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A feltámadás. 
Irta: KJbell István. 

agypénteken az egész világot 
.ölelő szeretetnek isteni drámája utolsó 

aktusához érkezett. A megváltás tra-
gédiájának hőseja leggyalázatosabbnak 
tartott halállal kimúlt a kereszten. 
Halálakor megrendült az egész termé-
szet. A kereszthalál áldozatát azután 
sziklasírba tették. Nagy követ henge-
rítettek a sírra. Elzárták jól a sirt. A 
sötétség el akarta zárni a világossá-
got. De kicsapott a fény,  magasra 
lövelt a láng belőle. A"szeretet lángja. 
Világosság derült a sötétségre. Krisz-
tus feltámadott.  Magával hozta a bé-
két. Azt mondta : »Pax vobis !« »Bé-
kesség nektek, én vagyok, — alle-
luja !«• S ez az isteni szózat széthang-
zott a világ minden részébe. 

Húsvét reggele Krisztus diadal-
ünnepe. A szeretet győzött a gyűlö-
let felett.  A jóság a gonoszság felett. 
Az élet a halál felett.  Pax vobis 1 Le-
gyen békesség! És lett. Béke áradt ki 
az üresen maradt sirgödörből, melyet 

wivlw.&vj» '.»ií- .sícru nc.us 
szentelt meg. A bő elhengeríift,  a pe-
csét összetört s az igazság legyőzte 
az erőszakot. A - sirt őrző pogány ka-
tona porba sújtatott. 

»Feltámadott, nincsen itt« — repült 
az örömhír angyalszárnyakon tova. A 
kétségbeesett arcokon örömrózsák gyúl-
tak ki. A hivő lélek mélyén szuny-
nyadó hit parányi fénye  egyszerre lán-
golni kezdett s megszülettek az erős, 
bátor, egész szivü és egész hitű tanít-
ványok, hogy megműveljék a talajt és 
elvessék a krisztusi tanoknak örök 
érvényű, üdvözítő magvait. 

»Ne féljetek,  én vagyok« — ezt 
csak a szeretet mondhatta, mely iker-
testvére a békének. A mindenkit át-
öleiő áldozatos szeretet szólt a világ-
hoz. Ott a szent sirgödör szélén a 
halál elvesztette a csatát az élettel 
szemben. Az örökkévalóság legyőzte 
a mulandóságot. 

Húsvét a halhatatlanság győ-
zelme. »Én vagyok az út, igazság és 
élet, aki énbennem hiszen, ha meg-
hal is ék — mondá Jézus. De az el-
fojtott  igazság feltámadásának  is ün-
nepe a húsvét. Mert az igazság erő-
sebb a halálnál. A halál véges, az 
igazság örökkévaló. 

A feltámadás  halhatatlanságunk-
nak biztos záloga. A lélek elválaszt-
hatatlan egyesülése a testtel egy örök 
élet leélése végett. A feltámadás  di-
csősége: a hivő lélek újjáéledése. A 
szeretet legszebb, virágával, a békével 
örvendeztette meg a világot a húsvét. 
A békéhez szeretet kellett. A szeretet-
hez hit. E három lélekvirág: szeretet, 
béke és hit Krisztus fellámadása  óta 
világtörvénnyé egyesülve mutatja az 
üdvösségre vezető utat. 

' A feltámadás  nagy napján ves-
sünk egy pillantást a Golgothára is. 
Itt a kereszt oltáráról hiányzik az ál-
dozat. De a kereszt — az ott ma-

radt, mert sok kegyelem kutforrásává 
vált. Álljunk alája. Ne szégyeljük alá-
zatosan meghajtani a bűn fertőjében 
megkeményedett gerincünket. Álljunk 
oda a kereszt alá. Ott vár reánk a 
szeretet tanítványa, János, testvérünk, 
kit a kereszten utolsó perceit élő Üd-
vözítő e szavakkal: »íme a te fiad« 
maga helyett édesanyja fiává  tett. 

Vegyük a keresztet vállainkra és 
vigyük. Hordozzuk azon az uton, 
melyet a Fájdalmas Anya szenvedése 
és a sok-sok vértanúnak kiontott vére 
s- rrelí t , Járjunk mindig ezen az 
i ;r Ennek az útnak végén vár 

í * a jó pásztor. És nyújtja az üd-
v Sííégei felénk.  Pax vobis ! Higyjük 
£ 'Yűméljük, hogy ugy lesz. 

Magyar parlamentarok munkában. 
Az állampolgárság körül. 

Szabó  Béni  képviselőnk felszólalt 
a képviselőházban azok érdekében, akik 
állandó romániai lakosok ugyan, de 
az impériumváltozás után külföldi  út-
levéllel jöttek haza s ezért vagy kite-
szik őket ismételten is a határon vagy 
nem engedik meg, hogy idebent mes-
terségüket folytathassák.  Szabó Béni 
kérte, hogy ezeknek adják meg az 
állampolgárságot vagy addig is, amig 
állampolgárságukat ismét megszerez-
hetik, kapjanak tartózkodási engedélyt 
és folytathassák  mesterségüket. 

Ugyancsak Szabó Béni sürgette a 
képviselőházban a rendes Időben be-
au ott* és feltorlódott  állampolgársági 
kérvények közül azoknak a soron ki-
vül való elintézését, amelyeknek el nem 
intézése az illetőnek létérdekeit veszé-
lyezteti, mert az el nem intézés miatt 
vagy állását, illetve munkahelyét veszt-
heti el vagy egyéb fontos  ügyei elin-
tézésében akadályozza őt. 

Az iskolacélra való telek-
kisajátítás ellen. 

Gyár/ás  Elemér  szenátor a cluji 
törvényszék előtt kalotaszegi magyar 
gazdák érdekében jár el. Két gazda 

gyümölcsfával  beültetett és beépített 
ér ékes belsőségéből két holdat akar-
nak kisajátítani a román iskolaszék 
ja ára Iskolaépítés céljára, holott a 
fa,  i központjában más megfelelő  te-
ri: etek is állanak rendelkezésre. Gyár-
fá  rámutatott arra, hogy a kisajátítási 
tö vény csak rendkívüli esetekben al-
k.: imazható s nem lehet annak alap-
jáelkerülhetetlenül kényszerítő ok 
n< kül, egyes gazdákat földjeik  vagy 
te' .eik feláldozására  kényszeríteni, s 
ez ' al őket megkárosítani vagy éppen 
tö i! etenni. 

A közigazgatási reform-

parlamenti tárgyalásánál ugyancsak 
Gyárfás  Elemér szólalt fel,  kifogásolva, 
hogy a törvény nemcsak hogy nem 
engedi meg a kisebbségi nyelv hasz-
nálatát, hanem azt egyenesen meg-
tilija. A tanácsok feloszlatásának  okai 
között az is szerepel, ha megengedik, 
hogy a tanácsosok (a községekben is !) 
más nyelven is beszéljenek, mint ro-
mánul. Ehelyett Gyárfás  egyenesen a 
nyelvhasználat megengedésének a ki-
mondását követelte. 

