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Választói gyűlés városunkban. 
Lelkes és nagyszámú választóközönség előtt mondották el a 

magyarság jelöltjei beszédeiket 
Impozáns választói gyűlést 

tartott a megyei Magyar Párt 
kedden, julius 12-én d. e. 11 
órai kezdettel városunkban, a 
Barkóczy-féle  kerthelyiségben. A 
városi polgárság és a falvakból 
begyült gazdaközönség egészen 
megtöltötte a felső  kerthelyisé-
get s a gyűlésre érkező gróf 
Bethlen országos elnököt és jelölt-
társait lelkes éljenzéssel fogadta. 
Dr. Jodál Gábor tagozati elnök 
emelkedett és buzditó szavakkal 
nyitotta meg a gyűlést és fel-
kérte az országos pártelnököt, a 
magyarság listavezetőjét beszé-
dének megtartására. Gróf  Beth-
len György tiltakozott az ellen 
az erőszakos eljárás ellen, ame-
lyet e -fnf̂ gyphan  i ""--cî -n ríTirirr -
jelöltjeivel szemben a csendőr-
ség alkalmazott, s hogy ez a 
tiltakozás ünnepélyesebb legyen, 
kérte, hogy ahhoz a gyűlés is 
csatlakozzék. Elitélte az úgyne-
vezett Magyar Gazdaszövetség 
kétszinű magatartását. Ezek a 
vállalkozók előbb a Magyar 
Pártnál kilincseltek, ott igyekez-
tek mandátumhoz jutni, s amikor 
ez nem sikerűit, rögtön a kor-
mányhoz fordultak  s felajánlot-
ták szolgálatukat és kijelentet-
ték, hogy megkezdik a testvér-
harcot. Most mégis azt a látsza-
tot akarják kelteni, hogy ők is 
magyarpártiak, hogy ők képvi-
selik a magyar pártnak egyik 
részét. Arra a vádra, hogy a 
Magyar Párt a grófok  pártja: 
azt az átérzett és megsemmisítő 
választ adta gróf  Bethlen, hogy 
a név egy nagy adósság, melyet 
nemzetével szemben kell lerónia 
a név viselőjének s annál csú-
fabb  azoknak az eljárása, akik 
a név nagy tőkéjét felélik  és 
fajuk  ellen használják fel  Emelt 
fővel  jelenik meg ő és a Magyar 
Párt a választók előtt s kéri, 
hogy ne csak mint állampolgári 
kötelességet, hanem mint nem-
zeti megnyilatkozást  teljesítsék  a 
szavazást. 

A lelkes éljenzéssel fogadott 
beszéd után dr.  Balogh Arthur 
szenátorjelölt emelkedett szó-
lásra. Kifejtette,  hogy nálunk a 
demokratikus államéletnek a fel-
tételei nincsenek meg, mert nincs 
valódi alkotmányosság, nincs 
igazi parlamenti kormánypti 
rendszer és nincs valódi jog-

Tírír annál 1/PVPcVlP 

a békeszerződésekben vállalt kö-
telességeiket nem teljesitik.. Be-
szélt még a békeszerződésekben 
a székelység részére biztosított 
önkormányzatról, annak a néze- ' 
tének adva kifejezést,  hogy az 
eddigi aggodalmakat félretéve, 
annak megvalósítását most már 
követelni kell. Ö is megemléke-
zett a renegátokról, báró Eötvös 
József  mondását idézve : a haza-
fiság  nem a szamár ragaszko-
dása  a jászolhoz. A hallgatóság, 
amely megértette ezen mondás-
nak a mi helyi viszonyainkra 
találó voltát, zajos és élénk de-
rültséggel fejezte  ki tetszését a 
a nagyszerűen alkalmazott gon-
dolat felett. 

- - D u l p ^ h ' - A r c t T U l ' Ut iU. • 
szenátorjelölt szólalt fel,  csak 
röviden, mert kijelentése szerint, 
azt akarta, hogy inkább a nem 
helyben lakó jelöltek szólhassa-
nak. Elevenbe vágó és zajos 
hatású megjegyzései után, Laár 
Ferenc,  a kisebbségi iskolák és 
egyházak ügyeinek ez az álta-
lánosan becsült, lelkes szószó-
lója, mondott ezek kérdéséről 
beszédet, a tőle megszokott 
tárgyismerettel és alapossággal, 
kiváló és megnyerő szónoki 
készségeivel mély hatást keltve. 

Utána lelkes éljenzés kö-
zött emelkedett szólásra Wil-
ler József  dr.,  aki közvetlen és 
derűs, szellemes modorával már 
az első pillanatban lebilincselte 
a hallgatóság figyelmét  és meg-
nyerte rokonszenvét. A rendőr-
ségi segédletre való célzással 
örömének adott kifejezést,  hogy 
itt is jegyzik az ő beszédét, 
mint ahogy ezt megszokta a 
képviselőházban, de szeretné, ha 
a karikáspárti gyűléseken is hi-
telesen jegyeznék fel,  emlékezet 
okáért, azokat az Ígéreteket, 
amelyeket ott olyan felelőtlen 
bőkezűséggel szórnak szét ilyen-
kor a választások előtt. Az irre-
denta-vádaskodásokkal szemben 
az ész és a sziv irredentizmu-
sáról beszélt, s Nagy Frigyes 
porosz királynak egy esetével 
bizonyította be, hogyan nem 
lehet a szeretetet erőszakkal ki-
követelni. A királyi parkban ját-
szadozó gyerekek, mikor a íelé-
jük közeledő, mord megjelenésű 
uralkodót meglátták, megriadva 
hagyták félbe  játékukat és ijed-
ten menekültek. A király, akit 

nyerni, a gyermekek után sza-
ladt és sétapálcájával ütlegelve 
őket, ezt kiáltozta: ne fussatok 
el, szeressetek, szeressetek!... 
Mindenki megértette a hasonlat-
ban rejlő m.ély értelmet: a sze-
retetet nem bottal kell az em-
berekből kikényszeríteni. Ugyan-
így vagyunk az annyiszor hány-
torgatott -közeledéssel" is. Azok 
rt'^zéről kellene látnunk az igazi 
közeledési szándéknak valami 
őszinte jelét, akik most a hatal-
mon vannak, mintahogy ő tanú-
sította ezt ezelőtt már 20 évvel, 
amikor vezető tisztviselő és pol-
gármester volt Lúgoson, s e 
románlakta vidék népének a 
kedvéért a magyar világban ta-
mert elismerte a népnek a nyelv-
hez való jogát. De az olyan 
közeledést, amilyenben nekünk 
szokott részünk lenni, s amilyen-
ben mostani udvarhelymegyeí 
körútja alkalmával őt is része-
sítették, mikor pl. Szentmárton 
községben 3 szuronyos csendőr 
„közeledett"  feléje,  az ilyen kö-
zeledést bizonyára a románok 
sem tartják bíztató és valódi 
közeledésnek. 

