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Vál; «̂ztunk. 
A választásokat kiirták. Ju-

lius 17-én (vasárnap) lesznek a 
képviselőválasztások, 20-án (egy-
házi ünnep) az általános szená-
torválasztások, 24-én (vasárnap) 
a megyei és községi tanácsosok 
szenátorainak a választása. Esze-
rint tehát mind a három Â álasz-
tás ünnepnapra esik. Igazán ün-
nepélyes azonban a választási 
eljárás csak akkor lesz, ha valóra 
válik a törvénynek és a kor-
mánynak is az a kihirdetett aka-
rata, hogy a választások szaba-
dok és tiszták lesznek. Remél-
nünk kell, hogy ez bekövetke-
zik, mert el kell ismernünk, hogy 
a nemzeti parasztpárt által 1928-
ban rendezett választások is tisz-
ták és szabadok voltak. Ettől a 
hagyománytól a kormánypárt 
most sem térhet el, mert a tör-
vényesség félrerugásával  minden 
erkölcsi alapot kirúgna maga 
alól EnéUcüI pedig, a mai nehéz 
bel- és külpolitikai viszonyok 
között, egyetlen kormány sem 
állhatja meg többé a helyét. 

Mi, magyar nemzeti kisebb-
ség, a magunk számára külö-
nösen is ünnepélyessé tehetjük 
a választás aktusát. Annak az 
egységnek, nemzeti öntudatnak 
és összetartásnak, amelyről az 
eddigi megmozdulásoknál is min-
dig bizonyságát tudtuk adni: 
most átérzett fölényességgel  és 
fokozott  lelkesedéssel kell meg-
nyilvánulnia. Először is azért, 
mert ha tiszták lesznek a vá-
lasztások, akkor a választási 
eredmény el nem tagadható 
próbája lesz életképességünknek 
és ama folyton  hangoztatott igé-
nyünk jogosságának, hogy ez 
országban emberibb és boldo-
gabb sorsunk legyen. Ez a foly-
ton hangoztatott követelésünk az 
évek hosszú során át nem ma-
radhatott a határok között, ke-
resztültört azokon, visszhangja 
kelt a külföldön  is, s ha a nem-
zetek birósága, a Népszövetség, 
egyszer komolyan akar foglal-
kozni sorsunkkal: másképp esik 
a mérlegbe, ha azt látja, hogy 
a kérdés nem egy zavaros aka-
ratú, széthúzó tömegnek az ügye, 
hanem egy öntudatos, egységes, 
politikai megnyilatkozásaiban is 
tökéletesen érett nemzeté. 

Soha tehát a megfontolt 
egyetértésre és egységes cselek-
vésre nagyobb szükségünk nem 
volt, mint a jelen pillanatban. 
Az egységes nemzeti magatar-
tás, s az összetartás erejének az 
elismerése indította bizonyára a 
jelenlegi kormányt is arra a le 
nem becsülhető lépésre, hogy a 
magyarságnak a választásokra 

kartell-ajánlatot tett. Akár létre-
jön ez a választási egyezmény, 
akár nem", hasznát vesszük nem-
zeti öntudatunk erejének, mert 
látjuk, ez tesz minket értékessé 
és megbecsültté akár a szövet-
séges, akár az ellenfél  szemében. 

Ennek a nagy nemzeti erő-
nek a súlya alatt olvadtak szét 
belső ellenségeink is. Senkisem 
tagadhatja, hogy azok a rossz 
magyar testvéreink, akik a múlt-
ban oktalanul és meggofidolat-

lanul annyi bajt okoztak nem-
zeti küzdelmünknek, valóban na-
gyon megfogyatkoztak.  Aki még 
most sem érzi a nemzet testé-
ből való kiszakadás átkosságát 
és végzetességét: az a maga 
cselekedetével pecsételi meg az 
Ítéletet, mely őt e szent kö-
zösségből örökre kizárja és meg-
fosztja  a jogokban való része-
sedéstől, melyeket nemzeti küz-
delmünk— a nemzet számára — 
egyszer mégis csak ki fog  vivni. 

Választási c l̂őkészületek 
a Magyar Pártban. 

A kormány felajánlotta  az Orszá-
gos Magyar Pártnak a választási egytití-
müködést. Nem politikai paktumról vf 
szó, amely a Magyar Pártot jövőbeli 
politikai magatartására nézve is mef*-
kötné, hanem csupán a választásokon 
való együttműködésről. Az egyezmény 
természetesen országos jellegű lenne s 
igy annak elfogadása  felett  az orszá-
gos pártszervezet elnöksége hivatc't 
döflteni.  A űöntéB még n̂em történt 
meg, de a legközelebbi napokban meg 
kell történnie. Az egyezmény felaján-
lásának a magyarságra nézve nagy 
jelentősége és értéke van. Nemcsak 
első nyilt kifejezése  ez a kormány ré-
széről a magyar nemzeti kisebbséghez 
való közeledési szándéknak, hanem 
annak az elismerése is, hogy a romá-
niai magyar nemzeti kisebbségnek csak 
egy alkotmányosan szervezett képvi-
selete van s ez a Magyar Párt. 

A Magyar Pártban gróf  Bethlen 
György országos elnök vezetésével, 
az egyezményi ajánlatra való 'tekintet 
nélkül is, élénken folynak  a választá-

sokra való előkészületek. Mint tudjuk, 
az alkotmányos szokás szerint, az 
egyes megyei tagozatok jelölik ki első-
sorban a maguk megyebeli jelöltjeit, 
s az összes javaslatok figyelembe  vé-
telével, s az országos szempontok 
összeegyeztetésével a központi intéző 
bizottság állapitja meg véglegesen a 
a jelölő listákat. A központi intéző bi-
zottság gyűlése, előreláthftiólag,  junius 
2^ ike' után lesz ÍC&iözsváron. ' " ~ 

A megyénkben Magyar Párttago-
zat elnöksége is intézkedett a jelölések 
megejtése iránt. E célból a megyei ta-
gozat nagy intézőbizottságát jtmius 
21ére, kedd  délelőtt  11 órára hivta 
össze az elnökség, a helybeli Párt-
otthon nagytermében tartandó gyűlésre. 
Itt emiitjük meg, hogy ennek az in-
tézőbizottságnak az összes községi ta-
gozatok elnökei is tagjai s ugy ezek-
nek, mint a többi bizottsági tagoknak 
a figyelmét  ezúton is felhívjuk  a nagy-
fontosságú  gyűlésre, bár posta utján 
is szétmentek a névre szóló meghívók. 

Példás egységet mutat a 
a szatmári Magyar Párt 

Az Országos Magyar Párt szatmári 
tagozatának intézőbizottsága Ilosvay 
Lajos apátkanonok, pártelnök vezetése 
alatt ülést tartott. Az elnök a pártegy-
séget ajánlotta a tagok figyelmébe, 
dr.  Kiss  Endre ügyvéd pedig szóvá-
tette beszédében, hogy a többi pártok, 
elsősorban pedig a szatmári szociálista 
párt, állandóan támadják sajtójukban a 
Magyar Pártot, hogy a magyarságban 
széthúzást teremtsenek. Erőteljes pro-
paganda válik tehát szükségessé, 
amelyre 25 tagu választási bizottságot 
alakítottak. Debreceni István ref.  lel-
kész beszédében kifejtette,  hogy a 
Magyar Párt minden egyes tagjának a 
lelkesedés tüzével és a meggyőződés 
erejével kell erre a munkára vállalkoz-
nia és mindenkinek, aki a magyar ki-
sebbséghez tartozik, a Magyar Pártban 
van a helye. 

X Bakares tbe ÓB visB«a alkal-
milag autóval olcsón ut'ízhat, ha előre 
bejelenti Asztalos Dénes vendéglőjében 
a fapiacon. 

Rendelet biztosítja a 
választások szabadságát. 

