
ses, öntudatos szavainknak egyöntetű 
hallatása. 

Az iparostanonciskolai vizsgák f. 
hó 18—19 én befejeződtek.  Az ipar-
testület e helyen is köszönetet mond 
a tantestületnek, tanárikarnik azért a 
fáradságos  munkáért, amivei az iparos 
ifjúságot  szellemileg nevelték. Az önálló 
iparosok részéről nagyobb érdeklődést, 
komolyabb ügybuzgalmat várt és vár 
a tantestület, ez által a tanári karban 
jóleső érzést keltenénk. 

A tanonciskolái kiállítás f.  hó 29-ikén 
lesz. A kiállítást megelőző nap d. u. 
3 - 8 óráig a Str. Mihai Viteazul (volt 
Király-utcai) iskolába minden tanuló 
az elkészített munkát vigye fel,  hogy 
azt ízlésesen elrendezni és jutalomra 
minősíteni lehessen. Általában az ipar-
testület és a kiállítást rendező bizottság 

kéri a tanonctartó iparostársakat, hogy 
a kiállítás napján — mikor egyben 
évzáró ünnepély is lesz — minél na-
gyobb számban megjelenni szívesked-
jenek és tanoncaikkal a jelzett időben 
pontosan küldjék fel  a munkákat is. 
Erről az ügyről a következő szám-
ban még közölni fogunk  tudnivalókat. 

A munkakamara értesítése sze^ 
rint városunkból ingyenes tengeri für-
dőre küldhetünk 3 fíut  és 3 leányt 
(8 évtől 15 éves korig), akik önálló 
iparosok, alkalmazottak és munkások 
gyermekei lehetnek. 

Jelentkezni lehet azonnal az ipar-
testületnél. 

Mészáros és hentes, valamint kár-
pitos iparra alkalmas tanulókat kere-
künk. 

Az ipartestület 

A magyarság ügyeinek számbavétele. 
Az Országos Magyar Párt elnöki 

tanácsa és parlamenti csoportja junius 
14-ikén, — a központi intézőbizottság 
junius 15-ikén egész napon át ülése-
zett Cluj—Kolozsváron. Az intéző-
fcöeettflági  üióssn elsőnek dr. In.zcd>-
Joksman Ödön ügyvezető alelnök 
olvasta fel  az elnökség jelentését, az-
után dr. Willer József  számolt be a 
parlamenti csoport munkálkodásáról. 
Mindkét beszámoló részletes ismerte-
téssel élénk képet nyújtóit kisebbségi 
helyzetünkről, a sérelmekről és az 
azok ellen tett védekezésről, a politi-
kai helyzetről és a párt követendő 
magatartásáról. A jelentésekhez több 
hozzászólás történt s mindenik azt 
hangsúlyozta, hogy a magyarság nem-
zetkisebbségi sorsának legelviselhetet-
lenebb szakához érkezett, amikor már 
létében van megtámadva az egész 
magyarság s amikor nemcsak az ösz-
szes törvényes eszközök igénybevéte-
lére, hanem a magyarság legteljesebb 
összetartására is szükség van. 

A gyűlésen még egy érdekes be-
számolás történt. Dr. Balogh Arthur 

szenátorunk a Népszövetség előtti 
munkáról tett jelentést. A tg.-mureşi— 
marosvásárhelyi országos nagygyűlés 
v.atározata alapján a Magyar Párt öt 
t inaszt nyújtott be a Népszövetség-

' íL^v E&efc  közül ogy, a 
tanítók és tanárok ujabb nyelvvizsgája 
miatt beadott panasz, tárgytalanná 
vált azáltal, hogy a kormány nyelv-
vizsga helyett tanfolyamra  utalta a 
tanerőket. (Erről a sikerről bizonyára 
nem fog  beszámolni a H. cimü újság, 
amely annak idején a Magyar Pártra 
szerette volna kenni a nyelvvizsgá-
kat is.) 

Az intézőbizottság mindhárom je-
lentést tudomásul vette s ugy a köz-
ponti elnökségnek, mint a parlamenti 
csoportnak egyhangú köszönetet és 
bizalmat szavazott. 

Az intézőbizottsági ülésen az ösz-
szes megyei tagozatok képviselve vol-
tak, megyénkből dr. Jodál Gábor ta-
gozati elnök, dr. Hinléder F. Ákos 
ügyvezető alelnök és dr. Sebesi János 
int. biz. tag vettek azon részt. 

A kormány tárgyalni akar a 
kisebbségi vezető emberekkel. 

Inculeţ belügyminiszter a közel-
múlt napokban Oradea—-Nagyváradon 
járt hivatalos és magántermészeiü 
ügyek elintézése céljából. Ezen alka-
lommal a Keleti Újság munkatársát 
fogadta  a belügyminiszter s a beszél-
getés során a következő nagyérdekü 
kijelentést tette: 

— A kisebbségi kérdés tanulmá-
nyozására külön bizottság fog  alakulni 
a közel jövőben. A bizottság elnöke 
Tatarescu miniszterelnök lesz, tagjai 
Pop Valér igazságügyminiszter és én, 
mint belügyminiszter. Tanulmányozni 
fogjuk  a kisebbségi helyzetet, igye-
kezni fogunk  eltüntetni az ellentéte-
ket a többségiek és kisebbség között 

s ennek céljából tárgyalásokat folyta-
tunk a többségi, de főként  > :>ebb-
ségi vezetőemberekkel. 

Halló! Halló! 

FELVESZEK 
a b o n á n s o k a t 
havi, heti és napi abono-
inára, a legkedvezőbb fel-

tételekkel. 
Dacia kert hely iség, 

tu la jdonos: BARIiÓCZY. 

Vizsgálat lesz 
az erőszakos térítések ügyében. 

Az erdővidéki erőszakos vallási 
térítések ügyében, Makkai ref.  püspök 
közbenjárására, a kormány vizsgála-
tot rendelt el. A vizsgálat megtartá-
sára Ienciu  kormánybiztost küldték 
ki. Értesülésünk szerint az érdekelt 
egyházközségek bűnvádi feljelentést  is 
tesznek az erőszakkal téritgető tiszt-
viselők és a bűncselekmény más ré-
szesei ellen. 

A Róm. Kath. Népszövetség 
ének- és szavaló-versenye. 

A Róm. kath. Népszövetség helyi 
tagozata most Űrnap délutánján har-
madízben rendezett ének- és szavaló-
versenyt a vidéki tagozatok részére. 

