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Az uj kormány. 
— Nyllatkoiott megyénk u] prefectusa. — 

Az uj kormány Vaida Sándor 
miniszterelnökségével megala-
kult. Teljesen nemzeti-paraszt-
párti kormány, amelynek egye-
lőre különleges rendeltetése a 
választások megejtése, s ezzel 
magyarázzák, hogy nem foglal 
abban helyet a párt több kima-
gasló egyénisége, mint Miha-
lache, Madgearu, sőt maga Ma-
niu sem. Megtörtént az uj pre-
fectusok  kinevezése is. 

Vármegyénk prefectusává  a 
kormány dr. Bárbat György hely-
beli ügyvédet nevezte ki, aki a 
hivatali esküt pénteken a mi-
niszterelnök kezébe letette. Az 
uj prefect  hivatalos beiktatása 
ma, szombaton d. e. 11 órakor 
a prefecturán,  az összes tisztvi-
selők jelenlétében megtörtént. 

Szerkesztőségünket ma már 
Ircr*.-! fc^^Til  tirbt»?3 mífgfĉ fH '̂r-
ték, hogy mi volt az indoka a 
fegyvertartási  engedélyek töme-
ges visszavonásának, amely in-
tézkedést az előbbi prefect  nem 
hajtott ugyan még végre, de 
már annak a hiie is nagy nyug-
talanságot keltett, nemcsak a 
közvetlenül érdekeltek, hanem 
az egész közönség körében. E 
kérdezősködések folytán  telefo-
non akartunk felvilágositást  sze-
rezni a prefecturától,  mire Bárbat 
prefect  személyes megjelenésre 
kért fel,  hogy közvetlenül nyi-
latkozhassék. 

Megragadtuk az alkalmat, 
amelyet szerencsésnek mondha-
tunk, mert mint elsők kaptunk" 
a Bukarestből csak e pillanat-
ban visszatért prefect  szájából 
olyan nyilatkozatokat, amelyek-
nek a mai várakozással teljes 
időkben nagy politikai jelentő-
sége van, s amelyekhez nemzet-
kisebbségi szempontból is lé-
nyegbe vágó elgondolásokat le-
het fűzni. 

Az uj prefect  azzal kezdte 
nyilatkozatát, hogy a bukaresti 
eskütétel után Vaida miniszter-
elnök beszédet intézett az össze-
gyűlt uj prefectusi  karhoz, a-
melyben politikai program mj át 
és utasításait közölte velük. Ki-
jelentette a miniszterelnök, hogy 
teljesen törvényes uralom kö-
vetkezik, megfontolt  demokráci-
ával és jóindulatu közigazgatás-
sal. A kormány őszinte közele-
dést keres a kisebbségekhez, 
akiket nem szabad idegeneknek 
tekinteni, hanem a románsággal 
teljesen egyenlő, egyenjogú pol-
gároknak. A kisebbségeket nem 
lehet gyarmatosokként kezelni, 
hanem csak a törvényesség szel-
lemében, faji  és nyelvi  jellegük-

nek  sérelme  nélkül.  Csak igy 
érezhetik magukat jól az ország-
ban, mondotta Vaida, amire tö-
rekednünk kell. 

A választásra nézve azt a 
kijelentést tette a miniszterelnök, 
hogy az teljesen tiszta lesz, mert 
a kormány a nép valódi megnyi-
lalkozását akarja látni. Csak a 
szélsőséges, az állam ellen irá-
nyuló agitációknak lesznek kor-
látai. 

Dr. Bárbat prefect  elmondotta, 
hogy a kormány a közölt politi-
kai programm szellemének meg-
felelően  már a választásokra is 
kapcsolatot akarna létesiteni a 
kisebbségekkel, mert ebből szé-
lesebb perspektíva nyilnék a jö-
vőbeli megértésre. A prefect  ki-
jelentette, hogy maga részéről 
szeretne egy jóravaló megegye-
'í'ófá.  RnkareKtbő! nzz^y  ér^^. 
süléssel jött el, hogy a parlamen-
tet feloszlató  és a választásokat 
kiiró királyi decretum a hivata-
los lapnak még mai számában 
megjelenik, s a választások előre 
láthatólag julius 15—25 között 
lesznek. 

A helyi közigazgatásra vo-
natkozóan is nyilatkozott Bárbat 
prefect.  Voltak hibák a múltban 
— mondotta — de ezeknek több-
nyire az volt az oka, hogy a 
megye kormányzását idegen em-
berekre bizták, akik nem ismer-
ték az embereket és viszonyokat. 
Ő ilyen hibába nem eshetik. 
Határozottan leszögezi, hogy a 
hatóságok vannak a közért és 
nem megfordítva.  A visszaélése-
ket üldözni fogja  és a hozzá-
fordulóknak  készséggel áll ren-
delkezésére. A megyei érdekek 
védelmében az együttmunkálko-
dást keresi. 

Még egy nagyon fontos  kér-
dést vetettünk fel  a kormány tör-
vényességi programmjára ^ való 
utalással: az iinterimár-tanácsok 
ügyét. A törvényesség ugyanis 
azt kivánná, hogy a kinevezett 
tanácsok helyébe azonnal állitsák 
vissza a nép által választott ta-
nácsokat. A preíect annyit közölt 
erről, hogy a kérdéssel már a 
kormány is foglalkozott,  a tanács-
kozások afelől  még folynak  s 
igy messzebb menő nyilatkoza-
tot még nem tehet. 

A fontos  politikai nyilatko-
zatok után tértünk csak rá az 
előző telefonbeszélgetés  tár-
gyára: a fegyvertartási  engedé-
lyek ügyére. A prefect  elitélte 
és oktalannak minősítette az in-
tézkedést, amely intelligens és 
komoly emberektől tömegesen 
vonta volna el az engedélyeket, 

ami ellen ő, mielőtt még pre-
fectus  lett volna, a leghatáro-
zottabban kikelt. Első intézke-
dése az lesz, hogy ezt a nyug-
talanító rendelkezést megsemmi-
sítse. 

Felhívtuk a prefect  figyel-
mét Gusti  uj közoktatásügyi 
miniszternek arra az első intéz-
kedésére, amellyel megszüntette 
azt a Jorga-féle  rendszert, hogy 
a közoktatásügyi minisztériumba 
való mindenféle  bejárás a közön-
ségnek tilos volt, s hogy nálunk 
is fennáll,  még az a régebbi rend, 
mely szerint a vármegyeház ka-
puja csak bizonyos órában nyí-
lik meg a közönség előtt. Erre 
azt felelte  a prefect,  hogy a me-
gyei hivatalok ezentúl reggel 9 
órától kezdve állanak a jogkere-
sők rendelkezésére, s fél  8-tól 9 
óláig fogja  a napi teendőket a 
hivatalnokokkal megbeszélni és 
a,-: utasításokat kiadni. 

* 

Igyekeztünk hiven és részletesen 
ismertetni az uj prefect  nyilatkozatát, 
Utöt:t u Hiai fc'.ltikai  és gazdaság: fe-
szültségben a közönség várakozással 
fordul  minden uj megnyilatkozás felé, 
ami illetékes helyről jön. Nem aka-
runk kétkedéseket fűzni  a nyilatko-
zathoz és tény, hogy az uj prefect 
személyével szemben a közönség is 
bizakodó várakozással van. De a mult 
nyomasztó érzése, a várakozásokban 
való sok csalódás jogossá teszi azt 
az aggodalmat, vájjon valóban elér-
kezett-e a rendszerek és felfogások 
olyan megváltozása, amely a szemé-
lyes biztosítékok mellett általános és 
maradandó alapzata lehet a jobb jövő 
iránt való hitnek és bizalomnak. So-
kat csalódtunk, újból remélünk, — de 
az önerőnkben való hit maradjon meg 
minden esetre biztos végvárunknak 1 

TJí: t\ katholikns Státns ugye 

nyugvópontra jiitott. Pop Valér volt 
igazságügyminiszter és a Státus veze-
tősége, dr. Gyárfás  Elemér világi el-
nök, dr. Balázs András referens, 
együttes tárgyalásokat folytattak  a 
Szentszéknél, melyek azzal a megálla-
podással végződtek, hogy a sekrestye-
épületet, amely amúgy is az egyetem 
telkén fekszik,  az egyetem visszakapja, 
a piarista templomban pedig lelki gya-
korlatot végezhetnek meghatározott 
órákban a g. katholikus egyetemi hall-
gatók. A »statusc elnevezés megszű-
nik, helyébe a »Gyulafehérvári  róm. 
kath. püspöki egyházmegye igazgató 
tanácsa* lép. A mostani státusgyülést 
ffeloszlatják  s helyébe uj, a régi stá-
tusgyülés tagszámának megfelelő  igaz-
gatótanácsot választanak. 

