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A keresztúri járásbíróság 
visszaállításának 

kérdésével foglalkozunk  ismét, mert 
**•* vármegyénk egyik legszámottevőbb, 

jlett kulturáju és gazdaságú vidéké-
ek immár a harmadik éve égetően 
tirgős problémája, amelyben, mint 

hátrányt szenvedő, különös módon 
vá iegyénk három legtisztább román 
lakosságú községe is érdekelve van. 
Három évvel ezelőttig vármegyénknek 
Keresztúr volt a legnagyobb járásbiró-
sági központja, hiszen 50—60 község 
tartozott hozzá, s valóságos iróniája 
a sorsnak, hogy éppen ezt a legrégibb, 
legnagyobb járásbíróságot érte el a 
megszűnés végzete. 

Tudjuk, hogy ez ügyben szám-
talan memorandum és küldöttség-
járás történt az illetékes minisztéri-
umokban és ebben a munkában részt-
vettek vármegyénknek ugy liberális, 
mint magyarpárti képviselői. S tudjuk, 
hogy a parlamentben is és a minisz-
tériumban is hangzottak el olyan kije-
lentések, hogy e biróság megszünte-
tésével méltánytalanság történt s az a 
költségvetési megtakarításból visszaál-
littatik, de sajnos, mindezek az Ígére-
tek ezideig nem váltak valóra. 

Nekünk tehát foglalkoznunk  kell 
e biróság visszaállításának sürgős kér-
désével, hisz a bíróságok szervezetéről 
szóló s áz ez évi március hóban megje-
lent törvény most már módot ad arra, 
hogy addig is, amíg ez az állami költ-
ségvetése felvehető  lenne, a várme-
gye tegye meg a szükséges intézke-
déseket és lépéseket és pedig azáltal, 
hogy saját költségvetésébe a vissza-
állítás 300.000 lejt kitevő költségét 
vegye fel,  Keresztúr és az érdekelt 
vidéki községek pedig bizonyára szí-
vesen fogják  ehhez az anyagi hozzá-
járulásukat megadni. 

Mi mindig azon az állásponton 
voltunk, hogy minden eddigi intézmé-
nyünkre és bíróságunkra szüksége van 
népünknek, mert azokat a szükségesség 
hozta létre s amikor sürgetőleg kérjük 
és igényeljük ennek a bíróságnak a 
visszaállítását, ez a jogos igény nem 
szólhat más bírósági helyeknek az 
igénye ellen. De amikor Keresztúr 
középiskoláival, városi jellegével (vil-
lany, aszfalt,  színház, szállodák, va-
sút stb.), gazdasági és természetes köz-
pont voltával tegelső sorban tud meg-
felelni  egy járásbíróság felállításához 
szükséges feltételeknek,  amellett, hogy 
vármegyénk területén a legmodernebb 
és legalkalmasabb bírósági épülettel is 
rendelkezik, akkor ugy véljük, hogy a 
legjogosabb igénynek, egy égető szük-
ségességre vonatkozó kívánságnak 
adunk kifejezést,  amikor vármegyénk 
hivatalos vezetőjét, a prefect urat — 
aki különben többször foglalt  állást 
ezen igény jogossága mellett — az ösz-
szes, ebben a kérdésben tenni képes 
tényezőkkel együtt felkérjük,  hogy 
ismét tegyenek meg minden lépést ab-
ban az irányban, hogy a keresztúri 
biróség akár az állami, akár a megyei 
költségvetés terhére visszaállittassék. 

Ez óhajtásnak most különös indí-
tékot ad az is, hogy Keresztúr — bár 
nagy. küzdelmek árán — éppen leg-
utóbb kapta meg a szövetkezeti köz-

pont jelleget, s már építeni is kezdte 
a vármegyénk közel 100 tejszövetkeze-
tének termékeit feldolgozó  vajkészitő 
gyárat. Ez egymagában is elegendő 
lenne ahhoz, hogy egy ilyen nagyje-
lentőségű gazdasági előhaladást jelentő 
lépés méltánylásban részesüljön, s an-
nak központi helye megkapja a járás-

bíróságot, mert hisz ott van a hatósá* 
gokra és intézményekre szükség, ahol 
a gazdasági, egyházi és kulturális 
életnek a központja van. 

Reméljük tehát, hogy az illetékes 
tényezők belátó jóakaratából a biróság 
visszaállítása csak rövid idő kérdése 
lehet. 5.—s. 

Október 24: 
megy etan ács és városi tanács-választás. 

Talán soha nagyobb jelentősége 
nem volt közigazgatási választásnak, 
mint az ok tóber 24-ikére kitűzött 
megyetanács- és várositanács-válasz-
tásnak. Hosszú évek óta egyik legér-
zékenyebb sérelme a Székelyföldnek, 
hogy a törvényben megszabott önkor-
mányzati testületek helyett hivatalból 
kinevezett emberek végzik közügyeit. 
Az élet keservesen megmutatta, mit 
jelent ez. Nem kell egyébre hivatkozni, 
csak a 75 százalékos megyei pótadókr« 
s a 3—4 száz százalékos, vagy még 
ennél is magasabb községi pót-
adókra. 

Az október 24 iki választások mó-
dot adnak a megye és a város pol-
gárainak, hogy megszüntessék az aka-
ratukon kivül keletkezett tanácsok 
működését és ezek helyébe a maguk 
által választott testületeket ültessék. 

De más szempontból is nagy a 
jentősége e választásoknak. 

A megye és a város magyarsá-
nak tehát egységesen, a legnagyobb 
ö sszetartásban kell résztvennie az ok-
tóber 24 iki választásokon. 

A megyei és a városi pártvezető-
ség már eldöntötte, hogy önálló lis-
tával veszi fel  a választási küzdelmet. 
Amikor a megyei és a városi tanács 
listája a bírósághoz le fog  tétetni, ak-
kor közölni fogjuk  mi is ezeket a lis-
tákat. Addig is bizalommal kell visel-
tetnie minden szavazó polgárnak a 
pártvezetőség munkája iránt, amely 
bizonyára a legjobbat akarja. A listák 
összeállításánál most elsőrendű szem-

pont, hogy a tanácsosoknak lehetőleg 
ismerniök kell a román nyelvet. De 
sok más szempont is van és nem kicsi 
munka ezeknek az összeegyeztetése. 

Minden választó polgárnak, a nő 
választóknak is, erkölcsi kötelessége 
kivenni választói igazolványát és tel-
jesíteni a t ö r v é n y által is kö-
vetelt kötelességet: leszavazni október 
24 ikén. A városi választók csak a vá-
rosi tanács-választásában vesznek részt. 

I \ megye tanárt! választáson csak a 
községi választók szavaznak. A városi 
választás az állami elemi fiúiskolában 
(az ujuton) lesz. — A megyetanács-
választás 13 körleti székhelyen lesz, 
s ezek : Etéd, Bardoc, Kobátfalva,  Felső-
boldogfalva,  Székelykeresztur, Zsákod, 
Szentmárton, O k 1 á n d, Felsősőfalva, 
Nagygalambfalva,  Erdőszentgyörgy, 
Máréfalva,  Zetelaka. 

