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Megszüntetik az állam kasz-
száján való élösködést? 
Csak kevéssel ezelőtt, a sSzékely 

Közélet* f.  évi március 21 iki számá-
ban mutattunk reá »Miért nincs péttz 
az államkasszában ?« cimü cikkünkben 
az államkasszának arra a rendszeres 
dézsmálására, amely a különböző, úgy-
nevezett autonóm pénztárak révén 
végbemegy. Ezeket az intézményeket, 
mint annyi más rosszat, a gyászos 
emlékezetű liberális kormányzat eszelte 
ki, tette törvénybe. De csak arra va-
lók, hogy egy csomó pártembernek a 
kormány zsiros állásokat osztogasson 
az illető intézmények (vasút, monopol-
pénztár, uti pénztár, stb.) igazga-
tósági tagságának képében. Ezek a 
fizetések,  amikért az illetőnek úgy-
szólván semmit sem kellett dolgozni, 
eddig évente ötszázmillióval terhelték 
az állami költségvetést, vagyis vége* 
redményében jórészt az adót keserve-
sen fizető  polgárokat. 

Olyan országban, ahol pgy pré-
fectus  olyan nyilatkozatot tehet, amint 
ez éppen megyénkben megtörtént — 
hogy az ország legnagyobb nemzeti 
kisebbségének politikai pártjával csak 
az ügyészségen át áll szóba — amiért 
Őt lehetett volna bíróság elé állitani — 
^ y m lett volna meglepő, ha cik-

agitálás vádjával illetnek bennünket. 
Ugy látszik azonban, hogy amit mi 
elsőképp megállapítottunk, azt mások 
is észrevették. Elsősorban pedig az 
uj kormány feje  : Jorga miniszterelnök, 
aki legelső nyilatkozatai egyikének so 
rán kjieientette, hogy ezeket az élősdi 
állásokat a különböző autonóm pénz-
táraknál meg fogja  szüntetni, sőt a vas-
útnál már fel  is szólitották az illető-
ket a felvett  súlyos pénzek visszafi-
zetésére. Az adózó polgárok érdeké-
ben való felszólalásunk  tehát nagyon 
ís indokolt volt. íme maga a kormány 
elnöke hagyja jóvá. Szeretnők remélni, 
hogy az ország uj vezetősége az igaz-
ság útját fogja  követni minden egyéb 
dologban is, igy elsősorban a bennün-
ket, magyar kisebbséget leginkább ér-
deklő dolgokban. így lesz-e, — elválik 
minél előbb. 

Székelyek panasza Genfben. 
Május 18-ikán kezdődik Genfben 

a Nemzetek Szövetsége Tanácsának 
ülése, amelynek napirendjére fel  van 
véve a Csiki Magánjavak elvétele ellen 
beadott panasz tárgyalása is. E tár-
gyaláson végleges döntést kell már 
hoznia a Tanácsnak s ez a döntés csak 
kedvező lehet, ami nemcsak a közvet-
lenül érdekelt csiki székely testvére-
inkre, hanem az egész mag3'arságra 
nézve nagy jelentőségű lenne. A pa-
naszt a tárgyaláson Balogh  Arihur 
szenátorunk fogja  képviselni, aki má> 
jus 12-ikén indul genfi  útjára. 

A vArmegyol befáiitó  bUott-
flág^  ez állami és megyei utakat gon-
dozó Udvarhely-vidéki utmesterek és 
utkaparók részére a mult kedden a 
vármegyeháza sorozó termében gyü-
mölcstermelési és gyümölcsfa-gondo-
zásí ismertetést és egyik gyümölcsös 
kertben gyakorlati bemutatást tartatott, 
mely nagy érdeklődés mellett folyt  le. 
Hasonló előadást tartanak a mai na* 
pon Oklándon az ezen a vidéken mű-
ködő utgondozók részére. A bizottság 
a most nagyon fontossá  vált gyümölcs 
termelés ismertetése által közhasznú 
munkát végez, amelyet magunk is 
élénk figyelemmel  kisérünk. 

Csuful  indul a választási küzdelem. 
i 

Társadalmi érdekellentétek felkelésével akarnak 
kelteni a magyarság között 

Mint legutóbbi lapszámunkban 
megjósoltuk, a Jorga  által hirtelen 
Összehívott parlamentnek az volt az 
utolsó ülése, s azon a parlamentet, 
királyi kézirattal, csakugyan feloszlat-
ták. Az uj kormány a vála*sztásokat 
junius I—8. napjaira tűzte ki. Június 
1 én lesz a képviselőválasztás; 4 ikén 
az általános szenátor-választás; 6 ikán 
a községi és megyei tanácsosok v̂  
lasztják szenátorukat; végül 8 ikán ^ 
•kereskedelmi és mezőgazdasági kama-
rák a maguk külön szenátorát. A fel-
oszlatás utáiv nyomban megvidult a 
román pártok részéről a mandátiirno-
kért való hajsza. 

A miniszterelnök, tudvalevőleg, 
Jorga,  aki a tudós professzort  meg-
illető tekintéllyel és sok naiv elmélet-
tel vette át a kormányt, — de az ôr-
szágos választások politikáját Argeio-
ianUy az uj belügyminiszter irányítja, 
ő eszelte ki, hogy a kormánypárti 
jelölőlistákat már a legelső nap le kell 
tenni, hogy valami kis erélyt az által 
is biztosítsanak pártnélküli listájuknak 
hogy az a szavazó lap eAiő helŷ  
'oglalja êL Ezzel a trükkel rgn/n 
Tunír nem SÖŜ  ẑávazálot csípnek c. 
mert az értelmes székely leghátul ii 
megkeresi azt a listát, amelyikre sza-
vazni akar, — de a táviratilag kiadott 
jelszót siettek követni az összes román 
pártok: már az elsŐ nap három jelö-
lés történt nálunk is. Igaz, hogy mind 
a három listán csak a listavezetők je-
löltettek meg és pedig a kormánypárti 
listán : Ha-̂ ieganu Eugen, a gheorgista-
liberális listán: Nistor Joachim, az 
Averescu-listán: Buc?an Constantin. 
Ennyi sok szép névvel biztosítva lévén 
a székelyek megmentésének a kez-
dete, megindult a felhajtás  a hiányzó 
jelöltek után, akik odaadnák nevüket 
listatölteléknek s emellett szavazatot 
is hoznának. Azzal ugyanis mindenki 
tisztában van, hogy e vármegyében 
biztos választási esélyei csak a Magyar 
Pártnak vannak s a legnagyobb nép-
bolonditás, terror és a hivatalos sza-
vazatok mellett sem érhetett el még 
a várva-várt Maniu párt sem többet 
egyetlenegy képviselői mandátumnál. 
Az a nehéz feladat  vár tehát most az 
összes román pártokra és a renegá-
tokra : miképpen lehetne, a tőlük most 
már teljesen  elfordult  néphangulat 
mellett,  mégis kicsiholni e megyében 
egyetlen mandátumot? És itt mutat-
kozik meg Argetoianunak másik vá-
lasztási taktikája: az általános elége-
detlenséget, amelyet az eddigi kormá-
nyok és a román politikai pártok idéz-
tek az országra, arra kell felhasználni, 
hogy  a kisebbségek  egymás  között  kezd-; 
jenek  gyűlölködni,  irigykedni,  az  ér-
iekellentétek  felkeltésével  meg  kell  bon^ 
'ani  a magyarság  sorait  s ha  a ma-
gyar  szavazatok  szétforgácsoltainak, 
ikkor  könnyű  lesz  a széthulló  szava-
'Altókból  annyit  megkaparintani,  a-
mennyi  egy  mandátum  elnyeréséhez 
szükséges  így történt aztán, hogy az 
ij kormány helyi exponensei, félretéve 
Tiinden politikai erkölcsöt és szokást, 
lem a magyarság szervezett képvise-
etével, hanem  az  egyes  társadalmi 
ysztályok  egy vagy több tagjával kezd-
ek tárgyalni, azzal kecsegtetve min-
ieniket, hogy sorsuk jobbra fordul, 
la képviseletet nyernek a parlament-
>en és igy igyekezve rábeszélni őket, 
logy  a magyarsággal  szemben  román 
rdeklistán  vállaljanak  jelöltséget.  Azt, 

A helybeli 
döttsége f.  hó 
fectusr,  akinek 

dekeit egy Szabó  Béni;  a kereskedő-
két egy UegedUs  Nándor;  az iskolá-
két és egyházakét egy Sándor  József; 
a nyugdijasokét egy Sebesi  János;  a 
dolgozó kisemberekét egy Paál  Árpád  \ 
a megrabolt székelyekét egy Pál  Gá-
bor;  s a világ előtt csúffá  tett egész 
magyar kisebbségét egy Balogh  Ari-
hur;  és legvégül  a meghalni  nem 
akaró  magyar  nemzetét  egy  gróf 
Bethlen  György  ugy  képviseli,  hogy 
annál  jobb  képviseletet  semmiféle  pre-
fect  nem  tud  találni  a mi  sorainkban. 
Nem a képviselet hiányában van itt a 
baj. Nem az embereket kell kicseréln-, 
hanem az erkölcsöket! Nem kell tiz és 
százmilliókat elsikkasztani és akkor 
nem kell ez ellopott pénzek pótlására 
adósanyargatással tönkre tenni a né-
pet. De a legnagyobb erkölcstelenség: 
tönkretenni a népet s azután még 
mindig arra számítani, hogy a tönkrQ 
tett nép vállán, az egymás ellen való 
izgatással, mandátumhoz lehet jutni. 

