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Előfizetési  árak : 
Egész évre leo leu. 
Fél évre 80 leu. 
Nesryed évre 40 leu. 
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Álnok népsegítők. 
Különös betegség kap lábra 

az emberek között ilyenkor, 
amidőn hirtelen és váratlanul—, 
kiírják a választásokat. Emberek, 
akik azelőtt renyhe visszavonu-
lásban élték a maguk önző éle-
tét; akik éveken át nem törőd-
tek mások gondjával s az élet 
minden célját és vágyát betöltve 
látták, ha dőzsölő asztaluk áldá-
sait vagy jól fizetett  állások ki 
nem érdemelt béreit beseperhet-
ték : most egyszerre égető kény-
szert éreznek arra, hogy minden 
áron n.'egmentsék a nyomorba 
görnyedt népet. Sok éves mun-
kátlanság, vagy csak a jogtip-
rásban való szolgai tevékenység 
után — most egyszerre ők kez-
dik hirdetni, hogy vágyuk támadt 
mások jólétén dolgozni s hogy 
erre egyedül és kizárólag ők 
vannak rendeltetve. Jogokról és 
erkölcsökről beszélnek, vagy ir-
tielí', mfilyekei:  azelőtt ők ka-
cagtak ki: családi viszony 
megvetését nyiltan fitogtatónak 
megtelik a szive a családi er-
kölcs és a vallás szentségeinek 
áhítatával; a tipikus álláshal-
mozó az álláshalmozás meg-
szüntetését és a hírtelen szer-
zett vagyon eredetének a fölül-
vizsgálását sürgeti; a nemzeti 
jogok elsorvasztásában szolgáló 
renegát az anyanyelv jogának, 
az egyenlő elbánásnak, a test-
véri szeretetnek lesz áradozó 
hirdetője. 

Betegség ez valóban, a leg-
undoritóbb lelki betegség. Rossz-
indulat és aljas érzések által fer-
tőzött léleknek a betegsége, 
amely rászáll a tiszta ítélettől 
elszokott senyvedt agyvelőre is 
s az elhomályosított gondolko-
zás elhiteti önmagával, hogy a 
világ szemén van a buta homály, 
amely látatlanná teszi a való 
képet. 

Beh szomorú napok lenné-
nek a mi nemzetkisebbségí szo-
morú életünkben ezek a napok, 
ha a szenny, a rothadás, a csa-
lás és az árulás magábaszívó 
fertőjéből  nem emelkedne ki egy 
érc-szikla: éppen az, amelyet el-
sülyeszteni szeretnének! De mint 
egy érc-szikla áll előttünk égbe 
néző arccal a másfélezer  éves 
székely nép, amely a maga meg-
közelíthetetlen erősségében senki-
től nem vár segítséget. A lábai-
nál omló piszkos zuhatag nem 
árthat neki, s ha villám fut  rajta 
végig, csak azért rázkódik meg, 
hogy ledobja magáról az úgyis 
veszendő, hitvány porlandóságo-
kat . . . És meghallja szavát az 
ő igaz fiainak,  akik szólnak 
hozzá: 

— Oh, erős székely népünk, 
mi nem sürgősködünk a Te hir-
telen megsegítésedben. Mi csak 
teljesítjük a Te mennydörgő pa-
rancsaidat és isteni törvényeidet. 
Mi tudjuk, hova állitasz Te min-
ket és mi ott megmaradunk. És 

"nézünk és látunk mindent és 
várjuk az időt, amelyben fel-
imeled sziklalábadat és büszkén, 
méltóságosan, nyugodtan . . . el-
taposod a Te álnok segítőidet: 
a dölyföst,  az árulót, a csalót 
és a hazugot! 

A Magyar Párt kétszázezer lejt mentett 
meg a vármegye javára. 

Amióta a magyarpárti választóit 
megyetanácsot kitették a megyeházá-
ról, ott az interimár urak különös gaz-
dálkodást folytattak  a megye pénzé-
vel. Megírtuk annak idején, hogy feb-
ruár 15 én tartott ülésében nem keve-
sebb, mint 200 ezer lejt szavazott meg 
a megyei interimár bizottság, a megye 
költségvetésének a terhére, a csendőr-
ség javára arra a célra, hogy ebből 
az ajándékból a megyebeli csendőr-
séget hátaslovakkal lássák el. A nagy 
összeg mellett apróbb ajándékok osz-
togatását is elhatározta az interimár 
bizottság, igy egy Vi§an nevü regáti 
újságírónak 5000 lejt, a Sácuimea 
cimü újságnak pedig (amelynek Dob-
rota a főmunkatársa)  szintén 5000 lejt 
szavazott meg. (Nem érdektelen meg-
jegyezni, hogy a határozathozatalban 
Dobrota is részt vett 1) A Magyar Párt 
ezzel a gazdálkodással szemben csak 
kívülről gyakorolhatott némi ellenőr-
zési szerepet. Dr. Hinléder ügyvezető-
alelnök, mihelyt a '200,000 lejes aján-
dék ügye tudomására jutott, azonnal 
felebbezést  adott be a határozat ellen 
s a kolozsvári reviziós bizottság elé 
kitűzött tárgyaláson való megjelenéssel 
dr.  Bartha Ignác  jeles magyarpárti 
ügyvédet bizta meg. Ott azonban a 
felebbezést  elutasították s még olyan 
megjegyzés is hangzott el, hogy mit 
bajlódik a felebbező  a csendőrséggel, 
holott a felebbezés  nem a csendőrség-
gel, hanem csak az interimár bizott-
ság törvényellenes határozatával fog-
lalkozott. Nagy volt az öröm itthon 
is a magyarellenes körökben. Az 5000 
lejjel megajándékozott Sácuimea jelen-
tette, hogy a felebbezést  elutasították. 
A Réti lapja pedig, a Hargita, azt 
irta, hogy a 200 ezer lej megszavazása 
felsőbb  rendeletre  történt s az teljesen 
törvényes, lapunkat pedig, mert az 
ügyet nyilvánosságra hoztuk, egysze-
rűen rágalmazónak  nevezte. 

Most aztán a legfelsőbb  fórum 
igazságot szolgáltatott az ügyben. A 
népiroda vezetője nem nyugodott meg 
a kolozsvári döntésben, s az ellen a 
bukaresti  központi  reviziós bizotisághot 
adott  be felebbezést.  Ott a junius 17 én 
megtartott tárgyaláson dr.  Willer  Jó 
zsef,  az Országos Magyar Párt főtit-
kára jelent meg a felebbező  képvise-
letében s kimutatta, hogy a határozat 
törvényellenes, mert a csendőrség fel-
szereléséről való gondoskodás nem a 
a vármegye feladata,  ilyen célokra a 
költségvetés nem használható fel  s 
mikor a tisztviselőket és nyugdijaso-

kat se tudja fizetni  a megye, akkor 
ilyen, nem rátartozó ujabb terheket 
nem szabad az adófizető  lakosság 
nyakába varrni. A legfelsőbb  reviziós 
bizottság  elfogadta  az érvelést,  mind-
két  alsóbbfoku  határozatot  törvényte-
lennek  mondta  ki s a 200 ezer lej 
megszavazását  megsemmisitette.  Ezzel 
a vármegye az interimárok által köny-
nyelmüen vállalt tehertől megszaba-
dult. 

. . . Ugy értesülünk, hogy a kö-
zelgő választásokon Réti és Dobrota 
urak is szerepelni fognak.  Kíváncsiak 
vagyunk, mit fognak  majd beszélni a 

j -gépnek — erről a kétszázezer l^ől!,. . 