Törvényszéki döntés a 
kisiparosok könyvvezetése 

ügyében. 
Marosvásárhelyen több kiskeres-

kedőt és kisiparost megbírságoltak a 
kereskedelmi könyvek vezetésének el-
mulasztása miatt. Az érdekeltek feleb-
bezéssel éltek, amelyben kifejtették, 
hogy az egyenes adókról szóló törvény 
rendelkezései kimondják, hogy azok 
a kisiparosok, akik üzemeikben nem 
foglalkoztatnak  7 alkalmazottnál töb-
bet és 5 lóerősnél nagyobb erőgépet, 
mentesek a könyvvezetés kötelezett-
sége alól. A biróság helyet adott a 
felebbezésnek,  megsemmisítette a jegy-
zőkönyvet és mentesítette a felebbe-
zőket a kirótt bírság alól. 

MODERN VENDÉGLŐ. 
Odorheiun, a kaszárnya melletti Ferentzy Ferenc-féle  vendég-
lőt a legkényesebb Ízlésnek megfelelően  átalakítottam. Billiárd, 
dupla verseny-tekepálya, szombat, vasárnap disznótor, véres-
májas, flecken, eredeti vásárhelyi vargabéles, elsőrangú kü-
kiillőmenti fajborok  állnak a nagyközönség rendelkezésére. 

Elismert kitűnő konyha. 
Pontos és gyors kiszolgálás. Olcsó árak. Társas összejövete-
lekre és vacsorákra legalkalmasabb hely. Elvállalunk banket-
teket, lakodalmat a legolcsóbb áron. Állandóan frissen  csapolt 
sörök; Saját érdekében cselekszik, ha üzletemet ismerőseivel 
minél előbbb felkeresi. 

S z i v e s pá r t fogás t  k é r : B O R S O D I J Á N O S főpincér. 

Marosvásárhelyi találkozó 
néven emlegetett a sajtó már előzete-
sen is egy összejövetelt, amely e hónap 
első napjaiban folyt  le Marosvásár-
helyen, száznál több meghívott rész-
vételével. A találkozót Tamási Áron 
iró, s több más ismert és kevésbé is-
mert nevű aláíró azzala programmal hivta 
össze, hogy az megértést keressen 
és közös munkamódokat találjon a 
különböző szellemi pályákra készült 
és az ipari pályákon levő, öntudatos 
ifjúság  között, ugy a közéletben való 
szereplés terén, mint az egyéni ér-
vényesülés kivívásában. 

* A találkozóról előre is sok ta-
nácskozás folyt  és az a sajtóban is 
több ellentétes vélemény megvitatá-
sára adott alkalmat. A kezdeménye-
zők között ugyanis voltak olyanok, 
akik szerették volna az összegyűlt 
magyar ifjúságot  balfelé  kormányozni, 
vagyis a felforgató  eszmék szolgála-
tába állítani. Ez a törekvés azonban 
a magyar ifjúság  józan eszén és a 
történelmi hagyományokon alapuló 
nemes felfogásán  megbukott s a ta-
lálkozón kimondották, hogy a magyar 

séges magyar gondolat és a keresz-
tény erkölcsi felfogás  lehet. 

Megalakult 
az udvarhely-járási mezőgazda-

sági bizottság. 

Szeptember 5-ikén a főszolgabírói 
hivatalban tartott ülésen megalakult az 
udvarhely-járási mezőgazdasági bizott-
ság.. A bizottság tagjai: Mafteiu  fő-
szolgabíró, Nicolae agronom, dr. Szöl-
lősi Ödön, továbbá a mezőgazdasági 
kamara részéről felkért  Ugrón Ákos. 
Ezen bizottság feladata  a törvény sze-
rint az, hogy ellenőrizze az irányított 
gazdálkodást és a gazdáknak biztosí-
tott különböző kedvezmények végre-
hajtását. 

A bizottság megalakulásához bát-
rak vagyunk egy megjegyzést fűzni. 
Ismertettük lapunkban a mezőgazda-
sági törvény által biztositott kedvez-
ményeket. Különösen figyelmébe  aján-
lottuk a gazdáknak, hogy kérelmezzék 
azoknak az adókedvezményeknek a 
megadását, amelyek törvény szerint 
bizonyos terményekkel (lucerna, here 
stb.) bevetett földek  után járnak. Ké-
résmintával is szolgáltunk. Kisgazdáink 
meg is fogadták  a tanácsot s a ked-
vezmény iránti kérést be is nyújtot-
ták. A hatóságok azonban annyi min-
denféle  okmány beszerzését követelték, 
hogy ilyen akadályok mellett egy 200 
lejes adókedvezmény elérése beleke-
rülne 300 lejbe. Ezt a helyzetet a 
most alakult bizottság figyelmébe 
ajánljuk, amely bizonyára maga is 
szükségesnek látja olyan beavatkozás 
kezdeményezését, amely lehetővé teszi, 
hogy a szépen kigondolt törvény ne 
bukjék meg a merev hivataloskodáson, 
s hogy a gazdaközönség bizalma ne 
rendüljön meg az el nem érhető ked-
vezményekkel szemben. 

A z M T E s z ü r e t i mu la tsága október 9-én Szabó K á r o l y vendéglőjében 
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A közönség köréből. 
A valóság érdekében* elegáns és szép cipftt akar 

vásárolni, ugy keresse fel 

DOBRAI KÁROLY 
cipő-üzletét, ahol a legkényesebb 
igényeket is kielégítő dús válasz-
ték áll a t. vevőim rendelkezésére. 
Ugyanott mérték ntáni meg-
r e n d e l é s e k v é t e l - k ő t e l e -
z e t t s é g nélkül készülnek. 

Jánosfalva ünnepe. 
Jánosfalván  az unitáriusok szep-

tember 26 iki őszi hálaadóünnepét a 
község két szülöttjének : Kiss Jenő dr. 
járásbirónak és László Zsigmond ny. 
tanítónak a szülőfalu  iránti hála kife-
jezése tette a szokásosnál is emléke-
zetesebbé. A délelőtti istentiszteletet 
megelőzőleg az egyház kebli tanácsa 
jelenlétében adta át Kiss Jenő dr. az 
urasztali kenyérosztó ezüst tálat (5000 
lej értékben), melyet mint adományt 
az unitárius egyháznak készíttetett. Az 
adományt e szavak kiséretében nyúj-
totta át Márkus Ferenc gondnoknak: 
»mikor a kenyeret e tálról elveszik, 
gondoljanak azokra, akik a községből 
elszármaztak«. (Az adományozó atyja 
40 éven át volt a község énekvezér-
tanitója). Ugyancsak ezzel egyidejűleg 
vette át az egyház elöljárósága László 
Zsigmond ny. tanitó és neje adomá-
nyát (3000 lej értékű), melyet László 
Zsigmondné sajátkezüleg készített, mint 
a székely háziipar szép termékét. Az 
adományokat az egyházközség gond-
noka : Márkus Ferenc és Kiss Sándor 
lelkész hálás szavakkal köszönték meg. 
Délután tartották az ifjúsági  tanítások 
záróünnepélyét s ezt szeretetvendég-
ség követte, melyeken résztvettek az 
adományozók is, s ugy részükről, mint 
az ősi föld  művelői részéről az öröm-
nek szép  megnyilatkozásait lehetett 
hallani. A nagy érdeklődés mellett le-
folyt  ünnepség a község népére mély 
hatást tett. 

