igényeket Is 
k ie lég í tő nynlsxőr, p n h a , k e m é n y ka lapok , va la-
m i n t m i n d e n n e m ű v idék i , íérfi-  és g y e r m e k - k a l a -
pok nagy raktftrrit!  Szolid árak és pontos k i szo l -
gálás. Ezenk ívü l e lvá l la l m i n d e n n e m ű ka lapt i sz -
Z Z = titást, jav í tás t és festést  i s ! Z I Z Z H 

A képesítő vizsga a helybeli ta-
nitónőképzöben f.  hó 18-án bevégző-
dött.. írásbeli vizsgára állott 59 jelölt ; 
szóbelire bocsátottak ,58 at; oklevelet 
kapott 51. Az évről évre ismétlődő 
szép eredmény bizonyítja, hogy a ta-
nitónőképzőben helyes vezetés mellett 
lelkiismeretes munkát végeznek. A 
vizsga elnöke I. Steriopol liceumi igaz-
gató, a m i n i s z t e r részéről delegált 
vizsgálóbizottsági tag Puşcariu szintén 
liceumi tanár volt, akik nagy jóakarat-
tal vezették a vizsgát. — Az I—VI. osz-
tályok vizsgái is befejeződtek;  az ered-
mény nagyon kedvező, osztályismét-
lésre nem utasítottak senkit, javitó 
vizsgára is aránylag keveset. A tanu-
lók és tanárok a jól végzett munka 
után megérdemelnék a nyári pihenőt, 
ha nem nyugtalanítaná a tanulókat és 
a szülőket az anyagi gond s a taná-
rokat a nyelvvizsga. 

Táncestóly. Junius 30 án a Har-
gita Testedző Egylet este 9 órai kez-
dettel táncestélyt rendez az újonnan 
átalakított és a nagy városokba is be-
illő Szabó Károly-féle  vendéglő ösz-
szes helyiségeiben. Az uj helyiség a 
mai kor igényeinek megfelelően,  kü-
lönösen alkalmas táncestélyek megtar-
tására, parkettes padlójánál, kényel-
mes méreteinél, beosztásánál és pazar 
világításánál fogva.  A Hargita ezúttal 
is megragadta a kedvező lehetősége-
ket és a mult estélyeinek kedves han-
gulatát igyekszik fokozottan  felidézni  a 
közönségben, hogy mindenki kelleme-
sen gondoljon az estélyre vissza. A 
modern átalakítás ellenére a belépti-
jegy ára ugyanolyan összegben van 
megszabva, mint a múltban volt, a 
vendéglői árak is a régi szolid polgári 
árak maradtak. Aki ezt az estjét kel-
lemesen és olcsón szórakozva szándé-
kozik eltölteni, jöjjön el a Hargita 
Testedző Egylet táncestélyére és meg 
fog  győződni, hogy érdemes volt ott 
lennie, mert a sikert már előre is biz-
tosiíja a Hargita vezetősége és a há-
ta mellett álló nagyszámú fiatalsága. 
Az estélyről a napokban megjelenő 
falragaszok  fognak  bővebb felvilágo-
sítást adni. 

Köszönetnyilvánítás. Köszönetet 
mondok a róm. kath. jellegű első te-
metkezési egylet vezetőségének, hogy 
Dénes Mihályné elhalálozása alkalmá-
val, a bejelentéskor a temetkezési se-
gélyt azonnal kifizette.  Dénes Mihály. 

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

A Székely Dalegylet kerti mulat-
ságát az elmúlt héten a rossz idő 
miatt nem lehetett megtartani, miért 
is a vezetőség elhatározta, hogy azt 
junius 23-án, szombaton, vagy ha az 
idő akkor ismét kedvezőtlen lenne: 
24 én, vasárnap este 8 órai kezdettel 
fogja  megtartani a Barkóczy kertben. 
Ez a régi és kedves kerthelyiség tel-
jesen át van alakítva. Egy egész sereg 
színes villanykörte és sok villanylámpa 
világi!ja meg tündéries fénnyel  az év-
százados fák  között elrejtett lugasokat 
és asztalokat, a »Szentivánéji álom« 
hangulatát kölcsönözve a kellemes 
kerthelyiségnek. Minthogy a kedvelt 
székely dalosok estélye iránt nagy az 
érdeklődés, mindenki jól teszi, ha 
kellő időben foglal  le magának és 
társaságának megfelelő  asztalt. Be-
léptidij 15 lej. 

