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Pereg a dob. 
A Kőkereszt téren újból adőárve-

rések voltak. Most már tömegesen 
hozzák be e szomorú nevezetességű 
helyre a székely falvak  lakóinak bú-
torát és egyéb holmiját. Itt pedig azo-
kat potom áron veheti meg az, akinek 
pénze és szive van hozzá. Az elárve-
rezett gazdáé marad ez a veszteség 
is. Pedig az adóra való keresés emészti 
fel  a gazda legtöbb munkáját, úgy-
annyira, hogy egyébre már nem is 
telik. Mi az oka, hogy mégis csak az 
árverés tudja kikényszeríteni a teljes 
adóösszeget belőle ? A székelyföldi 
adópolitika, amely csak egy célt ismer, 
minél magasabb adóval sújtani a la-
kosságot. Ugy látszik, most sincs, aki 
arra gondoljon: kitől tudják majd a 
magas adókat beszedni, ha mindenkit 
elárvereznek ? 

A nyugdijasok gyűlései. 
Valósággal foglalkozássá  vált az, 

ami a nyugdíjtörvény rendelkezéseiből 
önként kellene, hogy következzék. Az 
ország nyugdíjasai hónapról-hónapra 
kell, hogy kiljarcolják. nyugdijaikat. 
Rendszerié tétette ezt az országban a 
nemfizetések  fertőjében  elmertllt Jorga 
—Argetoianu kormány. A nyugdijasok 
összegyűlnek, tanácskoznak, igyekez-
nek »frontcsapatokat«  alakitani, hogy 
elmaradt, vagy elmaradni készülő havi 
nyugdijaikat kioffenzivázzák.  A közeli 
napokban, szept. 25 én is az erdélyi 
nyugdijasok delegátusai több várme-
gyéből jöttek össze Tordán, s megalakí-
tották az Erdély-Bánsági Nyugdijas 
Egyesületek Szövetségét Kolozsvár 
székhellyel s Pocol Viktor dr. nyug. 
posta-távirda vezérfelügyelő  elnökle-
tével. 

Az Udvarhelymegyi Nyugdijasok 
Egyesülete pedig ezt követőleg szept. 
27 én. Székelyudvarhelyen, a Barkóczy-
kerthelyiségben mintegy 200 főre  menő 
nyugdijas jelenlétében tartotta meg 
2 ik közgyűlését Nistor Joachim elnök-
ielével. A tárgysorozat rendén Hor-
váth András helyettes titkár tett je-
lentést az egyesület mult évi működé-
séről, hathatós szavakkal buzditva az 
összes állami és hadi nyugdijasokat, 
az egyesület táborába sorakozásra. 
Gyerkes Mihály ügyvezető elnök is-
mertette az egymásután alakított nyug-
dijszövetségi központokat, s javasla-
tára az egyesület a Tordán létrejött 
szövetségi alakulathoz csatlakozott, 
mint amelyiknek a szervezete a leg-
több reményt nyújtja a közös célok 
elérésére. Az alapszabályok végleges 
letárgyalásával a tagdijakat ugy álla-
pították meg a jelen év első napjától 
számítva, hogy mindenik rendes tag 
fizet  havi nyugdija alapján minden 
megkezdett ezer leu után 20 lejt egész 
évre. A nyugdíjasok sok keserű pana-
szát, követelését Pluhár Gábor tárta 
fel,  ékesszóló fájdalmas  beszéddel, 
követelve, hogy a nyugdijasokat rendes 
időben csak készpénzzel  fizessék  ki, az 
összes elmaradt járandóságokkal együtt. 
Gyűlés végeztével egy küldöttség felke-
reste dr. Bárbat György vármegyei 
prefectet  és G. V. Jonescu pénzügyi 
administratort, kérve tőlük a nyugdija-
sok ügyének pártfogásukba  vételét. 
Ideje is volna, hogy végre eredménye 
legyen küzdelmeiknek. A nyugdíjaso-
kat gondtalan pihenés illetné meg, nem 
pedig az, hogy folyton  izgalmas gyű-
léseken legyenek kénytelenek harcolni 
jogaikért. 