Aki a két évvel ezelőtti első pró-
bálkozást a mostanival összehasonlí-
totta, örömmel észlelhette, hogy nem-
csak a versenyre jelentkezők számá-
ban, hanem az énekek és szavalatok 
előadási színvonalában is jelentékeny 
emelkedés volt. S talán még örvende-
tesebb volt, hogy a legnagyobbrészt 
vic?6kie.1<h'M k^-'.önség óráko" át a 
legnagyobb figyelemmel  és fegyelme-
zettséggel hallgatta végig a verseny 
egyes számait, többre becsülvén ezt az 
utcákon való céltalan bámészkodásnál, 
vagy éppen kocsmázásnál. 

A verseny színhelyéi, a főgimná-
zium tornatermét a közönség már 3 
órára zsúfolásig  megtöltötte. Bíró Lajos 
tagozati elnök megnyitója után Dobos 
Ferenc dr. titkár jelentette be, hogy 
Lupeni — Farkaslakáról, Bisericani— 
Szentlélekről és Sâmbatesti—Szombat-
falvárói  férfikarok,  Poloniţa—Lengyel-
falváról,  Lueta—Lövétéről és Ulcani 
—Ülkéről vegyeskarok, Zetea—Ze-
telakáról pedig gyermekkar jelentke-
zett az énekversenyre. Mindenik ének-
kar egy kötött és egy szabadon vá-
lasztott énekszámmal szerepelt. Sza-
valásra két gyermek, s 5 felnőtt  leány 
és 5 fiu  jelentkezett, mindenikök egy 
kötött és egy szabadon választott da-
rabbal. 

A birálók a zetelaki gyermekkart 
versenyen kivüli szereplőnek tekintet-
ték. A férfikarok  közül első lett a 
szombatfalvi,  második a bisericanii— 
szentléleki, a vegyeskarok közül első 
a poloniţai—lengyelfalvi,  második a 
luetai —lövétei. A szavaló versenyen a 
gyermekek közül el&ő volt Jakab Ár-
pád, második Gergely Emma, mind-
ketten Zetea—Zetela káról. A felnőtt 
lányok közül első volt Mihály Margit 
(Cadişeni—Kadicsfalva),  második Had-
nagy Berta (Beclean—Bethlenfalva).  A 
felnőtt  fiuk  közül első volt Geréb Ist-
ván (Ulcani—Ülke), második György 
Lőrinc István (Lueta—Lövéte). 

A versenyek befejezése  után Dobos 
Ferenc dr. pár szó kisóretében kiosz-
totta a tavalyi versenyek győzteseinek 
a dicsérő okleveleket. Bíró Lajos pedig 
megköszönte az énekkarok vezetőinek 
és a versenyek szereplőinek azt a ren-
geteg fáradságot,  melyet terhes napi 
munkájuk után a betanításra, illetve a 
tanulásra fordítottak,  s megköszönte 
a közönségnek is, hogy oly nagy ér-
deklődéssel és szeretettel kisérte a 
verseny egész lefolyását.  Reményt ad 
ez arra, hogy mások is minél többen 
kedvet kapnak a szavalásra és énekre, 
erre a léleknemesitő kellemes időtöl-
tésre. 

Odorheiu 1935 junius 22. 
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Ipartestöleti ügyek. 
— Az ipartestület közleményei. — 

A kisiparosok Nagyromániai Or-
szágos Egyesületének Sighişoarai fi-
ókja julius hó 20 ikán és 21-ikén Er-
dély, Bánság és Bucovina iparosainak 
részvételével kongresszust rendez, ame-
lyet a sighişoarai nagy- és kisipari ki-
állítással köt egybe. 

Ipartestületünk f.  hó 18 án tartott 
előljárósági gyűlése foglalkozott  a kong-
resszus kérdésével és ugy határozott, 
hogy — tekintettel a közelségre — 
minél nagyobb számban vegyünk ott 
részt. A kongresszuson általánosság-
ban tárgyalás alá kerülnek a kisipa-
ros sérelmek : a társadalombiztosító 
törvény módosítása, adóügyek, az egy-
séges uj ipartörvény meghozásának 
sürgetése, munkakamarai ügyek és 
sérelmek és indítványok. A kongresz-
szusra e helyen is felhívjuk  iparostár-
saink figyelmét,  kérve, hogy aki a 
kongresszuson résztvenni óhajt, ebbeli 
szándékát az ipartestületnél jelentse 
be, hogy esetleges együttes utazásról 
gondoskodhassunk. Ha valamelyik ipa-
rostársunknak az általános iparosér-
dekeket szolgáló indítványa, javaslata 
lenne, ugy kérjük azt is bejelenteni, 
hogy a kongresszust rendező bizott-
sággal azt idejében tudatni lehessen. 

Iparostársaink 1 Az általános sé-
relmeken csak ugy tudunk javítani, ha 
legalább is az országrészek önálló kis-
iparos társadalma összefog,  s mint 
egy ember egyöntetűen szólal fel  és 
kívánja bajait orvosoltatni. A széthú-
zással még egyéni célokat sem lehet 
elérni, mert a törvény egész osztá-
lyunkra kihat s ha azokat módosít-
tatni akarjuk, szükséges meggyőződé-

P o l i t i k a i , közgazdasági és társadalmi újság 
Megjelenik szombaton reggel 
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2 ctöaa. SZÉKELY KÖZÉLET 

A z ű j j á t é k t e r v 
közismerten utolérhetetlen előnyeiben részesülni akar, 
akkor rendeljen azonnal postán egy ' ^ ^ 

szerencsét sorslegyet 
R é v é s z E r n ő főelárusitónál,  Târgu-Mureş 

vagy vásároljon személyesen sorsjegyet: 
Biró Gyula, Göllner-tőzsde, 
Nerva-könyvkereskedés Orbán-tőzsde 

Odorhe iu . f 
A katholiknsok fényes  nrnapi 

ünnepe városunkban. 
Talán még az eddigieknél is na-

gyobb számú hivő közönség ünne-
pelte városunkban junius 20-ikán a 
katholikus világ egyik legnagyobb 
ünnepét, Űrnapját. Már kora reggeltől 
kezdve érkeztek a megye minden ré-
széből a katholikus községek bucsu-
sai s a folyton  növő tömegnek csak 
egy kis része tudott bejutni a plebá-
nia-templomba, ahol délelőtt 10 órakor 
kezdődött a mise. A misét az ünnepi 
alkalomra ide érkezett Szélyes  Dénes 
kanonok pontifikálta  nagy papi segéd-
lettel s mise közben Sándor  Imre 