A belügyminiszter rendeletet inté-
zett a prefectusokhoz  a választások 
szabadságáról. A rendelet felhívja  a 
közhatóságok figyelmét,  hogy a külön-
böző pártok propagandája teljesen sza-
bad, a hatóságoknak a legnagyobb 
körültekintéssel kell eljárniok, egyet-

len párt ellen sem szabad igazságta-
lanságot vagy törvénytelenséget elkö-
vetni és egyetlen jelölt mozgási sza-
badságát sem szabad korlátozni. Fel-
forgató  és államellenes propaganda 
nincs megengedve, ezt a törvények a 
legszigorúbban tiltják, de a közigaz-
gatási hatóságoknak épp azért kell a 
legszigorúbban betartaniok a törvényt 
és a miniszteri rendeletet, hogy ilyen 
propaganda ki se fejlődhessék.  A bel-
ügyminiszter felhívja  a prefectusok 
figyelmét  a választási törvény 105-ik 
szakaszára, amely a választási vissza-
élések megbüntetéséről szól. Felhívja 
továbbá a figyelmet  a büntetőtörvény-
könyv 147-ik paragrafusára  a hivata-
los hatalommal való visszaélésről, a 
149 ik szakaszra a törvénytelen letar-
tóztatásokról, a 151-ik szakaszra a 
magánlaksértésről és a 157-ik paragra-
fusra  a törvénytelenséget elkövető és 
a törvényt tiszteletben nem tartó köz-
tisztviselők megbüntetéséről. A minisz-
ter hangsúlyozza, hogy a jelen rende-
lettel szemben bármilyen visszaélést, 
vagy törvénysértést a legnagyobb szi-
gorral fog  megbüntetni és a bűnös 
közalkalmazottakat bíróság elé fogja 
állítani. - _ 

Jellemző, hogy nálunk a válasz-
tások tisztaságáról és szabadságáról 
még külön rendeletet is kell kiadni, 
mintha maga a törvény, amely ezt 
biztosítja, nem volna elégséges. De 
azért jó volt kiadni ezt a rendeletet, 
mert az egyúttal annak az elismerését 
is jelenti, hogy a tavalyi választások 
nem voltak tiszták és szabadok, s re-
mélhető, hogy a rendelet hatása alatt 
a tavaly erőszakoskodó urak az idén 
rendesebben fognak  viselkedni. 

Argetoianu liusz milliója. 
Román lapok hevesen támadják 

Argetoianu volt minisztert azért, hogy 
a minisztérium titkos alapjából a kor-
mánybukást megelőző utolsó három 
hét alatt 20 millió lejt vett ki. A Drep-
tatea  közönséges lopásnak nevezi ezt 
a tettel és megdöbbentőnek mondja, 
hogy amikor a nyugdijasok éheznek 
és öngyilkosok lesznek, akkor ilyen 
bűnös könnyelműséggel bánjanak a 
közpénzekkel. Azt irja a lap, hogy 
Jorga most a titkos alapból felvett 
ezzel a pénzzel indul a választási küz-
delembe. 

A k o n v e r z i ó 
bejelentésének utolsó határnapja, a 20 
holdon felüli  gazda-adósokra vonatko-
zóan holnap, szombaton délben lejár. 
Tudomásunk szerint eddigelé sokkal 
kevesebb adós adta be kérését, mint 
ahány tehette volna. Ennek oka az is 
lehet, hogy az arányjogok tekintetében 
olyan felfogást  is híreszteltek, mely 
szerint az arányjog nem számítandó a 
holdszámokhoz. Mi junius 12 iki lap-
számunkban figyelmeztettük  a gazda-
közönséget ennek a felfogásnak  a 
veszélyességére, mert ha a birói felfo-
gás oda fog  alakulni, hogy az arány-
jog is beszámítandó, akkor pótolhatat-
lan mulasztásba esett az a gazda, aki. 

az arányjogot nem számítva, 20 hol-
don alólínak minősítette magát. Aki 
teheti, használja fel  még a szombat 
délelőttöt és pótolja ezt a mulasztást. 
Ha a bizottság ki fogja  mondani, hogy 
az arányjog nem számit, ez annál 
jobb lesz. 

A 20 holdon alóli adósok se mmit se 
tegyenek, csak várják be a bíróság 
idézetét. Az ő adósságukat a hitelezők 
kell hogy bejelentsék julius 18 ig. Ez 
a bejelentési kötelezettség a magánhi-
telezőket is teriieli a 20 holdon alóli 
adósokkal szemben. 

MOZI - Szombat rste 9, vasárnap d. u. 7, este 9 órakor A vörös táncosnő. A főszerepben  Oolores Del Rio, Charles Morton. Helyárak 22-17-12 lej. 
Bővebbet a hirek között. - Szerdán és csütörtökön Crlstina. A főszerepben  Janet Gaynor és Charles Farrel. 
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üj repülőgépet kapott 
Magyarország. 

Az Endresz Györggyel és Bilai 
Árpáddal Olaszországban lezuhant Jus-
tice for  Hungary nevü repülőgép helyett 
Mussolini  olasz miniszterelnök uj re-
pülőgépet ajándékozott Magyarország-
nak, mely Giustizia per l'Ungheria 
(Igazságot Magyarországnak) nevet 
viseli. Az ezer lóerős gépet Liberati 
őrnagy, a legképzettebb olasz repülő-
tiszt vezette Rómából Magyarországba, 
ahol azt nagy ünnepséggel fogadták. 

Ipartestületi ügyek. 
Országos kirakó vásárok : junius 

hó 18-án Marosugra, 20 án Bonchida, 
21 én Aranyosmedgyes, 22-én Székely-
híd, 23 án Hosszuaszó, 24-én Alsórá-
kos, Csikkarcfalva,  Makfalva,  Torda, 
Segesvár. 

Ipartestületünk és a kereskedő 
társulat képviseletében, Gyarmathy Ist-
ván ipt. elnök és Papp Dezső keresk. 
társ. alelnök vezetésével, csütörtökön 
délkor mintegy 20 tagu bizottság tisz-
telgett dr. Bárbat prefectus  urnái, mely 
alkalommal Pluhár titkár olvasta fel 
az ipartestület kérését és panaszát, 
amelyet Írásban is benyújtott az ipar-
testület. A küldöttség általánosságban 
fehárta  a kereskedelem és ipar terén 
fennálló  mindenféle  nehézségeket, 
amelyek az utolsó időben, ugyszólva, 
a mindennapi kenyér megkeresését is 
lehetetlenné tették. Különösen az ipa-
ros osztály asztalos társulata szenvedte 
a legnagyobb arculcsapást akkor, ami-
dőn a helybeli állami ipariskola privát 
munkák vállalásával valóságos konkur-
rencíát indított meg különösen az asz-
talos iparosság ellen. 

Ez ügyben Jorga volt miniszter-
elnök is beigazolta tehetetlenségét, 
oiyati választ adván, Iiogy az állami 
ipariskola létfenntartását  az állam csak 
ugy tudja biztosítani, ha az iskola 
privát munkákat is vállal, de nem gon-
dolt Jorga arra, hogy ez a kis iparos 
osztály kárára történik, amely osztály-
tól állandóan követelik a horribilis adók 
kiízzadását. Ezért nem is szününk meg 
ezen igazságtalan eljárás ellen a har-
cot folytatni.  Ezt bejelentettük előadott 

panaszunkban is és feltétlen  orvoslást 
kértünk a megkárosított kis iparos 
osztály részére. A bizottság kérte azt 
is, legyen figyelemmel  a prefectus  arra 
is, hogy a szigorúan előirt adóbehaj-
tásoknál a kereskedő és iparos osz-
tályt ne juttassák valósággal a tönk 
szélére, hanem legyenek figyelemmel 
az egyeseknek anyagi helyzetére és 
emberséges bánásmóddal kerüljék, 
hogy árukat, vagy különösen szerszá-
mokat foglaljanak  le és árverezés ut-
ján kótyavetyéljenek el, vagy dobja-
nak lomtárba. 

