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Junius 8-ikának meg-
ünneplése. 

Junius 8 ika II. Károly király 
hazatérésének, trónfoglalásanak  ün-
nepi évfordulója  és őfelsége  már is-
mételten azt az óhfljtását  fejezte  ki, 
szeretné, ha ezt a napot az ifjúság 
napjának tekintenék, főképpen  az ifjú 
ság sporfgyakorlataival,  szórakozásá 
val. Ez ujabban általában igy is szo 
kott történni országszerte, s igy tör-
tént ez ebben az évben is, mikor 
Bucureştiben különösen rendkívüli 
pompával ünnepelték meg ezt a na-
pol Mosciski lengyel köztársasági el-
nök jelenlétében és II. Károly király-
nak a nagy stádionban felvonult  or-
szágőrökhöz intézett lelkesítő beszé-
dével. 

Zenés ébresztővel ébredt erre a 
napra városunk lakossága is, mely a 
házakat fellobogózta.  Reggel az ifjú-
ság fegyelmezett  rendben a sportte-
lepre vonult, ahol nsgy számmal jelent 
meg a közönség is. Itt az ünnepség 
istentisztelettel, s a királyhimnusz ének-
lésével kezdődött, majd az országzászlót 
húzták fel  és az országőrök énekeltek. 
Rusan lelkész mondott ünnepi beszé-
det, majd Steriopol liceumi igazgató, 
mint az országőrök helybeli csoport-
jának parancsnoka, szónokolt lelke-
sítve. Mind a ketten hangsúlyozták 
beszédeikben az itt élő nemzetek közti 
megértés és türelmes együttműködés 
szükségességét. Constaminescu pre-
fect az ifjúsági  tornaversenyeken ki 
tünt leányok és fiuk  közt érmeket 
osztott szét. Majd a különböző fiú-
iskolák, leánygimn. és tanítónőképző 
növendékeinek ügyes és változatos 
szabadgyakorlatai, s az országőr és ka-
katonai előképzős ifjúság  fegyverrel  vég-
zett, nagysikerű mutatványai következ 
tek. Végül az összes csapatok katonai 
zeneszóra diszmenetben vonultak el a 
Bucureşti szálló előtt felállott  tribü-
nök előtt, nagy tetszést keltve mene-
telésük rendjével, szabatosságával. 

A délután műsorát különböző já-
tékok és táncok töltötték ki, melyeket 
ugyancsak az ifjúság  mutatott be-sok 
ügyességgel. Este pedig az ifjúság  és 
a katonaság részvételével katonai 
zeneszó mellett, nagy fáklyás  menet 
volt, mely a prefectura elé vonult. Itt 
Constantinescu prefect mondott lendü-
letes és szintén az egymásközti meg-
értést hirdető beszédet. A nagysza-
bású ünnep utolsó része megint a 
sporttelepen folyt  le, ahol megtörtént 
az országzászló bevonása, majd a ka-
tonazene" dicséretes közreműködésével, 
szavalatok, tánc, énekszámok követ-
keztek és ünnepi táborozás. 

Befejeződött az esküdtszéki ülésszak. 

Figyelem! Figyelem 
Mielőtt a moly károkat okozna 
téli ruhadarabjaiban, adja be 
megóvás végett 

KASSAY szűcshöz, 
ahol csekély dijért biztosítva 
van moly, tüz és lopás-károk 
esetére. 
Odorheiu, Bulev. Reg. Ferdinand 
15 szám alatt. 

Szerdán, junius 9 én az utolsó 
ügy került sorra, amely a mos-
tani esküdtszék előtt ki volt tűzve. 
Az ügy békés befejezése  után (ami-
ről külön tudósításban számolunk be) 
Buteanu tanácselnök az ülésszakot 
befejezettnek  nyilvánította és megkö-
szönte az esküdteknek a törvénykezés 
munkájában való türelmes részvételü-
ket. Ezzel befejeződött  a mostani 
ülésszak, melynek egyik nevezetessége 
az volt, hogy csupa sajtóperek voltak 
erre kitűzve, a másik pedig az, hogy 
egyetlen ügyben sem került ítélethoza-
talra a sor, sőt még annyira sem lehe-
tett jutni egyetlen egy ügyben sem, 
hogy az esküdtek kisorsoíása s az 

esküdtbíróság megalakulása megtör-
ténjék. 

Ennek túlnyomó részben az volt 
az oka, hogy sok ügyet az úgyneve-
zett conciliară eljárás rendén kibékül-
tek, több ügyet pedig alaki hiányos-
ságok miatt kellett a következő ülés-
szakra utalni. Legnagyobb érdeklődést 
keltett a Margineanu tanfelügyelő  által 
0. Dobrota ellen indított sajtóper, a 
Curentul egy cikke miatt. Ebben este 
7 óráig folyt  az előzetes tárgyalás és 
ekkor egy semmiségi ok miatt, ame-
lyet Dobrota bucureşti ügyvédje érvé-
nyesített, mondta ki a bíróság az el-
halasztást. 

A német hadihajó 
bombázása 

miatt keletkezett bonyodalom és dip- i 
lomáciai feszültség  ugy látszik na-
gyobb veszedelem nélkül múlik el. S 
talán még jobb fordulatok  is szár-
maznak ez ügyből. Németország a 
maga elégtétel szerzésével befejezte  az 
ügyet, de az eset gondolkozóba ejtette 
Angliát, aki a német hajó elleni táma-
dásban azt látta, hogy a vörösek tá-
madásától még a nemzetközi semle-
gességi szervezet sincs biztonságban. 
Ezt a rádöbbenést Németország ügye 
sen használta fel  arra, hogy javasla-
tot tegyen a másik három nagyhata-
lomnak a semlegességi szolgálat át-
alakítása érdekében. Ez a javaslat 
arra irányul, hogy a spanyol háború 
körüli elzáró szolgálatot ezután csak 
Anglia, Franciaország, Olaszország és 
Németország teljesitse, amiben a lényeg 
az, hogy Szovjet Oroszország kizáró-
dik ebből a nemzetközi együttműkö-
désből. Ha sikerül ez a terv, annak 
kiszámíthatatlan következményei lehet-
nek, mert a spanyol ügyről más dip-
lomáciai területekre is könnyen át 
lehet majd vinni a négy nagyhatalom-
nak ezen együttműködését s egy ilyen 
átvitel könnyen meghozhatja azt a be-
látást, hogy az eddig követett mód-
szereken kivül másképpen is — s 
talán sokkal maradandóbb eredmény-
nyel — lehet keresni és megtalálni 
az együttes biztonságot. 

Veszedelmes méreteket oltott 
vármegyénkben a szárazság. 

Vármegyénk legtöbb részén sem 
május havában, sem juniusban eddig 
az ideig még kiadós eső nem volt, 
minek következtében a rétek füter-
mése silány és nagyon kevés, a tavaszi 
vetések és kapás növények fejlődése 
pedig teljesen megakadt. A rétek és 
mezők olyan képet mutatnak, mintha 
nem is junius közepe táján, hanem 
szeptember végén volnánk. Ha a szá 
razság tovább is tart, nagy Ínségnek 
néz elé vármegyénk népe. A nagy 
ínséggel fenyegető  szárazság megszű-
néséért a kath. templomokban már 
hetek óta könyörgő istentiszteleteket 
tartanak. 