Mózes Sándor Chinuşu községi 
interimár elnököt előkelő községbeli 
gazdák, sőt tanácsosok Írásban felje-
lentették még ez év februárjában  Cion-
ca főszolgabíróhoz,  hogy a Tiadar 
nevű községi erdőből 11 szál tögyfát 
levágott és saját céljaira felhasználta. 
A jegyző előtt a biró 2 szál fát  beis-
mert s ezekre nézve azzal védekezett, 
hogy ez a mennyiség még egy két év 
előtti fakiutalásból  jár neki. Azonban 
ez a védekezés alaptalan, mert a kér-
déses kihasználás ideje letelt s a2t 
önhatalmúlag meghosszabbítani éppen 
a községi birónak nincs joga. Egyéb-
ként pedig a helyszíni vizsgálaton meg-
állapíttatott, hogy mind a 11 szál fa 
levágása egy kéz munkája. A feljelen-
tők nemrég sürgették az ügyet s ekkor 
a főszolgabíró  megígérte, hogy más 
interimár einök lesz kinevezve és pe-
dig Mózes Miklós. Ez ellen a gazdák 
tiltakoztak, minthogy ez a mostaniak 
édes testvére. Erre a főszolgabíró  azt 
ajánlotta, jelöljenek egyet a feljelentők 
is s akit a kettő közül a község vá-
laszt, az legyen az interimár elnök. A 
feljelentők  Boldizsár Pált ajánlották, de 

a lakosság egy harmadikat, ifj.  Gál 
Áront választotta, aki még azelőtt is 
közóhajból birójelölt volt. Az ígért 
változás nem történt meg, a község-
nek ma is Mózes Sándor az interimar 
birója, pedig azóta az erdészeti ható-
ság a fák  levágásáért és elviteléért 
meg is bírságolta őt kiegyezési alapon 
s a 420 lej kárt is meg kell fizetnie  a 
községnek. 

Feltesszük a kérdést: meddig 
akarják még fenntartani  megyénkben 
a tűrhetetlen és törvényellenes interi-
már rendszert s ha már fenntartják, 
miért kell az arra valóban érdemes és 
a közbizalmat biró első emberek he-
lyett olyanokat kinevezni és a tisztség-
ben megtartani, akik, egyik községben 
megdézsmálják a község erdejét, a má-
sik községben fegyveres  merényletet kö-
vetnek el, a harmadikban pedig nincs 
egyéb érdemük, mint az, hogy átér-
tek a görögkeleti vallásra ? 

Húsvéti szünet a hivatalokban. Az 
állami halóságok csütörtökön, 25 ikén 
délben kezdik meg a húsvéti szünetet 
és május 2 ig zárva lesznek a hivata-
lok. 

Ipartestületi ügyek. 
— Az ipartestület közleményei. — 

Kedves Iparostársaink! 
Az ünnep az emberek életében 

határkő, ahol megállunk mindannyian 
és elgondolkozunk, fel  akarunk emel-
kedni az ünnep méltóságához. A Hús-
vétot megelőző napok kálváriajárásá-
ban, a szenvedések sorozatában, äz 
igazságért való küzdelemben Jézus az 
ő életével mutatott példát. Testi szen-
vedéseire a Nagypéntek pontot tett. 
Az igazság eszméjének apostolai ma-
radtak és vannak ma is, akik az esz-
mét tovább viszik, építenek és nevel-
nek. Az ország lakosságához viszo-
nyítva, elég fontos  társadalmi tényező 
a kisiparos osztály, amelynek kijut 
még mindig a kálváriajárásból, a szen-
vedésekből, s az igazságot keresésből. 
Helyzetünket ugyan mi nem hasonlít-
hatjuk Krisztus életéhez és szenvedé-
seihez, — de mert az ünnep eszünkbe 
juttatja : mi is feltámadást  várunk. Fel-
lámadást és békét I Hogy egymásra-
találva megépíthessük — legalább osz-
tályunkban — a békességet, a szere-
tetet. 

A biztatószavak ismétlésébe, jo-
gos kívánságaink teljesítéséért való kö-
nyorg<ji>v&~*  iiiiutaij iiiRî aiWyiszft  ' 
emeltük fel  ezekért szavunkat — be-
lefáradtunk.  S miért ez a kereszthor-
dozás ? A tisztességes munkának nin-
csen ma már olyan értéke, hogy azu-
tán tisztességesen élni lehessen ? Ha a 
munkanélküliség nagy tengerébe bele-
fullad  a kézműiparos osztály, mert be-
lefojtják  a gyárak, nagyvállalatok és a 
machinációk, vájjon lesz-e a nagypén-
teki keresztrefeszités  után osztályunk-
nak feltámadása  ? A kérdésre talán 
Madách Imre adja meg legtalálóbban 
a biztató feleletet:  »Ember, küzdj és 
bizva bizzál !« 

A kérdések és a meggyőző fele-
let közötti tért bizakodó lelkünk, élni-
akarásunk, ámbipióink kell, hogy be-
töltsék. Ha sorsunkat felülről  nem is 
az igazság jegyében rendezik, viseljük 
a keresztet keresztényi türelemmel, bi-
zakodó lélekkel és erős hittel, mert 
lelkiszemeink előtt lebeg Jézus Krisz-
tus élete és halála, aki az igazságért 
élt és halt. 

Ha hiszünk, bizunk és remé-
lünk — : társadalmi osztályunk béké-
ben, szeretetben, sorsközösségben meg-
éri a feltámadást,  ha ennek hiányában 
egymás ellen törtetünk, megérdemel-
jük sorsunkat. 

Kellemes és boldog szent húsvéti 
ünnepeket kívánunk iparostársainknak 
és azok vevőközönségének. 

A társadalombiztosító pénztár fel-
hívja iparostársaink figyelmét,  hogy a 
mult évi betegsegélyzői hátrálékaikat, 
bélyegeket még f.  hó 30 ig megfizet-
hetik büntetés nélkül. Ennek folytán 
tehát igyekezzék mindenki ennek a 
felhívásnak  eleget tenni. 

Az iparte&tíilr t 

Húsvét vasárnapi szentmise ének-
és zenekarral. A helybeli róm. kath. 
ének- és zenekar előadja Szent-Gály 
Gyula : »A moll« miséjét és Halmos: 
150. Zsoltár, Liszt: O salutaris, Schu-
bert : Tantum ergo-ját d. e. 9 órakor 
a Ferencrendísk templomában, 10 óra-
kor a plébániatemplomban. Városunk 
közönségének figyelmét  felhívjuk  erre 
a kiváló művészi teljesítményre. 

Politikai, közgazdasági és társadalmi újság 
Megjelenik szombaton reggel 

Felelő« szerkesztő « T O M P A L Á S Z L Ó 

Ara 3 ieu. Qdorheiu 1935 április 20. 

Szerkesztőség és kladőhivfttal: 
Bulev. Regele Ferdinand 14 szám 
—— Telefonszám  : 34. — 

Előfizetési  árak: 
120 leu. 
90 leu. 
30 leu. 

„̂íősz évre 
Fél évre . . * 
Negyed évre -
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Húsvéti locsolók, parfümök  és 
kölnivizek nagy választékban, úgyszintén 
húsvéti tojásfestékek.  Régi locsolók újjáala-
kítását és töltését vállalom, Szóródugok 

darabonként, minden nagyságban. 

LÁNTZKY-droguéria 
Heitman és Papagály ruhafestékek 

minden színben. 

A hitéletért. 
Örvendetes megállapításképpen kö-

zöljük, hogy városunkban a hitélet az 
utóbbi években igen szép és folyton 
tartó emelkedésben van. Ez ma, ami-
kor a világ némely részein az istente-
lenséget, a vallásüldözést ts általában 
a lelkiélet tervszerű elnyomását akar-
ják az emberiséget boldogító életprog-
rammá tenni, (mint pld. Mexicoban, 
Oroszországban) — a társadalmi élet 
nagy értékemelkedését s az erkölcsös-
ség és az isteni igazságba vetett biza-
lom diadalát jelenti. 

