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Hatalmi erőszak és csendőrszurony rabolta el a Magyar Párt 
második szenátori mandátumát. 

Szabad választás helyett fe-
kete vasárnapot rendeztek a Szé-
kelyföldön  1932 julius 24-ikén. 
A gyűlölet és a düh teljes ere-
jével tombolt a hatalmi erőszak. 
A nemzeti jogok választási-kor-
mányának emberei elfelejtkeztek 
arról, hogy még külföldi  hirlap-
irókat is meghívott a kormány-
elnök, gyönyörködni a választá-
sok tisztaságának rendkívüli lát-
ványosságában. Eltörpült, sőt 
teljesen elenyészett ez a nagy-
értékü cél s ahelyett egy elva-
kult jelszó lett az ur: el kell 
taposni a magyarságot ott, ahol 
a sziv a legmelegebben, a leg-
veszedelmesebben dobog: a Szé-
kelyföldön  ! Az előző választá-
sok gyenge eredményét, sőt gyá-
szos kudarcait, helyre kell hozni 
a tanácsosok szenátorválasztá-
sér! Mep; kftll  mutatni, hogv a 
tanácsosok, a nép legértelme-
sebbjei, elejtik a Magyar Pártot! 

Már a 20-iki általános szenátor-
választásból tudni lehetett, hogy a 
féktelen  erőszak tovább fog  fejlődni  a 
tanácsosok szenátorválasztásán, de nem 
volt emberi képzelet azokra a vakmerő 
és durva törvénysértésekre, az őrjöngő 
erőszaknak olyan mértékére, amilyen-
nek vasárnap voltunk tanúi, A Ma-
gyar Párt vezetői is tudták, hogy a 
vasárnapi választás nem lesz tiszta, s 
az emberileg megtehető óvintézkedé-
seket a lehetőségig megtették. Az 
utolsó napokban bejárták a községe-
ket, hogy a választókat a készülő 
visszaélésekre figyelmeztessék,  de a 
nehéz gazdasági munkák miatt az er-
dőkön, lázokon levő és ott éjszakázó 
gazdákkal nem tudtak érintkezni. Any-
nyit azonban mégis elértek, hogy 
egyes választóknak hirt tudtak adni a 
készülő merényletről, s ezek nem jöt-
tek be szombat este falujokba,  hanem 
az erdőkön, kaszálókon lappangtak. 
Asszonyaik oda küldték ki nekik a 
tisztaruhát s vasárnap hajnalban rej-
tett utakon szökdöstek be a városba. 
Aki nem volt elég óvatos, attól még 
otthonában elvették a csendőrök a 
választói igazolványt s megfenyeget-
ték, hogy ne merjen bemenni a sza-
vazásra. Ilyen hatalmi előkészületek 
után kezdődött meg a vasárnapi »sza-
bad« szenátorválasztás. 

Az első szavazókat a választási 
zóna kőkereszttéri végénél rendőrök 
és detektívek kordonja tartóztatta fel. 
Bogdán Nicolae rendőrkomandáns, 
Porsche rendőr és. Dumitrescu detek-
tív a választói igazolvány felmutatá-
sát követelték, pedig nekik semmi kö-
zük sem volt a választáshoz. A vá-
lasztók felmutatták  igazolványukat, de 
a rendőrök azt mondták, ez nem elég, 

hozzanak azonossági bizonyítványt is 
— a jegyzőtől, vagy jőjenek a jegy-
zővel. A rendőrök Sebesi János és 
dr. Hinléder közbelépésére sem akar-
tak felhagyni  törvényellenes cseleke-
detükkel, de az első 3 választónak 
sikerült mégis áthatolni a rendőrök 
vonalán. A törvényszék előtt azonban 
a kivezényelt katonák tartóztatták fel 
őket s ott sem használt a választó 
igazolására egyedül szükséges okmány : 
a választói igazolvány. Sebesi János 
erélyesebben avatkozott a dologba, a 
katonákat emelt hangon figyelmeztette 
eljárásuk törvénytelen voltára, s rájuk 
kiáltva : szúrjanak  le, vagy fogjanak 
el, de  a választókat  úgyis beviszem, — 
a legelőbb jelentkező választókat a 
szavazási zónába bejuttatta. 

Eközben egymásután érkeztek a 
Magyar Párt otthonába a híradások a 
választők feltartóztatásáról.  Az egész 
n.egyét c;;,trcrr,*!??pot'3Zf>rüer>  szî H'.ítAJr 
meg a csendőrök. A kénosi tetőn fel-
tartóztatták a teherautón érkező ok-
lándiakat, köztük Paál Ferenc unitá-
rius esperest és dr. Máthé István ügy-
védet. Máthé István később megszö-
kött a csendőröktől s erdei utakon, 
egész napi gyaloglással jutott el a 
városig, s így sikerült neki a délutáni 
órákban leszavazni. Feltartóztatták a 
szentpáliakat, szentmártoniakat s az 
erdőbe terelve őrizték őket. Ugyanígy 
jártak a lövéteiek is. Agyagfalva,  Décs-
falva,  Magyaros választóit Bögözbe 
terelték s onnan nem engedték be-
jőni. Erdővidékéről egyetlen község 
sem tudott bejőni, feltartóztatták  Olasz-
telek, Bardoc, Száldobos, Erdőfüle, 
Vargyas, Magyarhermány, Felsőrákos, 
Bibarcfalva,  Kisbacon községeket, 
ugy, hogy ezek a Magyar Párt részére 
teljesen elvesztek. Csak Bartha Izsák, 
a hűségéről ismert derék magyarpárti 
vezető tudott kiszökni Olasztelekről, 
de a városba ő se juthatott be, mert a 
Hagymáson a csendőrök elfogták.  A 
zetelakí választó-tanácsosokat Fenyé-
den felül,  a Keményderesnél tartóz-
tatták fel  a csendőrök. A városon 
egyre nőtt az izgalom a hallatlan és 
példátlan erőszak láttára. Dr. Jodál 
pártelnök és dr. Hinléder ügyvezető 
Bárbat prefecthez  siettek, hogy tőle 
az erőszak megszüntetését kérjék. 
Minthogy előző napon a teherautósok 
hajtási engedélyét bevonták, azt kér-
ték a prefecttől,  adassa vissza egy-
két teherautós hajtási engedélyét, 
hogy teherautókon hozhassák be az 
utakon feltartóztatott  választókat. Bár-
bat azt felelte,  hogy az autók szaba-
dok, menjenek csak nyugodtan a vá-
lasztókért, ő telefonálni  fog  a csendőr-
őrnagynak. Teherautót persze nem 
lehetett kapni. Erre dr. Jodál és Hin-
léder személyautóval mentek ki a ze-
telakiakért, de a Keményderesnél a 

máréfalvi  őrmester ötödmagával utjo-
kat állta és nem engedte tovább őket. 
Hiába hivatkoztak a törvényre, a pre-
fect  kijelentésére, az őrmester azt 
mondta, hogy felsőbb  parancsra cse-
lekszik és nem engedi meg az idő-
közben Zetelakára hazament választók 
behozatalát. A siklódiak Malomfalván, 
egy csomó választó pedig a Szejkén 
volt feltartóztatva.  Dr. Jodálék oda is 
kimentek, de az utat mindenütt csend-
őrök állották el. Időközben sikerült 
egy magán-teherautót keríteni, ame-
lyen dr. Borbáth Samu és Varró Elek 
mentek ki Lövéte, Almás, Szentmár-
ton, Szentpál felé,  hogy a feltartózta-
tott és már szétszóródott választókból 
összeszedjék, amennyi az autóra fel-
fér.  Fel is vettek 15 választót, de 
Homoródfürdőnél  a csendőrök letar-
tóztatták azokat. Ezekért a késő éjjeli 
órákban újból teherkocsit küldött a 

!. pártvezetőség, hogy a meggyötört em-
bereKet községeikbe házabzáiliísa. 

