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Telefonszám:  34. 
— M e g j e l e n i k szombaton reggel. i.. 

Nagy dolgok 
történtek e héten. Hogy a belpolitiká-
val kezdjük: Maniu Gyula mindenféle 
közszerepléstől visszalépett, lemondott 
a képviselőségről, le a pártelnökségről 
és hazamenekült Badacsonyba a fü 
növését hallgatni. Hogy milyen nagy 
esemény ez, mutatja az a sokféle  ta-
lálgatás, amellyel a sajtó, a politikái 
pártok, s az egész közvélemény ez 
elhatározás rejtélyét megoldani igye-
keznek. Maniu pedig hallgat és elzár-
kózik minden megnyilatkozástól. így 
szabad feltennünk,  hogy olyan bekö-
vetkezhető végzetes események elől 
menekül el a porondról, amelyeknek 
még, mint ellenzék sem akar felelős 
részese lenni. Mi, magyarok, értékeljük 
Maniu elhatározását, mint ahogy ki-
sebbségi sorsunkban aggódó és gya-
nakvó figyelemmel  kell- kisérnünk 
minden olyan jelentős politikai ese-
ményt, amelynek indító okaival, cél-
jával és értelmével nem tudunk egé-
szen tisztában lenni, s nem tudjuk, 
hogy ránk nézve rossznak, vagy jónak 
az előjele-e ? 

Nagy dolog az osztrák kormány-
válság is. Ránk nézve nem magáért 
a kormányválságért, hanem azért az 
érdekes eseményért, ami ezzel kap-
csolatban játszódott lê  A válság köz-
vetlen oka egy nagy pénzintépt bu-

tének e miatt való ujabb megrendü-
lése. A szanálást Franciaországtól vár-
ták, az európai országok bankárjától, 
aki azonban oly súlyos feltételekhez 
kötötte a kölcsönt, s oly rövid gon-
dolkozási időt adott, hogy a követe-
lések elfogadása  egyenlő lett volna a 
legnagyobb nemzeti megalázkodással. 
Ekkor váratlanul Anglia lépett közbe, 
táviratban tudatva a kormánnyal, hogy 
Ő hajlandó a szükséges, nagy összegű 
kölcsönt előnyös feltételek  mellett 
megadni, amire az osztrák kormány 
ugyancsak táviratilag utasította vissza 
a francia  beavatkozást. Nagy dolog 
pedig ez a mi kisebbségi szempon-
tunkból azért, mert a két legerősebb 
szövetséges nagyhatalom szembekerült 
most egymással egy levert ország 
megmentésének kérdésében és Anglia 
megakadályozta egy bajba jutott kis 
ország tönkretevését. Ez pedig az 
egész európai jövő kialakulására biz-
tató, mert látjuk, hogy magasabb és 
okosabb szempontok kezdenek érvé-
nyesülni a rosszul végzett dolgok újra 
rendezésében. 

Leheletlen észre nem venni az 
összefüggést  ez esemény és Ameriká-
nak egy ezzel egyidejű elhatározása 
között. Az Egyesült Államok .elnöke 
ugyanis közölte az .európai országok-
kal, hogy hajlandó egy, sőt két esz-
tendeig moratóriumot adni a háborús 
adósságok fizetésére,  abban az eset-
ben, ha a győző államok is felfüggesz-
tik ugyanennyi időre a legyőzöttek 
terhére megállapított jóvátételi össze-
gek követelését. Az  Összes országok 
végtelen hálával és örömmel fogadták 
Hoover elnök mentő javaslatát, amely 
egy csapásra visszatérítené Európát a 
a végpusztulás útjáról, mert a legyő-
zött országok — s elsősorban Német-
ország — a Hoover-javaslat értelmé-
ben megmaradó milliárdokból rögtön 
rendezni tudnák a legégetőbb gazda-
sági kérdéseket, s ezek között is fő-
ként a munkanélküliséget. Egyedül 
Franciaország volt itt is az, aki élén-
ken tiltakozott az amerikai mentőja-
vaslat ellen, a Kellog-paktumra és a 
Young-tervezetre hivatkozva. 