A lélekmüvelés s a vallásos élet 
felkarolásának  kézzel fogható  jeleit is 
láthatjuk azokban a külső alkotások-
ban, amelyeknek létesítésével egyes 
hivők, egyházuknak, anyagi áldozatok 
nyújtásával kívánnak különös szolgá-
latokat tenni. Ezúttal a helybeli róm. 
katholikus egyházközség gondnoksá-
gától szereztünk információt  azokra a 
munkálatokra, javításokra nézve, me-
lyek egyes helyeken, különösen a ke-
reszteken, Krisztus-emléktárgyakon lát-
hatók. Ezeket a szép példa követé-
séért emiitjük meg. 

Papp Miklós egy uj cserefa-ke-
resztet adományozott teljesen elké-
szítve. 

Sztojka Gyárfás  fáradhatatlan  után-
járással önkéntes adományokból s a 
maga tekintélyes hozzájárulásával egy 
uj keresztet állított. 

Csont Lázár két kőkereszt javítá-
sát végezte ingyenesen. 

Máthé Ágoston a kőkereszt-téri, 
1762 ben emelt emléket javította ki 
ingyenesen. 

Hermann Gyula a Jézus-emlékek 
feszületének  az újrafestését  végezte 
részben dijueentesen, réseben mérsé-
kelt díjazás mellett. 

Blájer Balázs és Sztojka Gyárfás 
voltak a kezdeményezői és anyagi 
támogatói is a Szarkakő alatti »Kőkép« 
újraépítésének. E munkálathoz, ame-
lyet Blájer vezetett, hozzájárultak: 
Erdős János (Beclean) homokot adott, 
Nyisztor Ferenc (Beclean) a homokot 
kiszállította, Katona Imre az egyéb 

Királyok, fejedelmek  és más 
kiváló vendégek Odorhein— 

Székelyudvarhelyen. 
Irta: Vajda Ferenc. 

(1. folytatás.) 

4. Szapolyai János, erdélyi vajda, 
magyar király. A Dózsa György-féle 
parasztlázadás hullámai Magyarország-
ról (1514) átcsaptak Erdélybe is. Az 
elégedetlen elem a nemesi udvarhá-
zakat, kastélyokat dúlni, rombolni kez-
dette. Szapolyai János erős kézzel 
skarta elfojtani,  éppen, mint a Dózsa-
féle  lázadást. A székelyek régi kivált-
ságuk megsértését látták a vajda szi-
gorú intézkedésében. Székely keresz-
turon nemzetgyűlést tartottak (1519 
jan. 22) és azon jogaik védelmére, 
csatlakozásra hivják fel  Tordavárme-
gyét is. Ennek a mozgalomnak az el-
fojtására  ütött tábort Szapolyai Szé-
kelyudvarhelyen. A várban szállott 
meg. Innen ad ki rendeletet 1519 jun. 
12-én Brassó városának, melyben 
megparancsolja, hogy azonnal küldje-
nek 300 lovast és 50 puskást a seges-
vári táborba, mert a csiki székelyek a 
király ellen és ellene lázadást akarnak 
indítani. A csiki zendülők csakugyan 
átkeltek a Hargitán és a Homoród 
völgyén át Erdővidéknek tartottak. 
Szapolyai udvarhelyi táborából eléjük 
sietett és Homoródszentpál és Daróc 
között, véres csatában, leverte őket, 
jószágaikat elkobozta. Szapolyai ud-
varhelyi látogatása tehát szomorú em-
léket hagyott maga után, s egyben a 
birtokelkobzással még növelte a szé-
kelvek sérftlmftif  is mprt a crAlrolír 

anyagot fuvarozta  ki. 
Az emiitett munkálatokon kiv.il 

az utóbbi időben készült még: 2 tel-
jesen uj fakereszt,  a Jézus kápolnához 
és a Kálvárián, ujrajavittatott az u. n. 
Kardos kőkereszt is. 

Többen járultak még ezen mun-
kálatokhoz készpénz-adománnyal vagy 
anyaggal, lakatos-, kőműves- s egyéb 
munkával. A fellendülő  hitéletnek ezek 
a szép külső megnyilvánulásai egész 
városunknak javára és becsületére 
válnak. 

SPORT. 
Hargita—Unirea (Sighişoara) I. osz-
tálya bajnoki mérkőzés 7:0 (3:0). 

Vasárnap zajlott le a tavaszi sze-
zon derbi-mérkőzése városunkban a 
Hargita és a sighişoarai Unirea csa-
patai között. A Hargita lelkes és fö-
lényes játékával nagyon szép ered-
ményt ért el : a bajnokságra, aspiráló 
Unireától két pontot vett el és igy a 
bajnoki lista élére került 17 ponttal. 

A mérkőzésen mindkét csapat tu-
dásának legjavát vonultatta fel,  külö-
nösen a mérkőzés első félidejének  kez-
detén, amikor az Unirea egy megítélt 
11 •es büntetőt rug el, amelyre a Har- I 
gita négy perc leforgása  alatt három 
góllal válaszol. Ez a körülmény aztán 
annyira föllelkesítette  a Hargita játé-
kosait, hogy a csapat a második féli-  J 

birtok hűtlenség esetén sem szállott a 
fiskusra,  hanem visszaadatott a roko-
noknak. 4) 

5. Báthory Kristóf.  Somlyói Bá-
thory István, Erdély fejedelme  1576-
ban lengyel királlyá választatott. He-
lyét testvére : Báthory Kristóf  foglalta 
el a fejedelmi  székben. Az uj fejede-
lem, hogy népeit és országát közvet-
lenül megismerje: végig járja, a rá-
következő évben, az országot. Szé-
kelyudvarhelyre 1577 január 25 ikén 
érkezett. Ekkor folyt  a Péter moldvai 
vajda visszahelyezése miatti háború, 
ifj.  Báthory István (András fia)  ve-
zérlete alatt, s igy közel volt a had-
szintérhez is. Báthory Kristóf  itt tar-
tózkodása örökre emlékezetes a város 
életében. A város birája, esküdtjei és 
összes lakossága ugyanis kéréssel for-
dultak a fejedelemhez,  hogy szük ha-
tárának kiterjesztése végett: Szent 
Imre-falut  csatolja a városhoz. A fe-
jedelem növelni akarván a város terü-
letét : a kérésnek eleget tesz és Szent 
Imrét, minden lakóival és i földjével, 
örökre és visszavonhatatlanul a vá-
roshoz csatolja.5) 

6. Báthory Endre. Báthory Kris-
tóf  halála után (1581) fia:  Báthory 
Zsigmond került a fejedelmi  székbe. 
Amilyen boldog volt ez a kis ország 
Báthory Kristóf  alatt: éppen olyan 
boldogtalan, könnyel és vérrel ázta-
tott lett az ingatag jellemű, szeszé-
lyes fiu  alatt. A legnagyobb csapás 
akkor jött az országra, midőn Rudolf 
császárt kijátszva: a fejedelmi  széket 
az egyezség szerint nem reá, hanem 

4 ) Sz. O. III k. 201 1 — Szádeczky i. m. 
105 1. 

8 ) Sz. O, IV. k, 54 I. - Szilágyi Erd. Tört I W  A 1A I 

dőben teljesen lelépte ellenfelét  és to-
vábbi négy gólt rúgott. A Hargita min-
den egyes tagja tudásának legjavát 
vitte a küzdelembe, különösen pedig 
Biró, a center, aki egymaga öt gólt 
rúgott. A mérkőzést Theil György szö-
vetségi biró vezette, a tőle megszokott 
tudással és eréllyel. 