A karikások azonban egész nap 
éltek a választások >szabad5ágával«:. 
Teherautókon, a jegyzők felügyelete 
mellett szállították be a városba a sza-
vazókat s azokkal egyenesen a megye-
ház udvarára hajtattak. Ott az egész 
apparátus készenlétben volt. Prefect, 
szolgabíró, jegyző és megfelelő  számú 
terroristák készítették ki a szavazókat 
s azután újból teherautóra ültetve 
őket, így robogtak be minden kordo-
non keresztül a szavazóhelyiség elé. 
Sebesi Ákos felháborodva  tiltakozott 
az erőszak ellen s a megyeháza előtt 
azt kérdezte, miért hajtják be a vá-
lasztókat a megyeházára? Az urak, 
élükön a vitéz Botcoval, neki mentek 
Sebesi Ákosnak, rákiabáltak, azt mond-
ták neki: menjen Magyarországra I 
Sebesi igy felelt  : nem megyek, mert 
én itt születtem I A prefect  azt kiál-
totta feléje  : szégyelje magát I Sebesi 
erre is megfelelt:  szégyelje magát 
maga ! Ezt már nem szenvedhették el 
az urak, rendőrért kiáltottak és Sebesi 
Ákost letartóztatták, a rendőrségre 
kisérték. Dr. Hinléder nyomban pa-
naszt tett Bilciurescu törvényszéki el-
nöknél s csak erre a közbenjárásra 
bocsátották el a rendőrségről Sebesi 
Ákost. 

Azok a választók, akiknek igazol-
ványát a csendőrök már előzőleg el-
szedték, igazolvány nélkül jöttek be a 
városba, ha bejöhettek. Ezek közül csak 
néhányat lehetett a kordonokon át-
erőszakolni, hogy a szavazási elnök-
től másodlatot kérjenek és leszavazhas-
sanak. Mások igazolvánnyal sem tud-
tak bejutni a zónába. Dénes Mózes, 
a lelkes muzsnai pártférfiu,  csak a 
délutáni órákban tudott bevergődni 
mindenféle  álutakon a városba. Bár 
ekkor már kevés volt a szavazó s a 
Magyar Párt vezető emberei ráértek 

egy választóval is többet foglalkozni, 
— mégsem sikerült bejuttatni Dénes 
Mózest semmiképpen sem az urná-
hoz. Pedig megvolt a választási iga-
zolványa. De most már a rendőrök és 
a katonák is jobban ráértek, hogy 
minden erejükkel rávessék magukat 
az egyes választókra. Dénes Mózest 
ekkor nagy kerülőkkel, az Iskola-utcán 
és a Szentimrén át a ref.  temető külső 
végéhez vezette egyik magyarpárti 
ember, hogy a temetőn át szökjék be 
a szavazási körletbe. Mikor azonban 
Dénes Mózes a kerítésen átugorva a 
temetőbe jutott, ott a sírok közül két 
revolveres rendőr támadt fel  s kény-
szeritették, hogy ugyanazon uton, 
amelyen jött, vagyis a kerítésen visz-
szamászva távozzék. Nem tudott le-
szavazni. Hasztalan kísérelték meg a Bö-
gözbe terelt választók behozatalát is, 
a csendőrség ezt is megakadályozta. 

Meg kell emlékeznünk a derék 
makfalviakról,  akik, a csendőrök elől 
szökve, a hosszú utat vasúton, egész 
napi utazással és várakozással tették 
meg. A segesvári állomásra érkezve, 
ott már nagy kétségek között szo-
rongtak, látva, hogy mindenütt csend-
őrök állják el az utat. Mégis sikerült 
felérkezniük  Udvarhelyre s a délutáni 
órákban le tudtak szavazni, 

öreg, 70—75, éves emberek, 
hosszú és fáradságos  gyaloglással, 
erdei utakon, patakokon való bujká-
lással jutottak el a városba, ahol át-
izzadva, összetörve, órákhosszat kel-
lett előbb pihenniök, hogy a testi és 
lelki fáradságot  kipihenve, leszavaz-
hassanak. 

Nem akarunk neveket kiirni, ért-
hető okokból, de nevek nélkül is fel 
kell jegyeznünk ezeket az apró rész-
leteket, mert ezek felemelő  bizonyíté-
kai a mi népünk fajához  és a nem-
zeti küzdelemhez való hűséges, ki-
tartó és áldozatkész ragaszkodásá-
nak . . . 

Az idő a zárórához közeledett 
és látni kellett, hogy a felkészült  erő-
szakkal szemben minden további kí-
sérlet hiábavaló. Az »eredmény< már 
nem lehetett kétséges, hiszen az lett 
volna csodálatos, ha a példátlan erő-
szaknak nem lesz meg az előkészített 
eredménye. A szavazatok összeolva-
sása gyorsan megtörtént: összesen 
leszavazott 675 választó, ebből a Ma-
gyar Párt kapott 294 szavazatot, a 
karikások 378 at. Semmis volt 3 sza-
vazat. Nem jutott el az urnához 239 
szavazó, ami bizonyára nem a kari-
kások, hanpm a Magyar Párt kárára 
történt. Ha ebből a 239-ből csak 200 
akart volna leszavazni s engedték 
volna leszavazni, abból még a leg-
rosszabb feltevés  szerint is legalább 
150 a Magyar Pártra esett volna s 

MOZI. — Szombat és vasárnap este 9 órakor a Boldog napok. A főszerepben Charlolte Susa, GretI Theimer, Verebes Ernő, Szőke Szakáll, Paul Hörblger. 
Helyárak 22—17—12 leu. Bővebbet a hírek között. — Kedd ós csütörtök A házasság vására. Szenzációs, líchtonos, hangos film. 



2. oldal. SZÉKELY KÖZÉLET 1932 julius 30. 
még így is meg lett volna a Magyar 
Párt többsége. 

A magyarsag leiemeii lovei, 
büszke öntudattal és a becsüle-
tesség tiszta érzésével fogadja  a 
hatalmi erőszakkal kikényszeri-
tett eredményt. Ezt a román 
parasztpárt s a hozzászegődött 
renegát magyarok nem mond-
hatják magukról. Nem állhat-
nak többé a nép elé emelt fővel 
azok, akik az egyoldalú válasz-
tási propaganda alatt, a hatósá-
gilag összetoborzott gyűlésekén 
a népjogókat  hirdették s már az 
első lépésnél elkobozták ^ nép 
egyetlen, még meglevő jogát: 
a választói  jogot.  Nemrég még 
álszenteskedtek, hogy a népet 
ne verjék a csendőrök, s már a 
választás utolsó napján, amikor 
már nem volt másra szükségük, 
csak szavazatokra: a csendőr-
séggel üttették arcul az egész 
népet! Ezt letagadni nem lehet, 
mert az egész közönség szeme-
láttára hajtolták végre az erő-
szakot. És ők mégis a legdur-
vább cinizmussal megkísérlik 
letagadni. Azt irják magyarelle-
nes lapjukban, hogy „a válasz-
tók Ítéltek". Hát nem igaz, hogy 
csendőrök állották el az utakat ? 
Nem igaz, hogy nem engedték 
szavazni a választókat ? Hát 
semmi sem igaz ? Azt irják: 
„még ha igaz is, hogy néhány 
faluból  nem jöhettek be a vá-
lasztók" —, de arról hallgatnak, 
hogy miért  nem jöhettek  be?/ 

Megáll az embernek az esze 
ennyi erkölcstelenség láttára. Az 
egész Székelyföldijei  szemben 
akarnak tagadni, mert Csik- és 
Háromszékmegyében ugyanígy 
jártak el, ugyanígy „győztek". 
De ezt a fekete  vasárnapot le-
tagadni nem lehet s a székely-
ség bizonyítani fog.  A Magyar 
Párt az összegyűjtött és okmá-
nyokkal igazolt adatok alapján 
nemcsak a választást fogja  meg-
támadni mindhárom vármegyé-
ben, de a tettenért bűnösök el-
len is megteszi a bűnvádi fel-
jelentést. Feljelenti a csendőrö-
ket, rendőröket, jegyzőket és 
mindazon más közegeket, akik-
nek része van az erőszakban és 
hamisításban. Ezek majd ĵ urát 
fogják  adni, hogy kitől kaptak 
parancsot az erőszakosságokra! 