Franciaország embertelen akadé-

koskodása meg kell, hogy bukjék, mert 
annál sokkal erősebb dolog Amerika 
jóindulatu beavatkozása, amely azt 
mutatja, hagy végre a tengeren tul is 
belátták az európai helyzet veszélyes-
ségét és tarthatatlanságát. 

Ipartestületi ügyek. 
Országos kirakó vásárok: junius 

hó 29-én Kápolnásfalu  (mely napon 
a bucsu és vásárnapja is meg lesz 
tartva), 30-án Csikszépviz, julius 1-én 
Homoród, 2- án Homoródkarácsony-
falva,  Balázsfalva,  Harasztkerék, Sep-
siszentgyörgy, Kászonaltiz, 4 én ErdŐ-
szentgyörgy. Korond. 

Ipartestületünk előljárósági hatá-
rozata folytán  ezúton is ismételten 
kénytelenek vagyunk vidéki iparos-
testvéreink figyelmét  felhívni  arra, hogy 
a már több izben sürgetett és hátrá-
lékban lévő beiratási és tagsági dija-
kat most már haladék nélkül rendezni 
szíveskedjenek, mivel az emiitett ha-
tározat értelmében ipartestületünk csak 
azon vidékieknek képviseli ügyejt, akik 
ezen fizetési  kötelezettségüknek julius 
hó l-ig eleget tesznek. 

A napokban a parajdi iparosok 
részéről kereste fel  ipartestületünket 
több iparos, bejelentve, hogy Parajd 
és vidéke iparosságának az ipartestü-
letünkbe való belépés szándékában 
áll. uevancsak ez alkalommal pana-szoltak ei, fiogy  az oiiam tvoniaiatig 
annyira lábrakapott, hogy maholnap 
a közterhet viselő iparos teljesen ke-
reset nélkül marad. Többek között 
megemlítették, hogy sok helyen tapasz-
talták ipartestületünk hathatós műkö-
dését és amennyiben a legközelebb 
megtartandó gyűlés ki fogja  mondani 
a belépés elhatározását, azesetben 
kérni fogják  ipartestületünk képvisele-
tének Parajdra való kiszállását a meg-
alakulás céljából. 

Jóleső érzéssel vettük tudomásul 
parajdi iparos testvéreinknek ezen ne-
mes és célszerű elhatározását. Ezúton 
is fogadják  üzenetünket, hogy ipar-
testületünk készséggel fogadja  be nagy 
családjába őket, biztosítva arról, hogy 
igyekezni fogunk  minden óhajuknak 
eleget tenni, melynek eredményes mun-
kája után az ottani iparos kenyere is 
biztosítva legyen, megvédve őt a vér-
szopó kontároktól. 

A tanonciskolának évzáró vizs-
gája vasárnap, 28-án délelőtt tartatik 
meg. Bizalommal kérjük a mester ura-
kat, hogy a lehetőleg minél többen 
látogassák azt meg, mert hiszen az 
ottan elért eredmények szintén érdek-
lik őket; ott meggyőződhetnek az ál-
talunk annyiszor hangoztatott tanonc-
nevelésnek a javulásáról és haladásáról. 

Az Ipartestület elnökséoe. 