Leszerelni! 
A Lausanne-ban összeült jóvá-

tételi konferencia  alkalmából Herriot 
francia  miniszterelnök és Gibbson 
amerikai megbízott a hadiadósságok 
elengedéséről tárgyaltak. Herriot a 
hadiadósságok elengedését kérte, de 
Gibbson' kijelentette, hogy Amerika 
nem engedi el addig a hadiadósságo-
kat, míg az európai nagyhatalmak 
nem kezdik meg az általános lesze-
relést. 

A konferenciával  kapcsolatban a 
Manchester Guardian c. angol lap 
cikket közöl, melyben azt irja, hogy 
a világháboiut az elnyomott  nemzeti-
ségek  felszabaditásának  jelszava alatt 
vívták. A nemzeíiségek felszabadultak, 
de mcst ők estek az előbbi hibába s 
Európában ma nagyobb számú ki-
sebbség él, mint a háború előtt és a 
mai kisebbségek helyzete összehason-
líthatatlanul rosszabb a háború előtti 
kisebbségek helyzeténél. A kisebbség-
védelmi szerződések csődöt mondottak. 
A lap felhívja  az utódállamok figyel-
mét, hogy a revíziót, véleménye sze-
rint, csak ugy kerülhetik el, ha a 
kisebbségeknek megadják a kulturális 
önrendelkezés jogát. 

Megtette javaslatát 
párttagozat a 

Az Udvarhelymegyeí Magyar Párt-
tagozat nagy intézőbizottsága 21-ikén, 
kedden délelőtt tartotta meg jelölő gyű-
lését a Pártotthon nagytermében. A 
gyűlésen a megye minden vidékéről 
mintegy 120 bizottsági tag jelent meg, 
akik között különösen a falusi  székely 
gazdák voltak tekintélyes számmal kép-
viselve. 

Jodál Gábor dr. pártelnök tartal-
mas megnyitó beszédében részletesen 
ismertette a mai politikai helyzetet és 
a kisebbségi sorsnak a magyarság 
mostani polikaí magatartásától várható 
fordulatait.  A kormánybukások és a 
kormányalakulások, a U éves tapasz-
talatok szerint, egyszer sem jelentettek 
a magyarságra nézve olyan változást, 
amely különösebb örömmel, vagy bán-
kodással tölthetett volna el minket. 
Sorsunk jobbra fordulását,  nemzeti 
küzdelmünk eredményeit csak az ön-
magunk erejétől várhatjuk. Ezért, ha 
valaha, ugy most van szükség a nem-
zeti egység és összetartás erejének a 
megmutatására. 

Hogy demokratikus módon nyilat-
kozhassék meg a népakarat, az elnök-
ség nem tesz javaslatot a gyűlésnek 
a jelöltek személyére nézve, hanem 
tegyenek javaslatot a jelenlevők s csak 
tárgyilagosságot, s a magyar ügy sze-
mélyek felett  való érdekeinek szem 
előtt tartását kéri. 

Az általános helyesléssel fogadott 
megnyitó beszéd után alapos és meg-
fontolt  hozzászólások sorolták fel  azo-
kat a neveket, amelyek a magyarság 
képviseletére érdemesek és hivatottak 
lehetnek. Minden egyes felszólaló  ta-

a megyei magyar 
jelolésekrol. 

nuságot tett a magyar ügy iránt való 
szeretetéről, s a személyekre vonat-
kozó ajánlatok is minden egyes eset-
ben általános közérdekű szempontok 
által voltak indokolva. Különösen 
Dáné Mózes  bágyi székely gazda lel-
kes felszólalása  fejezte  ki, közvetlen 
és megrázó szavakkal a székely nép-
nek azt a törhetetlen vágyát és elha-
tározását, hogy az egész megye ma-
gyarsága egy táborban, mint egy em-
ber vonuljon fel  az alkotmányos küz-
delemre, senkise tekintsen vallási és 
foglalkozási  kjjlönbségekre, hanem min-
den magyar ember legyen magyarpárti 
magyar ! Zugó éljenzés és taps helye-
selte a szívből jövő, keresetlen sza-
vakat. 

Megemlítjük a javaslattevők kö-
zött Pál István prelátust, Lőrinczy Ist-
ván unit. esperest, Pálfi  Áron és Dé-
nes Mózes kisgazdákat, Orbán János 
esperes-plebánost, Pál Dénes unit, lel-
készt. Rajtuk kívül többen is részt 
vettek még az élénk es magas szín-
vonalú tárgyalásban, melyek eredmé-
nyeképpen az intézőbizottság elhatá-
rozta, hogy mind a 8 ajánlatba hozott 
jelöltet javasolja a központi intézőbi-
zottságnak, s a sorrendre vonatkozóan 
csak annyit határozott, hogy gróf 
Bethlen György országos pártelnök-
nek a képviselői lista első helyén való 
jelöléséhez feltétlenül  ragaszkodik, s 
őt a jelölés elfogadására  az elnökség 
utján felkéri. 

A másik 3 jelölt és a 2 szenátor-
jelölt személyének a végleges kivá-
lasztását és ezek sorrendjének a meg-
állapítását a központi intéző bizott-

MOZI. — Szombat este 9, vasárnap d. n. 7, este 9 órakor: Csak te, seenzációs hangos flltncsoda.  E film  elSállitása, a szereplők játéka elsőrendű. A főszere-
peket a leghíresebb moziszinészek játszák. Helyárak 22—17—12 lej. — Kedd és csütörtiík: Rivoli. — Jön A hinda síremlék. 



Ságra bízza. A javasolt többi jelölt 
(gróf  Bethlenen kivül) a következő: 
a képviselői listán Laár Ferenc, Ab-
rudbányai Ede dr., Dénes Mózes kis-
gazda, Sulyok István dr., a szenátbri 
listán: Sebesi János dr., Balogh Art-
hur dr. éö Sz. Szakáts Péter. 

Itt emiitjük meg, hogy a párt or-
szágos központi intéző bizottsága 
26 ikán, Vasárnap délelőtt tartja gyű-
lését Kolozsváron, amelyen megyei 
tagozatunk elnöksége is résztvesz. 

Ipartestületi ügyek. 
Országos kirakó vásárok: junius 

hó 27-én Bögöz, Teke, Szerdahely, 
^ o r , 28-án Kápolnásfalu,  29 én Ba-
lázstelke, 30 án Csikszépviz, Sepsi-
szentgyörgy, julius lén Homoród, 
Hosszufalu. 

F. hó 19-én, vasárnap délelőtt 
tartotta meg a helybeli tanonciskola 
évzáró vizsgáját. A tanoncok által el-
készített kiállítási tárgyakat felülbírálás 
céljából egy az ipartestület kebeléből 
kiküldött bizottság nézte át és azon 
szomorú megállapodásra jutott, hogy 
az előző évekhez mérten kevesebb 
tanonc volt abban a helyzetben, hogy 
kiállítási tárgyat készítsen, s a meste-
reket sújtó nagy mukanélküliség és 
az ezzel járó szegénység is akadálya 
volt a remek elkészítésének. így a ta-
noncok remek-kíállltása is az általános 
szegénységet és elkeseredést jelképezte. 

Másrészt a bízottság, élén Gyar-
mathy István ípt. elnökkel a vizsgák 
alkalmából örömmel állapította meg a 
tanoncoknak ugy az iskolai, mint er-
kölcsi és fegyelmi  téren való haladá-
sát, ami minden esetre azt igazolja, 
hogy a tanoncokkal való foglalkozás 
eredményes és lelkiismeretes volt. A 
jutalmakra fordítható  pénzösszeg, saj-
nos, meglehetősen csekély volt, mert 
az ipartársulatok a közterhek erősza-
kos behajtása miatt ma jóformán  az 
utolsó báníjukat is adóba kell, hogy 
fizessék  és így cs^k szerény dijakat 
tudtak a törekvő tanoncoknak meg-
jszavazni. 