Wíller Józsefet  ezelőtt is is-
merte és széles körű működését 
elismerte e megye lakossága is, 
de mostani személyes bemutat-
kozásával valósággal beplán-
tálta magát a vármegye lakos-
ságának szeretetébe. 

Az idő már annyira előre 
volt haladva, hogy az ebéd ideje 
is rég letelt, de a közönség még 
a lista utolsó jelöltjét, dr. Hin-
lédert is hallani akarta. Hinlé-
der  arra való hivatkozással, 
hogy az óra már fél  hármat 
mutat, csak röviden beszélt és 
különösen azokat a jogfosztó 
rendelkezéseket és magatartáso-
kat ismertette, amelyekkel éppen 
a nemzeti parasztpárt dolgozott 
a magyarság ellen két és fél-
éves előző kormányzása alatt. 
Majd foglalkozott  az Ugrón 
Ákos gyászos szereplésével, aki 
14 évi kisebbségi tétlenség után, 
most csak azzal tud dicsekedni, 
hogy ő rabonbán-ívadék és, hogy 
a 82. gyalogezreddel a harctéren 
küzdött. Az előbbire megje-
gyezte, hogy a karikások, akik 
a Magyar Pártnál a grófokat 
kifogásolják,  most kinjukban az 
1500 éves történelmi homályban 

hogy ilyen szereplés után neki 
örülnie kell, hogy nem hívják 
Ugronnak és vannak a megyé-
ben olyan Ugronok is, akik szé-
gyennel gondolnak a nevükön 
esett foltra.  A harctéri szereplés 
ügyével pedig ugy állunk, hogy 
köztudomás és a harctéren szen-
vedett többi 82-ősök nyilatko-
zata szerint, a rabonbán-utód a 
harctér melegében egyáltalában 
nem izzadt, mert háborús sze-
replése mindössze 2 heti front-
mögötti táborozásból állott. 

A gyűlés ezzel a nagy tet-
széssel fogadott  felszólalással, 
s két derék székely gazdának 
a beszédek visszhangjaképpen 
mondott, talpraesett szavaival 
véget ért, s a falvakból  begyült 
nép is itt maradt az országos 
pártelnök és a jelöltek tisztele-
tére Szabó Károlynál rendezett 
lelkes hangulatu vacsorára, ame-
lyen a városi polgárság is kép-
viselve volt. 

A renegátok  azt hirdetik  a 
falvakon,  hogy a Magyar  Párt 
kétfelé  szakadt  s ők  is magyar-
pártiak.  Ez hazugság,  amit csak 
azért  találtak  ki,  hogy a maguk 
fajárulását  ezzel takargassák  és 
indokolják.  A Magyar  Párt  nem 
szakadt  ketté.  Magyar  Párt  ma 
is csak egy van s ez a magyar-
ság egyetlen  szervezete! Ha  ebből 
a szervezetből  egy-két  hitvány 
áruló kiválik:  az csak nekik  baj, 
mert ezzel örök  szégyenfoltot  tesz-
nek nevükre! 

Kik szavaznak a tanácso-
sok szenátorválasztásán? 

A julius 24 iki tanácsosi szenátor-
választáson, amely Székelyudvarhelyen 
lesz, nem az interimárok, hanem az 
1930-ban választott  községi tanácso-
sok fognak  szavazni és pedig a kö-
vetkező községek tanácsosai, akár fel 
volt oszlatva a tanács, akár nem: 

Magyarandrásfalva,  Atyha, Etéd, 
Szentábrahám, Kisbacon, Bethlenfalva, 
Bencéd, Betfalva,  Bözöd, Bözödujfalu, 
Bibarcfalva,  Szentlélek, A.-boldogfalva, 
Bordos, Fenyéd,Bardoc, Bogárfalva,  Ka-
dács, Homoródkeményfalva,  Kápolnás-
falu,  Csehétfalva,  Nagykede, Kiskede, 
Kibéd, Csokfalva,  Sükő, Kobátfalva, 
Korond, Karácsonyfalva,  Kőrispatak, 
Keresztúr, Küsmöd, Sz.-derzs, Orosz-
hegy, Dobó, Száldobos, Szentdemeter, 
Szenterzsébet, Gyulakuta, Felek, Er-
dőfüle,  Fiatfalva,  Firtosmartonos. Far-
cád, Makfalva,  Gagy, Magyarhermány, 
Atosfalva,  Énlaka, Zsákod, Zsombor, 
Lövéte, Farkaslaka, Agyagfalva,  Szent-
márton, Medesér, Almás, Szentmihály, 
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Pálfalva,  Petek, Lengyelfalva,  N.-galamb-
falva,  Kisgalambfalva,  Parajd, F.-rákos, 
Rava, Rugonfalva,  Székelyszállás, 
Máréfalva,  Kecsetkisfalud,  Székely-
andrásfalva,  Ujszékely, Szentkirály, 
Erdőszentgyörgy, Szentpál, Siklód, 
Siménfalva,  Nagysolymos, Kissoly-
mos, Szolokma, Szentistván, Vá-
gás, Olasztelek, Tarcsafalva,  Küküllő-
keményfalva,  Tordátfalva,  Üike, Var-
gyas, Varság, Szentegyházasfalu,  Véc-

ke, Hidegkiit, Havadtő, Zetelaka. 
Ezenkívül szavaznak még a fel-

oszlatott megyetanács választott tag-
jai, tehát a 30 magyarpárti tanácsos 
és igy összesen 914 szavazó lesz. 