Siabó Antal — nyngalom-
ban. Az egyházi élet és iskolázás 
egy széles körben ismert, érdemes 
munkása vonul nyugalomba szeptem-
ber elsejével: Szabó Antal, helybeli 
róm. kath. kántortanító, aki 44 évi 
működéséből 27 évet városunkban töl-
tött s ezalatt az idő alatt űgybuzgó-
ságával, kedélyes, vonzó egyéniségével 
magának sok-sok méltányló hívet, jó 
barátot szerzett. Ezek ragaszkodása, 
becsülése iránta nem szűnik meg a 
nyugalomba vonulás után sem, s bíz-
nak abban, hogy a fiatalos  színű, szivü 
»Anti bácsi€ még számos évet fog 
ezután is fiatalos  kedéllyel, jó egész-
ségben eltölteni. A nyugalomba vonuló 
derék tanítót az iskolai év végével 
tanítványai is meleg bucsu-ünneplés-
ben részesítették és összesen 38 virág-
csokorral lepték meg ez alkalomból. 

A Magyar Párt nyilatkozatát 
a trónbeszédre adandó válaszfelirat 
tárgyalása rendén gróf  Bethlen György 
országos pártelnök a képviselőház csü-
törtöki ülésén olvasta fel.  A nyilatko-
zat szószerinti szövegében a követ-
kező: 

— Elnök ur, képviselő urak! Mi-
d̂ n a válaszfelirati  javaslat vitája rend-
jén egyúttal voltaképen a Magyar Párt-
nak a kormánnyal szemben való po-
litikai magatartását kell megindokolnom, 

mulaszthatom el ezúttal is annak 
a kijelentését, hogy a választások ered-
ményeiben, legnagyobb sajnálatunkra, 
a legkülönfélébb  törvénytelen eszközök 
igénybevételének hatása jelentkezik, 
ami ellen tiltakozásunkat fejezzük  ki. 
A magas királyi megnyitó leírat ezút-
tal először tesz említést arról, hogy 
Romániát több nép alkotja, továbbá 
c-:őizben tűzi ki célul és feladatul  a 
k'̂ áebbségi kérdés megoldását. Remélni 
sr'.eretnénk, hogy egy ilyen jelentőség-
te'jes megnyilatkozás mindnyájunkra 
rózve  egyformán  üdvös gyakorlati kö-
V jtkezményeiben is mielőbb érvénye-
s Uni fog.  Fentartom pártunk számára 
ĉ . egyes kérdésekhez azok tárgyalása 
rvidjén való hozzászólás és állásfog-
lf!'ás  szabadságát. Emellett kijelentem, 
h )gy teljesen átérezve őfelsége  fenkölt 
s i.ndékait, de mint népünk választott 

saját lelkiismeretünk szavát 
gvizdaság, rsn̂ p 
kívül súlyos helyzetének enyhítésére a 
már elbírhatatlan közterhek leszállí-
tására, a hitelkérdés rendezésére, a 
társadalmi bajok orvoslására, helyes 
népjóléti intézmények életrekeltésére 
alkalmas rendszabályok megalkotásá-
nál való közreműködésünket. 

Mit érnek a szép szavak. 
>A Székelyföldön  nincs szűkség 

karóbahuzásra, mert a székely nép 
rendkívül becsületes, fegyelmezett  és 
dolgos. De az is igaz, hogy szegény, 
nagyon szegény.* Cupárescu prefect 
szavai ezek, kikapva abból az interv-
juból, melyet ő az Ellenzék  c. lapban 
adott. S a székely népet mégis karóba 
húzzák. Ha nem is szószerint, de a 
közadókkal való mértéktelen megter-
heltetést már valóban nem birja elvi-

selni, éppen ugy, mintha karóba húz-
nák. Számtalanszor emeltünk szót a 
kegyetlen pénzbüntetések ellen is, ame-
lyek szintén ellentétben állanak az elől-
idézett megállapítással; Most az adó-
kálváriát járják a székelyek. Nincs 
jövedelem, nagy a szegénység, de a 
tavalyi adóalapot mégsem változtatták 
meg az adókívetők. Nem lehet tehát 
csodálni, ha a nép tömegesen felebbez. 
Inkább az csodálatraméltó, hogy a fe-
lebbezések nem vezetnek eredményre. 
És valóban nem csoda, ha a fegyel-
mezett  székely nép is elveszti türelmét 
amiatt, hogy legtöbb esetben nem ad-
nak alkalmat panasza előadására. Ez 
pedig ujabb baj, mert ennek is ő adja 
meg az árát. így töiténl csütörtökön 
is, amikor egy korondi molnár kissé 
hangosabb szóval adott kifejezést  elke-
seredésének, azt mondván az adófeleb-
bezési tárgyalásról való távoztában: 
«ha megidézik az embert, miért nem 
hallgatják meg ?« — s ezért a kifaka-
dásáért letartoztatták  . .. 