Előző alkalommal a legnagyobb 
aggodalommal említettük meg a pénz-
ügyminiszternek az adók behajtására 
vonatkozó szigorú rendelkezését. En-
nek hatását már érezzük is, mert a 
végrehajtók irgalom nélkül foglalnak  és 
árvereznek, de mindezek dacára pénzt 
az állam magának még sem tud elő-
teremteni. Az erőszakos eljárás pedig 
az utolsó adózó polgárt is a tönk szé-
lére juttatja. A foglalások  és árvere-
zések felfüggesztése  érdekében ipar-
testületünk titkára egy bizottsággal 
kereste fel  a prefectus  urat, aki (el 
kell ismernünk) nyomban és a legjobb 
akarattal sietett védelmünkre, de az ad-
ministrator szigorú fellépése  ezt meghiú-
sította. Hová vezet mindez az erőszakos 
adóvégrehajtás, az iparosság oknélküli 
vekzálása, ami csak növeli az általá-
nos elkeseredést és pusztulást, de pénzt 
még sem teremt az állam kasszájába ? 

Látjuk tehát, hogy nincs senki, 
aki eredményesen segítségünkre legyen, 
saját magunkra vagyunk utalva, min-
den bizodalmunk csak önmagunkban 
lehet. A nagy ktlzdelmekre össze kell 
fogni  kereskedőnek és iparosnak és a 
törvény tisztelete mellett közös erővel 
kell felvennünk  a harcot, mert ma-
gunkról van szó, családunkról, gyer-
mekeinkről, mert vagyonunk már nin-
csen és szegényes életünk napjait kol-
dus módjára nem vonszolhatjuk tovább, 
hanem mint önérzetes és öntudatos 
iparosok jogosultak vagyunk becsületes 
és komoly munkával kenyerünk meg-
keresését minden téren biztosítani és 
megvédeni. 

Az Ipartestület elnökséce. 

A Oiiki Lapok iimét meg-
jelenik. A Csíkszeredában megjelenő 
Csíki Lapok, amely megjelenését né-
hány héitel ezelőtt anyagi nehézségek 
miatt ideiglenesen megszüntette, ujab-
ban ismét megjelenik. Örömmel vesz-
szük tudomásul, hogy a magyarság-
nak ez a jelentékeny küzdő erőt kép-
viselő, hűséges sajtó-orgánuma fela-
datát tovább teljesítheti. 

V^l^^sj egyezmény 
a kormány és a Magyar Párt között 
— az eddigi jelek szerint — előrelát-
hatólag nem fog  lótrejőnl. Tény, hogy 
a kormány felajánlotta  az együttmű-
ködést, mert a kisebbségi pártok tá-
mogatása nélkül nehezen fogja  elérni 
az országos szavazatok 40 százalékát, 
ami a kormánjrtöbbséghez szükséges. 
A magyar pártelnökség azonban, ugy-
látszík, azon a nézeten van, hogy a 
kormánynak ígéretet kellene tennie a 
múltban tanúsított kisebbségi politika 
megváltoztatására, mert ha enélkül 
fogadná  el a kartell-ajánlatot, ez köny-
nyen mandátum-hajhászásnak volna 
tekinthető. Ha a kormány ilyen Ígé-
retet nem akar vagy nem mer tenni, 
sokkal jobb, ha a magyarság nem ad-
ja fel  erkölcsi önállóságát s a maga 
kipróbált erejében bízva, egyedül ve* 
szí fel  a választási küzdelmet. 

SPORT. 
A Hargita Testedző Egylet vasár-

nap Medgyesen játszott bajnoki mér-
kőzést, az ottani M. M. T. E. csapa-
tával, amely az utóbbi időben nagyon 
feljavult.  A mérkőzés eredménye 1 :0 
volt, a Hargita javára. Ezzel a mér-
kőzéssel a Hargita 22 bajnoki pontot 
szerzett és a bajnoksági listán a má-
sodik helyet foglalja  el. 

Vasárnap a Hargita Szászrégen-
ben játszik a Victoria sportklubbal, 
amely a marosi kerület második he-
lyezettje, s e mérkőzés érdekességét az 
adja meg, hogy mindkét egyesület a 
maga kerületében a második helyen 
áll a bajnokságban. 

Mindnyájan emlékezünk a mult 
esztendőben Péter és Pál napján ren-
dezett nemzetközi mérkőzésre, amikor 
a Budai 11 jóképességü csapata látoga-
tott el hozzánk. Az idei Péter és Pál 
napja, ha nem is ilyen nagy sport-
szenzációt, de az érdeklődést méltán 
felkeltő  eseményt tartogat a nagy kö-
zönség számára, ugyanis tárgyalások 
folynak,  hogy ezen a napon a seges-
vári kerület válogatott csapata, amely 
medgyesi, segesvári játékosokból ál-
lana, barátságos mérkőzést játszón 
Udvarhely válogatott csapatával. Meg-
állapodás esetén a közönséget a fal-
ragaszok fogják  tájékoztatni. 

Turista-élet. 
A Hargita sportegylet turista szak-

osztálya ezúton adja tagjai tudomá-
sára, hogy programmját az egész nyári 
turista-szezonra nagy vonásokban meg-
állapította és igy alkalmat ad tágja-
inak arra, hogy mindenki jó előre 
határozhasson afelől,  melyik kirándu-
láson akar résztvenni. A kedvezőtlen 
időjárás mindeddig megakadályozta a 
turista-egyletet abban, hogy nyári 
aktív munkásságát eredményesen vé-
gezhesse ; ez azonban nem jelentheti 
azt, hogy ez az egész idény alatt így 
fog  tartani. Amint az időjárás kedve-
zőbbre fordul,  az egylet programmjá-
nak minden pontját keresztül fogja 
vinni. 

A nyári programm-tervezet főbb 

vonásokban : junius 26 homoródalmási 
bariang; julius 2—3 Gyilkostó ; julius 
10 Zetevára (teljesen gyalog); julius 
17 Firtosvár; julius 24 Homoródfürdő 
(gyalog)julius 3Í Hargitalíget—Szetit-
keresztbánya —̂  Homoród; augusztus 
7 galambfalvi  halastó ; augusztus IS*— 
14—15 Hargita (Zsigmondtelepíg autó-
busszal, tovább gyalog a ^Büdös«•ig) 

ugyancsak augusztus 14-én kisebb ki-
rándulás a Reztetőre. 

Autóbuszokról minden alkalom-
. mai a turista-egylet gondoskodik ; jelent-
; kezni minden alkalommal lehet a Kas-
say-bodegában, vagy az egylet titká-
ránál. Az esetleges változások minden-
alkalommal a most készüld turista-
hirdető tábláról megtudhatók. 

Hol fognak  szavazni a községek? 
Bilciurescu törvényszéki vezető-

elnök junius 21-iki kelettel kibocsá-
totta a választási kerületek beosztá-
sára vonatkozó hirdetményt. Észerint 
ugy a képviselő-, mint az általános 
szenátorválasztásokra az egész megyét 
n szavazási kerületbe osztották be 
és pedig a régebbi beosztásoktól némi 
eltéréssel a következőleg (a zárjelben 
levő községek a vastag betűvel nyom-
tatott székhelyen szavaznak): 

I. Ssékelyudvarhely (Székely-
udvarhely, Hod^a, Farcád, Lengyel-
falva,  Sükő, Felsőboldogfalva,  Kadics-
falva.  Bethlenfalva.) 

II. Kereistnr (Keresztúr, Felek, 
Fiatfalva,  Szederjes, Hidegkút, Szent-
erzsébet, . Székelyandrásfalva,  Kissoly-
mos, Nagysolymos, Csehétfalva,  Alsó-
boldogfalva,  Ujszékely, Betfalva.) 

