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A kormánybukás. 
Amikor ezelőtt egy eszten-

dővel a történettudós Jorga pro-
fesszor  lett az ország miniszter-
elnöke, az uralkodó e nevezetes 
szavakkal adta át neki a kor-
mánypálcát : Ön eddig  csak irta 
a történelmet,  ezután csinálja azt. 
A királyi bizalomnak e szavak-
ban kifejezett  óriási mértékére 
egy esztendő leforgása  alatt a 
bukott miniszterelnök olyan mó-
don bizonyult érdemtelennek, 
aminőre eleddig az onszágok 
kormányzásában példa nem volt. 
A királyi bizalom bizonyára nem 
olyan történelem-csinálásra gon-
dolt, mint amilyennel Jorga 
csakugyan beirta nevét a tör-
ténelembe. Mert ezen egy-
éves fejezet  soha el nem muló 
emlékezettel csak arról beszél: 
ntiképpen nem szabad történel-
met csinálni. A pártok nélkül 
kormányzó Jorga-uralom csodá-
latos zagyvasága volt a szín-
játszó alkotmányosságnak és a 
süket hatalmaskodásnak. Jorga 
rapszodikus és tudóshoz nem 
illő kijelentéseiről és ellenmon-
dásairól könyvet irtak — mikor 
még nem volt kormányelnök. A 
szóhagyomány megörökíti azo-
kat a kinyilatkoztatásait, melye-
ket kormányelnök korában tett. 
A panaszkodó földmiveseket  ten-
gerbeugrásra biztatta, a nyomor-
ban sinylődő tanítókhoz pedig 
az volt vigasztaló szava, hogy 
lőjjék főbe  magukat. A törté-
nettudós, a maga nagy tudomá-
nyosságában, — mint a fától  az 
erdőt — nem látta a történelmet, 
az igazi történelmet, amit nem 
tudósok csinálnak, hanem amit 
az élet ir. Elfeledte,  milyen álla-
potban vette át az ország ügyeit 
s hogy a,mikor átvette, nem azt 
Ígérte, hogy hozzáedzi az orszá-
got a nyomorusághoz, hanem 
hogy kivezeti abból. A Jorga-
pénzről keletkezett szállóige be-
szél arról, hová vezetett ez a 
„kivezetés". 

Hová juthatott volna a ki-
sebbségi sors ilyen országkor-
mányzás mellett? Az erőszakos 
választásoktól kezdve a köz-
igazgatási testületeknek a fel-
oszlatása; az önkormányzatnak 
még nyomaiban sem türt eltör-
lése; az eladósodott gazdatársa-
dalom mentésében megnyilat-
kozó kisebbség-ellenes szándék; 
a katholikus egyház ellen lehet-
ségessé vált gyilkos támadás; 
a közbirtokosságok megszünte-
tésére való törekvés; az illeték-
és adó-kalváriák; a nyugdij-
nyomor: ezek a kilóméterkövek 
jelzik a kisebbségi sors tizen-
harmadik évének útját. 

Nem csoda, ha fellélekzünk 

a hirre, hogy a kormány meg-
bukott. 

És valóban Isten csodája, 
hogy nem aludt ki lelkünkben 
a reménynek még az utolsó szik-
rája is. A régen bizalmatlanság-
ba merült nevek mint uj csil-
lagok gyúlnak fel  ismét a lát-
határon és mi újra bizunk, hogy 
ezek lesznek a kivezetők az el-
sötétült éjszakából. De bizal-
munk most több kell, hogy le-
gyen az öntudatlan életösztönnél. 
Mi valóban történelmet csinál-

tunk magunknak, mert kibírtuk 
— a történelemcsínálást. S azok-
nak, akik ezt látták és most 
országkormányzásra fognak  vál-
lalkozni, érezníök kell nemzeti 
öntudatunk erejét, melyet meg-
tartottunk a pusztulás éveiben 
is, s mely megtartott minket a 
jövendő számára. 

A kisebbségi sorsnak jobbra 
kell fordulnia  : ez legyen nekünk 
törhetetlen meggyőződésünk, az 
uj kormánynak pedig kényszerű 
belátása. 

A k o n v e r z i ó . 
Értesülésünk van arról, hogy | 

egyes községekben, amidőn — nagyon | 
helyesen — a konverziós törvény is-
mertetésére hivják össze a lakosságot, 
azt is kihirdetik, hogy minden érde-
kelt fél  hozzon magával 20—40 lejt. 
Ezt az eljárást el kell Ítélnünk, mert 
a 20 holdon alóli adósra nézve nem 
kötelező a bejelentés, tehát azoknak 
semmit sem kell aláirniok s így lel-
ketlenség tőlük bármilyen kis össze-
get is beszedni. 

A 20 holdon felüli  adós tenni-
valója az, hogy első sorbriH sz'írer.^e 
be összes telekkönyveit és adósleve-
leinek vagy váltóinak másolatait s 
ezekkel felszerelve  forduljon  olyan 
szakértőhöz, aki iránt bizalma van. 
Alapos megbeszélés után válasszák ki 
együtt a szanálás legmegfelelőbb  mód-
ját és igy készítsék el együtt a tör-
vényszékhez beadandó kérést. A be-
adás  határideje  2 hónap a törvény 
kihirdetésétől  számitva, ami junius 
16 án jár le. 

Örömmel állapítjuk meg, hogy 
ugy a bankoknál, mint az egyeseknél 
is, különösen pedig a szövetkezetek-
nél megindultak az egyezkedések és 
már sok esetben létre is jött a meg-
egyezés. Ezt most is ajánljuk minden-
kinek. Az egyezségbe bele lehet fog-
lalni azt is, hogy az csak arra az 
esetre érvényes, ha a törvény életben 
marad és végre lesz hajtva. A magán-
egyezséget be lehet nyújtani jóváha-
gyás végett a bírósághoz s ez eset-
ben a jóváhagyó határozatot bejegy-
zik a telekkönyvbe. Ha több hitelező 
közül csak némelyikkel sikerült egyez-
séget kötni, ez nem történhetik a 
többi hitelezők róvására s a jóvá-
hagyó határozatot a ki nem egyezett 
hitelezőkkel lefolytatandó  bírósági tár-
gyaláson tekintetbe kell venni. 

A végrehajtási  rendeletből  még a 
következők közlését tat juk szüksé-
gesnek. 

A százalékos tartozáselengedés-
nél (Lásd Sz. K. május 7-iki cikk 1. 
pontját) a kölcsön felvételének  idő-
pontja szerint járó elengedés megilleti 
az adóst, akár fizetett  kamatot, akár 
nem. 

Bírósági szanálásnál (20 holdon 
felül)  a jövedelem kiszámítása adóala-
pon történik. De bármelyik fél  bizo-
nyíthatja, hogy a jövedelem ennél 
több, vagy kevesebb. A kérvényt 
annyi példányban kell benyújtani, 
hogy jusson a bíróságnak, minden 
egyes hitelezőnek, még azoknak is, 
akiknek követelése nem esik konver-
zió alá, minden községi elöljáróság-
nak, hol az adósnak ingatlana van, 
két-két példány és ezenkívül minden 
érdekelt telekkönyvi hatóságnak. A 
vitás kérdések felett,  melyek a köve-

telés fennállása,  minősége és fedezete 
tekintetében felmerülnek,  a törvény-
szék dönt. Ha a tulajdonjog vitás, a 
bíróság a jóhiszemű birtokost tulaj-
donosnak tekinti. 

Ha földvásárló  szövetkezetek vagy 
földmives  csoportok közösen vettek 
földet  s közös adósságaikat akarják 
konvertálni, a közös birtok mint egy 
vagyon esik elbírálás alá és a tagok 
külön vagyona nem jön számításba. 

A konverziós eljárások idején a 
bíróságoknál külön erre a célra ren-
delt bírót- fognak  dolgozni -és naponta 
tárgyalásokat tartanak, még a hivata-
los órákon kívül is. Ugyancsak meg-
szaporítják a hivatalos órákat a telek-
könyvi hivataloknál is. 