M a g y a r embe r 
X 

e r r e s z a v a z . 

Tiszta választás! 
A csendőrszuronyoknak az urnánál válaszolunk! 

Hogy szavaz a magyar ember? 
Összesen 9 listát tettek le, tehát 9 lista között lehet válo-

gatni. A Magyar Párt listája a szavazólap első oldalán van, alól 
a jobb sarokban, a nevek felett  a X dült kereszt jelével, A 
magyar ember bemegy a fülkébe,  nem forgatja  jobbra-balra a 
listát, hanem az első oldalon levő 4. számú és X jelű listára, 
ott ahol a X jel van, rányomja a pecsétet. Azután a listát bent 
a fülkében  összehajtja, hogy ne látszódjék, hová ütötte a pecsé-
tet, kijön a fülkéből  és átadja a listát az elnöknek. 

A szavazólap első oldalán vannak még más jelek is, egy 
halálíő, egy ablak és a hirhedt karika, ezeket azonban csak azért 
kell megnézni, nehogy valamelyikre tévedésből ráüsse az ember 
a bélyegzőt. 

A bélyegzőt tehát az itt látható minta szerint az alsó jobb 
sarokban levő listára, éppen a X jelre kell nyomni. 

i 

Magyar ember X erre szavaz! 

Szabó Béni szózata a magyar néphez. 
Szabó Béni, a magyarság tevé-

keny és közszeretetben álló parlamenti 
képviselője, akit most a Magyar Párt 
három vármegyében, Brassó-, Csik- és 
Szilágyban jelölt képviselőnek, szóza-
tot intézett a magyar néphez, amely-
ből a következő megkapó szép mon-
datokat idézzük : 

Akik a magyarság együttes, 
összefogó  munkájában nem vesz-
nek részt, vagy azzal ellenkező 
tevékenységet fejtenek  ki, jóhi-
szeműen, vagy tudatosan olyan 
eszközt adnak ellenfeleink  ke-
zébe, mellyel azok a magyar 
kisebbségi élet ezer vihartól meg-
tépett épületét fogják  tovább 
gyöngiteni*. 

Mi ebben az országban, mint 
egyenrangú, szabad népfaj  aka-
runk élni, s ehhez a munkához 
kérjük minden magyar testvé-
rünk támogatását ugy az elkö-
vetkező választásoknál, valamint 
az élet minden megnyilvánulá-
saiban. Összetartással mindezen 
nemes céljainkat el tudjuk, el 
fogjuk  érni, széthúzással, szét-
válással, nemtörődömséggel azt 
érjük el, hogy az idők rendjén 
szolgáivá válunk azon más nem-
zetiségű polgártársainknak, akik 
a faji  öntudatot, összetartást 
jobban müvelik, akiknél a nem-

zeti érzés különb, jobb lesz, 
mint nálunk. Tehát a szabad 
fejlődés,  a biztos faji  élet, vagy 
a szolgaság lehetőségei között 
kell választanunk! 

Ugy segitsen meg valameny-
nyiünket az Isten, amilyen be-
csületesen és öntudatosan vá-
lasztunk ! 

Vájjon miről beszélhetnek a ma- i 
gyarpárti jelöltek a székely nép előtt, 
hogy a hatalom minden áron meg 
akarja akadályozni szavaiknak a nép 
füléhez  való eljutását ? Irredentizmusról, 
revízióról beszélnek talán ? Izgatnak az 
állam ellen? Oh nem, hiszen minden 
magyarpárti gyűlésen ott van £P csend-
őr, a rendőr, a jegyző, sziguranca, s 
ezek lennének a legboldogabbak, ha 
egy egységes »tettenéréssel« meggyüjt-
hetnék a Magyar Párt baját. De igenis 
beszélnek a magyarpárti jelöltek va-
lami más dologról: a népjogokról,  a 
magyar nyelv használatáról, a magyar 
iskoláról s ettől a szótól félnek  a ha-
talom urai s ezt nem akarják, hogy 
eljusson a nép szivéhez, mert tudják, 
hogy akkor a nép mégfs  csak arra a 
listára adja szavazatát, amelyben e 
népjogoknak a védelmét látja. 

* 

Bizonyára ez a félelem  késztette 
a hatalom urait most is annak a vá-
lasztási eszköznek a használatára, 
amelyet már olyan jól ismerünk, s 
amelynek a neve: csendőrsztirony. 
Nemcsak Vaida, de itthon a prefect 
is Ígéretet tett, hogy a választások 
tiszták lesznek, szabad gyűléseket is 
tartani. A Magyar Párt vezetősége és 
a jelöltek többször kérték dr. Bárbat 
prefectet,  adja ki Írásban is az enge-
délyeket, amire különben a választási 
törvény szerint nincs is szükség, — a 
prefect  mindannyiszor kijelentette, hogy 
az teljesen felesleges,  ő már kiadta az 
általános rendeletet az egész megyébe, 
hogy a gyűlések tartását sehol se aka-
dályozzák. Ennek ellenére vasárnap 
több községben csendőrség akadályozta 
meg a magyarpárti jelölteket a gyü-
léstartásban és beszédeik elmondásá-
ban. Így gróf  Bethlen György, dr. Ba-
logh Arthur és dr. Hinléder hiába je-
lentek meg Küküllőkeményfalva  és 

Fenyéd községekben, a csendőrök Írás-
beli engedé.yt követeltek s hi-
ába hivatkoztak a jelöltek a prefect 
szóbeli engedélyére, az nem használt, 
a csendőrök erőszakot alkalmaztak és 
szuronyt szegezve kényszeri tették a 
magyar jelölteket a községből való 
távozásra. Fenyéden ugyanígy akadá-
lyozták meg erőszakkal a gyűlést az 
ínterimár bíró és Bartalís jegyző._^A 
másik csoport, amelyben Willer és Se-
besi jelöltek vettek részt, ugyanígy 
járt Kápolnásfaluban,  Szentegyházas-
faluban  és Szentmártonban. Mindhá-
rom községben csendőrök akadályozták 
meg az előre kihirdetett gyűlést s a 
jelölteket távozásra kényszeritették. 