Ebbe a megoldásba bele kell 
nyugodni, de igazi megnyugvást az 
csak akkor fog  hozni, ha a jövőben 
nem keletkeznek ujabb rosszindulatok, 
amelyek a mostani helyzetet a jogtisz-
telet helyett — a jogfosztás  felé  akar-
nák fejleszteni. 

A reform&tns  toronyóra ellen 
több oldalról is panaszt kaptunk. Hosz-
szu ideje, hogy vagy nem jár, vagy, 
ha jár, rosszul mutat. Olykor pedig, 
mint éppen jelenleg is, mind a négy 
oldalon más más időt mutat. A múlt-
kor falusi  peresfelek  panaszkodtak, 
hogy elkéstek a tárgyalásról, mert eb-
ben a toronyórában biztak, az pedig 
nem a valódi időt mutatta. Felhivjuk 
e panaszokra az egyházközség figyel-
mét, mert a három toronyóra közül 
csakugyan ezt figyeli  leginkább a kö-
zönség, minthogy ez van a leglátot-
tabb helyen. 

A konverz ió . 
Figyelmeztetjük  a 20  holdon  fe-

lüli  gazda  adósokat,  hogy  a konverzió 
kedvezményének  elnyerése  iránti  kéré-
sük  f.  hó  18 ig adható  be.  Ehez kell 
alkalmazkodnia minden 20 holdon fe-
lüli adósnak, bármelyik szanálási mó-
dot veszi is igénybe. A hitelezők és 
pedig a magánhitelezők is, julius 18 ig 
kötelesek bejelenteni követeléseiket. A 
határidők eddigelé még nincsenek meg-
hosszabbítva, s bár nincs kizárva, hogy 
az utolsó pillanatban meg fogják  azo-
kat hosszabbítani, erre mégse számít-
son senki, mert a felkészületlenség 
helyrehozhatatlan mulasztásba sodor-
hatja az embert. 

Arra se számítson senki, hogy a 
a törvényt visszavonják. Ma még 'ér-
vényben van a törvény s ehez kell 
alkalmazkodni. Ha később változás 
történik, abból úgyse lesz senkinek 
kára, hogy a törvény rendelkezéseinek 
idejében eleget-tett. 

Sokan kéidezősködtek a népiro-
dán, hogy a közhelybeli jutalékok 
hozzászámitandók e a földvagyonhoz  ? 
Sem a törvény, sem a végrehajtási 

utasítás erre nézve 'világos rendelke-
zést nem tartalmaz. Az adósnak te-
hát az a teendője, hogy számítsa be 
a közösből való jutalékát is, de sza-
nálási kérésében kérje a bíróságot, 
hogy ezt hagyja figyelmen  kívül s ha 
így kevesebb lesz 20 holdnál, alkal-
mazza a törvényes konverziót Ez az 
az óvatosság nem árt, mertjínem tud-
juk, milyen lesz a bírói felfogás,  a 
joggyakorlat, amely el fogja  dönteni 
a kérdést. 

Régi számok 

a Színházi Életből 
példányon-

ként 5 lejért 
kaphatók a 

Könyvnyomda R.-Társ. 
boltjában. 

MOZI - Szombat este 9, vasárnap d. u. 7, este 9 órakor: A te tangód, szenzációs, hangos film-operett. Főszereplők Verebes Ernő, Willy Forst. Helyárak 
2 2 - 17—12 leu. Bővebbet a hírek kőzőtt. 
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Mi tortént a Csjl̂ ^̂ p̂ * âgánjavaJc 
ügyével Genfben? 

A Nemzetek Szövetségének Ta-
nácsa májusi ülészaka folyamán  ismét 
foglalkozott  a Csikmegyei Magánjavak 
ügyével, amelyben a panaszt a javak-
nak a román állam által történt el-
vétele miatt a jövő hónapban immár 
három éve adták be az érdekeltek. 
Egy hónapi távollét után most érke-
zett viSsza Genfből  Balogh  Arthur v. 
egyetemi' tanár, vármegyénk volt sze-
nátora, aki a panaszt Genfben  kezdet-
től fogva  képviselte és aki a követke-
zőket mondotta lapunk tudósitói'̂  
az ügy állásáról: e-

— A Csikmegyei Magánjavak 
ügyének genfi  elintézése elé teljes bi-
zalommal tekinthetünk. A januári ta-
nácsülésen a román kormány azzal a 
halasztó kifogással  állt elő, hogy az 
ügy nem is tartozik a Népszövetség 
elé, mert előbb a belföldi  birói fóru-
mok előtt kell az ügyet lejáratni, vagy-
is az érdekeltek indítsanak tulajdoni 
pert a belföldön  és majd csak annak 
rájuk nézve kedvezőtlen eldőlte után 
mehetnek a Népszövetség elé. Ennek 
az előzetes jogi kérdésnek az eldön-
tésére a tanács januárban egy jogi 
bizottságot küldött ki. Ez a bizottság 
jogi véleményét a mostani tanácsülés 
előtt elő is terjesztette a mondott kér-
désre. Hogy ez a jogi vélemény mit 
tartalmaz, az a Tanácsnak a titka. 

mert ezt a véleményt a mostani ta-
nácsülésen nem tárgyalták, igy az 
nem vált nyilvánossá. Abból a körül-
ményből azonban, hogy a Tanács 
folytatta  az ügy tárgyalását, azt kell 
következtetnünk, hogya^o^i bizottság 
nem  tette  magáévá  a román  kormány 
álláspontját,  vagyis nem fogadta  el a 
a kormánynak azt a követelését, 
hogy előbb a belföldi  birói fórumok 
előtt kísérletezzenek az érdekeltek. 

— A Tanács ugyanis folytatva  az 
ügy tárgyalását, azt határozta május 
21-én tartott nyilvános ülésében, hogy 
három tagu bizottságot küld ki, hogy 
most már a Népszövetségnek ez a bi-
zottsága tárgyaljon a román kormány-
nyal a megoldás iránt, miután a kor-
mány megbizottainak az érdekeltekkel 
tartott tárgyalásai eredményre nem 
vezettek. Ennek a bizottságnak a szep-
temberi tanácsülésre jelentést kell tennie 
a Tanácsnak arról, hogy mit végzett 
a román kormánnyal és amennyiben 
nem tudott a kormánnyal megegyezni, 
akkor a tanács plénuma fog  dönteni. 

— Minden remény megvan arra 
nézve, hogy ez a döntés az érdekel-
tekre csakis kedvező lesz, mert ha 
nem igy volna, akkor nem tárgyalta 
volna a Népszövetség három évig a 
panaszt, hanem azt már régen eluta-
sította volna. 

Ipartestületi ügyek. 
Országos kirakó vásárok: junius 

13 án Gyulakuta, Almakerék, Nagy-
ekemező, Kolozsvár, 15 én Gyergyó-
szentmiklós, 16 án Brád, Élesd, 17 én 
Gyertyámos. 

Megismételjük múltkori felhívá-
sunkat, amelyben a városunkban mű-
ködő összes iparos-segédeket 12 én, 
vasárnap d. u. 4 órakor az ipartestü-
let tanácstermében megtartandó bé-
kéltető bizottsági tagválasztásra hív-
tuk meg. Lehetőleg teljes számban 
jelenjenek meg a gyűlésen, mert saját 
érdekük, hogy a bizottságban teljes 
képviseletük legyen s maguk in-
tézhessenek mindennemű békéltetési 
ügyet. 