.. . Hej pedig ha a hivatalnok is 
beleélné magát az egyébként •becsü-
letes és fegyelmezett,  szegény* székely 
ember nyomasztó gondjaiba, bizonyára 
nem nyúlna azokhoz a végső hatalmi 
eszközökhöz, amelyek valójában nem a 
panaszkodók, hanem a renitensek ellen 
létesültek. Meg kell becsülni a való-
életben is az ugy feldicsért  népet, amely 
csak azt a privilégiumot  kivánja ma-
gának, hogy nehéz bajaiban kipaha-
szolhassa magát, hogy az ő bőrére 
hallgassák. Akkor leTiethe csak" igazán 
arról beszélni, hogy a Székelyföldön 
nincs szükség — karóbahuzásra. 

Az almási Orbán Ealázs-barlang 
A minapában lefolyt  ünnepély 

méretei és felemelő  lelki hatásai feled-
hetetlen nyomokat hagytak hátra a 
résztvevőkben. 

Higgadtabban utána gondolva a 
dolognak, minden ünneprontás nélkül 
is megállapíthatjuk, hogy sok tenni 
való volna a vidék kultuszának meg-
érdemelt kifejlesztéséhez.  Első sorban 
is a megközelítő kocsíutakat kellene 
állandóan jókarban tartani, ami nem-
csak a turisztika, hanem éppen az 
érdekelt községek jól felfogott  érdeké-
ben kívánatos volna. Vargyas és Al-
más községek határainak legnagyobb 
része éppen ebben az irányban fekszik  és 

Laár Ferenc képviselő is nyilatkozik a maga 
nemzetiségéről. 

Igen Tî t̂elt Szerkesztő Url 
A Secuimea  című, Székelyudvar-

helyen megjelent hetilap Í7-ík száma 
»Politice< rovatában örömének ad ki-
fejezést,  hogy optáî B folytán  nekem 
jutott az udvarhelymê yei egyik kép-
viselői mandátum. »Hiss2tó — mondja 
—, hogy nem fog  megfeledkezni  arról, 
hogy édesanyja még ma is román 
asszony.* Csupán az igazság kedvé-
ért közlöm, hogy 68 éves édesanyám, 
névszerint:  Szabó  Anna,  nem román, 
hanem magyar s a somkereki ref. 
egyház anyakönyvébe is magyar re-
formátus  szülők gyermekének van be-
jegyezve. 

Az ujságközlemény forrása  Paraj-
don keresendő, Az egyijt ottani ven-
déglő törzsvendégei a vjltasztások álatt 
esténként hallhatták egy yezetőtisztvi-
selő szájából az alábbi kijelentést: 
»Laár Ferenc akar magya-fárti  kép-
viselő lenni, mikor édesanyja" még ma 
is román?* A szándék az volt, hogy 

a nemzetiségükre büszke sóvidéki ma-
gyar párti választók soraiban elked-
vetlenedést szítson és a bizalmat az 
ő természetes vezetőiben megingassa. 
Az érdemes vezetőtisztviselő ugyanis 
édesanyám nemzetiségének ilyen be-
állítását az én megszégyenítésemre 
szánta. Pedig a beállítás valósága ese-
tén sem kellene szégyenkeznem, mint 
ahogy én is hiába rónám fel,  hogy a 
magyar nemzetiségű, korteskedő tiszt-
viselő veje és unokája román. 