A kereskedő társulat részéről Papp 
Dezső alelnök részletezte a kereskedők 
sérelmeit és panaszát és ugyancsak 
orvoslást k'Srt a lelketlen adóügyi fog-
lalások ellen, majd a küldöttség több 
tagja erősítette meg a kis iparosok és 
kereskedők szomorú helyzetéről elő-
adottakat. 

A prefectus  figyelemmel  hallgatta 
végig ugy a memorándumot, mint az 
egyesek által előadott panaszokat és 
sietett megnyugtatni a küldöttséget, 
hogy a törvényes kereteken belül min-
den igyekezetével azon lesz, hogy ugy 
a kereskedő, mint az iparososztály 
mindennemű bántódásai ellen megfe-
lelő védelmet és segítséget adjon. Kö-
szönettel hallgatta a memorándum azon 
megjegyzését, hogy miután városunk-
ban velünk együtt hosszú évek óta 
volt alkalma megismerni a jelenlegi 
nehéz helyzetet, a bizottság a legna-
gyobb reménnyel tekint működése elé. 
Legfőbb  feladatául  tekinti ő is, mon-
dotta, hogy a város polgársága ebben 
a reményében ne csalatkozzék és azt 
a bizalmat, amelyet az ő személyébe 
helyeztek, kiérdemelje, mert érzi, hogy 
becsületesebb, megbízhatóbb és meg-
értőbb polgárságot, mint az Udvarhely 
városi és vármegyei — nem lehet se-
hol találni. A közérdekért óhajt szol-
gálni és ha bármi téren visszaélés vagy 
bántódás éri a polgárságot, ugy bárki 
nyugodtan forduljon  hozzája, hogy 
azonnal intézkedhessék. 

Küldöttségünk mellett ott láttuk a 
vendéglős ipartársulat tagjait is, amit 
csak örömmel veszünk tudomásul, 
mert ezzel is beigazolva láttuk azt, 
hogy ők is érzik a tömörülés szüksé-
gét és'célszerűségét. Valóban ideje is 
lenne már, hogy a vendéglős ipartár-
sulatot is rendes tagként testületünk 
kebelében üdvözölhessük. 

Ha nem hazudik a hír, a maros-
vásárhelyi betegsegélyző pénztárhoz 
megérkezett a rendelet, amely a rok-
kantság és öregkor esetén való segé-
lyezésre vonatkozó regáti törvényt 
Erdélyre is kiterjeszti. E szerint a 

Egy érdekes Orbán Balázs-
reliqnia. 

Örökös alapítvány. 
Elődeim voltak azok, kik a len-

gyelfalvi  rom. kath. egyházközséget 
— mely eddig csak leányegyház volt — 
önállósiták, udvari templomukat közös 
használatra a községnek átengedték, 
lelkészí, kántori telket s ezeknek föl-
deket ajándékoztak. Maga üdvezült 
édes atyám b. Orbán János is legbuz-
góbb híve volt ez ősök kegyelte egy-
háznak. A kegyelet, a szeretet, mely 
édes atyám emlékezetével párosultan 
az ő törekvéseit s irányzatait is ked-
velté és szenté teszik előttem, mintegy 
öröklött kötelességemmé teszik azt, 
hogy jó atyámnak, az emelkedett lel-
kületü honpolgárnak, a lengyelfalví  hit-
község e buzgó tagjának emlékezetét 
fenntartani  igyekezem s jótékonyságát 
mintegy a sírból is kisugároztassam. 

Ez okon én örökös alapítványt 
teszek, melynek értelmében a lengyel-
falvi  rom. katholícus lelkészek jelenlegi 
és jövendőbeliek a sajátomá vált 
Szejhefürdön,  mind addig, míg ez, mint 
ilyen létezni és fennállani  fog  szemé-
lyükre vonatkozó egy akár hideg, akár 
meleg fürdőt  használhassanak díjtala-
nul, ugy hogy azt kora tavasztól késő 
őszig — vagy is az egész nyári fürdő 
idény alatt naponta egy fürdőt  véve 
élvezhessék s ennek ingyen való ki-
szolgáltatására nemcsak magamat, ha-
nem jogutódaimat, hagyományosaimat 
s mindazokat, kik utánam a Szejke-
fürdőt  bármily jogcímen bírni fogják 
kötelezem ezen örökös alapítvány le-
velem által, ugy hogy a Szejkén való 
napontai ingyen fürdést  az egész nyári 

fürdő  idény alatt semmi szín és ürügy 
alatt a lengyelfalvi  rom. kath. lelké-
szektől meg ne vonhassák. 

Ezen örökös alapítványt teszem 
önkéntesen, boldogult édes atyám em-
lékezete iránti kegyeletből s annak 
szentül, sértetlenül való fenntartására 
ez íratom által kötelezem magamat s 
a Szejkefürdő  utánam való birtokosait 
s ez örökös alapítvány levelemet ta-
nuk előtt tett névaláírásommal meg-
erősítem s örök időkre, míg a Szejke-
fürdő  fenn  fog  állani, érvényre emelem. 

Kelt Lengyelfalván,  1873 nov. 28 án. 
Sebestyén  Antal  s. k. Orhán Balázs s. k. 

tanu. orsz. képviselő. 
Lányi Gábor 

tanu. 

Salatí Ferenc lengyelfalví  plébános 
ur szívességéből jutottunk hozzá ez ala-
pító levélhez, mely tárgyánál fogva 
nem nagy jelentőségű ugyan, de ér-
dekes világot vet ez is Orbán Balazs 
gondolkozására, amellyel mindenütt, a 
legkisebbekben is, ahol csak tere nyíl-
hatott, tenni akart valamit másokért. 
És hogy milyen bensőségesen tudta 
lekötni őt egy ekkora gondolat is, an-
nak bizonysága az, hogy az alapító 
levelet maga, sajátkezűleg irta meg. 

Tudtunkkal az alapító akarata mint 
telekkönyvi jog nincs biztosítva, s így 
nem tudjuk, hogy az jelenleg a gya-
korlatban érvényesül-e ? De ez a 
most nyilvánosságra kerülő okmány 
mindenesetre ujabb alkalmat adhat az 
Orbán Balázs kultusz ápolására, ha a 
mostani tulajdonos, aki a sírhely áten-
gedésével megértést tanúsított eme 
kultusz iránt, a kisebb kérdésben is 
érvényesülni engedi az Orbán Balázs 
akaratát. 

nagy ipari vállalatok, kereskedők és 
kisiparosok alkalmazottai után heten-
kint 3 leu pótlékot kell fizetni,  amely-
nek felét  a munkaadó és másik felét 
az alkalmazott fizeti.  Azok a munka-
képtelenné vált alkalmazottak, akik 
a dijat legalább 200 hétig fizették, 
nemcsak 28 héten át kapnak segélyt, 
mint eddig, hanem 65 éves korig 
öregség és rokkantság esetére 
500 lej havi segélyben részesülnek. 
Kíváncsian várjuk, hogy a betegse-
gélyző hivatalhoz £Z a rendelet hoz-
zánk is megérkezzék, mert eddig er-
ről az intézményről csak gondokkal 
tudtunk megemlékezni, s így ezen hu-
mánus intézkedés valóságos alkalma-
zása ránk is elférne. 

A mult vasárnapra kitűzött békél-
tető bízottsági tagválasztás (a segédek 
részéről) a múltkori határozatképte-
lenség miatt f.  ,hó 19, azaz vasárnap 
d. u. 4 órakor az ipartestület nagy-
termében minden esetben meglesz. 
Most már a ségédek érdeke, hogy 
megfelelő  számban jelenjenek meg. 