Hősök napja. 
A hősök napja: junius 10 ike, 

ezt a napot a világháborúban részt-
vett államok talán kivétel nélkül min-
denütt megünneplik. Emlékéül azoknak, 
akik a hazájuk, nemzetük iránti köte-
lesség és hüségtartozásuknak a legna-
gyobb áldozat: életük feláldozása  árán 

"isi" tökéletesen megfeleltek.  A nemzetek 
ezzel a közünnepléssel jelt és a jövő 
felé  irányuló biztatást is szolgáltatnak 
arról, hogy az értük való hősi áldoza-
tot nem felejtik,  hősi halottjaik emlé-
két évek multával is mindig méltó 
megbecsülésben részesitik. Romániában 
is évről évre, városokon és falvakban 
is megünneplik a hősök napját. Meg-
ünnepelték ebben az esztendőben is. 
Városunkban délelőtt templomi isten-
tiszteletek voltak, majd katonai zenével 
hosszú menet vonult, az egyházak, 
hivatalok, hadsereg, iskolák, katonai 
előképző, országvédő alakulatok, tes-
tületek és a közönség részvételével, a 
hősök sírjához. Itt Rusan ortodox (gör. 
kel.) és Vajda Ferenc ref.  lelkész, Jak-
lovszky Dénes lic. tanár és Popescu 
alezredes, katonai parancsnok méltat-
ták lelkesen a nap jelentőségét, kegye-
lettel emlékezve meg az önfeláldozó 
kötelességteljesítés közben életüket 
vesztett hősi halottakról. 

SPORT. 
A G. S. 6 J.-Astra és az MTß 

bajnoki mérkőzése vasárnap d. u. 5 
órakor lesz a helyi sportpályán. 

Vizsga-hangverseny. 
Kiss Elek zenetanár növendékei-

vel vizsga hangversenyt rendez f.  hó 
12 én, szombaton este fél  9 órai kez-
dettel a ref.  egyház Király-utcában 
levő kultúrtermében, melyre az érde-
kelt szülőket és zenebarátokat ezúton 
is tisztelettel meghívja. 

M ű s o r : 
1. Chován: Keringő. Zongorán 

játsza : Voszka Rudi. 
2. Händel: Largó. Hegedűn ját-

sza : Bálint Mária. 
3. Roderich: Biedermeyer walzer. 

Hegedűn játsza : Wenetsek József. 
4. Bach: Románc. Hegedűn ját-

sza : Voszka Stefike. 
5. Schumann : Träumerei. Hege-

dűn játsza: Göböly Sándor. 
6. Schubert: Ständchen. Hegedűn 

játsza : Moldován Baba. 
7. Bloch József:  Magyar fantá-

zia. Hegedűn játsza: Boda Juci. 
8. Burgmüller: Visszatérés. Zon-

gorán játsza: Péter Baba. 
9. Simonetti: Madrigal. Hegedűn 

játsza : Moldován Potyó. 
10. Bloch: II. Magyar rapszódia. 

Hegedűn játsza : Péter Attila. 
11. Schubert: Ländler walzer. 

Zongorán játsza : Voszka Baba. 
12. Müdalokat énekel: Bende 

László. 
13. Bloch : III. Magyar rapszódia. 

Hegedűn játsza: Gyerkes Sári. 
14. Tschaikovsky : Chanson triste 

Csellón játsza : Lőrincz László. 
15. Bloch: Concerto. Hegedűn 

játsza : Orbán Gizi. 
16. Rode: Violin-concert. Nr. 7. 

A moll. Hegedűn játsza: Farkas Gyula. 

Zongorán kisér: Zakariás Gábor. 

Befolyásolni  akarta az esküdteket, — ki-
tiltották a tárgyalásokról 

Szokatlan és egyesek részére intő 
például is szolgálható eset történt pár 
nappal ezelőtt a törvényszéken. 

Junius 2 ikával volt tárgyalásra 
kitűzve a Buteanu táblai tanácselnök 
vezetésével városunkban összeült es-
küdtszék előtt az a bünper, melyet 
Réti Imre dr., az úgynevezett kis-
gazda-párt elnöke indított Hihléder 
Fels Ákos dr. ellen, sajtó utján elkö-
vetett becsületsértés miatt. Az uj bűn-
vádi eljárásnak megfelelőleg  az elnök 
békéltetési (conciliară) eljárásra hivta 
be a peres feleket  a tanácskozási szo-
bába, ahová a birói szaktanács visz-
szavonuli. Amig ez az eljárás folyt 
(különben-.eredménytelenül), a Réti-féle 
uiság, a Hargita felelős  szerkesztője, 
Asztalos Dénes, aki már előbb az es-
küdtek között a tárgyalási teremben 
levő elkerített helyen foglalt  helyet, az 
esküdtek között propagandát kezdett 
kifejteni,  aminek télre nem ismerhető-
leg az volt a célja, hogy hangulatot 

keltsen Hinléder dr. elitéltetése mellett. 
Tette ezt akkor, mikor a beidézett 
esküdtek kisorsoíása még meg sem 
történt, tehát az összes esküdtek 
között. 

A tárgyalás befejezése,  pontosab-
ban : a tárgyalásnak alaki hiányossá-
gok miatt történt elhalasztása után. 
maguk az esküdtek hivták fel  Hinlé-
der dr. figyelmét  a történtekre, töb-
ben közülök nyilatkozatot is adtak, 
s ennek alapján Hinléder dr. feljelen-
tést tett az esetről az esküdtszék elnö 
kénél. A következő nap az esküdt-
bíróság foglalkozott  a feljelentéssel  és 
ennek eredményeképpen Asztalos Dé-
nest az esküdtszék előtti további tár-
gyalásokról kitiltotta, s csak abban az 
esetben engedte meg a teremben való 
megjelenését, ha oda idézve van. 
Asztalos, anélkül, hogy tudomást szer 
zett volna már erről a határozatról, 
másnap újból megjelent a tárgyalási 
teremben, de a jelenlevő karhatalmi 

A Székely Dalegylet majálisa junius 13-án, vasárnap a Szejke-fürdö melletti erdőben 
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Dús választékú 
áruink 
minőségben, 
fazonban, 
kiállításban 
és árban 
utolérhetetlen ek. 

BÁliCS-cipőüzlet Odorheiu. 

Gróf Rinaldó titkaiból. 
A Székely Dalegylet pompás da-

rabbal kedveskedik az őt mindig hűsé-
gesen támogató nagy közönségének, 
mikor a jövő héten bemutatja a János 
vitéz világhírű szerzőjének remek, nagy 
daljátékát:  Gróf  Rinaldót. Meglátogattuk 
a lelkesen és szorgalmasan folyó  pró-
bákat és egy pár érdekes titkot jegyez 
tünk fel  a Székely Dalegylet komoly 
munkamühelyéből. 