Junius 7 én tartotta a helybeli 
timár-ipartársulat rendes évi közgyű-
lését Ferenczy Károly elnöklete mel-
lett. A mult évi jegyzőkönyvet és 
pénztári számadásokat Bálint Gábor 
társulati pénztárnok olvasta fel.  Ezek 
szerint a társulat évközben többször 
tartott bizottmányi ülést, melyen leg-
több esetben szomorúan állapították 
meg, hogy a tímár ipar űzése jelenleg 
nagyon szegényes megélhetést nyújt 
az iparosoknak, ezért napról-napra 
apad a tagok létszáma is, pedig volt 
idő, mikor Udvarhelyen a timár-ipar-
társulat a legerősebb és leggazdagabb 
társulatok egyike volt. Az ipartestület 
képviseletében Pluhár Gábor titkár 
sietett az általános lehangoltságban 
vigasztalást nyújtani, hivatkozva a 
nagy gazdasági válságra, amely az 
egész világon dul. A közgyűlés az 
ügyek letárgyalása után megértéssel 
és a helyzet jövőben való javulásának 
hitével oszlott szét. 

Itt említjük m.eg ismét, hogy 
dacára az iparhatóság által több eset-
ben kiszabott büntetéseknek, még min-
dig vannak iparosok, akik dugva, 
iparengedély nélkül, zugmunkát végez-
nek, s akik közül többet újból tiltott 
munka közben leptünk meg és ügyü-
ket az iparhatóságnak adtuk át bün-
tetés végett. Ezt tesszük ezután is, 
mert nekünk a törvény rendjének meg-
tartása és a visszaélések megakadá-
lyozása érdekében eljárni kötelessé-
günk. Szolgáljon ez figyelmeztetésül 
vidéki iparos testvéreinknek is, hogy a 
községekben működő kontár iparosok 
neveit jelentsék be hozzánk. Hivata-
lunk ilyen esetben a feljelentést  min-
dig megteszi, mig a minket figyelmez-
tető egyes iparosok nevéről senki sem 
szerez tudomást. 

Az Ipartestület elnöksépp. 

ROMÁN LAPSZEMLE. 
A Curentul  jun. 2 iki számában 

hevesen támadja a csikmegyei prefec-
tust abból az alkalomból, hogy az 
ezer székely leány urnapi felvonulásán 
botrányos módon hordoztak magyar 
nemzetiszínű szalagokat s az egész 
felvonulásnak  vallásos és népművé-
szeti takaró alatt irredenta-jellege volt. 
Mindezeknek a jelenségeknek az ola 
a prefectusnak  végletekig menő kon-
cilíáns magatartása. Igy történhetett, 
hogy dr. Nagy Andrást nem en-
gedték egy hangversenyen néhány 
szót románul elmondani, s ugyané 
hangversenyen teljes nyíltsággal lo-
bogtatták a magyar állam zászlóját. 
Megjegyzi, hogy ez nem az egész 
magyar müveit közönség álláspontja, 
hanem csak a Magyar Párt körül 
csoportosult néhány emberé. A pre-
fectus  szerint viszont a baj oka az, 
hogy az itteni román tisztviselők nin-
csenek hivatásuk magaslatán, más-
felől  pedig a román vezetőknek nin-
csen egységes állásfoglalásuk  e kér-
désekben. A románok egy része he-
vesen bírálja a prefectus  politikáját és 
szemére vetik, hogy a román uralom 
konszolidálása érdekében mit sem tett. 

A Curentulban  junius 2 án Stefan 
Ardeleanu Slobodan Costici temesvári 
szerb lelkész könyvét ismerteti, mely 
Srpska crkva í skola u Rumuniji cím 
alatt a román-bánsági szerb egyház 
helyzetével foglalkozik.  A könyv sze-
rint a bánsági szerbek nemzeti életü-
ket egyházuk köré csoportositottá;̂  
Követeléseik: szabad egyházi élet a 
szerb patriarcha uralma alatt és szerb 
elemi népoktatás. Elismeri, hogy eze-
ket meg is adták s még csak egy 
szerb nyelvű líceumot szeretnének 
Temesvárt állami költségen. A könyv 
adatai szerint Romániában 44.413 
szerb lakik. A szerb egyháznak 3 es-
peressége, 5 monostora, 52 parochiája 
van, ugyanannyi templommal, továbbá 
49 lelkészí lakása, 53 lelkésze, 44 fe-
lekezeti népiskolája, 62 szerb tanítóval 
és 3065 tanulóval. Ez a szervezet 
teljes vallási autonómiának örvend és 
a belgrádi szerb patriarcha fennható-
sága alatt áll. A 44 felekezeti  iskolán 
kívül még 11 szerb nyelvű állami 
iskola is van 1222 tanulóval, A szerb 
egyháznak vagyona 3,144.625 holdra 
rug s összesen 45 alapítványból áll. 
Van még a szerbeknek 21 dalárdá-
juk, 9 könyvtáruk, 4 jótékonysági 
egyesületük, 2 sportegyesületük s egy 
ifjúsági  egyesületük Temesvárt 130 
taggal. Bár a törvény tiltja, hogy ide-
gen államok Romániában közfunkciót 
töltsenek be, a szerbeknek kivételesen 

megengedték, hogy jugoszláv állam-
polgárságú tanítókat alkalmazzanak. 

» 
Á Lupta  jun. 4 ikén hosszabb cik-

ket ír árról, hOgy a magyarok Endrisz 
György temetését revíziós propaganda 
céljaira használták fel.  Endresz halá-
lát a cikk valóban tragikusnak mondja, 
ennek ellenére azonban Pesten nem 
terveztek túlságosan nagy gyászűn nép-
ségét addig, amíg nem értesültek ar-
ról a szokatlan ünnepségről, amivel 
Romában a szerencsétlenül járt pilóták 
holttetemeit köíOlvették. Igy eredetileg 
ugy volt, hogy Horthy  kormányzó 
képviseletében csak Károlyi  miniszter-
elnök jelenik meg a temetésen, ami-
kor azonban megtudták Pesten, hogy 
Mussolini  személyesen kísérte ki a 
vasútig a halotti menetet, Horthy is 
résztvett a temetésen. A pesti teme-
tés ujabb alkalmat kínált az olasz-
magyar barátsággal való tüntetésre. 
Ez a tüntetés egészen Bethlen  volt 
miniszterelnök politikájának szellemé-
ben történt, aki csak a minap hang-
súlyozta a világválság megoldása ér-
dekében a magyar-olasz-osztrák barát-
ság megalapításának szükségét. A te-
metés alkalmából nem mulasztották 
el annak a hangsúlyozását sem, hogy 
Mussolini az elpusztult repülőgép he-
lyett, Justice for  Hungary elnevezéssel, 
uj repülőgépet ajándékozott a magyar 
nemzetnek. A temetés ilyenformán  ha-
talmas revíziós manifesztációvá  ala-
kult át, amelyet egyes magyar körök 
a legjobbkor jöttnek mondanak, mert 
az olasz magyar barátság veszteni kez-
teni kezdett a népszerűségéből. Mindun-
talan emelkedtek ugyanis hangok arról, 
hogy ez a barátkozás tisztán szenti-
mentális jellegű és gazdasági szempon-
tokból semmi gyakorlati haszna nincsen. 

A Patria  junius 5-íki számában. 
>Sok hü-hó semmiért* cím alatt fog-
lalkozik az erd. róm. kath. Státus 
ügyében megkötött egyezmény dolgá-
val. Gúnyosan emlékezik meg a Stá-
tust támadó cikkek, emlékiratok és 
könyvek nagy erőfeszítéseiről.  Pop 
Valér római kiküldetéséről és a, kül-
földi-prcpagandáf  a «lköltött tiemtitióe 
költségről, aminek egyetlen eredménye 
az a három szoba, melyet a katholi-
kus Státus eddig az egyetem épületé-
ben szolgalmi jog alapján birtokolt. 
Mi, úgymond, ezzel a hadjárattal szem-
ben tartózkodóan viselkedtünk, mert 
egyfelől  kétségbevontuk a kormánynak 
a komolyságát, másfelől  pedig megüt-
köztünk egyes túlzásokon, amelyek 
alkalmasak voltak arra, hogy az alap-
tételt kompromittálják. 