Az Ipartestület elnuksexF. 

Az interimár bizottságok 
sorsa felől  végleges döntés még nincs. 
Mult számunkban megírtuk, hogy a 
kormány törvényességi programmjá-
nak az felelne  meg, ha a kinevezett 
tanácsok helyét a választott tanácsok 
és tisztviselők foglalnák  el. Ujabban 
arról van szó, hogy a Jorga-kormány 
által kinevezett időközi bizottságok 
helyett az uj kormány nevezne ki más 
bizottságokat. Ha csak ezt a megol-
dást választaná a kormány, akkor is 
méltányolnia kellene a lakosság nem-
zeti számarányát, s ennek megfelelően 
nálunk a megyetanácsban a magyar-
ságnak kellene többséget biztosítani. 
Ez legalább megközelítené a törvényes 
állapotot, amikor a nép választása 
csakugyan a magyarságnak adott fö-
lényes többséget. 

A nyugdijasok 
, egyesületének közlései. 

Mindennap szorongó szivvel vár-
ják városon és falun  lakó nyugdíjasok 
egyaránt, hogy megérkezzék az uj kor-
mány által ígért, akreditiv-kiutalás, 
azonban ez csak késik napról-napra. 
A napokban a pénzügyigazgatóság 
százezer leu összeget osztott ki a 2000 
leunál kisebb nyugdíjas özvegyek és 
az 1000 leun alóli nyugdíjas férfiak 
részére április hóra, azonban ez oly 
csekélység volt, hogy alig néhányan 
juthattak be a részesültek közé. A 
helyzet most is csak a mult heti . . . 
még nincsen hitel-kiutalás a nyugdi-
jakra. Az újságok híradása szerint a 
stabilizációt garantáló külföldi  bankok 
hozzájárultak a hátrálékos tisztviselői 
fizetéseknek  és nyugdijaknak a Nem-
zeti Banknál elhelyezett egymilliárd 
leu kölcsönvétele által való kifizetésé-
hez. Reméljük, hogy ennek az ügylet-
nek lebonyolítása utján, az uj kormány 
ígéretei valóra fognak  válni. A nyugdíj 
kifizetések  sürgetése érdekében egyéb-
képpen egyletünk főelnökének  közben-
járására az uj prefect  egy sürgönyt is 
küldött a casa gen. pensíunarílorhoz 
Bukarestbe. Várjuk az ígéretek és ki-
látások teljesedését. 

A jövő hét szerdáján d. u. 4 óra-
kor a nyugdijegylet választmánya ülést 
tart, melyre a vál. tagok megjelenését 
ezúton is kérjük. Az elnökség. 

Megszűnik 
Udvarhelyt a vasúti állo-

más jnellett levő 
sirkőraktár. 

Különböző kész márvány és | 
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trachít(cserekő) síremlékek $ 
mélyen leszá l l í to t t árban 
kaphatók. pÍT Megrendelések 
a legolcsóbb árban készülnek. 

Rothermere lord üzenete. 
A Baily Mail  nevü angol újság-

ban Rothermere  lord vezércikket irt 
»Magyarország üzenete Lausannehoz« 
címen. A cikkben a lord azt írja, hogy 
a közelebbről összeülő lausannei kon-
ferencián  csak akkor oldhatják meg a 
gazdasági válságot, ha előbb jóvá-
teszik a 12 évvel ezelőtt elkövetett 
súlyos tévedéseket. A megoldásra váró 
kérdés sarkpontja Magyarország, amely 
a középeurópai válság központjában 
fekszik  és az utódállamokat csak akkor 
lehet újból egységes gazdasági szer-
kezetté építeni, ha annak talpköve 
Magyarország lesz 12 esztendővel ez-
előtt majdnem szélhámos eszközökkel 
kényszerítettek több, mint ötmillió ma-
gyart idegen uralom alá. 

Az ut a teljes megoldáshoz csak 
Magyarországon át vezet. 

A lord cikke végén felszólítja 
MacDonaldot, követelje Lausanne-
ban Trianon revízióját. Irtsa ki gyö-
keresen a bajokat azzal, hogy Ma-
gyarországggal szemben jóváteszik a 
12 év előtti tévedést. 

Gyümölcstermelési tanfolyamot 
rendez a Mezőgazdasá,giKamara-

Mint örömmel értesülünk. Mező-
gazdasági Kamaránk gyümölcsterme-
lési tanfolyamot  rendez a jelen évben 
is, junius hó 27-től julius hó 3-íg. 
Előadókul felkérte  : Gyerkes Mihályt, 
Deutsch Dezső lippai gyümölcsfais-
kolatulajdonost és Bartha Józsefet. 
Felhívta a vármegyei községeket, hogy 
mindenhonnan jelentsék be a résztvenni 
szándékozó gazdaközönséget és vég-
zett egyéneket. Amennyiben a tanítók, 
papok és más faluvezetők  közül is 
többen fognak  jelentkezni, az esetben 
az ő részükre külön előadások lesznek, 
különös tekintettel a gyümölcsterme-
lési akció helyi vezetésére és rende-
zésére. Ezen tanfolyam  ingyenes; az 
együttlakást és közös étkezést igény-
bevevő gazda ifjak  után azonban a 
kiküldő falu  részéről egy szekér fát, 
vagy 3 véka búzát Vár a kamara öA-
kéntes felajánlásképpen,  (tekintettel, 
hogy a jelen évi költségvetése nagy-
mértékű leszállítást szenvedett), viszont 
az állásban levő egyének ezen hozzá-
járulást maguk fogják  felajánlani.  Igen 
nagy jelentőségűnek látjuk a jól jöve-
delmező gyümölcstermelés kiépítésére 
indított ezen nemes akciót, s azt üd-
vözölve, sikert kívánunk nyomában. 

Egy derült  juniusi  nap. 

A bolygók  királya  felébredett, 
Felgyuladt  tőle  a horizont. 
Tüzes  fogatán  keletről  érkezett, 
S a hold  elhagyta  az éji trónt. 

Látva, hogy — amit az éjszaka szőtt  — : 
Az álomkép  mily gyorsan változott: 
Megütődve  a bús felhőkre  dőlt, 
S elsápadtan  tovább bujdosott. 

A király  derült  volt  szünet nélkül. 
Fenséggel  nézett  ránk,  ragyogott, 
A felhőt,  melytől  arca elsötétül, 
Nem  mutatta,  e bús takarót. 

Ez alatt  szokott  pihenni néha, ' 
Ha  ttilfáradtnak  érzi magát, 
S csattog  az égen tüzes ostora, 
Mikor  rossz déli  álmokat  lát. 

E szép napon sor erre nem került, 
Bár felette  sokat  dolgozott, 
Fáradtan  bibor fogatára  ült, 
S nyugat felé  tovább hajtatott. 

Sötét  szárnyán jött az alkony  újra, 
A hold  óvatosan bujt elé. 
Figyelve  a távozó királyra. 
Reszketve  nézett  el nyugat felé.  — 

Bethleaíalva, 1923 junius 29. 
Bolyai  Gáspár. 