Meg kell emlékeznünk a napíla-
lapoknak azokról a híradásairól is, 
melyek szerint Franciaország kor-
mánya bizonyos Eggodalmakat és ki-
fogásokat  támasztott a konverziós tör-
vénnyel szemben, amely valóban nagy 
mértékben érinti a hiteléletet. A román 
kormány azonban és különösen Arge-
toianu miniszter a legnagyobb biza-
kodással és önelismeréssel nyilatkozik 
a törvényről s azt feltétlenül  jónak 
Ítéli. A mi népünk ezekből az ellen-
tétes véleményekből szintén bizonyos 
aggodalmakat és kétkedéseket szűrt le 
a maga részére és ezekből eredhetett 
az a még mindig el nem ült nyugta-
lanság, hogy vájjon a törvény az 
életben csakugyan végre lesz-e hajtva ? 
Erre a kérdésre ma még sem mi, sem 
más, bizonyos feleletet  adni nem tu-
dunk. Ezért csak azt ismételhetjük 
ezúttal is, hogy mindenki igyekezzék 
a jelenlegi állapothoz alkalmazkodni, 
akinek tehát bejelentési kötelezettsége 
áll fenn,  ne mulassza el a törvényes 
határidőket, végezze el tennivalóit s 
akkor jöhet bármiféle  változás, az nem 
fogja  készületlenül találni. 

Ne essünk vissza a régi 
hibái(ba. 

Fancsal községben az egyik gazda 
ellen vezetett adóvégrehajtás alkalmá-
val egy pár igáshámot foglaltak  le és 
vettek zálogba. Ismételten fel  kell 
hívnunk a végrehajtó közegek figyel-
mét arra, hogy a nélkülözhetetlen gaz-
dasági eszközök és szerszámok le-
foglalását  a törvény is tiltja s a nem-
rég kiadott prefecturai  rendelet is hang-
súlyozza, hogy a foglalásnak  ilyen 
módjait kerülni kell. Alig lehet nél-
külözhetetlenebb gazdasági szereléket 
elképzelni, mint az egyetlen pár há-
mot, ami nélkül, éppen most, a foly-
tonos gazdasági munkák idején, moz-
dulni se tudhat a gazda. 

Lemondott 
a Jorga-kormány. 

Az alkotmányos formák  szerint 
lemondásnak nevezik ennek a kor-
mánynak a távozását is, de napról-
napra megbizonyosodik a valóság, 
hogy a legcsufosabb  bukásról van szó. 
Még hagyján, hogy a pénzzel támo-
gató Franciaország szakértője a leg-
súlyosabb ítéletet mondotta egész 
pénzügyi gazdálkodásunkról, — most 
már olyan hihetetlenül hangzó dolgok 
is derülnek ki, mint amilyenről a leg-
újabb híradás szól: Argetoianu még a 
királyt is félre  akarta vezetni, azt 
mondva neki, hogy a tiszti fizetések 
nincsenek hátrálékban. Példátlan eset, 
hogy a királynak ellenőrző kérdezős-
ködéssel kellett megállapítania minisz-
tere szavának valótlanságát. 

A bukott kormánynak még nincs 
utóda. Titulescu királyi hívásra Buka-
restbe érkezett, beszélnek Vaida-kor-
mányról is, a Duca-féle  liberálisok 
azonnali választást kívánnak és forga-
lomban vannak az ilyenkor szokásos 
egyéb kombinációk. 

Bárki lesz is az uj kormányel-
nök : a mostani bukás erős tanulsá-
gait nem hagyhatja figyelmen  kívül, 
le kell vonnia abból azt a következ-
tetést, hogy a hatalmi élet felett  is 
vannak parancsok, amelyeket meg 
SiieguS liüntetlsnüi neni lehe.. 

Felebbezési tárgyalás a 
Mohanu-ügyben. 

A Mohanu járásbíró ellen folya-
matban levő választási bünperben a 
törvényszék megszüntető határozata 
ellen a feljelentők  részéről bejelentett 
felebbezés  .tárgyalását a marosvásár-
helyi ítélőtábla junius 23 ra tűzte ki. 
A feljelentőknek  a tárgyaláson nem 
kell megjelenniök, az ügy képviselte-
téséről a pártvezetőség gondoskodik. 

A diákok püspöke városunkbaii. 
Lapunk mult számában röviden 

jeleztük, hogy Majláth Gusztáv Károly, 
a diákok püspöke, május 27-én dél-
ben városunkba érkezett. Érkezésekor 
a főgimnázium  énekkara üdvözlő dal-
lal köszöntötte. Pénteken délután az 
ifjúságot  gyóntatta, szombaton az is-
kolákat látogatta és délben részt vett 
a főgimnázium  házi ünnepén, amikor 
a tanári kar és ifjúság  bemutatta hó-
dolatát a főpásztor  előtt 35 éves jubi-
leuma alkalmából. A püspök az igaz-
gató és az ifjúság  szónokának sza-
vaira szeretetteljesen válaszolt, buz-
dítva az ifjúságot  a nemes, a kegyeim' 
életre. Délután meglátogatta a kórház 
betegeit, este pedig látc^.:íást tett a 
legényegyletben, ahol kedvesen elbe-
szélgetett minden egyes legényegyleti 
taggal, érdeklődve sorsuk, anyagi hely-
zetűk iránt. Vasárnap ünnepélyes 
istentiszteletet végzett, megáldotta az 
ifjúságot  és fél  11 órakor tovább uta-
zott székhelyére. 

Itt említjük meg, hogy Vágó Gá-
bor szobrászművész május 31-íkén 
megérkezett a főpásztor  kitűnően si-
kerűit mellszobrával. A szobrot az 
intézet cserkész-százada kisérte be az 
állomástól A szobor ünnepélyes lelep-
lezése a jövő iskolai év elején lesz. 

MOZI - Szombat este 9, vasárnap d. u. 7, este 9 órakor A farsang  tündére, Kálmán Imre világhírű operettje után. Főszereplök: Harry Halm, Verebes 
Ernő. Pazar diszletezós, fényárban  uszó éjszakák, szemkápráztató fényűzés  ós pompa. 
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Az ezer székely lányok 
napját, 

ezt a felemelően  szép nemzeti és val-
lásos ünnepet a kolozsvári missziós 
nővérek kezdeményezték a tavaly. A 
csiksomlyói urhapi körmenetet az idén 
is az űrnapjára következő vasárnap, 
május 29-én tartották meg, s azon 
mintegy 1200 székely leány vonult fel 
nemzeti viseletben. A festői  képből 
is kiemelkedő, gyönyörű szép csopor-
toít alkottak a lövétei lányok, akik-
nek ősi viseletéhez tartozik a csizma 
is. Vezetőjük az idén is Szolga Etelka 
tanitónő volt, aki délceg, sugár ter-
metével, leeresztett fekete  hajával, 
nemzeti viseletében eszményi meg-
személyesítője a valódi székely lánynak. 

Az ünnepség a somlyói nagy-
templomban fényesen  celebrált misé-
vel kezdődött. Miseközben P. Lukács 
Mansvét ferencrendi  barát, az ismert 
kiváló egyházi szónok mondott lélek-
emelő szentbeszédet. Az ezer székely 
lányokhoz beszélve igy szólt: ösi szé-
kely gúnyátok jelképezi az ősi szo-
kásokhoz, az ősi erényekhez való visz-
szatérést, ragaszkodást s jogaink meg-
újítását a mult idők dicsőségéhez. 
Mise után megindult a szentségi kör-
menet, melynek fenségességét  az ezer 
lányok buzgó, megkapó éneke emelte. 
Szivetinditóan szállt a szent ének a 
Szüzanyához : Mi lesz belőlünk, hogy-
ha Te elhagysz . . . 

Délután a régi szeminárium tá-
gas udvarán folyt  a népünnep. Az 
udvar közepén felállított  óriási emel-
vényen egymásután vonultak fel  a 
székely vármegyék lányküldöttségei, 
akik a legváltozatosabb és jellegzetes 
székely viseletben nemzeti táncokat 
mutattak be, népballadákat és székely 
népdalokat adtak elő. 

Megyénkből, a lövéteieken kivül, 
résztvettek az ünnepségen a parajdi 
és szentegyházasfalvi  lányok, mindkét 
csoport kedves feltűnést  keltett a tiz-
ezerfőnyi  tömeg előtt, csinos, festőien 
szép viseletével s délutáni ügyes és 
összhangzó tánc- és ének-számaival. 
A nagyszámú érdeklődő közönség a 
legkülönbözőbb vármegyékből verődött 
össze s meszevidékieket, kolozsvári-
akat, nagyváradiakat is láthattunk ott. 
Feltűnő sokan voltak jelen megyénk-
ből s különösen városunkból s a gyö-
nyörű ünnepség hatása alatt az ud-
varhelyiekben az a gondolat érlelő-
dött meg: nem lehetne e jövőre  az 
ezer székely  lányok  napját nálunk. 
Udvarhelyen  megrendezni?  Kár volna 
a gondolatot elejteni... 