Világra szóló mezőgazdasági kon 
gres8zus volt Budapesten, amelyen 19 
állam kiküldöttjei vettek részt. A kon-
gresszus elnöke De Vogue márki 
francia  kiküldött volt, aki befejezés-
kor köszönetet mondott a magyar 
kormánynak a kongresszus rendezé-
seért és a vendégszeretetért. Romániá 
ból 60 tagu küldöttség vett részt a 
kongresszuson, akiknek nevében Cămă-
rasescu volt miniszter szintén köszö-
netét fejezte  ki a magyar kormány-
nak és a hatóságoknak azért, hogy 
mindent elkövettek a siker érdekében. 

A helybeli róm. kath. főgimnázi-
umban az I. osztályra szóló őszi fel-
vételi vizsgát szeptember 3 án tartják 
meg, de a vizsgálaton résztvevőknek 
már julius 15 ig be keli adni a követ-
kező okmányokat: 1. anyakönyvi ki-
vonatot, 2. keresztlevelet, 3. ujraol-
tási bizonyítványt, 4. állampolgársági 
bizonyítványt és 5. iskolai bizonyít-
ványt. Az okmányoknak a jelzett időre 
való beadása azért is szükséges, hogy 
azoknak, akik a törvényben előirt kor-
nál fiatalabbak,  vagy idősebbek, kellő 
időben lehesen korengedélyért folya-
modni. 1—3 

Az urnapi népszövetségi szavaló 
verseny résztvevői: Ürmösi Ilonka, 
Szabó Annuska, Ambrus Anna, Sán-
dor Ilonka, Kedves Erzsi, Péter Róza, 
Hadnagy Berta, Hajdó Eszter, Lukács 
István, Tímár László, Szente Ágoston 
és Orbán Boldizsár jelentkezzenek a 
róm. kath. főgimnázium  igazgatói iro-
dájában a jutalmak átvétele végett. 

x Ki tudna oltárképnek való szép 
szent Józsefképet  adományozni, vagy 
olcsó áron eladni? Cim a kiadóban. 

x Pianinó, vagy zongora bérbe 
kerestetik. Cim a kiadóban. 2—2 

III. o. húzása julius 3—4. 
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Újítsa meg sorsjegyét! 
Biztosítsa játékjogát! 

Vegyen uj sorsjegyet! 
A Xl l - ik osztályban már 

4 d a r a b 1 . 0 0 0 . 0 0 0 
n y e r e m é n y v a n a z u r n á b a n ! 

Sorsjegyek kaphatók: 
Librăria Minerva, Biró Gyula igazgató, 
Tutungerie Orbán, Göiiner Ottó. 

1 t t a g y e r M pzöascg sziVes tudómé-

2 sara itozotn, hogy 
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BnUVard Regele Ferdinand 31 szám 
alatt megnyitottam. SziVes pártfogást  Kft: 

£ÜjVZTKY 5 A j W drognista. 

J í i r a K a f a i m a t  t e K i n f s e  m e g ! 
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Újból illetékegyenértéket róttak a ki közbirtokosságokra. 
A közbirtokosságokra jogtalanul 

kirótt illetékegyenértéket a felebbviteli 
bizottság a mult évben törülte. 

A constatare ügyosztályt időköz-
ben városunkba visszahelyezték, irat-
tára azonban csak nem régen érkezett 
meg, s ugy látszik, ennek tulajdonit-
ható, hogy a birtokosságokra most 

ismét előírták az illetékegyenértéket 
azoknál is, akiknél a mult évben az 
törölve volt. 

Felhívjuk a birtokosságok veze-
tőinek figyelmét,  hogy törvényes idő-
ben adjanak be felebbezést  a helyte-
len kiróvás ellen. 