Az elrabolt mandátumok nem 
kisebbítik a Magyar Párt és a 
magyarság erkölcsi erejét. A re-
negátoknak pedig nem adnak 
erkölcsi erőt. Ők csak egyéni 
haszonélvezői most a mandá-
tummal járó anyagi előnyöknek, 
de ilyenek is csak addig lehet-
nek, amíg el nem következik 
egy valóban tiszta választás, 
amikor megnyilvánulhat a nép 
meghamísitatlan ítélete! 

Kínos kérdés. 
1. A prefect  azt mondta, 

hogy a választói gyűlések meg-
tartásához nem kell írásbeli en-
gedély, mert általános rendele-
tet adott ki, hogy a gyűléstar-
tást enélkűl is meg kell engedni 
mindenik pártnak. 

2. A csendőr azt mondta, 
hogy neki rendelete van a pre-
fectustól  186 szám alatt, hogy a 
gyüléstartást senkinek se en-
gedje meg külön írásbeli enge-
dély nélkül. 

Uraim! Ki mondott igazat? 

Válasz a l|agy^r Kurír jipl. 10-iki h 
a Hargita juL 7-ikí számára. 

Ugy látszik, hogy ez a két lap 
iker testvérek, mert elég egyformán 
tudják a Magyar Pártot, vagyis a ve-
zetőségét rágalmakkal illetni. 

Éppen ez inditott arra, ho^yezen 
propaganda-számokra válaszoljak, ha-
bár sok példányt küldte^ a falumba, 
de iu a helyi rikkancsok szerény sze-
mélyemet még arra sem méltatták, 
hogy egy ingyen lapot olvashassak. 
De azért csak kaptam és elolvastam. 

Meg keli irjam a nevezett lapok-
nak, hogy valahányszor a Magyar 
Párt v̂ ezetőségét rágalmazzák, mind-
annyikor minden níagyar emijert bán-
tanak és gyaláznak. Mert ne felejtsük 
el, hogy bármit is mondjanak a rene-
gátok, de mi, a gerinces magyarok 
nagy tábora, mindig a rágalmazottak 
háta mögött vagyunk. 

Azt irta a Magyar Kurír, hojgy a 
magyarpárti urak voksokat kéregetni 
jártak a falukra.  Hát én iga^n a fa-
lumban nem láttam és nem is jártak 
magyarpárti urak, vagy jelöltek. Ép-
pen ellenkezőleg, jártak a karikás hi-
tehagyottak, nem kéregetni, hanem 
koldulni. 

Azt kérdezi a lap. hogy ott vol-
tak-e mellettünk a magyar urak a te-
lepesek birtokának égbekiáltó igaz-
ságtalan elvételénél? 

Hogy a Magyar Párt 13 év alatt 

nagy eredményeket nem ért el, azt 
nemcsak a renegátok mondják, azt mi 
is jól tudjuk. De ne gondolják, hogy 
nekünk nincs annyi eszünk, hogy azt 
is ne tudjuk, hogy ez nem az ők hi-
bájuk, hanem egyeneisen a renegátok 
büne. Mert saját magokra akkor mond-
ják az Ítéletet, amikor elismerik a te-
lepesek birtokainak igazságtalan elvé-
telét és még számos ilyen balkezes 
intézkedései vannak a mindenkori kor-
mányoknak, a kisebbségek bőrére. S 
mégis az iíyen kormányókat támogatja 
a magáról m^feledkezett  M. Gazda-
sági Szövetség. A Hargita pedig azt 
Írja, hogy a M. Gazdasági Szövetség 
segitő testvén jobbját elutasította a 
Magyar Párt. 

De kérdem, ha a Magyar Párt 
helyében a M. G. Szövetség volna és 
tudná, hogy milyen erős tábor áll az 
ő háta mögött, ő nem utasította volna 
el azt ? 

És ha azt állítja a Magyar G. 
Szövetség, hogy testvéri jobbot nyúj-
tott és testvérek vagyunk, hát mért 
nem harcolunk egy pártban és együtt ? 
Mert én azt hiszem, nem a Magyar 
Párt kellene igazodjék, hanem az a je-
lentéktelen kis M. G. Szövetség. 

Orbán Ziiga 
íöldmives, 

Ipartestületi ügyek. 
Országos kirakó vásárok: julius 

hó 30 án Nagybacon, augusztus l én 
Bönyha, Pálos, Bázná, Lövéte, Nyá-
rádszereda, Szászszentgyörgy, 2 án 
Koródszentmárton, 3 án Szászkézd, 
5-én Nyárádmagyaros. 

Több ízben foglalkoztunk  mind-
azon előnyökkel, amelyeket minden 
ipartestületnek az 1884 évi ipartör-
vényen alapuló önkormányzat biztosít. 
Amint többször olvastuk, egyes helye-
ken 50—60 éves ipartestületek mű-
ködnek, melyek a törvény alapján, 
sok hasznos és üdvös dolgot müvei-
tek a kísiparososztály érdekeinek biz-
tosítására. Az ipartestületek működé-
sének hasznosságát és célszerűségét 
különféle  esetek igazolják, a legtöbb 
helyen a tagok tagdijfizetési  kötelezett-
ségüknek mindig szívesen tettek és 
tesznek eleget és igy sok ipartestület 
a szellemi munkán kívül még anya-
gi eredményeket is tudott elérni. 

Sajnos, az utóbbi időkben olvas-
tuk az is, hogy az ipartestület anyagi 
helyzetét némelyik helyen megirigyel-
ték s megfosztva  önkormányzati jo-
gától, vezetőségét feloszlatták,  sőt va-
gyonát is elkobozták. Ez történt a 
szatmári ipartestülettel is, amely más-
fél  évvel ezelőtt veszítette el önkor-
mányzati jogát és azóta a testület 
adminisztrációs ügyeit a város látta 
el hivatalból, különös gondot fordítva 
arra, hogy a tagdijakat a legpontosab-
ban beszedje. Ezen ipartestületnek 
aggmenháza is van és ezen aggmen-
ház védenceiről már nem történik gon-
doskodás, úgyannyira, hogy az ott el-
helyezett szegény elaggott iparosok ma 
már a szó szoros értelmében éheznek. 
Az ipartestület régi vezetősége emiatt 
memorándummal fordult  a városi ta-
nácshoz, hogy az ipartestületi ügyek 
körül történt könnyelmű gazdálkodás 
következményeit siessen rendezni és 
sürgősen gondoskodjék az aggmen-
házban elhelyezettek ellátásáról is. 