Bodrogi Balázs, a hires aranylan-
tos tenorista, nehéz, modern, guggoló 
táncot fog  lejterii, életében először egy 
kedves kvartettben. Balázs ingujjban, 
kissé megfogyva  végzi a szokatlanul 
nehéz mozdulatokat, mosolyogva és 
bő sóhajtások között. Már előre fél  a 
sikertől, hogy számát meg kell több-
ször ismételnie. 

* 

Kerestély Gyulának, a daliás bon-
vivantnak : ez az egyik legjobb szerepe. 
Van neki, nagyszerű énekei között, 
egy nagy jelenete Helénnel, akit a szó 
szoros értelmében a karjai között rabolt 
el Nos, hát Rin&ldó lovag — mondja 
neki a ragyogó szép Helén — nézze, 
ledobom magamról . . . . a köpenyege-
met . . . . itt állok . . . . fiatalon  . . . . 
kívánatosan . . . és maga, a hires asz 
szonyszeliditő, tétlenül á l l . . . . Ezt 
oldja meg Kerestély Gyula I 

* 

Miklós Jocó mindenben szerencsés, 
meg is érdemli. Most is remek szerepe 
van. Ahogy megjelenik a szinen, máris 
derű, jókedv költözik a boldog em 
Derszivekbe. Táncai, énekei, duettjei 
isteniek. Miklós Jóskának a címzésé-

nél ügyelnünk kell, mert ő kegyelmes 
gróf  úr lett érdemeinél fogva,  igaz, 
Beldovits Emil rövidebben és barátsá-
gosabban mondja Jóska cimét: drága 
félkegyelmű.  Nagyszerű száma Jós-
kának : 

Az asszonyért, az asszonyért, 
Mindent az édes, drága asszonyért! 

kezdetű ének. 
Nö de nem kell a dolgot félreér-

teni, Miklós J. most egy fontos,  ko-
moly lépés előtt áll. 

* 

Beldovits Emil a próbákon fárad-
hatatlanul táncol, hegedül,] énekel, ta-
nit, szép hangon énekel, izgul és a 
darabhoz verseket költ. Ezt utána csi-
nálni senkisem tudja. Pontossága és 
buzgalma páratlan. Ujabban — mióta 
uj primadonna szerepel, mind más be-
tétet akar beállítani nagy ügybuzga-
lommal a dárabba, hogy ő is csóko-
lozhassék egy keveset a darabban, 
mert ő tulajdonképpen a kegyelmes 
asszonyba szerelmes — mondja Emil. 
A zord rendező azonban nem kegyel-
mezeti meg Emilftek.  Tehát nincs uj 
csókbetét. így Beldovits Emil érthető 
érzékenységgel énekli népszerű dalát: 

Rózsikám Rózsik ám, 
Rózsbimbóm, Rózsifcám  1 
Rózsikain, Rózsikám! 
Én egy csókért roppant hálás volnék ám! 

A többi nagyszerű szereplő remek 
teljesítményéről, amit már a próbákon 
is kifejtenek  a derék rendezővel és a 
Székely Dalegylet házi zenekarával 
együtt, térszüke miatt, a következő 
számban számolunk be. 

(Érdeklődő.) 

Tekintettel arra, hogy a Bucu 
reşti szálloda nagy színházterme már 

közeg nyomban intézkedett az ő el-
távolításáról. 

Amennyire méltó és megérdemelt 
volt a biróságnak ez a megtorló in i 
tézkedése Asztalos Dénessel szemben, 
éppannyira megnyugtató is, hogy az 
esküdtbíróság nem habozott olyan 
rendelkezést alkalmazni, pmely az es 
küdtek befolyásolására  irányuló tör* 
vénytelen beavatkozást megbélyegezte, 
s egyúttal példamutatóan gondosko 
dott arról is, hogy egyesek a jövőben 
ne merhessék megpróbálni azt, hogy 
a független  Ítéletalkotást ilyen tör-
vényellenes mesterkedéssel befolyásol-
ják. 

Felvételi vizsgák 
a székelyudvarhelyi (odorheiu), róm. 
kath. fiufőgimnáziumban. 

Az I. osztályba való felvételi 
vizsga f.  hó 22 én reggel 8 órakor 
lesz. A felvételi  vizsgára bocsátásért 
beadandó kérvényre 8-f-l  lejes ok-
mánybélyeg ragasztandó és a következő 
okmányok csatolandók : 1. a revizorátus 
által láttamozott bizonyítvány az elemi 
iskola elvégzéséről, 2. születési, anya-
könyvi kivonat, 3. keresztlevél, 4. uj-
raoltási bizonyítvány, 5. állampolgár-
sági bizonyítvány másolata. Vizsgadíj: 
80 lej. A felvételi  vizsga tantárgyai: 
román, magyar nyelv és mennyiségtan. 

A IV. osztályosok V. oszt. ba való 
felvételi  vizsgája í. hó 23 án reggel 
8 órakor lesz. A régi IV. osztályt vég-
zett növendékek f.  hó 21-ig adják be 
8-f-l  lejes bélyeggel ellátott kérvénye-
iket, a születési anyakönyvi kivonat 
melléklésével az intézet igazgatósá 
gához. 1—2 

x Eladó olcsó áron egy alig 
használt modern hálószobaberendezés 
Bul. Reg. Ferdinand 19. sz. (emelet.) 

Zetelaka kiváltságos község 
történetéből. 

— Irta: Űrmőssy Árpád ig-tanitó. — 

Kevés község dicsekedhetik ol>an 
nagyszerű és izgalmas eseményekben 
gazdag történelmi múlttal, mint Zete-
laka (Zetea) kiváltságos község. Tör-
ténete messze visszanyúlik a ezredik 
esztendő körüli időkbe és a mondák 
világába vész el. 

A község megalakulása és törté' 
nelmének kezdete szorosan összefügg 
Zete- várának történelmével. Zete vára 
a községtől északra, mintegy 3—4 
kilóméternyire emelkedő Deság hegyén 
állott. Ez egy büszkén, merészen fel-
emelkedő hegy, lábánál a Deság pa-
taka csobog az ősi időkről, tetejét 
százados, viharverte tölgyek koszo 
ruzzák s onnan messzire lehet körül-
tekinteni. Habár Zetevárának történel-
mét csak a monda tartotta is fenn, 
létezéséhez már már a legkisebb két-
ség sem fér. 

Szigethy Gyula Mihály, az udvar-
helyi ref.  kollégium tudós tanára 1829-
ben, tehát több, mint száz évvel ezelőtt 
Írogatva a megyei községek lakosainak 
foglalkozásáról,  stb., feljegyezte  : »Zete 
hajdan erős várának omladékai még 
ma is látszanak.« Orbán Balázs, a 
nagy székely, mikor kutató útjában 
Zete várához is ellátogatott, felmérte  a 
vár alapjának a nagyságát. Falrakatot 
— irása szerint — már nem talált, de 
a falak  alapja jól látszott és azt fel  is 
mérte. 

Boros János székely gazda, mikor 
1924 ben, leégett háza felépítésére  kö-
vet hordott Zete várától, a kőhulla-

Ujság-
makulatura 
kapható: 

a Könyvnyomda R.-T 
papirkereskedésóben 
12 lejért kilónként 

Házszentelési ünnep a 
rendörségen. 