» 

Az Universul  jun. 6-ikí számában 
A. Davidescu  aláírással Szatmárról 
keltezett cikket közöl, amely szót emel 
az ellen, hogy a besorozott ifjúság  a 
város utcáin összefogózva  nagyhangon 
Árpád nyelvén énekel. Azt állítja, hogy 
ezek a magyarul éneklő fiatal  embe-
rek románok s e néhány magyar szón 
kívül semmi más közük a magyarság-
hoz nincsen. Sajnálatosnak tartja, hogy 
az egyesülés második évtizedében még 
mindig itt tartunk s hogy vannak ro-
mánok, akik lelkihangulataikat Árpád 
nyelvén fejezik  ki. Ezzel azt a benyo-
mást keltik, mintha a katonákat tiszta 
magyar vidékekről soroznák, holott a 
városnak egé&z környéke román. Lá-
zári községben egy ügyes tanító meg-
próbálta rávenni a rekrutákat, hogy 
románul énekeljenek és erre a célra 
egy román katonadalt adott nekik. Ez 
azonban nem tetszett a magyar sajtó-
nak, amely tele van tilalmakkal, 
tiltakozásokkal. Ez a sajtó örvendezik 
ezen a jelenségen és minden sorozás-
kor meghatottsággal teli cikkeket ír a 
»magyar falvak*  ifjúságáról,  mely be-
vonul a katonasághoz. Ennek a cik-
kének célját abban látja, hogy a fal-
vak papjai, tanítói és egyéb intellektu-
ális elemei vegyék rá a falusi  ifjúsá-
got : most 14 évvel az egyesülés után 
dobják el végre maguktól a magyar 
költészetet és énekeljek a szép román 
dalokat. 

Kiadó lakás 
julius 1-ével Orbán Balázs-utca 80 
szám alatt, 4 szoba, konyha, fürdő-
szoba, 4 szakaszos, száraz pincével, 
kúttal és gyümölcsös kerttel. Bővebb 
tudnivalók e lap kiadóhivatala utján. 

Szász Endre jubileuma. 
Szász Endre, a Keleti UjságntJc, 

az Országos Magyar Párt hivatalos 
lapjának a felelős  szerkesztője, e hó 
folyamán  lép újságírói munkásságának 
25-ík évébe. Az erdélyi magyar társa-
dalom, a kolozsvári újságírók lelkes 
kezdeményezésére ünnepélyessé teszi 
az évfordulót,  a jubiláns tiszte-
letére díszelőadást rendeznek a Ma-
gyar Színházban és magyar kisebb-
ség-nemzeti jutalomban részesitik őt. 

Szász Endre méltán megérdemli 
a kitüntetést és az erdéiyi magyarság 
háláját. Törhetetlen harcosa volt min-
dig a magyar ügynek s rá valóban 
áll, hogy amíg másoknak világit: ma-
gát emészti föl.  A magyar ügy szol-
gálatában a sajtópereknek egész soro-
zatát kellett elszenvednie s legutóbb 
is érzékeny pénzbírságokkal sújtották. 
Anyagi helyzetét ezek mellett még a 
családi bajok és gondok is megnehe-
zítették. Ilyen körülmények között kö-
zött kötelessége a magyar társadalom-
nak, hogy anyagilag is segítségére 
siessen annak a munkásának, aki hi-
vatását oly lelkiismeretesen és oda-
adással teljesíti, aki oly jelentős szol-
gálatot tesz a nemzeti ügynek, mint 
Szász Endre. A rendezőség ezúton is 
felhívja  a magyar társadalmat, járul-
jon hozzá mindenki bármily összegű 
adományával a nemzeti jutalomhoz. 
Adományokat elfogad  szerkesztősé-
günk is, de beküldhetők azok postán 
közvetlenül az Újságírók Egyesületé-
nek elnöke, dr. Krenner Miklós címére 
is (Cluj, Str. Universitá{íi 8.) 

A nyugdijasok 
egyesületéneic HözléseL 
(És  válasz  a »Falusi  nyugdijas* 

felszólalására.) 

Amint értesültünk, az újonnan 
kinevezett Vaida-kormánynak legfőbb 
kormányprogrammja, a választásokon 
kívül: az ország tisztviselői karának, 
a katonaságnak és a nyugdijasok tá-
borának hátrálékban levő májusi és 
juniusi járandóságainak még a julius 
hó közepére kiirt választások előtti idő-
ben való kifizetése,  a választások után 
pedig a hátrálékban maradt jelen és 
mult évi követeléseknek a rendezése. 
Megnyugvással és a nélkülözések által 
okozott szenvedések közt is bizodal-
mas hittel várakoznak a nyugdíjasok 
az uj kormány programmjának bevál-
tására. 

Ujsághiradások alapján közöljük 
azt a jogrendnek megfelelő,  jó hirt 
is, hogy a Bukarestben székelő ílfoví 
törvényszék, tehát az ország legelő-
kelőbb törvényszéke, egy nyugdijas 
peres ügyében kimondotta, hogy a 
Jorga-kormány minisztertanácsi rende-
letével véghezvitt nyugdíjredukciók 
törvény- és alkotmányellenesek, s a 
perben a nyugdiját igénylő felperes 
javára döntött, kötelezve a miniszté-
riumot az eddig levont nyugdijössze-
gek teljes visszafizetésére.  Ezen tör-
vényszéki ítélet alapján reméljük, hogy 
az uj kormány törölni fogja  a minisz-
tertanácsi nyugdij-levonó rendeletet és 
mindenkinek ki fogja  adatni a január-
tól kezdve levont nyugdíj-részleteket. 

Bár ezek folytán  bizalmunk van, 
hogy mindenféle  nyugdíj-kifizetési  ren-
detlenség megszűnik : mégis pár szóval 
reflektálunk  a >Falun lakó nyugdíjas* 
által a Székely Közélet hasábjain a 
mult héten tett észrevételekre is. A 
mult évi nyugdijak hat hónapi hátrá-
lékban hagyásával kapcsolatban ismé-
telten csak azt mondhatjuk, hogy 
igenis van olyan nyugdíjas, aki nem 
nézett utána eléggé a nyugdijának, s 
még a mult évi juniustól is hátrálék-
ban van, ezt többen az ügyvezető előtt 
is nyugdijkönyvükkel igazolták, s az 
ilyen hátrálékosok szorgalmazására 
adtuk a jó tanácsot, hogy a maga 
idejében érdeklődjenek a nyugdijaik 
kifizetése  iránt. 

A felszólaló  azon észrevételét 

A Székely Dalegylet nagy hangversenye ma este fél 10 érakor a református kollégium tornacsarnokában. 
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mely szerint több ízben könyörgött az 
adtnínistratomái, hogy a mult éne 
szóló 3 hónapi és a jelen évre járó 4 
hónapi, összesen hét hónapi nyugdíj 
hátrálékából legalább egy hónapit ad 
janak ki, elhisszük, mert ebben, vagyis 
-5—7 hónapi nyugdijhátrálékban töb-
ben vagyunk osztozótársai. 

Hogy az elnökség tagjai közül ki 
hány hónapra kapta ki és vette fel  a 
nyugdiját, ez iránt érdeklődhetik bárki 
is, de azt követelni tőlük, hogy az 
összes nyugdijasok között ők legye-
nek az utolsó felvevők  és nekik le-
gyen a legmesszebbre elmaradó hát-
rálékuk, ehhez senkinek sincsen joga. 
Mi ugyanis ebben az ügyben egymás-
tól független  privát emberek vagyunk, 
s csupán trkölcsi obligót vállaltunk a 
választás elfogadásával,  hogy minden-
kinek az ügyét, a módunkban álló 
lehetőségekkel elősegítjük, de egyi-
künk sem esküdött arra, hogy mi 
leszünk az utolsó nyudij-felvevők.  Ezt, 
sajnos, mi, a mai elnökség tagjai nem 
tehetjük, s ha valaki mégis ezt ki-
vánná, ugy javasoljuk, hogy olyan 
egyéneket válasszanak, akiknek a 
nyxigdijuk felvétele  egyáltalában nem 
jelent lényeges dolgot, mert azonkívül 
is van miből megélniök, s így kivár-
hatják a legutolsó nyugdíj-felvevőt  is. 