A nyugdijasok köréből 
kaptuk a következő felszólalást,  ame-
lyet közre is adunk és pedig annál az 
elvűnknél fogva,  hogy közérdekű ügy-
ben a sajtónak nem szabad elzárkóz-
nia ellenzéki hangú és bírálgató pa-
naszok elől sem. Jobbnak is tartjuk, 
ha az ilyen panaszok nem izgatják a 
lelkeket tisztázatlanságukkal, hanem 
nyilt szóvátétel szünteti meg a fe-
szültséget. Közöljük tehát ezt a fel-
szólalást is, anélkül, hogy állást fog-
lalnánk a kérdésben, mielőtt a másik 
fél  is szólana. 

Az udvarhelymegyei nyugdijasok 
egyesületének elnöksége a Székely 
Közélet május 28 iki számában közli 
a megye nyugdíjasaival, hogy >türel-
metlenül várja az ujabb hitelki-
utalás érkezését, hogy a falun  lakó 
nyugdíjas testvéreink jan.—febr.  nyug-
dijai, a városon lakók nyugdíjai pedig 
márciusra egészben ki legyenek fizetve. 
Igyekezzék mindenki érdeklődni, hogy 
ne forduljon  elő, hogy némelyeknek 
5—6 hónapi folytatólagos  nyugdíjkö-
vetelése legyen hátrálékban. Az akre-
ditivet elosztó bizottság az egyenlő 
részesítést tartja szem előtt az adott 
lehetőségek szerint,« 

Hogy ennek az elnöki közlésnek 
mi az értelme és mi a célja, nem tud-
juk. A városon lakó elnökség és az 
acrediíivet elosztó, városon lakó bízott-
ság valószínűleg azt képzeli, hogy mi, 
falusiak  nem érdeklődünk a nyug-
díjak fizetése  iránt s igy saját hibánk-
ból vagyunk 5—6 hónapi nyugdijkö-
vetelésűnkkel hátrálékban. Felvilágo-

^sitjujc teh4t,a városon lakó elnöksé-
get, htféy'níl,  falusiak  nagyon is ér-
deklődünk a nyugdijak fizetése  iránt, 
tudjuk azt is, kinek mely hónapra 
fizetik  a nyugdijat s hogy miképpen 
tartják szem előtt az >egyenlő resze-
sitest*. Értésére adjuk az elnökség-
nek azt is, hogy Kereszturon még má-
jus első napjaiban kidobolták, hogy a 
helyi adóhivatal fizeti  a január-febru-
ári nyugdijakat, tehát jelentkezzék 
minden hátrálékos. — Az udvarhelyi 
pénzügyigazgatóságtól már 2 (kettő) 
rendelet js jött ide, hogy a jan.-febr. 
nyugdijakat lehet fizetni  s a lapban 
megjelent elnöki közlés után, remél-
hetőleg, még egy harmadik  felhatal-
mazást is fog  kapni az adóhivatal a 
jan.-feir.  nyugdijak kifizetésére.  Pedig 
a március havi nyugdíj kellene már! 
Valóban fel  kellene Kacagnunk, ha a 
helyzet nem volna annyira szomorú! 
Elnök url Nem mind 1 hónappal 
vannak &?• udvarhelyiek előre f̂izetve, 
hanem vannak Önök között olyanok 
is, akiknek aligha van hátrálékuk. Meg-
sugjuk az elnökségnek azt is, hogy a 
falusiak  közt is vannak szép számmal 
olyanok, akiknek 1 bani hátrálékuk 
sincs az 1931-ik évről s van olyan 
keresztúri nyugdíjas, aki már a már-
ciusi nyugdiját is felvette.  Nem iri-
gyeljük tőlük, csak ugy felemiitjük, 
mert eszünkbe jut az »egyenlő elosz* 
tás« elve. 

E sorok írója nyugdijkönyvecs-
béjével bizonyítja, hogy nem kapta ki 
október, november, december, március, 
április, május és junius-, tehát 7 havi 
nyugdiját, pedig annyira érdeklődött 
a kifizetések  iránt, hogy több ízben 
személyesen >könyörgött« a pénz-
ügyígazgatóságnál legalább 1 havi nyug-
dijának szemnálásáért, de részére 
nem volt könyörűlet. Ha az elnök-
ség és az elosztó bízottság tag-
jai nyugdíj könyvükkel igazolják, hogy 
nekik is van 7 havi nyugdijkövetelé-
sük, bocsánatkérés mellett fogunk 
megnyugodni osztó ígazságérzetükben. 

Falun  lakó  nyugdíjas. 

Ipartestületi ügyek. 
Országos kirakóvásárok: junius 

hó 4-én Szászváros, 6 án Szentágota, 
Topánfalva,  8 án Felvinc, Sarkad. 

Vasárnap délután az ipartestület 
tanácstermében Pál Gyula dr. testü-
leti ügyészünk megtartotta ismertető 
előadását a kereskedőket és iparoso-
kat érdeklő líkvídációs törvényről. Az 
előadásra az iparos osztálynak na-
gyobb számú megjelenését reméltük, 
bár a líkvídációs törvény a kisiparos-
ságnak — amely a konverziós tör-
vényből, sajnálatos módon, teljesen 
kimaradt — szintén kevés védelmet 
nyújt. 

A kézdivásárhelyi vegyes ipartár-
sulat ugyancsak vasárnap, május 29-én 
ülte meg fennállásának  10 éves év-
fordulóját,  ez alkalommal díszközgyű-
lésben méltatták a vezetőség fáradsá-
got nem ismerő, ágilis munkáját, mely-
lyel több érdemes alkotás mellett meg-
teremtette a temetési segélyegyletet 
is. Ipartestületünk ezúton is szives 
üdvözletét küldi a társulat vezetősé-
gének és Isten áldását kéri a további 
nemes munkára, amelyet a társulati 
tagok érdekében fognak  kifejteni. 

Miután az ipartestületünk kebe-
lében működő békéltető bízottságba 
a segédek által választott bízottsági 
tagoknak megbízási ideje lejárt, az 
iparos segédek részéről történő ujabb 
választás vált szükségessé. Ennek 
folytán  tudomására hozzuk a váro-
sunkban működő összes iparos segé-
deknek. hogy acélból, hogy a békél-
tető jbizottságba 12 iparos segédnek 
a beválasztását megejthessük, junius 
hó 12 én, vasárnap d. u. 4 órakor az 
ipartestűlet tanácstermében választási 
gyűlés lesz, amelyre az összes segé-
deket meghívjuk. Amennyiben ezen 
gyűlésre megfelelő  számú segéd nem 
jelentkeznék, azesetben — tekintet 
nélkül a megjelentek számára — a 
következő vasárnap, vagyis 19-én, a 
kinevezéseket hivatalból fogjuk  esz-
közölni. Az ipartestület efnöfcseo)'. 

Rádiójából 
ne hiányozzék a modern, nagy frekven-
ciájú, árnyékoltrácsu cső (lámpa). 

2—5 lámpás, a legújabb kapcsolási elvek szerint 
megépitetl, telepes vagy hálózati rádiókról, régi készü-
lékek átalakításáról, áramíorrások kijavításáról kérje 
olcsó árajánlatomat. 

Jakó Albert tanár 
rádiótechnikai műhelye, Odorheiu. 

A ügyvédi kamara 
közgyűlése. 

A helyi ügyvédi kamara május 
29-én tartotta évi rendes közgyűlését 
Jodál  Gábor dr.  kamarai dékán el-
nöklete mellett a törvényszék főtár-
gyalási termében. A gyűlésnek, melyen 
a megyei ügyvédi kar csaknem teljes 
számban megjelent, fontosabb  tárgyai 
voltak: az évi költségvetés megálla-
pítása, a titkári és pénztárnoki jelen-
tés. Rendkívüli érdeklődéssel foglal-
kozott a közgyűlés a konverziós tör-
vénnyel s annak a gazdasági és hitel-
életre várható különféle  kihatásaival. 
Ezzel a kérdéssel kapcsolatosan elha-
tározta a közgyűlés, hogy a hitelélet 
teljes tönkremenetele miatt az ügyvéd 
ezután csak a készkiadások és dijak 
30 százalékának előlegezése mellett 
vállalhat fel  ügyeket s aki ezt a kény-
szerű tilalmat megszegi, fegyelmi  el-
járás alá esik. Elhatározta még a köz-
gyűlés, hogy a kolozsvári kongresszu-
son 14 tagu küldöttséggel képviselteti 
a kamarát. 