III. Oklánd (Oklánd, Karácsony-
falva,  Almás, H.-ujfalu,  _ Zsombor, 
Szentpál, Szentpéter, Dálya, Ége, Bágy, 
Szentmárton, Lókod, Jánosfalva,  Vá-
rosfalva,  Recsenyéd.) 

IV. Abátfalva  (Abásfalva,  Ar-
vátfalva.  Patakfalva,  Telekfalva,  Sán-
dortelke, Remete, Homoródkemény-
falva,  Gyepes, Lövéte, Kénos, Máré-
falva,  Szentegyházasfalu,  Kápolnás-
falu.) 

V. Etád (Etéd, Gagy, Magyar-
andrásfalva.  Szentábrahám, Kőrispa-
tak, Bözödujfalu,  Siklód, Kűsmöd, Szo 
lokma, Makfalva,  Kibéd.) 

VI. Sxentlélek (Szentlélek, Bo-
gárfalva,  "Farkaslaka, Firtosváralja, Pál-
falva,  Kecsetkisfalud,  Nyikómalom-
falva,  Bencéd, Csehétfalva,  Kobát-
falva,  Tarcsafalva,  Szentmihály, Ka-
dács, Rugonfalva,  Szentmiklós, Mede-
sér, Nagykede, Kiskede, Firtosmarto-
nos, Énlaka, Tordátfalva,  Siménfalva.) 

VII. Bögöx (BÖgöz, Nagygalamb-
falva,  Kisgalambfalva,  Dobó, Vágás, 
Béta, Agyagfalva,  Décsfalva,  Székely-
magyaros, Mátisfalva,  Kányád, Petek, 
Jásfalva,  Székelyderzs, Muzsna, Oc-
falva,  Miklósfalva,  Abránfalva,  Szent-
lászló, Bikafalva.) 

VIII. Feltősőfalva  (Felsősófalva, 
Alsósófalva,  Korond, Atyha, Parajd.) 

IX. Erdőscentgyörgy (Erdő-
szentgyörgy, Csokfalva,  Havadtő, Gya-
lakuta. Kelementelke, Székelyszállás, 
Bordos, Rava, Csöb, Szentdemeter, 
Vécke, Zsákod, Atosfalva,  Szent-
istván, Bözöd.) 

X. Olasatelek (Olasztelek, Bar-
doc, Érdőfűle,  Vargyas, Száldobos, 
Magyarhermány, Kisbacon, Bibarc-
falva.  Felsőrákos.) 

XI. Zetelaka (Oroszhegy, Kü-
küllőkeményfalva,  Fenyéd, Varság, 
Ülke, Szentkirály, Tíbód, Szenttamás, 
Fancsal, Zetelaka.) 

A hirdetmény, a szavazási kerü-
letek közlése után, azt is tudomására 
hozza a választóknak, hogy a válasz-
tások a megjelölt helyeken és napo-

Adótartozások miatt csak a legvégsőbb 
esetben szabad árverést f  oganatositani. 

A pénzügyminisztérium kör-
rendeleti utasitásokat adott ki, 
melyeknek célja egyfelől  az adó-
behajtások gyorsitása, másfelől 
az adózók kimélése méltánylást 
érdemlő esetekben. A pénzügy-
miniszteri körrendelet legfonto-
sabb utasitása, hogy az adóbe-
szedést az árverés lehető elke-
rülésével kell végezni. Végrehaj-

tás (árverés) pedig csak az eset-
ben alkalmazható, amidőn az 
adózó részéről kétségbevonha-
tatlanul rosszakarat nyilvánul 
meg. 

Vájjon rosszhiszeműnek mi-
nősitik-e azt a rokkantat vagy 
nyugdijast, aki több havi illet-
ményének meg nem kapása mi-
att nem tud adót fizetni? 

kon — a képviselőválasztás  julius 
17-én, az általános  szenátorválasztás 
2ö áK —reg^l 7 órai kezdettel fognak 
lefolyni,  s azok az összes választók 
leszavazásáig \— azonban legkésőbb 
a választást követő nap reggeli 8 órá-
jáig — folytatódnak.  A választók, ter-
mészetesen, abban a szavazó kerület-
ben szavaznak le, amelybe lakóhelyűk 
tartozik, s kötelesek magukkal vinni 
azt a választási  igazolványt,  amelyet 
a járáshiróságok  közelebbről:  Június 
és julius hónapok folyamán  fognák 
kiosztani.  Enélkül nemcsak a szavazd 
helyiségbe, hanem 'még az ugytieve-' 
zett: választási zóna területéré sem" 
engednek be senkit. A korábban  ÍA-
állított  személyazonossági  igazolvány' 
nyal szavazni nem lehet. 

Végül azt közli a hirdetmény, 
hogy az 1932 julius 24-ikén megtar-
tandó  szenátorválasztásott  — ame-
lyen csak a vármegyében külön testü-
letet alkotó, választott  és fel  nem osz-
latott  községi  tanácsok  tagjai vehetnek 
részt  — a szavazati joggal  rendelkező 
összes választók  varosunkban  a városi 
tanácsházban fognak  szavazni. 

Prima cserépkályhát 
szállítok legjutányosabb árban 
a legegyszerűbbtől a legfino-
mabb kivitelig, vagy pedig csak 
a csempeanyagot a medgyesi 
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O r a e f  O y n l a 
kályhás, Media?. 

Anyámhoz, 
Huszonöt  éve, hogy éltem hajnalán. 
Bölcsőm  ringatója  voltál,  jó anyám, 
É$ dalolva  lágyan csöndes  éneket, 
Hiven  őrködtél  szép álmaim felett. 

Elmerengett  rajtam őrködő  szemed, 
S édes  csókkal  lested  ébredésemet. 
Oh, édes,  egyetlen,  drága  jó anyám! 
Akkor  voltam én csak boldog  igazán. 

Alighogy  fölpattant  álmos kis szemem: 
Máris  ott pihegtem csüngve, kebleden. 
Boldogságom  tiszta,  szép derült  egén 
Fellegnek  csupán á spongyát ismerém. 

Aztán hemperegve bölcsőmben  hanyatt. 
Szoptam  öklömet,  vagy hajló lábamat, 
S játszottam,  nevettem, vagy sirtam 

[legott, 
Majd  gügyögtem,  mig az álom el-

[nyomott. 

Jaj!—de  mennyi gondot,  bajt sze-
[reztem  én, 

Addig,  mig egészen fölneveltetém. 
Mennyit  búslakodtál  csinyjeim miatt, 
S mennyit áldoztál,  mig szárnyra 

[kelt  fiad! 

Mini  fizesse  mindezt  meg hü gyer-
[meked  ? — 

Mondd,  anyám, mit adjak  mindezért 
[neked  ? 

Oh! — mi mást, anyácskám, mint 
[forró  imát. 

Mit  naponta érted  lelkem  fölbocsát. 

Áldjon  meg az Isten,  lelkem,  jó anyám ! 
S boldog  leszek  isméi, boldog  igazán. 

LOrétei Ladó  Lajos, 
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ROMAN LAPSZEMLE. 