Annak idején közöltük volt, hogy 
a helybeli rendőrség h vatalát néhány 
héttel ezelőtt a Bul. Reg. Ferdinand 
(v. Kossuth utca) 20 sz. alatti házba 
helyezte át. Az újonnan kifestett  és 
rendbehozott helyiségek felszentelé-
sére a rendőrség 10-ikén, csütörtökön 
délkor ünnepséget rendezett, figyelmes 
meghívást küldve a polgári testületek 
és lakosság több tagjához is, akik 
Constantinescu prefect, a hadsereg, a 
vármegye, a város, a bíróságok és 
más hivatali testületek, iskolák veze-
tői mellett, szép számmal is jelentek 
meg az ünnepélyen. Jelen volt Ovidiu 
Macelaru inspector gen. is. A felszen 
lelést Rusan és Ivan lelkészek végezték 
a megfelelő  egyházi szertartás szerint. 
Utána finom  buffet  várta a közönsé-
get, melynek üdvözlésére Theodoru 
rendőrfőnök  mondott érdekes beszédet, 
kifejezve,  mennyire szükségesnek és 
fontosnak  tartotta, hogy a rendőrség 
olyan épületben legyen elhelyezve, 
amely e szépen fejlődő,  érdemes vá 
rosnak megfelel.  Utána Macelaru ins 
pect, gen., majd Constantinescu prefect 
szólaltak fel,  szép szavakban fejezve 
ki óhajtásukat a zavartalan köznyu-
galomra és lelki békére vonatkozólag. 

A sikerült ünnepség után a kö 
zönség a világos és előkelő hatású 
helyiségekből azzal a reménységgel 
távozott, hogy a hivatal állandó, ZŜ " 
varíalan őmelye lesz a közérdeket 
szolgáló törvényességnek, rendnek "Jés 
köznyugalomnak. 

x Eladó: 13 drb. Révai Nagy-
Lexikon, Arany János, Eötvös József 
és Jósika Miklós összes müvei disz-
kötésben, egy hegedű, egy drb. 5 
lámpásos Csebeko rádió, valamint 
egyéb tárgyak. Cim a kiadóhivatalban. 

dékban 2 drb. kancsólület talált. A 
kancsófülek  bronzból vannak öntve 
és alsó részükön egy egy emberi fő 
van kivésve. Ez emberfejek  haragtól 
redőbe vont szemöldökéből legalább 
1000—1500 vérzivataros esztendő néz 
reánk ! 

Hogy kik építették a várat és mi 
kor ? erre a mai tudásunkkal felelni 
teljesen képtelenek vagyunk. Elpusztulá-
sát a monda Isten büntetésének tartja 
Zete nem akarta a keresztény vallást 
elfogadni;  sőt pogány módon káro-
molta az Istent. Ezért Isten sújtó keze 
eltörülte a várat és büszke, pogány 
urát két lányával együtt. A vár elpusz-
tulása tényleg összeeshetik a keresz-
tény vallás elterjedésekor a székely-
földi  várak uraival duló csatákkal ! 

Á várfalak  helye ma is, különö 
sen az északi részen, pontosan kive-
hető és követhető. A Deság hegy nyu-
gati oldala egy leszakadt sziklafalat 
mutat. A természet erőinek beavatko-
zása folytán  leszakadt hegyrész a 
Deság-hegy lábánál, a Küküllő partján 
torlódott fel.  A hegy oldalán valóságos 
kőfolyam  látható, mely kimeríthetet-
lennek látszik. Felvetődik a kérdés: 
az igazi vár — a monda szerint — 
nem a leszakadt részen büszkéiké 
dett-e ég felé  s a tetőn látható csak 
váracs volt, mint pl. Budváránál? 
Olyan kérdések, amelyekre — mint any-
nyira — sohasem fogjuk  megkapni a 
feleletet. 

Az első község a maitól északra 
három km. távolságra feküdt,  a Nagy-
küküllő jobb partján, a mai Székely-
udvarhely—Gyergyószentmiklós (Odor-
heiu—Gheorgheni) közti ut mellett, 
Zete vár szomszédságában. Akkori neve 
Cseleháza volt. (Jakab E. szerint a 

Csele nevek összefüggésben  vannak 
Chele hun kapitány nevével.) A régi 
község helyén elterülő mezőt máig is 
Cselének hívják. A község lakói első 
templomukat még Cselehazában felé-
pítették — Fogarassy M. püspök állí-
tása szerint: Szent László idejében — 
az Isten dicsőségére. A szántó vető 
ekéje, az ősi szentségház helyén, még 
ma is tégla, kődarabokat hoz felszinre. 

Hogy egy nép ősi települési he-
lyét elhagyja és vándorbotot vegytn 
kezébe, oda nagy katasztrófák  kellenek. 
Ilyen nagy katasztiófa,  nagy történelmi 
esemény volt az 1241—42 évi tatár-
dúlás. A tatár hordák Cseleházába is 
elvetődtek. A nép a rengeteg erdőkbe 
menekült, s ott védekezett Bátor Ba-
lázs vezetése alatt a biztos halál ellen, 
p rázuduló kegyetlen talárhordák ellen. 
És sikerrel. A visszavonuló tatárok 
aztán bosszúból felperzselték  az ősi 
fészket.  Cseleházából csak két malom 
maradt meg a Küküllő mellett. A ma-
lomköveket a mult század második 
felében  hozták haza és használták fel. 

A visszatérő nép csak hamut ta-
lált az ősi telep helyén. Főként ez, de 
más természeti okok, mint: örökös 
szél, vízhiány, is hozzájárulhattak 
ahoz ; hogy otthagyják ősi falujukat  és 
attól délre három kmre, a mai helyén 
épitse fel  az élniakarás, a törhetetlen 
emberi akarat a második faiut.  Vissza-
emlékezve negy elődjére, urtra Zeiére, 
(esetleg neki valami leszármazottja is 
élhetett a nép közötr, mint biró) az 
uj falut  a nép elnevezte Zetelakának. 

A mai község megalakulásának 
ideje, ezek szerint, a tatárjárást, az 
1242 évet követő újjáépítési korszakra 
esik. Az 1332—37 évi pápai tizedjegy-
zékben már mint önálló, tekintélyes 

egyházközség szerepel Benedek papja 
plébánosa vezetése alatt. 

A török háborúk korában és a v 
reformáció  idejében Zetelaka lakosait ^ 
vitézség és hithüség jellemzi. Ezt bi- v 
zor.yitja a sok nemesi oklevél, amelye-
ket az erdélyi fejedelmektől,  magyar 
királyoktól kaptak ; a Zetelakát alkotó 
ősi családok között nem egy volt, amely 
a primorok, főnemesek  sorába küz-
dötte fel  magát, a székely kiváltságo-
sok első rendjébe emelkedett; a refor-
máció alatt is végig ragaszkodott val-
lásához s ha egy pillanatra, fejedelmi 
nyomásra, el is tért kath. vallá-
sától, ez csak ideig óráig való állapo-
tot jelentett számára. 

(Folyt, a jövő számban.) 