X Oraxioleum, újfajta  olcsó sző-
nyeg, línoleumszerű színes mintájú, 
használható padlóra vagy falra,  100 
cm. széles alakban, méterenkínt 15 
leuért kapható a Könyvnyomda r. t. 
üzletében. 
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Egymilliárd lej a tisztviselők 
és nyagdijasok részére. 
Mironescu  pénzügyminiszter szer-

dán hosszabb megbeszélést folytatott 
Anghelescuval, a Nemzeti Bank kor-
mányzójával és Stoicescuval, a bank 
igazgatójával. Ezután a bank igazgató-
tanácsa tartott ülést. A tanácskozáso-
kon és az ülésen a Banca Na^ionala 
által a kormány rendelkezésére bocsá-
tandó előlegről volt szó. Csütörtökön 
délelőtt folytatták  a tanácskozásokat, 
majd Anghelescu közölte Mironescu-
val, hogy a Banca Najionala a mai 
napon rendelkezésére bocsát 1 milliárd 
lejt a nyugdijak és tisztviselői illetmé-
nyek kifizetésére.  Ezt az előlegnyuj-
tást indokolja az, hogy a Banca Na î-
onala megkezdte a 100 lejes papírpénz 
bevonását és mintegy 1 milliárdnyi 
összegre már be is vont ilyen címletű 
bankjegyeket. Miután a papírpénz he-
lyett kibocsátandó ezüstpénz csak au-
gusztus 15 én érkezik az országba, a 
kormány akkor fogja  a Banca Na î-
onala által ma előlegezett 1 milliárdot 
a Nemzeti Banknak visszafizetni. 

ROMAN LAPSZEMLE. 

A Tara  Noastra  junius 6 iki szá-
mában a szász néptanács szebeni gyű-
lésével foglalkozik,  amely május 31-én 
folyt  le. A gyűlésen fontos  állásfogla-
lások történtek. Hans Ottó Roth hang-
súlyozta a szász belső front  megerő-
siiésének szükségét. Elhatározták, hogy 
ősszel nagy, tüntető szász-napot ren-
deznek. Felhívták a vidéki tagozato-
kat, hogy egyetlen lutheránus szász 
iskolát pusztulni ne engedjenek. Elha-
tározták azt is, hogy a szászok politi-
káját röpiratokban ismertetik. Foglal-
koztak azzal a megállapodással, melyet 
Fabricius, a Selbsthilfe  néven ismeretes 
szász organizáció vezetője Cuza párt-
jával kötött. Kimondották, hogy ilyen 
megállapodásokat csak a szász nép-
szervezet legfőbb  tanácsa vagy annak 
szervei köthetnék s tiltakoztak mmdeh 
népi elszakadási törekvés ellen. Elis-
merték azonban, hogy a brassói nép-
tanácsnak joga van a Fabricius féle 
megállapodást ratifikálni.  Fabricius vi-
szont kijelentette, hogy mindenben a 
szász nemzeti programm alapján áll s a 
szász néptanács határozatait magára 
nézve kötelezőknek elismeri. 

A Tara  Noastra  jun. 6 ikán Arad-
ról keltezett cikket hoz Al. Míron tollából 
a budapesti mintavásárral kapcsolato-
san. A budapesti mintavásárról, úgy-
mond, a román sajtó eddig csak azt 
állapította meg, hogy azon igen nagy 
számban vettek részt román állam-
polgárok. Senkisem hatolt mélyebben 
a dolgokba és senki sem keresett 
összeköttetést a Pen klub kongresszus 
és a mintavásár között és senki sem 
kérdezte, hogy miért tartott éppen eb-
ben az időben a Revíziós Liga is gyű-
lést, amelyre a Pen-klubnak összes 
tagjait és a csatolt terűletekről jövő 
vendégeket elvitték. Meg kell állapi-
tanunk, hogy a minta vásár kereske-
delmi propagandája másféle  propa-
gandát is takart, amely a román állam 
rendjére rendkívül veszedelmes. Azok-
ról az egyesületekről van szó, amelye-
ket az utódállamok városaiban alapí-
tottak. Ezeknek az unióknak tagjai 
arra kötelezték magukat, hogy a min-

tavásár keretében megrendezett reví-
ziós gyűlésekre teljes számban megje-
lennek. Ezeket az uniókat ugy szer-
vezték meg, hogy azokról a sziguran-
cáknak fogalmuk  sem volt, csak abból 
a felhívásból  értesültek róluk, amely a 
Pesti Hírlapban tévedésből megjelent. 
A szóbanforgó  gyűlésen május 22 én 
határozatot hoztak, amely minden baj 
okát az osztrák-magyar monarchia 
feldarabolásában  látja, éppen ezért 
szükségesnek tartja a Duna-medence 
népeinek uj megszervezését s abban 
részt is 'vesz, de csak azzal a felté-
tellel, ha a trianoni békeszerződés 
igazságtalanságai előbb jóvátétetnek. 
Ezt a határozatot a lap teljes terjedel-
mében közli, azzal a megjegyzéssel 
azonban, kogy hitelességéért nem vál-
lal felelősséget,  mert az eredeti ma-
gyar szöveget nem látta. 

» 

A Cuvőniul  jun. 7-ikén részletes 
cikkben számol be a romániai orvosok 
budapesti látogatásáról. Idézi Vicol or-
vos-tábornoknak kijelentéseit, melyek 
szerint a romániai orvosok a legkitű-
nőbb elhelyezést kapták, a Gellért-szál-
lodán román és magyar trikolorok leng-
tek és a fogadtatás  általában csodá-
latra méltó volt. Egyidejűleg részlete-
sen ismerteti a közös tanácskozások 
lefolyását  és az elhangzott beszéde-
ket és előadásokat. 

HIREK. 
Juaius 17. 

A király köasönete. II. Károly 
király a prefecturához  érkezett sürgöny 
szerint megbízta a kabinetirodát, hogy 
tolmácsolja köszönetét ugy a prefec-
turának, mint a vármegye közönsé-
gének a junius 8 iki hivatalos ünnep 
alkalmával kifejezett  hódolatteljes üd-
vözletért. 

A baccalaareátasi vizsga az 
udvarhely megyei középiskolák növen-
dékei részére, a bukaresti rádió sze-
rint, Brassóban lesz és kezdődik a 
szabályzatban előirt időben, junius 
25 én. A helybeli róm. kath. főgimná-
ziumból erre a vizsgára jelentkezett 20 
növ«n4ék, móg podig 5 régi és 15 uj. 

Anyák napja . A református 
nőszövetség junius 19 én, vasárnap 
délután 5 órakor, a templomban isten-
tisztelettel összekötve, tartja meg az 
anyák napját. Az ünnepély sorrendje 
következő: 1. A gyülekezet éneke: 
Itt van szívem. 271. é. 1. v. 2. Bib-
liát olvas és beszédet mond: Vajda 
Ferenc lelkész. 3. Szaval: Lőrincz 
Juci. 4. Ének : Református  dalárda. 
5. Szaval Lőringz Mariska. 6. Énekel: 
Bódrogi Balázs. I^iséri : Szabó Margit. 
7. Szaval Szász András. 8. Hegedű-
szóló. Előadja : Szabó Juci. Kíséri: 
Szabó Margit. 9. Szaval: Márton Er-
zsi. 10. Énekel: Református  dalárda. 
11. Szaval: Imecs Béla. 12. A gyü-
lekezet éneke: Hallgass meg, Izrael 
pásztora. 240 sz. é. 1. vers. — Ezen 
ünnepélyre a közönséget tisztelettel 
meghívja: a nőszövetség. 

Denttoh Dexaő pomolőgust, 
Temesmegye kiváló gyűmölcstermelési 
szakértőjét, akinek Lippán 10 holdas 
gyümölcsfaiskolája  és hozzávaló anya-
gyümölcsöse van, s aki elsőrendű po-
mológiai szakíró is, Mezőgazgasági 
Kamaránk meghívta, a junius hó 27-én 
kezdődő gyűmölcstermelési tanfolya-
mára egyik szakelőadónak. Üdvözöl-
jük körűnkben őt, mint Románia egyik 
legnagyobb gyümölcsfaiskolája  kezeiő-
jét, akitől kétségkívül sokat tudnak a 
tanfolyam  hallgatói tanulni. 

Rádiójából 
ne hiányozzék a modern̂  nagy frekven-
ciájút 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. 