Ipartestületi ügyek. 

Országos kirakóvásárok: május 
hó 12-én Szászrégen, Bürkös, 13 án 
Korond, 15 én Csíkszereda, Erzsébet-
város, Hosszufalu,  Nagyajta, 16 án 
Homoródszentmárton, 17-én Beszterce, 

munkanélküliek kül-
5 én felkereste  a pre-
általánosságban azt a 

panaszukat adták elő, hogy azon re-
ményük, miszerint a tavasz kezdetével 
az építkezések megindulnak, sajnos,.-
meghiusult, mert ma, különösen a vá-
rosban, semminemű építkezés nincsen, 
s emialt ugy a kőművesek, mint az 
ácsiparosok teljesen munka nélkül ma-
radtak. Voltak a küldöttségben más 
szakmabeli iparosok is, akik szintén 
keservesen panaszkodtak, hogy telje-
sen kereset nélkül állanak. 

A prefectus  Pluhár ipt titkárt 
magához hivatva, információt  kért ar-
ról, hogy az ipartestület utján nem 
lehetne e a munkanélkülieken segitent. 
Pluhár titkár elismerte, hogy a mun-
kanélküliség ma már minden szakmá-
ban megvan és nemcsak a segédek, 
de a mesterek maguk is kereset nél-
kül állanak, mert a nagy pénztelenség 
miatt semminemű munka-megrendelés 
nincsen, de készárut sem lehet eladni, 
minélfogva  a nyomorúság mindennap 
csak növekedik, s a munkanélküliek 
száma szaporodik. 

A munkanélküliek küldöttségében 
viszont legtöbben csak segédi munka-
könyvvel rendelkeztek, mig iparenge-
déllyel alig egy pár, most már min-
deiiesetre nehéz kérdés az, hogy a 
mester, aki iparengedéllyel rendelkezik,, 
s ebből kifolyólag  a nagy közterheket 
viseli, maga is munka nélkül állva, hogy 
tudna a segédeknek is foglalkozást  adni. 

Az ipartestület mindenesetre és 
első sorban is az iparengedéllyel dol-
gozó tagjait kell, hogy védelmezze a 
a rettenetesen felszaporodott  kontár-
hadakkal szemben, akik dugva zug-
munkákat végeznek a tisztességes: 
iparos kárára, ha pedig az ipartestület 
kontárkodásukban megakadályozza és 
megbüntetésüket kéri, akkor szidják 
az Ipartestületet, mert nem engedi őket 
dolgozni. Pluhár titkár előterjesztette a 
prefectusnak,  hogy ma az általános 
munkahiány idején már csak egy mód 
van a felsegitésre,  még pedig az, 
hogy ha az állam siet első sorban is 
a kisiparos osztály megmentésére, de 
nem a határtalan adókiróvások és be-
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. persze, elhallgatták, hogy egyikük sen 
fog  elsőhelyen szerepelni a listán ; 
igy még csak halvány reményűk sen 

. lehet a megválasztatáshoz s hogy a: 
••egész trükk csak arra való, hogy  í 
saját  osztályérdekeltségtíkból  szavazató 
\hozzanak  a lista  első  helyezettjének 
lEzen trükknek megfelelőleg  a prefec 
Álusok, a székely vármegyékben, tár-
î gyalásokba kezdtek a tanítókkal, ta 
;,nárokkal, kisgazdákkal, jegyzőkkel 
eiparosokkal, — ugyanennyi éket akar 
Bván verni a magyarság közé. Ámdí 
i mindezen társadalmi osztályok józar 
és értelmes vezetői tisztában vannal 
már a román pártok taktikai fogásai 

^val s egyöntetűen utasították vissza 
, a saját nemzeti szervezetük gyöngité 
* sére kitalált tervet, nyíltan és becsű-
' letesen kijelentve, hogy örülnének i 
^ kormánnyal való együttműködésnek 
^ de választási vagy politikai egyezséged 
megkötésérê  csak a nemzeti szervezel 
képviseletét, a Magyar Párt erre hi-
vatott vezéreit tartják illetékeseknek, 

« 

Nem tartjuk érdektelennek arról 
kiitípgt-r-'ikdjtattíH  -eáé^ 

•gyaláSokat, a mi megyénkben, az 
UJ prefect.  Meg kell említenünk min-

, denekelőtt, hogy legelőször, a Soó 
Gáspárral való, lapunkban már emlí-
tet' beszélgetés után, dr.  Hinléderrel, 

I a Magyar Párt ügyvezető alelnökével, 
majd ezután dr.  Jodál  pártelnökkel 
tárgyalt a prefect  az általános együtt-
működésről, Annál nagyobb meglepe-
tést keltett, hogy ezen tárgyalások 

Kitán, a pártszervezet teljes mellőzésé-
' vei, kezdte meg a prefect  az egyé-
nenkénti tárgyalásokat, amelyek két-
ségtelenül a szervezett magyarsággal 
való együttműködési készség eilen bi-
zonyítanak. Az ilyen természetű tár-
gyalások során hivatta magához a 
prefect  Albert  Pétert,  Kovács  Lázárt, 
Gyarmathy  ipart, elnököt, Pluhár  Gá-
bort,  akikre — a meg nem jelent Ko-
vács Lázár kivételével — a már is-
mertetett eszközökkel igyekezett hatni. 
A jegyzők küldöttségének élén Cionca 
főszolgabíró  üdvözölte a prefectet, 
amire a prefect  nyomban kijelentette, 
hogy mennyire méltányosnak tartaná, 
ha a jegyzők is jelöltet állítanának ér-
dekeik védelmére (I) — a kormány-
listán. Erre a felhívásra  a jegyzők 
Csiszér  Dénes  kibédi kollegájukat ne-
vezték meg, mint akit legérdemesebb-
nek tartanak egy ilyen nagy kitün-
tetésre. 

Ugyanilyen jóindulattal kerestetik 
egy jelölt a kisgazdák érdekében is... 

... Minő gyermekes, naiv felté-
telezés. Mintha a magyar. nemzettár-
sadalom minden egyes osztálya, min-
den egyes tagja, nem tudná, hogy ipa-
ros, kereskedő, jegyző, gazda, tanár, 
tanító stb. stb. nem azért ment tönkre, 
mintha nem lett volna képviselete a 
parlamentben. Hiszen a mindenkori 
kormányok és parlamentek nagyon 
jól tudják, mi kellene a gazdának, az 
iparosnak. íme, a mi uj prefectünk 
csak egyszerű tsnár-ember és már 
tudja,  hogy  az  iparosnak  állami  meg-
rendelés  kell!  De mi azt is tudjuk, 
hogy ez olyan állandó  szükséglet,  amely 
nemcsak  választások  alkalmával  áll 
fenn!  Mind jól tudjuk, hogy mi kell 
a mi különféle  társadalmi osztályaink-
nak s a gazdák érdekeit egy Ábrud-
bányai  vagy Jósika;  az iparosok ér-
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tegsegélyzői tagdijakkal való agyon-
nyomoritás által, hanem azzal, hogy 
állami szállításokat ad a kisiparosnak 
is a katonai felszeretése^^,  mint 
szíjgyártói, csizmadiai, illaivp cipésa, 
szabó-ipari megrendelésekk̂ , ' mert 
csak igy tud níâ ,már joyedelpiet pro-
dukálni a kisjpdroSf)  A.̂  |).refjsctus  az 
előterjesztést ftgyplemmel  és jóindulat-
tal hallgatta meg és határozottan meg-
igérte, hogy minden befolyásával  igye-
kezni fog  a minisztériumnál városunk 
kis iparosainak állami szállításokat ki-
eszközölni. A helyzetet az is javítaná, 
ha a város mindennemű közmunkát 
megindítana, mert ezáltal is sok mun-
káskéz nyerne keresetet. Nem tudjuk, 
de jólesik remélnünk, hogy a prefec-
tusi ígéret nem marad csak ígéretnek, 
mert ő maga is kijelentette, hogy nem 
politizálni jött ide, hanem a néppel 
egyetértő és gyümölcsöző közös mun 
kát óhajt végezni. Hányszor kaptunk 
már Ígéretet a nagy vezető emberektől, 
hány elkeseredett iparos lélekzett fel 
megkönnyebbülve, hogy a sok ígéret-
ből talán mégis csak valami beváltó-
dik, de, sajnos, az ígéret elhangzott, 
a nyomorúság pedig maradt a régi. 
Mennyivel kedvesebb lenne meglepe-
tesünk akkor, ha az említett ujabb 
prefectusi  igéret valóra válna és a kis 
iparosság régóta tartó szenvedése és 
pusztulása egyszer mégis véget érne. 