Lupu a Solomon orvosi 
diplomájára kiváncsi. 
A képviselőház egyik utóbbi ülé-

sén Solomon Virgil azt mondta a je-
len nem levő Lupu képviselőről, hogy 
nincs elég bátorsága a sértésekért 
elégtételt adni. Lupu a következő ülé-
sen felhívta  a közegészségügyi mi-
nisztert, szólítsa fel  Solomorit orvosi 
diplomájának bemutatására, s ha ez 
megtörténik, hajlandó elégtételt adni. 
Az oklevél bemutatásának megtörtén 
téről még nem jött híradás. 

Ipartestületi ügyek. 
Országos kirakó vásárok: októ-

ber hó 3-án Szováta, 4 én Marosludas, 
Szászváros, Székelyudvarhely, 5 én 
Dános, Toplíca, 6 án Törcsvár, 7 én 
Nagybacon, Zabola, 8 án Atyha, Csík -
szentsímon. 

Az iparos tanonciskola évmegnyí-
tója alkalmából, mely október 1 én, 
szombaton d. u. 5 órakor lesz, figyel-
meztetjük az érdekelteket, hogy az 
esetleg elmulasztott beiratást a jel-
zett időben még pótolhatják, a további 
mulasztás után már büntetés jár. Arra 
is különös gondot fordítsanak  a mes-
terek, hogy a tanoncok a megnyi-
tón megtisztálkodva és kifogástalan 
öltözetben jelenjenek meg. 

A marosvásárhelyi keresk. és 
iparkamara megküldöite hivatalunknak 
a pénzügyminiszter rendelkezését, amely 
határozottan megtiltja az iparosszer-
számoknak bármi adósság vagy adó 
hátrálék fejében  való lefoglalását,  vagy 
elárvereztetését. Ha ennek dacára va-
lamelyik iparos testvérünknek szerszá-
mát foglalnák  le, forduljon  ipartes-
tületünkhöz, hogy annak feloldása  iránt 
intézkedhessünk. 

A helybeli cipészípartársulat ok-
tóber 2 án, vasárnap d. u. 2 órakor 
tprtja meg első szakosztályi gyűlését. 
Ilyen szakosztályt a nagyobb városok-
ban csaknem minden szakmabeli tár-
sulat alakított, s annak célja, mint a 
neve is jelzi, az illető társulat minden-
féle  téren való szakmabeli haladá-
sát és kereseti lehetőségeit biztosítani. 
Most már magától értetődik, hogy 
ezen megmozdulást a többi ipartársu-
latok is követni fogják. 

Az IpartegtűiBt eTnőkséi'?. 

A Magyar Párt népirodája 
közli: 

A községi választók névjegyzéke 
összeállíttatván, az a városházán köz-
szemlére kifüggesztetett.  Azok a vá-
lasztójogosultak, akik a jegyzékből ki-
maradtak, október 5 ikéig felvételűket 
felebbezés  utján kérhetik. 

Felhívjuk ezért az összes férfi  és 
női választójogosultak figyelmét,  hogy 
a névjegyzéket sürgősen ellenőrizni s 
kihagyásuk esetén a felebbezést  októ-
ber 5 ikéig benyújtani szíveskedjenek. 
A felebbezések  elkészítésében és be-
nyújtásában a népíroda díjmentesen 
áll rendelkezésre. Kérjük a főszom-
szédokat, hogy kerületük választójo-
gosulijait e fontos  joguk gyakorlására 
egyenként is figyelmeztessék. 

A népiroda  vezetősége. 

X Orvosi h|r. Dr. Dienesch Hugó 
Bécsből visszatérve, rendeléseit újra 
megkezdte. 

ROMÁN LAPSZEMLE. 
Az Universnl,  RkAdeverul,  a Tara 

Noasirá  szept, 22 iV, illetve 23-iki 
számaikban a beszará\íai román sajtó-
egyesület kisenevi propaganda gyűlé-
séről számolnak be. Az Uníversul 
hosszabb bevezetőjében arra hívja fel 
a figyelmet,  hogy Beszarábiában van 
a legtöbb analfabéta  és Tilea sajtó-
ügyi államtitkár kijelentése szerint Ro-
mániában 112 kisebbségi és csak 47 
román napilap van. A beszarábiaiak 
vészkiáltására az egész román intelli-
gencia megmozdult, csak a hatóságok 
maradtak távol. Ismertetik a beszéde-
ket, amelyek a beszarábiai orosz sajtó 
ellenséges szellemét támadták és kér-
ték a román sajtó támogatását, román 
rádióadó építését az orosz rádiópropa-
ganda ellensúlyozására. 