Április 23 án, ünnep harmadnap-
ján a Hargita Mediaşon játszik az ot-
tani MTE ellen. Drukkereket korlátolt 
számban magával visz, jelentkezni le-
het Incze Kálmán gazdasági igazgató-
nál. Indulás d. e. 10 órakor a Feren-
czy féle  vendéglő elől. 

Vasárnap, 14 én tartotta évi ren-
des közgyűlését a Hargita Testedző 
Egylet. Becsek Aladár elnöki megnyi-
tója során hódolatát fejezte  ki Őfel-
sége, úgyis mint a Hargita örökös 
diszelnöke iránt, amit az egybegyűlt 
nagyszámú közönség állva hallgat vé-
gig. Ezután a titkári, intézci, pénztári, 
szertári jelentések következtek és a 
szakosztályok (u. m. télisport, turista 
és tennisz) teszik meg jelentésüket. 
Az 1935 évi költségvetés megállapí-
tása után az alapszabály módosítása 
következik, majd az uj tisztikar meg-
választása. Az uj tisztikar javarészben 
a tavalyi tagokból alakult meg, az uj 
alapszabály szerint csak egy uj állást 
kreáltak, a gazdasági igazgatói állást, 
amelyre Incze Kálmánt, az egyesület 
volt derék pénztárnokát, választották 
meg egyhangúlag. 

Kedden, 23 ikán d. u. V24 órai 

unokatestvérére, Báthory Andrásra ru-
házta (1598). Rudolf  háborút indított 
Erdély ellen. Helytartójává Mihály ha-
vasalföldi  vajdát nevezte ki. Mihály 
vajda a székelyek segítségével — kik 
gyűlölték a Báthoryakat — Schellen-
berg mellett megverte Báthory Endrét 
(1599 okt. 28). Endre Moldvába akart 
menekülni és útjában három napot 
időzött az udvarhelyi várban, hô y 
kipihenje a csata fáradalmait.  Kísére-
tével tovább menve, Csik Szentdomo-
kos határában, a vajda felbérelt  em-
berei utol érték és Pásztorbükk nevű 
erdőben, legyilkoltatták. A gyilkos; 
Balázs Mihály — másnéven : Ördög 
Mihály volt, kit Mihály vajda végez-
tetett ki.6) 

7. Bethlen Gábor. Erdély feje-
delme (1613-1029). Bethlen Gábor-
nak a magyar nemzeti állam függet-
lenségéért és a vallásszabadságért in-
dított (1619) első hadjárata a nikols-
bűrgi békével befejeződött  (1622 jan. 
7.). De ezt a békét sem II. Ferdinánd, 
sem Bethlen Gábor nem tekintette 
véglegesnek. Mind a kettő készült az 
uj háborúra. A székelyek nélkül az 
erdélyi fejedelmek  nem «eltek hadra. 
Győzelmük reményét a székely fegy-
verekbe helyezték. Bethlen Gábor, 
hogy a székelyeket megnyerje a har-
minc éves háború második hadjára-
tára : 1623 január havában felkeresi 
a székely anyavárost: Székelyudvar-
helyt. Ez alkalommal a várban adja 
ki a városnak ama kiváltságlevelet, 
melyben a városban lakó nemeseket 
is kötelezi a közterhek hordozására.7) 

6 ) Sziiágyi M. N. T. V. k. 547-551 1. — 
Szádeczky i m. 137 1. 

7 ; Sz. O. IV. k. 220 1. — Jancsó Erdély 
Tört. 139 1. — Szilágyi M. N. Tört. VI. k. 

kezdettel a helybeli Kolping és Astra 
csapatai közt barátságos foot-ball-mér-
közés lesz a sportpályán 

Húsvét elsőnapján, vasárnap a 
helybeli MTE a mediaşi M. 11 csapa-
tával játszik bajnoki mérkőzést. Be-
lépti díj 10, 15, 20-+-2 lej. Kezdete d. u. 
4 órakor. 

Az MTE f.  hó 11-én tartott vá-
lasztmányi gyűlése elhatározta, hogy 
saját kebelében felállítja  a teke ,. sport-
és turista-szakosztályt, gondoskodva 
megfelelő  vezetőkről. Ezekbe a szak-
osztályokba mindenki beléphet, aki az 
MTE nek tagja lesz. Jelentkezni lehet 
bármelyik rendes tagnál, vagy Rájk 
József  ügyv. elnöknél. Továbbá elha-
tározta a választmányv hogy május 
1-én a Kerekerdőbe kirándulást rendez, 
amelyre már most felhivja  a közön-
ség figyelmét. 

x Mozihirek. Ugy a román, mint 
a magyar húsvétkor igazi szenzációs, 
világsikert aratott filmekben  fog  gyö-
nyörködni a mozi közönsége. A mozi 
vezetősége bátran hangsúlyozza, hogy 
anyagi áldozatokat nem kiméivé mind 
a legnagyobb filmslágerekkel  lepi meg 
a közönséget. Az itt felsorolt  filmek 
kivétel nélkül valóságos csemegék lesz-
nek a nézők részére. Szombat este, 
vasárnap délután és este Egy asszony, 
aki mindent tud, Strauss Oszkár világ-
hírű operettje. A főszerepekben  Lil Da-
gover, Adolf  Woh'.brück, Hans Jun-
kermann. E film  meséje finom,  roman-
tikus. Nem téveszti majd el útját a 
közönség szivéhez. — Hétfő  délután 
és este, kedden csak este (figyelem: 
kedd délután uj műsor: Cowboy film) 
Megmozdul a világ, a Fox legújabb 
öriásfilmje.  Bemutatja egy család tör-
ténetét párhuzamosan az utolsó év-
század nagy politikai eseményeivel 
(1834— 1934). Egy megkapó szerelemi 
regény keretéül szolgál a mult század 
javarésze, a világháború, az infláció, 
a gazdasági összeomlás és a mai kö-
nyörtelen versengés. Megrázó képek-
ben eszmélünk rá a ma legégetőbb 
problémájára, lesz e uj háború, vagy 
nem. Hatalmas csapattestek vonulnak 
fel  az U. S. A., Németország, Szov-
jetoroszország, Olaszország, Japán és 
Franciaország legfőbb  hadurai előtt 
A Megmozdul a világ mindenki filmje, 
a ma filmje  és minden idők legna-
gyobb alkotása. — Kedd délután és 
szerda este Sasok fészke,  szenzációs 
cowboy-filmsláger.  — Román húsvétra 
jönnek Angol házasság (Renate Mül-
ler, Georg Alexander, Adolf  Wohl-
brück), Hopla, vagy csábítás (Clara 
Bow), Kristina királynő, Greta Gar-
bóval. 

8. I. Rákóczy György. Erdély 
fejedelme  (1630—1648). Bethlen Ga-
bor halála után, kevés ideig felesége: 
Brandenburgi Katalin és testvére, Beth-
len István volt a fejedelem.  De már 
1630 nov. 26 án, a segesvári ország-
gyűlésen Rákóczy Györgyöt választ-
ják meg és december 22 én Gyula-
fehérváron  be is iktatják a fejedelem-
ségbe. Rákóczy Györgynek a fejedelmi 
szék megtartásáért nagy erőfeszítést 
kellett kifejtenie.  Egyfelől  a bécsi ud-
var nem akarta elismerni, mert felső-
magyarországi, roppant nagy kiterje-
désű birtokai által az erdélyi fejede-
lemség még nagyobb és erősebb lett. 
Másfelől  a török szultán az elégedet-
lenkedő erdélyi főurak  biztatására, 
erdélyi embert akart a fejedelmi  székbe 
ültetni. De Rákóczy részint fegyveres 
erővel, részint okos, körültekintő poli-
tikával, mindkét ellenségét elnémította. 
Mikor kívülről elég biztosnak érezte 
magát: végig járta az országot és 
népei szeretetében kereste a legna-
gyobb biztositékát fejedelmi  székének. 
A Székelyföldön  »mustrálás céljából« 
két izben fordult  meg: 1634-ben és 
1635 ben. Székely udvarhelyt mindkét 
alkalommal felkereste. 