Ha kell valakinek valamiért szé-
gyenkeznie, csak a kétszínű visel-
kedésért kellene szégyenkezniük azok-
nak, akik mindig a testvéri meg-
értést és a nemzetiségi békét han-
goztatják, de adandó alkalommal éppen 
maguk használják fel  a nemzetiség 
kényes kérdését arra, hogy céljaikat 
még a testvéri megértés elgáncsolása 
árán is elérjék. 

Parajd, 1931 junius hó 24-én. 
Kiváló tisztelettel: Laár  Ferenc. 

Nézze meg hétfőn,  29-én, a Budai II-Hargita footbailmépközéséti 



oiaai. SZEKELV KÖZÉLET 1931 junius Zl. 
igy ott levő anyagaiknak az értékesí-
téséhez jól járható utak volnának szük-
ségesek. A barlang megközelítéséhez 
pedig jól kidolgozott ösvényt kellene 
valahogyan csinálni. Talán az érdekelt 
községek legényegyletei tehetnének 
ezen a téren valamit azokban az idő-
szakokban, mikor kíilönösen nincsenek 
gazdasági munkával elfoglalva.  Ebben 
nagy segitségíil lehetne a megalaku-
lásra váró udvarhelyi turista csoport 
is. Elég szégyenünkre, amit eddig e 
téren tettek (utjelzés, ösvényreparálás), 
mind a szász kárpát-egyesületnek kö-
szönhető 1 Szükség lesz a barlang labi-
rintusainak pontos jelzésekkel " való 
ellátása, hogy vezető nélkül is bejár-
hatók legyenek. Valami figyelmeztető 
felírás  is jó volna, hogy ne csufoljuk 
el a természet által olyan szépen meg-
teremtett alkotást rombolással, a csepp-
kövek kíméletlen tördelésével! 

Szóval, volna mit csinálnunk s 
€zek mind olyan dolgok volnának, 
melyek elősegítenék e csodás szép 
hely felkeresését  s ezzel — praktikus 
oldalát is nézve a dolognak — jó küi-
földi  módra, alkalom nyítódnék holmi 
aprópénz szerzésére is a helybeliek 
számára. 

A nem éppen turisták, de termé-
szetkedvelő kirándulók idecsábitására 
nagyon jó volna minden  évben  egy 
mostanihoz hasonló ünnepnapot ren-
dezni. A lefolyt  ünnepély esete bizo-
nyítja a legjobban, hogy a barlang s 
vidékének felkeresését  mennyire előse-
gítik az ilyen, előre jól ismert alkal-
mak. Nagyon szeretnők, ha az érdekelt 
községek megértenék ugy a köz, mint 
saját jól felfogott  érdekükben is e kér-
dés fontosságát  s ha régen peresked-
tek és versenyeztek a védelmet adó 
barlang fölölt,  most arra találnának 
módot, hogy ki tud a maga határán 
át minél több látogatót vonzani erre 
felé. 

Most van éppen 400-as évfordu-
lója annak, hogy az udvarhelyi derék-
széknek az ítélete a barlangot Almás-
nak adta. »E végzés az almásiak ál-
tal lerontott védfalakat  újból felépít-
tetni rendeli: fennhagyván  a vargya-
siaknak is azon jogát, hogy vész ide-
jén, mint menhelyet szintén használ-
hassák* (Orbán B. leírása !!) 

Lehetetlen, hogy ez a szép év-
forduló  ne késztesse a két nagy köz-
ség lakosságát és főképpen  vezetőit 
6gy olyan nemes versenyre, amely 
nemcsak dicsőségükre válik, hanem 
földjük  s népük javát is szolgálja. 

if. 