* 

A Caleudartd  szept. 22- és 231ki 
számaiban Níchifor  Crainic két vezér-
cikkben foglalkozik  a beszarábiai ro-
mán és kisebbségi sajtóval. Egy több 
millió kisebbséggel rendelkező állam-
ban a sajtó állam-probléma. Romániá-
ban több kisebbségi napilap jelenik 
meg, mint román, amelyek megaka-
dályozzák a román kultura behatolá-
sát és államellenes magatartásúak. A 
24 magyar napilap közül egy sem ro-
konszenvezik a román állameszmé 
vei és mindenikük faltörőkos  a román 
állam várával szemben. A beszarábiai 
helyzet annál szomorúbb, mert habár az 
orosz kisebbség elenyésző számú, bé-
kés, öntudatlan, az orosz cárízmus 
bukása és a kisajátítás teljes letárgiába 
sűlyesztette, mégis 7 orosz napilap van 
Kisenevben, román egy sincs, holott az 
orosz időkben mindkettőből 2—2 volt. 

A Cufenlul  szept. 21 íki számá-
ban az udvarhelyi gör. kel. papválasz-
tásról számol be és rámutat arra, 
hogy ez az állás nemzeti probléma, 
mert Udvarhelyen semmiféle  román 
kulturmegnyilatkozás nincs, ellenben a 
magyar konferenciák  egymást követik. 

Az Adeverul  szept. 24-ikén hosz-
szabb cikkben adja tudtul, hogy a 
Marconi-társaság megbízást kapott, 
hogy Bulázsfalván  150 Kw.-os rádíó-
leadó állomást építsen. Közli Mavrodi 
A., a román rádió társ. igazgatójának 
nyilatkozatát, aki szerint a románok 
ezzel válaszolnak a magyar rádiópro-
pagandának, amely a budapesti nagy-
adón kívül Debrecenben épít egy adót 
az erdélyi propaganda kimondott szán-
dékával. A lap kommentárjában helyesli 
a dolgot, annál is inkább, mert Ma-
gyarországon jelenleg 5 adó van épí-
tés alatt s csak így lehet felelni  arra, 
ha Budapest zavaró propagandát csi-
nálna Erdélyben. Jelenleg még a ro-
mánok is a ktilföldí  adókat hallgatják 
Bukarest nívótlansága miatt. A subver-
ziv propagandára vonatkozólag reméli, 
hogy egy nemzetközi megegyezéssel 
meg lehet szüntetni ezt az uj háboru-
zási módot. 

* 

A Curentul  szept. 24 íki számá-
ban a magyar párt irredentizmusára 
mutat rá. A párt a budapesű propa-
gandának megafonja.  A magyar pro-
paganda egyik ismerőjétől a cikkíró 
azt a felvilágosítást  kapta, hogy min-
den akciót a budapesti központ irá-
nyit s ha valaki nem rendeli alá magát 
parancsaínak, kegyvesztett lesz és he-
lyét mással töltik be. Az egész szer-
vezet hasonlít a bolsevista propaganda-
szervezethez. A budapesti központi 
gondoskodik, hogy minden évben mi-

nél több erdélyi magyar menjen el a 
Szent István-ünnepségek irredentizmu-
sát megnézni. Az ittiion maradottak-
nak külön ünnepségeket rendeznek, 
igy a f.  évi aug. hóban tartott nagyká-
rolyi magyarpárti ünnepélyeket. Itt a 
sváb és magyar lakosságot vonultatták 
fel  a jelenlegi helyzet ellen tiltakozni, 
mert ezzel a rendezők előre léphetnek 
az irredenta-szervezetek ranglétráján, » 

Az Universnl  szept. 23 íki számá-
ban felhívja  az erdélyi városok román-
jait, hogy váltsák ki választási iga-
zolványaikat s vegyenek részt a vá-
lasztásokon, hogy Erdély és Bánság vá-
rosai ne kerüljenek az idegenek kezére. 

A leggazdagabb szegény és a 
legszegényebb gazdag. 
Sokan indultak már el, hogy a 

XIII. század müvelődéstörténelmí moz-
zanatait jól megismerjék. Keresték 
Giotto és Perugino, majd a Robbianu-
sok és Dante ősforrását  és az asszízi 
Santuario kríptatemplománál mindnyá-
jan megállottak. Az angolok ma élő 
legnagyobb publicistája, Chesterton is 
itt állt meg és egyik nagy feltűnést 
keltő könyvében azt írja, hogy Szent 
Ferenc sírjától indul ki az uj világ 
reneszánsza, az igazi renascimento 
forradalmi  világa. A XIII. és következő 
századok szabadságmozgalmai, a lo-
vagkor eszményi szépsége, a komoly 
nőtisztelet és a bensőséges lelki kul-
tura ünnepei a képzőművészetek elő-
retöréseiben, szintén az asszizi Santu-
ario hármas bazilikájából indultak. 