A vadásztársaság közleménye. Az 
odorheiui vadásztársaság tagjait ismé-
telten figyelmeztetjük,  hogy még a kö-
vetkező területeken lőhető özbak: 
Mujna 2, Satul-mare 2, Zetea 2, Vlă-
hifa  1, Beclean 1, Bisericani 1, Porum-
benii-Mari 1, Vasileni 1. Minden más 
területen szigorúan tilos az őzbak lö-
vése. A választmány. 

A Róm. kath. Legényegylet kirán-
dulása. A legényegylet az idén jun. 
29 én szent Péter és Pál napján ren-
dezi szokásos és jóhangulatu kirándu-
lását a Kerekerdőbe. A kirándulások 
megszokott szórakozásain kivül ezal-
kalommal újszerű népünnepélyben is 
gyönyörködhetik a közönség. Kedve-
zőtlen idő esetén a kirándulás a kö-
vetkező vasárnapra jul. l ére marad. 

Az Állami Osztálysorsjáték Il ik 
osztályának huzási eredményei (1934 
junius 5—6) 1.000.000 lejt nyert 73772, 
500.000 lejt nyert 78716, 300.000 lejt 
nyert 17989, 200.000 lejt nyert 22092, 
100.000 lejt nyertek: 46873, 76985, 
50.000 lejt nyertek: 17196, 25224, 
43049, 68596, 25.000 lejt nyertek: 
2820, 7163, 12032, 12630, 13834, 
29298, 37281, 39066, 40982, 50906, 
51419, 53124, '55235, 67250 és 
76132 és még 2425 nyeremény 
15.000 lej és 3.300 lej között. — Az 
1.000.000 lejes mozgó-jutalmak, ame-
lyek a II-ik osztály húzásának befe-
jezléig nem húzattak ki, az urnában 
maradnak a lilik osztály húzására, 
amidőn is még egy 1.000.000 lejes 
mozgó-jutalmat helyeznek az urnába, 
vagyis a III-ik osztály húzásán a ren-
des és tervszerinti nyereményeken ki-
vül, 3 drb. 1.000.000 lejes mozgó-ju-
talom lesz az urnában. A III ik osz-
tály húzása julius 3—4 én lesz. (Ré-
vész Ernő főelárusitó  közlése). 

x Munkás család megélhetést kap-
hat. Hunedoaramegyében, Răubărbat 
(volt Borbátviz) községben fekvő  birto-
komon, egy szorgalmas, becsületes, a 
gazdálkodáshoz és a gyümölcsös ke-
zeléséhez értő munkáscsalád magának 
megélhetést biztosithat. A birtok, me-
lyen gazdálkodni kel!, áll: a lakás mel-
lett 3 és fél  hold gyümölcsös és ve-
teményes kertből, a mezőn egy tag-
ban 41 hold szántó és kaszálóból, 7 
hold erdő és 40 drb. jószágra való le-
gelőrészből. A gazdasági épületek, fo-
gatok és felszerelés  rendelkezésére bo-
csáttatik. Bővebb tájékoztatást ad Gyer-
kes Mihály ur Odorheiu. A gazdaság 
átvétele sürgős. Moldován L Lonea. 

x Gyerkes Buna: Román Vizsgák 
Könyve — Rezumat —, a román vizs-
gára álló tanítók és közalkalmazottak 
részére szükséges ismeretek : a román 
nyelvtan, irodalomtörténet, történelem, 
földrajz  és alkotmánytan román ma-
gyar nyelven feldolgozott  tananyaga. 
Ára 100 lej. Megrendelhető : Gyerkes 
Mihály ny. ig. tanító Odorheiu címen. 

x Az odorheiui ref.  kollégium 5 
szobás villája Baia Sfântu Crucen bú-
torozva kiadó. 2—2 