E helyen tudomására hozzuk az 
összes iparos testvéreinknek, hogy hi-
vatalunkat május hó 15-én uj helyiségbe 
költöztetjük át, a piactérre, ahol a 
csizmadia ipartársulat korcsmahelyi-
sége van, amely e naptól ott megszű-
nik és átköltözködik az újonnan vá-
sárolt Ernst-féle  épületbe. 

Az Ipartestület elnöksége. 

Választási előkészületek. 
A választási előkészületek között 

a magyar közönséget csak a Magyar 
Párt elhatározásai érdeklik. Ezek az 
elhatározások, mint minden nagy lé 
pésnél, most is komolyak és méltóság-
teljesek. A Magyar Párt vezetősége 
nem taktikázik és nem folytat  kétes 
kimenetelű játékokat akkor, amikor a 
nemzet nagy érdekei forognak  kockán. 

^ogf'a  ̂ ÍS&Í ' 
próbatétel a nemzetre nézve, amely 
sorsdöntő lehet. A kisebbségi kérdés 
ugyanis az elmúlt évek során megnö-
vekedett a nemzetközi felfogásban,  s 
már nem halasztható megoldásában 
döntő jelentősége lesz annak, hogy 
milyen magatartást tud tanúsítani a 
magyar kisebbségi nemzet politikai 
küzdelmeiben. 

Ifjúsági  dalosverseny. 

Ez a nagy érdek szabja meg a 
magyarság útját most is. S ezért 
megy most is önálló listával a küz-
delembe. Tapasztalataink csak bővül-
tek az úgynevezett: gazdapárti uralom 
alatt is, abban a tekintetben, hogy 
csak a magunk erejére számiihatunk, 
mert csak igy nem csalódhatunk. 

A központi pártvezetőség 13 ikán, 
szerdán délelőtt elnöki tanácsülésen 
foglalkozik  a jelölések kérdésével, dél-
után pedig a tagozati elnökök meg-
hallgatásával fogja  ugyancsak az el-
nöki tanács a jelöltek névsorát ugy 
megállapítani, hogy az a másnap, 
vagyis a csütörtök délelőttre összehi 
vott központi intéző bizottsági ülés 
elé legyen terjeszthető, amely végle-
gesen dönt a jelölésekről. 

Megyei pártszervezetünk a me-
gyénkbeli képviselők és szenátorok je-
lölése fölött  a május 12 ikén d. e. fél 
10 órára összehívott nagy íntézőbí-
zottsági gyűlésében fog  határozni, 
szabad teret engedve, demokratikus 
elveihez képest, a népakarat megnyil-
vánulásának. Az intéző bizottság dön-
tését dr. Jodál pártelnök és dr. Hinlé-
der ügyvezető fogják  a központi el-
nökséghez juttatni, akik az emiitett 
központi ülésekre Kolozsvárra utaznak. 

Legújabb hirek szerint, nincs ki-
zárva, hogy a választásokat 10 nappal 
elhalasztjak, vagyis igy a választások 
junius 10 ikén kezdődnének. Az elha-
lasztás állítólag azért szükséges, n̂ ert 
anélkül Jorgáék nem tudnák kiépiteni 
a »nemzeti egység* választási pártját. 
Itt emiitjük meg, hogy a kormány 
már választási paktumot kötött a Duca-
féle  liberális párttal, de ugy látszik, 
ennek az említett kormány-szempontból 
nem volt meg a kellő erkölcsi hatása. 

A bűbájosán zengő és az emberi érze-
lem minden skáláját megszóUutató.̂ ök-
életü magyar dalnak feiî jtĥ teden  em-
lékű, két napos üqnepe volt f.  ]ió 2 án 
és íl{4n Marosvásárhelyen a kisebb-
ségi iskoláig xészvételével. 80Q í̂ isebb-
ségi ifjú,  középiskoláknak, íp|rosta-
nonc iskolának fiu  leányní̂ endé-
kei és főiskolások  vettek részt a má-
sodik országos ifjúsági  dalosverssnyen. 
A Kultúrpalota hatalmas hangverseny-
terme csak ugy visszhangzott a szebb-
nél-szebb magyar dalok, akkordjaitól 
s a szereplő ifjúság  élénken dokumen- ' 
tálta azt az őserőt, mely a magyar 
nép lelkében a dal szeretete áltáléi s mely, 
hívatva van, hogy összetartsa a ma-j 
gyárt. j 

Városunk is kivette részét ebből 
dalversenyből. A helybeli tanítónő-
képző és róm. kath. főgimnáziumi 
szerepeltek énekkarukkal és egyéni 
versenyzőikkel. Mindkét székely intézet V 
dicsőséggel állta meg helyét s büszke I 
lehet a sikerre Udvarhely városa éŝ  
megye közönsége is; mely iskoláiért 
áldozni még a legmostohább anyagi! 
körülmények között sem vonakodott { 
soha s hisszük, hogy a jövőben is 
támogatni fogja,  mert az olyan isko-
láknak, ahonnan magyar kulturát ápoló* 
és fajiságához  kitartással ragaszkodó" 
lányok és fiuk  kerülnek ki majd a 
kisebbségi élet küzdelmes porondjára, 
örökre élniök kell, mig csak magyar 
szó, magyar dal csendül. 

A női karban a helybeli tanítónő-
képző nyerte az első dijat i nagy ezüst j 
érmet és oklevelet. Örömmel s boldoganí 
hajtjuk meg elismerésünk lobogóját* 
Seprödi  Anna  tanárnő szorgalmas ós 
szakszerű munkálkodása előtt s forrój 
szeretettel üdvözöljük énekkaránaM 
minden egyes dalos pacsirtáiát, ki™ 
vánva, hogy az elért szép siker szol-
gáljon buzdítással is a jövőre nézve. 

A helybeli róm. kath. főgimná-
zium kisebb sikert ért el. A második 
díjat: kis ezüst érmet és oklevelet T 
nyert a középiskolai karban. Gyönyö-
rűen előadott, kötött kari és szabadon ' 
választott darabjai frenetikus  tapsví- ' 
hart váltottak ki a közönség körébő" 

mely mintha csalódott volna a zsűri 
igazságérzetében, mikor a verseny 
eredményének kihirdetésekor az udvar-
helyi énekkar előbbre helyezését re-
mélte. De igy is gratulálunk Kiss. Elek 
zenetanár, országos karnagynak, ki 
időt és fáradságot  nem kímélő mun-
kásságával lehetővé tette az elért si-
kert s üdvözöljük az ifjú  dalosokat, 
kik fellépésűkkel,  magaviseletűkkel s 
főképp  fegyelmezettségük  kei tanújelét 
adták annak az erkölcsi nevelésnek 
és szellemi munkának, mely talpköve 
és támasza az igazi magyar kisebbségi 
középiskolának. 

Igen szép sikert értek el az egyéni 
szereplők is. Hegedü\;̂ ersenyben 9 íelső 
tagozati növendék közül harmadik 
helyre került Szabó Judit V. o. képzős 
növendék, negyedik helyre Khell Zol 
tán fg.  VI. o. tanuló és hetedik helyre 
Márton Lajos fg.  VII. o. tanuló, ki 
méltán jobb helyet érdemelhetett volna 
ki jól sikerült teljesítménye által. 

Az énekversenyben 8 felső  tago-
zati versenyző közül a helybeli főgimn. 
VII. o. növendéke Almásy Kamii lett 
az első. Egy nehéz műdal előadásával, 
melyben érzelmesen lágy baritonja 
igen jól érvényesült, hozta el a babért 
annyi sok szakszerűen betanított és 
tanult énekes közül. A másodikat 
Tárcza Ida VII. o, képzős növendék 
érdemelte ki egy Ady-dallal, melyet 
kellemesen csengő alt-hangján mind-
végig nyugodtan s igen szépen inter-
pretált. Az egyéni versenyzők vala-
mennyien oklevelet kaptak. 

Ennyi sok szép siker után csak 
azt mondhatjuk a magyar ifjúságnak: 
Fel a szívvel I Előre ! (Jelenvolt.) 