Román lapszemle. 
A Drumul  MOM junius 18 íki szá-

mában ^Kisebbségi kérdés a lordok 
házában* címen a Pesii  Napló  egyik 
utóbbi cikkét ismerteti, melyben a ma-
gyar lap londoni tudósitója utján Dick-
innson képviselő beszédéről számol be. 
A Népszövetség mind a mai napig na-
gyon keveset tett a kisebbségek érde-
kében — mondotta a lord — s ezzel 
a kérdéssel annál is inkább foglalkoz-
nunk kell, mert Anglia annak idején 
garantálta volt a kisebbségi jogok vé-
delmét. Németország és Ausztria-Ma-
gyarország lefegyverzésének  az volt 
az egyik feltétele,  hogy az idegen ura-
lom alá kerülő népek nyelvüket, isko-
láikat, egyházaikat és szokásaikat za-
vartalanul megtarthatják. Azokat, aki-
ket hazájuktól akaratuk ellenére szakí-
tottak el, nem lehet megfosztani  min-
dentől, ami a számukra még szent 
maradt. Vannak államférfiak  — foly-
tatta beszédét a lord a Pesti Napló, 
illetve a Drumul nou közlése szerint, 
— akik nyíltan hangoztatják, hogy a 
kisebbségeket be kell olvasztani, az 
uralkodó népbe. És elsősorban ez az 
a veszedelem, ami Európa békéjét 
fenyegeti.  Ilyen körülmények között a 
kisebbségek már alig várják, hogy le-
rázhassák igájukat. A romániai ma-
gyarokról példánakokáért senki sem 
mondhatná azt, hogy meg vannak 
sorsukkal elégedve. A magyarság re-
víziós törekvésének legfőbb  okát a 
magyar kisebbségek lehetetlen helyze-
tében kell keresni. Ma Európában 30 
mílló ember él kisebbségi sorban, de 
ha a törökországi és oroszországi ki-
sebbségeket is ideszámitjuk, ez a szám 
a kétszeresére szökik. A balkáni fejet-
lenség és rendetlenség egyik legfőbb 
oka az a kisebbségi probléma, amit 
mind a mai napig nem oldottak meg. 
A Népszövetség mind a mai napig 

nem foglalkozott  eleget ezzel a kér-
déssel. Remélem — fejezte  be beszé-
dét Dickinnson lord —, a kisebbségi 
kérdés, amely nem nemzeti, hanem 
nemzetközi kérdés, s amelyet közvet-
lenül a háború után kellett volna meg-
oldani, közeljövőben kielégítő megol-
dást nyer. Lord Cecil  azzal csatlako-
zott Dickinnson beszédéhez, hogy a 
világbéke első feltétele  a kisebbségi 
probléma végleges rendezése. Palmoor 
lord kijelentette, hogy Anglia volt az 
első, aki a kisebbségek érdekében sík-
síkraszállott, bár ez nem volt minden-
kor könnyű. Reméli, hogy a kisebb-
ségi kérdést a lehelő legrövidebb időn 
belül meg lehet oldani és kijelenti, 
hogy ilyen ügyekben a hágai nemzet-
közi bíróságot gyakrabban kellene íel-
keresni. 

» 