Székelyföldi képek cím alatt, mint 
már jeleztük, Lévai Lajos dr.  tanár 
vonzó kis könyvben hivja fel  az ér-
deklődők figyelmét  földünk  szépségeire, 
nevezetességeire. A hangsúly a székely 
anyaszékre és városunkra, a messze 
földön  ismert hirü iparos-iskolavárosra 
van helyezve, amelynek a keretében 
az ősi intézetek, a róm. kath. főgim-
názium, ref.  tanítónőképző és néprajzi 
muzeum a könyvben részletes ismer-
tetéshez jutnak. Ugyancsak fontos  fe-
jezetei a természeti és történeti kincsek, 
székely kapu, rovásírás, virágénekek 
leírása s összefoglalója  a székely nép 
eredetéről. A könyv második része az 
innen, mint természetes székelyföldi 
központból tehető kirándulásokat dol-
gozza fel.  A székelyek Rákos mezeje, 
az Orbán Balázs opál és a Büdös-
barlangok a Székely Svájc, corundi 
aragonit, Firtos tündére, Sóvidék, a 
híres Medve-tó stb. valamennyien hü 
leírást kapnak olyan élvezetes előadási 
móddal, amely szerzőjüktől már meg-
szokott eddigi elismert irodalmi mun-
kássága után. A szerző szerényen az if-
júságnak szánta füzetét,  de az a legújabb 
tudományos kutatások eredményeinek 
népszerűsítő formában  való közlése 
folytán  magasabb igényeket is kielégít. 
Fontos útbaigazító könyv a kalauzok 
szárazsága nélkül a földünk  után ér-
deklődők, tanítók számára. Ideális 
könyv most éppen az iskolai jutal-
mazások idején, hisz szívvel lélekkel 
van megirva annak minden sora. A 
szép képekkel díszített könyv a Mi-
nerva R.-T. (Cluj) kiadása. Ára 30 lej. 
Megvásárolható a Könyvnyomda R.-T. 
kereskedésében is. 

x Mozihirek. Vasárnap délután és 
este Amiről az asszonyok álmodnak. 
A főszerepekben  a közönség kedven-
cei: Gustav FröhlÍQh, Nora Gregor. E 
filmet  Bolvári Géza rendezte, s az a 
szezon kimagasló eseménye, cselek-
ménye igen érdekes és zenéje, melyet 
Robert Stolz komponált, biztos nép-
szerűségre számíthat. Ilyen nevek mel-
lett bővebb ismertetés a filmről  fölös-
leges. E filmnek  nem kell reklám. 
Szerda, csütörtök Mindent egy éjsza-
káért. A főszerepben Ciaire Römer. — 
Péntek d. u. fél  7, este fél  9 órakor 
Stan és Bran, mint agglegény-apák. 
— Jönnek : A levegő királyai (Frede-
ric Marsch), Emden (Werner Fuet-
terer), Ezred leánya (Anny Ondra), 
Szivek melódiája (Eggert Márta), Sze-
retlek ismeretlenül (Magda Schneider, 
Willy Fritsch), Hotel Atlantic (Anny 
Ondrával), Csibi (Gaál Franzi, Her-
mán Thimig), Dalol a szivem (Jean 
Kiepurával). 

Kavicsszállitásra árlejtés lesz a 
városházán junius 28-ikán d. e. 11 
órakor. Szükséges a községi utakra és 
utcákra 700 köbméter kavics. Feltéte -
lek naponta d. e. 10—12 óra között 
tudhatók meg a városházán. 

x 300,000 lejes Megyei Takarók-
pénztári betétkönyv eladó. Cim meg-
tudható e lap kiadóhivatalában. 2—2 



4 oldai. SZÉKELY KÖZÉLET 1934 junius 23 

Oly nagyfokú aszály van Angliá-
ban, amilyenre ebben a században 
nem volt példa. A meteorológusok 
számítása szerint szeptember előtt nem 
lehet remény valamire való esőzésre. 
A nyilvános közlekedési eszközökön 
felhívások  intik a közönséget a vizzel 
való takarékosságra: »Használjatok 
kevesebb vizet!« A hatóságok megál-
lították a parkokban és köztereken le-
vő szökőkutak működését s megtiltot-
ták a parkok és sportpályák öntözését. 
Hasonló nagyfokú  aszály kezd ural-
kodni Franciaországban is. 