UJ magyar babak. Ismételten 
felhívjuk  a községek figyelmét  arra 
az örvendetes körülményre, hogy a 
marosvásárhelyi magyar nyelvű bába-
tanfolyamon  juniusban hét magyar 
bába kap oklevelet s ezek mindjárt 
készek is állást vállalni. Azok a köz-
ségek tehát, amelyekben nincs bába, 
jelentsék be a magyar bábára való 
igényüket lapunk szerkesztőségénél 
vagy a népirodában, hogy a bábák 
beadhassák folyamodványukat  az illető 
:özség elöljáróságához.. 

nfiu » iiV.ii 
Még 1öbl ''s^tségre in szUkségQk a felsö-

sófalvíaknak. 
Gyűlnek, gyülögetnek az adomád 

nyok tüzkárosult felsősófalvi  testvé-
reink részére, — sajnos —, az utóbbi na-
pokban valamivel gyérebben, mint az 
óriási csapás hire által okozott álla 
lános megdöbbenés első pillanataiban.̂  
Pedig a kár mérvéhez képest mennyi 
résztvevő jóságra, szeretetadományra 
van még szükség, amig azokból annyi | 
összegyűl, hogy bár a legjobban rá-
szorultak a talpraáliáshoz, az uj élet-' 
kezdéshez szükséges első erősítést 
megkaphassák. Az áldozatkészségnek 
tehát nem szabad elapadni, mert ha ' 
szűk napokat élűnk is: éppen ilyen • 
kor mutatható meg, kinek nagyobb a 
szive, mint a szegénysége, s a rászo-
rultak is ilyenkor minden értük való 
kis cselekedetért kétszerte nagyobb 
hálával fizetnek,  mint fizetnének  bőség 
idejében. 

* 

Az utóbbi napokban a Magyar 
Párt segélybizottságához, illetve la-
punkhoz a következő adományok ér-
keztek a károsultak részére: Szabó 
Endre 160, Szemerjay Károly (Keresz-
túr) 100, Hermann N. 80, Balásy 
Ignác 100, a nagyenyedi ref.  kollégi-
um tanári kara 667, Simó Mátyás 
•300 leu. Elhelyezve az Udvarhely-
vármegyei Takarékpénztárnál. — Ezen-
kívül adott Kassay F. István 2 véka. 
Páll Lajos (Udvarhely) 1 véka kuko-
ricát. 

* 

Fel sősó fal  várói a károsultak ne-
vében a következő sorokat kaptuk: 

A felsősófalvi  tüzkárosultak igazi 
testvéries és hálás köszönetüket küldik 
mindazoknak, kik bármilyen nemű 
adakozásukkal is hozzájárultak káru-
kat visszapótolni, az életkedvüket is 
elveszített, most már igazán szegény 
székely népnek. 

Mivel számtalan azoknak a neve, 
kik szíves adományukat siettek elkűl 
deni, ezeket egyenként nem közölhet-

jük, de felsoroljuk  azokat a községe-
ket, melyekből a lakosság által ado-
mányozott gyűjtések már az első héten 
beérkeztek. Nagymennyiségű buza, ku 
korica, zab, krumpli, liszt, kenyér, 
szalonna, tojás és más élelmicíkk, ruha, 
fehérnemű  és pénzadományok jöttek 
be a következő községekből: 

Alsósófalva,  Atyha, Parajd, Ko-
rond, Szováta, Énlaka, Martonos, Ke-
csetkisfalud,  Homoródszentpál. Recse-
nyéd, Hszentpéter, Városfalva,  János-
falva,  Kőrispatak, Dálya, Ége, Bágy, 
Székelykeresztur. 

•A legelső jóttevőkkel együtt siet-
tek segíteni nagyobb pénzösszegekkel 
a következők: 

dr. Emii Pop prefectus  ur 10.000, 
az udvarhelymegyei Magyar Párt 8.300, 
a székelykereszturi öregek találkozó-
jukról 1.000 leu. 

A tüzkárosultak állatai részére 
szénát adakoztak a következő nemes 
szívű parajdí adakozók: Biró Gábor 
50'q, Gilezán 20 q, Sebestyén 20 q, 
Vilcsek 5 q, és Káaár jegyző 5 q. 

Szabó Vencel úrtól 400 kg. és 
Demeter Gáspár molnár úrtól 170 kg. 
lisztet kaptunk. 

A muIt hét két utolsó napján hoz-
zánk beérkezett pénzadományok ösz-
szege 21.000 leüt tesz ki, azonban 
már tudomással bírunk, hogy a szom-
szédos községek erkölcsi testületei a 
legnagyobb buzgalommal folytatják 
ugy a természetbeni, mint a pénzbeli 
gyűjtéseket. Hálásan emlékezünk meg 
a magyar sajtóorgánumok részvét-
teljes buzgólkodásáról, ami, reméljük, 
nem fog  eredménytelenül végződni. 

Külön meg kell emlékeznünk Biró 
Gábor parajdí szén- és fakereskedő 
fáradhatatlan  és anyagi áldozatot nem 
tekintő buzgóságáról, amelyért hálát 
sem vár, de nem is tudnánk meghá-
lálni soha. — Oh vajha a társadalom-
nak minél több ilyen ügybuzgó férfia 
lenne I 

Mezőgazdasági Kamaránk. 
Újonnan alakult intézmény. Tagjait 

megyénk gazdái választották saját ma-
guk közül. Friss, pezsgő gazdasági 
életet hozott. Nagy akaraterővel fogolt 
hozzá elhanyagolt mezőgazdálkodásunk 
felvírágoztaiásahoz.Sajnos,  a községí̂ bi-
rák, mint a helyi bízottságok elnökei kö-
zül sokan a kamara megkereséseit, uta-
sításait nem inrézik, nem közlik a nép-
pel. Pedig köztudomásúvá kell válnia, 
hogy a kamara nemesitett vetőmag-
vakkal, elsőrendű gépekkel, gyümölcsfa 
csemetékkel, műtrágyával látja el ked-
vezményes áron az idejében hozzá-
fordulókat.  Európai hírű, busás bevé-
telt eredményezhető gyümölcstermeié y 
sünket fellendíteni  igyekszik előadá-l 
sokkal, az állati és gomba-betegségek' 
elleni permetezés gyakorlati bemutatá-
sával. Állattenyésztésűnkre nagy gondot 
fordít.  A községi bíkabevásárlásokat 
segélyezi s tervbe vette nemes símen-
thalí üszők szétosztását is. Fenntartja 
a méntelepeket. Még a gazdáink hitel-
életére is ki fog  terjedni a figyelme. 
Különbséget ember és ember között 
nem lesz. Mindenkivel szemben a leg-
nagyobb előzékenységgel van. Egy 
hibája van, hogy átmenetileg kevés 
még a pénze s a megszavazott bika-
segélyek még nem fizettettek  ki. De 
ez sem baj: kért a kamara az állam-
tól egy félmillió  leu kamatmentes köl-
csönt, Sebesi János dr. utána járt, s 
a napokban itt lesz az utalvány. 

Tehát máris nagy eredményeket 
ért el, bár léte csak pár hónapos. Az 
őszre anyagilag is megerősödik s még 
nagyobb eréllyel fogja  szolgálni a közt. 

S mégis némelyeknek nem tetszik 
a kamara működése, uton-utíélen szid-
jak. Hol Oklándon, hol Székelykeresz-
luron, hol Udvarhelyen bujtogatnak 
ellene. »Nem ad annyi bikaségélyt, 
mint a megboldogult zootechnikai bi-
zottság s azt sem fizeti.*  A való ténye-
ket pedig a bujtogatók elhallgatják. 
Azt, hogy olcsóbb leit a tenyészbika 
és sikerült a mustra-bikák nagy részét 
az olaszoknak jó áron eladni, tehát 
az eladás és vétel közt nem nagy a 
differencia,  kisebb összegű segély is 
kifutja.  De arról sem beszélnek, hogy a 

szűntek s a bika kereskedőknek befel-
legzett. Hogy senki sem kényszeríti a 
községeket arra, hogy ne ezt, hanem 
azt a bikát vásárolja meg. Csak egy 
a fontos,  hogy a bika jó legyen. Arról 
sem, hogy a községeket a kamara 
köriratban ériesitette, hogy állattenyész-
tési kiszállásoknál semmiféle  napidíjat 
sem tartoznak fizetni. 

Azzal is bujtogatnak, hogy a 
tulajdonosok a legelőre hajtott ál-
latokért a Mezőgazdasági Kamará-
nak 5 — 10 leüt kell hogy darabonként 
fizessenek.  Mondják, hogy iha kel-
lett kamara: megkaptátok. Most 
fizethettek  I* Azt megint 'elhall-
gatják, hogy ez a pénz bika, vető-
mag, gép, legelőjavitás stb. segélyek-
ben visszatérül. De arról sem beszél 
a krónika, hogy napidijakban, útikölt-
ségekben az üzemterv és rendtartás 
költségeiben súlyos ezrekkel íizettetik 
meg jogtalanul a legelő társulatokat, ami-
ből soha egy bani haszna nem lesz 
a gazdáknak, mert az üzemtervek 
mellett is legelőjüket éppen ugy hasz-
nálják, olyan fű  nő s annyi állat le-
gel, mint apáink idejében. Például 
hozom fel  FelsŐboldogfalva  község 
legelőjét. Kopár oldal a hegy tetején. 
Haszonbér-értéke 7-8 ezer leüt lehet, i 
de az idei költségvetése 19 ezer leu, 
Ebből 1600 leüt fizet  a Mezőgazda-
sági Kamarának, de ez az összeg, ha 
három boldogfalvi  gazda egy-egy ekét 
vásaról a kamarától, ahol gyári áron 
20®/o segéllyel kapja: a községbe már 
visszatérült. Ezzel szemben az agro-
nom részére 5000 leu szerepel a költ-
ségvetésben. Az érte végzett munka ? 
Autóval le Boldogfalvára,  megnézni a 
legelőt s egy órai irodai munka. Na-
gyobb községekben e tétel 20—30 ezer 
leu. Csinos összegecskék. Egy tisztvi-
selő télévi fizetése. 