Rendkívül olcsó árakon 

szerezheti be szükségletét 
harisnyákból, keztyUkböl, ri-
dikUlőkböl, kombinékbói, kül-
földi  Kelim-hárászokból, kézi-
munka anyagokból, női fehér-
nemüekből, pulóver- és golf-

kabátokból. 
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Állandó gyári lerakat. 

Ordelt János-cégnél 
Hali^losás. Hadnagy  Dénes ko-

rondi állami tanító junius 11-én, hosz-
szas szenvedés után, 50 éves korában 
meghalt. 31 évet töltött a népoktatás 
szolgálatában s ebből 29 évet a róm. 
kath. felekezeti  iskolánál. Kiváló tanító, 
jó kartárs és derék, jellemes ember 
volt. Temetése szerdán, 13 án volt 
Korondon nagy részvét mellett, s azon 
előbbi működési helyének. Lengyel-
falva  községnek lakói közül is számo-
san megjelentek. Halálát özvegye, le-
ánya és nagybátyja. Hadnagy Mihály 
esperes gyászolja. 

A Ssékely Dalegylet hang-
versenye. Mint ahogy az előjelek 
alapján várható is volt, a Székely Dal-
egylet mult szombati hangversenye 
valóban egyike volt e nemben a leg-
magasabb színvonalú, legsikerültebb, 
estélyeknek, — talán a legnívósabb 
teljesítmény, amivel, emlékezet szerint, 
az egylet az ő elismerő közönségét 
évek óla gyönyörködtette. Az énekkar 
kiváló tulajdonságai nemcsak nálunk, 
hanem sokkal szélesebb körben is is-
meretesek. Kifogástalan  fegyelmezett-
ség, a dinamikában, előadásban való 
kidolgozottság, "erő és lendület jellemzi 
az énekkar minden szereplését, — ezek 
az ismert erények nyilvánultak meg most 
is, ha lehet, talán még fokozódottan. 
Viszont az egylet szimfónikus  zeneka-
rának működése egyenesen meglepe-
tésszerűen hatott. Az összjáték szaba-
tossága, az előadásnak magas igénye-
ket is kielégítő színessége és erőteljes-
sége, eleven üteme, amelyet a közönség 
a zenekari számokban élvezhetett, be-
csületére vált volna egy régóta, állandó 
tagokkal együttműködő zenekarnak is. 
Ugy az énekkar és zenekar egyes tag-
jai, mint az egylet ambiciózus, hivatott 
karmestere: Kiss Elek megérdemelték 
végzett munkájukért a legteljesebb 
elismerést, amelynek kinyilvánításával 
az estély szép közönsége nem is fu-
karkodott. És illesse elismerés az egy-
ideig körűnkben élt. érdemes zeneszer-
zőt, Veress Gábort, akinek a Tompa 
L. Uj Dévavára épül c. versére írott 
karéneke, értékes zenei témájával, ér-
dekes felépítésével,  erőteljes fokozódá-
sával a közönségre igazán nagy ha-
tást gyakorolt. Az estély egyes szerep-
lői közül Hínléder F. Ákos dr. beve-
zető beszédet mondott, a dalnak szinte 
örökkévaló voltát, fáradalmak,  szenve-
dések közt való vigasztaló és erősítő 
hatását dicsőítvén költői, szép szavak-
ban. Halmágyi Samuné éneke ezúttal 
is az ő szép, iskolázott hangját, nagy 
énekkulturáját csillogtatta meg, migKiss 
Elek hegedüjátéka, meleg tónusával, 
átérzett előadásával gyönyörködtetett. 
(Mind a kettőt Tompáné kisérte zon-
gorán.) Hannig Baba zongorajátéka a 
benne megnyilvánuló kiváló zenei tu-
dással, fejlett  technikával ért el ugyan-
csak nagy sikert. Csendőr Jenő sza-
valata pedig ujabban is az ő ismert, 
kiváló szavalói képességeiről, elmélye-
déséről tanúskodott. — A közönség 
kívánsága folytán,  a nagysikerű es-
télyt, hétfőn,  vagy esetleg szerdán, 
előreláthatólag, megismétlik. 

Hási tennissveraeny lesz a 
kollégiumkerti tenniszpályán. Kezdete 
18 án, szombaton d. u. 4 órakor. Ér-
deklődőket szívesen látnak a tenni-
szezők. 

Kacagó-est lesz ma, 17-ikén, 
pénteken fél  10 órai kezdettel váro-
sunkban a színházteremben, egy kör-
úton levő szinésztársaság felléptével. 
A társaság tagjai általában Erdélyszerte 
ismert szinészek, akik Marosvásárhe-
lyen, Brassóban, Szatmáron s más he-
lyeken a közönség nagy tetszésének 
örvendtek, sőt vannak köztük olyanok, 
akik városunkban való szerepléseikkel 
a mi közönségünknek is kedvenceivé 
váltak. Véghelyi Iza, Sz. Katona Emmi, 
Paluc Vilma, Szakács Árpád, Mihályi 
Károly ennek az együttesnek a neve-
zetesebb tagjai, akik »csak felnőttekc 
számára rendezik egyetlen előadásu-
kat, amelyben azonban, mint biztosí-
tottak, nivótlan és ízlést sértő dolog 
nem fog  előfordulni.  Jegyek árai: 10, 
20 és 30 leu. 

Testvérek egymás ellen. Már-
ton Péter és Ábel zetelaki lakos test-
vérek, családi okok miatt, már régebbi 
idő óta rossz viszonyban voltak. Leg-
utóbb e hó elején, az apjuk után ma-
radt örökség ügyében kezdettek vitát 
s afölött  összevesztek. Eközben Már-
ton Ábel bicskát rántott s testvérét 
több helyen megszurkálta. Ezt veszé-
lyes sérüléseivel a kórházba szállítot-
ták, testvére ellen pedig az eljárást 
megindították. 

Segélyezések a f5gimnásiam> 
ban. Az évzáró ünnepen az igazgatói 
jelentésből bámulattal hallottuk, hogy 
az intézet, mely maga is a közönség 
támogatására van utalva, minő nagy 
segítségben részesítette növendékeit. 
Tan-, fenntartói  és pótdíj cimén elen-
gedett 249,700 lejt s ezenkívül egye-
sek, társulatok adományaiból, alapít-
ványok kamataiból kiosztott 55,866 lej 
segítséget. A róm. kath. finevelő  és a 
ref.  fiuinternátus  is segélyezte az ott 
lakó főgimnáziumi  tanulókat. Az előbbi 
84,184 lej segélyt osztott ki, a ref.  in-
ternátusban lakó növendékeket a kol-
légium pedig 54,900 lej, a patronage 
pedig 57,820 lejjel támogatta. Az inté-
zet jótevői, akik tandíjra és jutalma-
zásra adakoztak, a következők: Pol-
gári önképző Egj'let, Csizmadia Ipar-
társulat, Kereskedő Társulat, Becsek 
Aladár bankigazgató. Hadnagy János, 
Kakucs Ferenc, Mihály Domokos plé-
bánosok, Soha Aladár könyvkereskedő, 
Demeter Miklós ny. tanító, Sándor 
Gusztáv szombaífalví  megyebiró. Nagy 
Lajos dr. ügyvéd, Perszián és Zimny-
cég, a leány és fiu  kongregáció és a 
legényegylet. Az igazgató hálás elis-
meréssel emlékezett meg az intézet jó-
tevőiről, akik a mai nehéz viszonyok 
között sem feledkeztek  meg a jövő 
nemzedékről. 

A milliók álmodoxója. Szá-
nalmas sorsában is érdekes és közis-
mert utcai alakja volt városunknak 
Rezner Domokos,  aki monománikus 
fontoskodással  mindig sietve, vagy 
mindig ácsorogva tűnt fel  az utcákon. 
Bekopogtatott az egyes irodákba és 
hivatalokba, komoly érdeklődéssel tu-
dakozódva százezres és milliós össze-
gek után, amelyeknek az ő címére 
kellett volna megérkezniök. Szegény 
beteget a rendőrhatóság most a nagy-
szebeni elmegyógyintezetbe szállította, 
ahol tovább szőheti a pénzről való 
ártatlan, beteg álmodozásait. 
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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. 