Mikor pedig jóval később a tár-
sadalmi feszültség,  a tőke, munka, vér, 
könny és verejték miatt megindult a 
föld,  a szörcsuhás ember és kötéllel 
övezett proletár, kiterjesztett két kar-
jával odaállt a hömpölygő áradat elé, 
hogy föltartóztassa  azt. Chesterton 
szerint Szent Ferenc szocíálízmusa és 
vagyonközössége többet használt a 
világnak, mint Marx és társai inkább 
bölcseleti elvei és elméletei. Szent Fe-
renc az abszolút vagyontalanság és 
szegénység evangéliumát hirdette és 
az egyéni embert ugy nevelte szociális 
értékké, hogy mindenről, még önma-
gáról is lemondjon és a társadalom 
vérkeringésében fölszívódjék.  Non sibi 
soli vivere, sed alíis proficere.  Nem 
önmagunkért élni, hanem másoknak 
hasznára lenni. Örökérvényű szociális 
tanítás ez. Ameddig csak ember lesz 
a világon és meghasonlása útjait járja, 
felfigyel,  mikor az önhasznositás ilyen 
leckéjét hallgatja. Édesen dallamosan 
csengő tanítás minden szegénynek, 
elnyomottnak és kizsákmányoltnak, 
hogy minden ember értékes érték és 
minden ember tényező a társadalom-
ban. Legyen minden ember a józan 
ész, szerető szív és lelkesedő lélek 
embere. 

Asszizi Szent Ferencre gondolni 
a legkomolyabb műélvezet. Költői szár-
nyalás és lelki emelkedettség. Igazi 
eszményiség és szociális megújhodás. 
Lélekgazdagodás és út szép életcélok 
felé.  A történelem legszegényebb és 
mégis leggazdagabb embere ő, Mus-
solini szerint a legszentebb olasz és 
legolaszabb szent. Jörgensen szerint a 
legharmonikusabb ember. Október ne-
gyedikén megnyílnak a középkori tör-
ténelem kapui. A felvonó  hídról ilyen-
kor örvendező kulturák harsonái zen-
genek. És annak dicsőségéről szólnak 
messzehallatszó hangon, ki először 
nevezte a leprás embert embertestvé-
rének. Ki lehajolt a szegény emberhez 
és odaadta neki a szívót. 

P. Tréfán  Uonárd. 

MOZI. Szombat este fél 9, vasárnap d. u. 6, este fél 9 órakor RedI ezredes árulása, nagy orosz kémdráma. Helyárak 22-17—12 lej. 

Ara 2 leu. 
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Az állami osztálysorsjáték rend-
kivUll sikere. Erdély vitte el a 

főnyeremények jórészét. 
Beszélgetés RÉVÉSZ ERNŐVEL, a székely-

földi  főelárusitóval. 

Most hogy lezajlott az első állami osz-
tálysorsjáték is, alkalmunk volt beszélgetést 
folytatni  Révész Ernővel, aki a székelyföldi 
főelárusitást  vállalta és vezeti: 

Az állami osztálysorsjáték kiallotta a tuz-
próbát, mondja Révész Ernő főelárusitá,  mert 
a kezdetben még meglévő biza'matlanságot tel-
jesen eloszlatta Az összes húzások pedáns 
rendben, a nagyközönség állandó részvétele 
mellett, a legnagyobb nyilvánosság ellenorzese 
mellett voltak megtartva és a nagyobb nyeremé-
nyek még a húzás napján kifizetve  I Igen nagy 
a száma azoknak, akik az elmúlt sorsjátékon 
szerencséjüket és boldogságukat a kihúzott 
240 000 000 összegű nyeremények altal ala-
pozták meg és Erdély e tekintetben büszke 
lehet, mert a nagy nyeremények 75°/, a ide 
esett. 

Az október 19-én kezdődő Il ik állami 
osztálysorsjátékra már e^ísz sorsjegyek is kap 
hatók, tehát az egész sors Jegymennyiség kibo-
csátást nyert. Viszont újítás, hogy mar az elso 
húzáson a főnyeremény  700.000 és igy fokoza-
tosan a negyedik húzáson már milliós nyere-
mény is kerül kifizetésre. 