x Négy középiskolát végzett, ro-
mánul tudó fiat  azonnali belépésre 
felvesz  tanulónak a Könyvnyomda rt. 
nyomdája. • 

Magkereskedök  engedélye. 
A gazdálkodás szervezésére vo-

natkozó törvény 33 és 34 § a, vala-
mint a 205963—1937 számú minisz-
teri rendelet értelmében a jövőben ta-
takarmánynövény-, len vagy konyha-
kerti maggal való kereskedés csak mi-
niszteri engedély alapján folytatható. 
Az engedély elnyerése végett a kérvé-
nyek a földmüvelésügyi  minisztérium-
hoz adandók be a következő mellék-
letekkel : 1. a törvényszéknél való cég-
bejegyzés igazolása, 2. állampolgársá-
got és nemzetiséget igazoló okmány, 
3. ha a kérvényező előzőleg is foglal-
kozott magkereskedelemmel, igazo-
landó, hogy mettől meddig folytatta 
azt. A kérvényben megjelölendő, 1. 
hogy a kérelmező az emiitett magvak 
melyikével óhajt kereskedni, 2. hogy 
a magkereskedésen kivül folytat  e más 
kereskedelmet is, 3. a község, utca és 
házszám megjelölése, ahol az üzletet 
folytatja.  Ha ugyanazon cég több he-
lyen akar üzletet fenntartani,  minden 
üzlethelyiségre külön kérvényt kell be-
küldeni. 

A »Gazéta Odorheiulül« cimü lap 
augusztus 8 iki számában egy cikk 
látott napvilágot: »Urmé din trecutul 
Bisericii Româneşti la Ocland« címmel. 
Bár elég hamar értesültem arról, nem 
válaszoltam — volt okom rá — sőt 
most, amikor a válaszadásra fölhívást 
kaptám, sem választ irok — mert 
méltó választ arra a cikkre én imi 
nem tudok — csupán egy kis felvilá-
gosítást nyújtok arról, amiíől eddig 
csak egyoldalú, tévedésen, felületessé-
gen alapuló vélemény hangzott el. 

Az oclandi unitárius egyházköz-
ség régi templomának javítása szük-
ségessé vált. Amikor a bontáshoz 
hozzá kezdettünk, freskók  kerültek 
napvilágra, melyek közül kettő elég ép 
állapotban látható ma is, a többi fel-
ismerhetetlen. A felfedezést  nem tit-
koltuk, bárki megnézhette, megvizs-
gálhatta. A látogatók nagy része azon 
ban csak futó  pillantást vetett rá s igy 
leginkább az ragadta meg a figyelmü-
ket, hogy a freskók  két szentje sza-
kálat visel. Voltak, akik nyomban ré-
gésznek és történésznek érezték ma-
gukat s minden mélyebb, bővebb vizs-
gálát alá vevés nélkül megállapították, 
hogy a szentek román eredetűek s igy 
a templom is az. 

Az emiitett cikk irója ez idő alatt 
távol volt, ahogy azonban hazaérke-
zett, megirta cikkét. Ő ugyan azt 
mondja, hogy látta a freskókat,  de 
nii, akik reggeltől estig ott munkában 
vagyunk, nem láttuk, hogy arra járt 
volna. De bárhogy is áll a dolog, el-
vitathatatlan, hogy egy kicsit mellé-
fogott. 

; Nem akarom elvitatni, sőt legna-

gyobb tisztelet illesse a román ősök 
vallásos, tempiomépitő buzgóságát, de 
a történelmi és régészeti tudás a fres-
kókon s az egész épületen keresztül 
arról beszél, hogy téved a cikkíró : 
ezt a templomot a mi őseink építették. 

Templomunk — a szaktekinté-
lyek véleménye szerint — az 1200— 
1300-ig terjedő években épült, amely 
föltevést  bizonyítják : a most kibontott 
eredeti ablakok, ajtók stílusa, az épü-
let sarkain látható kvaderkő falazás  s 
az egész épület stílusa, elrendezése. 
Ennek megállapitása azonban régé-
szeti tudást igényel. 

A freskón  látható két szent. E 
két szentet keresztelte meg a cikk 
irója »Mihail şi Gavril«-nak. Ez a 
buzgalom azonban sfcerintem  fölösle-
ges, mert igaz ugyan, hogy régen 
— ez azoriban ném változtat a hely-
zeten — de megkeresztelkedtek volt 
mindketten ; egyik az első pünkösdkor, 
s mint keresztény is tovább hordozta a 
Péter nevet, a másik a damaszkuszi 
jelenet után Pálnak neveztetett. Azóta 
az egész keresztény világ igy nevezi 
őket. Hogy ez igy van, arról a sza-
badszemmel is jól látható irás tanús-
kodik. U. i. az emiitett két szent ke-
zében papírtekercs van, melyeken ez 
olvasható: S. PETRUS, a másikon : 
S. PAULUS. De ha ez történetesen 
fölírva  nem volna is, akkor is el le-
hetne igazodni, Egyik szent kezében 
hatalmas egyenes kard van. Ez csak 
Pál apostol lehet, ki római százados 
volt s a falfestők  őt csaknem mindig 
karddal ábrázolják s ha valakivé 1 őt 
megfestik,  az csak Péter apostol lehet. 
Természetesen, ezt csak az tudhatja, 
aki vallástörtétlettel, müvésztörténe ttel 
is olykor-olykor foglalkozik. 

A papírtekercsen látható betűk 
karakterisztikus XIV. századbeli góti-
kus latin nagy betűk, u. n. majuszku-
lák s a szöveg egésze is latin. Ha a 
freskók,  a templom vata ha is a bi-
zánci egyházhoz tartozott volna, bizo-
nyára a név is igy Íródott volna fel: 
Sf. Petru, Sf. Pavel vagy Pául és nem 
latin, hanem görög vagy Cyril betűk-
kel. Mert a történelmet ismerő előtt 
tudott dolog az, hogy a Bizánchoz 
tartozó egyházak abban az időben igy 
irtak. A Péter fején  tonzüra látható. 
Vájjon ez a római egyháznál szoká-
sos divat mit bizonyít ? A bontás ná 

A L L 01! FIGYELEM! 

A nagyérdemű közönség szíves tudomására hozom, hogy a 

vasúti állomás melletti étteremben 
minden este TULI SALAMON és zenekara muzsikál, s ott 
elsőrangú ételek, kitűnő fajborok  kaphatók. Esténként bab-
leves kolbásszal, szombat esténként társas vacsorák válo-
gatott ételekkel. — Szíves pártfogást  kér: Bál int József . 

Neves jezsuita-plebánosok és 
irók a székely anyavárosban. 

Irta és az Erdélyi Muzeum-Egylet székely-
udvarhelyi vándorgyűlésén előadta: 

BÍRÓ  LAJOS. 