A Hargitafttrdő  megnyitáBa. 
A kiváló gyógyhatású Hargitafürdőt 
junius 26-án nyitják meg ünnepélyes 
keretek között. Ez évben a fürdő  uj 
bérlők kezébe került, akik költséget 
nem kímélve, igyekeznek a székely 
vármegyék e nagy értékű kincsét ké-
nyelmessé és mindenki számára hoz-
záférhetővé  tenni. Jelenleg a fürdőhöz 
vezető utat már annyira rendbehozták, 
hogy oda szekérrel könnyen ki lehet 
jutni. Felhívjuk a figyelmet  a Hargita-
fürdőre,  s különösen annak rendkívül 
olcsó szállodai és éttermi áraira, me-
lyek lehetővé teszik, hogy a Hargita 
továbbra is a régi családias kiránduló 
fürdőnk  maradjon. 

Öngyilkos jegyxő. Brassóban 
a Cenk-hegy oldalán a napokban 
egy férfi  revolverrel öngyikosságot kö-
vetett el. Megállapították, hogy a sze-
rencsétlen az állásából felfüggesztett 
Negrea nagygalambfalvi  jegyző volt, 
aki hátrahagyott sorai szerint, tettét 
azért követte el, mert hónapok óta 
minden jövedelem nélkül volt és nem 
tudott 41ni. 

Bérbeadó  Dobogó-fürdőn 
Szentkeresztbánya  mellett  a székelyud-
varhelyi  ref.  kollégium  S szobás, búto-
rozott  villája  a nyári  Időszakra,  vagy 
egész évre  is.  A legszebb  fenyőerdő,  ki-
tűnő  borviz,  fürdő,  patak,  pormentes 
levegő,  élelmiszerek  könnyű  és olcsó be-
szerzése,  autóbusz  közlekedés  üdOlő  be-
tegek  számára  kellemessé  teszi  az itteni 
tartózkodást  Bővebb  felvilágosítást  ad 
szóban vagy  levélben  Székelyudvarhelyt 
SZABÓ  A fíPÁD,  kollégiumi  gazdasági 

felügyelő-tanár. 

Zárőünnepóly a nővérek óvo-
dá jában . (Beküldött levél.) Valóban 
találó és az igazságnak megfelelő 
volt az irgalmas nővéreknek a Székely 
Közélet junius 4-ikí számában megje-
lent azon meghívója, mely mindenkit 
»aki felejteni  akarja legalább egy ne-
gyedórára a mai élet nehézségeit — a 
drága, kis óvodások által előadandó, 
bájos óvodai záró-ünnepélyre® meghív. 
Hát nemcsak elfelejtettük  a mai élet 
nehézségeit s nemcsak egy negyed-
órára, hanem két és fél  órán keresz-
tül, kilépve a mindennapíságból, gyö-
nyörködtünk a kis apróságok tiszta 
szívből jövő bájos mondókáiban, ked-
ves táncaiban, jelképes mutatványai-
ban. Bámultuk a tisztelendő nővérnek 
azt az igazán emberfeletti  türelmét és 
ámbícióját, amivel ezeket az aprósá-
gokat a vallásosságra, a szépre, a jóra 
tanította. Ilyen és ekkora energiára 
csak az Isten hitében gyökerező mély 
vallásos meggyőződés képesíthette. 
Olyan igaz meggyőződés és az ártat-
lan lélekből jövő hála nyilatkozott meg 
annak a kis lánynak arcán, mikor 
mintegy bucsuzóul mondta, hogy »kís 
óvodánk,, ugy szerettünk, áldjon meg 
az Isten — s ha nem volna egy kis 
dolgunk ott az iskolában, el sem men-
nénk innen soha, a jó Isten látja«. — 
Minden biztosítékunk megvan, hogy 
ilyen bevezetés után azt a »kís dolgu-
kat is ott az iskolában* ehez hasonló 
oktatás és nevelés mellett fogják  elvé-
gezni. Minden tiszteletűnk és hálánk 
az irgalmas nővéreknek. Ilyen és ek-
kora tevékenységet fejtenek  ki vala-
mennyien s valóban igazságos volna, 
ha a város közönsége őket több figye-
lemben részesítené. Egy szülő. 

Kalapjavi tásokat , stoppoláso-
kat, foltozásokat  és szemfelszedést 
olcsó árban elvállalok. Özv. Z.  Székely 
Jánosné  Király-u. 10 szám. 

X A> Egyetértés asstaltár-
sas&g hirdetett majálisát, a mult va-
sárnapi kedvezőtlen idő miatt, a jövő 
hó folyamán  megismétli. Az elnökség. 

Régi számok 

a Színházi Életből 
példányon-

ként 5 lejért 
kaphatók a 

Könyvnyomda R.-Társ. 
boltjában. 

Megrongálták a homorőd-
almási Orbán Balács-emlék táb-
lát. Csak a mult évben helyeztek el 
kegyeletes szivek áldozatkészségéből a 
homoródalmási barlangnál Orbán Ba-
lázs emlókének tiszteletére emléktáb-
lát. Ugy halljuk, hogy barbár kezek 
ezt az emléktáblát a napokban meg-
rongálták, aminek hírét minden jóér-
zésű ember csak felháborodással  fo-
gadhatja. 

X Moxi. Szombat este 9, vasár-
nap délután 7, este 9 órakor bemuta-
tásra kertll A vörös táncosnő. A fő-
szerepekben a közönség kedvencei, 
Dolores Del Rio, Charles Morton. Meg-
rázó nagy orosz dráma. E film  az ed-
dig bemutatott orosz drámáknál sok-
kal megrázóbb, izgalmasabb és érdek-
feszítőbb.  E nagy orosz filmnek  nem 
kell reklám. Helyárak 22—17—12 lej. 
Szerdán, csütörtökön Cristina. A fő-
szerepben Janet Gaynor és Charles 
Farrel. (Az utca angyala férfi  főszerep-

' lője.) Jön Talu, az észak csalogánya. 
Jön a szezon legcsodásabb filmje:  A 
hindu síremlék, Conrad Veídttal. Jön 
Az uszó börtön, Marlene Díetríchel és 
Fritz Kortnerrel. 

Halló! Figyelem! 
Az igen tisztelt udvarhelyi és vidéki 

köiönség tudomására hozom, hogy 

é t t e r m e m e t 
a bukaresti 7 tejes büffé  mintájára át-
szerveztem. Úgymint: 

Előétel . . . . 7 lej 
Bármilyen főzelék  . 7 < 

« sült . , 7 « 
« fatányéros  . 7 c 

2 tészta . . . . 7 * 
Bármilyen hidegétel 7 < 

Fenti árakba 1 szelet kenyér és sa-
láta beleértendő. 

1 fröcs,  3 deci . . 7 lej 
1 sör, 3 deci . . 7 « 
1 fekete  . . . . 7 « 

Havi abonoma mélyen leszállított 
árakkal. Kérem az igen tisztelt közönség 
szives pártfogását. 

Tisztelettel: 
Szabó Károly vendéglős. 

OyujtogatáBsal vádolva állott 
szerdán a törvényszék előtt Tóth La-
jos 39 éves, tekintélyes nagygalamb-
falvi  gazda. A bírósági tárgyalás előz-
ménye az, hogy f.  évi február  25-ikén 
éjjel a községben meggyuladt és el-
égett Tóth Gábor szalmakazla. A ká-
rosult gazda gyanúja Tóth Lajosra 
irányult azért, mert a család az nap 
éjjel a kazal meggyulása előtt feléb-
redve, őt hallották és látták egy mu-
latságból, hangos énekléssel a házuk 
előtt, hazatérés közben, elhaladni. 
Minthogy azonban a gyújtogatás gya-
núját semmi bizonyítékkal igazolni 
nem lehetett, a bíróság a vádlottat 
felmentette. 