Üzletnyitás . 
Értesítem a m. t. »közön-
séget, hogy Bul. Reg. Fer-
dinand (volt Kossúth-ut-
ca) 17 szám alatt 

ul férfi- és női 
divatüzletei 

nyitottam, ahol jó árukat 
adok el szolid áron. 

Szives pártfogást  kérek, tisztelettel: 

Dulicsek Sándor. 

x Eladó ház. Eladó olcsó áron 
egy 3 szobás ház, baconi cseréppel 
fedve,  ajtóval és ablakkal együtt. 
Érdeklődni lehet Bokor Árpádnál Beth-
lenfalva—Beclean,  jud. Odorheiu. 2 3 
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le van bontva, s a pompás operettet a 
református  kulturház sokkal szűkebb 
termében fogják  bemutatni, a rende-
zőség 3 előadásra kért és kapott en-
gedélyt, amely előadásokra már a jövő 
hét elején lehet a jegyeket előjegyezni. 
Mindhárom előadáson egyforma  hely 
árak lesznek. A darab szereplőinek 
teljes névsorát a jövő hét elején meg-
jelenő plakátok fogják  közölni. 

H I H E i t 
Junius 12. 

Lapunknak ez a száma a több egy-
máshoz közeleső, utóbbi ünnepnap és 
munkaszünet miatt, némi késéssel, 
szombaton délelőtt jelenik meg. 

Doktorrá avatják II. Károly királyt. 
II. Károly király 13 ikán, vasárnap 
délelőtt Kolozsvárra érkezik, s ezen a 
napon fog  megtörténni Őfelsége  tisz-
teletbeli (honoris causa) doktorrá ava-
tása is az egyetemen. 

Zetelaka kiváltságos község tör-
ténete. Ezen a cimen mai számunk 
tárcarovatában egy, körülbelül még 
1—2 tárcafolytatásra  terjedő közle-
ményhez kezdünk. Szerzője, Ürrnössy 
Árpád, felekezeti ig.-tanitó, évek során 
át végzett buzgó kutatással, sok fárad 
sággal összeszedte a község alapításá-
hoz, múltjához fűződő  kedves mondá-
kat és hiteles adatokat, s mindezt egy 
jókora nyomtatott füzetre  való mü-
vecskébe foglalta  össze. Tárcánk ebből 
a műből ismertet meg részleteket. 
Ajánljuk olvasóink figyelmébe. 

A miklósfalvi  volt biró esküdt 
széki pere. Nagy József  volt községi 
biró, miklósfalvi  lakos sajtó utján el-
követett rágalmazásért indított pert 
Asztalos Dénes, mint a Hargita fele-
lős szerkesztője ellen s a per később 
felelősség  áthárítás folytán  Benczédi 
István és Keresztes Domokos miklós-
falvi  lakosokra is kiterjedt. Előbb a 
marosvásárhelyi törvényszéknél voltak 
tárgyalások a régi perrend azon in 
tézkedése következtében, hogy a köz 
tisztviselő tisztviselői működésére vo-
natkozó sajtóközlemények miatti pe-
rek a táblai székhelyen működő tör-
vényszék elé tartoznak. Az uj törvény 
értelmében azonban az ügy az itteni 
esküdtszékre került s junius 9 én volt 
abban a tárgyalás. A békéltetési eljá 
rás során megfelelő  kijelentések tör-
téntek, Nagy József  feljelentését  visz-
szavonta, a vádlottak közül pedig 
Benczédi István 690 lej. Keresztes Do 
mokos 600 lej költség megfizetésére 
kötelezte magát. Evei az ügy megszűnt. 

Halálozás. Özv. Moldován  Mi-
hályné Kandó Ágnes 76 éves korában 
Szentegyházasfalu  községben elhunyt. 
Tekintélyes család gyászolja. 

A Székely Dalegylet majálisát, 
amely május 30 án a rossz idő miatt 
elmaradt, vasárnap, junius 13 án fog-
ják megtartani. A dalegylet összes 
tagjai rendezésében lefolyó  májális 
kétségkivül egyik leglátogatottabb er-
dei mulatsága lesz városunknak, mint-
ahogy eddig is a legnépesebb májáli-
sok voltak azok, amelyeket a Székely 
Dalegylet rendezett. A dalegylet tagjai 
vig énekszóval már reggel 8 órakor 
kivonulnak a Szejke-fürdő  melletti 
hűs erdőbe, s felütik  a különféle  sát-
rakat, amelyek alatt szorgalmas kezek 
fognak  arról gondoskodni, hogy ki-
tűnő ételekben és frissítő  italokban ne 
legyen hiány. A nagyközönség rendel-
kezésére egész nap autóbuszjárat lesz 
a barátok-temploma előtti térről mér-
sékelt viteldíj mellett. 

Hív  a rög r 
— A szerző  Tükör  előtt  c. uj verskötetéből.  — 

Az én édes  apám foldszántó  dalnok  volt, 
Az arcát, ruháját gyakran  díszítette 
Miattunk  gond,  s rongy-folt. 

Munka  előtt  szemét az égre szegezte, 
Az Istennel  beszélt,  jóbarát volt  vele, 
Halottam  —: tegezte. 

A pacsirták  dalát  apám megértette, 
De engem elűzött  a barázdák  közül,  , 
Vájjon  miért tette  ? 

Én már a madár  dalt  szobámból hallgatom, 
S jaj, hogy megváltozik,  amíg  bejön hozzám 
A nyitott  ablakon. 

A barázdák  nekem, ha közöttük  járok, 
Vádat  tolmácsolnak  s ugy tűnnek  fel  néha, 
Mint  nyaktörő  árkok. 

A régi barázdák  kitagadtak  engem, 
S az uj barázdákhoz,  hiába akarom, 
Nem  társul  a lelkem. 

Kováis  Péter 

Pápai kitüntetés. Városunk szü 
lőttjét, Gáspár István mezőberényi plé-
bános, tb. szentszéki birót, XI. Pius 
pápa számfeletti  titkos kamarásává 
nevezte ki. A kinevezési okmányt az 
apostoli kormányzó a plébánián adta 
át a kitüntetett plébánosnak. 

A Brassóban junius hó 27 én 
kezdődő országos kath. nagygyűléssel 
kapcsolatban a Kath. Népszövetség 
egyes szakosztályai nagyjelentőségű 
megbeszéléseket tartanak, miért is kí-
vánatos, hogy a tagozati elnökök, 
csoportvezetők, ifjúsági  alakulatok 
igazgatói és tagjai minél nagyobb 
számban vegyenek részt az értekez-
leteken. 

Egy érdekes birtokper a felső;, 
fokú  bíróság előtt. A Curia az özv. 
Andreiaş prefectné  és özv. Kassay 
Ákosné közti, ismeretes bethlenfalvi 
birtok-perben a felfolyamodási  tárgya-
lást október 1 jére tűzte ki. 