Borzalmas szerencsétlenség tör-
tént városunkban Űrnapján. Áldozata, 
Gheorghescu Anton, aki mint rendőr-
komiszár városunkban közismert volt, 
s aki utóbb adóvégrehajtói á lást töl-
tött be Porumbeni-Mari—Nagygalamb -
falván,  a déli 1 órakor induló vonat 
tal akart hazautazni. Megkésve az ál-
lomásra vaió kimenetellel, a barom-
piaci átjárónál akart a haladó vonatra 
fellépni.  Minor a vonat odaérkezett, az 
őr figyelmeztette,  hogy a vonat már 
igen nagy sebességgel halad, Gheorg-
hescu azonban mégis megkísérelte a 
felszállást.  Fel akart ugrani az egyik 
kocsi lépcsőjére, de a következő pilla-
natban egyensúlyt vesztve zuhant a 
sinekre. A hátrább jövő kocsik kere-
kei darabokra szakgatták testét, ugy, 
hogy ott nyomban szörnyet halt. A 
vonat a közönség vészkiáltásaira és a 

Erdély Országának Három 
könyvekre osztott Törvényes 

könyve. 
Hely Approbatfe,  Compilata consti-
tutiokból és Novelláris Artikulasok-

ből áU. 
Szemelvények az 1653-ban II Rákóczi György 

által összeiratott törvények könyvéből, 

Fejedelmek választási feltételei. 
Báthori Gábor fejedelem  válasz-

tási feltételeinek  VIII. pontja : (1608.) 
»Az egész Székelységet régi sza 

badságokban, mellyben ennekelötte 
való Fejedelmek, azolta, miólta Sig-
mond Fejedelem ujabban a szabadsá-
got meg-adta nékik, megtartották, 
minden rendben ő Nagysága is meg-
tartsa.« 

I. Rákóczi György választási fel-
tételeiből (1630) a XIV. pont: 

»Minthogy mind a Magyar Nátio, 
s mind pedig a Szász Uraink s atyánk-
fiai,  magok Náliojokból szoktanak 
magoknak Tiszteket, Ispánokat válasz-
tani ; a Székelység „nem utolsó tagja 
lévén a Hazának, Ő Nagysága Kapi-
tányokat, Király Birákat, Generáliso-
kat magok nemzetéből állókat, és köz-
tök lakókat adjon elejekbe, meg ma-
radván mindazonáltal mindenekből az 
Ő Nagysága jurisdictioja és méltó-
sága ; a Király-Biráknak pedig válasz-
tások specifice  tsak ugyan Ő Kegyel-
mek Székinek szabadságán áiljon. Fö 

pápai kamarás, főesperes  -plébános 
mondott szentbeszédet. Egyidőben 
folyt,  a külső közönség számára, a 
főgimnázium  előtt felállított  oltárnál is 
a mise, amelyet Kiss  János  főesperes 
szolgáltatott. Itt a szentbeszédet Bar-
thos Mihály  zetea—zetelaki esperes 
mondotta. Impozáns volt a mise után 
rendezett szentségi körmenet, amely-
ben oly nagy tömeg vett részt, hogy 
a menet a Szent Miklós-hegyétől — 
a barátok templomáig — az egész 
piacteret körbeérte. A körmenetben a 
vallásos egyesületek és az ipartársu-
latok zászlóik alatt vettek részt s a 
falvak  népe között gyönyörű látvány 
volt a Lueta—lövétei«k ősi népviselet-
ben felvonuló  festői  csoportja. 

jelzésekre rögtön megállott s a dara-
bokban heverő holttest körül nagy tö-
meg verődött össze. Az átjárónál szol-
gálatot teijesitő őr kétségbeesve igazol-
tatta a vonaton utazókkal, hogy őt 
nem terheli felelősség,  mert figyelmez-
tette Gheorghescut a veszélyre és kérte, 
hogy hagyjon fel  tervével. Minthogy 
nyilvánvaló is volt, hogy a halálosa- : 

menetelü balesetért mulasztás vagy 
felelősség  senkit se terhel, az ügyész-
ség a temetési engedélyt megadta. 

A ref. gyakorló elemi iskola év-
záró ünnepélyét f.  hó 23 án, vasárnap 
d. e. 11 órakor tartja a ref.  kollégium 
tornacsarnokában. A szülőket és ér-
deklődőket ez ünnepélyre szeretettel 
meghívja az iskola igazgatósága. 

A hegyvidéki mocokat a határ-
mentére akarják letelepíteni. 

A nemzeti telepítési hivatal azt a 
tervet nyújtotta be a minisztériumhoz, 
hogy a nyugati hegységekben élő ro-
mán lakosságot, az úgynevezett mó-
cokat, a határmenti alföldi  vidékekre 
telepítsék le. A terv szerint az állami 
tartalékokban maradt kisajátított bir-
tokokat adnák át a mócoknak s a 
telepítési költségek fedezésére  a mező-
gazdasági pénztár adna nagyösszegü 
kölcsönt. 

Heghalt Kovács Dezső. 
Az erdélyi magyar irodalomnak 

és közéletnek ismét súlyos vesztesége 
van. Kovács Dezső, a cluji—kolozs-
vári ref.  kollégium néhány évvel eze-
lőtt nyugalomba vonult, volt igazga-
tója, jeles novellák, elbeszélések becsült 
nevü irója, 69 éves korában, hosszas 
szenvedés után elhunyt. Mint tanár, 
mint igazgató évtizedeken át ritka kö-
telességtudással, hivatottsággal végezte 
a maga feladatát,  ugy, hogy mig tanít-
ványai megértő jóságú, és türelmü 
bölcset, apai barátot ismerhettek meg 
benne, aközben intézetét válságos hely-
zetek közt, nehéz időkben is biztos 
kézzel, céltudatosan tudta fenntartani, 
a jövő felé  előreirányitani. 

Mint iró és ujságiró is nagy érté-
ket jelentett. Az elsői? egyike volt a 
magyar irodalomban, akik a no-
vellát az élet komorabb árnyalatai-
nak, szociális vonatkozásainak bá-
tor őszinteségü feltárásával  gazdagí-
tották, jelentősebbé tették. Emellett 
azonban fincm  és egyéni színezetű 
humora is volt, amelynek, sok megértő 
bölcsesség közt, rezignált hangon való 
adagolásával csendes derűt tudott kel-
teni olvasóiban. 

írói tehetségének nyilvánvalóvá 
válta folytán  már fiatalkorában  sikerei 
voltak és erős biztatásokat is kapott 
— ugyancsí k hozzáértő és számottevő 
tényezőktől — arra is, hogy menjen 
fel  a magyar fővárosba,  ahol alkalma-
sabb térhez és levegőhöz juthat érté-
kes és eredeti tehetségének teljesebb ] 
kibontakoztatására. Kovács Dezső | 

azonban itthon maradt, szűkebb ha-
zájában, s vállalta ezzel a jellegzetes 
erdélyi sorsot, vállalta azt, hogy lel-
kében a különös érték többrehivatott-
ságával, legcsodálatosabb álmait nyom-
talanul megsemmisülni hagyva, kisebb-
szerű feladatok  végzése közben, de 
— mint a. kihűlt lávaszemfedő  alatt 
megtalált pompeii őr egyúttal ál-
lomáshelyéhez az utolsó leheletig való 
konok hűséggel is teljesítse életre-ren-
deltetését. Az állhatatos hűségnek, kö-
telességteljesitésnek ez a halált túlra-
gyogó, a rákövetkező idők homályán 
is győzedelmeskedő fénye  folt  nélküli 
tisztasággal ég ott a most eltávozott 
Kovács Dezső homlokán is. 