Én azt hiszem, ott van a Mezőgaz-
dasági Kamara hibája, hogy ezeket a 
népnyuzásokat meglátta, tesz és tenni 
fog  ellene. Elvünk  az,  hogy  egy  hanit 
sem  engedünk  jogtalanul  senkitől  sem 
elvenni.  — Jelszavunk:  *mindent  a 
népért.€  Ezért szeretnék feibujtogatni 
megyénk gazdaközönségét az általános 
lelkesedéssel, mondhatni: egyhangú-

a 

s 
OD 

QO 
QC 

CÖ 

a 

o 
53 

oö 

OH 

a 
CD 

' O 

a 
cd 

b o 

< C 

c / 3 
< 



május 9. SZÉKELY KÖZÉLETT 3. oldal. 

S z i x i e s B e m b e r g - s o l y m e k : b ő , x i a g y - v á l a s z t é k r a . -

H I R S C H R U D O L F d i v a t ü z l e t é b e 
F é r f i  f e l i é r n e m - C L e l c  m é r e t l a t á n k r é s z i x l n e k : o l c s ó 

a p o n. 
lag választott kamarai tagok és veze-
tők ellen. 

Hiába az akna munka. — Népünk 
bizalmával vissza sohasem fogunk 
élni, sem gazdasági, sem más téren. 
Ez a bizalom, igazságosságunk, hoz-
záértésünk, kötelességtudásunk, munka-
kedvünk és emberbaráti szeretetünk 
mindenben és mindenki ellen megvé-
denek. S meg fog  védeni népünk 
okos, felvilágosodott  volta, tisztán lá-
tása. 

Csak egyet nem értek. Hogy nem 
fáradnak  bele abba a sziszifusi  mun 
feába,  amivel népünket a saját fiaitól 
el akarják választani. Hogy nem látják 
be céljaik elérhetetlenségét, igyekeze-
tük immár nevetséges voltát. Ezen 
•nagyon tudok csodálkozni. Drága, 
okos székely fajom  \ Nem féltelek  1 

Szakáís  Zoltán. 

SPORT. 
'Hargita—Achviia 5 :0 . 
A Hargita uj tisztikara. 
Május 1-én a Hargita Segesváron 

vendégszerepelt ahol a negyedik baj-
noki mecset is megnyerte igen szép 
gólaránnyal. Vasárnap lesz Medgye 
sen a bajnokság döntőmérközése a 
Hargita és a M.T.V. között, — ha a 
Hargita győz, akkor övé a kerületi 
bajnokság. Erős küzdelem lesz, mert 
mindkét csapat iparkodik a lehető leg-
jobb Összeállításban szerepelni. 

A Hargita rendes évi közgyü • 
Sése a tagok élénk részvétele mellett 
vasárnap zajlott le a következőképpen : 

Kovács Lázár elnöki megnyitó-
jában közli, hogy Károly király őfel-
ségének, aki a Hargitának még trón-
örökös korából diszelnöke, trónralé-
pése alkalmából a Hargita hódolattel-
jes- űaVó'zíeiéf  távífatbaft'  leíezfté"'Rf.' 
Kegyeletes szavakkal emlékezik Póllák 
Béla alelnöknek elhunytáról, aki a 
Hargita egyik alapitója és haláláig 
hűséges tagja volt. A titkári és 
pénztári jelentés után elfogadta  a köz-
íjyülés a jövő évi költségvetést, azu-
tán egyhangú lelkesedéssel a követ-
kező  tisztikart választotta: 

Elnök : Becsek Aladár. Alelnökök : 
Kovács Lázár. Papp Dezső, id. Papp 
Z.  Endre és Molnár Imre dr. Intéző: 
Hirsch Lajos dr., Ifjúsági  intéző: Ifj.  Papp 
Z. Endre. Főtitkár: Biró Gyula. Pénz 
láros: Hodgyai Géza. Jegyzők; Har-
-̂ ita László, Kábdebó András. Gazda: 
Kovács István. Szeriáros : Lukács Dá-
niel. Mérnök: Török Arthm. Jogta-
nácsos: Gönczy Gábor dr. és Kálmán 
József  dr. Orvosok: Böhm Jenő dr., 
Hartvig István dr. és Orbán Domokos 
<dr. Ellenőrök: Dulicsek Sándor, Csiky 
Mihály, Kassay Domokos, Bartók Sán-
dor, Tassaly József,  Tassaly Andor, 
Orbán Lajos, Sámuel Mihály, Zakariás 
Miklós, Szőcs Tibor, Hermann Gusz-
táv, Gálfalvi  Géza, ifj.  Biró Lajos; 
Választmányi tagok: Bárbat György 
<dr., Csiky Albert, Gáspár Boldizsár, 
.M. Constantinescu ügyvéd, Ince Kál-
mán, Fischer Béla, Mese$an Tralan, 
Hirsch Hermán, ifj.  Fernengel Gyula, 
György Viktor, Koncz Gyula, Márk 
Ferenc, Sámson Andor, Ráduly István 
dr,. Sípos Bálint, Rumler kapitány, 
Suciu János dr., ifj.  Szabó Gábor, 
Tomcsa Sándor, Binder István, Fe-
renci Jenő, Höhr József,  Papp Ferenc. 

A mczőgazdasá.̂  kamara 
közleményei. 

A hadügyminisztériumtól nyert 
értesülés alapján közöljük, hogy az 
állami lóvásárló bizottság folyó  hó 
18 án Székelyudvarhelyen megejti a 
szokásos lóvásár lásokat. E bizottság 
4—7 éves egészséges, jó kondícióban 
levő herélteket és kancákat vásárol. « 

Felhívjuk a 'mezőgazdasági gépet 
vásárolni szándékozó gazdaközönség 
figyelmét  bizományi raktárunkra, hol 
gyári áron alul szerezhetik be szük 
ségleteiket. 

HÍREK. 
Május S. 

Iikolal&togatáfl.  Az erd. róm. 
kath. Státus igazgatótanácsa Biró La-
jos c. igazgató, főgimn.  tanárt a bras-
sói róm. kath főgimnázium  hivatalos 
látogatásával bizta meg. Nevezett f. 
hó 6-án és 7 én tartotta meg látoga-
tását az emiitett főgimnáziumnál. 

SlJoffysó**  Tamás Mártát elje-
gyezte Gáspár Boldizsár városunkban. 

Bűnvádi eljArát. A Magyar 
Párt és ezzel egyidejűleg lapunk is 
megindította a bűnvádi eljárást Réti 
lapja ellen, mert tényállításainkat me-
gint durva sértegetésekkel akarta el 
ütni. Nem felel  arra, hogy valóságos 
kölcsönügylet alapján kebeleztette-e be 
Réti a maga nevét egy falusi  telek-
könyvbe, vagy pedig valótlan okirat 
alapján ? Pedig ez a lényeg, mert ez 
állapítja meg, hogy »jótéteményről€ 
van e szó ? J 

Egy udvarhelyi iparos hir-
telen halaia. Orosz József  40 éves 
szobafestőt  f.  hó 5 én munkaközben 
váratlanul rosszullét fogta  el és ösz-
szeesett. Rövid pár órai szenvedés 
után meg is halt. Feljelentés folytán 
az ügyészség elrendelte a hirtelen el-
hunyt tparos holttestének a felbonco-
lását, ami csütörtökön meg is történt. 
A boncolás eredménye az a megálla-
pítás, hogy a haláleset agyvérzés miatt 
következett be. 