Ahol járt: mindenütt meghall-
gatta a panaszokat, kívánságokat, or-
vosolta a sérelmeket. Mint mondja: 
»Az Úristentől reánk bizott fejedelmi 
hivatalnak akarván teljes erőnk sze-
rint megfelelni  és birodalmunk alatt 
levő minden rendbeli híveinkre vi-
gyázni s azok között az egész Szé-
kelységen levő nemzetes, neves, vi-
tézlő és gyorsaságos minden renden 
levő kedves híveinkre is kegyelmesen 
gondviselésünköt terjeszteni, ő kegyel-
mek köriben személyünk szerint való 
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Uj rádiók. 
Minden állomást behoz-

nak a legújabb szuperrádiók. 
Ugy telepes, mint hálózati kivitelben 
készülnek, rövid, közép és hosszn 
hullámsávon működnek. 

Látható hangolásjelző, automáti-
kns fadingszabályozó,  állomásnevek-
kel szerelt skála, hangszinszabályozó 
teszik tökéletessé a mai rádiót. 

Kérje a legkedvezőbb árajánlatot és csere-
~ ajánlatot. z 

J A K Ó A L B E R T 
tanár rádiótechnikai műhelye Odorheia. 

„Elültettük a jövő évtizedek kenyerét" 
Életrevaló eszme és követésre 

méitó példaadás került felszínre  a rnult 
évben ismertetett dărjiu-i birtokos-
sági gytimölcsfásitási  akció nyomában. 

A mugenii körjegyzőséghez tartozó 
községek közül Mugeni község 400 
darab Jonathán almafaoltványt,  Beta 
200, Dobeni 300, Tăiătura 300 és 
Dejuţiu község 100 drb. nemes alma-
faoltványt  ültetett el, legnagyobb-
részben müvelésre alkalmatlan terüle-
tekre, kitisztított ciheres helyekre, továb-
bá a községi és mezeiútak széleire. A 
megkezdett községi gyümölcsfaoltvány  -
telepitéseket tovább folytatják.  Dicséret 
ezen községek vezetőinek, elöljárósá-
gainak és tanácsainak, hogy a nemes 
eszmét felkarolták,  de illesse elismerés 
az emiitett községek lakóit is, hogy 
szakítva a régi szokásokkal, hogy a 
közhelyekre kiültett gyümölcsfákat  ed-
dig csak rongálták és pusztították, 
most még egyetlen példánynak sem 
esett bántódása és hiánya, de mindenki 
bizakodó reménységgel várja ezen 
oltványcsoportok kiadós termését, me-
lyeknek jövedelme hivatva lesz ezen 
községek terheinek fedezésére,  s igy 
a községi lakosságon való nagymér-
tékű könnyítésre. Csak tovább a meg-
kezdett uton, elöljáróság és községi 
tanács. Isten áldása kiséri nemes mun-
kájukat. 

A másik kitűnő példája az élni 
akarásnak: a Kis- Homoród- menti 
Satul Nou községből érkezik, s nem 
kevesebbíől szól a terv, mint hogy 
ezen, körülbelől 400—500 leiket szám-
láló kis község lakói, derék unitárius 

hogy ő kegyelmeket magunk meglá-
togatnék és meg is mustrálnok fejen-
ként.« 

Székelyudvarhelyi tartózkodása 
-alatt, először 1634 febr.  12-én kelt 
rendeletében, Apafii  György elnöklete 
alatt, bizottságot küld ki a maros-
széki Bozod (Bazéd) és Monyard 
(Nyomát) községekbe, a vallási sérel-
mek orvoslására. Második útját pedig 
két esemény tette emlékezetessé. Egyik 
az, hogy a város főbírája  : Kis Bor-
bély János és az esküdtek, hogy a 
»fejedelem  jövetelire az utcákot meg-
diszesitsék« : némely házak elől a kerí-
téseket lebontatták. Emiatt a sérel-
mesek panasszal fordultak  a fejede-
lemhez. A fejedelem  ebben a tulaj-
don megsértését látván: fiskális  kere-
set alá akarta vonni ugy a főbirót, 
mint az esküdteket. De tanácsosai 
kérésére megkegyelmezett és a város 
régi kiváltságait is megerősítette. A 
másik az, hogy innen küld rendeletet 
Sepsiszentgyörgyi Daczó Lászlónak, 
hogy azonnal induljon segesvári ud-
varába, miután »Isten áldásából az 
mustrát is elvégezvén: indulnunk kell« 
oda. Székelyföldi  utja után adja ki 
nevezetes kiváltságlevelét, mellyel a 
székely örökségeket, magszakadás ese-
tén, a kincstárra-szállás kizárásával, a 
rokonok számára biztosítja. Ezzel a 
székelység régi sérelme orvosoltatott.8) 

(Folytatás a jövő számban.) 

8 ) Sz. O. VI k. 127, 731, 132 1. — Szeles 
i. m, b93 1. — Szádeczky A síékely nemzet 
tört. és alk. 181 1. 

Boldog  húsvétot  kívánunk 
lapunk  minden  olvasójának,  mun-
katársának  és barátjának. 

lelkészük, Végh Mihály kezdeménye-
zésére és vezetése alatt, tervet dolgoz-
tak ki, hogy a közbirtokosság legelő-
jéből kiszakítanak 100 hold területet 
és azt együttesen ültetik be mind 
tisztán Jonathán-almafaoltványokkal. 
Ezen területből mindenki átvehet fél-
holdtól 2 holdig, s annak árát vagy 
készpénzben fizetik  meg, vagy a ha-
táron más földekkel  cserélik ki ellen-
értékképpen. A 100 hold terület bekerí-
tését, felmüvelését  és beültetését együt-
tesen, egységesen és aránylagos hoz-
zájárulással végzik, s a további állandó 
kezelését is igy, egy kidolgozott keze-
lési rendszabály szerint fogják  intézni, 
s a jövedelmet enpek arányában fel-
osztani. //V*VV*>v«-0 

Ha számbavesszük, hogy egy 100 
holdas gyümölcsösön (zártgyümölcsös-
nek állitva be) elfér  holdanként 100 
drb. Jonathán gyümölcsfa,  s igy száz 
holdon tizezer darab oltvány, amikor 
ezek teremni fognak,  már 15 év mul-
tán is le lehet szedni egy-egy fáról 
átlag 50—100 kg.-ot, vagyis 5—10 
véka almát, összesen pedig ötven-száz-
ezer vékát, vagyis, kilogrammokban 
kifejezve  ötszázezertől egymillió kilo-
gramm almát, amit ha karácson után 
adnak el, addig jó pincében gondozva 
azt, könnyen megkaphatnak érte ki-
logrammonként 10 leüt, vagyis ösz-
szesen 5—10 millió leut. 