A nagyenyedi (aiudi) ref.  Beth 
len kollégium nyilvánossági jogú fiu 
líceumában az I. osztályos felvételi 
vizsgák ideje junius 24. Tárgyak : ro-
mán nyelv, magyar nyelv, mennyiség-
tan. Felvételi vizsgálati a jelentkezhet-
nek azok, akik legalább 4 elemi osz-
tályt végeztek és magyar az anya-
nyelvük. A jelentkezés 23 ikán délig 
történik irásos kéréssel, amely 8 lejes 
okmány- és 1 lejes repülőbélyeggel 
látandó el. A kérés 
nyelven állítandó ki. 
mányok : 1. születési 
vonat, 2. keresztlevél, 
sági bizonyítvány, 4. ujraoltási bizo-
nyítvány, 5. elemi iskolai bizonyítvány 
a revizorátussal láttamoztatva, ha fe-
lekezeti iskolában tanult a tanuló, ha 
állami iskolában tanult s az állította 
ki a bizonyítványt, a láttamozás nem 
kell. Korhatár 9 és fél—13  és fél  év. 
A vizsgadíj 80 lej. Akiknek nem ma-
gyar hangzású a nevük, hatóság előtt 
állítsanak ki nyilatkozatot arról, hogy 
magyar anyanyelvüeknek vallják ma-
gukat. Felvételi vizsga szeptember ele-
jén is lesz. 

Mindenes lány kerestetik. Cim a 
kiadóban. 

román magyar 
Szükséges ok 
anyakönyvi ki-
3. állampolgár-

U J ÜZLET! 
Tisztelettel értesítem a nagyrabecsült közönséget, hogy 

c i p ő - " C r z i - . E T E n v n E T 
Brassóból Székelyudvarhelyre helyeztem át, ahol férfi  , női- és 
gyermekcipőkben nagy választékom van. 

Női cipőkből a 35, 36, 41 és 42, férficipőkből  a 45, 46 
számuakat helyszűke miatt leszállított áron árusítom ki. 

Szíves pártfogást  kér ugy a helybeli, mint a vidéki vá-
sárló közönségtől. 
Mély tisztelettel: IbT-A-CTST ^ E ^ E I S T O . 

Bul. Regele Ferdinand 37 . 

Mihály László ujabb sikere. A kö-
rünkből elszármazott fiatal  iró, aki 
jelenleg Olaszországban tartózkodik, 
csütörtökön este nagy közönség jelenlé-
tében előadást tartott a latin, olasz és 
magyar kapcsolatokról. Az előadás-
nak nagy sikere volt; a fiatal  székely 
írót hosszasan ünnepelte a közönség 
az előadás befejezése  után. 

Izgatással vádolt lelkész felmen-
tése. Többször megemlékeztünk már 
a Rozsonday Ádám magyarhermányi 
ref.  lelkész ellen, tiltott irat terjesztése, 
államellenes izgatás stb. címén indí-
tott különböző büntető perekről. Ezek 
eredete még évekkel ezelőttre vissza-
nyúlik, s egyik ismert oka az, hogy a 
lelkész az 1935 év elején a községben 
történt áttérések ügyében tiltakozó 
magatartással közbelépett, s felterjesz-
tést intézett ilyen értelemben felettes 
egyházi hatóságához is. Az említett 
perek között volt olyan (közcsendhá-
boritás), amelyik a lelkész felmentésé-
vel végződött, van olyan, amelyik füg-
gőben van, egyik — államellenes iz-
gatás címén indított — perben azon 
ban a helvbeli törvényszék a mult 
év őszén Rozsondayt 5 napi fogházra 
és 1000 lej pénzbüntetésre Ítélte. A 
lelkész felebbezett  és az ügy ennek 
következtében a marosvásárhelyi táb-
lához került. A tábla ebben az ügy-
ben néhány nappal ezelőtt Ítélkezett, 
s ítéletében Rozsondayt jogerősen fel-
mentette, nem látván büntetendő cse-
lekményt abban, amivel őt megvá 
dolták. 

x Építkezők figyelmébe.  Eladó 
teljesen jó karban levő, üzleti kirakat-
hoz szükséges felszerelés  (portai), vas-
redőny stb. Ritternénél. 

Igy is lehet! A Csehszlovákiához 
tartozó Komáromban, vasárnap fogják 
leleplezni Jókai Mórnak, a világhirü 
nagy magyar regényírónak, a város 
szülöttjének szobrát, amelynek költsé-
geihez előbb a kormány is tekintélyes 
összeggel járult hozzá. A szoborlelep-
lezés alkalmával Hodzsa miniszter-
elnök is beszédet fog  mondani, — 
magyar nyelven és abban foglalkozik 
az uralkodó nemzet és a kisebbségek 
közti jóviszony, megértés szükséges-
ségével is. A csehszlovák miniszter-
elnök magatartása nyilvánvalóvá teszi 
Hodzsa miniszterelnöknek azt a fel-
fogását,  hogy okos és érdemes dolog 
a kisebbségekhez másként is, mint 
szoborledöntéssel és gyűlölködő erő-
szakkal közeledni, s velük az állami 
rend és köznyugalom megerősítésé • 
nek munkájában való részvételt ilyen 
közeledéssel is megkedveltetni. 

Székely Gáza: A Nagykőhavas 
leírása. Érdekes és hasznos füzetet 
állított össze és adott ki ezzel a füzet 
tartalmát is meghatározó címmel Szé-
kely Géza szerkesztő, az erdélyi tu-
risztika egyik legismertebb és leglel-
kesebb vezető egyénisége. A Brassó 
közelében levő, nagyszerű természeti 
nevezetességet ismertető füzet  szöve-
gét,' mindenre kiterjedő figyelemmel  és 
avatottsággal, de egyúttal kellemes, 
vonzó «»ódon is, javarészben maga a 
szerkesztő irta, s a füzet  egyike a 
legértékesebb ilyfajta  kiadványoknak. 
Fejezeteit, amelyek a szükséges tu-
risztikai tudnivalók mellett, ismertetik 
a Nagykőhavasnak és környékének 
hely rajzát, a havas növény- és állatvi-
lágát, éghajlatát és más sajátosságait, 
nemcsak a <É)portemberek, hanem má-
sok is élve&fttel,  érdeklődéssel olvas-
hatják. A füzet  értéké{, vonzó voltát 
még sok szép fényképmásolat  is fo-
kozza. A füzet  bolti ára 60 lej. 

Megnyílt 
a S ze i ke fü rdő l 

Junius 6 tói állandóan kap-
ható meleg és hideg fürdő. 
Vendéglőjében elsőrendű 
ételek és italok. 

Az állandó zenét Balncz Bálint 
eiml̂ alommüvész szolgáltatja. 
Rendszeres omnibuszjárat!! 

A Polgári Önképző Egylet temet-
kezési segélypénztára értesiti tagjait, 
hogy id. Benedek Géza és Kubánek 
Márton elhalálozott tagok után a be-
fizetések  f.  hó 13 án d. e. 10—12 és 
d. u. 3 — 5 óráig lesznek az egylet 
helyiségében. 

Vakmerő artisták mutatványai. 
Prof.  Alexander néven, több társával 
együtt, rendkívül ügyes és vakmerő 
artista végez pár nap óta esténként 
a rendőrség helyisége és a Bucureşti -
szálló tetején áthúzott drótkötélen, kü-
lönböző artistamutatványokat. A lélek-
zetállitóan veszélyes és bravúros mu-
tatványoknak rendesen nagy nézőkö-
zönsége van. 

x Megnyílt a városi strandfürdő, 
ahol büffé  is áll a közönség rendel-
kezésére. 