Az én főelárusitói  tevékenységemről csak 
annyit mondhatok, hogy az összes sorsjegyeim 
elfogytak  és a játék tartama alatt közel 
3 000.000 lej összegben téritettem nyereménye 
ket azon szerencsés játékosoknak, akik nevem-
mel ellátott sorsjegyeket vásároltak. 

Felhivom a sorsjegyjátékosok figyelmét 
arra, hogy nem érdemes idegenből rendemi 
sorsjegyet, amikor elárusítóimnál azt költség-
mentesen megteheti és hogy csakis nevemmel 
ellátott sorsjegyet fogadjon  el 

HÍREK. 
Szept 30. 

A községi választók névjegyzé-
keinek összeállításával kapcsolatban a 
községi tagozati elnökök figyelmébe 
ajánljuk, hogy a jegyzékből kihagyot-
takat október 5 ikéig jelentkeztessek, 
s adassanak be velük felebbezést.  Eb-
ben az ügyben a Magyar Párt hely-
beli népirodája a hozzáfordulóknak 
díjmentesen nyújt segítséget. 

Befejezett tény P. Tréfán Leonárd-
nak a helybeli ferencrendi  zárdához 
való áthelyezése, ami tulajdonképpen 
pár héttel ezelőtt történt, de azzal 
egyidejűleg indult meg a mozgalom 
Kolozsváron is a neves egyházi iró és 
volt tartományfőnök  ottmaradása ér-
dekében. Ez azonban annál kevésbé 
sikerülhetett, mert P. Leonárd maga 
is kivánta Udvarhelyre való áthelye-
zését. Mi örülünk a leginkább annak, 
hogy az egyházi, társadalmi és iro-
dalmi téren oly kiváló egyéniség kö-
rünkben fog  élni. 

A róm. kath. Legényegylet szü-
reti mulatsága. Október 8 án este 8 
órai kezdettel a kath. Legényegylet uj 
helyiségében (Bokor-féle  ház a zárda 
mellett) szüreti háziestélyt rendez. Vál-
tozatos műsor teszi kellemessé ezt az 
estélyt, amelyre már előre felhívjuk 
a közönség figyelmét. 

Meghalt Péter Géza. Péter Géza 
kányádi ref.  lelkész, az udvarhelyi ref. 
egyházmegye főjegyzője,  48 éves ko-
rában, hosszas szenvedés után, szept. 
23-ikán elhunyt. Elköltözése, bár nem 
váratlanul következett be, az egész 
társadalom mindama köreiben, ahol 
csak ismerték, nagy részvétet keltett. 
Krisztusi szeretetet sugárzó szive, szíves 
és kedves modora mindenki előtt rokon-
szenvessé tették. Eieken kivül a 
dolgokat és embereket világosan látó és 
helyesen megitélő, lélekből fakadó  ékes 
beszédű pap volt, mely tulajdonságai, 
mint egyházának igazi hűséggel szol-
gáló sáfárját  az egyenlők között az 
elsők közé állították, öt nagy beteg-
ségében hűségesen ápoló özvegyén kí-
vül még hátra hagyta öreg szüleit is, 
akiket 85 éves korban sújtott ez a nagy 
csapás. Temetése 25 én folyt  le, a ká 
nyádi templomban kezdődött gyász-
istentisztelettel, mely után, utolsó kí-
vánsága szerint, 4 szép fehér  ökörre 
vontatott szekérre helyezett koporsóját 
34 szolgatársa kisérte palástosan, a 
gyászoló gyülekezet nagy seregével, 
szülőfalujába,  Felsőboldogfalvára,  hol 
örök nyugalomra helyezték. 

AsszizI Szent Ferenc ünnepe, Li-
ziői Kis Szent Teréz ünnepével kap-
csolatban, október 1-től 4-ikéig tart. 
Éz alkalomból a helybeli ferencrendi 
zárdában, szombaton este 6 órai kez-
dettel sorozatos ünnepségek lesznek. 
Vasárnap, hétfőn  és kedden már reg-
gel, illetve délelőtt is. A megnyitó és 
bezáró beszédet P. Leonárd mondja, 
aki hétfőn  reggel szentbeszédet mond 
Liziői Kis Szent Teréz ünnepén is. 
Kedden Szent Ferenc ünnepén d. e. 
10 órakor főpapi  mise, melyet Pál 
István prelátus celebrál, ünnepi be-
szédet Barthos Mihály zetelaki espe-
res mond. 