Nem hagyva figyelmen  kivül még 
azt sem, hogy ezen százhold gyümöl-
csös kerületébe körben még beültet-
hetnek^—3 m.-es távolságban, 5—6000 
darab Besztercei és Magyarmuskotály 
magas törzsű szilvafát  is, amelynek 
termése szintén meghoz közsl egymil-
lió leut, megfelelően  felhasználva,  vagy 
akár nyersen is eladva. 

mölcsös keze lési költségeit 
pedig kihozza a pálinkának betörhető 
hullott és a III ad oszt. gyümölcsök 
jövedelme, s igy a kézzelszedett első 
és másod osztályú alma és szilvater-
més egészben megmarad tisztajövede-

Igaz, hogy ma egy hold földön 
kezelt 100 drb. Jonathán-almafa  nem 
terem meg egy vagon almát, sőt né-
melyik esztendőben nem is teremnek 
a fák,  bár a Jonathán fák  még most 
kezeletlen állapotukban is nagyon rit-
kán hagynak ki : ámde mikor ezen gyü-
mölcsös rendesen gondoztatik: a fák 
metszésben, takarításban és trágyá-
zásban, szükség esetén : megtelelő ön-
tözésben, továbbá rendszeres téli és 
nyári permetezésben részesülnek, akkor 
bizony másképpen és más gyümölcsöt 
fognak  teremni, mint jelenleg. 

Mindenesetre meg kell tanulni 
föidmives  gazdáinknak a gyümölcster-
melés mesterségét is, éppen ugy, amint 
megtanulták a tiszta és egészséges 
buza termelését, s akkor az előbb rész-
letezett, bőséges jövedelem minden 
bizonnyal be fog  érkezni esztendőről-
esztendőre itt és másutt is mindenütt. 

S miután Erdély általában és igy 
vármegyénk is Európa legkitűnőbb 
gyümölcstermelő helyei közé tartozik: 
nincsen kétségünk az iránt, hogy az 
uj telepitésü községi, birtokossági, egy-
házi és társaságbeli gyümölcsösök, 
bőséges jövedelemmel fogják  ellátni a 
haladni szerető gazdákat. Satul Nou 
község gazdáinak pedig rövidesen jo-
guk lesz elmondani, hogy: »Elül-
tettük a jövő évtizedek kenyerét,« 

Vásároljunk UJságiró 
SORSJEGYET! 

m tm 

Főnyeremény: 250.000. 
ezenkívül számtalan kisebb nyeremények 

S O . O O O , 25 .000," ÍO.OOO 
lej §tb. értékben 

Húzás május 12-ikén Clujon. 
Támogassa a kisebbségi újságírók sorsjátékát, melynek 
jövedelme egy szanatór ium céljaira fordittatik! 

Sorsjegyek kaphatók: Révész Ernő Tg.-Mureş 
Odorbeiu: Librăria Minerva, Tutungeria Orbán, 

Biró Gyula, Göllner Ottó és Hodgyai Géza. a 
Isten segítse eme jó példaadást, hogy a 
példaadók előretörhessenek és sok he-
lyen kövessék ezen jövő évtizedekre 
szóló kenyérülteté&ben őket. 

Gyerkes  Mihály. 

Április 19. 

lapedatu kultuszminiszter és hír 
; szerint a földmüvelésügyi  államtitkár, 

hivatalos tájékozódó körutjuk során 
ma, pénteken d. u. 3 órakor városunkba 
érkeznek. Részletes tudósítást a jövő 
számban közlünk. 

Húsvéti határkerülés. A városi 
róm. katholikus egyházközség ősi szo-
kású húsvéti határkerülése ünnep első 
napján az idén is meglesz. A rende-
zőség kéri a résztvevőket, hogy hús-
vét vasárnapjának reggelén 3/*6 óra-
kor gyülekezzenek a felsőpiactéri  Jé-
zus szobornál, mert pont 6 órakor a 
körmenet elindul. Jelvényül csak Krisz-
tus király képe viselhető, a lovak dí-
szítésére csak a sárga és fehér  (pápai 
szin) szalag használható. 

A magyarországi képviselővá-
lasztások befejeződtek  s az eredmény 
az, hogy a Gömbös Gyula miniszter-
elnök pártja, az úgynevezett nemzeti-
egység párt, óriási többséggel győzött 
minden más párt ellenében. 

Az áli. líceum nyugalomba vonult 
tanárai: Halmágyi Samu, Bakóczi 
Károly és Kulcsár Ferenc búcsúzta-
tására az intézet tanári testülete, élén 
Steriopol igazgatóval, s az iskolai ta-
nács (comitetul şcolar) tagjainak rész-
vételével, barátságos vacsorára jött 
össze a mult szombaton este Szabó 
Károly vendéglőjében. Több felkö-
szöntő hangzott el, méltatva az ünne-
peltek tanári munkásságát. Vasárnap 
délkor pedig az iskolai tanács gyűlés 
keretében fejezte  ki bucsuüdvözletét 
a távozóknak. 

Legátus a helybeli reformátu-
soknál. A ref.  egyház presbitériuma 
a húsvéti ünnepekre Kis Ferenc II. 
éves theológust, a hoghiai lelkész fiát 
hivta ki legátusnak. A legátushivás 
régi idők óta a törekvő ifjak  tanulásá-
nak elősegítésére szolgál, s a meg-
hívással az egyház most is ezt a célt 
tartotta szem előtt. 

Az 1914 évben született ifjak 
sorozása. Mindazok a városunkbeli 
ifjak,  akik az 1914 évben születtek, 
május 3-án kötelesek a sorozóbizott-
ság előtt jelentkezni sorozás végett. 
Azok helyett, akik nem tartózkodnak 
a város területén, valamely hozzátar-
tozójuk köteles jelentkezni. A sorozás 
a moziteremben lesz reggel 8 órai 
kezdettel. 

iparos halála. Ambrus Pál 
80 éves korában, f.  hó 17-ikén, váro-
sunkban elhunyt. A megboldogult egyik 
legáltalánosabban ismert tagja volt 
városunk régi, tisztes hagyományú 
iparostársfidalmának,  s presbitere az 
unitárius egyházközségnek, melyben 
régebben egyházgondnoki tisztséget 
is viselt. 

Megrendítő gyászhír érkezett Bu-
dapestről, egy jeles képességekkel 
megáldott, reményteljes élet korai el-
multát hozta hirül a gyászjelentés. 
Hinléder Fels Jenő, a m. kir. légügyi 
hivatal gépészmérnöke, f.  hó 13 ikán, 
31 éves korában váratlanul elhunyt. 
A megjelenésében is délceg fiatal  em-
ber, több vivóverseny győztese, tanul-
mányaiban is kiváló volt. Az impérium-
változás után kitelepült Hinléder Fels 
Jenő dr. ügyvéd, az egyik szomszéd 
székely vármegye volt tiszti főügyésze, 
legnagyobb fiát  veszítette el benne, s 
az ő és családja gyászában osztozik 
több, körünkben élő rokoncsalád is. T. 

A helybeli Ref. Leányszövetség 
mult vasárnapi templomi estélyen nagy 
közönség jelenlétében, a korábban 
közölt műsor szerint, szép sikerrel 
folyt  le. Bibliaolvasás után Máthé 
Emmi nagyon kedvesen szavalt, Varró 
Vilma érzéssel énekelt. Majd Weress 
Margit tanárnő Bruneviek Terézről, a 
magyar kisgyermeknevelés mult szá-
zadeleji kiváló és lelkes apostolnőjé-
ről emlékezett meg nagyon érdekes, 
lélektől átfűtött  előadásban. Utána 
Széli Imre szép éneke, s Brandstätter 
Rózsi hatásos szavalata fejezte  be a 
lélekemelő estély műsorát. 