Ez a szomorú eset csak okulásul 
szolgálhat arra nézve, hogy az ipar-
testületek függetlenségére  és a tagok-
nak ugy anyagi, mint erkölcsi össze-
tartására okvetlenül szüksége van min-
den kisiparosnak, mert az ipartestület 
megszűnésével elvesztette minden tag 
azon biztositékát, amelyet a mai ne-
héz viszonyok mellett érdekeinek meg-
védése szempontjából ókvetleníil bír-
nia kell. Ezalkalommal szükségesnek 

látjuk kitérni arra is, hogy a székely-
keresztúri szépmultu ipartestület az ál-
tala rendezésre vállalt f.  évi székely-
földi  országos nagy iparoskongresz-
szus megtartását, amely augusztus 
14 re volt meghatározva, elhalasz-
totta. Ismerjük az 4Íy«n bongras -̂
szus rendezésével járó terhes felada-
tokat és anyagi gondokat, de választ-
mányunk, midőn ezen ügyet tárgyalás 
alá vette, az elhalasztás tudomásul 
vétele mellett azt is határozottan le-
szögezte, hogy az elhalasztás nem 
vonhatja maga után a nagygyűlés meg-
nem tartását. Nehéz időket élűnk, s 
különösen szenved a kisiparos osz-
tály, amelyet míg egyfelől  a konver-
ziós törvény előnyeiből kizártak, más-
felől  megfizethetetlen  adóterhekkel 
gyötörnek. Azonban bajaiban ered-
ményt csak ugy remélhet, ha Erdély 
és a Bánság egész kisiparossága össze-
fogva,  közös erővel küzd létének tönk-
retétele ellen, s ezért kell az emiitett 
kongresszust is megtartani, ahol tár-
gyalás alá vétessék az iparosság min-
denféle  ügye és követelése. Erre néz-
ve a keresztúri ipartestületet külön is 
fel  fogjuk  kérni a kongresszusi érte-
kezletnek okvetlen megtartására. 

Ipartestületünk keres asztalos- és 
lakatos szakmára tanoncokat. Érdek-
lődők forduljanak  ipartestületünk hi-
vatalá}ioz. Az lparte»tOlet elnöksépt. 

Mi lesz az Ígéretekkel? 
A karikások lapja julius 7-iki szá-

mában nagy hangon hirdette, hogy: 
nem türjük tovább a csendőrök ga-
rázdálkodását s különösen követelte, 
hogy a lövétei csendőrőrmestert he-
lyezzék el, aki külön pofozó-szobát 
rendezett be az örsön s ott kegyet-
lenül elveri az embereket. Az őrmes-
tert hirtelen át is helyezték, de ugy 
látszik, csak a választások idejére, 
mert most, hogy a választások lejár-
tak, az őrmester  ur ismét visszakerült 
Lövétére,  javában uralkodik ott s ke 
ményen fenyegetőzik  azok ellen, akik 
panaszoltak ellene. 

Kérdezzük Bárbat prefecttől:  mit 
szól ehhez ? Mert a karikás újság azt 
írta, hogy ő helyeztette el a »szadista 
hajlamairól ismert őrmestertc. Vagy 
talán nem igazak az őrmesterről irt 
visszaélések ? Ez esetben a csendőr-
parancsnokságot kérdezzük: miért 
nem indíttat rágalmazásí pert a lap 
ellen ? Valamelyik kérdésre valakinek 
felelnie  kell! 

ROMÁN LAPSZEMLE. 
A Calendarul  julius 16-ikí számá-

ban Szász Endrének, a Keleti Újság 
főszerkesztőjének  25 éves jubileumá-
ról ír hosszabb cikket. Ismerteti az 
elhangzott beszédeket s kiemeli, hogy 
Tilea miniszter levelében azt itja 
Szásznak, hogy egy oly kisebbségi 
újságíró, aki lojális fegyverekkel  har-
col a népe érdekében, az ellenfelei 
tiszteletét is kiérdemli. A lap megem-
líti, hogy a kolozsvári körökben mély 
benyomást keltett az, hogy a magya-
rok mennyire értékelik újságíróikat és 
mennyire ki tudják fejezni  tiszteletü-
ket azok iránt, akik az általános jóért 
küzdenek, legtöbbször erkölcsi és 
anyagi honoráció nélkül. 

» 

A Cuvániul  julius 15-iki számá-
ban cikket ir a reviziónista offenzívá-
ról. A békeszerződések által teremtett 
helyzet megváltoztatására ma élénkebb 
tevékenység észlelhető, mint bármikor. 
A német kitartás által Lausanne-ban 
elért siker e rombolók merészségét 
megnöveli. Tehát várhatjuk, hogy a 
legközelebbi hónapokban Beriin, Bu-
dapest és Szófia  a maximálisra növe-
lik erőlködéseiket a revízió érdekében, 
amelyet pénzügyi téren már elértek. 
Jelek erre már vannak. Ilyen a dan-
zígi német nemzeti szocíálista tüntetés. 
Ujabban sokat beszélnek a lengyel 
korridor visszaadásáról. A magyaror-
szági revans-pártok és ligák nagy de-
monstrációkra készülnek, Szent István 
napja a magyar revans ünnepe lesz. 
A magyarok addig mennek merészsé-
gükben, hogy a hírhedt Dunablokk 
előzetes feltételévé  teszik a revíziót. 
Bulgáriában a sajtó egy része azt han-
goztatja, hogy Dobrudzsa visszaadása 
előtt nem valósítható meg a román-
bolgár együttműködés. így tehát a lau-
sannei megegyezés, ahelyett, hogy a 
nemzetközi ellentéteket likvidálta volna, 
inkább bátorítólag hatott a revízió hí-
veire, A pénzügyi rendelkezéseket meg-
változtattuk, mondják a reviziónisták, 
most jönnek a politikaiak és a terüle-
tiek. Egyedül csak saját erőnkben biz-
hatunk, írja a lap, a belpolitikai har-
cok és pénzügyi nehézségek nem fe-
lejtethetik el velünk, hogy mindenek 
felett  áll a háború annyi véráldozatá-
val megteremtett nemzeti egységünk. 
Készüljünk fel  tehát alaposan a revi-
ziónisták támadására, mert ma győz-
tesnek lenni inkább jogvesztést jelent. 

A Calendarul  julius 24 iki szá-
mában felteszi  a kérdést, hogy a vá-
lasztások rendén a kormány valóban 

A század legjobb vicce. 
A karikások nincsenek megelé-

gedve a 20-iki szenátorválasztás ered-
ményével. Szeretnék a Balogh Arthur 
mandátumát is megkaparintani — a 
rabonbán számára. Azt mondják, meg-
támadják ezt a választást, vagyis kon-
testációt adnak be. És van-e rá okuk? 
Hogyne volna I Azt mondják, bor-
zasztó nagy csendőri erőszak volt, a 
a csendőrök feltartóztatták  • szavazó-
kat, nem engedték leszavazni. Ők 
mondják I És ezt magával a Magyar 
Párttal bizonyítják. Bizonyítják éppen 
a Magyar Párt által azon a napon 
a választási elnökhöz beadott írásbeli 
kontestácíóval, melyben ez a csendőri 
erőszak megszűntetését kéri. Hát ez 
igazán az évszázad legjobb vicce I 

Megjegyezzük — gyengébbek 
kedvéért — hogy a karikások nem 
állítják, hogy vasárnap, 24-ikén is 
erőszakoskodtak volna a csendőrök. 
Egy csepp erőszak sem volt, egyetlen-
egy választót meg nem akadályozott 
senki a szavazásban, csendőrt pedig 
az egész vármegyében sehol se lehe-
tett (látni. Ezt már bizonyítani sem 
kell. Ezt bizonyítja maga az a tény, 
hogy ezen a napon az ő jelöltjüket 
>választottákc meg. Hát ezért olyan 
jó ez a vicc . . . 