Temetése a magyar társadalom 
általános nagy részvétele mellett folyt  le. 

SPORT. 
Vasárnap a Hargita TE rendezé-

sében játszik Sighişoara—Segesvár vá-
logatott csapata városunk válogatott 
csapata ellen d. u. 6 órai kezdettel a 
sétatéri sport-telepen. A vendégcsa-
pat az STV, Achvila és Unirea játé-
kosaiból fog  kikerülni, mig a helybeli 
csapatot a Hargita, MTÉ és Astra leg-
jobbjai fogják  alkotni. A mérkőzés 
iránt városszerte igen nagy érdeklő-
dés mutatkozik, mert jó alkalom lesz 
összehasonlítást tenni a két város foot-
balltudásáról. A végleges csapatössze-
állítást a válogatók a csütörtöki triál 
után fogják  nyilvánosságra hozni. 

Dacia -OMTE 3 : 1 ( 2 : 0 ) . 
A meleg időjárás miatt csak kis 

érdeklődés mellett játszották le f.  hó 
16 án a diciosânmârtini és a helybeli 
munkások barátságos mérkőzésüket, 
melyet megéidemelten a vendégcsapat 
nyert meg. 

Az Astra football-csapata  vasár-
nap Fogarason vendégszerepelt és az 
ottani Fogaraşana csapatától 7 : 2 ará-
nyú vereséget szenvedett. 

x Keresek megvételre kisebb lakó-
házat (két szoba, Konyha). Lehet rajta 
bankteher , is, de feltétlenül  egészsé-
ges, uj épület legyen. Cim a kiadó-
ban. 1—2 

Gheorghescu volt rendörkomiszárt 
darabokra tépte a vonat. 

Ispánokot is a magok Vármegyéjek-
ből valókat adjon Ő Nagysága.« 

Szóról-szóra megismétlődik II. Rá-
kóczi György választási feltételeinek 
XIV. pontjában, 1642-ben. 

XV. pont. 
»Udvarhely városának állapotját 

Ő Nagysága az Országnak proponál-
tatván, a mint egyakaratból a magok 
javára és megmaradására valót, a 
közönséges igazságnak módja szerént, 
arról az Ország végez, azt követi.« 

Szórói-szóra megismétlődik I. Rá-
kóczi Ferenc választási feltételeinek 
XIV. pontjában, (1652) a következő 
toldással: 

»Főispánokat is azon vármegyé-
ben jószágos érdemes Haza fiait  adjon 
ő Nagysága, és mindenféle  Fö Tisz-
teket sokáig vacantiaban (üresedés-
ben) ne tartson; holott mind a Feje-
delmeknek, s mind pedig az ország-
nak afféléknek,  helyben nem létekből 
nem kevés kára következhetnék.« 

Az uj naptár »bevétele?. 
Pars III. Titulus XIII. 
»Az uj Kalendáriom ez Ország-

ban is bévétetelt, azért, mivel-hogy 
más szomszéd közelebb való keresz-
tyén Országokban is acceptáltatott«. 

- 1590-ből való törvény. 
(Addig ugyanis a Julianus-féle 

naptárt használták, mint a görögkele-
tiek a legújabb ideig. XIII. Gergely 
pápa 1582-ben javította meg a Julius 
Cézár-féle  naptárt, s itt ennek a javí-
tott naptárnak behozataláról van szó.) 

A sóaknákról. 
Pars III. Titulus XV. Articulus II. 
»Mivelhogy a Só Aknák Fiscale 

bonumoknak (állami  javaknak)  ren-
deltettenek, privatus emberektől pedig 
a Só Aknáknak nyittási és colálási 
interdicáltattanak, az eleitől fogván 
observáltatott szabadság és usus sze-
rént, a Fiscus Aknáiról mind Várme-
gyei, Székely Nemes rendeknek, Ló-
fő  embereknek a szerént házok szük-
ségére tlegendő Só adassék várako-
zás, betstelenséggel való illetés és 
santzoltatás (zsarolás)  nélkül az ordi-
náriumon (a törvény állal  megállapí-
tott  dijon)  kivül. A Székelységen lévő 
Só Aknákon egy-egy köböl zabbal 
tartoznak, az eddég való usus sze-
rént, és darabjától az ollyan Sónak 
egy-egy pénzzel.« (1601, 1610, 1615). 

Az 1651 i törvény (Pars V. Edic-
tum. I.) ezt így bővíti ki: »A Séz-
kelységen levő Darabantságnak is, az 
Aknákról házok szükségire való Só 
adás usque ad bene placitum Princi-
pum, rendeltetett, praestálván ők is 
az Aknákhoz való taxát, a szerént 
mint a több Székelyek.« 

(Ez intézkedés teljes megértésé-
hez tudni kell, hogy az 1562-iki szé-
kely felkelés  leveréséig a Székelyföl-
dön levő sóbányák a székelység köz-
vagyonát képezték. Magánembernek 
büntetés terhe alatt tilos volt bányát 
nyitani. A felkelés  leverése után eze-
ket a sóbányákat lefoglalták  a fejede-
lem számára, de a székely nemesek-
nek és lófőknek,  később pedig a gya-
logoknak is adtak saját házi szükség-
letükre sót.) 

Mértékekről. 
Pars III. Titulus XLV. Articu-

lus I. 
»A Mértékben való nagy confusio 

tolláltassék, és Erdélynek minden ré-
szeiben Ej telekkel, Vékákkal, Köblök-
kel, Singekkel, Fontokkal, Másákkal, 
és minden egyéb mértékekkel egyenlő-
képen éljenek, és mindezek a Kolos-
vári mértékhez alkalmaztassanak. A 
Székelységen Udvarhelyről adattassa-
nak ki a több 8zékekre és Városokra, 
azokról a Falukra.« (1606.) 

Erkölcsi ügyek. 
Pars III. Titulus. XLVII. Articu-

lus XXI. 
»A nős parázna személyek halál-

lal büntettessenek, a nőtelenek pedig-
leg ne birsággal, hanem vesszővel 
büntettessenek, és annak utánna Ecc-
lesiát követni tartozzanak, ha egymást 
el-nem vészik; de ha egymást elve-
szik, meg ne vesszőztessenek, hanem 
Ecclesiát tartoznak követni.« (1619.) 