Páll Károly: Uj Cirénei. Ezen a 
címen, nyomdánk technikai előállításá-
ban, uj versfüzet  jelent meg, amelybe 
az olvasóink előtt ismeretes, tehetséges 
fiatal  iparosköltő eddigi verseit foglalta 
össze. Legközelebb részletesebben is 
foglalkozunk  vele, addig is ajánljuk 
olvasóink figyelmébe. 

x Eladó tűzoltó-fecskendő. Az 
Odorheiui Önkéntes Tűzoltó Egylet 
tulajdonát képező mozdony fecskendő, 
előkocsival és megfelő  számú szivó-
és nyomótömlővel eladó. Bővebb fel-
világosítással Nagy Lajos dr. egyesü-
leti főparancsnok  szolgál. A fecskendő 
üzemképes állapotban is megtekint-
hető a tűzoltó-szertárban. 1—3 

x 2 szobából, 1 konyhából álló 
lakás, nagy udvarral Str. Principesa 
Elisabeta (Bethlen utca) 81 sz. alatt 
kiadó. Értekezni dr. Finkér Béla ügy-
véddel ugyanazon utca 26 sz. alatt. 

x Bőrgarnitúra, hálószoba, elő-
szoba, gyerekágy, rádió, hintaszék, 
jégszekrény síb. eladó. Cim a kiadó-
ban. 1—2 

Hirdetmény. 

Feliceni község 3 évre haszon-
bérbe adja a tulajdonát képező ital-
mérési jogát, az erre a célra szolgáló 
épületekkel együtt az 1935 junius 
1-től 1938 junius l-ig terjedő időre. 

Az árverés 1935 április  25  ikén 
d. e. 10 órakor fog  megtartatni, az 
Odorheiu-i pénzügyigazgatóság helyi-
ségében, zárt ajánlatokkal, az általá-
nos számviteli törvény 81—110 és a 
szeszmonopol törvény 176—184 pont-
jai betartásával. 

Kikiáltási ár 10.000 lej egy évre. 
Bánatpénz 10%. 

Részletes feltételek  a Feliceni-i 
jegyzői irodában megtekinthetők. 

Feliceni, 1935 április 3. 
Az elöljáróság. 



4 oldal SZÉKELY KÖZÉLET 

Nagy gyári lerakat 
női és fférffi-slöke-

tekben 

I R S C H R U D O L F 
ahol a legolcsóbban «xereahcíí be tavaszi szükségletéi. 
Tessék áraimról megyőződni, minden véfelkö-

SeSezettség nélkül. 

Viráqos öntözködés táncvigalom-
mal. A Székely Dalegylet húsvét má-
sodnapján Szabó Károly vendéglőjének 
összes termeiben kedves táncvigalmat 
rendez szabad színpaddal. A szórakoz-
tató, gazdag műsor ígéri Voszka Ist 
ván dr. elnök üdvözlő szavait, Tompa 
László : Májusi hajnalodás c. költemé-
nyét Imecs Béla előadásában, Bokor 
Izsák csürdöngölőjét, Demeter Mihály 
dalnok székely nótáit, a Székely Dal 
egylet fúvós  szextettjét, — Serestély 
Béla : Tavaszi himnuszát szavalja Kép-
író Gyula dalnok, a húsvéti tojásokról 
kuplékat ad elő Beldovits Emil, végül 
nótaszámot Bodrogi Balázs, aranylan-
tos dalos. Az énekeket Kónya Jancsi 
teljes zenekara kiséri, úgyszintén a 
reggelig tartó bált is az ő kitűnő ban 
dája muzsikálja végig. Alkalmi meg-
lepetés lesz a Székely Dalegylet öntöző 
gárdájának a virágos diszszakasza — 
Miklós József  parancsnoksága alatt, ez 
a jókedv virágait fogja  lankadatlan 
szorgalommal locsolgatni az egész 
táncvigalom estéjén. Erre a vidám es-
télyre mindenkit szivesen várnak és 
dalostestvéri szeretettel fogadnak. 

Helyreigazítás Bota Ioan corundi 
tanítóról multheti számunkban közölt 
tudósítást annyiban helyreigazítjuk, 
hogy Bota nem azonos a volt luetai 
postamesterrel, akit Buta Ioannak hív-
nak, s akit 6 hónapi fogházra  ítéltek 
sikkasztásért. E tekintetben informáto-
runk tévedett, Bota Ioan corundi taní-
tót szintén elitélték ugyan, de más 
bűncselekményért. 

Cséplőgép tulajdonos társainkat 
közös érdekű ügyeink (adózás, csép-
lési százalék, anyagbeszerzés stb.) meg-
beszélése végett április hó 24 én d. e. 
fél  11 órára a Szabó Károly-féle  ven-
déglőbe (Odorheiu) meghívjuk. Több 
cséplőgéptulajdonos. 

A csizmadia társulat húsvéti 
háziestólye. A csizmadia társulat már 
hirdetett húsvéti háziestélye 23 ikán, 
húsvét harmadnapján a következő 
gazdag műsorral lesz megrendezve. 
1. Nyitány Veress D. zenekara. 2. Sza-
val Vetési Erzsike. 3. Énekel Ipó Jenő. 
4. Monológot ad elő Balázs Irénke. 
5 Cimbalomszóló Serfőző  Pali. 6. Sza-
val Rájk Böske. 7. Énekel Varró Vilma. 

Zenekisérettel szaval Imecs Béla. 
9. Kuplékat ad elő Köllő Antal. — 
Műsor után tánc reggelig. Világposta 
és tombola, főnyeremény  egy élő bá-
rány. Belépti dij 154-2 lej. Kezdete 
fél  9 órakor. Mindenkit szivesen lát a 
rendezőség. 

Újból kapható nyomdánk 
üzletében „Tiiudérvásár" 
képes gyermeklap.— 

Darabja 4 lej z = 

Az a szövő-tanfolyam, melyet a 
Szociális Missziótársulat Derzsi Papp 
Józsika vezetése mellett rendezett: két 
hónap után a napokban fejezte  be 
működését. A szövés sok érdekes és 
értékes ágában nyertek a tanfolyam 
résztvevői alapos tájékoztatást, melyről 
később egy kiállítás keretében akar-
nak bizonyságot tenni. Akkor majd 
mi is részletesebben szólhatunk a tan-
folyamról  és annak eredményeiről. 

x Figyelem 1 Van szerencsém a 
n. é. közönséget értesíteni, hogy jómi-
nőségü ablakrolettákat készítek és rak-
táron is tartok. — Megrendelésnél ké-
szen házhoz szállítva felszerelem.  Meg-
rendeléseket elfogad  Szabó András 
Odorheiu, Str. Episcopul Majláth utca 
23 szám alatt. — Ugyanott kész szi-
ták is kaphatók. Tisztelettel: Balogh 
Jánosné  roletta készitő. 1—6 

x Különlegességeink: narancs, 
triple sec, Chery Brandy, fenyővíz. 
O-xllZ™  E» T 