A Curenlul  junius 12-iki számá-
ban a következő esetet ismerteti: Kiss 
Dezső piskii vasúti mühdyfőnök  egyik 
hivatali szekrényében egy magyar 
nemzeti zászlót találtak, melyen ez a 
felirás  állott: >Nincs a világon szebb 
a magyar dalnáU. A zászló ügyében 
birói vizsgálat indult meg. Kiss Dezső 
kijelentette, hogy a zászló a műhely-
munkások dalárdájának egyesületi lo-
bogója volt, azt 1914 óta őrzi, az 
egyesülés óta azonban soha haszná-
latban nem volt. A zászló rendkívül 
értékes, mivel tele van arany hímzé-
sekkel s éppen ezért az egyesületnek 
nem volt eddig még módjában az, 
hogy román nemzetiszinüvé alakit-
tassa át. Időközönként a zászlót egy 
Toduca Jon nevezetű ember tisztította 
meg, s kivüle nem is tudott más senki 
létezéséről. Bűncselekmény hiányában 
az eljárást megszüntette az ügyész-
ség. Mindazonáltal élénken kommen 
tálfák  azt a körülményt, hogy a piskii 
vasúti műhely főnöke,  aki a román 
államkincstártól havonta igen jelentős 
összegeket szed fel,  ezt a zászlót 14 
éven keresztül egy szekrényben rej-
tegette, anélkül, hogy a hatóságoknak 
jelentést tegyen róla s intézkedéseket 
kérjen, hogy a zászló . átalakittassék, 
ha arról egyáltalán szó volt. 

A Curentul  junius 15-iki számá-
nak tárcarovatába dr. V. Hetco >A 
katholicizmus és a lelki egyesülése 
<:imen ir cikket. A bevezetőben panasz-
kodik amiatt, hogy a románok lelki 
egyesülésének dolga nem akar előbbre 
jutni. Ennek egyik legfőbb  okát abban 
látja, hogy nem vették számba az 
tartományok történelmi hagyományait. 
Különösen kényes a kérdés Erdély-
ben, ahol a románok mellett kisebb-
ségek is vannak, akiknek multjuk és 
elég szolid kulturájuk van. Azt is el-
felejtették,  hogy Erdélyben különböző 
vallások vannak. A vallások között a 
katholicizmus dominál, melynek szel-
lemi erőivel egyetlen más hitvallás 
sem mérközhetik. A katholicizmusnak 
pedig román nemzeti egyházzá kell 
válnia, mert a papság, az iskolák, a 
szerzetesrendek adják a katholicizmus 
«rejét s ez még ma magyar. Hol vol-
nánk ma Erdélyben a lelkiegyesülés 
dolgával, ha ezt a problémát 10 évvel 
ezelőtt megoldották volna. Van-e a 
világon egy ország, ahol a katholiciz-
mus nem áll az államnak a szolgála-
tában? Mily kitűnő iskolákat és szel-
lemi erőket szereztünk volna a nem-
zeti kulturának. Ki hallott már arról, 
högy katholikus szerzetesrendek ne az 
lUfalkodó  nemzetnek, hanem egy ki-
sebbségnek álljanak a szolgálatában? 
Erdély 6 millió lakosa közül csak 1-8 
millió áz orthodox. A katholikusok 3 
milliónál többen vannak. S igy Erdély-
ben az orthodoxia kisebbség. Nagy 
hiba Erdélyben orthodox domináció-
ról beszélni, mert ez sérti a katholi-
kusok érzékenységét. Erdélyt ugy kell 
nézni, mint a milyen. A katholicizmust 
bántani annyit jelent, mint az erdélyie-
ket bántani. Az erdélyi katholikus 
egyházat azonban románizálni kell. 
Igaz, hogy a gör. katholikus ága ma 
is tisztán román, de itt van még a 
római katholikus ág, amely az erdélyi 
városokban van elterjedve s ez még 
ma is magyar. Akarjátok, hogy Er-
délyben román városok legyenek ? 
Akkor románositsátok el a római ka-
tholicizmust. A dolog nem is látszik 
nagyon nehéznek és lehetetlennek. A 
városi katholikusok ugyanis nagy 
többségben nem magyar eredetűek. A 
legtöbben közűlök magyarosított svá-
bok, németek, szlovákoír, bulgárok, 
örmények, olaszok, franciák  stb. Ha 
érdekeik összhangba hozhatók a több • 
ségi nemzet mentalitásával, könnyen 
megnyerhetők lesznek erre az állami 
műveletre. A román államnak a lelki 
egyesülés érdekében több súlyt kellene 
fektetnie  a katholikus papnevelés 
ügyére. Nagy hiba volt, hogy az 
orthodox érzékenység megakadályozta 
a bukaresti egyetem mellett egy katho-
likus fakultás  felállítását.  A katholiku-
sok szivesebben látnak száz theoló-
gust külföldi  egyetemen, mint egyet 
román szellemben felnevelkedni.  A 
román állam szempontjából igen sze-
rencsés helyzet az, hogy a regátban 

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

2—5 lámpás, a legújabb kapcsolási elvek szerint 
megépített, telepes vagy hálózati rádiókról, régi készü-
lékek' átalakitásáról, áramforrások  kijavitásáról kérje 
olcsó árajánlatomat. 

Jakó Albert tanár 
rádiótechnikai műhelye, Odorheiu. 

van két római katholikus püspök. Ha 
segíteni fogják  ezt a két püspököt, 
különösképpen azonban szemináriu-
maikat, idővel rendelkezni fognak  meg-
felelő  elemekkel az erdélyi római ka-
tholikus egyház kevéssé kívánatos 
elemeinek kicserélésére. Mindennek a 
megvalósításához azonban sok szívós-
ságra és bátorságra van szükség. Egy-
felől  sokat kell majd még harcolni a 
mi tudatlanságunk és türelmetlensé-
günk ellen, másfelől  pedig azok ellen, 
akik nem értik meg az idők szavát s 
kicsiny érdekeikért készek az állam 
nagy érdekeit feláldozni. 

* 

A román orvosok budapesti láto-
gatásáról érdekes hangok jelennek 
meg a résztvevők tollából a bukaresti 
lapokban.' 

A Curentul  junius 18 iki számá-
ban Nicolae Ro$u ebből az alkalom-
ból párhuzamot von Budapest-fürdő-
város és Bukarest-fürdőváros  között. 
Budapesten nagyszerű látkép fogadja 
az embert, amely csak a Bosporus 
hangulatához hasonlatos. Azonkívül 
rengeteg a meleg forrás  Budapesten, 
melyek Kun Béla bátorságát és Ap-
ponyi gróf  revansszellemét acélozhat-
ták. A budapesti fogadtatás  hatalmas 
szenzációk örvényébe sodorta a román 
vendégeket. El kell ismernünk, hogy 
Budapest úgyis mint fürdőváros,  úgyis 
mint metropolis, felette  áU Bakarest-
nek. Bizonyos, hogy tüosolygás fo-
gadta volna azt az orvost, aki »Buka-
rest-fürdőváros*  meglátogatására hivja 
fel  szomszédainkat. Bukarestben ösz-
szesen két nyilvános fürdőmedence 
van, úgynevezett strand, s mind a 
kettő magyar kezdeményezésre és ma-
gyar pénzzel épült fel.  Ilyen körülmé-
nyek között, sajnos, a román orvosok 
Budapesten nem beszélhettek semmit 
Bukarestről, mint fürdővárosról.  — A 
Jara  Noastra  tárcarovatában (jun. 17.) 
Cincinat Pavelescu tárcarovatot kezd 
budapesti élményeiről. Budapestet nagy 
vendéglátó európai városnak találta s 
a város szépségeit is meghaladta az a 
páratlan szeretetreméltóság, mely nem-
csak a hatóságok és vezetők, hanem 
a nép részéről is körülvette a román 
vendégeket. A legpazarabb szállodák-
ban laktak, a hölgyek minden reggel 
gyönyörű csokrokat kaptak s a ven-
déglátók mindent megtettek, hogy a 
kirándulás a vendégek számára ne-
csak tanulságos, hanem rendkívül kel-

lemes is legyen. A továbbiakban név-
szerint megemlékezik mindazokról a 
magyar személyiségekről, akiknek elő-
zékenységét a vendégek élvezték s 
különös szeretettel beszél Grigorcea 
budapesti román követről is. Sorra 
veszi a budapesti fürdőket,  melyeknek 
fényűzésétől  és kiválóságától el van 
ragadtatva. A vendégeket többek kö-

jzött Hosszú Márton festőművész  fo-
gadta, akinek műtermében a cikkíró 
többek társaságában látogatást is tett. 
Érről a látogatásról azonban külön 
cikkben kiván beszámolni, • 