Articulus XII. »Isten ellen való 
káromkodó, és hallani is irtózásra való 
szitkozódások kezdettenek bé-szár-
mazni tsak nem régen Hazánkba; 
mellyért is hogy annak neme és mi-
volta szerént való kemény büntetés-
sel, és ha annak érdeme ugy mutatja, 
halállal is meg-büntettessenek affélét 
tselekedők; végeztetik.« (1588 és 1619.) 

Fiak erkölt8telenségekről. 
Titulus XLVIII. Articulus I. 
»Az erköltstelen fiakat,  kik Aty-
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ON IS 
vegyen részt az Állami Sorsjáték hallatlanul előnyös 

ú j j á t é k t e r v e 
sokmiliós nyerési esélyeiben! 

1 4 0 . 0 0 0 sorsjegy (KRSÍ) 72 .319 nyeremény! 
52% nyerési esély! — Minden második sorsjegy nyer! 

íme az előző és az új sorsjáték közötti előnyök: 
E d d i g v o l t 5 6 5 1 1 n y e r e m é n y , m o s t lesz 7 2 , 8 1 » ! 

„ elosztottak évente 480.000 000 lejt, most elosztanak 8S4.000.000 
„ a IV. osztályban volt 16 drb 100.000 lejes nyeremény, most lesz 90 drb. 
„ > > > 20 » 70.0000 lejes nyeremény, most lesz 100 drb. 

Vásároljon azonnal sorsjegyet 200 lejért 
és vegyen részt a 

ju l ius 15-íki e lső osztály húzásán I 
Colecturile principale din Ardeal şi Banat: 

A r a d Banca Goldschmidt, 
Casa de Păstrare Generală 

din Arad S A. 
B r a ş o v »Fortuna« Alex. Enkelhardt 
C l u j Banca Iliescu 

Economia 
Institutul Comercial de Credit 

C l u j 

O r a d e a Banca Dacia 
Union S. A. 

Tg.-Mureş Ernest Révész 

Timişoara Banca Centrală 
Banca de Scont 
Banca Timişoarei 

HIREK. 
Junius 2!, 

Willer képviselő városunkban. 
Willer József  dr. képviselőnk Űrnap, 
ján a délután 5 órai vonattal váro-
sunkba érkezett. Ezúttal a dalostest-
véreknek szólt a látogatás, akik fel-
kérték Willert, mint köztudomás sze-
rint elsőrendű zene-szakértőt, hogy 
hallgassa meg és birálja felül  a 29 iki 
országos dalosversenyre készülő dalár-
dáinkat. Willer dr. aznap este részt is 
vett a két dalegylet: a Székely Dal-
egylet és a Ref.  Dalkör próbáin s ma 
pénteken a reggeli vonattal utazott el 
Bucureştibe. 

Papi jubileum. Dr. Balásy Imre 
Cluj—Szent-Péteri esperes-plebános ju-
nius 17-én tartotta pappá szentelésé-
nek 25 éves évfordulója  alkalmából 
ezüst-miséjét. A közszeretetben álló 
papot hivei és paptársai meleg ünnep-
lésben részesítették a jubileumon. Dr. 
Balásy megyénkből való, Beclean— 
bethlenfalvi  származású s diákéveiből 
arról nevezetes, hogy mindig kitűnő 
tanuló volt s a székelyviseletet, a ha-
risnyát, nem hagyta el mindaddig, 
amig az érettségit le nem tette. 

Évzáró a rk. főgimnáziumban. A 
rk. főgimnáziumban  az évzáró ünne-
pélyt junius 29-én, szombaton délelőtt 
tartják meg a 9 órás Te Deum és 
szentmise után. A záróünnepélyre a 
szülőket, a tanügybarátokat és az in-
tézet jótevőit ezúton hivja meg az in-
tézet igazgatósága. 

Halálozás. Mánya  Gerőné  Ágos-
ton Mária Praid községben, f.  hó 14-
ikén, hosszas szenvedés után, élete 
legszebb szskában, 31 éves korában 
elhunyt. Férje és testvérei, kiterjedt, 
tekintélyes rokonsággal együtt gyászol-
ják. Nagy részvét mellett temették. 
— Szász  Sámuelné  Keresztes Juliánná 
f.  hó 20 ikán 37 éves korában elhunyt. 
Üzletünk közismert lapkihordója jó fe-
leség ít veszítette el vele. 

A róm. kath. főgimnázium Igaz-
gatósága közli a szülőkkel, hogy az 
1. oszt. felvételi  vizsga junius 22 én, 
szombaton reggel 8 órakor kezdődik. 
Vizsgadíj 80 leu. Bővebb felvilágosí-
tást az igazgatóság ad. 

Az odorheiuvérmegyei nyugdija-
sok egyesülete felkéri  temetkezési se 
gélyosztályának tagjait, hogy a folyó 
hó 8 án elhalt özv. László Mártonné 
2/í részes tag után esedékes járulékot 
az egyesület irodájában minél előbb 
befizetni  szíveskedjenek. 

tyokat s Annyokat nem betsü-
lik, sőt kesergetik, decernáltatott, 
hogy a Tisztek Vármegyéken és Szé-
keshelyeken törvény szerént megbün-
tettessék. Ha Attyát, Annyát szidal-
mazza, vagy poenitentiáztassék vagy 
egyéb iránt castigáltassék a Bírák Íté-
leti szerint. Attyoknak s Annyoknak 
meg-veréséért egyik kezek vágattassék 
el; meg sebhetésekért, vagy ölések-
ért, mint a kik Attyokfiaival  azont 
tselekszik, a Decretumban Íratott azon 
poenan convincáltassanak. 

* 

Tetemrehívás. 
Arany János egyik legszebb bal-

ladája a Tetemrehívás. Hogy a vers-
ben leirt szokás nem pusztán monda-
szerű dolog, vagy pedig a költő kép-
zeletének szüleménye, világosan mu-
tatja Erdély Országának H árom köny-
vekre osztott Törvényes Könyve, 
melyben az Ötödik rész LIV. edic-
tuma szóról-szóra ezeket mondja: 

»A Gyilkosságnak casusában az 
a régentén béjött, s keresztyénséghez 
nem illendő szokás, mely miatt a 
hólt test sok ideig is föld  színén tar-
tatott, ugy-mint amely mondatott te-
temre való hívásnak, ugyan akkor 
való hitfeladásnak,  azért való fizetés-
sel együtt, viszont a mely halál újítás-
nak hivattatik; mind ezek a Székely-
ség közzül  in perpetuum tolláltatnak.« 

(Ezt a törvényt 1649-ben hozták.) 
Közli: Dobos Ferenc dr. 