(4. közlemény). 
3. A csendes  munka évei.  A gimná-

zium Albuma. A Káldi  kódex. 
Sámbár Mátyás távozása után 

Buczáni György, Gyergyai Török Be-
nedek, majd Újfalvi  Nagy János kö-
vetik egymást a plebánosi és gimná-
ziumi igazgatói állásban. Mindhárman 
egyben kerületi esperesek is voltak. 
Buczáni György és Gyergyai Török 
Benedek itt haltak el s amint Benkő 
József  kollégiumi tanár és történetíró 
feljegyezte,  a régi jezsuita-templom 
főoltára  előtt temették el őket. Ebben 
az időben a csendes munka évei kö-
vetkeznek. Az öntudatra ébredt katho-
licizmus megszilárdul s uj hajlékot 
emel a múzsáknak, a kegyességnek 
és a tudományoknak. A jezsuiták is 
biztosabbnak érzik a talajt lábuk alatt, 
főképpen  amikor megjelenik a Lipót-
féle  diploma, amely a katholikusok 
vallásszabadságát biztosítja. 

Amíg az előbbi időkből csak szór-
ványos adatok maradtak fenn  a plé-
bániára és gimnáziumra vonatkozólag, 
addig az 1689 ik évvel megkezdik a 
plébánia anyakönyvének és a gimná-
zium Albumának, vagyis jegyzőköny-
vének vezetését. Ennek a munkának 
megkezdése Szárhegyi Mihály igaz-
gató és Zinder András tanár nevéhez 
fűződik.  Az Albumot latin nyelven 
irják. A bevezető részben visszapillan-
tást vetnek a letelt küzdelmes időkre, 
kegyelettel adóznak az itt működött 
: ! a . A í f  I . í ! i i A . . I i 

sok sok ifjúnak.  Az Albumban a be-
vezető részen és iskolai adatokon kivül 
más feljegyzés  csak az 1691-ik évben 
található. Ez a feljegyzés  Zinder And-
rástól szármázik, aki akkor már igaz-
gató volt s a Thököli féle  mozgalom-
nak a székely anyavárosra tett hatá-
sát ismerteti. Az Albumnak ezt a 
részét magyar nyelven Józsa János 
ismertette az Erdélyi Muzeum XXXIX. 
köt. 1934. 7—12.. sz. 376—378. 
lapjain. 

Kár, hogy erről a két érdemes fér-
fiúról  bővebb adataink nincsenek. Szár-
hegyi Mihályról annyit tudunk, hogy 
1669—1690-ig működött itt részben 
tanári, részben pedig plebánosi és igaz-
gatói állásban. A kerületi esperesi 
tisztséget is viselte 1669—1676 ig. Az 
1691-ik év elején Gyulafehérvárra  he-
lyezték át és ott is halt meg 1700. 
május 4.-én 106 éves korában. Jámbor, 
szentéletü missziós atya volt, aki, hogy 
könnyebben lappanghasson, hol ruhá-
ját, hol nevét változtatta. Igen sokszor 
Almási Pál néven szerepelt. A refor-
mátusok előtt is közbecsülésben állott, 
amit bizonyít ama körülmény, hogy 
temetésén »saját elhatározásukból részt 
vettek Kálvinnak minden szolgái és 
professzorai  is«, — amint hátrahagyta 
egy régi feljegyzés. 

Zinder András 1691—1694-ig volt 
a plébánia vezetője és a gimnázium 
igazgatója. Utána ebben a kettős állás-
ban Káldi György következett 1695— 
1700 ig. 

Bár Szabó Károly tanár »Az ud-
varhelyi plébánia« c. dolgozatában már 
1860 ban figyelmeztetett  arra, hogy 
ezen férfiút  nem kell összezavarni a 
szent könyvek magyaritójával, aki majd-
nem egy századdal elébb élt, — mégis 
Daróczi János tanár a főgimnáziumnak 

I t RQfí  Kon morriolont a bi. 

váló igazgatókról szólva, azt irja : »Ott 
látjuk ragyogni Káldi Györgyöt, a 
Biblia magyar nyelvre fordítóját«.  Da-
róczi János tévedésen alapuló adata 
belekerült az irodalomtörténeti kézi-
könyvekbe is, sőt maga Szentkláray 
Jenő, az akadémia levelező tagja is 
igy használta fel  a »Bethlenfalvi  Balássy 
Ferenc emlékezete«, cimü akadémiai 
emlékbeszédében. 

Habár ez a Káldi György nem 
azonos az 1572—1634 ig élt bibliafor-
dító Káldi Györggyel, mégis igen ér-
demes férfiú  volt, aki főképpen  a hit-
élet elmélyítésére törekedett. Mélyen 
átérezte a Jézus-társaságnak ama jel-
szavát : Omnia ad maiorem Dei gló-
riám s hogy a hívekben a jó halálra 
való előkészület gondolatát felkeltse, 
1695 ben Congregatio Agoniae Jesu 
Christi — A Halálravált Krisztus Gyü-
lekezete cimmel az egész Székelyföldre 
kiterjedő és évszázadokon át igen vi-
rágzó hitbuzgalmi társulatot alapított. 
Hogy a társulat működése az egész 
Székelyföldre,  sőt E r d é l y más 
helyeire is kiterjedt, kitűnik abból a 
névsorból, amely a társulat részére 
készített, keményfatábláju,  kézzel írott, 
hatalmas könyvbe városonként és köz-
ségenként van beiktatva. 

Ézt a könyvet öt éven át maga 
Káldi György, a társulat kezdeménye-
zője, megszervezője és nagy jótevője 
vezette kiváló gondossággal és pon-
tossággal, amiért is méltán nevezhet 
jük ezt, a tudósoktól eddig nem ismert 
kohyvet Káldi-kódexnek. 

A Káldi-kódex első lapját Jézus 
keresztre feszítésének  képe disziti. A 
képet bizonyára a társulatalapitó jézus-
társasági atya festette.  A második és 
harmadik oldalon diszes keretekben az 
akkori uralkodó család tagjainak jel-
fYinnHófoi  nhiaclialAIr lfiO1^ ric átrerrArrt 

mal a következőképpen: Consilio et 
Industria, Leopoldus; Fortunante Deo, 
Eleonora, Magdalena, Therezia; Amore 
et Timore, Josephus. Patria virtute, 
Carolus Archidux Austriae. Deus videt 
omnia, Maria Anna Archid. Austr., 
Pax Domini Maria Josepha Archid. 
Austr., Pietate et Charitate Maria Elisa-
betha Archid. Aust., Susţine et abstine 
Maria Terezia Archid. Aust. mortua; 
Laborantibus Maria Magdalena Archid. 
Aust. — A negyedik oldalon Kollonitz 
jelmondata van beirva igy: Recte fa-
ciendo neminem timeas. 1695. Leo-
poldi Cardinalis Kollonitz. 

A könyvnek a következő része 
Nomina Dominorum Sodalium Con-
gregationis Agoniae Jesu Christi Ab 
anno 1695 cim alatt a papok és a 
főúri  tagok neveit tartalmazza latin 
nyelven. A papok nevei között ott ta-
láljuk Szebelényi Bertalan vikárius és 
Illyés András püspök nevét. Illyés 
A n d r á s püspöknek a következő, 
igen jól olvasható, sajátkezű bejegy-
zését találjuk: Diiigentibus Deum om-
nia cooperantur in Bonum Andreas 
Illyés Eppus Transylv. A beirás 1697-
ből való, amikor a püspök zsinat tar-
tására Csikmegyébe utazott. A világi 
férfiak  közül az első nevek között ol-
vassuk a Thoroczkayak, Kornisok, 
Halierek, Tormák és Csereiek neveit. 