A nyugdíjasok 
egyesületének közlései. 

Ezidő szerint semmi ténylegessé-
get a nyugdíjak további kifizetéséről 
nem közölhetünk. A sok szenvedést 
és nélkülözést hozott kormány végre 
lemondott. Mindenik nyugdíjas fellé-
lekzett, különösen őfelsége  minisz-
tertanácsi megnyitójának bíztató és 
megállapító szavai után, melyek sze-
rint a tisztviselők, katonák és nyugdi-
jasok járandóságainak haladéktalan ki-
fizetése  az ország vállalt kötelezettsége, 
a teljesített munkálatok ellenében, azt 
tehát nem lehet halasztani. Bizunk és 
remélünk, hogy őfelsége  határozotf 
kívánságát a megalakuló minisztérium 
minél előbb teljesíteni fogja,  s a nyug-
dijasok is hozzájutnak elmaradt nyug-
dijjárandóságaikhoz. 

Az elnökség. 

ROMÁN LAPSZEMLE. 

X Orvosi hir. Dr. Weiss R. Ottó 
fogorvosi  rendeléseit május l-ével új-
ból megkezdte. Bul. Reg. Ferdinánd 9. 

A Patria  május 20-iki számában 
az erdélyi magyar Pen-klub megala-
kulásáról ir. Megállapítja, hogy ezzel 
régen húzódó konfliktus  simul el. 
Megállapítja azt is, hogy az erdélyi 
magyar irók, a román írókkal 
együtt még erdélyi Pen-klubot sem 
akartak alakítani, hanem csak egye-
dül ők maguk. Ez a tény azonban 
ellenmondásba kerül azzal az egész 
irodalmi elmélettel, mely az er délyi 
kisebbségi íróknak eddig hitval-
lásuk volt. A transylvanizmus elmé-
lettel és azzal a különleges erdélyi 
lélekkel, amelyet annyiszor rajzoltak 
meg a Helikonban Kádár, a Klingsor-
ban pedig Zíllích urak. Miféle  transyl-
vanizmus azonban ez, melynek kere-
teit abszurd módon oly szűkre szab-
ják, hogy az csak magyarokat és szá-
szokat fogadhat  be. 

* 

A Dimineafa  május 26-iki szá-
mában vezércikket ir arról a szégyen-
letes helyzetről, amit az állami tiszt-
viselők fizetéseinek  elmaradása a csa-
tolt tartományokban, különösen Erdély-
ben teremt. Nemcsak az a baj, hogy 
ennek a helyzetnek a hátrányai nem-
csak a kisebbségeket érintik közvet-
lenül, hanem az őslakos románokat 
is. Nem szabad ugyanis elfelejteni, 
hogy a román hivatalnokoknak azok-
ban a városokban, hol hatalmas] ki-
sebbségi tömegek laknak, nevelősze-
repe is van és missziójuk az, hogy jó 
példa adásával erősítsék a román 
állameszmét. A cikk keretében N. Hat-
zaria, a cikk írója, egy állami nép-
iskolai igazgató hozzáintézett levelét 
is ismerteti, mely szerint az elmúlt 14 
év alatt elvégzett minden munka és 
áldozat megsemmisült s az állam a 
lakosság szemében gyenge és tehetet-
len organizációnak tűnik, amely lökés-
nek már ellen sem tudna állani. Az 
emberek pedig mindenféle  ostobasá-
gokat kezdenek beszélni. A cikkíró 
élesen állási foglal  mind az ilyen os-
tobaságok terjesztői, mind az ellen a 
kormányzási mód ellen, amely ilye-
nekre alkalmat ad. 

A Cuvántul  május 26 iki számá-
ban Tiberius aláírással hosszabb cikk-

ben von párhuzamot a budapesti és 
bukaresti rádió között. Megemlíti, hogy 
a rádió Erdélyben nagy elterjedésnek 
örvend. Amig azonban a budapesti 
rádió minden alkalmat felhasznál  ma-
gyar propagandára, addig Bukarest 
nem ad egyebet, mint pontos időt, 
időjárásjelentést és reklámokat. Példa-
képpen elmondja, hogy a nagyváradi 
nyugdijasok a minap minden nagyobb 
zavar nélkül tűntettek a nagyváradi 
városháza előtt. A budapesti rádió 
azonban ezt az eseményt ugy adta le, 
mint vérbefojtott  összeütközést. S 
ezzel nemcsak a külföldön,  hanem a 
szomszédos erdélyi városokban is ria-
dalmat keltett. Kifogásolja,  hogy a 
budapesti rádió minden nap történelmi 
összefoglalást  ad a magyar történe-
lemből s az erdélyi románok, akik 
Pestről zenét akarnak hallgatni, arra 
vannak kényszerítve, hogy a szüne-
tekben a románok kicsúfolását  hall-
gassák végig. Ez a fűszerezés  azon-
ban nagy gyönyörűséget szerez a 
kisebbségeknek, akik felette  örvende-
nek annak, hogy Bukarest oly ke-
véssé követi Budapestnek mintáját. 
Végül komolyabb történelmi és kul-
turális programmot követel a buka-
resti rádiótól. 

A Jara  Noastra  május 28-iki 
számában vezércikket ír br. Jósika Já-
nos nagykárolyi beszámolójáról. Az 
utóbbi időben, úgymond, nagy lépé-
sekkel haladt előre, legalább is látszó-
lag, a román-magyar megértés ügye. 
Ugy járunk azonban mindig, mint 
Manole mester: ami napközben fel-
épül, éjszaka eltűnik, mint a füst. 
Jósika félénken  és óvatosan beszélt 
arról a szerepről, melyet az erdélyi 
magyarság a közvetítés terén elvégez-
hetne. Másfelől  pedig azt mondta, 
hogy az erdélyi magyarság nem ad-
hatja el jogait egy tál lencséért. Pedig 
a román közvélemény szívesen látná 
ezt az erdélyi magyarságot az össze-
kötő elem szerepében, azzal az egyet-
len feltétellel,  hogy loyalís legyen s 
számitások nélkül való. A román-
magyar közeledést ugyanis el sem 
lehet képzelni addig, míg a budapesti 
sajtó a kisebbségivel együtt örömmel 
üdvözöl minden reviziónista tüntetést. 
— A Curentul  (máj. 27.) a beszámo-
lóval kapcsolatosan azt irja, hogy 
Jósika nem tudta eltitkolni a Magyar 
Párt revíziós gondolatvilágát. A világ-
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válságot ő is annak a helyzetnek tu-
lajdonitja, amit a békeszerződések te-
remtettek. Pesten is ezt mondják min-
dig a trianoni szerződésre hivatkozva. 

SPORT. 
A Hargita Testedző Egylet leg-

közelebbi bajnoki 'mérkőzése junius 
9 én, csütörtökön lesz. 

Ellenfele  a medgyesi magyarság-
ból alakult, M. 11., amely különösen 
a tavaszi fordulóban  szép eredménye-
ket ért el, többek között megverte a 
bajnok csapatot, az M.T.V.-t. A med-
gyesiek erősen készülnek erre a mér-
kőzésre, mert további bajnoki pontot 
szeretnének gyűjteni, a Hargita azon-
ban komplett csapatával állva fel, 
valószínűleg, meg fogja  nyerni a mér-
kőzést. 

Tekintettel arra, hogy csütörtö-
kön hősök napja és ezért általános 
munkaszünet is, a mérkőzést, mely a 
késő délutáni órákban kezdődik, elő-
reláthatólag, rekord-közönség fogja 
végig nézni. 

HÍREK. 
Junius 3. 

A Székely Dalegylet 
junius 11 én, szombaton, a kollégium 
tornatermében, egy egész estét betöltő, 
hangvérsenyt rendez, amellyel régi 
szokásait eleveníti fel.  Köztudomásu, 
hogy városunknak ez az egyesülete, 
•amely közel hatvan éves múlttal ren-
delkezik, a régmúltban önálló hang-
versenyeket rendezett, hogy ilyen al-
kalmakkor is tanúságot tegyen hala-
dásáról. Azóta a dalkulturán kívül a 
zenekultura ápolását is programmjába 
véve, ma városunknak egyetlen egye-
sülete, amely a dalt és a zenét együt-
tesen magas nivóra emelte. 