Esküvő. Ditrói Bajkó Margit és 
dr. Kabdebó József  mülőorvos, köz-
kórházi alorvos f.  hó 24 én d. u. fél 
1 órakor tartják esküvőjüket a tata-
bánya—újtelepi róm, kath. templom-
ban. 

Dalos-ünnepély. Az Odorheiu— 
udvarhelyi VI. daloskerület kötelékébe 
tartozó dalárdák egy része junius hó 
23-ikán, vasárnap délután 4—6 óráig, 
a Bucureşti-szálloda színháztermében 
dalos-ünnepélyt rendez. E dalos ün-
nepély célja, nemcsak az együvétar-
tozás és a dalkultura ápolása, hanem 
egyben a tg.-mureşi—maroşvâsârhelyi 
országos versenyre készülő dalkaroK 
próbaelőadása is, az itteni nagyközön-
ség részére. Megyénkből négy dalárda 
vesz részt az országos versenyen és 
pedig a Székely Dalegylet, odorheiui— 
udvarhelyi református  dalkör, porum-
beni-micii—kisgalambfalvi  és ragá-
neştii—rugoníalvi dalárdák. Ezen Ke-
rület kötelékébe tartozik Sighişoara— 
Segesvár is, honnan a református 
egyház vegyeskara szintén a verseny-
zők sorában áll. A versenyre készülő 
dalárdákon kivül, még egy pár jó 
nevü dalárda: a sâmbăteştii—szom-
batfalvi  és a hoghiai—hodgyai férfi-  és 
vegyeskar működik közre az ünnepé-
lyen. Ennek egész sorrendje a követ-
kező : 1. Gyülekezés a Maria Regina-té-
ren Va4 órakor. Onnan, a Székely Dal-
egylet fúvós  zenekarának kísérete mel-
lett, levonulás a terembe. II. Műsor: 
1. Imnul Regal. Előadja a Református 
Dalkör vegyeskara. 2. Üdvözlő beszéd. 
Tartja: Vajda Ferenc. 3. Tárcza B.: 
Négy eredeti magyar nóta. Előadja a 
Hoghiai Ref.  Dalkör férfikara.  4. Ba-
rényi—Tiboldi: Nyárutó. Zongorakí-
sérettel előadja: B. Sólyom Edith. 
5. Tompa—Sarudi: Madár fiaihoz. 
Előadja a Sâmbăteşrii Dalkör. 6. Móra— 
Pogatschnigg : A dal. Előadja a Székely 
Dalegylet. 7. Dr. Tamás—Borsay : 
Népdalegyveleg. Előadja a Hoghiai Ref. 
Dalkör vegyeskara. 8. Lányi; Népdal-
egyveleg. Előadja a Mugenii Dalkör. 
9. Népdalok. Zenekisérettel előadja: 
Bodrogi Balázs. ,10. Veres G.: Szé-
kely nóták. Előadja a Porumbeni-
micii Ref.  Dalkör. 11. Hoffmann  F.: 
Magyar népdalkincs. Előadja a Reít 
Dalkör. — Egy művészi színvonalon 
álló dalos ünnepélyben lesz része 
tehát az udvarhelyi közönségnek, s 
igy méltán megérdemli a pártolást. 
A rendezőség kéri a közönség pontos 
megjelenését, a 6 órai mozira való 

^ Szabad e kalákázni ? A Ciuc me-
gyei Sânt- Dominic—Csikszentdomokos 
községi csendőrőrmester maga elé ren-
delt 72 székely gazdát, akik egymásnak 
épületfafaragásban  és építkezésben se-
gédkeztek, vagyis, mint ezt a székelyek 
ősidők óta végezni és nevezni szokták : 
kalákáztak. A csendőrőrmesternek az 
volt a kifogása,  hogy a gazdáknak 
nincs iparengedélyük, sőt iparuk után 
még adót sem fizetnek.  Természetes, 
hogy sokra nem tudott menni az atya-
fiakkal,  mert az ilyen munkát sem 
megtiltani, sem iparengedélytől tenni 
függővé,  sem pedig megadóztatni nem 
lehet. Egyébként dr. Pál Gábor kép-
viselő is közbenjárt a zakl&tás meg' 
szüntetése érdekében. 
n« V A/ /fh/\A/\A  v\M ViVt/VY/ Afl  , 

Megáll apitottók á vasút autóbusz-
járatainak díjtételét. Bucurestiből je-
lentik : Az államvasuti vezérigazgató-
ságon tanulmányozták azt a kérdést, 
mennyi legyen a vasút szolgálatába 
állítandó társasgépkocsikon az utasok 
viteldija. A tanácskozáson több oldal-
ról az a vélemény hangzott el, hogy 
vegyék fel  a versenyt a magán-autó-
buszokkal és szállítsák le a viteldija-
kat. Az értekezlet eredménye az volt, 
hogy 1 80 lejben állapították meg km.-
ként a személyszállitás díjtételét, ami 
olcsóbb, mint a vasúti utas tarifa. 

Köszönetnyilvánítás. Mindazoknak, 
akik felejthetetlen  nevelt fiunknak, 
Szász Andrásnak elhunyta alkalmával 
részvétnyilvánitásukkal, valamint a te-
metésén való megjelenésükkel fájdal-
mainkat enyhíteni igyekeztek, különö-
sen az Ifjúsági  Keresztyén Egyesület-
nek, hálás köszönetünket nyilvánítjuk. 
Berky  József  és neje. 

A Színházi Élet, Délibáb, Uj Idők 
és más képes foiyóiratok vásárlóit la-
punk nyomdája arra kéri, hogy a most 
szombati példányokat szíveskedjenek 
közvetlenül az üzletben átvenni vagy 
átvétetni, mert a kihordót ért gyásze-
set és temetés miatt ezeket a példá-
nyokat szombaton nem tudja házhoz 
szállíttatni. 