Bíróság előtt. Tóth Ferenc 51 
éves bulgárenii lakos az 1931 — 1932 
években községi pénztárnok, s ugyan-
akkor közbirtokossági pénztárnok is 
volt, s ezekben a minőségeiben ugy a 
községi taxák cimén beszedett pénzek-
ből, mint a közbirtokosság pénzeiből 
tekintélyes Összegeket elkezelt, amiért 
a napokban vádlottként állott a hely-
beli törvényszék előtt. A biróság 
Tóthot a közbirtokosság kárára elkö 
vetett cselekmény vádja alól felmen-
tette, mert a vádlott a közbirtokosság-
nak biztosítékot adott a hiányzó ösz-
szeg visszatérítésére, s igy a közbir-
tokosság, kára nem lévén, a feljelen-
tést visszavonta, ezt pedig a biróság 
a felmentés  alapjául elfogadta,  a köz-
birtokosság és annak volt pénztárnoka 
közt fennállott  viszonyt ugy tekintvén, 
mint gazda és alKalmazottja közötti 
viszonyt. Nincs kára, amint kiderült, a 
községnek sem, mert a Tóth által 
elvett községi pénzeket, amelyeket ő a 
beszedés alkalmával nern nyugtázott, 
az egyes adófizetőktől  ismét beszed-
ték, s ezenkívül Tóth ezek kárát.rész-
ben már vissza is fizette,  részben biz-
tosítékot adott ezeknek is. Mindezek 
folytán  a biróság Tóthot csupán a 
községi pénzek jogtalan felhasználása 
miatt Ítélte el — jogerősen — 1 hó-
napi fogság  büntetésre, s a vizsgálati 
fogság  beszámításával kitöltöttnek vette 
azt is. Az itéletmondásnál a biróság 
figyelembe  vette a vádlott szegénysé-
gét, nagy családját, s a vádlottnak azt 
az állítását is, hogy a közpénzeket 
nem akarta véglegesen eltulajdonítani, 
hanem arra számított, jobb termése 
lesz, s akkor a hiányzó összeget 
visszateszi. — Dobos Lajos 48 éves 
căpălniţai lakos Lajos nevű 6 éves 
fiacskája  a kútba esett, s mire apja 
észrevette és kimentette volna, a vizbe 
fulladt.  Dobos Lajos, akit emiatt a 
biróság elé állítottak, azzal védekezett, 
hogy az eset alkalmával, amíg fele-
sége három leánykájával a templom-
ban volt, maga a padláson volt elfog-
lalva, s ezért nem vette észre a hir-
telen történt szerencsétlenséget, ami 
különben őt is, láthatólag leverte. A 
biróság ezek folytán  Dobost csupán 
200 lej pénzbüntetésre ítélte jogerő-
sen. — Mihály Zsuzsa 52 éves mu-
genii lakos az utóbbi évek folyaman 
rendszeresen járt Bucureştibe, vajjal 
kereskedve. Eközben történt, 1932 
szeptemberében, hogy egy unokahuga : 
Mihály Berta, aki a fővárosban  van 
alkalmazásban, megkérte, hogy 4000 
lej megtakarított pénzét hozza haza 
itthon lakó szüleinek. Mihály Zsuzsa 
vállalta is ezt, de aztán a rábízott 
pénzt nem kézbesítette, hanem meg-
tartotta magának, ami csak később, a 
leány és apja közti levélváltásból de-
rült ki. Erre Mihály Berta apja, egyéb-
ként testvére Mihály Zsuzsának, ezt 
feljelentette.  A napokban tartott tár-
gyaláson a biróság felmentette  a vád-
lottat, mert ez utóbb a pénzt vissza-
fizette  a károsultnak, aki ezután nem 
kívánta a feljelentett  megbüntetését, s 
az eset rokonok között történt. — 
F. évi április 3 án az uj intenmár-
bizottság eskütétele volt Ocna de sus 
községben, amely alkalomra ugy a 
régi, mint az uj interimár-bizottság 
tagjai összegyűltek. Eközben Parajdi 
Mózes a jegyzővel románul kezdett 
beszélgetni, amire Vágási Bertalan 
interimár elnök olyanformát  szólott 
oda : miért beszél Parajdi, mint ma-
gyar ember románul, — ő azt sem 
állhatja, aki románul beszél. Feljelentes 
folytán  a biróság nemrég tárgyalta ezt 
az ügyet, s Vágásit 1 napi elzárásra 

. és 50 lej pénzbüntetésre Ítélte meg-
gondolatlan kijelentéséért. 