Az Universul  junius 17 iki szá-
mában keserű szemrehányásokat tesz 
a római román követségnek azért, 
hogy az olaszországi magyar proga-
gandát nem tudja ellensúlyozni. Az 
olasz nyilvánosság Romániával szem-
ben a diplomáciai udvariasság állás-
pontján van, ugyanakkor azonban 
>Csonka-Magyarországról€ túláradó 
bőségben jelennek meg a tájékozta-
tók, melyek a román történelmi jogok 
ismeretének teljes hiányára vallanak. 
Mivelhogy beigazolódott, hogy az 
olaszok szívesen imak Romániáról, ha 
erre alkalmuk nyilik, számon kéri a 
római román követs^től, hogy ebben 
az irányban nem fejt  ki elég tevé-
kenységet. 

A nyugdíjasok 
egyesületének közlései. 

A vármegyénkre szóló ujabb mi-
niszteri rendelet szerint, 3 millió 9 
százezer leu utaltatott a tisztviselők 
és a katonaság májusi fél  és a juniusi 
egész hónapi fizetésére.  A nyugdija-
sokról a rendeletben nem lévén szó, a 
nyugdijegyesűlet elnöksége sürgönyi je-
lentésben kérte, hogy a nyugdijasok 
számára is küldjön a pénzügyminiszté-
rium acreditivet. Meg is jött az utal-
vány 675 ezer lej ujabbi összegről. A 
rendelet szerint a nyugdijasok is csak 
fél  havi májusi és egész havi juniusi 
nyugdijat fognak  kapni, azzal, hogy 
akik felvették  április hóra a nyug-
dijukat, az átiratik május második fe-
lére és junius első felére.  így ők később 
csak fél  hónapi kiegészítést fognak  fel-
venni. Miután ezen intézkedés országos 
jellegű, vagyis a jelenlegi kormány ez-
időszerint a saját kormányzási idejé-

RendkivQI olcsó árakon 

szerezheti be szükségletét 
harisnyákból, keztyUkből, ri-
dikUlőkből, kombinékból, kUl-
földi Kelim-hárászokból, kézi-
munka anyagokból, női fehér-
nemliekből, pa lever- és golf-

kabátokból. 
Olcsó árak i Szolid kiszolgálás I 

Állandó gyári lerakat. 

Ordelt János-cégnél 

ről gondoskodik, igy a lemondott Jor' 
ga-kormány idejében keletkezett hát-
rálékok kifizetéséről  csak később, a 
a választások után lesz intézkedés. A 
kifizetések  ezen az alapon az összes 
nyugdijasok számára megkezdődnek, 
amint a Nemzeti Bank itteni fiókjá-
nak elegendő ércpénze lesz. Városunk-
ban a kifizetés  holnap, szombaton kez-
dődik. 

A nyugdijegyesűlet választmánya 
f.  hó 22-én Nistor Joachim elnöklete 
alatt ülést tartott. Az elnökség beszá-
molt az eddigi munkákról. Az Erdély-
Bánsági Nyugdíjas Szövetségbe való 
belépést tudomásul vették. Tudomásul 
vették azt is, hogy az egyesület pénz-
tára annyira üres, hogy a 600 nyug-
díjas érdekében küldött legutóbbi sür-
göny diját is az ügyvezető elnöknek 
a sajátjából kellett kifizetnie.  Ezért a 
választmány elhatározta, hogy felszó-
lítja az összes nyugdijasokat, léjJjenek 
be az egyesületbe és fizessék  be tag-
sági dijaikat. Akik julius végéig szándé-
kukról nem nyilatkoznak, azokat nem 
tekinti az egyesület tagoknak és érde-
kükben semmi lépést nem tesz, mert 
nem látja érdemesnek, hogy az egyesü-
leti csoportosulást nem támogató nyug-
dijasokat a fizető  és dolgozó tagokkal 
egyenlő elbánásban részesítse. 

Kérjük tehát összes nyugdíjas tár-
sainkat, hogy tagdijaikat a nyugdíj 
felvétele  után fizessék  be. Járjunk el 
együttesen, igy többre mehetünk. 

Az elnökség. 

s. o. s. 
A következő segítségkérő szavak-

kal Felei Fazekas Bertalan Csik-
somlyón élő ujságiró fordul  a közön-
séghez. Személyéről csak annyit, hogy 
mintegy 8—10 évvel ezelőtt, mint az 
erdélyi magyar irodalom egyik szép 
Ígérete indult, egy komoly folyóirat 
novella-pályázatán pályadijat is nyert, 
s mindenesetre jobb sorsra számithatott 
vólna, mint amilyen neki osztályrészül 
jutott. A segitő cselekvésre képesek 
ezenkívül gondolják meg azt is, hogy 
ajsegitségkér^ fiúval  osztozik a nyomo-
rúságban beteg anyja is, s van-e na-
gyobb 6s több részvétet érdemlő gyöt-
relem annál, mint a mikor egymás 
mellett egyszerre szenved anya és fiu, 
s nem tudnak egymáson segíteni? 

A háború frontján  annak idején 
nem sikerült elesnem, a békefronton 
azonban irtózatosan elvágódtam. S 
nem éppen a magam hibájából. Sok mil-
lión torpantunk meg az életuton éppen 
akkor, amidőn leginkább tudtunk volna 
dolgozni és élni. Az általános viszo-
nyokon kivül egyéni pech is kerékkö-
tőm, az bizohyos. Egy példa az eny-
hébbek közül: tiz esztendő óta, hogy 
küzdeni kezdettem az életfronton:  mind-
össze 38 hónapon át sikerült állásban 
lennem. Pedig diplomáim vannak, némi 
tehetségem is — mondják — és szor-
galmas munkásként ismertek minde-
nütt, ahová hányt-vetett az élet. Min-
dezek ellenére: állás nélkül kódorgok 
egyhuzamban Immár öt esztendeje, 
egy óv óta pedig, minden jövedelem 
hijján: fantasztikus  nyomorban vege-
tálok krónikus betegségben kinlódó 
édesanyámmal együtt. Az éhenhalás-
tól mentesített legszükségesebb termé-
szetbeni könyöradományokból tengőd-
tűnk. Allatok ezrei (kedvenc kutyák, 
macskák, stb.) nemcsak viszonylag 
élnek emberi sorban hozzánkképest. 
Magam például nem élek. Csak vagyok. 
Hihetetlenül rosszul. A progresszív 
ínség eddig csak a kedélyemet lopta 
el (két esztendeje, hogy nem kacag-
tam!) és szú módjára őrölte testem 
erejét, most azonban, éppen a torlódó 
nélkülözések miatt, betegség is kikez-
dett. A háború miatt megrokkant ideg-
rendszeremmel mindig rossz beteg vol-
tam : most azonban, a szenvedéseknek 
e bőségében : nem birják tovább az 
idegeim. A nyomoruság-kátyuból más 
kiút nincs: el kell pusztítanom szülő-
anyámat, s magamat. Kinek képességem 
adatott, hogy az élet szeretetét hirdes-
sem és az élet szeretetében éljek magam 
is — ketté roppant élelem tragikuma — 
íme a halállal konvertálok időnapelőtt. 
S aki édesanyámat házam trónjára 
álmodtam : ahelyett, hogy békés derűs. 
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elégedett öregséget tudnék biztosítani 
Neki: halállal tudom megváltani szen-
vedéseitől csupán. Ó, mert irtózatos 
éjszakákat gyötrődünk át. Mindez ma-
gánügy, tudom, ám azért dobom nyil-
vánosságra, mert mielőtt, potom pén-
zek hiánya miatt, anyagyilkosságra 
vetemedném: egy mindenképpen utolsó, 
de az életösztön diktálta módon pró-
bálok megkapaszkodni az életben. Mi-
előtt hát falánk  újságjaink olcsó szen-
zációjává semmisülnénk: lehányom, 
imé, az önérzet, a szemérem, s más 
efféle  lelki nyűgét, s kérem azokat, akik-
nek van még miből s van még ked-
vük adakozni: a legcsekélyebb ösz-
szeggel is (levél utján bélyegben) sies-
senek a segítségemre. Bár boldog nem 
lehetek, mert ahoz, hogy boldog le-
hetnék : minden embert boldognak kel-
lene tudnom s éppen az ellenkezője 
fiorál:  azért mégis csak szeretnék élni. 
Ez természetes. De, bár viszonylag, 
egészségesen élhetek csak. Ezért kérek 
és fogadok  el bárhonnan érkező segít-
séget. Más mód ^ra, hogy élhessek, 
egyelőre nincs. Igaz: édesanyámon 
kivül senkinek sem fontos,  hogy éljek, 
de élni, élni szeretnék mégis. Hiszen 
még nem is éltem. Csak voltam. Lé-
zengtem. Holott idestova 40 év óta 
készülődöm arra, hogy élhessek. Nem, 
nem szeretnék még meghalni, nem 
szeretném tragikus tervemet végrehaj-
tani, hogy lelkeket ludbőröztető Po-
temkin-szenzáció legyek. Elengedem 
az anyagyilkosságról és öngyilkossá-
gomról Írandó krokodil könnyes és 
vértől >szines« riportokat, valamint 
az >óriási« üres részvéttel tartandó 
>fényes<r  temetést is: ám ezek helyett 
egy kis kenyérrevalót, orvosságravalót, 
emberi lakásravalót kérek. Felei  Su-
muleu. Jud. Cittc. 