Véndiáktalálkozó. Az I. Gh. Duca-
székelykereszturi unitárius főgimnázi-
umban ezelőtt 30 évvel végzett diákok 
közül találkozóra gyűltek össze mult 
vasárnap a főgimnáziumban  dr. Elekes 
Domokos, Marosi Márton, Zoltán Sán-
dor, Székely Kelemen, Mózes Károly, 
Sándor Mihály és Forró József.  A szép 
ünnepségen a volt ás a jelenlegi taná 
rok közül is sokan résztvettek. Az 
istentiszteleten Ütő Lajos lelkész mon-
dott megható szép beszédet. A jubi-
láló vén diákok dr. Elekes Domokos 
indítványára elhatározták, hogy a fő-
gimnázium felső  tagozatának fenntar-
tására az intézetben tanult összes vén-
diákok között mozgalmat inditanak 

Tanulságos és kellemes kirándu-
lás. A junius 29—30 án Târgu-Mure-
şen—Marosvásárhelyt rendezendő or-
szágos dalosversenyre, amely méretei-
ben a legnagyobb lesz az eddigi da-
losversenyek között, a Székely Dalegy-
let vendégautóbuszt szervezett. Rész-
vételi díj oda-visszautazással 150 leu. 
Jelentkezni lehet Dulicsek  Sándor 
főtitkárnál  (Ordelt-üzlet), illetve a Szé-
kely Dalegylet székházában. Azok, 
akik olcsó és jó ellátást is igényelnek, 
azok Verestóy  Ferenc  egyleti gazdánál 
érdeklődjenek, A Székely  Dalegylet 
vendégkocsijánál  az előjegyzésben  az 
alapító  és pártoló  tagok  etőnyben  ré-
szesülnek.  A nagyszabású dalosünnepé-
lyen a kirándulók megtekintik még a 
székely kultúrpalotát, a képtárat, a 
Teleki-thékát, a Bolyai muzeumot és 
a villamosmüveket. 

x Értesítés. Tisztelettel értesítem a 
nagyérdemű vásárló községet, hogy a 
legjobb gyártmányú talpakat és bőrö-
ket a legjutányosabb árban számítom, 
úgyszintén liszt, cukor, kávé és min-
dennemű fűszer  a legolcsóbb árban 
kapható. Szives pártfogást  kér: Dávid 
Dezső  bőrkereskedő Bul. Reg. Ferdi-
nand 37. Odorheiu.V/jTtXtt f:  4 — 4 

x Beiratás az áll. liceumban. A »Ştr 
O. Iosif«  (állami) liceum igazgatósága 
tudomására hozza a összes érdekel-
teknek, hogy beiratkozásokat elfogad 
ugy az I., mint a többi osztályba a 
liceum titkári hivatala bármely munka-
napon. Az igazgatóság fölvesz  minden 
tanulót, tekintet nélkül arra, hogy 
állami, felekezeti  vagy magániskolából 
jön. A négy elemi osztályt végzett 
tanulók — tekintet nélkül az iskola 
városi, falusi,  vagy felekezeti  jellegére 
— felvételi  vizsga nélkül iratkozhatnak 
be, amennyiben a beiratkozok száma 
nem nagyobb a megengedettnél. Út-
baigazítással készségesen szolgál az 
iskola igazgatói és titkári hivatala. 

Bíró es ügyvéd pere a törvény-
széken. R. Rosmun helybeli járásbiró 
feljelentette  Iliescu dr. ügyvédet, mert 
ez olyan szavakkal illette őt, amelyek-
kel a iárásbirót birói és emberi mivol-

' tában is megsértette. A törvényszék ez 
I ügyben 13 ikára tűzte ki a tárgyalást, 
I amelyen azonban Iliescu ügyvéd netn 

jelent meg, mire a törvényszék 20-
ikára való elővezetését rendelte el, amit 
az ügyvéd orvosi bizonyítvány bekül-
désével próbált megelőzni. Minthogy 
azonban a biróság nem találta az or-
vosi bizonyítvány által kellőképpen 
igazoltnak, hogy a vádlott állapota a 
tárgyaláson való megjelenést komolyan 
akadályozná, az elővezetést tegnap, 
csütörtökön délutánra valóban fogana-
tosították is, majd elnapolták a tárgya-
lást ma, pénteken délelőttre. Ezen a tár-
gyaláson, melyet derültség is többször 
élénkített, Iliescu hosszasan próbálta 
bizonyítani, hogy védettje érdekében, 
jogosan használta a járásbiró által sér-
tőknek talált szavakat, egyúttal szélesen 
ki-kitérve különböző törvényszakaszok, 
könyvrészletek idézésére, személyek 
emlegetésére, a kisebbségek ügyére, 
ítélethirdetésre, előreláthatólag, csak 
este, vagy holnap reggel kerülhet sor. 

x Mozihirek. Szombat este, vasár-
nap délután éa este a Iegcsodásabb 
operettsláger, Frasquita. Eszményi él-
vezetet fog  találni mindenki, aki sze-
reti és várja az igazi filmművészetet,  a 
rendezés sok páratlan finom  bravúr-
ját és aki szereti a halhatatlan Lehár-
muzsikát. E filmnek  külön érdekessége 
az, hogy a zenekart maga Lehár Fe-
renc dirigálja, a főszereplők  Jarmilla 
Novotna, Heinz Ruhmann. Nem is le-
het szóval kifejezni  ennek a filmnek 
ragyogó szépségét. E film  minden re-
ményt bevált, sőt még annál is töb-
bet. Lehár muzsikája itt él, viharzik, 
dalol, simul, a legtökéletesebben ujjá 
születik, újra él, olyan hatásokat kelt, 
melyet tollal igazán körülírni lehetetlen. 
Ezt látni kell. — Jönnek: Rumba, 
Erős férfi,  gyenge nő (Max Baer), Régi 
jó idők (Gretl Theimer). 

x Figyelem! 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-készítő, 2—6 

x Kiadók Homoródfürdőn,  a leg-
szebb napos helyen berendezett szobák 
konyhával. Értekezni lehet özv. dr. 
Borosnyay Pálnéval Srtada Carmen 
Sylva 12. 

x Elveszett a strandfürdőn  egy 
női ezüst karkötő-óra, fekete  karsza-
laggal, »Nagymamától 1930« bevésés-
sel. Becsületes megtalálója adja be ki-
adóhivatalunkba, illő jutalomban ré-
szesül. 
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Odorheiumegye a számok tükrében. 
Adatok a statisztikából. 

A régi megye a háború befejezése  után a Mureş megyéből hozzácsatolt 
Sângheorghe de Padure-i járással megnagyobbodott. Területe jelenleg 2.939 
négyzetkilóméter. A lakosság száma állandóan növekvőben van. Száma jelen-
leg 130.197. Ebből a magyar lélekszám : 119 ezer. Román 7.888. Zsidó 1.366. 
Német 399. Más nemzetiségű 1.544. Közigazgatásilag a megye öt járásra osz-
lik. Ezek a következők: Odorheiu, Praid, Sângheorghe de Pădure, I. G. Duca 
(Cristur) és Ocland. A megye területén levő községek száma 140, 54 körjegy-
zőséggel. 