A Székely Oalegylet egész napos kirándulása f. hó 31-én, vasárnap a Papkertben. Változatos műsor. Tánc. Ételek és italok kiszolgálása házikezelésben. 



l9Si  juilus 30. SZÉKELY KÖZÉLET 
irredenta propagandát üzött-e. Az al-
kaimat erre á kérdésre a budapesti 
sajtó ^ a közleményei adják, atrielyek 
a most lefolyt  választásokkal behatóan 
íoglalkoznak. A szóbanforgó  cikk min-
4enekelőtt azt állapítja meg, hogy a 
budapesti sajtó meglepően jól van ér-
tesülve a román belpolitika eseménye-
iről. Minden esetre sokkal behatóbban 
<6s részletesebben foglalkozik  ezekkel 
a kérdésekkel, mint a román sajtó a 
budapesti eseményekkel. Hivatkozik a 
Pesti Hírlap közleményeire, melyek sze-
rint a romániai állapotok nem tartha-
tók fenn  már sokáig, mivelhogy erő-
szakosságok és igazságtalanságok jel-
lemzik. A román adó^si rendszer az 
elfcépzelhetően  (igazságtalanabb. Az 
állÍMn terheinek 8ö®7o-át Erdély viseli, 
míg a regátra csak 2Wo esik. Hivat-
koíik a Nemzeti Újság s a Magyarság 
közleményeire is. Ez utóbbi szerint a 
Magyar Párt jelöltjeit megakadályozták 
abbáh; hógy a néppel érintkezzenek 
ölig ugyanakkor a korm"ány ügynökei 
ázt hirdették, h o ^ aki Erdély vissza-
csatolását kívánja, az szavazzon a 
nemzeti-parasztpárttal és a kormány 
listáin szereplő magyar renegátokkal. 
' - • • •——ír 

A hel7l)eli róm- kath. főgim-
ná^iom 1931-32. iskolai évi 

adatú. 
(Az igazgatói zárójelentés alapján.) 

II. 
A tanulók. 

Az iskolai beiratások a törvény-
előírta időben aug, 25—31. napjain 
voltak. A beirt tanulók száma 201. 
Tizenhattal több, mint az előző év-
ben. Osztályonként igy oszlottak meg: 
I. o. 50, II. o. 37, III. o. 23, IV. o. 
28, V. o. 23, VI. 0. 20, VII. o. 20. 
Vallásra nézve 146 róm. kath., 48 
ref.,  5 unitár., I luth., 1 gör. keleti. 
Nemzetiségre nézve 199 magyar, I 
német és I szerb. Egy kivételével, aki 
•csehszlovák állampolgár, a többiek 
mind román állampolgárok. A szülők 
lakóhelye szerint 49 helybeli, 75 me-
gyebeli és 77 más megyebeli volt. A 
szülők megoszlása foglalkozás  szerint 
«z : 70 földbirtokos  és földmívelŐ,  46 
iparos és ipari alkalmazott, 12 keres-
kedő és kereskedelmi alkalmazott, 23 
tanár, tanító, pap, 25 köz- és magán-
hivatalnok, 8 más értelmiségü (orvos, 
ügyvéd, gyógyszerész, mérnök), 9 
nyugdíjas és 8 egyéb. A róm. kath. 
finevelőben  82, a ref.  ínternátusban 
16, a szentferencrendi  szeráfikumban 
17, szálláson 23 és szüleinél 63 tanuló 
lakott. 

Az ifjúság  egészségi állapota ál-
talában elég jó volt. Sem ragályos 
betegség, sem haláleset nem fordult 
elő. Két tanuló előző évi betegsége 
miatt egész év folyamán  nem jelent-
kezett, egy tanuló a második évhar-
madban volt súlyos beteg. A torna 
alól négy tanuló volt felmentve. 

A tanulók fegyelmi  állapota álta-
lában jó volt, csak egy pár tanulót 
kellett engedetlenség miatt megdor-
gálni. 

A szülői ház és az iskola között 
való kapcsolat elmélyítése céljából az 
intézet március 13 án szülői értekez-
letet tartott, amelyen az igazgató és 
Frőlich Ottó régens tartottak pedagó-
giai vonatkozású előadásokat. 

A magaviseletből az iskolai év 
végén dicséretes érdemjegyet kapott 
120 (64-17»/o), jót 63 (33-69%) és 
megfelelőt  4 (2-14"/o). 

Az előadások szeptember 3-án 
kezdődtek és május 31-én fejeződtek 
be. Évvégi vizsgálatok a miniszter 
rendelkezése értelmében nem voltak. 
A miniszter 1932 máj. 16 án kelt 
66,643—1932 számú rendeletével azo-
kat a IV. osztályos tanulókat, akik 
1931 juníus havában eredménnyel 
tették volt le a felső  tagozati átme-
neti vizsgát, az idén felmentette  az 

3. oUiaL 

Rádióját, 
a nyár folyam án javíttassa ki. Ha nem 

rádiója : nem volna kellő ifían'géréje.  nem vöFna e'lég 
szelektív, vagy tiszta hangja. alakittaMa 'ár 'vagV^^^ . - _ "Y" 
Modern kapcTOlásu mmtakészülékeimből igényeinek teljesen meg-felelőt  választhat. 
Teljesen uj rádiókat, átalakításokat becsületes, egyéni mun-

ItIKfMIIttIKIMICt kával, felelőssé gre, jutányos áron készítek. 
Augusztusi tiirdetéseinitoii î dióini"'á'rárközöh fogom. 

J a k ó A l b e r t tanár rádiótechnikai műhelye. 
G. Dragalina-utca 22. 

t)]abb átmeneti y i ^ a letevése alól. 
Eszerint a mult évben letett átmeneti 
vizsga alapján 13 tanuló lép fel  az 
V. osztályba. Az idén a IV. osztály 
sikerrel végzett, de a mult évben át-
meneti vizsgát nem tett növendékek 
közül 8 jelentkezett átmeneti vizsgára, 
akik közül 5 vizsgázott sikerrel. 

Az idei baccalaureátusi vizsgára 
6 régi és 15 uj növendék jelentkezett. 
A régiek közül 3, az ujak közül 10 
tett sikeres érettségi vizsgát. 

A tanulmányi eredmény általában 
igen jónak mondható. A beirt 201 
tanuló közül az év folyamán  nem 
jelentkezett 2, a nehéz gazdasági kö-
rülmények miatt kimaradt 10, iskolát 
változtatott 2 s igy osztályoztak 187 
tanulót. Ezek közül fellép  153 (81 •82%), 
javít 30 (16 04%), ismétel 3 (1-60%), 
nem ismételhet 1 (0-54%). 

Kitűnő eredményt mutatott - fel 
Huber József  VII., Máthé László VI., 
Bányai József  III., Farkas Viktor, Páll 
László I. o. t. 

Jeles erednjényt értek el: Bíró 
István, Tóth László, Triebel József 
Vlli o. t., Incze Lajos, Nagy Lajos 
V. o. t., Buna Samu, Széli Sándor 
IV. o. t., Gidó Bálint, Imreh Gábor 
III. 0. t., Écsi László, Márton Gergely, 
Palkó István, Péter László, Székely 
Áron, Varga János II. o. t., Csergő 
Bálint, Kajcsa András I. o. tanulók. 

SPORT. 
A Benke-kupa középdöntője 

Udvarhelyen. 