Varmegryei daloiverseny. A 
székelyudvarhelyi református  dalkör 
engedélyt nyervén az országos dalszö-
veiségtől vármegyei dalosverseny ren-
dezésére; a verseny napját máj. 26 ra, 
pünköst harmadnapjára tűzték ki. A 
versenyen Inczédy Joksmann Ödön 
dalosszövetségi elnök fog  elnökölni, ki 
este a díszhangversenyen Is énekelni 

a következő dalárdák ' jelentkeztek: 
Férfi  kezdő dalárdák: 1. az Almásl 
Unitárius, 2. a Kányádi Ref.,  3. a 
Hodgyai Ref.,  4. a Székelymuzsnai 
Ref.  dalárda. Férfi  haladó dalárdák: l. 
a Szentábrahámi D. F. dalárda, 2. az 
Alsósóboldogfalvi.  3. a Vargyasi D. F., 
4. a Rugonfalvi  Ref.  dalárda. Vegyes 
kezdő dalárdák: 1. a Farcádi Ref.,  2. 
Ujszék l̂yi vegyes dalárda, 3. Szent-
hályi D. F. vegyes dalárda és a Szent-
ábrahámi D. F. haladó vegyes dalárda, 
A dalosűnnepély igen nagy sikerűnek 
Ígérkezik. Akkor fogja  a helybeli ref. 
dalárda is zászlószenteléséi ünnepélyét 
megtartani. A részletes műsort most 
állítja össze a bizottság. 

Ántóbaloiet. Baleset történt 
pár napja Oklánd határában az ok-
lándl autó busztársa Ságnak városunk-
ból Brassó felé  haladó autóbuszával. 
A patak hidjánál az útról lecsúszott 
és befordult  a patak medrébe. Az 
utasok közül többen szenvedlek köny-
nyebb zuzódásokat és komolyabbat 
az autóbusz kísérője, akit bordatöré-
sével a kórházban kezelnek. Állítólag 
a kormánykészülék hibája okozta a 
balesetet, melyért egyes hangok a 
soífört  hibáztatják, hogy az az uta-
sokkal hátrabeszélgetett. De ha ez igy 
lett volna is, nem ugyanannyira hibáz 
tathatók e maguk az utasok is, miután 
a »beszélgetés« rendesen legalább is 
kettőn áll. Ne beszélgessenek tehát a 
sofförökkel  az utasok sem, mert igy 
nem lévén kivel, azok sem fognak  be-
szélgetni. 

Épületek csatornázását templomok, 
tornyok fedését,  villámhárítók 

szerelését, régi csatornák és bádog-
fedelek  festését  és minden e szak-
mába vágó nj és javitási maokálato-
kat szakszerűen és olcsó árak mel-
lett végzek. 

2 ügyes fint,  lehet vidéki is bádogos 
tanalónak azonnal felvessek 

Kerestély Gyula 
bádogos-mester, Bethlen n 45 sz alatt 

Uajláth pttspök tavasii bér-
makörntja. Már jelentettük, hogy 
Majláth püspök az Idei tavaszi bérma-
körutját az udvarhely-espereskerület-
ben tartja. A bérmakörut sorrendje a 
következő: Május  17.  Székely keresz-
túr, 18. Székelyudvarhely, 19. Máré-
falva,  20. Kápolnásfalu,  21. Szentegy-
házasfalu,  26. Lövéte, 27. Karácsony-
falva.  28. Homoródremete, 29. Vágás, 
30. Fenyéd, 31. Zetelaka, Junius  L 
Kükűllőkeményfalva,  2. Székelyvarság, 
a Kadicsfalva  és Bethlenfalva,  4. Szé-
kelyszentklrály, 5. Oroszhegy, 6. Szé-
kelyszenttamás, 7. Székelylengyelfalva, 
a Szentlélek, 9. Nyi kómalom falva, 
10, Farkaslaka, 11. Székelypál falva, 
12. Korond, 13. Parajd, 14 Szováta, 
15. Atyha, 16. Etéd, 17. Bözödujfalu. 
-r A helyi egyházközség már meg-
tette az előkészületeket a püspök hi-
vatalos fogadására.  A felsőpiactéren, 
a Jézus szive szobornál Tamás Albert 
^ndnok, a templom bejáratánál pedig 
PU István prelátus-plébános üdvözli az 
é kező főpásztort.  A püspök bérma-
u jávai kapcsolatban a helybeli plébá-
niai hivatal íelhivja mindazokat, akik 
még nem bérmálkoztak, hogy mielőbb 
jelentkezzenek a plébániai hivatalnál. 
Jelentkezni lehet, szerda és szombat 
nipot kivéve, d. e. 8—10-ig és a hét 
bármely napján d. u, V22—2 óráig. 

ElJttffys î*  Roth Mica (Arad) és 
Orbán Gyula (Temesvár) jegyesek. 
^ Halaloias. Id.  Soós  József  81 
éfes  korában, f.  hó 6-ikán, városunk-
ban elhunyt. Az elhunyt hosszú időn 
át volt a magyar uralom alatt tan-
felügyelőség!  tisztviselő, s érdemes 
munkássága elismeréséül királyi kitűn-
tétést is kapott. Kiterjedt rokonság, s 
közte több unoka és dédunoka gyá-
s olja. 

Schuster  Mátton  vendéglős, a 
••est-kávéház vol^érlője, f.  hó 
.1; városunkban,'̂  éVes korában 

.lyt. Szombaton temetik a sétatéri 
k jszk helyiségéből. 

! Itmet hódit a fiókely  nép* 
műveeset. Gróf  Bethlen Mária és 
Kövács Dezsőné kezdeményezése és 
leskes fáradozásai  eredményeképpen 
Kolozsváron a mult hét végén néhány 
napig rendkívül értékes és érdekes 
magyar népművészeti kiállítás volt 
Iáiható. A kolozsvári kiállítás csak 
kezdő állomása volt egy tovább foly-
tatandó népszerűsítő tevékenységnek, 
melynek során a kiállítás gazdag és 
bo anyagát bemutatják a most folyó 
biidapesti nemzetközi mintavásáron, s 
ezjsnkivűl Magyarország több nagy 
v^osában is. Az eszme elgondolói és 
gondozói ezzel, amellett, hogy a nép-
művészet egészséges ízlést árasztó ter-
mékeinek bemutatásával sok gyönyör-
kcldésre és bő tanulságszerzésre is al-
kalmat szolgáltatnak, komoly érdek-
lődést és vásárló piacokat is akarnak 
teifemteni  ez alkoiások számára, melyek 
erre valóban érdemesek is. A kolozs-
vári kiállítás, amely ugy a nagyszámú 
látogató közönség, mint a hírlapok ré-
széről a legteljesebb elismeréssel talál-
kozott, vármegyénk fejlett  népművé-
szetéről ís örvendetesen szép bizony-
ságokat mutatott fel.  Igy az egyes 
csoportok kö2ül különösen kiváltak a 
székelyszentkirályiak ma már messze 
földön  hírességnek örvendő vert csip-
kéi, a lövéteieknek a kézimunkák ha-
tásával vetekedő hatású pompás szőt-
tesei, valamint a telekfalvi  legények 
által készített, cifrázatos  jármok, suly-
kok, kopjafa-formájú  virágpálcák, me-
lyek ízléses megminiázasában és 
színezésében Haáz Rudolf  tanár 
irányító utmutatásai érvényesültek 
igen jótékonyan és eredményesen. 
A kiállítás kincses gazdagsága és az 
első kolozsvári állomás síkere biztos 
reménnyel kecsegtet abban az irány-
ban, hogy az eszme további útját is 
sikerek kísérik, s az erdélyi magyar 
népművészet a maga számára mind 
nagyobb teret fog  meghódítani! 

A Kath. Nepasövetflóg:  első 
negyedévi értesítője megérkezett. A 
csoportvezetők a népszövetségi irodá-
ban átvehetik. 

A helybeli ref.  tanitónőképsC 
intését a mint mult számunkbá̂  
már jeleztük, május 17-én, vasárnap 
este 8 órai kezdettel az intézet torna-
csarnokában Szabolcska Mihály emlé-
kére irodalmi-estélyt rendez. Belépő-
díj tetszés szerint. A begyült összeget 
a felsősófalvi  tüzkárosultak javára for-
dítják. Az estélyen Nagy Elemér tanár 
tart előadást Szabolcska Mihályról. Az 
előadás keretében a növendékek Sza-
bolcska verseiből szavalnak, az ének-
kar pedig Szabolcska-dalokat ad elő". 

Életmentés. Metz Lajos ö éves 
unokája szerdán délután a malomárok 
mellett játszadozva, beleesett a ma-
lomárokba s már teljesen elalélva so-
dorta tovább a viz, amikor Szabó  Dé-
nes  a malomudvaron átfolyó  vízben 
meglátta a kislánynak a vízből kiáll6 
kezeit, beszökött a vizbe s a gyereket 
partrahozta, ó maga mindjárt ügye-
sen életre is rázta a leánykát, akit 
ilyenformán  a biztos haláltól mentett 
meg. 

Nyilvános kösxönet éi nyag-
tásas. A Polgári Önképző Egylet te-
metkezési segélyalapja az elhunyt fér-
jem után járó temetkezési járulékban 
10.000 leüt fizetett  kl, melynek felvé-
telét nyilvánosan is elismerve, egyúttal 
ezúton is köszönetet mondok az egye-
sület vezetőségének a gyors és pontos 
kifizetésért,  özv.  Orosz  Józsefné. 