A megyében a megművelt földterület  nagysága 295 ezer 680 holdat tesz ki. 
Ebből szántóföld  75.503 hold, Kaszáló 59 860 hold 
Magánlegelők 43.333 » Gyümölcsös 2 380 » 
Szőlők 78 » Magánerdők 104.747 » 
Meg nem művelhető 9.379 » 

1—5 holdig 33.106 gazda 23.362 hold területen 
5—10 » 5 411 » 31.039 » » 
10—50 » 1.202 » 
50—250 » 80 » 

15.174 » * 
6.648 » » 

Összesen: 39.800 » 76.223 » » 
Közbirtokosságok, községek, egyházak 119.467 » > 

Az elmúlt év bevetett területe és terméseredménye vagonokban. 

Öszi buza 17.534 hold, termése 1.430 vagon 
Tavaszi buza 127 » » 7 , » Zab 10.515 » 1.130 » 
Őszi árpa 116 » > 8 > 
Tavaszi árpa 1.487 > » 150 > 
Őszi rozs 956 » 62 > 
Tavaszi rozs 30 » » 2 » 
Tengeri 15.310 » > 2.291 » 
Lucerna 811 » > 376 7> takarmány 

és 5 » mag 
Lóhere 2.047 » » 978 » takarmány 

és 7 » mag 
Égyéb takarmány 816 » » 164 » 
Bab 93 » » 12 » 
Szójabab 1 > > 1.100 kgr. 
Borsó 13 hold termése 2 vagon 
Lencse 7 » » 2.500 kgr. 
Hagyma 148 » » 61 vagon 
Burgonya 2.275 » » 1.752 s> 
Káposzta 215 » > 133 > 
Sárga és görögdinye 3 » » 2.500 kgr. 
Más kerti vetemény 266 » » 84 vagon 
Kender 458 » » 2 » mag 
Len 8 » » 2.500 kgr. 
Mák 3 » > 280 » 
Cukorrépa 33 » » 36 vagon 
Ipari növények 26 » > 1 » 

idei gazdasági év vetésterülete. 
Rozs 750 hold 
Burgonya 2.000 > 
Vetemény 150 » 

Őszi buza 17.850 hold, 
Tavaszi buza 130 » 
Őszi árpa 70 » 
Tavaszi árpa 1.500 » 

Odorheiu megyeszékhelytől nyugatra a vidék agrárjellegű, mig a havas-
alji községek lakossága erdőkitermeléssel és fafuvarozással  foglalkozik.  A mező-
gazdaság fellendítésén  a megyei mezőgazdasági kamara dolgozik. Évi költség-
vetése 980 ezer lej, amelyből azonban az adminisztrációra 580 ezer lejt fordí-
tanak, ami túlzott igazgatási kiadásnak tűnik fel. 

A megye állattenyésztése fejlett.  Az állatállomány a következő: 
Ló 15.393 darab Szarvasmarha 45 965 drb. 
Juh 61.510 » Sertés 12.254 * 
Baromfi  186.315 » 

Községi bika 305 darab, magánbika 22. A megye területén működik 5 
fedeztető  állomás 10 ménnel. 

A közegészségügy terén a viszonyok a megyében kielégítők. Az orvosok 
száma 31. Gyógyszertáraké 10. Szülésznő 82, ezek közül községi fizetést  él-
vez 63. A megye területén .egy közkórház ós egy magánszatorium működik 
Odorheiun. 

Népmozgalmi adatok 1934 ben. 
Születések: 1.783 fiu, 1.688 leány 
Ebből román 109 » 96 > 

» magyar 1.575 » 1.523 » 
> német 4 » 4 » 

Halva született 38 » 31 » 
Ebből román 1 > 2 » 

magyar 37 » 27 > 
más nemzetiségű 2 » 

H a I & I o z á s. 

Férfi 1.486 Nő 1.349 
román 140 17.75 ezrelék 
magyar 2.604 21.75 » 
német 6 1.15 » 
zsidó 22 16.10 » 
más nemzetiség 63 40.80 » 

K ö z o k t a t á s ü g y . 

A megye területén működik 130 állami, 114 felekezeti  elemi iskola 
Az állami tanerők száma 283 » 114 » tanerők száma 
A megye területén működik 34 állami óvoda 
Kisebbségi óvoda 8 

x Az állami osztálysors játék junius 
15 iki húzásán a főbb  nyeremények 
a következők: 6.000,000 lejt nyert 61751 
(seria I—II), 2.000,000 lejt nyert 10913, 
1 milliót 12062 és 27623, 400.000 lejt 
nyertek 33803, 62066, 63249 . (Tg.-
mureş), 200.000 lejt 10108, 25135, 
34466, 49937, 61965. Ezenkívül ki-
húztak 30.000 számot különböző 
100.000 és kisebb nyereményekkel. A 
sorsjegyekből azok, amelyek 34 el 
végződnek, egyenként 7000 lejt, ame-
lyek 6 vagy 7-el végződnek, 4444 » lejt 
nyertek. — Ezenkívül kihúzták az 
összes anexa-nyereményeket is. — 
Huzási listát bárki részére díjmente-
sen ad junius 20-tól kezdve Révész 
Ernő sorsjegyirodája T.-Mureş ós az 
összes elárusítók, akik bármilyen fel-
világosítással szívesen állnak a t. kö-
zönség rendelkezésére. (Révész Ernő-
sorsjegyiroda közlése.) 

Régi számok a 

Délibábból 
2 lejért és a ^ 
Tolnai Világlapjából 
3 lejért kaphatók a 
Könyvnyomda R -T. 

üzletében. 

Tejcsarnokok figyelmébe! 
Vajcsomagoló papir kg.-ként 
95 lejért kapható a Könyv-
nyomda Részv.-T. üzletében, 
a K a s s a y-bodega mellett. 

Háztartásában nagy megtakarí-
tást érhet el a 

K A W O L E U M -

; 

használatával. Padlóra, falra,  asz-
talra alkalmazható viaszkos-vá-
szon, mely hajlitható, mosható, a 
meleget is állja, s a z s i r t nem 
veszi be. — Méterenként 35 lej. 
Kapható négyféle  s z í n b e n a 
K ö n y v n y o m d a R-T. b o l t j á b a n ^ 

* * * * * * 

Pitidenféle  . íotcwmunkák, ugy~ 
szintén, előhivás, másolás , 

nagyítás és külső felvételezés  stb. 
szakszerű és gyors kidolgozását 
„ — = Vállalja a ..-.-=rrsr 

r t 

LANTZKY-DROMABAH 
F o t ó - P l u h á r . iV Előhívás ingyen. 

Kölnivizet, pudert, puderdo-
bozokat és minden kozme-
tikai cikket megbizható 
minőségben és j u t á n y o s 
- 1 áron a 

Lántzky-drogneriában 
szerezhet be. 

Ha elegáns és szép c ipőt 
akar vásárolni, ugy keresse fel 

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