Vasárnap érdekes sportélvezetben 
lesz része városunk közönségének. A 
mult évi kupagyőztes g;yergyószentmik-
lósi tenniszgárda játszik a helyi ten-
níszcsapattal középdöntőt a Benke-
kupáért. A gyergyóíak már kétszer 
nyerték meg a kupát, a Hargita is 
két éven keresztül volt megérdemelt 
birtokosa az értékes tennisz alapítvány-
nak, melynek célja közismert: az öt 
székely város sportbarátságának kiépí-
tése, fejlesztése.  A gyergyóí sportegy-
let legerősebb összeállításában veszi íel 
a küzdelmet a következő játékosokkal: 
Liebl Edith, Zárug Lencsi, Barabássy 
Babkó, Gaál Alajos dr., Weinstein Fe-
renc, Bazilidesz Tibor, Lázár Miklós. 
A benevezett játékosokat külön-külön 
nem szükséges kiemelnünk, mind fiatal, 
lelkes és kitűnő erők, akik alig néhány 
hete a szlovenszkóí magyar válogatott 
tenniszgárda eUen is igen szép ered-
ményekét értek el. A Hargita össze-
állítása még nem végleges, a keret a 
következő : dr. Szabó Károlyné, Flóri-
án Kiki, Lőrinczy Kicsi, Szabó Ká-
roly dr., Asztalos Kálmán, Flórián 
László, Lőrinczy Zoltán és Csíki Bandi. 
A kupaversenyre, mely iránt már is 
nagy az érdeklődés, a belépti díj tet-
szés szerinti lesz, s az reggel 9 órakor 
kezdődik és tart egész nap. A ver-
senyek alatt pedig fagylalt  és hideg 
italok fognak  a közönség rendelkezé-
sére állani. 

A Keresztúr—Udvarhely közti 
keddi barátságos tenniszmérkpzésből 
a szerencsésebb összeállítású keresztú-
riak kerültek ki győztesen 7 :4 arány-

ban. A mérkőzést, mely a két csapat, 
illetve a két város között már évek 
ófa  fennálló  sportbarátság ujabb meg-
erősítése volt, közös vacsora követte, 
ahol Préda ü^ész és Gyarmathy dr. 
beszédeikben is kifejezést  adtak ennek. 
A reváns-mérkőzés Kereszturon au-
gusztus elején lesz s annak előkészü-
letei Kereszturon már megkezdődtek. 

(Cs) 

HÍREK. 
Jalins 29. 

Vezércikk. 
Irta: Bengrom AkonK. 

Mióta őseim, akiknek én utóda va-
gyok, az utolsó fehérlovat  feláldozták 
az őspogány Harghitában, ilyen nagy 
baj sohasem volt. Nem az a baj, 
hogy >egyenlőre« megbuktam. Ezt 
csak a rövidlátó magyarpárti urak 
gondolják. Látszik, hogy nem tudták 
a grófságon  felül  vinni. De nekem a 
táltosoktól örökölt éleslátásom van. 
Ezenkívül magyarofszágl  összekötte-
téseim is folyton  azt irják a nekem 
címzett levélboritékokban, amelyeket 
(t. i. a bpritékoljat) bárkinek díjmen-
tesen felmutatok,'  mert én az ilyesmi-
kért nem szoktam a néptől dijat szedni, 
hát azt írják, hogy most egy borzasztó 
esztendő következik. És 6 kérdést fog 
feltenni  a kormány. És aki mind a 6 
kérdésre nem tud rendesen megfelelni, 
annak felhajtják  az adóját, nem ad-
nak neki műtárgyat, nem hozzák rend-
be a konverzióját stb. 

De én csak egy kérdésre felelek 
— sine íra et studio, vagyis harag és 
bosszúállás nélkül. Azt mondom Su-
vix ezredessel (akivel együtt voltam a 
fronton):  Ajvé victis 1 Majd meglátjuk, 
mi lesz a nyugdijakkal I És az utak 
is nagyon rosszak I 

Kijelentem, hogy előlem nem fog 
menekülni senki, mert minden héten 
megírom vezércikkemet! 

Igy lesz a fehér  lóból — vörös ló. 
Pupák I Most igyál borvizet I 

X Ügryvédi hit. Dr. Lukácsffy 
Elek és dr. Szabó József  ügyvédi iro-
dájukat áthelyezték Piactér 5 szám 
alá a Szebeni-féle  házba. 

A Hék«^kér«ftti irl  anitá-
rlaa fScImti&silun  tovább iTmint 
teljes főgimnázium  fog  működni. 
Felvehetők magyar anyanyelvű tanu-
lók, más anyanyelvűek miniszteri en-
gedéllyé. Uj tanulók beírásáért fel-
bélyegzett kérést augusztus 31-ig 
beadnt. Ehhez a következő okmányok 
csatolandók: 1. Születési anyakönyvi 
kivonat (Extrás de na§tere). 2. Ke-
reszüevél (Lelkészi hivataltól). 3. Ál-
lampolgársági bizonyítvány (Certificat 
de nátíonailtate). 4. Ujraoltási bizo-
nyítvány. 5. Iskolai bizonyítvány. Ez 
utóbbi felekezeti  iskolából jövőknél az 
állami tanügyi hatóság által láttamo-
zandó. Intézeti dijak: beirási, fenn-
twtási, tan- és apróbb dijak 3300, 
bennlakási dij 1100, étkezési díj pénz-
ben 4100 leu, terményben 150 kg. 
buza, 50 kg. kukorica, 5 kg. zsír; 
termény^ piaci folyó  árban megvált-
hatók. Az összes dijak egész évre 
értendők. Iskolai díjak 3 részletben, 
étkezési díjak két havonként beosztva 
is fizethetők.  Jó igyekezetű, szegény 
sorsú tanulók segélyben részesülnek. 
A főgimnázium  intémátusa és kon-
viktusa a nyár folyamán  előnyös át-
alakulást nyer; a tanuló szobák az uj 
épület modemül berendezett termei-
ben lesznek; a konviktus épülete pe-
dig tágas étteremmel bővül ki. Érdek-
lődőknek válaszbélyeg vagy levelező-
lap beküldése ellenében készséggel 
küld részletes felvilágosítást  az igaz-
gatóság. (Cristur-Székelykeresztur, Jud. 
Odorheiu.) 

Bsflnetelö  köslekedéa egy 
háromixéki tttisakaison. A rend-
őrség annak közlésére kért, hogy a 
32 sz. országúton, Aita-mare-Nagy-
ajta és Apáca között a 1. sz. f̂ híd 
javitása miatt, a közlekedés szünetel. 
Ennélfogva  Földvár és Agostonfalva 
közt csakis az Olt jobb partján levő 
vármegyei uton lehet közlekedni, míg 
az Oíton átkelés az Ágostonfalva,  Hid-
vég (Földvár) melletti hidon lehetsé-
ges, vagy pedig Árapataknál, Élőpa-
tak felé. 

A laék^ljkerÁtsttirl 
kony aQ«syeittlet Ötvenéves Ja-
bUaqin». A n&gs kulturális és társa-
dalmi missziót teljesítő székelykeresz-
turi jótékony nőegyesűlet ez év szep-
tember havában ünnepli meg fenn-
állásának ötvenedik évfordulóját.  Az 
ünnepély három részből fog  állani, 
úgymint közgyűlés, házi ipari kiállítás 
és műsoros estély. A buzgó rendezőség 
fáradhatatlanul  dolgozik és mindent 
elkövet, hogy a JubHáris ünnepséget 
minél emlékezetesebbé tegye. 

Kirándulás. A Székely Dalegy-
et vasárnap rendezi szokásos kirán-
dulását. A kirándulás színhelye a köny-
nyen megközelíthető Papkert, ahol a 
közönség kényelme biztosítva lesz. A 
dalegylet a kirándulás tartama alatt 
élvezetes műsorszámokkal szórakoz-
tatja közönségét. Ételeket és italokat 
a dalegylet házi kezelésben szolgál ki 
olcsó árak mellett. Kedvezőtlen idő 
esetén a kirártdulást augusztus 7-én 
fogják  megtartani. A dalegylet ezúton 
s meghívja mindazokat, akik egy kel-

lemes és olcsó vasárnapot szándékoz-
nak eltölteni a szabadban. 

Levéltetűk ellen permetezzünk 
1%-os Libex-higítással. 