Hirdessen  a SZÉKEL  Y 
KÖZÉLET-ben,  biztos  sikere 
lesa Önnek is. 

Közgazdaság. 
Az általános reménytelenséget, az 

őszi vetéseket illetőleg, az utóbbi pár 
hét alatt a gazdák körében reménytel-
jesebb hangulat váltotta föl.  Ugyanis 
az utóbbi időben főleg  a kalászok fej-
lődése elég szép haladást mutat, úgy-
hogy nagy általánosságban gyenge kö-
zepes termésre lehet az ősziekben ki-
látás, hacsak a gyakran fellépő  rozsda, 
vagy más elemi csapás a reménységet 
semmivé nem teszi. Annyi bizonyos, 
hogy a föld  megmunkálása nagyban 
befolyásolja  a termés minőségét. 

E sorok írója egyes községek ha-
tárain alig látott elfogadható  őszi vetést, 
ellenben a Szöllősi gazdaságnak a vá-
rosi (szombatfalvi)  és a vele szomszéd 
határokon levő őszi vetései semmivel 
sem gyengébbek, mint a mult évi 
buzavetések, aminek magyarázata ab-
ban található, hogy e földeken  a cél-
tudatosabb munka, jobb trágyázás, 
mélyebb szántás, s talán a jobb vető-
mag is kedvezően befolyásolják  a ve-
tés minőségét. 

Gazdáinknak végre saját érdekük-
ben kellene megtanulniok azt, hogy a 
mélyebb szántás bármely termésnél 

sokkal jobb és biztosabb termést nyújt, 
mint a gazdáink nagy részénél, sajnos, 
még most is divó pár ujjnyi mélységű 
szántás, melynek eredménye aztán, 
mint a mostani tavaszon is, a termé-
nyek túlságos silányságában mutatko-
zik, mert bizonyos az, hogy a nagyon 
gyenge vetések oka főleg  a föld  gyenge 
megmunkálása és a csekély mélységű 
szántás. 

A mult kedden az eladók körében 
nagy riadalmat okozott némely áru-
cikkek maximálása. Pl. tekintve azt, 
hogy a maximálások »arany«-korsza-
kában is a gyümölcs maximálása nem 
nagyon divott, szinte furcsaságszámba 
megy a cseresznye árának hatósági 
megállapítása és sérelmesnek tekintik 
a gazdák a juhsajt és a tojás árának, 
szerintük, túlságos alacsony megál-
lapítását is, ennek ellene vetvén azt, hogy 
a tél folyamán  rengeteg juh pusztult 
el, s az utánpótlást a gazdák drágán 
fizették  meg, s ujabban a terményárak 
emelkedése folytán  a tyúkok tartása is 
többe kerül, mint eddig. Ideje lenne 
talán végre a maximálásokkal egészen 
fölhagyni,  mert a piac a kereslet-kínálat 
folytán  saját maga maximálja az ára-
kat a legigazságosabban. „ V—6. 
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[••«JVJ» BUTAN 

Vendéglő-helyiségem nagyszabású átala-
kítását befejeztem*  Most már rendelkezésre 
áll a közönségnek egy nagy, minden igényt 
kíelégítő t 

Parkettes táncterem, 
barátságos, kellemes 

étterem 
és nyugodt, csöndes különszoba a bizalmas 
együttest kereső kisebb társaságnak* Mind-
ez egy fedél  alatt, amit eddig e város 
t á r s a d a l m a nélkülözni volt kénytelen* 

Éppen ezért a megnyitás, amely junius 23-án, 
SZOmbatOH este lesz, örömünnepe fog  lenni 
mindenkinek. Jóizü ételek, kitűnő italok, pontos és 
lelkiismeretes kiszolgálás! A megnyitáskor uj rend-
szerű tombola. Minden liter borhoz egy biztosan 
nyerő tombolajegy! Helyiségeim megtekintése való-
ságos látványosság! 

A közönség szíves pártfogását  kérem. 