Aki a Székely Dalcgykt riiunká 
ját figyelemmel  kísérte, tudja, hogy 
nem történt városunkban olyan ese-
mény, nem volt műsoros estély, hogy 
az egylet, felkérésre,  a műsorban 3-— 
4 számmal ne szerepelt volna, köte-
lességszerűen tett eleget ezeknek a 
meghívásoknak és minden egyes alka-
lommal felkészültségéről,  fejlett  kultú-
rájáról tett tanúbizonyságot. Méltán 
megérdemli tehát, hogy most, amikor 
saját részére rendez hangversenyt, a 
közönség szeretettel támogassa és ér-
deklődésével is adózzék a Székely Dal-
egylet szolgálataiért. 

A hangverseny műsorán, melytiz 
számból fog  állani, egy alkalmi beszé-
den, szavalaton, ének-, zongora- és 
hegedűszólókon kivűl az egylet szim-
fónikus  zenekara három számmal és 
a dalkar két számmal szerepel. 

A részletes műsort a közeli na-
pokban a dalárda el fogja  juttatni 
közönségéhez. 

Két ünnep. Junius 8 án II. Ká-
roly király trónfoglalásának  az évfor-
duló ünnepe lesz, amely napon a hi-
vatalok törvényes szünetet tartanak, 
s valószínűleg az üzletek is zárvatar-
tandók. Utóbbira nézve még nem tör-
tént rendelkezés. — Junius 9 én hő-
sök ünnepe. Mindkét nap ünnepélyes 
istentisztelet. 

Uj állatorvoi-doktor. Káb-
debó József  nyug. püíg. oszt.-főnök 
fiát,  Kábdebó Sándor állatorvost, vá-
rosunk szülöttjét, f.  évi május hó 
29 én Budapesten doktorrá avatták. 
Gratulálunk az uj doktornak. 

MMŐgasdasági váltók mo-
ra tór iuma. A Banca Nationala nál 
levő mezőgazdasági váltók óvatolási 
határidejét a pénzügyminiszter junius 
30-íg meghosszabbította. 

Hal&losás. Özv. Orbán JBéterné 
Orbán Róza 78 éves korában május 
30-íkán, elhunyt Székelykereszturon, 
ahonnan városunkba szállították és itt 
helyezték örök nyugalomba nagy rész-
vét mellett. Tekintélyes család s en-
nek tagjai közt Orbán János székely-
keresztúri r. kath. esperes-plébános és 
Orbán Balázs helybeli mészáros, mint 
fiai,  gyászolják a megboldogultat. 

RendkivOl olcsó árakon 

szerezheti be szükségletét 
hacisnyákból, keztyükböl, ri-
dikUlőkből, kombinékból, kül-
földi Kelim hárászokból, kézi-
munka anyagokból, női fehér-
nemiiekbői, pulóver- és golf-

kabátokból. 
Olcsó árak l Szolid kiszolgálás l 

Ál landó gyári lerakat. 

Ordelt János-cégnél 
A s Oítáregylet a szokásos első 

vasárnapi gyűlését, akadályok miatt, 
f.  hó második vasárnapján tartja meg. 
Munkadélután pedig hétfőn  lesz. A ve-
zetőség.; 

Ügyvédgyttléi Kolossv&rou. 
A kolozsvári ügyvédi kamara kezde-
ményezésére az erdélyi ügyvédi kama-
rák junius 5 én, vasárnap közös gyű-
lést tartanak Kolozsváron. A gyűlés 
összehívására az ujabb pénzügyi és 
gazdasági törvények adtak okot, kü-
lönösen a konverziós törvény s ezek-
nek a törvényeknek az ügyvédi kart 
s az egész társadalmat érintő vonat-
kozásait fogják  a gyűlésen tárgyalás 
alá venni. A gyűlésen a megyénkbeli 
ügyvédi kar is több taggal képvisel-
teti magát. 

Évs&ró ünnep a főgimná-
siumban. A helybeli róm. kath. fő-
gimnáziumban az iskolai évet junius 
8-án, szerdán délelőtt zárják be. D. e. 
9 órakor hálaadó Te Deum lesz a 
pícbáula ÍÍ.IU^'L'JÍLI.'L^^.  Z íns 
ünnepély a tornacsarnokban a követ-
kező műsorral: 1. Zenekari nyitány. 
Játsza az ifjúság  zenekara Kiss Elek 
karnagy vezetésével. 2. Győry Vilmos: 
Ima. Szavalja: Tóth László VII. o. t. 
3. Népdal-egyveleg. Előadja az ifjúság 
énekkara. 4. Raff:  Kavatina. Hege-
dűn játsza: Khell Zoltán VII. o. t., 
zongorán kiséri Imreh Gábor. 5. Az 
iskolai évről beszámol és a jutalmakat 
kiosztja: Bíró Lajos igazgató. 6. Bucsu 
az Alma Matertől. Elmondja: Huber 
József  VII. o. t. 7. Induló. Játsza a fő-
gimnázium zenekara. — Az évzáró ün-
nepre a szülőket, tanűgybarátokat, az 

1 iskola jótevőit, a véndiák egyesület 
tagjait és minden érdeklődőt szeretet-
tel hív meg az intézet igazgatósága. 

Ér te i i tés . A Romániai Munká-
sok Rokkantsegélyző és Nyugdijegy-
letének fizető  tagjai tagsági dijaikat 
f.  hó 5 én, vasárnap d. u. 3 órakor a 
szokott helyiségben befizethetik.  Ve-
zetőség. 

Anyák napja . A helybeli D. F. 
Unitárius Leányegylet f.  hó 5 én, vasár-
nap d. e. 10 órakor tartandó isten-
tisztelet keretében anyák napja-ünne-
pélyt rendez az unitárius templomban. 
Műsor a következő : 1. Belépő és de-
rekas ének. 2. Imát mond: Sigmond 
József  lelkész. 3. Énekel: Gál Áron, 
orgonán kíséri: Deák Piroska. 4. Al-
kalmi egyházi beszédei mond a lel-
kész. b. Szaval: Pálffy  Erzsébet. 
6. Hegedül: Veress Erzsébet, orgonán 
kiséri: Deák Piroska. 7. Szaval: Szabó 
Klárika. 8. »Anyák napján*, elmondja : 
Báró Piroska. 9. Szaval: Ébert Lajos. 
10. Szaval: Téglás Erzsébet. 11. Éne-
kel : Győry Anna, orgonán kíséri: 
Szabó Margit. 12. Szaval: Barra^Gízi. 
13» Bezáró énekJ 

VessettBég lépett fel  újból 
a kutyák között, ami mindenkit, de 
főképpen  a kutyatartókat óvatosságra 
és gondosságra inti. 

Kóbor cigányok garásdál-
kodása . Antal Lajos ócfalvi  lakos a 
Nagygalambfalván  alóli útszakaszon 
elaludt a szekerén, mire lovai meg-
állottak. Mire felébredt  volna, az arra-
felé  tanyázó kóbor cigányok a lovak-
ról a hámokat leszerelték s tovább-
állottak. A csendőrség a nyomozást 
bevezette. 

X Dr. Cri§an rendelőjével átköl-
tözött Kossuth-utca 31 sz. álá. 

Évzáró ünnepélyek és sene-
visBga a nővéreknél. Aki felejteni 
akarja legalább egy néhány negyed-
órára a mai élet nehézségeit, az ne 
sajnálja az időt és fáradságot,  hanem 
jöjjön el f.  hó 10-én, pénteken d. u. 
fél  4 órakor a gimnázium tornacsar-
nokába, a drága, kis óvódások által 
előadandó, bájos óvódai záró-ünne-
pélyre. Ugyancsak szép és kedves 
szórakozásban lesz része annak, aki 
11-iki iskolai évzáró ünnepélyünket is 
megtiszteli. Ez a zárda nagytermében 
d, u. 5 órai kezdettel, a szentségbe-
tétel után lesz. Ismételten felhívjuk  a 
a tisztelt szülők és szíves érdeklődők 
figyelmét  a szombati, [4iki zenevízs-
gánkra és jubileumi ünnepségünkre. ^ 

Evvégi munkarend a főgim-
násiumban. Az előadások május 
31 én minden osztályban befejeződtek. 
Junius 1-én a tanulók tanáraik veze-
tése mellett a hősök kápolnáját tekin-
tették meg, ahol Józsa János tanár 
tartott szakszerű magyarázatot. Jun. 