Felhívás. A munkásbiztositó pénz-
tár az összes munkaadók tudomására 
hozza, hogy 1932 október l én meg-
kezdődik a nyugdijkönyvecskék szi-
gorú ellenőrzése, amelyeket a törvény 
értelmében 1932 szeptember 1 ig min-
den 16—59 éves korú alkalmazottra 
ki kellett váltani. A munkaadó, aki 
nem hajtja végre a törvény rendelke-
zéseit, megfizeti  a bélyegek kétszere-
sét, háromszorosát és ha negyedszer 
is vétkezik, akkor egytől 2 hónapig 
tartó elzárással büntettetik. Minden 
alkalmazott után, aki 1932 junius l-től 
1932 szeptember 1 ig alkalmazva volt, 
s habár elhagyta a szolgálatot, a mun-
kaadó köteles a pénztárnál az erre 
időre járó bélyeg árát befizetni.  Minde-
zek értelmében, a pénztár felhivja  a 
munkaadókat, hogy október l-ig vált-
sák ki alkalmazottjaik nyugdijköny-
vecskéit, hogy a büntetéseket elkerül-
hessék. A pénztár főnöke:  Czere. 

, Halálozás. Csiliy  József  nyomdász, 
szeptember 23-ikán, 48 éves korában, 
városunkban, váratlanul elhunyt. Az 
elhunyt, aki régebben éveken át dol-
gozott lapunk nyomdájában is, egész 
nyomdászi működése alatt, mint szak-
májának odaadó és kiválóan megbíz-
ható, szorgalmas munkása volt isme-
retes. Ugyanolyan buzgósággal töltötte 
be hosszú éveken át könyvtárosi tiszt-
ségét a Polgári Önképző Egylet kebe-
lében is, bár, különösen az utóbbi 
években, sok szenvedéssel sújtotta a 
sors. Nagy részvét mellett temették. 

Özv. Tomus  Bazilné Gyukits Ve-
ronika 74 éves korában, szept. 26-án, 
városunkban elhunyt. Tekintélyes ro-
konság gyászolja. 

Elfogták a Korond és környéke 
lakosságát ismételten rettegtető fiatal 
Szász Domokost, akinek vakmerő tettei-
ről már többször is irtunk. Szovátán 
került a csendőrség kezére. 

Egyházközségi közgyűlés. Lelkes 
hangulatban, nagy érdeklődés mellett 
tartotta meg a helybeli róm. kath. 
egyházközség a mult vasárnapra hir-
detett közgyűlését az egyetemes egy-
házi járulékok kiróvása ügyében. A 
közgyűlést Pál István prelátus, elnök 
nyitotta meg, a gyűlés tárgyának jel-
zésével. Boldizsár Dénes, Wenetsek 
József  dr., Pál Gyula dr., Bíró Lajos, 
Nagy Lajos dr,, Frőlich Ottó és Já-
nosy Péter felszólalásai  után a köz-
gyűlés megállapította a járulékok ki-
róvásának elvét, majd pedig bizottsá 
got küldött ki a hivek anyagi helyze 
tét ismerő tagokból a kiróvás eszköz 
lésére. A közgyűlés az elnök záró 
szavaival ért véget. 

Vadászok figyelmébe. A helybeli 
vadásztársaság közli a tagokkal, hogy 
az október 1 én beálló szezonban ál-
talános vadászati tilalom alá esik az 
Udvarhely—szenttamási kitérő — Szent-
király—kükűllőkeményfalvi  mezei ut 
— Keményfalva—fenyédi  megyei ut — 
Fenyéd—udvarhelyi ut közötti terület. 
Figyelmezteti az elnökség a tago-
kat, hogy uj tagsági igazolvány nélkül 
senki se merészeljen vadászni, mert 
a csendőrség utasítást kapott, hogy a 
tagsági igazolvány felmutatását  is kö-
vetelje s akit enélkül vadászaton ér-
nek, az ellen nemcsak kihágási eljárás 
tétetik folyamatba,  hanem fegyverét  is 
elkobozzák. 

X ZongoráKŐk figyelmébe  : 
Hannig Baby oki. zenetanárnő veze-

j tése mellett olcsón végezheti zenei 
I tanulmányait a zárdában. Jelentkezzék 
I a zárda főnöknőjénél. 