Ujabb tttieset a Sötridéken. 
Kedden este ujabb tűzeset fordult  elő 
a Sóvidéken, a Korond községhez tar-
tozó >Árcsó« területén. A tűz a mult 
év ősze óta szünetelő, Mandel Adolf-
féle  gőzmalom telkén este U óra táj-
ban ütött ki, s a raktárban levő deszka 
és léc anyagában alkalmas táplálékcrt 
találván, csakhamar nagy erőre ka-
pott, látványával valóságos pé»ikaEerft 
riadalmat keltve a múltkori tüz által 
sújtott, közeli Felsősófalva  község la-
kosságában. A korondl, felsősófalvi 
tűzoltóság csakhamar a veszedelem 
színhelyén termett és dicséretes erő-
feszítéssel  igyekezett gátat vetni a tüz 
rombolásának, amelynek igy is mint-
egy 5 vagon deszka és 10 vagon 
léc, s a telken levő, hosszú lakóház 
3 szobája esett martalékául, nilg 
ugyanannak a lakásnak 2 szobája 
megmaradt, miután a közbül levő fal 
megakadályozta a tűznek oda átter-
jedését. 

Kösiönetnyilvánitáf.  Ezúton 
mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik felejthetetlen  jó apánk, Schuller 
Mihály halála fölötti  bánatunkban rész-
vétüket személyesen, vagy írásban ki-
fejezték,  s a megboldogultat utolsó 
útjára elkísérték. A gyászoló család. 

Ax aj bélyegadósás majae 
köxepén kesdődik. A román lég-
hajózás céljaira szolgáló uj bélyeg-
adózás életbe léptetését felsőbb  ren-
delettel május elsejéről elhalasztották 
május 15 ikéíg. 

Moxihirak. Vasárnap d. u fél  6 e-tte fél 
9 hétfő  fél  9 órakor La Marseillaise, a gárda-
kapitány. .Monumentális énekes, zenés filmdrá-
ma, tömegjelenetekkel. A filmben  10.000 sae 
repló van az idei szezon Cf̂ yik  legnagyobb,, 
legszebb filmje.  A főszerepben  Laura la Plante 
és John Beles (A vörös árnyék férfi  főszerep-
lője ) Minden eddigit feiülmuló,  pazar rend»-
zésü, rendkívül megrázó cselekményü dráma. 
Elismert szakemberek (Brodnitz berlini Ufa-
igazgató. Roxy Newyork) szerint a legszebb 
film,  amióta a mozi létezik — JÓD A vérző arén»» 
főszerepben  Rudolf  Valentinő. Szenzációs énekli 
fílmesoda,  Rudolf  Valentinő egyetlen hangos 
filmje.  — Jön május 21-én. 22 én, 23 ̂ n, 24-én a 
várva virt filmcsoda  Nyugaton a helyzet 
változatlan szenzációs hangos film  Erich Ma-
ria Remarque az egész világon ismert regénye 
után. 2 000 000 dolláros hangos filmcsoda. 

Si&dötulajdonos: a Könyvnyomda B.-T 
Odorhelu-SzétcelyadTarhely. 

Ügyvédi irodai gyakorlatban teljesen 
jartas, nyugdijas egyént keresek 

altandé alkalmazásra. — Használt, |ö 
k»rban levő írógépet megveszek. Ctm 

: a kiadóban. -
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Halászok figyelmébe! 
Az udvarhelyi halászati jogot 

a folyó  évre ErÖSS Antal ny. vár-
megyei tisztviselő vette bérbe. A 
jbalászjegyek is nála válthatók. Má-
jus hó végéig tilalmi idő lévén, 
miDdennemü halászatot szigorúan 
tilt a törvény. 

Értesítés. 
A n. é. közönség szíves tudomá-

sára hozom, hogy 

cukrászdámat 
a »Bucure§'í«-kávéháznak az Autobus 
Express Ocland felőli  részébe (a kávé-
háztól teljesen elválasztva) áthelyez-
tem, hol azt kizárólag házi kezelésben 
tovább folytatom. 

Egyidejűleg van szerencsém érte-
síteni a mélyen tisztelt közönséget, 
hogy a >Bucure§tí«-kávéház és étterem 
bérletét átvettem, hol jóizü ételekkel 
és italokkal óhajtok a n. é. közönség 
szolgálatára lenni. 

Szolid árak, pontos és előzékeny 
kiszolgálás. Havi olcsó abonament. 

A n. é. közönség további szíves 
pártfogását  kéri, 

SzUág^yi I g n á c cukrász. 
a 'Bucure^ti a-kávéház és étterem 

bérlője. ' 

Judecátcria ruralá Crístur seĉ ia cf. 
Nrul 745—1931 cf. 

Extract din publícatiunea de 
lícítatie. 

Iq cererea de executare fácu'á  de 
uriBáritor Ravasz Deeideriu cootra ur-
máritei Bajooczki Eíisaveta n. Orbán. 

Jndecátoria a ordoaat iicttatiuaeft 
execntiODftta  i& ce î riveste Imobiléle 
cuprinse in cf.  a comunei GSlioiáoê ti 
Jud. Odorhein Ne. cf.  asude r No. 
top. 110 caeá de lemne in 3/4 parte 
Nub B. 2, 4, cu prf|al  de strigaro 
de 5250 lei. No. top 660 vio, in 3/4 
parte cu pret de strigarft  de 1500 lei 

QU atioge dreptol de 
servituto intabab>t aub 0. 5 pontru 
incaearea creatî M de 1341 lei capital 
dobáoda de 12% din ziua 2 Dec. 1929 
suma de 716 lui spese de proces §( 
executie fíxate  páoá scntB 300 lei 
spese fíxate  acum pentru cererea de 
hcitatie precum a creantei de 500 
lei cap. acc. atui Lakatos Martic. 
Precum §1 a creaotei de 276821ei cap. 

acc. alui Dr. Szoboszlay î i Dr. 
Dózsa, prfcun  §{ a crea&tsi de 925 
lei cap. acc. alui Dr. Balázs Béla 
precum §1 a creastei de 5000 lei cap. 

acc. alui Hoeeníeld illbert. precum 
a cresnjei de 2185 lei cap. acc. 

alui Dr. Dlekes Don. Dionisie dec 
tarati aiáturati acestei proceduri de 
ezecutie. 

LicltatiuasA se va fine  in ziua 
de 18 Maiu 1931 ora 15 a. m. la casa 
comuuaiá a comuoei Gáliináuê ti 

Imobilele ce vor ú licitate cu vor 
fí  Táudute pe ua pret aai mic de cát 
pretul de Btrigare. 

Gsi carí doresc Bá iicite2e Bunt 
datori sá depoziteze la delegatul ju-
(lácátcresc 10% din prê ul de strlgare 
(irept gflraD|ie,  ía numerar sau in 
fífecte  de caû ie socotite dupá cursul 
fíxat  i» art. 42 legea LX. 1881, 9au 

predea aceluiâ i delegat chiuuta 
coustatáod dtipuQerea jud°cá(orF$íe, 
prealabiJá a garaot'ei ^̂  semnaze 
coodit'uaile de licitatie (art. 147, 150, 
170 ieeea LX. 1881, art. 21 legea 
XL. 1908). 

Dacá nitieni nu ofetá  mai mult, 
cel care a oferit  pentru iisobil uu pre| 
üfliai  urcat decát cel de strlgare este 
dator intregeascá inediat garautia 
— fixate  conform  procentului pretutui 
>le Btrigare — la aceiâ i parte procen-
tualá a pretului ce a oferit.  (art, 25. 
XLI, 1908). 

Cristur, la 26 Febr. 1931. 
Dr. Szabó m. p. judecátor. 

Pentru coaiformitate  : 
Bokor impiegat. 

T̂ avaszi és uyári szezonra a leg-
* divatosabb 

öltöny- és felöltö-szövetek 
DOBAY szabó üzletébe megérkez-
tek. — Mindenfajta  munkát pontos 
időre, garantáltan végeek a legújabb 

divat szerint. 
D O B A Y férfi  szabó. 

A n. é. kSzonsé; szives fndomáflárá 
hozom, hogy ori éi női fodrászatomat  mijni 
11-étől áthelyezem a Bul. Reg. Ferdinani 
(Kossnth-n.) 9 izám alá (Hirich Rudolffal 
szemben), ahol továbbra is a legkényeaebli 
igényeknek is megfelelően  állok a n. 
közönség rendelkezésére. 

Egyidejűleg köztudomásra hozom, hogy 
mindennemű hajmunkát, a- m. transformî  
ciót, bandót, babajavításokat és parókâ  
készitést, hajfestést  18*féle  színben specíA* 
lis szakképzettséggel végzek. 
Hölgyeknek könyelmes helyiség! 