A könyvben hátrább a következő 
msgyar nyelvű felirás  olvasható: 

Az Halálravált Krisztus Gyüleke-
zetibe beíratott Római Anyaszentegy-
ház Híveinek Nevek Az 1695 Eszten-
dőtől fogvást  Mellyben gyakoroltatni 
kezdetett Böjtmás havának 20. napján 
Udvarhelyen. 

Ebben a részben magyar nyelven 
községenként külön vannak bejegyezne 
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1937 október 9. SZÉKELY KÖZÉLET 3. oldal. 

ERTESITES! 
Á nagyérdemű közönség szíves 
tudomására hozom, hogy fér-
jem, néhai SCHMITZ MIftLÓS 
elhunyta után is 

kelmefestő- és vegytisztitó-műhelyemet 
fenntartom.  Férfi,  női- és gyermekruhákat, bársonyt, selymet, 
csipkét, szöveteket, gyapjú és kender fonalakat,  végárukat, házi 
szőttesposztókat, vásznakat minden szinben nagyvárosi szak-
szerű munkavezető garanciája és leszállított árak mellett vál-
lalok. Gyászruhákat 24 óra alatt! Postai megrendeléseket el-
fogad  és legpontosabban teljesit. 

Tisztelettel: 

ö z v . S c h m i t z M i k l ó s n é 
Odorheiu , Strada Stefan cel Mare (Malom utca) 21. szám. 

egy, a maga eredeti helyén befalazott 
sekrestye ajtót találtunk ezzel a fel-
írással : Michael Kovács. Vájjon a 
szintén római egyháznál divó sekres-
tye rendszer és a név mit bizonyít? 

Téves és felületes  megállapítás az, 
amikor egy régi szent hovátartozandó-
ságát a szakálból kiindulva állapítjuk 
meg. Aki látta már az olasz Leonardo 
»Utolsó vacsora« cimü képét, melyen 
János apostolon kívül minden apostol 
s Jézus is szakállal van festve,  az 
tudja, hogy ebből kiindulni nem lehet. 

Más érvet is lehetne fölhozni,  mely 
a mi álláspontunkat igazolja, de ez is 
elég erre, sőt elég arra is, hogy a té-
vedésre világosságot véssén, egyben, 
hogy a régi igazságot is fölállítsa:  »Sí 
tacuisses, filozofus  mansisses«. 

A cikk azon részére, mely szemé-
lyem ellen irányul, nem térek ki, ha-
nem szükség esetén adatokkal is iga-
zolni fogom,  hogy nem vágyok a »leg-
nagyobb ellensége mindennek, ami ro-
mán« amint ezt rólam irta. Végül kö-
szönöm a cikk Írójának : Iuliu Mure-
şan ig. tanitó urnák azt a velem szem-
beni eddigi szíves türélmét, melyet 
cikkébén kihangsúlyoz és kérem leg-
alább ezt a türelmet még tartsa meg, 
mert én hiszem, hogy nincs messze 
az idő — különösen, ha a tudomá-
somra'hozandóknak más türelmesebb 
ruhát szab — amikor megértjük egy-
mást. 

(Oklánd.) 
K.  I. 

I •• 
x Divathárászok nagy választék-

ban olcsó árban Dulicâek Sándor-
cégnél.-

'* - - — — • 

Csík-, Gyergyó-, Kászon-, Háromszék 
és Marosszék különböző községeiből. 

A gimnázium tanulói is tagjai a 
társulatnak. Ezeknek nevei külön név-
sorba vannak foglalva.  A tanulóifjusági 
tagok névsora gróf  Keresztszegi Csáky 
Ferenc, Káinoki Ádám és Sepsiszent-
iványi Henter Mihály neveivel kez-
dődik. 

Bár ez a társulat Jézus szive tár-
sulata néven most is fennáll,  a tagok 
névsorának beiktatása nem történt 
mindig olyan nagy gondossággal, mint 
az alapító Káldi György idejében. Ezt 
bizonyítja a következő feljegyzés: 

»Kiment vala ezen dicséretes szo-
kás az udvarhelyi Szt. Miklóshegyen 
épült templomból, hogy (tudniillik) ezen 
Istenes beiktatás ezen könyvbe az ha-
lálra vált Jézus Társaságbeli híveknek 
beiratása és beiktatása megszűnvén az 
1815-ik esztendőtől fogva,  de az Anya-
szentegyháznak buzgó gyarapító hive 
ugyanezen szent célra ismég régi vi-
rágzásba visszahozta 1826 ik esztendő-
beli Székelyudvarhely városi megyés 
pap moát Fancsali Dániel fejérvári  ka-
nonok és az udvarhelyszéki gimnázium 
prefektusa  és főesperes«. 

Ennek a szépen virágzó társulat-
nak kebelében működött egy időben a 
Szent László Társulat is, amelynek 
célja az volt, hogy a moldovai ka-
tolikus magyarokat jó könyvekkel 
lássa el. 

Az eddig figyelemre  nem mélta-
tott Káldikódex nagyjelentősége abban 
rejlik, hogy abból évszázadokra visz-
szamenőleg meg lehet állapítani, hogy 
a Székelyföldön  milyen katholikus 
székely-magyar családok éltek, mely 

'Családok maradtak fenn  azokból és 
mely családok haltak ki az idők fo-

lyamán. 
(Folytatjuk.) 

Erdomunkásokat és egy 
gyümölcskertészt keresnek. 

A Hunyadmegyei Magyar Párt 
megkeresése alapján közöljük, hogy 
egy lupenii (Hutiyadmegye) erdővál-
lalkozó mintegy 100 erdőmunkást al-
kalmazna bükkfaerdő  tarolására. A 
vállalkozó a munkásokat akkordban 
fizetné,  vagyis a kitermelt mennyiség 
után köbméterenként megállapított 
egységár szerint. Körülbelül egy esz-
tendéi munkáról lénne szó. 

Egy hunyadmegyei uribirtoknak 
szüksége volna egy tanult gyümölcs 
kertészre. 

Mindkét ügyben közelebbi felvi-
lágosítást ad a megyei Magyar Párt 
székelyudvarhelyi irodája. 

Az idei búzatermés. 
Most kerültek nyilvánosságra a 

világ folyó  évi búzatermésének az ada-
tai. Az orosz termés 113.000.000 ton-
nát tesz ki és pontosan 50°/0-al na-
gyobb az előző évinél. Az Egyesült 
Államok búzája 241.000.000 tonna.' 
Kanadában 7XXX).000 tonhával keve-
sebb termett á2 eíőző évinél Ausztrá-
liában nem kevesebb, mint 20.000.000 
tonnával csépeltek több búzát, Európá 
ban az olasz termés megelégedést kel-
tett. Németországban gyenge volt a 
térmés. A rozs lf.000.000  tonnával 
többet hozott, de a buza 3°/0-al keve-
sebbet. Belgiumban 65.000 tonna a 
csökkenés az 1936 hoz viszonyítva. 
Minőségileg pedig szinte katasztrofális 
a termés. 