I l - i k á l l a m i o s z t á l y s o r s j á t é k 
I. húzás 1932 októbep 19-20. 

240.000.000 össznyereniény 
Ne rendeljen sorsjegyet postán, mert költségmentesen megkapja 
a Révész Ernő féle szerencsés kollekturákból az Ön lakhelyén 
lévő elárusítóknál: Papp Ferenc bankigazgató, Udvarhalymegyei 

Takarékpénztár, Librária Minerva, Orbán-tőzsde. 
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Pótállatvásár lesz, a 82595 sz. 
miniszteri engedély alapján, óktóber 
6 án Kereszturon, ahol azért a novem-
ber 14 iki rendes kirakóvásár is meg-
lesz. 

Köszönetnyilvánítás. A székely-
udvarhelyi Ifj.  Keresztyén Egyesület 
vezetősége ezúton mond köszönetet a 
helybeli Orbán, Kassay és Schubert 
cégeknek, azért a szives támogatásért, 
amelyben az egyesület szept. 18-án 
rendezett szeretettvendégsége alkal-
mából ingyen élelmiszer-áruk felaján-
lása által részesítették. Isten áldja meg 
életűket és munkájukat. 

Sport. Hargita—M.T.V.  Medgyes 
1:0. Szép és értékes győzelmet ara-
tott vasárnap Medgyesen a Hargita. 
Ellenfele  a mult évi bajnok, az M.T.V. 
volt. A mérkőzés mindkét félideje  alatt 
a Hargita fölénye  domborodott ki, 
azonban eredményt csupán a második 
félidő  vége felé  ért el. A győztes gól 
Kóbori és Kertész érdeme volt. A Har-
gita e második bajnoki mérkőzésének 
megnyerésével, összesen négy ponttal, 
a bajnoki lista élére került. A mérkő-
zést Curea, medgyesi biró kifogástala-
nul vezette. — Vasárnap, október 2-án 
a Hargita itthon játszik, ellenfele  a 
segesvári Unirea csapata lesz. A mér-
kőzés délután fél  4 órbkor kezdődik, 
tekintve, hogy az órakat egy órával 
visszaviszik. — Tenniszverseny.  Októ-
ber l én a szenkeresztbányai tenni-
szezőket látják vendégül a helyi ten-
niszezők. A szentkeresztbányaiak ez 
évadban igen szép fejlődést  mutattak, 
amelyet a szept. 25-én Szentkereszt-
bányán tartott verseny eredményeível 
igazoltak. A verseny a kollégium-kerti 
pályán lesz, 9 órai kezdettel, s arra 
a helyi játékosok szívesen látják a 
tenniszsport barátait. Belépő díj nincs. 
— U.M.T.E.—M.T.E.  (Marosvásár-
hely) 2:2 (1:1).  Vasárnap, 25 én 
látta vendégül a marosvásárhelyi MTE. 
csapatát a helybeli MTE. A mérkő-
zés eldöntetlen eredménye az erővi-
szonyokhoz képest nem reális, mert a 
helybeli csapat jobb volt, mint a ven-
dégcsapat s csak a kapus jó védése 
mentette meg a vendégcsapatot a ve-
reségtől. A gólokat a mieink részéről 
Csont II. és Ravasz Elemér lőtték s 
a csapat már rég nem mutatott ilyen 
szép játékot, mint vasárnap ; minden 
egyes játékosa jól játszott. Göllner 
biró a mérkőzést mindkét fél  meg-
elégedésére jól vezette. A M.T.E. old-
boy és a Hargita Oldboy csapata közti 
mérkőzés eredménye: 1:0. — Kol-
ping (Udvarhely)—Gy.E.S.  Kolping 
komb. (Gy.-szentmiklós)  3:3(1:1). 
Vasárnap, 25-én a róm. kath. Legény-
egylet football-csapata  Gyergyószent-
miklóson játszott az ottani kombinált 
csapat ellen. A közönségnek igen szép 
játékban volt része. Az udvarhelyi csa-
pat sokat haladt előre, mert mostanáig 
Gyergyóban vereséggel hagyta el a 
a pályát. A gólokat Schwarcenberger 
Károly lőtte, dacára annak, hogy a 
lába már az első 10 percben megsé-
rült. A mérkőzést Roth biró vezette, 
teljes korrektséggel. 