Szabó Károly vendéglős és szállodás. 

elegáns és szép cipőt m 
akar vásárolni, ugy keresse fel 

Dobrai Károly 
cipő üzletét, ahol a legkényesebb 
igényeket is kielégítő dús válasz-
ték áll rendelkezésre. Ugyanott 
mérték utáni megrendelések vétel-
köíeSeze tság nélkül készülnek. 

Az Országos Magyar Párt par-
lamenti CBoporíja, 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 közelé-
ben). A parlamenti csoporthoz inté-

1 zendő levelek tehát ezentúl igy cim-
zendők : Partidul Maghiar , Calea  Vic-
toriei No.  63—65 ( Casa Mica.)  Ugyan-
csak erre a cimre küldendők a Willer 
József  dr. képviselőnknek szóló leve-
lek is. 

H a a k o n y h á j á n j ó 

gyári ecetet 
akar használni, ugy keresse föl 
az A m b r u s n é e c e t r a k -
t á r á t , ahol mindig friss, jó 

e c e t e t lehet kapni. 

Raktár: Str. Horia 18 szám. 

A villanytelep mellett. 

Szépen fejlett, hibátlan gyümöl-
csöt keresnek. Az összes nagy köz-
pontok gyümölcsfogyasztói  rendesen 
elsőrendű, szépen fejlett,  varasodási 
foltosságtól,  fekete  pecsétesedéstől, ro t 
hadástól és férgesedéstől  mentes, fi-
nom izü nyári és téli gyümölcsöt ke-
resnek, s igy ezt keresik a gyümölcs-
kereskedők is. A magára hagyott gyü-
mölcsfa  ilyen minőségű gyümölcsöt 
ma nem tud teremni, mert rendkívül 
sok a gyümölcstermés állati ellensége 
és növényi gombabetegsége, Eleket 
három főpermetezéssel  pusztítjuk : a) 
a feketerügj»ek  idejében 5%-os karbo-
leniumos permetezőszerekkel való mos-
datás által, b) a rügyfakadás  és vi-
rágzás utáni permetezéssel, főleg  kénes 
és bordóilé anyaggal és c) a nyári 
permetezés által juniusban, tehát most, 
amikor az alma, körte, szilva gyümöl-
cse már mogyoró és dió nagyságú.-
Ilyenkor 1% os bordóilével. Ez áll 1 
kgr. rézgálic és 15 kgr. oltott mész 
oldatából 100 liter vizben, melyhez 
hozzáadjuk a kgr. kénes anyagot ^ 
Sulfarol  v. Amonil gyári készítményt. 
Ezek a rothadás és pecsétesedés gom-
bacsiráit ölik meg, mig a nyüvesedés, 
vagyis a pondrók ellen 40 deka arzé-
nes anyagot: Arzolát vagy Darsint 
keverünk ezen hármas összeállítású 
nyári permetezőlébe. A nyári perme-
tezést csakis árnyékos időben, tehát a 
forró  napsütéstől mentes órákban végez-
zük és nem lecsurgó öntözéssel, mint 
a téli és tavaszi permetezést, hanem; 
csakis ködszerű finomságú  permetlé-
vel burkoljuk be a leveleket és a gyü-
mölcsöket. Ha fü  van a gyümölcsös-
ben, előbb kaszáljuk le azt és azután 
permetezzük a gyümölcsfákat.  Esős 
idő szikkadó óraközeiben sem jó a 
nyári permetezést végezni, mert éppen 
ugy perzselési foltokat  kap a levél és 
gyümölcs, mint a nagy forróság  órái-
ban végzett permetezés esetén. A gyü-
mölcsfák  permetezése nagyon hasznos 
védekezési müvelet, de okosan és tu-
datosan végezzük azt, mert különben 
ártalmára lehet a fák  leveleinek és a 
gyümölcsnek a perzselési foltok  elői-
dézésével. 

Régi számok a 
Színházi Életből 
5 lejért és a 
Tolnai Világlapjából 
4 lejért kaphatók a 
Könyvnyomda R.-T. 

üzletében 

UJ könyvek, 
a magyar és a világirodalom 
legérdekesebb alkotásai, érkeztek' 
és kaphatók, rendkívül olcsón a. 
Könyvnyomda R.-T. boltjában. 
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