Nyi la tkosat . Kértek a követ-
kező nyilatkozat közlésére : Alulírottak, 
mint a nyugdijasok (CFR. PTT. állami, 
katonai, hadirokkantak, községi) egye-
sületének választmányi tagjai kijelent-
jük, hogy a f.  évi január 24 íkén tar-
tott nyugdíjas kongresszuson egyhan-
gúlag Pop Valér urat választotta meg 
az erdélyi és bánáti nyugdijegyesületek 
szövetségének elnökévé, amelyen részt-
vett 18 vármegye delegátusa. Miért is 
kinyilatkoztatjuk, hogy csakis Pop Va-
lér országos nyugdijasok szövetségé-
nek elnöke képviselheti jogosan az er-
délyi és bánáti nyugdijasok érdekeit. 
Ez szolgáljon tudomásul mindenkinek, 
azzal a kijelentéssel, hogy a jövőben 
bármely oldalról és bárki részéről in-
duló ilynemű vitára nem fogunk  rea-
gálni, sem válaszolni. Cluj, 1932 ju-
nius hó 4-íkén. Radó Endre CFR. fő-
felügyelő,  I. Drághiceanu ezredes, 
Mándrescu Pavel CFR. főfelügyelő,  al-
elnökök. Oana Vasile főtitkár,  Dr. Kiss 
Mór egyetemi tanár. Nádor Gyula volt 
CFR. oszt. főnök,  Aurél Stoica ezre-
des, Dózsa Endre volt alispán. Rónai 
István volt monopol igazgató, Rosca 
Anna, özv. Török Sándorné, Bihari 
Ferenc, Accipe Károly, Flórian G., 
Markos Aladár, Dobrai Kálmán, Pintea 
Teodor, Amerlíng Ede, G. Vica§ nyug. 
hadnagy, Kinizsi János, Lupu Emil, 
Tucsek Ferenc, Bernát József,  Marintiu 
Gh., Kováts Ferenc. 

Komoly baleset érte pár napja 
Mihály Miklós bögözi lakost, aki lovai 
megriadása folytán,  szekeréről a lovak 
közé esett s a szekér kerekei ugy 
mentek át rajta, hogy súlyos sérülése-
ket szenvedett. A kórházba szállították, 
ahol mindjárt meg kellett operálni. 

Bő termést Ígérnek alma-
fáink.  Az idén almában egész vár-
megyénk területén' igen szép és nagy 
termés ígérkezik. Mint ismeretes, a 
tavalyi almáink, különösen újév után, 
100—200 leus áron keltek el, de gyű-
mölcsszüretkor is könnyen eladhatók 
voltak kézzelszedett Jonathán és Batul-
almáink vékánként 50 leus áron. Ér-
demes tehát megmenteni ezen kitűnő-
nek mutatkozó idei almatermésünket a 
ntoniUa  rothadás  (penészgombák) pusz-
tításaitól, úgyszintén az almamoly pil-
langó hernyóitól, vagyis a férgesedés 
tői. A rothadási betegség ellen most 
kell védekeznünk, l»/o os bordóíléhez 
adott iVo os Sulfarol,  vagy Amonil 
keverékével, mig a férgesedés  elleni 
védekezés céljából, ugyanezen anya-
gokhoz ViVo OS Arzolát, vagy Darsín-
mérget keverünk, s egy munkával 
mindkét nagy kártevő ellen sikeresen 
permetezhetünk. Községi vezetők, helyi 
értelmiségek ne hagyják pusztulóba 
menni a falunként  ígérkező nagy érté-
ket, de igyekezzenek mindenhol per 
metezés által megmenteni a tekintélyes 
jövedelmet ígérő, kiváló almatermést. 

Lopott a gasdáitól. Radu Já-
nos 1930 évben Sz. Szakáts Zoltánnál, 
az 1931 évben Szász Mihálynál volt 
alkalmazásban. Az előbbi gazdájától 
eközben 10 zsákot, az utóbbitól élelmi-
szereket, fát,  evőeszközt és más ér-
tékes holmit lopott. Mindezért most 
csütörtökön vonta a törvényszék fele-
lősségre a 36 éves, családos Radut, 
aki a lopásokat beismerte, de azzal 
védekezett, hogy azokat azért követte 
el, mert nagy szegénységben volt és 
4 gyermekről kellett gondoskodnia. 
Jogerősen 2 hónapi fogházbüntetésre 
és politikai jogainak 3 évi felfüggesz-
tésére; Ítélték. 

X Pr izmás látcsövet keresek 
megvételre. Cím a kiadóhivatalban. 

Kladötulajdonos: a Könyvnyomda B-T 
Odorheln—Székelyndvarhely. 

Convocare. 
Transilvania S. A. Odorheiu convoacá 

adunarea generalá 
pe ziua de 1 lulie — respectíve ín caz 
ca nu se prezíntá actionari pe in nu-
már coresponzátor, de ziua de 16 lulie 
1932 — cánd se va decide fárá  con-
síderare la numárul celor prezen^i. 

Program t 
Aprobarea vánzárii imobilului. 

Eönyvnyomda BészvÉaytftiSBBág  Odorliua—tízé̂ elyudvarheiy. 
Directiunea. 

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. 

HOlHIGRÓD-fűrdö. 
Szénsavas, vasas, alkalikus ivó-

és fürdővíz. 
Teljesen átalakítva megnyilík 
jnnins 15 én. A főidéoy  tart 
szeptember l-ig. Napi szoba-
árak 40-60 lej. Olcsó konyha. 

Meleg fürdS  . 25 lej. 
Hideg fiirdS  . 10 lel. 

Állandó zenekar, tennisz- és 
kugli-pálya, billiárd s egyéb 
szórakoztató játékok. Napi ket-
tes autóbusz-járat Odorheiu és 
Mercurea-Cincba Posta, telefon 
helyben. A közeiden gyönyörű 

kiránduló helyek. 
Érdeklődők forduljanak  a Vlá-

bifá  i körjegyzőséghez. 

I 

lAJ^Í^Í 

Príma cserépkályhát 
szállítok legjutányosabb árban 
a legegyszerűbbtől a legfino-
mabb kivitelig, vagy pedig csak 
a csempeanyagot a medgyesi 

»METAN«-gyárból. :: 

O r a e f  C r y n l a 
kályhás, Media§. 

Autómmal 
személy- ós teherszál-
iitásíi aiegjutányo-
saSi) áron vSíalok. 
Mikíós 
Straua Stefan  cel Mare 
(Malom-utca) 18 szám. 

MejThivókat, gy szlapokat, vala-
mint minden, a nyomdai termkek 
kör ben előforduló  m s nyomtat-
V nyokat csinos s izl ses kivi-
: t telben k szit a : : 

Könyvnyomda 
Részv.-Társaság 

müintézete. 

írószer- f  s papirke-
resked seben minden-
nemű irodai szfiks  je-
létét mindenki olcsón 
: : beszerezheti. : : 

„SZÉKELY KÖZÉLET" 
szerkesztősége 
s kiadóhivatala. 

Bacsics József 
vasüzletét áthelyezte Bul. Reg. Ferdi-
nánd 10 sz. alá Balázs János vendég-
lője mellé. Kéri m. t. vevőit, hogy uj 
helyiségében felkeresni  szíveskedjenek. 

Hölgyek figyelmébe! 
Megérkezett a T i l á g h i r ü HEN-
KEL-féle  léghűtéses, örök-

bullám ositó gép 
Nagy Ferenc fodrászhoz. 
Hasz nált G i 1 e 11 e-pengéket 

ujakra becserélek! 