Gróf  Bethlen pártelnök hétfőn 
kora reggel táviratot intézett Vaida 
miniszterelnökhöz, sürgős intézkedést 
kérve tőle a visszaélések megakadá-
lyozására. A miniszterelnök azonban 
még a legelemibb udvariasság által 
sem érezte kötelezve magát a beavat-
kozásra : még csak választ sem adott 
a táviratra. 

Ezzel szemben a karikás pártnak 
minden szabad : a késő esti órákban 
is összeterelik a hivatalos eszközökkel 
a mezőről hazatérő fáradt  népet, a pre-
fecttel  az élükön járják a falvakat,, 
szidják és rágalmazzák a Magyar Párt 
jelöltjeit, de nem adnak módot arra, 
hogy ezek is szólhassanak a néphez. 

így néznek ki a tiszta választások 
1932-ben, a nemzeti parasztpárti kor-
mány alatt, amelynek feje,  Vaida mi-
niszterelnök, most külföldi  hírlapírókat 
hívott meg ide, hogy megnézzék, mi-
lyen egy tisztaválasztás Nagyromá-
níában 1 

Az öntudatos magyarság a ha-
talmi terrorra, a csendőrszuronyokra 
— az urnáknál fogja  megadni a vá-
laszt ! 

Kik lesznek a választási 
elnökök ? 

' A járásbirák és törvényszéki bí-
rók kisorsolása megtörtént. Eszerint 
az egyes választási körletekben a kép-
viselőválasztáskor a következő bírók 
fognak  elnökölni a szavazásnál: 1. 
Székelyudvarhely: Máthé Dénes. 2. 
Keresztúr: Demeter Attila dr. 3. Ok-
lánd : Koncz Károly dr. 4. Abásfalva  : 
fintu  tsz. bíró. 5. Etéd: Ardelean dr. 
6. Szentlélek: Szabó Károly dr. 7. 
Bögöz: Mílea tsz. biró. 8. Felsősó-
falva  : Boariu dr. jbiró. 9. Erdőszent-
györgy : Glósz Miksa dr. 10. Olasz-
telek : Szabó Géza dr. 11. Zetelaka: 
Zah keresztúri jbiró. 

X PriKináB látCBÖvet keresek 
megvételre. Cím a kiadóhivatalban. 

X Két elsőrangú cipész-segédet 
azonnal felveszek.  Báncs cipészüzlet. 

Ipartestületi Ügyek. 
Országos kirakó vásárok: julius 

16-án Hégen, 18 án Balavásár, Dítró, 
20-án Dános, 21-én Ósinka, 22 én 
Kovászna. 

Nemcsak a kereskedelmi, hanem 
az ipari forgalom  is csaknem teljesen 
szünetel a választások miatt és a je-
löltek részéről történő ígéreteket tár-
gyalja különösen a kisiparos osztály, 
amely, mint tudjuk, éveken át remélte 
sorsának jobbrafordulását,  de sajnos, 
ezzel szemben csak a tönkremenés 
következett. 

A tegnapi napon is egy kesergő 
iparos testvérünk fordult  ipartestüle-
tünkhöz és bemutatta a foglalási  jegy-
zőkönyvet, melyből meggyőződtünk, 
hogy 8700 lej adóhátráléka miatt ke-
nyerét adó szerszámát, a varrógépét 
is lefoglalták  és el akarják árverezni. 
És itt van a legnagyobb baj, annak 
az adókivetésnek a gyümölcse, amely 
adókivetést nem a valódi kereset ará-
nyában eszközölték, hanem kirótták 
az adót elképzelés szerint, kiróttak 
8700 lejt egy o)yan iparosra, aki egész 
éven át sem keres 3—4000 lejt. Ter-
mészetes, hogy a kis iparos ilyen adó-
kivetések után és végrehajtások követ-
keztében végül is elpusztul. Jogosult 
tehát a kétkedésünk, amidőn annyi 

i mindent ígérnek és ma rózsás szín-
ben festik  le a holnap képét. 

Előző közleményeinkben kitértünk 
volt a betegsegélyzői ügyekre is, s 
tudattuk iparos testvéreinkkel, hogy 
ujabb törvény szerint most már az ipa-
ros és kereskedelmi alkalmazottakra 
is ki van terjesztve ama kedvezmény, 
hogy 200 heti járulék-befizetés  után 
a munkás, illetve alkalmazott a mun-
kaképtelenség tartamára havi 500 lej 
kezdő nyugdijat kap, amely fokozato-
san növekedik, ha pedig 65 éves ko-
ráig fizette  az illető a járulékot, az 
esetben hivatalból öregségi nyugdijat 
kap, amely havonkint csaknem 1000— 
1500 lej összeget tesz ki. Az erre vo-
natkozó rendelkezés a helybeli beteg-
segélyzői hivatalhoz ís megérkezett és 
a törvény junius 1 -tői hatályba lépett. 

Mindeneseire humánus intézkedés, amit 
már régen kellett volna hozni, ma a 
járulékok megfizetése  ugy a főnökök-
nek, mint az alkalmazottaknak gondot 
okoz. 

Ipartestületünk keres asztalos és 
lakatos iparra tanoncokat. Érdeklődők 
forduljanak  hivatalunkhoz. 

Az ipartestület elnökséop. 

SPORT. 
A dícsőszentmártoni »Sticla« sport-

egylet vasárnap tartotta pályafelavató 
ünnepélyét, melyen a Hargita football-
és tenniszcsapatát látta vendégül. A 
pálya felavatása  egy kis ünnepség ke-
retében történt, mely alkalommal a 
a Hargita részéről Biró Gyula ügyv. 
alelnök mondott buzdító szavakat. 

A Hargita 4 : 0 arányban verte a 
jóképességű Sticlát, s a kedvezőtlen 
időjárás ellenére ís, szépszámú közön-
ség lelkesen ünnepelte a Hargitát. A 
gólokon Kobory és Elekes osztozkod-
tak. 