Bíróság előtt. Incze Mihály 50 
éves ghindarii lakos a mult évben 
vonaton Sângeorgiul de Pădure köz-
ségben járt, de mert oda és vissza 
szóló (retur) jegyét a visszautazáskor 
nem bélyegeztette le, a vasút felje-
lentést tett ellene. Ugyancsak a vasúti 
jegy miatt akadt kellemetlensége Máthé 
Sándor Kálmán és Szász Kálmán 18 
éves murenii lakosnak is. Ő:<  Sighi-
şoarân jártak, de mikor visszafelé 
Vánatorinál egy kalauz a jegyüket 
kérte, nem tudtak jegyet eléadni. A 
helybeli törvényszék elé kerültek 
ügyükkel mind a hárman. Incze Mihály 
itt azt állította, hogy ő a jegyét visz-
szafelé  csupán feledékenységből  nem 
bélyegeztette le, s ezért a vonaton 
nem is büntették meg őt. Máthé Sán-
dor és Szász Kálmán pedig azt adták 
elé, hogy a jegyeket tőlük, mint nem 
sokára leszállóktól, egy másik kalauz 
már előbb elvette volt, s azért nem 
tudták azokat a kalauznak odaadni. 
A biróság mindeniket 50—50 lej pénz-
büntetésre itélte kihágásért. — Detn-
brovszky Rozália 33 éves, a mara 
mureşmegyei câmpulungi lakos és Fe-
renczi Ida 29 éves, tg.-mureşi lakos, 
mint egy lopási ügy vádlottjai állot-
tak a napokban a helybeli törvény-
szék előtt. Az volt a vád ellenük, 
hogy a mult évi december 17-ikén, 
mikor egy teherautón átutaztak Praid 
községen, s ott a gép valamely sérü-
lése miatt vesztegelniük kelleti, Dem-
brovszky Rozália, Ferenczi Idának a 
biztatására, betört Zsombori Erzsébet 
lakásába, s 1265 lej értékű ruhane-
műt Jopott el onnan. Dembrovszky 
Rózália, mikor az autóhoz visszajött, 
az összecsomagolt lopott holmit, to-
vábbszállítás céljából a sofförneb 
adta át, aki a holmik lopott voltáról 
semmit sem tudott. Később a csend-
őrök egy lopott szvettert és egy lopott 
fejkendőt  Ferenczy Idán találtak meg, 
aki ezt a törvényszék előtt ugy akarta 
kimagyarázni, hogy ő ezeket a ruha-
darabokat cserében kapta vádlott-tár-
sától saját ruhadarabjaiért. A törvény-
szék a már korábban is büntetett 
vádlottak közül Dembrovszky Rozáliát 
lopás bűntettéért 8 hónapi, Ferenczi 
Idát pedig felbujtásért  6 hónapi bör-
tönbüntetésre itélte, s ezenkívül köz-
hivatalviselési és politikai jogaik 3—3 
évi felfüggesztésére.  Az előbbi meg-
nyugodott az Ítéletben, Ferenczi Ida 
azonban felebbezelt.  — Butta Ioan, je-
lenleg ş eu magheruşi lakos azzal a 
váddal terhelten állott a napokban a 
helybeli törvényszék előtt, hogy az 
1933 év folyamán,  amikor a luetai 
postahivatalt vezette, 27.730 lejt sik-
kasztott el a községben lakók cimére 
érkezett pénzküldeményekből, s ezen-
kívül több más bűncselekményt is kö-
vetett el. A törvényszék ezek közül a 
sikkasztás és az András Róza elleni 
becsületsértés elkövetésében találta bű-
nösnek Buttát, s ezért őt 6 hónapi 
börtönbüntetésre itélte, A vádlott fe-
lebbezett. 

x Felhivás! Templomok, iskolák 
fedését  olcsón vállalom. A közönség 
tudomására hozom, hogy bádogos-
munkát  csak olcsón  nálam készíttet-
het. És pedig azért, mert az anyago-
kat (I-ső osztályúakat) a gyártól köz-
vetlenül kapom. 10°/o-kal bármelyik he-
lyi mesternél olcsóbb vagyok. Áraim : 

Régi árak Uj árak 
lejben 

Fürdőkód cinklemezből — — 2500 1300 
Horgonyzott lemezcsatorna — 100 60 
Javítások árai. 1 forrasztás  — 8 
Zsiros bödön 20 literes — — 200 110 
Ruhafőző  fazék,  40 literes — 250 140 

S minden e szakmába tartozó mun-
kánál ilyen arányban váüalok mun-
kát. Tisztelettel, garantált jó munkát 
végzek. 81 mó Béla bádogos. — 
Nálam van egy keményfa  ebédlő és 
háló eladó. 

A fapiac  mellett, a »Târnava« féle 
fatelepen  2 házhely eladó. Érte-

kezni lehet ugyanott. 2—3 
x A cobătflştii unitárius egyház-

község folyó  évi május hó 5-én árlej-
tés utján kiadja az egyházközség köz-
gyűlése által meghatározott templom-
torony építésének munkálatait. A fel-
tételek az egyházközség gondnokánál 
megtekinthetők. 1—2 

x Nagy húsvéti vâăâr. A legdivato-
sabb formában  szép női kalapok fel-
tűnő olcsó áron kaphatók dr.  Lányi 
Intréné  kalapszalonjában Odorheiu 
Piaţa Reg. Maria No. 20 Lőrinczy és 
Zakariás üzlete fölött  az emeleten. 

x Váltsa meg vásárigazclványát 
a Budapesti Nemzetközi Vásárra má-
jus 3 ikától 13-ikáig. 50% utazási ked 
vezmény. Vásárigazolvány kapható vá-
rosunkban : Biró Gyula, Bartha M. 
Ödön bankigazgatóknál és Göllner Ottó 
tőzsdéjében. 

x Kiadó szoba, konyha, kamra 
és egyéb mellékhelyiségek Str. Cuza 
Ioan 20. (Barompiac uj hidjávaj szem-
ben.) 1-2 

x A kórház igazgatósága keres 
egy ügyes cselédet azonnali szolgá-
latra a műtőbe. Fizetés 540 íej. 

Convocare. 
Cassa  de  Făstrare  din  Vluhiţa  şi  din 
Jurul  Hotnorodului  S.  A.. Vlăhiţa  va 
ţinea  în  casa  institutului,  în  ziua  de 

27  Aprilie  1935,  la  ora  18. 

adunare generală ordinară 
despre anul 1934, la care acţionarii 

se invită. 

P r o g r a m : 
1. Raportul consiliului de admi-

nistraţie şi cel comisiunei de supra-
veghere despre anul 1934, 

hotăiârea asupra împărţirii bene-
ficiului. 

In adunarea generală au drept de 
a vota numai acţionarii, cari vor de 
pune acţii, împreună cu cupoanele 
nescadente cel mai târziu cu o oră 
mai inainte de începerea adunării ge-
nerală, la cassa institutului. 

Bilanţul stă la dispoziţia acţiona-
rilor spre vederea la societate. 

Vlăhiţa, la 19 Aprilie 1935 
Direcţiunea 

Húsvéti vásár! Hsisvéti vásár! 

Van szerencsém értesíteni a mélyen tisztelt helyi és 
vidéki vevőkörömet, hogy üzletemben a legfinomabb 

friss rfessertek, cukorkák stb. húsvéti nyulak és por-
celánnal bevont csokoládé-figurák, díszcsomagolásu des-
sertek a legolcsóbb árban szerezhetők be a 

CUKORKAKKEláLY"-nál. 
Friss aradi zöldség-újdonság mindennap, u. m.: retek, 
fejes-saláta, zöldhagyma, ugorka, kalarábé, zöldpaprika, 

paradicsom stb stb. — 
N a r a n c s n a g y v á l a s z t é k b a n 2 

Szíves pártfogást kér továbbra is, teljes tisztelettől: 
THORDAY GYÖRGY Odorheiu Bnl. Re?. Ferdinand 23. 
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Kölnivizet, pudert, puderdo-
bozokat és minden kozme-
tikai cikket megbizható 
minőségben és j u tányos 
===r—- áron a 

Lántzky-drogttcriában 
szerezhet be. 

Ha elegáns és szép cipőt 
akar vásárolni, ugy keresse fel 

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