A világ búzaexport-mennyisége 
165.000.000 tonna, a kereslet 150 mil-
liót tesz ki 1937 szeptember 15 ig. Az 
árak tehát szilárd irányzatot fognak 
képviselni. A nemzetközi politikai hely-
zet esetleges feszültsége  máról holnapra 
komoly áremelkedést idézhet elő. A 
román buzakivitelt bizonyos mértékig 
a Földközi- és Feketetengeri bizony-
talan helyzet is befolyásolta.  A külön-
böző kereskedelmi vállalatok tulajdo-
nában levő hajókat nem merték útnak 
indítani. A nyoni értekezlet azonban 
egyelőre nyugalmi légitört teremtétt s 
ez a körülmény a keresletre is ki-
hatott. 

A buza ára Kolozsváron 490, Bu-
karestben (80 kg.-os) 505, Brailában 
510, Constanţaban 535, Galaţon 510, 
Temesváron 480 lej. 

x „Ady" 75 és „Hüariön" selyem-
harisnyák divat-színekben 68 lejes ár 
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Október 8. 

Október 6. 
A szabadság eszfnényének  rend-

szerint a zsarnokság állítja a legma-
radandóbb emlékeket. Ilyen el nem 
muló emléket állított minden magyar 
ember szivében az osztrák zsarnokság 
bosszúálló véritéletével, amelyet a 
magyar szabadságharc leverése után. 
ezelőtt 88 évvel, október hatodikának 
hajnalán az aradi vár sáncárkában 
hajtott végre a tizenhárom hős magyar 
tábornokon. 

A szabadsághősök vére kiömlött, 
de vérük a szabadság fáját  öntözte. 
Az életben maradt nemzet pedig a 
hála és kegyelet jeléül örökké megőrzi 
vértanúinak emlékét. 

Ide  jütottam  hát. • . 

Újra  tovaszállt  egy röpke év  felettem  I 
suhanó szele  Ugy  belesirt  lelkembe  — 
utamba sodort  sok száraz levelet, 
elhaló  zörgése  itt  zizeg  fülembe. 
Ide  jutottam  hát a muló évekkel  / 
messze elmaradtak  a virágos  ágak, 
s amig a szél  felém  lengetné  újra: 
megbarnult  és  száraz levelekké  válnak. 
Már  ellankasztott  a nyári nap heve, 
elfáradt  tagokkal  nehéz  a robot, 
5 ha felszámítom  munkáim jutalmát, 
szomorúan vallom:  keveset hozott. 
S ha kérdezem,  mit  nyújtott  őszöm? 
a hulló  eső,  könnyek korszaka az — 
ha néha  Verőfény  hull  a fejemre, 
csak ködön  áttetsző  fénysugátká  az — 
S milyen  lehet  majd  közelgő  telem? 
csak arra vágyom, kérem  Istenem: 
tavaszragyogásból,  a nyár melegéből, 
őszi  verőfényből  a tél  ridegébe 
egy picinyke  sugárt  juttasson  nekem. 

P. Bedő  Mária. 

Ref. nöszövetségi kerületi konfe-
rencia városunkban. F. hó 20, 21, 22, 
23 és 24 napjain nevezetes ünnepségei 
lesznek a reformátusságnak  városunk-
bán, ahol a Ref. Nőszövetség rendezi 
meg kerületi konferenciáját.  Sok kivá-
lóság is érkezik ide éz alkalomra, így 
Vásárhelyi János püspök, feleségével, 
Tavaszy Sándor püspökhelyettes, báró 
Bornemissza Elemérné, gróf  Bánffy 
Miklós, gróf  Bethlen Mária, Bethlen 
Lászlóné, Imre Lajos dr. és Maksay 
Albert theologiai tanárok, Borbáth 
Dániel szászvárosi árvaházi lelkész és 
mások. Nagy is a készülődés várme-
gyeszerte — a legtávolabbi községekben 
is — a konferenciára,  amely igy előre-
láthatólag, rendkívül látogatott lesz. A 
siker érdekében a rendezőség nagy 
tevékenységet is fejt  ki, élén dr. Gyár-
fás  Pálnéval, a vármegyei és Szabó 
Andrásnéval, a városi nőszövetségi 
elnöknőkkel, akiket áldozatkész, buzgó 
munkájukban a helybeli nőszövetség 
tagjai teljes számmal támogatnak. A 
vezetőség ez alkalommal a figyelmet 
különösen felhívja  a 23 ikán rende-
zendő nagyszabású műsoros estélyre, 
amelynek szereplői lesznek báró Bor-
nemissza Elemérné és gróf  Bánffy 
Miklós is, valamint arra, hogy a ven-
dégek érkezése 19-ikén a délutáni vo-
nattal történik, s kívánatos lenne, hogy 
a fogadás  ünnepélyessége érdekében 
ugy a városról, mint a vidékről minél 
többen jelenjenek meg. A teljes műsor 

ban kaphatók Dulicsek  Sándor-cégnél.  1 lapunk legközelebbi számában lesz. 

U J Ü Z L E T ! 
iA V  V 

Y V 

Tisztelettel értesítem a nagyrabecsült vásárló közönséget, hogy 

C I P Ő - Ü Z L E T E M E T 
Brassóból Székely udvarhely re helyeznem át, ahol férti-,  női- és 
gyermekcipőkben nagy választékom van. — Női cipőkből a 
35, 36, 41 és 42, férficipőkből  a 43, 46 számuakat helyszűke 
miatt leszállított áron árusítom ki. - Szives pártfogást  kér ugy a 
helybeli, mint a vidéki vásárló közönségtől. - Mély tisztelettel: 
JHÎAG1 F E R E N C Bu2. R e g . F e r d i n a n d 37. 

A p o s t á v a l s z e m b e n . 

Szabó János esperes távozása 
megyénkből. Szabó János espefest, a 
kápolfiásfátoiak  Köztiéfctetétbefl  álló 
plébánosát, aki harminc éven át mű-
ködött vármegyénkben, még pedig tíz 
éven át vallástanári, husz éven át 
pedig lelkipásztori minőségben, püs-
pöke saját kérésére Marosludasra he-
lyezte át, minek következtében pár 
hét múlva eltávozik a megyéből. 
Távözását Hitfei,  páptársai és igfrierő-
sei nagyon sajnálják. Utóda a kápol-
násfalvi  plébánián Mihály Lajos eddigi 
íharosludasi plébános lesz. 

Szerenád Vajda Ferenc tisztele-
tére. Ferenc napja alkalmából a hely-
beli ref.  dalkör vasárnap este felkereste 
elnökét, Vajda Ferenc esperést, aki 
elnöke a vármegyei daloskerülélnék 
is és őt szép szerenáddal tisztelte meg. 
A kissé még gyengélkedő közszeretet-
nek örvendő elnök meleg szívességgel 
fogadta  és meghatottan köszönte még 
az üdvözlést. 

Nylrö József rendkívüli sikere a 
Nemzeti Színházban. Nyirő József 
Jézusfaragó  ember cimü színdarabja 
f.  hó elsején került először színre a 
budapesti Nemzeti Színházban. A szé-
kely havasok közt lejátszódó, s az 
egyszerű favágók  és egy közéjük ve-
tődött tragikus sorsú fafaragó  szob-
rász életéről szóló szinpadi mü rend-
kívül mély hatást gyakorolt a zsúfolt-
ságig telt színház közönségére, mely 
megszámlálhatatlan kihívással ünne-
pelte a szerzőt. A kritika nagy elisme-
réssel méltatta a darab tiszta, havasi 
levegőjét, mély költőiségét. A rendkí-
vüli siker nagyságát jellemzi, hogy a 
jegyeket a darab első hat előadására 
már előre teljesen elkapkodták. — Itt 
emiitjük meg, hogy NyirŐ József 
6 ikán tartotta székfoglalóját  a Kisfa-
ludy-Társaságban, ugyancsak nagy 
sikerrel. 