L e b é l y e g z e t t ö n g y ú j t ó k 
n y o m d á n k ü z l e t é b e n 
nagy választékban kaphatók. 

"«•vWrtiflwroroflEi 

Fest. Tisztit. 
A nagyérdemű közönség szíves tudomására hozom, hogy 
vállalom mindennemű kelme, fonal,  selyem, gyapjú, 
stb. festését  bármilyen színre garancia mellett. Továbbá 

ruhatisztitést is. 

Áraim olcsóságáról és munkám jóságáról kérem meggyőződni, 

Tisztelettel : 
F R I T Z B R E I H O F E R 

kelmefestő  és vegytisztitó Sighişoara—Segesvár. 
Odorheiu—székelyudvarhelyi gyűjtőhely: 

KASSAY F. DOMOKOS szűcsnél, Bul. Regele Ferdinand 15. 
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Magyarország 
és a kisantant 

viszonyáról nyilatkozott balatonfüredi 
beszédében Darányi magyar minisz-
terelnök. Többek között a következő-
ket mondotta: 

— Magyarország külügyi helyze-
tében még vannak nehézségek, de 
kétségtelen a javulás és a fejlődés.  A 
trianoni szerződés idején az országra 
nehezedett terhek csöndes, de állandó 
munka folytán  megváltoztak. Sikerült 
barátokat szereznünk és a baráti kap-
csolatokat idővel kimélyítettük. Beszélt 
a magyar miniszterelnök az olasz és 
osztrák külügyminiszterekkel való leg-

utóbbi találkozásról, Horthy kormányzó 
olaszországi és bécsi útjáról, majd 
Miklas osztrák köztársasági elnök és 
Schuschnigg kancellár budapesti láto-
gatásáról, végül az olasz királyi és 
császári pár budapesti útjáról. A né-
met-magyar baráti viszonyról, a len-
gyel-magyar és az angol magyar kap-
csolatokról. Ezután a kisantant-álla 
mokkái való viszonyról igy nyilat-
kozott : 

— Az a szilárd elhatározásunk, 
mondotta Darányi, hogy békepolitikát 
folytatunk.  Azonban az utódállamok-
tól kérnünk kell teljes jogegyenlősé-
günk elismerését és azt, hogy bizto-
sítsák a magyar kisebbség szerződé-
sekben foglalt  jogait. Ezeknek teljesí-
tése nélkül a közeledés lehetetlen. 

Nyári hivatalos óra az Egyesült 
Ipar- és Jelzálogbanknál junius 1 tői 
kezdve reggel 7 tői déli 1 óráig. Dél-
után hivatalos óra nincs. 1—1 

Helyes rendőri proflramm.  Ko-
lozsvárra uj rendőrfőnököt  neveztek 
ki, Horváth József  dr. rendőrkvesztor, 
korábbi csíkszeredai rendőrfőnök  sze-
mélyében. Az uj rendőrfőnök  az új-
ságírók kérdésére, hogy mi lesz a 
programmja hivatali működésében, 
három szót mondott: törvénytisztelet, 
békesség, rend 1 

Kerámiai dísztárgyak, 
mindenféle szervizek, 

alpacca-e vöeszk özök, 
képrámák és 

vastag üvegtáblák 
legszebb kivitelben, 

legjutányosabb árban, 
a DRAGOMÂN-fele üzletben 

O d o r h e i u , Bal. Regele 
Ferdinand 2 szám 

(Flóriín-féle  házban.) 
Egy tannló azonnali belépés-

sel felvétetik. 

x Iroda áthelyezés. Ezúton érte-
siti a Gazdák Biztosító rt. ügyfeleit, 
hogy székelyudvarhelyi irodáját Bul. 
Reg. Ferdinand (Kossuth-u.) 2 szám 
alól, Piactér 2 szám alá helyezte át. 
(Persiánféle  ház). 1—1 

x Egy magános úrhölgy keres a 
városban nyári üdülési célból teljes 
ellátást; szeretné, ha családtagnak 
néznék. Fizet havonta 3000 lejt. Aján-
latokat kér sürgősen Székely Géza 
szerkesztő. Braşov, Str. Sf.  NicolaeilO. 

x Értesítés. Az odorheiui Csiz-
madia Ipartársulat tulajdonát képező 
Piaţa Regina Maria 10 szám alatti, 
több lakószobából és üzlethelyiségből 
álló birtok eladó. Értekezni lehet a 
társulat vezetőségénél. 

Emlékezés• 
Mintha  most volna, ugy emlékszem 
Egy időre,  mely rég letűnt. 
Tavasz  volt,  én édesapámmal 
Jártam  a mezőn odakiint. 

Szelíden  sütött  le a nap, 
Életre  hivta a mezőt. 
Lenge szél fujt.  Pacsirta szólt, 
De még hó födte  a tetőt. 

Fent  egy-egy felhő  bujdokolt, 
Mint  bánat megtört  sziv felett. 
S én szegény, beteg apámmal 
Tovább  sétáltam,  mint gyerek. 

Fölém  hajolt,  ekképp  szólott: 
— Fiam /  itt  hagylak  nem soká, 
Fogadd  el intő  , s bucsu szónak, 
Mit  most szivedre  köt  apád. 

Erőm  hagy el, meghalok.  Fáj, 
Hisz  nem nevelhetlek  tovább. 
De higyj, bizzál Istenben.  Ó 
Megsegít,  gondja  lesz reád. 

Légy hü s derék!  Akárhová 
Dobáljon a sors tégedet, 
Mások  kárára  sohse törj, 
őrizd  meg a becsületed  / 

S habár rövid  az életút, 
A hosszú s nagy próbáik  felett, 
El  ne csüggedj!  Be ne szennyezd 
Legősibb  örökségedet. 

— Minderre  jól emlékezem  . . . 
Szegény  megboldogult  apám 
Ezeket  kötötte  reám. 
Bün-e, ha járok  nyomdokán  ? ! ... 

(Hszentpéter.) Voss  Dénes. 