A tenniszcsapatok küzdelme 8: 1 
arányban végződött a dicsőiek javára, 
a közbejött "eső megakadályozta a 
többi számok lejátszását. Az eredmé-
nyek a következők voltak: Farkas, 
Farkas : Csiky, Flórián 6; 2, 6 :3 . 
Szőcs : Szabó 6:3, 6 :4 . Flórián Kikí, 
Csiky : Antalné, Csepreghy 6:4, 6:3. 
Farkas : Flórián 6 : 3, 6 : 3. 

A dicsői játékosok verseny-ruti-
nosabbak voltak, míg a helyi játéko-
sokon meglátszott a kellő tréning hi-
ánya. A helyi tenniszezők közül Flóri-
án Kiki mutatott a legjobb formát. 

A Hargita, amint hírlik, augusztus 
közepén nagy sportünnepélyt készül 
rendezni, melyre a Brassovia football-
csapatát és tenniszgárdáját látná ven-
dégül. 

100.000 lej jutalom! 
annak, aki felmutat  egy olyan 
magyarellenes  pártoty  amelyet Réti 
ne támogatott  volna!t! 
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Magyarok! 
A tavalyi választásokon az 

urnák elnyelték szavazatainkat. 
A mostani választásokon fogjuk 
bebizonyítani, hogy a tavaly hová 
szavaztunk I 

A vármegyei választási iroda 
elnöke 

ujabb hirdetményben közli a válasz-
tókkal, hogy a julius 17-iki képviselő-
választás és a 20-iki általános szenátor-
választás a már közölt szavazókerületi 
helyiségekben reggel 7 órakor kezdődik 
és folytatólag  az összes választók le-
szavazásáig, de a legtovább másnap 
reggel 8 óráig tart. Közli egyúttal azt 
is, hogy azok a képviselő-, illetve sze-
nátorválasztók, akik igazolványukat a 
járásbíróságtól valamely ok miatt nem 
vehették át, azt a szavazási kerület 
elnökétől is átvehetik, de csak az il-
lető választás  napjának délutánján. 
Ugyanígy járhatnak el a községi és 
megyei tanácsosoknak városunkban a 
városházán tartandó jul. 24-iki szená-
torválasztásán szavazatra jogosultak 
is. Ezek azonban — rendes körülmé-
nyek közt — igazolványaikért f.  hó 
17-ikéig  az illetékes  járásbirósá-
guknál,  f.  hó 19 ikétől  23 ikáig  a me-
gyei választási  iroda  elnökénél  (a tör-
vényszék épületében, I. em. 16 sz. 
szoba) kell, hogy jelentkezzenek. 

A helybeli róm- katli- főgim-
názium 1931—32. iskolai évi 

adatai. 
(Az igazgatói zárójelentés alapján.) 

I. 

A tanári testület. 

A róm. kath. főgimnázium  tanári 
testülete az igazgatóval együtt 9 ren-
des, 3 helyettes, 1 iskolaorvos-egészség-
tantanárból és 3 óraadótanárból állott. 
Óraadó tanárok voltak : Szabó András 
1931. nov. 16-tól, Vasile Ghibedea 
1932. márc. 1-től, Kósa János dr. 
1932 ápr. 5-től. A tanári testületben 
az iskolai év folyamán  a következő 
változások történtek : A főtanhatóság 
1931. szept. 28-án Szász József  ren-
des tanárt a tanügy érdekében a kéz-
divásárhelyi tanítóképző intézethez he-
lyezte át. Nevezett tanár 1910. febr. 
28 ika óta működött intézetünknél s 
az itt eltöltött 22 év alatt derekasan 
kivette részét a tanári munkából, mint 
hosszú időn á t ' az önképzőkör veze-
tője, mint az ifj.  könyvtár őre és a ta-
nári értekezletek jegyzője. Kartársi 
szeretetünk kísérte uj állomáshelyére. 

1931. október 21-én este fél  9 
órakor váratlan és fájdalmas  csapás 
érte az intézetet. Agyvérzés következ-
tében meghalt Szlávik Ferenc igazgató, 
életének 56-ík, tanári működésének 
33-ik évében. Abrudbányán 1876. febr. 
9-én született. Középiskolai tanulmá-
nyait részben a gyulafehérvári,  rész-
ben a kolozsvári róm. főgimnáziumban 
végezte, ahol 1895. jun. 19-én érett-
ségi vizsgálatot tett s majd pedig a 
kolozsvári tudományegyetemen a ma-
gyar és latin nyelvből tanári oklevelet 
szerzett. Három évtizedet meghaladó 
értékes munkásságát az Erd. Róm. 
Kath. Státus tanítás- és nevelésügyé-
nek szentelte. Tanárkodott Marosvá-
sárhelyt, Székelyudvarhelyt, Csiksom-
lyón és Brassóban, ahonnan a főtan-
hatóság bizalma 1924. febr.  15 én a 
marosvásárhelyi igazgatói székbe hívta 
el. Onnan jött intézetünk élére 1928. 
szept. 1-én. Három évig vezette inté-
zetünket körültekintő bölcsességgel. Ne-
vét, mint a csíksomlyói iskoladrámák 
felfedezője  és ismertetője, az irodalom-
történet lapjain is ismertté tette. Októ-

Késa  cserépkályhák 
a legprímább chamotte-anyagból 

gyári áron kaphatók 
Köhori  Ernő  kályhásnál 

Str. Closca (Attila-utca) 4. 
Átrakásokat és mindennemű 

kályha- munkálatokat elvállalok. 

Konverziós-bejelentések-liez 
való nyomtatványok nyomdánk 

üzletében kaphatók. 
F^ n m r ^ n n r ^ n n n n n n r i i 

tóber 23-án temettűk nagy részvét 
mellett. 

Az intézet ideiglenes vezetésével 
a főtanhatóság  Biró Lajos c. igazgatót 
bízta meg, akit az igazgatótanács de-
cemberi egyhangú választása alapján 
Majláth püspök 1931. dec. elsejei ha-
tállyal rendes igazgatóvá nevezett ki, 
amit tudomásul vett a közokt. minisz-
ter is 7741 — 1932. sz. leiratával. Az • 
uj igazgató 1932. jan. 9 én tette le a 
hivatali esküt Pál István prelátus-pűs 
pöki biztos kezébe és ugyanakkor a 
tanári testület rendkívüli értekezletén 
elmondotta székfoglalóját. 