Egy öreg vármegyei nyugdíjas 
aláirásu nyilatkozat érkezett be hoz-
zánk, egyes részeiben zavaros fogal-
mazással, hibás ímondatszerkesztéssel. 
Ezért helyette a magunk szavaival 
összegezzük, szives készséggel, hogy 
a nyilatkozat beküldője szerint: az 6 
évekig nélkülözött nyugdiját a várme-
gye prefectje  egyszerű jelentkezés után 
gyorsan kifizettette,  amiért nyilvánosan 
is hálás köszönetet mond. Ugyancsak 
a prefect ur 160% os pótadót töröl-
tetett a nyilatkozó községe terhéről, s 
általában Constantinescu prefecthez 
sérelemmel, panasszal bárki nyugodtan 
fordulhat,  ő a legnagyobb készséggel, 
jóakarattal fogad  mindenkit, s intéz-
kedik. 

A színtársulat a közönség kitartó 
érdeklődése mellett folytatta  és fejezte 
be — szerdán — városunkban elő-
adásait. A Harangvirág, Sárgapitykés 
közlegény, A romantikus asszony, 
Úrilány szobát keres. Egy vidám éj-
szaka cimü operettek, illetve operett-
szerű müvek kerültek még szinre, sok 
tetszést keltve. Olyan könnyebb faj-
súlyú darabok, amelyekkel a színtár-
sulat a — közönség igényét akarta 
eltalálni és kielégíteni. A társulat innen 
Székelykereszturra ment. 

Járásbirók talárban. Eddig csak 
a törvényszéki birók s a náluk ma-
gasabb rangú birók Ítélkeztek talárban, 
vagyis a földigérő  fekete  birói köpeny-
ben. Most az igazságügyminisztérium 
elrendelte, hogy jövőben a járásbirók 
is talárban végezzék a tárgyalásokat. 

Egy 8Zomoru8orsu és a közönség 
részvétteljes jóindulatára méltó ember 
járt szerkesztőségünkben. Neve : Ágos-
ton István és azt panaszolta, hogy 
betegsége miatt, amelynek gyógyítá-
sáért Dicsőszentmártonban is volt az 
elmegyógyintézetben, nem tud dolgozni. 
Kérte, hogy a Székely Közéletben in-
tézzünk felhívást  a jószívű közönség-
hez, hogy őt adományokkal támogas-
sák. Elfogad,  különösen kislánykájára 
való tekintettel is, természetbeni, fő-
képp ruhadarabokból álló adómányo-
kat is. Lakása Tó utca 5 szám. 

Szinházi Élet, Délibáb, Rádió-
Újság, Rádió-Élet, Uj Idők, Tolnai 
Világlapja stb. mindig a megjele-
nés napján kapható nyomdánk 
boltjában. 
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Ő s z i s z ü k s é g l e t é t l e g o l c s ó b b a n 

HIRSCH RUDOLF 
d i v a t i i z l e t é b e n s z e r e z h e t i b e . 

N a g y v á l a s z t é k k o s z t ü m - , ö l t ö n y - é s k a b á f t s z o v e t e k b e n é s m i n d e n f é l e m o s ó á r u b a n . 

Jobb kuglizni, mint korcsmázni. 
Siklód és Kibéd községek kuglikedve-
lői kugliversenyt rendeztek. A versenyt 
a kibédiek nyerték meg. A kibédi 
kuglizó-egyesület elnöksége kijelentette, 
hogy ez a verseny közérdekű volt, 
mert jobb, ha a falusi  emberek a va-
sárnapi korcsmázás helyett az egész-
séges kuglizással szórakoznak. 

Autóbusz magyar iskolás gyer-
mekeknek. Bucureşti egyes külvárosa-
iban nincs hitvallásos iskola a magyar 
gyermekek számára. Egyik városrész-
ben a reformátusok  hatalmas iskolát 
építettek, de a miniszter nem adta 
meg a működési engedélyt. Erre az 
ezen városrészben lakó református 
szülők egy távolabbi városrészben levő 
református  iskolába Íratták be a gyer-
mekeket. A távolságot s közlekedés-
sel járó nehézségeket és pénzbeli aka-
dályokat példamutató megoldással küz-
dötték le. A 60 iskolás gyermek ré-
szére társasgépkocsit vásároltak s most 
ez szállítja a felekezeti  iskolába és 
onnan haza a gyermekeket. 

Mussolini nem enged. Franciaor-
szág és Anglia együttes felhívást  in-
tézett Olaszországhoz a spanyolországi 
önkéntesek ügyében, azt kívánva, hogy 
Olaszország rendelje vissza a spanyol 
nemzetiek oldalán harcoló olasz önké-
teseket. Az olasz kormány azonban 
kijelentette, hogy nem alkuszik, az 
önkénteseket nem rendeli vissza, mert 
a spanyol belháborunak s az ottani 
bolsevista kegyetlenkedéseknek végét 
akarja vetni. 

Foglalás a vasárnapi mise alatt. 
Farkaslakán olyan sürgősnek találták 
egyik legjobb módú gazda, Simon La-
jos ellen a községi pótadó behajtását, 
hogy éppen vasárnap, október 3 ikán, 
mialatt a gazda a szentmisén volt, 
mentek el a lakására foglalni.  Senki-
sem lévén otthon, az ajtó be volt zárva 
s a gazdának a felső  házban betegen 
fekvő  öreg édesanyja sem tudta hová 
tették a kulcsot, de megmondotta, hogy 
nem kell sokat várni, amig a temp-
lomból kijőnek. A bizottság azonban, 
amelyben Nedelca sgent, továbbá Nagy 
Domokos primar és Dénes Izsák pénz-
tárnok vettek részt, nem várta ezt 
meg, hanem az ajtót betörve végre-
hajtották a foglalást,  elszállítva a ház-
ból 3 drb. párnát, egy ágytakarót ós 
egy trier-rostát. Lefoglaltak  ezenfelül 
1000 kilogramm búzavetőmagot. A 
szabálytalan foglalás  miatt Simon La-
jos feljelentést  tesz. Különösen azt 
sérelmezi, hogy a községi pótadó- kiró-
vását|megfelebbezte  s a felebbezést  még 
julius 17-én beadta a primáriához, de 
azt nem terjesztették fel  a felebbezési 
bizottsághoz. 