(Kérem a többi lapokat; vegyék 
át e, talán, utolsó közleményemet. 
Legalább ezzel segítsenek rajtam, kü-
lönösen azok az erdélyi lapok, ame-
lyeknek valaha dolgoztam — s, ó, me-
lyiknek nem dolgoztam — és amelyek, 
bizony-bizony, megrövidítettek mindig. 
Anyagiakban is). 

HOMOROD-fürdö. 
Szénsavas, vasas, alkalikus ivó-

és fürdfíviz. 
Teljesen átalakítva megnyílik \ 
jnnins 15 én. A fSidény  tart 
szeptember l-ig. Napi szoba-
árak 40-60 lej. Olcsó konyha. 

Meleg fürdő  . 25 lej. 
Hideg fürdő  . 10 lej. 

Állandó zenekar, tennisz- és 
kngli-pálya, billiárd s egyéb 
szórakoztató játékok. Napi ket-
tős antóbnsz-járat Odorhein és 
Mercnrea-Cincba. Posta, telefon 
helyben. A közelben gyönyörű 

kiránduló helyek. 
Érdeklődők forduljanak  a Vlá-

hitá i körjegyzőséghez. 

Modern  egy és  két  aftóa 
JÉGSZEKRÉNYEK, 
lefestrB,  legjobb  anyagból  készítve,  ver-

senyen kivüH  árakon  kaphatók: 

Simó Béla 
épület-bádogos  és jégszekrény-gyártónál. 

HÍREK. 
Junius 24. 

Választói igazolványok. 
A szavazások az idén  is a 

tavalyihoz  hasonló választói  iga-
zolvánnyal  (Carte  de  elegátor) 
fognak  történni.  Az igazolványo-
kat a járáshiróságok  fogják  ki-
osztani.  Már  ezúttal  felhivunk 
mindenkit,  kisérjék  figyelemmel 
az erre vonatkozó  hivatalos  hir-
detéseket  és  senki el  ne mulassza 
kivenni  igazolványát.  A szavazás 
elmulasztása  nemcsak hivatalos 
büntetéssel  jár, hanem magyar 
ember részéről  súlyos bün nem-
zetével  szemben is. 

Uj főnöke  less a Hangya-
raktárnak. Horváth  Kálmánt,  a 
helybeli Hangya-raktár főnökét  a köz-
pont Aradra helyezte át az ottani rak-
tár vezetőjévé. 

Haláloxái. Mihály  Miklós  f. 
hó 20 ikán, 37 éves korában, Bögöz 
községben elhunyt. A derék székely 
gazdát kiterjedt rokonság gyászolja. 

Gál Iluska  f.  hó 22-ikén, váro-
sunkban elhunyt, fiatalsága  legszebb 
idején, 18 éves korában. A kedves, jó 
leányt tekintélyes rokonság gyászolja. 

Katholikut Nők-napja. A szé-
kelyudvarhelyi katholíkus nők f.  hó 
26 án, vasárnap Katholikus Nők-napját 
rendeznek, a következő programmal: 
D. e. fél  10 órakor gyülekezés a fő-
gimnázium tornacsarnokában s onnan 
testületi átvonulás a plébániai temp-
lomba, ahol ünnepélyes énekes-zenés 
szentmise lesz. A szent misét Pál Ist-
ván pápai prelátus végzi papi segéd-
lettel. A szent misén közös szent ál-
dozás lesz. Este 9 órai kezdettel a 
főgimnázium  tornacsarnokában mű-
soros estély. 1. Nyitány. 2. Ünnepi 
beszéd, mondja Frőlích O. igazgató. 
3. Zongora-szóló, előadja Hannig Ba-
by. 4. Szaval: Szolga Etus. 5. Éne-
kel : Halmágyi Samuné, kiséri: Tom-
pa Lászlóné. 6. Szaval: Kabdebó An-
nus. 7. Zene-trió, előadják: Feren-
czy Annus, Peltzer dr., Kramberger. 
8 Dialóg, előadják : Mordán Mária és 
Bucsi Ilonka. Belépti díj tetszés sze-
rint. — Az estélyre tisztelettel meghívjuk 
a közönséget és kérjük, hogy a jó-
tékonycél érdekében minél nagyobb 
számban megjelenni szíveskedjék. A 
rendezőség. 

X Elveszett egy brílliáns függő 
ezüst foglalattal  szombaton délután a 
Kossuth-utcán, a posta és a Csere-
utca között. Becsületes megtalálója, 
ha a kiadóhivatalban beadja, 500 lej 
jutalmat kap. 

Tomosa S&ndor vidám-estje 
Ssékelykeresztaron. Julius 2-án 
valóságos szenzációja lesz Keresztúr-
nak, amennyiben Tomcsa Sándor er-
délyi turnéja első állomásául Székely-
kereszturon fogja  bemutatni programm-
ját. A vidám est keretében bemutatásra 
kerül Tomcsa két egyfelvonásos  víg-
játéka Udvarhely legjobb műkedvelői-
vel. A programm többi részét Tomcsa 
rajzos aktuális konferánsza  tölti ki, 
mely az ő ismert humoros meglátá-
sával figuráz  ki mindent, ami a mai 
életben ferdeség,  nagyképűség és torz. 
A keresztúri estély érdekessége, hogy 
Tomcsa »A harmadik® c. vígjátéká-
nak első bemutatója Kereszturon lesz. 

Ha elegáns és szép cipőt 
akar vásárolni, ugy keresse fel 

Dobraí Károly 
cipő üzletét, ahol a legkényesebb 
igényeket is kielégitő dús válasz-
ték áll rendelkezésre Ugyanott 
mérték utáni megrendelések vétel-
kötelezeltség nélkül készülnek. 