A nyugdijelosztó bízottság mind-
össze még két acreditív elrendezésé-
nél volt jelen, azelőtt mindig a pénz-
ügyígazgatóság a saját hatáskörében, 
belátása szerint, intézte az érkezett 
acreditív alapján a nyugdijak kiosztá-
sát. Tökéletes rend és mindenben 
egyenlő jogi helyzet csak a törvényes 
nyugdijak teljesen pontos fizetése  ese-
tén fog  bekövetkezni, amelyiket nem 
tud zavarni semmiféle  külső körül-
mény. Ezt várjuk és reméljük, s várja 
be türelemmel ezt »Falusi nyugdijas« 
társunk is. Az  elnökség. 

HÍREK. 

SPORT. 
Szép győzelmet aratott a Hargita 

•cstitSVlökÖn a medgyési M. 11 csapa-
tával szemben. A sáros pálya dacára, 
szép kombinációkkal tarkított, fölényes 
játékkal, 9 : 1 arányban verte ellenfelét. 

Vasárnap a segesvári STV jóké-
pességü csapata játszik bajnoki mér-
kőzést Udvarhelyen, E mérkőzés al-
kalmával a Hargita érdekes újítással 
lepi meg közönségét: minden férfi,  aki 
ülőhelyet vált, ingyen vihet magával 
egy hölgyet a mérkőzésre. A mérkő-
zés kezdetét a falragaszok  fogják  a 
közönség tudomására hozni, abban az 
esetben pedig, ha a mérkőzés a ki-
tűzött idő előtt kezdődnék meg, a 
Hargita doboltatás utján fogja  erről a 
közönséget értesíteni. 

A helybeli katholikat Le-
8:ónyegylet fényes  ünnepségek kö-
zött rendezte meg legény avatásával 
kapcsolatos vasárnapi athlétíkaí ver-
senyeit. A segesvári és gyergyói 
testvéregyesületek mintegy 150 tag-
gal képviseltették magukat az ün-
nepségen, mely délelőtt 9 órakor szent-
misével kezdődött, majd diszgyüléssel 
folytatódott.  Délelőtt zajlottak le a 
10 km.-es országúti kerékpáros és táv-
futó  versenyek, melyeken már három 
díjat biztosítottak maguknak az ud-
varhelyi Kolping-fiuk.  D. u. 3 órakor 
diszíelvonulAs, szabadgyakorlatok és 
különböző versenyszámok szórakoz-
tatták a nagyszámú közönséget, nagy 
sikerrel szerepeltek a helybeli leányok 
botgyakorlatokkal. Két football-mér-
kőzés is volt. A Kolping II. a seges-
váriakkal játszott, míg Gyergyó ellen 
legjobb erőit vonultatta fel  az egye-
sület, hogy illő győzelmet arathasson. 
A versenyek különben 27 : 19 arányú 
eredménnyel zárullak a helybeliek ja-
vára. Nehéz, fáradságos  munkát vég-
zett az egyesület minden egyes tagja, 
de az elért eredmények megérték ezt 
a munkát, különösen, ha tekintetbe 
vesszük azt, hogy a nehéz munkában 
elfáradt  kereskedő és iparos ífjaink 
nem sajnálták feláldozni  mindén sza-
bad idejüket egy szép és nemes cél-
ért. Nem legdurvább anyagot kellett 
kidolgozni, hanem a minden jóért lel-
kesedő, tisztességes ifjúságnak  csak 
irányt kellett mutatni, melyen halad-
nia kell, ha élni akar. Csak igy to-
vább I 

Joaius 11. 
MIATYÁNK... 

Lebegnek  a árnyak. 
Suhognak  a szárnyak. 
Forró  imánk: 
Miatyánk... 

Szenvedők  jajja  kél, 
Fák  közt  zokog  a szél  — 
Vigyázz  ránk: 
Miatyánk  /... 

Botár  Béla. 

Lapnnknak ex a siánia a hét 
közepére esett kettős hivatalos ünnep 
és munkaszünet miatt egy nappal ké-
sőbb, szombaton délután jelenik meg. 

A eierdai « i OfütSrtökl  hiva-
talos ünnepek országszerte mindenütt, 
s városunkban is a szokott keretek kö-
zött és ünnepélyességgel folytak  le. 
Szerdán, Károly király trónralépése 
évfordulóján,  a templomokban isten-
tiszteletek voltak, s az iskolákban is 
beszédekben méltatták a nap jelentő-
ségét, este pedig a katonaság rende-
zett fáklyásmenetet.  Csütörtökön, a 
hősök napján, ugyancsak istentiszte-
letek voltak, s kivonulás a hősök sír-
jaihoz, hol kegyeletes beszédekben 
emlékeztek meg a világháborúban ele-
sett hősi halottakról. 

Birő Lajos gyássa. Nagy gyász 
érte Bíró Lajost, a helybeli róm. kath. 
főgimnázium  nagyérdemű igazgatóját. 
Édes apja: zetelaki Bíró Imre Péter 
birtokos 88 éves korában elhunyt. A 
megboldogult mintaképe volt a puritán 
becsületességü, a közügyekben is te-
vékenykedő, kiváló székely gazdáknak, 
akik köztiszteletet érdemelnek. Nagy 
kiterjedésű családja gyászában rend-
kívül sokan osztoznak. 

Nyugdíjasok as Ĵ prefect-
aél. Ma, szombaton délelőtt Bárbat 
György dr. prefect,  a tisztviselők tisz-
telgése után, fogadta  a vármegyei 
nyugdijasok küldöttségét is. Gyerkes 
Mihály ügyvezető elnök üdvözlő és a 
nyugdijasok sorsát ismertető szavai 
után, az uj prefect  Ígéretet tett, hogy 
mindenképpen törekedni fog  a hátrá-
lékok kiutaltatására, s mindenféle  az 
üggyel kapcsolatos kijárás, üzérkedés 
megszüntetésére. 

A Scókely Dalegylet hang-
versenye. A Székely Dalegylet junius 
11-iki, szombati hangversenyéről mult 
heti közlésünk óta a plakátok is meg-
jelentek városunkban. A közzétett mű-
sor azt igazolja, hogy nagymultu, kiváló 
dalegyletünk ismét olyan teljesitmény-
nyel fog  a közönség elé állani, ami-
lyen a dalegylet eddigi szerepléseit is 
annyira kedveltekké, s minden elis-
merésre méltókká tette : értékes, magas 
nívót képvisel, de emellett mindenkit 
lekötő érdekességü, gyönyörködtető 
lesz. Az estély műsora a következő: 
1. Kéhler: Magyar nyitány. Előadja a 
dalegylet szimfónikus  zenekara. 2. Al-
kalmi beszédet mond dr. Hínléder F. 
Ákos. 3. Sibelius: Valse tríste. Hubay: 
Hejre Kati. Hegedűszóló, előadja: Kiss 
Elek, zongorán kiséri: Tompa Lászlóné. 
4. Tompa László: Uj Dévavára épül. 
Szavalja: Csendőr Jenő. 5. Tompa— 
Veress: Uj Dévavára épül. Énekli 
a dalegylet dalkara. — Szünet. — 
6. Balfe:  Zigeunerín. Előadja a dal-
egylet szimfónikus  zenekara. 7. Ady-
dalokat énekel: Halmágyi Samuné, 
zongorán kíséri: Tompa Lászlóné. 
8. Weber: Concert, op. 79. Zongorán 
előadja: Hannig Baba. 9. Beschnitt: 
Ossián. Előadja a dalegylet dalkara. 
10. Suppé: Költő és paraszt. Elő-
adja a daleĝ 'let szimfónikus  zenekara. 
— Az estély iránti érdeklődés előre-
láthatólag méltó lesz a minden kul-
turális megmozdulás, ünnepség al-
kalmával oly készségesen munkarészt 
vállaló, jeles dalegylethez és méltó 
városunk mindig megértőnek, áldozatra 
is ̂ késznek bizonyult, lelkes közönsé-
géhez. 