Külön beldrat! ^ 
Radikális fejkorpa  irtási Hajhullás megaká̂  
dályozása. Borotválás Razvíte-krémmel ii. 
Nanicttr! PedlcUrl 

További szives pártfogást  kér: 

Nagy Ferenc 
nri'és női fodrász. ^ 

Jud̂ catüria. ruralá Cristur sectía cf. 
No, 882/1931 cf  í 

Extract din publicafiune de 
lícttatíe 

la cerere de executare fSciî d  da 
urmárit Koccz Andrei contra urDári-
tulut Miklós Joan alui Joaa. JudecS 
toria a ordonat licita|iunea exec 
onalfi  in ce |)rivf§te  imobilele cupr 
in cf.  a comunei Jacodnt jadt. c 
helu No. cf.  anuEce. Nr. top 51 
pádure in fotregiae  cu prff  de sti. 
gare de 1146 lei Nr. top. 289 290 ca-
Fá de lemKe grád, iu ictregime cu 
prejul de strigare de 22.500 lei. Nr. 
top 1759 vie in 1/2 parte cu pret 
Btrigare de 75 lei. Nr. top. 1541/2/̂ , 
1541/3, 1541/4. 1541/5, ár3tor,pá§ui 
jproűuctiv in 1/2 parte cu prê ui 
strigare de 9000 lei. 

Llcit8{fa  cu va atioge dreptul 
intretínere pe viata intaWlat in fd 
voarea lui Miklós Juliana alul loai 
asupra 1/2 pá-̂ < din compotin|a ul 
márituiui din imobilele cu No. toi 
1759, 1541/2/1, 1541/3. 1541/4 1541/ 
pestru ifccasarea  creaD̂ ei d*) 9700 Ifi 
capital dobáoda de 15Vo din̂ ziua qq 
1 luoio 1928 Euusa de 2607 lei Hpei 
de proceí executie fixaíe  pái 
acum 850 lei spase fíxate  acui 
pentru cereraa de Jicitíítie precum £i 
a creaG{ei de 8400fl200  lej. cap. ii 
acc. a lui Santa Rozaiia a creanf̂ i 
de 3200tl546 loi cap. §i acc. anjii 
Miklöi) Gligore Moiae. Dsciarŝ i alá 
turati acestei proceduri de executie. 

Licitŝ luue se va (íbo ia ziua de 
20 luna Maiu anu! 1931 ora 15 d. n. la 
caHa comuaalá a comuoei Jacodul. 

Imobilele ce vor fí  licitato nu vor 
fí  Táüdute cu pret î ic decát cel 
de str?gare. 

Cei cari doresc eá liciteze suBt 
datori sá depozsteze la dslegatul jude 
cáíoreac 10%  din pretul de strigare 
drept garaotio, ín QuoBeraraaii ineff̂ cto 
de caû ie MOCotirR dupá cursul fíxat 
»rt. § 42 legea LX 1881 sau pre-
dea ace!uia§> delegat cbitaû i coasca-
tánd depuneroa. jadecátore§te preala-
biiá a garanfoi  seuDeze condi-
tiunile de lícitatie (§ 147. 150, 170 
legea LX 1881, § 21 legea XLI 1908.) 

Dacá cimeDt íí\x  ofere  mai mult 
cel caro a oferit  pentru imobil uo pre-
mai urcat decát cei de Btrigare tste 
dator .fá  intregöâ cá imediat garancia 
fíxatá  coatoroB procentuiui prt̂ alui de 
Htrigare la aceiâ  parte procoatuala a 
pretului ce a oferit.  (art 25. XIL 1908). 

Cristur, la 7 Martié 1931. 
Dr. Szabó b- p. judecátor. 

Pentru conformitate: 
Bokor impiegat. 

^ M e g n y i l t ^ 

a belügyminisztérium által Udvarhelyvármegyére engedélyezett 

sofför-elökészitö  tanfolyam. 
A tanfolyam vezofői a Bartók-testvérek, kik szakszerű, 
az ÖS8Z88 autó-típusokra vonatkozó kiképzést adnak a tanfolyam 
hallgatóinak; a tanfolyam végzéséről kiadott bizonyítvány tulaj-

donosa mindenfajta gázhajtásu gép vezetésére Jogosítva van. 
r^TT- Úrvezetők legrövidebb időn belül vizsgázhatnak. z z = 

Vidéki központokon nagyobb számú lelentkezés esetén kü-
lön tanfolyam. — Vizsgázni lehet román, magyar ós némát 
nyelven. 

' Vezetésre kifogástalan.kocsi áll rendelkezésre. , 
Beiratkozni és érdeklődni a Bartók testvéreknél és 

ifj.  Ternengel Gyulánál lehet. 

Meghívó. 
A2 EIsö Székelyudvarhelyi Bör-

1931 május hó 17-ikén délelőtt 11 órakor 
a bőrgyár irodájában 

rendkivíili közgyűlést 
tart, az alábbi tárgysorozattal, melyre 
az alapszabályok 6 § a értelmében a 

részvényesek meghivatnak. 

Tárg^y sorozat s 
1. Alaptőke leszállítása. 

3. Felügyelő bizottsági tagválasztás. 
Igazgatósig. 

Primária comunei urb. Odorheiu. 
No. 1100-1931. 

Pub l í ca t iune . 

Neavánd rezultatul licitatie, care 
s a t'nut la 17 Aprilie a. c. pentru a-
rendarea teritorului lángS drumul tár-
gului de vite, ín márimea de 1 jug, 
Primária comunei urb. Odorheiu îne 
lícítatie verbalá din noü la II Maiu 
1931. 

Conditiile (íetaüate se pot vedea 
la Primária iníre orele oficíoase. 

Odorheiu, la 1 Maiu 1931. 
• Primar. Secretar G ral. 

Dr.  Réty  Imre  Cafaveiu. 

Nr. G. 3185—1930. 
Pnblieatiiune^de l ic i tat ie . 

Subseamatui porfárel  judecá'orflcc 
aduc ia cuoô tícta publicá ío Heuzul 
légii articlui LX din 1881 § 102 rea-
pectiv XLI díQ 1908 § 19 cuacá luc-
ruríle uraá'oare anuaae 2 boi, 
de 6 sni 1 cárute maré ĉ re ia urtâ i 
decisului Nr. 1382—1930 al Judecá 
torioi de Oclaud &'au txecvat íq 16 
Sept. 1930 ÍD favorul  execvatoruiui 
Mibaly József  grófné  repr. prin ad-
vocitul Dr. Máthé Idtván impotriva 
(xecvatului pentru incassarea capica-
)u!ui 14000 Lei acces prin executie 
de acoperire cari 8 au pretuit ín 
18000 Lsi Be vor viitde prin iicitatie 

K i a d ó l a k á s a . 

A Str. Carmen Sylva 18 sz. 
alatti sarokház, mely á'l 3 szoba-
konyhából, mellékhelyiségekből, kü-
lön udvarral, azonnal kiadó. Felvi-
lágositást ad : dr. Borosnyay Pálnî . 

Pentru efepfuirea  acestei licita> 
(iunl pe b8za decisului Nr. 3185— 
1930 al judecátoriei de ,6col din Ociand 
ee fixeazá  teroíuul pe Maiu  1931 
ia orele  10 p ro. ío cotcuDa Lueta 
;a locû ĉ î  debitor u'ui tofi  csrt 8U 
voie de a cumpá̂ a sünt ibvit&{i prin 
acesí edict cu obaervarea sceía, cá 
lucrlle susamiDti'á vor fí  vándute íq 
KOQzul légii LX din 1881 § 107 
108 cflor  cari üau mai mult pe iáogá 
Bolvirca ía bani gata ía c&z nece-
sar sub pretul de etrigare. 

PretenziUDeacareo de incassat face 
14000 Lei capitai, dobáozile cu 13.57,̂ . 
Kocotind din 5 Müiu 1930 íar apa-
Belö páuá acum. 

lucrucát luobilold cari ajung U 
l'Cití/tie ar fi  hm execvate §i de aî i 

acestia i<r .fi  cá stigit drepru! de 
I coporire íicitfatia  prezentá este ordo-
Datá ín favorul  sceütora iu seo^l 
Ért. LX.: 1881. §. 192. 

Ocland, la 30 Apr. 1931. 
Indeccifrabil  portáreí. 

Bnl Reg. Ferdinánd 33 sx* 
házban, üz le t én  a 

sízoba k onyhás lakás azon-
nal kiadó. — iürtekezni lehet 

Bándy ékszerésznél. 

Ha elegáns és szép c Í p Ő t ^^^^ vásárolni, ugy 

keresse fel 

Dobrai Károly 
cipő-üzletét, 

ahol a legkényesebb igényeket is ki-
elégítő dús választék áll rendelkezésre. 
Ugyanott mérték utáni megrendelések 
vétel-kötelezettség nélkül készülnek. 

Küuyvbyomda Ré̂ véttycáraaság Odorlieiu^SzékelyudTarheiy. 
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