1 2 án a Reztetőre rándultak ki s 
közben megemlékeztek Kadicsfalva 
nagy szülöttéről. Török Ferencről, aki 
a főgimnáziumnak  30 esztendeig igaz-
gatója volt. Ma a székely muzeumban 
és nyomdánkban tettek látogatást. 
Holnap és hétfőn  a helyi és bethlen-
falvi  gyárakat tekintik meg s junius 
8-án iskolai ünnepéllyel zárják be az 
évet. 

A kereskedő tá r su la t a Hargi. 
tára tervezett kirándulását a hűvös idők 
miatt későbbre halasztotta. Ehelyett 
8-án, szerdán a Szejke-fürdő  körüli 
erdőbe rendez kirándulást, amelyet az 
üzletek nyitvatartása, vagy kedvezőt-
len idő esetén a következő nap, 9 én 
tartanak meg. 

A vágási Oltáregyesttlet né-
hány napja szépen sikerült műsoros 
ünnepséget rendezett az iskola nagy-
termében. András Péter plébános meg-
nyitójában gróf  Majláth püspöknek, 
mint Jézus szive püspökének 35 éves 
jubileumát méltatta megkapóan. A 
tanítónő az anyákról tartott imaszerű, 
könnyekig megható beszédet. A dobói 
tanító Arany János centennáriumát 
méltatta ünnepi beszédében. András 
plébános az Oltáregyesület gyakorlati 
céljait fejtegette  szép szavakban. Az 
iskolás gyermekek három egyfelvoná-
sos alkalmi párbeszédet és színdara-
bot adtak elő. A szavalatok és ének-
számok hangulatosan és méltóképpen 
illeszkedtek bele a műsoros ünnne-
pélybe. Mindenik szereplő a legjobban 
törekedett a rábízott szerepet betölteni. 

X Grasioleum, újfajta  olcsó sző-
nyeg, linoleumszerü színes mintájú, 
használható padlóra vagy falra,  100 
cm. széles alakban, méterenkint 15 
leuért kapható a Könyvnyomda r. t. 
üzletében. 

IMvarhely — daloskerületi központ. 
Lelkes, szép ünnepe volt váro-

sunkban a magyar dalnak a mult va-
sárnap. Ugyanekkor külsőleg, forma 
szerint is megkapta azt a jelentőséget 
Városunk a dalkultura terén, mellyel a 
valóságban, belső érdeme szerint, már 
régóta büszkélkedhetett. Daloskerűleti 
központ lett Székelyudvarhely, az a 
város, melyben a tudományokkal, a 
szépség kultuszával, s igy a dalkultu-
rával való foglalkozás  is, szinte belát-
hatatlan idők óta, ősi hagyomány. 
Éppen a dalkultura terén a Székely 
Dalegylet már több, mint 50 éve mű-
ködik itt sok sikerrel, dicsőséggel, s 
ma is fokozódó  lendülettel, s mellette 
az utóbbi évek során ujabb, életre 
való s már szintén sikert kivívott 
dalárdák ís alakultak. De nemcsak 
városunkban lett az utóbbi években 
több dalárda, hasonló örvendetes moz-
galmak hírét kaptuk és közöltük vár-
megyénk községeiből is. Mindezek 
közben a vármegyénkben működő dal-
egyletek száma 34-re szaporodott, 
ami kiváltotta és indokolttá tette azt 
a kívánságot, hogy vármegyénk da-
lárdái a Romániai Magyar Dalos Szö-
vetség keretén belül külön daloskerű-
letet alakítsanak. 

^ A megalakulásnak ez a nevezetes 
'.ténye történt meg városunkban vasár-
'nap, a dalárdák kiküldötteinek nagy-
számban való megjelenése mellett, 
méltó lelkesedéssel, teljes egyetértés-
ben, minden külső jele nélkül bármi-
féle  széthúzó törekvésnek. A közgyű-
lést Vajda Ferenc, mint az előkészí-
téssel megbízott helybeli ref,  dalkar 
elnöke, nyitotta meg, aki évek óta 
folytat  ösztönző tevékenységet a vi-
déki dalkarok szervezése érdekében is. 
A központ által kiküldött Tárcza Ber-
talan O. M. D. Sz. főtitkár  üdvözlése 
után az elnöklést a központi kiküldött-
nek adta át, akinek vezetése alatt for-
maszerint is megtörtént a daloskerűlet 
megalakulása, s letárgyalták annak 
alapszabályait is. Ezután egyhangúlag 
megválasztották a kerület elnökét: Vaj-
da Ferenc személyében, aki elnöki 
tisztségét lelkes és lelkesítő szavakkal 
foglalta  el. Kívánta, hogy a székely 
lélekben a dal szeretete ne csökkenjen 
soha, hanem folyton  erősödjék, a szép 

székely viselet megujuIó térhódításával 
együtt, s legyen a dal kultusza a köz-
ségekben'az egység, az összetartás elő-
segítője. Ezután a daloskerület elnök-
ségének és választmányának többi tag-
jait választották meg. Alelnökök lettek: 
Révay György és Balázs András, tit-
kár: Benkő József,  jegyző: Máthé 
Sándor, pénztáros : Nagy Dénes, gond-
nok : Hodgyai Géza, ellenőr: Fekete 
János. Megválasztották örökös tiszte-
letbeli tagokul Inczédy Joksman Ödön 
dr. és Tárcza Bertalan, országos köz-
ponti elnököt, illetve főtitkárt,  továbbá 
Sí. Horváth Lajost és B. Sólyom 
Edithet, utóbbi kettőt a székely dal 
művelése terénjszerzett érdemeikért. 

Délután szép műsoros ünnepély 
fejezte  be méltóképpen a dalos-napot. 
Felvonultak a vármegyénkbeli derék 
dalkarok közül a székelyderzsi és a 
székelyszentmihályi D. F., a székely-
udvarhelyi és farcádi  ref.  vegyes dal-
karok, a hodgyai ref.  férfikar  — va-
lamennyi dalos lélekről, törekvésről 
és jeles karmestereik buzgó és avatott 
munkásságáról tevén ezúttal is dicsé-
retes bizonyságot. Ugyancsak nagy 
tetszést, újrázó tapsokat váltott kikét 
kadicsfalvi  székely legény: Pap Dé-
nes és Darvas Ferenc bámulatos 
ügyességű székely tánca, valamint 
Bokor Izsák csürdöngölője, B. Sólyom 
Edith és Sz. Horváth Lajos együttes 
és külön-külön való szereplése, eredeti 
székely nótáikkal, ezúttal megismét-
lődött kedves élménye volt közönsé-
günknek, amely most ís alig akarta 
őkei a deszkákról leengedni. (Ismert, 
jó kísérőik Újvári Elvira és Bányai 
J. voltak.) Kedves és nagy tetszéssel 
találkozott meglepetése volt az ünnep-
ségnek Vajda Ferenc és Révay György 
közösen irt, kis énekes jelenete, mely-
nek csengő verseit, fülbemászó,  han-
gulatos zenéjét, Kónya Jancsiék kísé-
rete mellett, Nagy Dénes és a bájos 
kis Kovács Mancika juttatta méltó si-
kerhez. Az egész ünnep méltó beve-
zetője volt Tárcza Bertalan költői gon-
dolatú, lelkes szép előadása, s nagy 
tetszést keltve egészítette ki a műsort 
a másik vendég. Lengyel Róbert frap-
pánsul mulatságos monológja. 
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Ha elegáns és szép cipőt 
akar vásárolni, ugy keresse fel 

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

Iskolai évzáró ünnepély. A 
székelyudvarhelyi református  gyakorló 
iskola junius 12-én délután 5 órakor 
tartja évzáró ünnepélyét, melyre a 
szülőket és érdeklődőket szeretettel 
meghivja. Műsor. 1. Tebenned biztunk. 
2. Reményik Sándor: Alpesi rózsa, 
szavalja Adorján Mánássé I. oszt. növ. 
3. Benedek Elek : A kis kofa,  jelenet, 
előadja : Csiki Zsuzsi I. oszt. növen-
dék. 4. Állatok versengése, tréfás  je-
lenet, előadják: a II. és V. osztály 
növendékei. 5. Beszegődtem Tarnócára 
bojtárnak, énekli: Bodrogi Zoltán III. 
oszt. növ. 6. Altay Margit: Le az órák-
kal. Szinjáték, előadják: a III. és IV. 
oszt. növ. 7. Magyar népdalokat he-
gedülnek : Tuli Lajos és Balogh Já-
nos I. oszt. növ. 8. Benedek Elek: 
Gavallér Jankó, jelenet, előadják: 
Márton Erzsébet és Lukács Ilona IV. 
oszt. növ. 9. Benedek Elek: Mese a 
kis gidóról, szavalj<í: Nagy Ferenc 
I. oszt. növ. 10. Zsoldos László : A 
fényképésznél,  előadják: a II. oszt. 
növ. 11. Igazgatói jelentés. 12. Záró 
ének: Dicsérünk Téged, Isten. 