November 1-én katonai szolgá-
latra vonult be Veress Béla h. tanár. 
A változások következtében szüksé-
gessé vált helyettesítéseket kezdetben 
a tanári testület tagjai látták el igazán 
emberfeletti  munkával, többet tanítván 
a kötelező óraszámnál. Maga az igaz-
gató is uj évig 15 óra tanítása mellett 
végezte az igazgatói teendőket. A pénz-
ügyek vitelében, a mult iskolai évi 
zárószámadások elkészítésében fárad-
hatatlan tevékenységet fejtett  ki Jan-
csó Béla tanár. A többletmunka csak 
akkor szűnt meg, amikor a főhatóság 
a fennebb  említett óraadók alkalmazá-
sát engedélyezte, akik szaktudásukkal 
lehetővé tették, hogy az ifjúság  min-
den tárgyból a törvény előírta szak-
szerű oktatásban részesüljön. Óraadó-
ink lelkiismeretes munkálkodásukkal 
intézetünk leghálásabb köszönetét ér-
demelték ki. 

Papp Dénes h. tanár 1931. szept. 
1-vel rendes vallástanárrá, Kiss Elek 
h. tanár január havában rendes ének-
és zenetanárrá lépett elő. Ópra Bene-
dek h. tanár szorgalmas munkálkodá-
sának eredményeképpen január havá-
ban jogosító szakvizsgát tett a francia, 
magyar és román nyelvből. 

Dobos Ferenc dr, 1932. március 
1-én az ötödik ötödéves korpótlék él-
vezetébe lépett. 

Felei-segélyakció. 
Két héttel ezelőtt közöltük Felei 

Fazekas Bertalan, író, volt újságíró 
S. o; S. kiáltását. Ez a segélykiáltás 
a k'jtségbeesés küszöbén íródott s 
P'elei közhírré kiáltotta irtózatos nyo-
morúságát. Elmondotta, hogy öt év 
óta kujtorog állás nélkül, hogy egy év 
óta semmi jövedelme sincs, s három 
hónap óta súlyos betegen kínlódik 
édesanyjának csiksomlyói lakásán. 
Édesanyja szintén beteg, kétféle  kró-
nikus betegségben is szenved, s ha 
társadalmi uton hathatós segítség nem 
érkezik: a szenvedések megszűnteté-
sére más kiútja nincs: kénytelen el-
pusztítani édesanyját és önmagát Felei, 
még mielőtt az éhhalál, vagy a kínzó 
betegség végezne velük. 

A százezrek közül íme az egyik 
— derékbaroppant élet — akit 18 
éves korában az iskolapadból rángat-
tak uniformisba,  most pedig, amikor 
látszólag nincsen front:  nem törődnek 
az egykori frontkatonákkal.  Akkor 
pedig, a legelső raj vonalban, azt ígér-
ték, hogy békében is azok lesznek 
mindenütt az elsők, akik a fronton 
elől voltak. S leghátul kullognak, akik 
még élnek, mindenik országban. 

Három és félévig  szolgálta egy-
éves önkéntességét Felei is, közben 
két évig és két hónapig volt front-
küzdő a legelső rajvonalban, hadnagy-
ként szerelt le, majd a tiszti fizetésé-
ből meggyűjtött pénzecskével s hihe-
tetlen szorgalommal két diplomát szer-
zett, irodalmi pályázatokon három első 
dijat nyert, az uj magyar irodalom 
egyik legnagyobb ígérete volt és még-
is, mindezek ellenére is : ez a nagy-
jövőjű élet odajutott, hogy koldulni 
kénytelen addig ís, amíg végez vele 
az éhínség, vagy az öngyilkosság : 
megroppant idegei miatt. 

Egyrészt az emberek többségét 
sújtó gazdasági depresszióra, másrészt 
a még mindig tehetősek nemtörődöm-
ségére jellemző, hogy .Felei S. 0. S. 
kiáltásának általában alig volt vissz-
hangja. Pedig sok ismerőse, volt ta-
nulótársa, volt katonatiszt bajtársa él 
Udvarhelyen és a megyében is. Ke-
serűen emliti hozzánk irt levelében ís 
Felei, hogy egyetlen ismerősétől se 
kapott segítséget s egyetlen magyar 
intézménytől se. 

A Székely Közéletben megjelent 
S.O.S. segélykiáltás eredményeképpen 
közvetlenül Felei címére a következő 
segítség érkezett: N. N. 200 lej, Schu-
bert Erzsike : 200 lej, Koncz Károly 

dr. Oklánd, 50 lej. Ugy ezeknek, mint 
a Székely Közélet utján adakozóknak 
hálás köszönetet mond a segélyezett. 

Tekintettel azonban arra, hogy 
súlyos nyomorán mind e szépösszegü 
adományok sem enyhíthettek hatható-
san, s Felei és édesanyja, mindketten 
betegek : ismételten is kérjük azokat, 
akik tehetik; bármi csekély összeggel 
ís (levél utján bélyegben) siessenek 
mássorsra érdemes embertársunk segít-
ségére. Ne feledje  senki: ma nekem, 
holnap neked. A segítséget kölcsön-
képpen kéri Felei, s ha meggyógyul s 
élete jófordulatot  vesz : többszörösen 
visszafizeti  a segítséget, amit kapott. 
Ismételten közöljük címét: Felei Fa-
zekas Bertalan, ^umuleu, Jud. Ciuc. 

Prima cserépkályha 
szállítok legjutányosabb árban ^ 
a legegyszerűbbtől a legfino-
mabb kivitelig, szerelve, vagy pe-
dig csak a csempeanyagot a med-
:: gyesi >METAN«-gyárból. :: 

O r a e f  O y u l a 
kályhás, Media?. 

HÍREK. 
Julius 14. 