Rendkívül olcsó árakon 

szerezheti be szükségletét 
harisnyákból, keztyUkböl, ri-
dikUlökböl, kombinékból, kül-
földi Kelim-hárászokból, kézi-
munka anyagokból, női fehér-
nemUekbfil, pulóver- és golf-

kabátokból. 
Olcsó árak i Szolid kiszolgálás l 

Állandó gyári lerakat 

Ordelt János-cégnél 
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Képviselők választása a 
Bőm. Kath. Egyházmegye ta-
nácsába, Tudvalevő dolog, hogy a 
Szentszék és Románia között folyt  ta-
nácskozások eredményeképpen az Erd. 
Róm. Kath. Státus elnevezés megszű-
nik és helyébe lép a Gyulafehérvári 
Róm. Kath. Egyházmegye Tanácsa. 
Ebbe az egyházmegyei tanácsba a 
a képviselőket most választják meg 
az egész egyházmegye területén. Min-
den háromezer lakossal biró Tíözség 
egy képviselőt, ötezer és annál több 
lakossal biró községek pedig két kép-
viselőt választanak. A megyei többi 
községek pedig együttesen szintén két 
képviselőt küldenek az egyházmegyei 
tanácsba. A helyi egyházházközségben 
Nagy Lajos drt és Tamás Albertet, 
Zetelakán Huber Endrét és Páll Al-
bertet, a megyei kisebb községek kép-
viselőjéül pedig Hinléder Fels Ákos 
drt választották meg. A helyi róm. 
kath. főgimnázium  és finevelő  intézet 
képviselői hivatalból Biró Lajos és 

(Frőlich Ottó. Az uj egyházmegyei ta-
nács első gyűlése november közepe 
táján lesz, amikor elsősorban az uj 
szervezeti szabályzatot tárgyalják le. 

Leszarta haragosát. F. hó 
24 ikén, vasárnap este Száldobos köz-
ségben a legények a templom előtt 
voltak összegyülekezve, szórakozás, 
időtöltés céljából. Köztük volt Benkő 
Lajos 21 éves legény is. 10 óra felé 
arra ment Dombi János, Benkő régi 
haragosa, akik ketten szembetalálkoz-
va, vitatkozásba kezdtek. Rövid szó-
váltás után, Benkő bicskáját előkapta, 
s kétszer ugy szúrta mellbe Dombit, 
hogy ez azonnal meghalt. A tettes 
ezután önként városunkba jött és itt 
az ügyészségnél jelentkezett. Letar-
tóztatták és az eljárást megindították 
ellene. / 

Szállítási  iroda. 
Van szerencsém értesiter.i a n, b. 

közönséget, hogy 

szál l í tás i irodámat 
a Bul. Reg. Ferdinánd  (folt  Kossuih-u.) 
20 sz, alatt rendeztem be. 

Vállalok mindenféle  fuvarozást  és 
költöztetést a hgjutányoaabb díjtételek 
mellett. 

Építkezéshez  szükséges homokot és 
kavicsot szállítok. 

A , Grupajul Román S. 4." vasúti 
áruforgalmi  és Colli Express társaság 
képviseletei. 

Debitzky BOa. 

Az Ürmösl—Bokor—Bródy-
estről. A mult szombaton este a ref. 
kollégium nagytermét szép közönség 
töltötte meg, amely három remény-
teljes jövőjű, fiatal  tehetség szereplé-
sében gyönyörködhetett. A vegyesen 
komoly és könnyedébben szórakoz-
tató műsorszámok rendén Bokor 
Klárika, közönségünknek élőbbről is-
mert kedvence, sanszonokat éne-
kelt, sok kedvességgel, humorral, 
szinpadi rutinban, biztonságban még 
ujabban is gyarapodva. A komoly 
műdalokat, operaáriákat éneklő Ür-
mösl Magda, megjelenésének vonzó 
fiatalságán  kivül, hangjának behízelgő 
csengésével, kifejezőképes  hajlékony-
ságával lepett meg és aratott nagy 
sikert. Mint halljuk. Pestre készül 
énektehetségének magasabb kimüvel-
tetése céljából, — ez esetben sokat 
lehet várni tőle ! Ugy az ő énekszá-
mait, mint a Bokor Kláriét zongorán, 
pompás simulékonysággal Bródy Ta-
más kisérte, aki egy érdekes Doh-
nányi capricciót, s egy mozi-jazzdara-
bot is elzongorázott, bravúros kéz-
ügyességgel és biztos zeneiséggel 1 

Fürdőzők panasza. A meleg 
ellen a Küküllőben üdülést keresők 
nagy megdöbbenéssel tapasztalják az 
utóbbi napokban, hogy éppen a für-
dőzési időben, déltájban állandóan 
piszokhalmokat dobálnak a vizbe. 
Trágya, szalma, gyalulás-, zöldség-
maradványok lepik el a viz felszínét. 
Nagyon kívánatos volna, hogy az 
illetők szemételtakaritási szándékukat 
vagy az esti vagy a reggeli órákra 
hagynák. Ennyi figyelmességet  a rövid 
fürdőszezon  alatt elvárhatnának a für-
dőzni akarók. (Beküldetett.) 

Gyümölcsfák,  diófák  száraz 
ágai kivágására legalkalmasabb idő 
julius vége, augusztus eleje. Oltóvi-
asszal kenjük be a lesimított sebeket. 

Ha elegáns és szép cipőt 
akar vásároini, ugy keresse fel 

Dobrai Károly 
cípö üzletét, ahol a legkényesebb 
Igényeket Is kielégitö dús válasz-
ték áll rendelkezésre. Ugyanott 
mérték utáni megrendelések vétel-
kotelezettség nélkül készülnek. 

Régi számok 

a Szinházi Életből 
példányon-

ként 5 lejért 
kaphatók a 

Könyvnyomda R -Társ. 
boltjában. 

Panasz a nyngdijaaok kö-
rébői. Miniszteri ígéret hangzott el és 
rendelet 'jelent meg, hogy a juliusi 
nyugdijakat 20 és 31 között ki kell 
fizetni.  Érkezett is valamicske hitel-
utalás, melyből az administrator kifi-
zettette a városi özvegyek juliusi nyug-
diját, úgyszintén küldött ki egyes fa-
lusi perceptiákhoz is, hogy ott is fizes-
senek a nő nyugdijasoknak. Igaz, hogy 
ők sem kspták meg mindnyájan e 
hónapra nyugdijaikat, ellenben egyes 
férfi  nyugdijasok egészben felvették  a 
julius havi nyugdijukat, sőt valamikor 
(hogy és mint, nem tudható) még a 
régebbi hátrálékaikat is megkapták, 
amint erről az igazat mondó nyugdíj-
könyvük tanuskodhatik. Most a többi 
nyugdijasok is ugyanezt kérik.' (Szem-
lélődő). 