Pályásat ösEtöndijakra. A tg.-
mure§i—marosvásárhelyi kereskedelmi 
és iparkamara több tanulmányi ösz-
töndíjra pályázatot hirdet főiskolai 
vagy középiskolai hallgatók részére. 
Pályázhatnak: akik a bucure?ti vagy 
cluii-kclozsvári kereskedelmi akadé-
mián, a marosvásárhelyi, brassói fiu 
vagy női felsőkereskedelmi  iskolákban, 
vagy a marosvásárhelyi ipari szak-
iskolában tanulnak, vagy fognak  az 
1932—33 tanévben tanulni, de a ma-
rosvásárhelyi kamara kerületébe tar-
tozó megyékbe való illetékességüek. 
A pályázók közül igénye az ösztön-
töndijakra kereskedők és iparosok, 
kereskedelmi és ipari alkalmazottak 
gyermekeinek és árváinak lehet. Nem 
kereskedők és iparosok gyermekei, 
illetve árvái csak azesetben nyerhet-
nek ösztöndijat, ha azokra kereske-
dők, illetve iparosok gyermekei nem 
pályáznak kellő számban. Ösztöndíjért 
folyamodni  óhajtók pontos címeik 
közlésével kérvényeiket az illetékes 
iskolák, illetve főiskolák  utján, a tg.-
mure§i kereskedelmi és iparkamara 
elnökségéhez címezve kell, hogy be-
nyújtsák, legkésőbb 1932 évi iuliushő 
15 ig, (azok, akik a következő tanév-
ben mennének első alkalommal keres-
kedelmi. illetve ipari főiskolába,  vagy 
középiskolába, eddigi középiskolai igaz-
gatóságuk utján), ahonnan 1932 évi 
augusztus 1-éig a kérvényező előme-
netelére is kiterjedő igazgatói vélemé-
nyezéssel, illetve javaslattal terjeszten-
dők be a kérvények a tg.-mure?i ke-
reskedelmi és iparkamarához döntés 
céljából. A kérvénybe?, csatolandó: 
kereskedők, iparosok, kereskedelmi és 
ipari alkalmazottak gyermekeinél ható-
sági bizonvitvány arról, hogy keres-
kedelmi, illetve ipari foglalkozású, 
vagy az volt, továbbá vagyontalan-
sági, illetve vagyoni állapotot igazoló 
bizonyítvány és illetőségi bizonyítvány; 
nem kereskedők, illetve iparosoknál 
vagyontalan sági és illetőségi bizonyít-
vány. Az ösztöndijak mérsékeltek és 
az 1932—33 iskolai évre vonatkoz-
nak. Az ösztöndijak odaítélése aug. 
15—25 között fog  történni. Az ösz-
töndijat a kamara akkor fogja  tény-
legesen kifizetni,  illetve az ösztöndíj 
részletekbeni kifizetését  megkezdeni, 
amikor az ösztöndíjas látogatási bizo-
nyítvánnyal igazolja a kereskedelmi, 
illetve ipari pályán való tanulást, il-
letve, hogy kérelmező az 1932—33 
iskolai évre valamelyik felsorolt  ilyen 
minőségű iskolába beiratkozott. 

'Eí-eljárok  • • • 
El eljárok  naponkint  a sírkertbe, 
Ez hoz enyhet egyedül  btis szivemre, 
Btíbánalom  oly nagy, mint a tengerár. 
Nem  gyógyítja  már meg más, csak 

[a  halál. 
Szomorúfűz  árnyalja a sírokat. 
Boldognak  csak itt érzem majd  ma-

[gamat. 
Ha  fej  fámra  lemosolyog  a nagy Ég, 
Oh, ha már itt a mély sírba  pihennék.  — 

Virágokkal  a temetőkert  tele — 
Mindeniknek  le van hajtva a feje. 
Mintha  ők  is siratnák  a holtakat. 
Gyöngyharmattal  öntözik  a sírokat. 

Lement a nap, éj borult  el a tájon — 
Elnémultak  a madárkák  a fákon. 
Lassú szellő  a temetőn  átlébeg. 
Mintha  súgná: békében pihenjetek. 

Dr. Gyurcsovetz  Eárolyné. 

Tomcsa Sándor vid^m estje. 
Városunk Erdélyszerte méltányolt, ki-
váló tehetségű humoristája és karri-
katurarajzolója mult pénteki estélyén 
az eredeti ötletek, mulatságos szelle-
mességek egész sorozatával györköd-
tette a közönséget. Sziporkázó ötletei 
többnyire az élet éles és komoly meg-
figyeléséről  tanúskodtak, sőt azokon 
át sokszor az érzelmiség, a szív me-
legebb hangjai is sajátos érdekesség-
gel szólaltak meg. Különösen A nagy 
eset c. egyfelvonásosára  illik ez, amely-
ben egy nagynevű színésznő és egy 
névtelen színész rövid érzelmi kettőse 
van sok bájjal, kedvességgel megele-
venítve. Ferenczy Böske, Beldovits 
Emil ismert képességeikkel, rutinjuk-
kal alakították a darab főszerepeit, 
mellettük, mint rokonszenves, ügyes 
műkedvelő tűnt fel  Andres Béla és 
tetszést keltett Sámson József.  A kis 
darabon kivül a közönség sok derült-
séggel, tapssal fogadta  a szerző aktu-
ális konferálását  és az ennek illusz-
trálására készített találó karrikaturáit. 

Ki tud róluk ? Május 13-án 
elveszett az atyhai határról 3 piros, 1 
fekete  és 1 sárga szőrű paripa. Ki 
tud róluk? 

A helybeli Egyetértés asc-
t a l t á r t a s á g tevbe vett májálisát, 
amennyiben az iparos asztaltársaság 
májálisát 5-ikén megtartja, a maga ré-
széről 12-én, vasárnap rendezi meg a 
Pap kertben, kedvezőtlen idő esetén a 
következő vasárnap. 

Ijren oIcRÓ kiadó lakások 
azonnal elfoglalhatok  a Budvár-utca 
3 szám és Árpád-utca 8 szám alatt. 
Értekezni lehet dr, Kassay ügyvédnél. 

X P r i s m á s látcsövet keresek 
megvételre. Cím a kiadóhivatalban. 

Pályázat. 
A székelyvarsági Hangya-szövet-

kezet pályázatot hirdet üzletvezetői 
állásra. Határidő: junius 10. Javadal-
mazás : 1. Forgalom után 4®/o. 2. Mo-
nopol után iVo. 3. Fixfizetés  havonta 
300 lej. 4. Lakás, fűtés,  vílágitás. 

Igazgatóság. 

A jó gazda 
olcsón jőt Tásárol; például 
UGROÍí-féle  fedélcserepet  és 

téglát I 

Pupák! 
Miért nem iszol 8zejke-vizet? 
50 lejért havonta házhoz 
szállítva, egy háromliteres 
korsóval: Igazán olcsó! 