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

RendkIvttI olcsó árakon 

szerezheti be szükségletét 
harisnyákból, keztyUkből, ri-
dikUiőkből, kombinékból, kül-
földi Kelim-hárászokbél, kézi-
munka anyagokbél, női fehér-
nemUekböl, pulóver- és golf-

kabátokbél. 
Olcsó árak l Szolid kiszolgálás t 

Á l l a n d ó g y á r i l e r a k a t . 

Ordelt Jái\os-cégnél 
Meghalt Bakőoxí Károlyné. 

Bakóczi Károlyné Kíllyéni Erzsébet f. 
hó 9-íkén reggel, 52 éves korában, 
hosszas betegség után városunkban 
elhunyt. Már az impéríumváltozás előtti 
időben igazgatónője volt a helybeli 
áll. polgári leányiskolának, majd a ro-
mán áll. polg. leányiskola, illetve le-
ánylíceum tanárnője. A tanításon kívül 
tevékenykedett a társadalmi és az unit. 
egyházi élet terén is. Temetése ma, 
szombaton d. u. 4 órakor lesz. 

ÉvBárő flnnep  a reform&tus 
tanitónSképiőben. A helybeli ref. 
tanitónőképzőben az iskolai évet junius 
12-én, vasárnap délelőtt zárják be. 
D. e. 10 órakor hálaadó istentisztelet 
lesz a ref.  templomban. Prédikál: Bíró 
Sándor vallástanár. Utána az intézet 
tornacsarnokában záróünnepély, a kö-
vetkező műsorral: 1. Zenekari nyi-
tány, játsza az intézet zenekara. 
2. >Indulunk< című alkalmi költemé-
nyét elmondja Váró Éva VII. o. t. 
3. Bucsu-beszédet mond Deák Berta 
VII. o. t. 4. >Lesz még viszontlátás* 
című alkalmi költeményét elmondja 
Nagy Janka VII. o. t. 5. Igazgató év-
záró beszéde. 6. Énekel az intézet 
énekkara. — Az évzáró ünnepélyre a 
szülőket és érdeklődőket szeretettel 
hívja meg az intézet igazgatósága. 

Amerikában li. Hogy a világ-
szerte duló gazdasági válság Ameri-
kát sem kerülte el, közismert dolog. 
Ennek ellenére is meglepő és az ottani 
állapotokat is jellemző az a határo-
zat, amelyet Detroitban 28 nagy ame-
rikai város polgármestere egy értekez-
leten néhány napja hozott. Ezen az 
értekezleten az amerikai gazdasági 
válságot háborús helyzetnek minősí-
tették, s követelték az összes erőfor-
rások haladéktalan igénybevételét. El-
határozták, hogy a pariamentbe nagy 
küldöttséget menesztenek, hogy köve-
teljék öt milliárd dollár megszavazá-
sát és az összes munkanélküliek ka-
tonai módon való mozgósítását. Az 
amerikai polgármesterek szerint, a leg-
alkalmasabb megoldás lenne a mun-
kanélkülieket, kik ott több millióra 
mennek és most tömegesen tódulnak 
munkáért a főváros,  Washington felé, 
katonai sátortáborokba elhelyezni, s 
őket út- ós csatornaápitóspél, s más 
ilyen munkáknál felhasználni. 

Anyák napja. A helybeli refor-
mátus nőszövetség junius hó 19-én 
tartja meg az anyák napját. Műsorát 
a jövő számunkban közöljük. 

A postai tarifán  junius else-
jével változások történtek, s azok ér-
telmében a postai küldemények egyré-
szének a díja drágább lett. Igy drágult 
az egyszerű lev.-lap portója, mely az 
eddigi 2 leu helyett 3 leu lett, termé-
szetesen, nem marad el róla még az 
50 banis repülőbélyeg se (3 50 leu). 
Válaszos levelezőlap 6 leu. Olcsóbb 
lett a képeslevelezőlap portója: 4 leu 
helyett 3 leu. Sajtótermékek 100 gram-
mig 25 baní. Behoztak egy uj nyom-
tatványkategóriát: »nyomtatvány cim 
nélkül*, amelynek dija, 25 grammig 
50 baní példányonkint, ha legalább 
100 példányt adnak fel.  Express-kül-
demény dija 30 leu helyett 20 leu. 
Postautalványozás ezentúl 30 ezer 
leuig terjedhet. A díj 10 ezertől 20 
ezerig 3 leu ezerleunként; 20 ezertől 
30 ezerig 2 leu ezerleunként. Posta-
csomagok: I. Ugyanabban a megyé-
ben 4 leu kilogrammonként; II.szom-
szédos megyékben 6 leu; III. a többi 
megyékben 8 leu. Tankönyvek szállí-
tásánál 50»/o engedmény. Kisebb rang-
ban levő katonáknak, akik kaszár-
nyákban szolgálnak, kórházi betegek-
nek és tanulóknak 5 kg.-on felül  SOo/o 
engedmény. 

A helybeU ref.  Nőssövetiég 
a jelen szezonbeli utolsó tea-,  illetve 
kávédélutánját  a kollégium melletti ta-
nácsteremben f.  hó 16-án, csütörtökön, 
délután 6 órakor tartja meg. Ez alka-
lommal az egész jövedelmet a >iVap-
sugár-bizottság*  alapjára fordítják.  A 
nemes cél érdekében a Nőszövetség 
tagjait, vendégeikkel együtt, szeretettel 
várja a rendezőség. 

Hamis eser lejesiel akart 
vásárolni Ötvös Béla farkaslakí  cigány, 
de rajta vesztett, mert Geórgescu 
rendőrbíztos elfogta.  A marosvásár-
helyi ügyészség fog  ítélkezni Ötvös 
felett,  aki azzal védekezik, hogy a 
bankjegyet aẑ  uton találta és nem 
gondolt annak hamis voltára. 

Kongregánista-avatás. Junius 
12-én, vasárnap d. e. 10 órakor avat-
ják fel  a plebánia-templomban a Fel-
nőtt Lányok Mária-Kongregációjának 
jelöltjeit. 

X Prismás látcsövet keresek 
megvételre. Cim a kiadóhivatalban. 

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, áramforrások  kijavításáról kérje 
olcsó árajánlatomat. 

Jakó Albert tanár 
rádiótechnikai műhelye, Odorheiu. 
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A róm. kath. f6gimn&siam-
ban a miniszteri rendeletek értelmé-
ben f.  hó 8-án tartották meg az év-
záró ünnepélyt, amelynek keretében 
megemlékeztek őfelsége:  II. Károly 
király tronralépésének évfordulójáról 
is. A nap jelentőségét Józsa János ta-
nár méltatta. Az iskolai év eseménye-
iről Biró Lajos igazgató számolt be 
minden mozzanatra kiterjeszkedő je-
lentésében, megemlékezvén a tanári 
karban történt nagymérvű változások-
ról, a tanulók tanulmányi előmenete-
léről és a fegyelmi  állapotról. A jelen-
tés arról tett tanúbizonyságot, hogy 
városunk ezen ősi intézetében komoly 
munka folyt,  mert a tanulóknak 82"/o-a 
sikeresen végezte az évet s a többi is, 
három kivételével, szeptemberben javi-
tóvizsgálatot tehet. Az iskolai év ese-
ményeit ismertető jelentéssel kapcso-
latban Pál István prelátus-püspöki biz-
tos meleg köszönetet mondott az igaz-
gatónak és a tanári karnak a végzett 
eredményes munkáért s közölte a szü-
lőkkel azt az örvendetes tényt, hogy 
a főtanvezetőség  ezt a nagymultu is-
kolát a véglegesen fenntartandó  inté-
zetek közé sorolta. Majd Huber József 
végzett VII, oszt. tanuló mondott bú-
csúbeszédet, mely után az évzáró ün-
nepély, amelyet szavalati, ének- és 
zeneszámok is tarkítottak, véget ért. 