Autómmal 
személy- és telierszál-
iitást aiegjutányo-
saíií) áron váíiaíok. 
Miklós 
Straila Stefan  cel Maré 
(Malom-utca) 18 szám. 

A helybeli vadásztársulat 
tagjai felhivatnak,  hogy tagsági dija-
ikat a társulat pénztárnokánál azonnal 
fizessék  be s tagsági igazolványaikat 
vegyék át, mert tagsági igazolvány 
nélkül a területre kimenni tilos. A 
csendőrség az ellenőrzést szigorúan 
gyakorolja. Az elnökség. 

Figyelem! Gyorsirási, kezdők-
nek német, francia  órákat ad, vizs-
gákra idegen intézetek részére előké-
szít a nagy vakációban Lévai Lajos 
tanár, Székelyudvarhely, Ref.  kol-
légium. 

Halló! Figyelem! 
Az igen tisztelt udvarhelyi és vidéki 

közönség tudomásáia hozom, hogy 

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

Előétel . . . . 7 lej 
Bármilyen főzelék  . 7 « 

€ sült . , 7 « 
« fatányéros  . 7 « 

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 c 
1 fekete  . . . . 7 € 

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

Tisztelettel: 
Szabó Károly vendéglős. 

A seteiaki róm. kath. nép-
szövetség* ifjúsági  tagozata szép 
ünnepélyt rendezett f.  hó 19 ikén dél-
után. A műsor, melynek minden száma 
szépen sikerült, a következő volt: 
Megnyitót mondott: Bartos Mihály 
esp. plébános. Pósa Lajos: El ne add 
az ősi házat c. költeményét szavalta 
Nagy Róza. Népdalokat énekelt, több 
Ízben is, a vegyeskar. A légy c. víg 
monológot előadta: Sándor Lajos. 
Petőfi  Sándor : A vándorlegény c. köl-
teményét. szavalta : Ürmösi Kálmán. 
Magyar szólótánc. Népdalokat énekelt 
a leánykar. Régi tánc. P. Mladién Pál: 
Borura derű c, víg jelenetét előadták: 
Bíró Erzsi és Balázsi. Bezárót mon-
dott: Ürmösi Árpád. Titkári jelentés. 
— Az ünnepély egész lefolyása  dicsé-
retére válik ugy a szereplőknek, mint 
Ürmösi Árpád tanítónak, aki azt buzgó 
fáradozással  előkészítette és rendezte. 
A műsor után éjfélig  kedélyes tánc-
mulatság következett. 

A Mezőgazdasági Kamara 
gyűmölestermelési tanfolyamai. 
Mezőgazdasági Kamaránk, mint előző 
lapszámunkban is jeleztük, két rész-
ből álló gyűmölestermelési. tanfolya-
mot tart folyó  hó 27-ével kezdődőleg, 
egy hétre terjedőleg, a róm. kath. fő-
gimnázium helyiségében. A gazda 
ifjak  tanfolyamára  már is nagy szám-
mal jelentkeztek, a faluvezető  gyü-
mölcstermelési szervezők tanfolyamára 
is minden nap érkeznek az írásbeli 
jelentkezések. A tanfolyam  előadói és 
gyakorlati bemutatói: Gyerkes Mihály, 
Deutsch Dezső, a líppaí 10 holdas 
gyümölcsfaiskola  tulajdonosa és Bartha 
József  lesznek, tárgyb örönkénti be-
osztással. Mindkét tanfolyam  igen 
nagyjelentőségű a mi vármegyénk gyü-
mölcstermelésének kiépítésére nézve. 

Bérbeadó  Dobogó-fürdőn 
Szentkeresztbánya  mellett  a székelyud-
varhelyi  ref.  kollégium  5 szobás, búto-
rozott  villá/a  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  üdülő  be-
tegek  számára  kellemessé  teszi  az itteni 
tartózkodást  Bővebb  felvilágosítást  ad 
szóban vagy  levélben  Székelyudvarheljt 
SZABÓ  ÁRPAD, kollégiumi  gazdasági 

felügyelő-tanár. 

Nyári mulatság. A helybeli 
református  dalkör jövő hó lO én, va-
sárnap, a Szejkefürdőn  nagyobb sza-
bású nyári mulatságot rendez. Rész-
letes műsorát a jövő számban közöl-
jük. 

Csalás miatt vonta a törvény-
szék felelősségre  a napokban Szőcs 
Ferencné György Teréz 40 éves zete-
lakí szegény asszonyt. Szőcsné az 
1930 év május és junius havában is-
mételten azzal ment be Hann József 
helybeli kereskedőhöz, hogy ő Szabó 
Mózes Jánosné küküllőkeményfalvi  la-
kos s ennek a nevére szövéshez való 
fonalat,  s több más árut vásárolt hi-
telben, mintegy 1140 leu összegre. 
Később, mikor a kereskedő a nemfi-
zető adóst az említett néven felszólí-
totta, a levelek azzal jöttek vissza, 
hogy a címzett nem található. Talán 
az élelmes asszony igazi neve örökre 
felfedezetlenül,  s a vásárolt holmi 
örökre kifizetetlenül  marad, ha egy 
kis ügyetlensége ellene nem szegődik. 
Az asszony ugyanis a jelen év folya-
mán egyszer ismét beállított a Hann-
üzletébe — egy lejért cukorkát vá-
sárolni. Ekkor a tulajdonos felismerte, 
s átadta a rendőrségnek, s így került 
az ügy a törvényszék elé, ahol az 
asszony azzal védekezett, hogy férje 
rokkant, s gyermekükkel nagy sze-
génységben vannak, a vásárolt holmik 
árát különben is megfizette.  Minde-
zeknek az enyhitő körülményeknek a 
figyelembe  vételével a törvényszék 
2 napi fogságra  s 50 leu pénzbünte-
tésre ítélte. 

X Üvegcsera mellett 90 lejért 
kapható egy liter 95 fokos  finomított 
szesz aStr. Principesa Elisabeta, Beth-
lenutca 10 sz. alatti kis raktárban. 

X Bukarestbe és vissza alkal-
milag autóval olcsón ut'̂ zhat, ha előre 
bejelenti Asztalos Dénes vendéglőjében 
a fapiacon. 

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

X Prizmás látcsövet keresek 
megvételre. Cim a kiadóhivatalban. 

Klad6tulBjdonoB: a Könyvnyomda R-T 
Odorhein—Székelyndvarhely. 

« tf. 

Megszűnik 
Udvarhelyt a vasúti állo-

más mellett levő 

sirköraktár. 
KUlönbözö kész márvány és 
• •••(•••••••IKI trachit(cserekö) s í remlékek 
mélyen l e s z á l l í t o t t árban 
kaphatók. Megrendelések 
a legolcsóbb árban készülnek. 

Convocare. 
Societatea Anonímá Cassa de 

Pástra re Economicá din Zetea cu ono-
are Vá invitá la adunarea generál á 
extraordínará ce se va {inea la 3 Ju-
lié 1932 ora 4 d. m. in localul prop-
riu conform  § 8 91 10 din statutele 
institutului. 

Program: 
Hotárare ín privinta líchidáríí. 

Direcfiunea. 

Meghívó. 
A zetelaki Gazdasági Takarék-

Betéti Részvény-társaság 1932 évi ju-
lius 3 án d. u. 4 órakor saját helyi-
ségében rendkívüli közgyűlést tart, 
melyre a t. részvényesek az alapsza-
bály 8 ik és 10-ik § ai értelmében 
meghivatnak. 

Tárgy: 
Határozathozatal a felszámo-

lás tárgyában. 
Igazgatósága 
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