Bolyai  Gáspár emlékére* 
Örök  álomra hunytad  le sietned, 
Eszményi multak  vesztett  felperese: 
Bolyavölgy  utolsó,  muzsikális  lelke. 
Elvetélt  sorsok  bolygó árnyain 
Tűnődik  lelkem,  bús pogány keservét 
Kiöntöm:  felviharzó  vágyain 
Jöjj,  álmaimba visszavárlak! 
Bánatzászlóval  dalos  szivedtől 
Ugy  bucsuztunk,  mint hulló  levéltől: 
Drapériának  tűztem  lelkemet. 
Elhalt  örömök  kintornás  kínját. 
Kínpadra  gyötrő  szeretetben,  hitben, 
Uj  életre  hoztad  késő  verseidben. 
Megszenvedtél,  amiért szerettél: 
Múlttá  lett  magad  hitvesedhez  vágyott; 
Magyar  tragédia,  amit te vesztettél  — 
Mindennap  temetve egy mult  világot. 
Kedves  emléked  legyen áldott. 

Máréfalván,  1932 julius 9. 
Derzat Pap Gáza. 

E jelben győzni fogsz! 

E s a sxámaak, a választások 
miatt, rendes idejénél egy nappal 
előbb jelenik meg. 

Uj egyhásköri felügyelő 
gondnok. Az udvarhelyköri unitári-
us egyházkör julius 11-én tartotta Ho-
moródujfalu  községben évi rendes 
közgyűlését, ahol a tárgysorozat rend-
jén uj felügyelő  gondnoknak Csiky 
Albert nyomdatulajdonos, egyházi ta-
nácsost választották meg egyhangúlag. 
Az uj gondnok tartalmas beszédben 
mondott köszönetet. Az uj gondnokot 
számosan keresték fel  jókivánataikkal, 
amikhez mi is csatlakozunk. 

Halálozás. Kertész  Albertné  dra-
chenthali Fischer Lujza, f.  8 ikán, vá-
rosunkban elhunyt. Müveit és finom-
lelkű úrinő volt, aki zeneszerzéssel is 
eredményesen foglalkozott.  Kertész 
Albert nyug. tanító feleségét  gyászolja 
benne. Egyetlen fia  pedig az a Kertész 
Béla dr., évek óta Párisban élő magyar 
orvos, akinek a francia  főváros  orvosi 
testületei körében, szorgalmas és ere-
deti szakmai vizsgálódásaival elért 
megbecsültetéséről hírt adtak magyar-
országi lapok és folyóiratok  is. 

Ágota Annuska  folyó  hó 8-ikán 
városunkban elhalt. Az élete tavaszán 
eltávozott, fiatal  leányt kiterjedt rokon-
ság gyászolja, nagy részvéttel temették. 

Kovács  D. János  f.  hó 9-ikén, 
62 éves korában Kadicsfalván  elhunyt. 
Tekintélyes család gyászolja. 

Zakariás  István  f,  hó 9-ikén, 67 
éves korában városunkban elhalt. Ki-
terjedt család gyászolja. 

Őzv. Simó Györgyüé  Daróczy 
Mária f.  hó 13-ikán, városunkban 75 
éves korában, 48 évi özvegység után 
elhalt. Tekintélyes rokonság gyászolja. 



Értesítés. 
Tisztelettel értesitem a n. é. közönsé-
get, hogy órás és ékszerész-üzletemet 
f.  hó 1 tői visszahelyeztem Piac-tér 4 
sz. alá. (Szabó Dénes mészárszéke 
mellé). Szives pártfogást  kér továbbra 
is, tisztelettel: Reisz Sándor  órás 

és ékszerész. 

X F igye lem! Gyorsirási, kez-
dőknek német, francia  órákat ad, vizs-
gákra idegen intézetek részére élőké 
szit a nagy vakációban Lévai Lajos 
tanár, Székelyudvarhely, Ref.  kol-
légium. 

Megszűnik 
Udvarhelyt a vasúti állo-

más mellett levő 

sirkőraktár. 
Különböző kész márvány és 
trachit (cserekö) síremlékek 
mélyen leszá l l í to t t árban 
kaphatók. Megrendelések 
a legolcsóbb árban készülnek. 

Ilim 

ft  * 

X Ssülőkl A helybeli tanitónő-
képzőt, vagy a leányliceumót látogató 
leányaitok kitűnő ellátást és jó neve-
lést kapnak havi 1000 lejért a székely-
udvarhelyi Irgalmas Nővérek interná-
tusában. 

Kik és milyen okmányok 
alapján vehetők fel  a sxékely* 
keresxtari gacdaBági iskolába? 
Románia egyetlen magyar tannyelvű 
gazdasági iskolájába a jelentkezések 
megkezdődtek. Érdeke minden magyar 
gazdaifjunak,  hogy szükséges okmá-
nyait minél előbb beadja, nehogy a 
létszám betelte miatt kimaradjon az 
iskolából. Az iskolába felvehetők  olyan 
szülők gyermekei, akik mezőgazdasági 
ingatlanok tulajdonosai. A tanitás ok. 
tóber 15-étől április lö éig tart. A két 
évfolyamot  sikerrel végzett növendé-
kek egyéves katonai szolgálat kedvez-
ményében részesülnek. Beiratkozni 
szándékozó tanulóknak a következő 
okmányokat kell az igazgatósághoz 
beküldeniök : 1. Anyakönyvi kivonat 
arról, hogy a beiratást kérő elmúlt 14 
éves és még nem haladta meg a 30 
életévet. 2. Állampolgársági bizonyít-
vány. 3. Iskolai bizonyítvány legalább 
4 elemi osztály sikeres elvégzéséről. 
4. Orvosi bizonyítvány arról, hogy a 
felvételét  kérő egészséges és munka-
képes. 5. Vagyoni bizonyítvány, mely 
igazolja, hogy a beiratást kérőnek, 
vagy szüleinek legalább 2 kat. hold 
szántóföldje  van. A bizonyítványban 
az összes birtok feltüntetendő  mivelési 
ágak szerint. 6. Erkölcsi bizonyítvány, 
mely igazolja, hogy a tanuló, mint 
szülei b üntetlen előéletűek és jómaga-
viseletűek. Az iskola bentlakást és kon-
viktusi kosztot ad, melynek dija rész-
ben készpénz, részben terményekben 
fizethető.  Bentlakás és koszt diia, pénz-
ben kifejezve,  a hathavi időre össze-
sen mintegy 4000 lejre rug. Bővebb 
felvilágosítással  szívesen szolgál az is-
kola igazgatósága. Cím: Unitárius 
Téli  Gazdasági  Iskola.  Cristur.  Jud. 
Odorheiu. 