Elütötte a fiekerével  Lázár 
József  vágási lakos 1930 december 
30-ikán Ócfalva  közelében Palló 
Györgyné Hegyi Zsuzsa mátisfalvi  la-
kost, akinek az eset közben lába tö-
rött. A szerencsétlenség miatt az asz-
szony kórházba is került. A törvény-
szék Lázár Józsefet,  aki hajtás közben 
a kellő gondosságot elmulasztotta, s 
ezzel az asszonynak súlyos sebesülést 
okozott, 15 napi fogságra  és 200 leu 
pénzbüntetésre Ítélte. 

Mosihirek. Szombat este 9, va-
sárnap délután 7, este 9 órakor bemu-
tatásra kerül A te tangód, szenzációs, 
hangos operett film  csoda, Róbert Stolz 
muzsikájával. Főszereplők: Verebes 
Émő és a mindenki által közkedvelt 
Willy Forst. E film,  ahol még bemu-, 
tatták, mindenfelé  szenzációs sikert 
aratott, a közönség alig tudott betelni 
ennek a finoman  szellemes, Ízléses 
komikummal tarkitott filmjátéknak  az 
élvezésével. E filmben  pazar kiállitás 
és csodás színpadok láthatók. Helyá-
rak 22, 17—12 leu. — Jön e hónap 
végén a Hindu síremlék, Conrad 
Veidttal. É filmre  most jóelőre felhív-
juk a közönség figyelmét,  hogy min-
denki készülhessen e filmcsoda  meg-
nézésére. Jön A vörös táncosnő, c. 
Dolores del Rióval, nagy orosz film. 
Jön Csak te, pazar rendezésű, operett-
filmsláger. 

Ssünidel senetanltái as ir« 
galmai nővérekné). A zárda igaz-
gatósága tudatni kivánja a szülőkkel, 
hogy az intézetben a növendékek a 
szünidőben is folytathatják  zenei tanul-
mányaikat. Elfogadnak  növendékeket 
nemcsak a marosvásárhelyi konzervá-
tf>7iumba,  hanem a kolozsvári állami 
román zeneakadémiára való előkészí-
tésre is, tehát román nyelven is taní-
tanak. 

Bérbeadó  Dobogó-fürdőn 
Szenikeraazibánya  mellett  a azékelyud-
varhelyi  ref.  kellégium  5 azobáa, búto-
rozott  rillája  a nyári  Időszakra,  yagy 
egész érre  is.  A legszebb  fenyőerdő,  ki-
tűnő  borviz,  fürdő,  patak,  pormentes 
levegő,  élelmiszerek  könnyű  és olcsó  be-
szerzése,  autóbusz-közlekedés  OdOIŐ  be-
tegek  számára  kellemessé  teszi  az itteni 
tartózkodást  Bővebb  felvilágosítást  ad 
szóban vagy  levélben  Székelyudvarhelyt 
SZABÓ  kfíPkO,  kollégiumi  gazdasági 

feWgyelő-tanár. 

A Oyilkottó iránt érdeklő-
dők figyelmébe.  Akik e csodás 
szép helyre mostanában kirándulást 
terveztek, legjobban teszik, ha ugy 
osztják be idejüket, hogy kb. julius 
első felére  halasztják kirándulásukat. 
Ekkortájban ugyanis, mint értesülünk, 
Gyergyószentmiklóson és a tónál na-
gyobb turistaünnepély lesz, amely 
sok meglepő, s turistáknak való érdekes-
séggel fog  szolgálni. Valószínű, hogy 
az akkor nagy tömegben megjelenő 
vendégek elszállásáról is gondoskodás 
történik. 

X Egy jól fö«ő  mindenest fel-
veszek, azonnali belépésre. Cím a ki-
adóban. 

Ha elegáns és szép cipőt 
akar vásárolni, ugy keresse fel 

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

Záróvizsga a nővéreknél. Is-
mételten felhívjuk  a kedves szülők és 
a m.t. érdeklődők szíves figyelmét  a 
zárdai iskolások vasárnapi záróünnepsé-
gére, amely a zárda nagytermében 
d. u. 5 órakor a szentségbetétel 
után kezdődik a következő mű-
sorral : I. osztály: >Babakeresz-
telő.c Szereplői: Huber Máriácska, 
Szalay Piri, Radocsay Annus, We-
netsek Buba, Hadnagy Eszti, Hart-
mayer Laura és Péter Lenke. II. osz-
tály : »A falusi  szolgáló.* Szereplők: 
Ráduly Ica, Varga Terézke és Nagy 
Juliska. Ének: »Bucsu az iskolától.* 
ni—rv. osztály: B̂eszélnek a virágok.* 
Rózsa : Kovács Jolán; jázmin : Páll 
Böske ; liliom : Dolwig Ica ; margaréta : 
Csiszár Bözsi; szegfű:  Farmos 
Magda ; árvácska: Tordai Irén. V—VII. 
»Excelsior.« Vallásos színmű 4 felvo-
násban. Főbb szereplők : Bogdán Mar-
git, Barkóczy Ila, Nagy Panna, Erdős 
Annus, Balázs Irén, Sánta Mária. 

Tfisimádók.  Ezzel a címmel 
novellákat és kis szindarabszerü jele-
neteket adott ki egy kötetben Kalko-
víts Gyula Marosvásárhelyen. A szerző 
nyomdászember, a Révész Ernő-féle 
lapkiadó és nyomdavállalat műszaki 
vezetője, a nyomdászembereknek abból 
az érdekes és elismerésre méltó fajtá-
jából, amely nem elégszik meg a 
könyv előállításával való technikai fog-
lalkozással, hanem állandó önművelés 
közben maga is tollat forgat,  s törhe-
tetlen ambicíóval, lelkesedéssel igyek-
szik a maga életlátásának, emberek-
ről, társadalomról való véleményének, 
mesélőkészségének megnyilatkozást ke-
resni, s ezáltal önmaga is érdeklődést 
kelteni. KaJkovitsnak ehhez jogcíme 
is van : csínos kiállítású kötetében nem 
csekély íráskészség, képzelet, humor 
iránti érzék és érzelmesség nyilatkozik 
meg, — mind olyan tulajdonságok, 
melyek alkalmasak arra, hogy a kö-
zönségre vonzást gyakoroljanak, sirá-
sait kellemesen szórakoztató olvas-
mányokká tegyék. 

A vágási Oltáregylet junius 
5-ikén tartotta meg szokásos havi gyű-
lését, melyen a hármas hitközség szá-
mos tagja vett részt. A műsoros gyű-
lésen András Péter plébános, Kálmán 
Miklós tanító, Borbáth Erzsébet taní-
tónő, Pongrácz Regina, Simon Gábor, 
Kálmán Zoltán és Tóth Ilona tartottak 
magvas előadásokat, többnyire a hit-
élettel kapcsolatos kérdésekről. 

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

HOMORÓD-fÜrdő. 
Szénsavas, vasas, alkalikus ivó-

és fflrdSvie. 
Teljesen átalakítva megnyílik 
jnnins 15 én. A fSídény  tart 
síeptember l-ig. Napi szoba-
árak 40-60 lej. Olcsó konyha. 

Meleg fürdS  . 25 lej. 
Hideg fürdíí  . 10 lej. 

Állandó zenekar, tennisz- és 
kugli-pálya, billíárd s egyéb 
szórakoztató játékok. Napi ket-
tSs autóbusz-járat Odorheín és 
Mercurea-Cíucba. Posta, telefon 
helyben. A közeltten gyönyörű 

kiránduló helyek. 
ÉrdeklMSk forduljanak  a Vlá-

hitá i körjegyzdséghez. 