X Karnagy- ét kántorto-
vábbképzö tanfolyam.  A Romá-
niai Magyar Dalosszövetség 1932 jun. 
26-tól julius 24-íg négyhetes karnagy-
és kántortovábbképző tanfolyamot 
rendez Kolozsváron. Tantárgyak : ze-
neelmélet, összhangzattan, hangszere-
léstan, formatan,  zenetörténet, zeneesz-
tétika, énekkari gyakorlat, művészi 
ének, egyházi ének, liturgia és orgona. 
A tanfolyamon  résztvehetnek: kar-
nagyok, kántorok, lelkészek, tanítók, 
főiskolai  hallgatók és mindazok, kik 
a zenében továbbképzést óhajtanak 
nyerni. A tanfolyam  részvételi dija: 
200 lej. A szállás négy hétre fejen-
ként 200 lej. Az étkezés (ebéd és 
vacsora) naponként 24 lej. A hallga-
tók, természetesen, nem kötelesek az 
intézeti szállást és tömegétkezést 
igénybe venni. A karnagyok és kán-
torok kérhetik a dalárda, illetve az 
egyház anyagi támogatását. A tan-
folyam  rendes tanárai: Gokler Antal, 
Nemes Elemér, Tárcza Bertalan, Ve-
ress Gábor, dr. Willer József  és Zsizs-
mann Rezső. Mint óraadó tanárok 
közre fognak  működni: minden fele-
kezet részéről egy egy teológiai tanár, 
továbbá egy orvosprofesszor,  ki a 
gégéről fog  szemléltető előadást tar-
tani. A tanfolyam  szabad óráiban a 
kolozsvári muzeumokat, a régi épüle-
teket és gyárakat fogjuk  bemutatni. A 
tanfolyam  végeztével hangversenyt és 
a kolozsvári dalárdák közreműködé-
sével dalünnepélyt fogunk  rendezni. 
Felkérjük mindazokat, akik ezen a 
tanfolyamon  részt óhajtanak venni, 
hogy eziránti szándékukat legkésőbb 
folyó  évi junius 16 áig jelentsék be a 
következő címre: Romániai Magyar 
Dalosszövetség, Cluj, Ref.  kollégium. 
— Cluj—Kolozsvár, 1932 . május 27. 
Dr. Inczédy  Joksman  Ödön  elnök, 
Tárcza  Bertalan. 

Klaűótulajaonos: a Könyvnyomda R-T 
Odorhelu-Székelyndvftrhely. 

Autómmal 
személy- ós teherszál-
iitást aiegjuUiiyo-

sal)b áron vállalok. 
Miikíto ^T—IHy 
Strada Stefan  cel Mare 
íMalom-uíca) 18 szám. 

Régebben 
azt mondták: drága, de jó. 
Most olcsó és jó: mint a 
Szejke-ivóviz és az UGRON-

féle  tedélcserép és tégla. 

Bacs ic s József 
vasüzletét áthelyezte Bul. Reg. Ferdi-
nánd 10 sz. alá Balázs János vendég-
lője mellé. Kéri m. t. vevőit, hogyuj 
helyiségében felkeresni  szíveskedjenek. 

A vevöközönségem szives 
ü gyeimét felhivom,  hogy 

téli ruha-darabjait 
ne f e l e j t s e  el 

m o l y k á r e l len i 
megóvás végett hozzám a nyári 
hónapokra elhozni, ahol tüz, 
betörés és molykár ellen biz-
tonságba helyezheti c s e k é l y 
díjazás ellenében. 

Kassay F. Domokos 
szűcs, Odorheiu. 

Könyvnyomda RéazYé«ytárgaBíig Odorheiu—Özékelyudvarhely. 

Pásstortüai-estély Keresstu-
ron. Az udvarhelyi nagysikerű Pász-
tortüz-estélyt követő napon, máj. 22 én 
Kereszturon is volt hasonló estély, 
1 következő tartalmas, szép műsorral: 
l. Zongoranyitány. Szentmártoni Kál-
mánné. 2. Megnyitó beszédet mondott 
Szentmártoni Kálmán tanár. 3. Hege-
iün játszott Farkas Sándor dr. orvos, 
zongorán kísérte Újvári Elvira. 4. 
Nyirő József  író előadása. 5. Szavalt 
Török Elek unitár, segédlelkész. 6. A 
helybeli filharmónikusok  játéka. 7. Re-
ményik Sándor költeményei. (Mint-
hogy a kiváló költő az estélyen, sze-
mélyesen nem lehetett jelen, az erre 
az alkalomra küldött 4 szép költemé-
nyét Péter Lajos tanár olvasta fel.)  8. 
Énekelt a helybeli ípatos dalárda. — Az 
unitárius főgimnázium  tornatermében 
megtartott estélyen lelkes, szép közön-
ség jelent meg, amely megértőleg hall-
gatta a műsor minden egyes számát 
és nagy tetszéssel fejezte  ki elismeré- | 
sét az egytől-egyíg kiválót nyújtó sze-
replők iránt. (Késve érkezett tudósítás.) 

Figyelmestetés tartalékos 
t isxtekhex. A következő sorok köz-
lését kérték tőlünk: Az Udvarhely-
megye területén lakó tartalékos tisz-
tek, akik a Tartalékos Tiszti Egyesü-
let udvarhelyi fiókjának  tagjai akarnak 
lenni, felkéretnek,  szíveskedjenek a 
fiók  titkári hivatalának a következő 
kérvényt román nyelven beküldeni. 

DOMNULE PRE?EDINTE, 
Subsemnatul (n̂ v) fácánd 

parte din Regimentül lül®..®?...?.?®}. 
cu re^edin^a ín ora^uí 
helye) ca de rezervá, avánd 
Carnetuí MÖdel No cu 
onoare. Vá rog sá bínevoíti a apróba 
sá fiu  membru al Sectiei Odorheiu a 
Uniunii Ofi|erilor  de Rezervá. 

Locuesc ín comuna Str 
No 

(Aláírás és foglalkozás.) 
Ézt a kérvényt abban az esetben is 
be kell küldeni, ha az illető résztvett 
a május 21-iki alakulógyűlésen. Hogy 
a törvény által biztosított előnyöket 
még e nyár folyamán  élvezhessük, 
kérjük az érdekelteket, szíveskedjenek 
a fenti  kérvényt lehetőleg olvashatóan 
Írva, okmánybélyeg n-ílkűl az alábbi 
címre postafordultával  beküldeni. Cím : 
Octavian M. Dobrotá secretarul sectíei 
U. 0. R. Odorheiu, Str. Mircea Vodá 
No, 4. 

A Legényegylet tornaver-
senye iránt nagy az érdeklődés nem-
csak városunkban, hanem Csíkban, 
Gyergyóban, Segesváron és Keresz-
turon is. Az említett vidékek legény-
egyleti csapatain kívül bejelentette 
részvételét a helybeli M. T. E. is. A 
sportünnepély programmja: D. e. 9 
órakor istentisztelet a plébánia-tem-
plomban és egyleti tagok avatása. Az 
ünnepi beszédet Vágási D. gyergyói 
igazgató mondja. 10 órakor díszgyü-
lés a gimnázium tornatermében. 11 
órakor 10 km.-es országúti távfutó-  és 
kerékpár-verseny. D. u. 3 órakor le-
vonulás a katonazenekar kísérete mel-
lett a Hargita sportpályára. Diszfelvo-
nulás, tisztelgés, az athléíiai csapat 
szabadgyakorlata zenére, sík- és sta-
féta-futás,  rud-, táv-, magas- és mű-
ugrás, suly-, gerely- és diszkoszdobás, 
birkózás, a lányok botgyakorlata ze-
nére, football-mérközés  a gyergyói 
Kolping csapattal. Ezenkívül a közön-
ség más szórakozásáról is gondosko-
dott a legényegylet. Sátrak lesznek, 
ahol hűsítő italok, hideg és meleg 
ételek kaphatók, továbbá világposta, 
szerpentin- és confetti-csata,  szépség-
és csunyasági verseny stb. Este 9 
órai kezdettel a ref.  tanítónőképző 
tornatermében egy vidám programm 
után tánc reggelig. Belépő díjak: 
egész napra, ülőhely 20, álló 10 lej, 
este belépti dij nincs, csak a vacsora-
jegy megváltása kötelező. 

A marosmegyei Földmives 
Szövetség junius hó 20—26 napjain 
Deményházán (Demíání) méhészeti és 
gyümölcsészeti tanfolyamot  rendez. 
A tanfolyam  látogatása díjtalan, el-
szállásolásról ési élelmezésről a részt-
vevők gondoskodnak. A szövetség 
vezetősége ezúton is felhívja  az ér-
deklődőket a részvételre és felkéri  a 
a résztvenni szándékozókat, hogy eb-
beli ázándékukat a Földmives Szövet-
ség igazgatóságának, Tárgu-Mures, 
Str. Bratianu 39. (Tisza Kálmán-u) 
junius hó 10-íg jelentsék be. Szüksé-
ges felvilágosításokkal  (válaszbélyeg 
mellékelendő) készséggel szolgál a szö-
vetség vezetősége. 