X Moiihirek. A mozi egész heti 
bemutató előadásán újra kivételes mű-
vészi élvezetben részesiti a közönsé-
get. Nagy anyagi áldozatok árán si-
került megszerezni több olyan film-
csodát, amelyek a technika legújabb 
csodáján, a Lichton-gépen kerülnek 
leadásra. E filmek  hire jóval megelőz-
te azok megjelenését. E filmek  és a 
szereplők játéka egyesíti magában 
mindazt, amit a modern filmtechnika 
ugy hangban, mint rendezésben pro-
dukálni képes. Szombat és vasárnap 
este 9 órakor Postás fiu  és a huga, a 
legszenzációsabb, németül éneklő, han-
gos filmszenzáció.  Főszerepben Anny 
Ondra. Helyárak: 22—17—12 lej. 
Ingyen jegyek érvénytelenek. — Jön 
Pat és Patachon. Jön Rio Grandé. 

Visbe fnlt  asékely leányka. 
Pál Vilma városi szolgálatban levő ke-
csetkisfaludi,  13 éves székely leány va-
sárnap d. u. vidáman távozott hazulról, 
2 leány társával együtt, hogy a szombat-
falvi  vashid közelében a Kűküllőben 
megfürödjék.  Meg is fürödtek,  s társai 
már ki is mentek a partra, mikor 6 
még visszamaradva, váratlanul mélyebb 
vízbe került. Állítólag, egy arra elha-
ladó csónak után kapott volna, miköz-
ben megszédült, s elveszítvén lélek-
jelenlétét, a mélységbe merült. A 
partról többen is látták kapkodását, de 
mire a baj komolyságát felismerték 
volna, késő volt. A szegény fiatal  le-
ány élve többé nem került felszínre. 
Holt testét mintegy fél  órai gondos 
kereséssel Pásztor Ferenc borbély ta-
lálta meg. Szülei hazaszállították Kecset-
kisfaludra  és ott temették el nagy rész-
vét mellett. 

RendkivUl oksó árakon 

szerezheti be szükségletét 
harisnyákból, keztyUkböl, ri-
dlkUlőkböl, kombinékból, kül-
földi  Kelim hárászokból, kézi-
munka anyagokból, nöi fehér-
nemiiekböl, pulóver- és golf-

kabátokból. 
Olcsó árak ! Szolid kiszolgálás 1 

Állandó gyári lerakat. 

Ordelt János-cégnél 
Dr. Ottó R WeisB fogorvos 

egy hónapi tanulmányi szabadságra 
elutazott. 

Kladötnlajdonos: a Könyvnyomda R-T 
Odorhelu-Székelyudvarhely. 

ROMANIA. 
Corpul Portáreilor al Tribunaluluí 

Odorheiu. 

No. 901—1932 port. 

Din oficiu. 

Publícatíune de lícítatíe* 
In baza cererei inregistratá sub 

No. 783—1932 fícutá  de Dr. Venet-
sek Josif  advocat ín Odorheiu in ca-
litate de curator al massei falimentará 
sot. lui Citron Árpád násc. Ábrahám 
Cecília. 

Pe baza decisului No. Fal. 283— 
1932/13 a Tribunaluluí Odorheiu ca 
instanta de faliment; 

Noi 1. Bálásescu, portárel de lan-
gá Tribunalul Odorheiu, aducem la 
cuno§tintá generalá cá in ziua de 3 
August 1932 ora 16 p.m. se vor vin-
de prin licitatie publicá la fâ a  locului 
ín Odorheiu Str. Horia No. 6 la lo-
cuin^a lui Schwáchter Hermán urmá-
toarele : 1. Diferite  márfuri  de manu-
facturá  anume : 100 buc. sápci, di-

ferite  pálárii, cravate, gulere, ghete, 
etc. men^ionatá in inventar sub pozi-
îe 1—43 fie  intr'o mássá cu preful 

de strigare Lei 6075 pre^ de estimare 
§i in lipsa de oferte  se va reduce trep -
tat cu Vs páná la minimül de Lei 
4050 fie  dupá pozî ii in care caz pré-
sül de strigare va fi  cel de estimare 
dupá inventar î numai in lipsa de 
ofertan î  se vor putea reduce la mi-
nimül de Vs a pre^ului de estimare. 

Cei interesati la licitatie vor de-
pune ín mána curatorului de faliment 
garancia de 10% dupá pre^ul de stri-
gare cum §i impozitul proportional, 
iar pre^ul de cumpárare in termen de 
3 zile in mána curatorului de faliment. 

Odorheiu, la 13 Julié 1932. 
Portárel : Bálá?escu. 

Hölgyek figyelmébe! 
Megérkezett a világhírű HEN-
KEL féle  léghűtéses, örök-

bullámositó gép 
Nagy Ferenc fodrászhoz. 
Használt Gllette-pengéket 

ujakra becserélek! 

Rádióját, 
antennáját, áramforrásait  a nyár 
működnék"jói rá̂  nem volna kellő han^ 
szelektív, vagy tiszta 
Modern kapcsolású mintal^észülékeimböl îgé 

felelőt  választhat. 
• ttllllllllKlilllllllXlilllll*'** 

Teljesen uj rádiókat, átalakításokat becsül®teŝ ^ 
kával, felelősségre,  jutányos áron készítek. 

tilt 

Augusztusi hirdetésemben rádióim árát közölni fogom. 
J a k ó A l b e r t tanár rádiótechnikai műhelye. 

G. Dragalina-utca 22. 

Ha elegáns és szép cipőt 
akar vásárolni, ugy keresse fel 

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

Autómmal 
személy- és teherszál-
litást a l e g j u t á n y o -
sa í í ) ároE vállalok. 
iiiiiíikíte jj^T—jj^ 
Strarta Stefan  cel Mare 
(Malom-utca) 18 szám. 