A brassói Református  felső-
kereskedelmi iskola, amely az 
ország egyetlen magyar tannyelvű 
felekezeti  szakiskolája és különösen a 
mai válságos időkben a legtöbb meg-
élhetési lehetőséget nyújtó iskolatypus, 
az I-ső osztályába felvesz  felekezeti 
különbség nélkül olyan tanulókat, akik 
magyar anyanyelvűek, a gimnázium 
IV-ik osztályát sikerrel elvégezték és 
abszolváló bizonyítvánnyal rendelkez-
nek. Examen de Admitere t nem kell 
tenniök, felvételi  vizsgálat nincs. Az 
iskola az általános műveltség mellett 
alapos szakképzést ad növendékeinek, 
akik a négy tanfolyam  elvégzése után 
államérvényes, önkéntesi jogot bizto-
sító bizonyítványt nyernek, amelynek 
alapján állást kaphatnak állami és köz-
ségi hivataloknál, ipari és kereske-
delmi cégeknél, takarékpénztáraknál, 
szövetkezeteknél, biztositóíntézeteknél, 
magán- és közvállalatoknál, gyárak-
nál, gazdaságoknál, üzemekben, vas-
útnál, postánál, építészeti hivatalokban 
stb., tehát azokon a pályákon, ame-
lyek a megélhetést elsősorban bizto-
sítják, valamint a tanulmányok foly-
tatását is lehetővé teszi a kereske-
delmi akadémián, a 2 éves közgazda-
sági akadémián, jegyzői tanfolyamon 
stb, A tanulók az 1932—33-ik tan-
évre aug. 25—szept. 1 között iratkoz-
hatnak be. Beiratkozni szándékozók 
julius hó végéig jegyeztessék elő ma-
gukat az igazgatóságnál. Vidéki nö-
vendékek leveleire készséggel válaszol, 
valamint más irányú felvilágosítást 
nyújt és őket állandó tanári felügyelet 
és ellenőrzés alatt álló internátusban 
mérsékelt díjazással elhelyezi az igaz-
gatóság. Bra?ov, Calea Victoriei 7. 

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

bttllámositó gép 
Nagy Ferenc fodrászhoz. 
Használt Gilette-pengékét 

ujakra becserélek! 

Meghivó. A Romániai Munká-
sok Rokkantsegélyző és Nyugdíjegy-
lete odorheiui 44 ik fiókpénztárának 
vezetősége folyó  julius hó 31-én, va-
sárnap d. u. 3 órakor a róm. kath. 
fiu  elemi iskola helyiségében közgyű-
lést tart, melyre a tagsági dijakat je-
lenleg nem fizető,  valamint a fizető 
tagokat és a rokkant segélyezetteket az 
elnökség tisztelettel meghivje.— Tárgy-
sorozat : 1. A temesvári központ veze-
tősége által az alapszabályok módosí-
tására vonatkozólag hozott határozati 
javaslatok ismertetése. 2. Az alapsza-
bályok módosítására vonatkozó eset-
leges indítványok. 3. Egyéb indítvá-
nyok. — Az elnökség felkéri  a tagokat, 
hogy a közgyűlésen mindnyájan meg-
jelenni szíveskedjenek, annál is inkább, 
mivel a tagok legnagyobb részt téves 
hitben vannak afelől,  hogy a központ 
helytelen gazdálkodást folytatott  volna, 
amivel szemben most az ismertetések 
során a valódi tényállásról meggyőző-
dést fognak  szerezhetni. Odorheiu 
1932 julius 27. Az elnökség. 

A szemzőoltást most kezdjük 
el és szeptember első napjaiig végez-
zük be. 

Dr. Ottó B. Weiss fogorvos 
egy hónapi tanulmányi szabadságra 
elutazott. 

Az ngorkát is permetezni 
kell. A most termésnek indult ugorkát 
a pusztító peronoszpora-gombabeteg-
ség és az úgynevezett tőrothadás el-
len is éppen ugy kell permetezni réz-
gálícból és oltott mészből készült 1 
"/o OS bordóilével, mint permetezzük 
a paradicsomot és a borszőlőt. Az 
ugorka levélzete és termőképessége 
így továbbtart és a ragyától is men-
tes lesz. Permetezzük meg hát az 
ugorkatáblát is egyszer, vagy kétszer. 

Nem volt elzárva a vasúti 
sorompónál az ut és három élőt 
gázolt emiatt halálra a vonat vasár-
nap Szászkézd közelében. A szeren-
csétlenül jártak Csomor Gáspár jóra-
való agyagfalvi  székely gazda és 2 
fia,  akik szekéren mentek az uton 
arrafelé  és éppen akkor értek a sí-
nekhez, amikor a Brassóból Segesvárra 
haladó gyorsvonat ott átrobogott. A 
vonat a szekeret jó darabon maga 
előtt taszította. Az elgázolás után az 
egyik gyermek azonnal meghalt, a 
másikat és az apát a kőhalmi kór-
házba indították, azonban útközben 
ezek is kiszenvedtek. A hanyag vál-
tóőr ellen megindították az eljárást. 

X Mozihirek. Szombat és vasár-
nap este 9 órakor a Boldog napok. 
E filmet  senki ne tévessze össze a 
nemrég bemutatott Boldog szivek ci 
mű filmmel.  A Boldog napok vagy 
Walcer-Paradies szenzációs, lichtonos, 
hangos filmcsoda.  A főszerepben  Char-
lotte Susa, Gretl Theimer, Verebes 
Ernő, Szőke Szakáll, Paul Hörbíger. 
Ennyi hírneves szereplő már elég rek-
lám e filmnek.  A boldog szivek cimü 
film  minden tekintetben megnyerte a 
közönség tetszését, de bátran állítjuk, 
hogy A boldog napok sokkal nagyobb 
filmremek.  A darab művészi értéké-
nek megfelel  a nagyszerű rendezés, 
pazar kiállítás és a technikai kivitel is. 
Hely árak 22—17—12 leu. 

Klaflötulajdonos:  a Könyvnyomda B-T 
Odorheln-Bzékelyndvftrhely. 

Üzemképes Chevrolet-kocsl 
olcsón eladó. 

Cim a kladóhiTatalban. 

Árverés* 
Vagyonbukott Czitron Arpádné 

szül. Ábrahám Cecílía (volt Sportáru-
ház) csődtömegéhez tartozó áruk — 
mintegy 100 drb sapka, különféle  férfi-
s gyermek-kalapok, nyakkendők, cipők, 
harisnyák stb. — Székelyudvarhelyen 
Str. Horia 6 szám alatt (Schwechter 
Hermann lakásán) / . évi augusztus hó-
3 ik napján délután  4 órakor  meg-
tartandó nyilvános bírói árverésen el-
adásra kerülnek. 

Kikiáltási ár 6075 leu. 
Az árverésre kerülő áruk jegy-

zéke s az árverési feltételek  alulírott-
nál bármikor megtekinthetők. 

Wenetsek  József  dr. 
csődtömeggondnok. 

Megszűnik 
Udvarhelyt a vasúti állo-

más mellett levő 

sirkőraktár. 

Különböző kész márvány és 
trachit (cserekő) síremlékek 
mélyen leszállított árban 
kaphatók. wUr Megrendelések 
a legolcsóbb árban készülnek. 

« wvt wvE wvrö < 

Késa  cserépkályhák 
a legprímább chamotte-anyagból 

gyári áron kaphatók 
Kbhori  Ernő  kályhásnál 

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

kályha-munkálatokat elvállalok. 

A balázsffalvi 
érseki káptalantól vásárolt aszubor 
árusítását megkezdett«m a Princi-
pe>a Elisabeta (Bethlen) utcai kis-
raktárban. Ez a bor olyan édes é» 
természetes édes, mint a gégání 

Ára literenként 25 lej. 

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

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

Könyvnyomda RéBzvézytáraaBág Odorheiu—Székelyudvarhely. 

A n. é. hölgyközönség szires tu-
domására adjuk, ho^y tartós ondo-̂  
lálást a legnjabb német gyárrmánvu 
E. T. géppel végzünk, szakszerű ke-
zelés mellett. Nem tévesztendő össze 
e gép más tartósondoláló géppel, 
mert ez uj, modern, egyszerh és neoi 
veszélyes. 

Miuderrol meg lehet győződni az 
„I d e á I" hölgyfodrász-teremben 

(Flórián ház.) 

Autómmal 
személy- és teherszál-

litást alegjutányo-
sa])l) áron vállalok, 
iniiíiicíte jj^T—jj^ 
Strada Stefan  cel Maré 
(Malom-utca) 18 szám. 