A helybeli postahivatal kiadó há-
zat lieres. A postahivatal kéri azokat, 
akiknek olyan házuk kiadó, amelyben 
irodahelyiségek is elhelyezhetők, hogy 
ezt a postahivatal főnökségénél  jelent-
sék be. 

X Elemi és középiskolai vallás-
könyvek, bibliák és énekeskönyvek, 
valamint elemi iskolai tankönyvek kap-
hatók nyomdánk üzletében. 

Az I.K.E. sportünnepélye szép si-
kerrel, nagyszámú közönség jelenlété-
ben folyt  le a kollégium-kertben a 
mult vasárnap. A csapatok közti pont-
versenyben első az IKE csapata lett 43 
ponttal, második a Kolping 32, har-
madik a K.G. csapata 31 ponttal. A 
szórakoztató mutatványok közül ked-
ves feltűnést  keltett egy leánycsapat 
gyakorlata botokkal — Tompa Mar-
git rítm. tornamester előkészítő mun-
kájának eredménye — és sikerült volt 
a IKE fiúcsapatának  gyakorlata. A 
Haáz-fiuk,  Fábián J., Ferenczy N. és 
néhány más fiatal  tornász ügyes mu-
tatványát sok taps követte. A Székely 
Dalegylet fúvós  zenekara, Ungvári Já-
nos vezetése alatt friss  zenével, Gyár • 
fás  Lajos ötletes konferálással  műkö-
dött közre a sikerült ünnepélyen, 
melynek egyéni verseny eredményeit a 
jövő számban közöljük. 

Kész cserépkályhák 
a legprímább chamotte anyagból 

gyári áron kaphatók 

Kóbori Ernő MllMsilál 
Str. Horia (Alsó Tó-utca) 23. 

Átalakításokat és mindennemű 
kályha-munkálatokat elvállalok. 

Köszönetnyilvánítás. Hálás köszö-
netet mondunk mindazoknak, kik sze-
retett testvérünk és nagynénénk, özv. 
Tomus Bazilné halála alkalmával rész-
vétüket fejezték  ki és a temetésen je-
lenlétükkel megtiszteltek. A gyászoló 
család. 

Megjelent a „Székelység" 7 - 8 
száma, amelynek a szezonszerűséget a 
főbb  idegenforgalmi  cikkek adják meg. 
Még a mai szerény viszonyok közt is 
élénken lüktetni kezdő életről számol-
nak be a cikkek s irányt adnak a Szé-
kelyföld  gazdasági fellendítéséhez.  Je-
lentős szerephez jut az éppen Udvar-
helyről Haáz tanár művészi irányítása 
mellett megindult népviseleti akció is. 
Pártoljuk a minden sorával közérdeke-
inkért munkálkodó székely folyóiratot. 
(Megjelenik : Odorheiu-Székelyudvar-
helyen.) 

Négy évig volt körözve, míg a 
bíróság kezére került, Bokor Gyula 
udvarhelyi illetőségű munkás, aki ellen 
a vád az, hogy egy székelykeresz-
turi barátjától különböző tárgyakat 
vett át és értékesített, holott tudta, 
hogy azok lopás utján kerültek annak 
birtokába. Emiatt az 1928 év óta kö-
röztette a bíróság Bokort, kit most 
Bukarestben fogtak  el. Ügyében októ-
ber S íkére tűzte ki a törvényszék a 
főtárgyalást. 

Nyilvános köszönet és nyugtázás. 
A Polgári Önképző Egylet temetkezési 
segélyalapja az elhunyt férjem  után 
járó temetési járulékban 8000 Leüt fi-
zetett ki, melynek felvételét  nyilváno-
san is elismerve egyúttal ezúton is 
köszönetet mondok az egyesület veze-
tőségének a gyors és pontos kifizetés-
ért. Özv. Csiky  Józsefné. 

X A songoratanitást szeptem-
ber elsején megkezdtem. Uj tanítvá-
nyokat is vállalok. Tompa  Lászlóné. 

X Hegedűből és német nyelvből 
privát órákat ad: Khell István főgim-
náziumi tanár. 

KleidötuiaJdonoB: a K ö n y v n y o m d a B-T. 
Odorhe ln -Széke lyadva rhe ly . 

Mil l iomos lehet, ha o s z t á l y s o r s j e g y e t vásáro l a 
R é v é s z É r n é k o l l e k t n r á b ö l ! 