; 

Keressük a helyi Saooiális 
Misssiót! Amely annyi éven át a 
legnemesebb munkát végezte, s min-
dent elkövetett, hogy özvegyeket és 
árvákat segélyezzen. Keressük azt a 
Szociális Missziót, amely ugy télen, 
mint nyáron hol egy kis. előadásra, 
hol egy kis délutáni teára, vagy uzson-
nára hívta össze vendégeit és e be-
gyült fillérekkel  mindenütt ott volt, 
ahol a nélkülözések könnyei peregtek. 
Ahol a szegényes lakásban télen a 
hideg szél süvített — fát  adott, ahol 
az árva didergett — meleg ruhát 
adott, özvegy édesanyáknak a min-
dennapi kenyérre kenyérlisztet adott 
és karácsonykor sok nélkülöző és ár-
tatlan kis árvának gazdag és tün-
döklő karácsonyfát  állított fel,  va-
gyis végezte a Jézuska kötelessé-
geit. Már régóta, hogy a helyi Szo-
ciális Misszió áldásos működéséről 
nem hallottunk, ezért keressük és kér-
jük arra, hogy ne lankadjon, hanem 
folytassa  azt az istenes munkát, ame-
lyet annyi éven át eredményesen vég-
zett, mert most még több árva gyer-
mek keze kulcsolódik imára, akik a 
Jézuska jócselekedeteit kérik és várják. 
A Szociális  Misszió  iöbb  helyi  tisz-
telője. 

A vevöközönségem szíves 
figyelmét  felhívom,  hogy 

téli ruha-darabjait 
ne felejtse  el 

m o l y k á r e l l e n i 
megóvás végett hozzám a nyári 
hónapokra elhozni, ahol tűz, 
betörés és molykár ellen biz-
tonságba helyezheti csekély 
díjazás ellenében. 

Kassay F. Domokos 
szűcs, Odorheiu.' 

Rongyosodnak gyümölcs-
fáink  levelei. A levélzet gyümölcs-
fáinkon  olyan szerv, mint az állati 
testben a tüdő. A fa  ezzel lélekzik, 
ezzel dolgozza fel  a földből  felszívódó 
tápanyagokat a napsugár* behatása 
alatt élősejtekké, melyek aztán neve-
lik a növény testét és kifejlesztik  a 
kötődött gyümölcsöt. Ha az emberi 
testben a tüdő bántódást szenved, a 
munkaképesség csökken, vagy teljesen 
megakadályozódik, éppen igy a nővé-
nyéknél is, ha a levélzetet a rágó 
kártevő bogarak, hernyók, vagy; gom-
babetegségek pusztítani kezdették: 
könnyen elsatnyul, vagy végképpen 
megsemmisül a kötődött és fejlődés-
nek indult gyümölcstermés. Az idén a 
cserebogarak, araszoló hernyók eddig 
is sok gyümölcsfa  levélzetét és gyü-
mölcsét pusztították el. Permetezzük 
gyümölcsfáinkat  ugy a rágó kártevők, 
mint a gombabetegségek ellen, mert 
akkor nemcsak a jelen évi termést 
mentjük meg, de a jövő évi termő-
rűgyek kifejlődését  is elősegítjük. 

Lopás miatt vonta felelősségre 
a helybeli törvényszék Makarik József 
20 éves segesvári cipészsegédet, aki 
városunkban január 31-én Bodor Róza 
pincérnőtől 1500 leüt tulajdonított el. 
Makaríkot ezért 15 napi fogházbün-
tetésre ítélték. 

X Bukarestbe és vissia alkal-
milag autóval olcsón utazhat, ha előre 
bejelenti Asztalos Dénes vendéglőjében 
a fapiacon. 

Bacs i c s József 
vasűzletét áthelyezte Bul. Reg. Ferdi-
nánd 10 sz. alá Balázs János vendég-
lője mellé. Kéri m. t. vevőit, hogyuf 
helyiségében felkeresni  szíveskedjenek. 

Felléptek a vessedelmes kO' 
Inmbáosi legyek. A kolumbácsi 
legyek rajzásának az ideje most van. 
Azok a tavaly csak a Bánságban lép-
tek fel,  az idén már felhúzódtak  Bihar-
megye déli részéig és Hunyad, sőt 
Alsófehérmegyét  is veszélyeztetik már. 
A legyek csoportokba verődve jelent-
keznek és kártételük abban áll, hogy 
az állatokat, főleg  a lovakat és szar-
vasmarhákat, különösen az orr- és 
száj nyílás körül ellepik. Mérges csípé-
sük fájdalmas  és helyén gyenyes da-
ganat keletkezik, az állatok orrnyilása 
ugy bedagad, hogy megfulladnak.  A 
kolumbácsi legyek az embert is meg-
támadják. Csipésük az emberre is ha-
lálos lehet. Ezeknek a veszedelmes 
legyeknek a nősténye tojásait vizes, 
mocsaras helyek és patakok köveire 
rakja. A kikelő álcák a vízben élnek. 
A meszes, békanyálas vizet különösen 
kedvelik. A bebábozás után kikélő 
legyek rajokba csoportosulva vándo-
rolnak. Csak nappal repülnek. A le-
gyek ellen különféle  módokon véde-
kezhetünk. Nappal az állatokat lehe-
tőleg istállóban tartjuk, a rajzás ideje 
alatt éjjel dolgozzunk velük. Nappal 
fejűket  bekötjük. Ha a csordák legel-
tetése elkerülhetetlen, nagy füstöt  ter-
jesztő nedves lombmáglyákat gyuj-
tunk, mert a füstöt  kerülik. Az álla-
tokat petróleummal bekenjük. E célra 
külön zsirt is készítenek, amelyet az 
illetékes hatósági orvosok, állítólag, az 
állam költségén szereznek be és díj-
talanul bocsájtanak a gazdák rendel-
kezésére. A kolumbácsi legyek fellé-
pése azonnal bejelentendő az illetékes 
állatorvosoknak, akik kötelesek a gaz-
daközönséget a védekezésre kioktatni 
és abban a legmesszebbmenő segítsé-
get is nyújtani. 

Emberélet as itató vis miatt. 
Két évvel ezelőtt a szolokmai határ-
ban Kis Lajos juhpásztor éŝ  Barta 
Miklós disznópásztor állataikat egymás 
közelében legeltették. Eközben 1930 
junias 8-íkán történt, hogy mikor Kis 
Lajos a juhokat meg akarta itatni, az 
itató vize nagyon zavaros volt, s emi-
att rátámadt Bartha Miklósra, hogy a 
vizet a disznókkal ő zavartatta fel. 
Veszekedés támadt, amelyet Kis Lajos 
bottal fejezett  be, Barta Miklóst ugy 
ütvén meg, hogy ez összeesett, s olyan 
sérülést szenvedett, amelynek gyógyu-
lása, orvosi megállapítás szerint, 20̂  
napnál tovább tartott volna. Barta 
azonban a gyógyulást nem várta meg,, 
hanem azelőtt öngyilkos lett, állítólag, 
amiatt való elkeseredésében, hogy mi-
kor betegségében karját, lábát moz-
gatni próbálta, ugy érezte, hogy azok 
teljesen megbénultak. Ez ügyben a hely-
beli törvényszék a napokban tartotta 
meg a főtárgyalást,  s azon Kis Lajost 
csak testi sértés miatt ítélte el három 
hónapi fogságra,  mert nem lehetett 
megállapítani, hogy Barta Miklós ön-
gyilkossága, illetve halála a Kis Lajos 
ütésének lett volna a következménye. 

X Jó családból való, legalább 
2 középiskolai osztályt végzett fiút 
pincér tanoncnak (pikoló) felvesz  a 
>Bukarest« kávéház. 

KlftdötulBjdonos:  a Könyvnyomda B-T 
Odorheiu—Székelyndvarhely. 

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

féle  tedélcserép és tégla. 

Autómmal 
személy- ós teherszál-
urnsran 
saSiü áron viíiiaíok. 
Miikíto K^^polí̂  
Strada Stefan  cel Maré 
(Malom-ntca) 18 szám. 
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