A kereskedelmi és iparkamara 
közieményel. No. 1142—1937. A belga 
kormány kivételesen megengedte, hogy 
az 1937 év fclyamán  400 kg. meny-
nyiségü román nemzeti viseleti darab 
kiszállítható legyen Belgiumba konti-
gentálva. Más tárgyak, mint asztalte-
ritők, asztalkendők, zsebkendők, sţb. 
nincsenek kontingentálva, engedély 
nélkül küldhetők külön csomagban. — 
No. 1139—1937. A kereskedelmi és 
iparvállalatok felhivatnak  a vasárnapi 
és az ünnepnapi munkaszünetekről 
szóló törvény szigorú betartására, mert 
a legkisebb kihágás is súlyos bünte-
tést von maga után. — No. 1087— 
1937. A XV. nemzetközi szemgyó-
gyászati kongresszus Kairóban lesz f. 
évi december havában. — No. 1086, 
1251, 1252—1937. Az egyiptomi egész-
ségügyi miniszter az 1937—38 évre 
szükséges sebészeti eszközök szállítá-
sára árlejtést tart f.  évi junius 23-án; 
továbbá vaságyak és festő  anyagok 
beszerzésére junius 21, illetve 22 én ; 
a pénzügyminiszter viszont az állami 
nyomda részére szükséges papirok 
szállítására árlejtést tart julius 7-én. 
Felvilágosításokat a bucureştii egyip-
tomi konzulátus ad. — No. 1248— 
1937. Belga és holland cégek keres-
kedelmi összeköttetést keresnek romá-
niai cégekkel; a névjegyzék megte-
kinthető a kamara titkári hivatalában 
a hivatalos órák alatt. — A Balkán 
kereskedelmi és iparkamara Bucureş-, 
tiben (Camera lnterbalcanică Bucu-
reşti) f. évi julius 2 tői kezdődőleg 
minden hónap 2 án és 16 án egy egy 
12 napos kirándulást rendez Párisba 
a világkiállításra, Milánó és Velence 
megtekintésével. Részvételi dij 9800 
lej, mely magába foglalja  a vízumo-
kat, a teljes ellátást, az összes meg-
látogatandó városokban, összes szállí-
tási költségeket és borravalókat. Je-
lentkezni lehet a tg. mureşi keresk. és 
iparkamaránál, a kirándulás napját 
megelőzőleg 15 nappal, mikor is lefi-
zetendő 4000 lej előleg és leteendő az 
útlevél. 

x Jó házból való fiatal  lány al-
kalmazást kaphat. Cim a kiadóban. 

x A „Húsipar és huskereskede-
lem", a hentesek és mészárosok Ciu-
jon megjelenő egyedüli országos szak-
lapja májusi számában, a húsipar 
körében közérdeklődésre méltán szá-
mot tartó és nem iparos körökben is 
feltűnést  keltő, bátor és őszinte hangú, 
nyilt levélben lárja fel  a pénzügymi-
niszternek a husiparosság adóügyi sé-
relmeit. A tartalmas és érdekes lap-
szám közli a husiparosokat érdeklő 
legújabb miniszteri rendeleteket, eré-
lyes akcióba kezd az állatárakat drá-
gító és tilos, közvetítő állatkereskedők 
(bellérek) ellen és az ország minden 
részéből nyert szakmabeli hirekkel és 
számos más, szakipari és adóügyi is-
mertető cikkel szolgálja a husiparosok 
érdekeit. A minden tekintetben hé-
zagpótló és tartalmas husipari szaklap 
szakmai körökben közkedveltségnek 
örvend. Megrendelhető a kiadóhivatal-
ban : Cluj, Str. Petru Maior No. 17. 

x Eladó telek az Újtelepen, egy 
uj erős kőépület, kitűnő ivóvíz és tel-
jes felszereléssel  2 lakó részére is. 
Tehermentes. Értekezni lehet helyben 
Str. Radu Negru 36. Orbán Albertnél. 

1—3 

Piaci árak. A buza: 90-95, 
rozs : 70—75, zab : 45—50, árpa : 
nincs, tengeri: 60—62, burgonya: 
20—22 lej vékánként. V-ó. 

x Négy középiskolát végzett fiút 
tanulónak azonnali belépéssel felvesz  : 
Gáspár és Papp kereskedése. 2 -3-

x Bucureştibe mindenes fözö  le-
ányt keresek. Türk Sándorné a va-
sútállomással szemben. 

x Egy szép bútorozott szoba jú-
nius 1 jétől kiadó. Cim a kiadóhiva-
talban. 3—3 

Szerkesztői üzenet. 

J. Z. dr. Bgy. A kiadóhivatal köny-
vei szerint az előfizetés  az 1936 év 
elejétől volt rendezendő. Egyévi előfi-
zetési dij 120 lej, amihez jön még évi 
53 lej portódij-többlet. Igy folyó  év 
végéig számítva is csak 346 lej lett 
volna fizetendő.  Ezzel szemben a ki-
adóhivatal 1.100 lejt már készpénzben 
meg is kapott, s igy szives tájékozta-
tást, illetve utasítást vár, mi történjék 
a 754 lej túlfizetéssel  ? 

IVleg akar Ön te l jesen s z a b a d u l n i 

reuma, köszvény, isiász bántalmaitól? 
Sok ezren kigyógyultak! Fájdalmak a tagok-
ban és izmokban, nyomorék kezek és lábak, szúrás, 
szaggatás, o l d a l , hát- és gerincfájdalmak  ellen. 
Én Önnek egy természetes szert aján. 
lok betegségének gyógyítására! Ez a 

S P O N G I L 1 I A . 
Nem univerzális orvosság, hanem természetes gyógyszer, amit a 
csodás természet a beteg emberiségnek nyújt. — Rendelje megl 
Ón örökké há l á s l e s z : á ra 90 lej és p o s t a k ö l t s é g . 
K é s z i t i : KQNCZ-gyógyszertár  O d o r h e i u . 

F i g y e l e m ! Figye lem! I 
Szükséglete beszerzése alkalmával ne feledje  el az átköl-

tözés folytán  a Bul. Regele Ferdinand 2. sz. alatt, a Flórián -
féle  házban, újonnan megnyilt 

D R A G O M Â N-féle 
üzletet felkeresni,  ahol mindennemű üveg- és porcelán-kész-
letek, díszműáru tárgyak, lámpák és pléhedények kaphatók. 

Ugyanott üvegezést, tükörbetételt és képkeretezést olcsó 
árban vállalok. 

Tisztelettel: Dragomáit Sándor. 

Ha elegáns és szép c i p ő t 
akar vásárolni, ugy 
keresse fel 

D O B R A ! K Á R O L Y 
c i p ő - ü z l e t ét, 

ahol a legkényesebb 
igényeket is kielégitő dús 

választék -áll rendelkezésre. 
U g y a n o t t m é r t é k u t á n i m e g r e n d e l é s e k 
v é t e l - k ö t e l e z e t t s é g n é l k ü l k é s z ü l n e k . 

BARKÓCZY-ÉTTEREM. 
Szíves tudomására kívánom adni a nagyérdemű fogyasztó  közönségnek,hogy 

É T T E R M E M E T 
személyesen kezelem, s nálam gyönyörű, parkettes, modern világítással 
felszerelt  termek állnak a n. é. közönség rendelkezésére. — Esküvők, 
táncos-teák és bármilyen jellegű összejövetelek, bankettek ellátását a 

legelőnyösebb árban vállalom. 

Vidéki intellektuellek találkozó helye. 
Kitűnő konyha, Jö boraim és Szállási cigányzenekara bizto-

síték a kellemes és olcsó szórakozásra. 

Szives pártfogást  kér: BARKÓCZY ALBERT. 

Varrónők, női * férfiszabók  figyelmébe! 

Női és férfi-divatlapok  nyom-
dánk üzletében nagy választék-
ban kaphatók, 20, 50, 180, 340 

lejért. 
Schöne Wienerin, Star, London 
Styles, Record, Distinction, Pá-
risi Divat, L'Élégance Féminine 

stb. 

Nyomtatta a kiadótulajdonos : Könyvnyomda Részvénytársaság Odorheiu 