Szerencsés kimenetelű véletlen. 
Nagy Domokos farkaslaki primar szol-
gájával együtt szénát rakott fel  a szé-
natartóba. Eközben a gerendára fela-
kasztott fegyvere  a szolga által rádo-
bott szénával való érintkezés követ-
keztében elsült s a golyó Nagy Do-
mokos kalapján fúródott  keresztül, 
anélkül, hogy őt sértette volna. A lö-
véstől tüzet fogott  a felhalmazott 
széna, de azt is sikerült idejében elol-
tani. Az esetnek a községben többféle 
magyarázatot adnak. 

x Eladó azonnal, elköltözés miatt, 
jó karban levő hálószoba-berendezés, 
6 lámpás rádió, Schunda féle  hangver-
seny* cimbalom és egyéb háztartási és 
berendezési cikkek Halmágyi Samu 
nyug. tanárnál Str. V. Alexandru (volt 
Tibád A. u.) 4. sz. alatt. 1—2 

Árverés. 
A patakfalvi  tejszövetkezet igaz-

gatósága 1937 október  24 én  délelőtt 
nyilvános árverésen eladja a jövő évi 
vajtermését. Felvilágosítást nyújt: 

Kovát8 Péter, Văleni-Odorheiu. 

Permetezőkörök „Record" gépe. 
Mint értesülünk, Gyerkes Mihály gyü-
mölcsvédelmi utmutatója alapján, vár-
megyénk több községében megszerve-
zik a gyümölcsfák  kártevőinek állandó 
irtására a községi permetezőköröket. 
Hogy ezek működésűket minél előbb 
megkezdhessék és a kívánt sikerrel 
folytathassák,  Gyerkes Mihály: »Co-
merţul de Produse Batul< termékkeres-
kedése Odorheiu, kereskedelmi össze-
köttetést létesített a Dani Gergely-féle 
»Rekord« permetezőgép gyárral. Ez az 

első ilyen gépet a helybeli permetező-
kör számára már meg is küldötte, s 
az bárki által megtekinthető a Wagner-
féle  varkereskedés kirakatában. Ez az 
elsőrendű anyagból készült gép köny-
nyen kezelhető, kitűnően működik, s 
bármilyen nagyságban kapható. Kívá-
natos, hogy egyetlen községünkből se 
hiányozzék egy ilyen hasznos perme-
tezőgép, mely a gyümölcsfa  és szőlő-
permetezésen kivül más permetezések 
céljára is pompásan használható. 

DÚS v á l a s z t é k ú 

áruink minőség-
ben, fazonban,  ki-
állításban és árban 
utolérhetetlenek ! 

B Á N C S - c i p ő ü z l e t O d o r h e i u . 

Minden drogueria, parfüméria  és fotócikk 
szükségletét legjutányosabban, előzékeny 
kiszolgálás mellett, a 

Lántzky- drógueriában 
•••••••••••••MHBMHtiBIMaaBnnMMM • • • 

szerezheti be. — Ne t é v e s s z e e l ! 
ODORHEIU Bul. Reg. Ferdinand 31 szám. 

A p o s t a h i v a t a l l a l s z e m b e n . 

M e g a k a r Ön t e l j e s e n s z a b a d u l n i 

reuma, köszvény, isiász bántalmaitól? 
Sok e z r e n kigyógyultak ! Fájdalmak a tagok-
ban és izmokban, nyomorék kezek és lábak, szúrás, 
szaggatás, oldal-, hát- és gerincfájdalmak  ellen. 
Én Önnek egy t e r m é s z e t e s s z e r t aján. 
lok betegségének gyógyítására I Ez a 

S P O N G I L L I A . 
Nem univerzális orvosság, hanem természetes gyógyszer, amit a 
csodás természet a beteg emberiségnek nyújt. — Rendelje megl 
Ön örökké há lás l e s z : ára 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 . 

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 
n a g y v á l a s z t é k b a n k a p h a t ó k . 

Ujság-

makulatura 
kapható: 

a Könyvnyomda R.-T. 
papirkereskedésében 
12 lejórt kilónként. 

x Moziműsor. Szombat és vasár-
nap este Virginia. A főszerepekben.«" 
Gary Cooper ós Mary Briant. — A Vir-
ginia állam egyik városkájából való-
fiatal  cow boyok állandóan harcolnak 
országuk érdekében. Steve, aki eddig, 
jóbarátságban volt a főnökkel,  most 
egy rosszindulatú emberrel, Trampas-
szal kezd barátkozni és eltávolítja-
magától a főnököt,  aki bosszút eskü-
szik Trampas ellen. Molly Wood újon-
nan érkezett tanítónő rosszalólag nézi 
ezeknek az embereknek életmódját. 
Összebarátkozik a főnökkel,  aki halá-
losan beleszeret. Egy éjjel Trampas-
elhajt egy marhacsordát. A lopásban 
Steve is részes. A főnök  megtudja, kik 
a tolvajok és halálra itéli őket. Az el-
itéltek között van Steve is, Trampas-
azonban eltűnt. A főnök  esküvőjére 
készül Mollyval és egy nappal az es-
küvője előtt összetalálkozik Trampas-
szal, akit bosszúból, hogy Steve ba-
rátját rossz útra téritette és ezzel ha-
lálát okozta, megöli. Molly és a főnök 
uj életet kezdenek. — Kedd, csütör-
tök este : Kastély lángokban. Főszerep-
lők : Helen Hayes, A fehér  apáca női; 
főszereplője  és Robert Montgomery. 
Román, magyar felirás.  — Jön: Dr. 
Crepsi, román, magyar felirás. 

x Kiadó egy kb. 2 holdas gyü-
mölcsös kert. Ugyanott kiadó, esetleg: 
eladó 10—11 hold szántó és kaszáló. 
Cim a kiadóban. 

x Házcsere. Bul. Regele Ferdinand 
116 sz. házamat elcserélném közpon-
tibb fekvésű  házzal, a különbözetel 
készpénzzel fizetném.  Ajánlatokat a 
fenti  cimre kérek. özv. Bucsi Imréné. 

K ö n y v e k , 

a magyar és a 
lágirodalom legér-
dekesebb m ü v e i , 
megjelenésük után 
a l e g g y o r s a b b a n 
kaphatók a 

Könyvnyomda r. t. 
boltjában. 

Boltos pályázat. 
A jimbori—székelyzsombori Han-

gya-szövetkezet boltkezelőt keres. Fi-
zetés cca havi 3000 lej. Az alkalmaz-
tatáshoz körülbelül 25 000 lej kaució-
szükséges, ez ingatlan-bekebelezés által 
is adható. Közelebbi felvilágosítást  az 
igazgatóság ad. 

Publicaţiune. 
Se aduce la cunoştinţa generală 

că, în ziua de 20 Octombrie a. c. la 
orele 10 a. m. se va ţine licitaţie pu-
blică pentru vânzarea a 110 bucăţi 
arbori de stejar, cu grosimile în dia-
metru dela 23—61 m. c. şi în volum 
de 75 m. c. neto şi 70 m. str. lemn' 
de foc,  precum şi 57 m. str. lemn de 
foc  de esenţă fag,  materialul se află" 
împărţit în loturi mici. 

Licitaţia se va ţine în pădurea 
^Karpincze« proprietatea Bis. Rom. Cat-
din Beclean. 

Vânzarea se va face  conform  re-
gulamentului de licitaţie şi cu condi-
ţiunile generale şi speciale de care 
amatori pot lua cunoştinţă dela OQOIUI 
silvic Odorheiu, în orele de serviciu. 

Beclean, la 6 Octombrie 1937. 
Bis. Rom. Cat  din  Beclean-

Odorheiu. 

Nyomtatta a kiadótulajdonos : Könyvnyomda Részvénytársaság Odorheiu. Cenzurat . 