Az Epoca  junius 23-iki számá-
ban »Magyar szabadságok énekesei* 
cimü cikkében vezetőhelyen a követ-
kezőket írja: Moldovan Valér egye-
temi tanár és képviselő aláirásaval 
cikk jelent meg a Patria egyik utóbbi 
számában, melyben a professzor  azt 
igyekezett bizonyítani, hogy az egyéni 
szabadság a magyar perrendtartás 
szerint sokkal fölöttébb  álló volt. Fáj-
dalom — írja Moldovan Valér az 
Epoca közlése szerint — meg kell 
mondanunk, hogy az egyéni jogok 
bizlosítása, magyar uralom alatt sok-
kal tökéletesebb volt, mint ma. Egy-
szóval az erdélyi románok magyar 
uralom â att sokkal nagyobb szabad-
ságnak örvendtek, mmt ma Nagy-
romániában. Ha ez valóban igaz 
volna — Írja az Epoca — akkor fö-
lösleges volna állítani. Moldovan Valér 
sajnálja a magyar perrendtartást, de 
mi van az erdélyi románok üldözteté-
sével, amit magyar uralom alatt szen-
vedtek el — teszi fel  a kérdést az 
Epoca, — hiszen ezek az üldöztetések 
nem egy martirt adtak a román nép-
nek. Egészen közönséges tréfa  ẑt 
állítani, hogy a magyar uralom alatt 
az erdélyi románok nagyobb személyi 
szabadságnak örvendettek. Csak egy 
egészen süket politika juthat ilyen 
konklúzióra. Ebből a kérdésből külön-
ben Erdély nem csinálhat problémát. 
Ac egész ügy csak Maniu Gyula poli-
tikusai számára fontos,  akik esztelen 
gyűlölködésükben annyira mennék, 
hogy immár a magyar szabadságok 
énekeseívé szegődnek. Holnap azt fog-
ják mondani, hogy a magyar puszta 
szebb, mint Báráganul. Es Budapest 
különb, mint Bukarest! Különös — 
fejezi  be cikkét az Epoca —, hogy 
Maniu Gyula nem veszi észre, milyen 
szomorú utakra tévedt a pártja. 

A mezfiaazáasáii  íaiara Mzlenéijei. 

Jön a liKtharmat. Kultúrnö-
vényeinknek, különösen gyümölcsfá-
inknak igen veszedelmes ellensége a 
lisztharmat. Ez a fehéres  színű, liszt-
kinézésű, pusztító gombabetegség, mi-
célíum (finom  nyulványu) szálaival 
odaerősödik a levélhez és kiszívja an-
nak nedvtartalmát, minek következté-
ben a levél elsárgul, később elszárad 
és lehull. A lisztharmat átmegy a gyü-
mölcsfa  fiatal  hajtásaira, sőt a kisebb-
fajta  gyümölcsökre is (mint a szőlő, 
egres stb.) s azok pusztulását, hasz-
nálhatatlanságát okozza. A levélzet 
időnap előtti elpusztításával megsem-
misíti a nagyobb gyümölcsök termé-
sét is. Védekezzünk ellene a tavaszí 
rügyfakadás  előtt 2% os kénkészít-
ményű (Sulfarol,  Amonil, vagy Elosal) 
permettel, nyárban azonban a lombo-
zatot csak iVo-os bordóiléhez kevert 
V2Vo OS kénkészílménnyel permetezzük. 
Az egres amerikai lísztharmatát kiirt-
hatjuk, ha a beteg egresbokrokat 
kora tavasszal, fekete  rügyekben 2% os 
kénkészítménnyel, virágzás után más-
fél  hétre V2V0 os és gyümölcsszedés 
után iVo-os kénkészítményü, mindig 
eső-, vagy patakvizben kolloidált (el-
oszlatott) permetlével permetezzük éven-
te. Szerezzünk a gyümölcsközségek 
számára mindenhol egy-egy gyümölcs-
fa  permetezőgépet, mert csak akkor 
indulhat meg a gyümölcsfák  kártevői 
ellen a rendszeres védekezés. 

Gyümölcstermelésünk érde-
kében. Vármegyénk gyümölcsterme-
lésének fellendítése  érdekében, gazda-
sági kamaránk jelentős tevékenységet 
indított meg. A tavasz folyamán  ki-
küldött hozzáértőíveV a községek kör-

zeti központjain gyümölcstermelési is-
mertetéseket és gyümölcsfa  permetezési 
gyakorlati bemutatásokat tartatott, me-
lyek rendén igen sokat tanult népünk 
a helyes gyümölcstermelés ismeretei-
ből. Most egy 5 napos tanfolyamot 
tartat a vármegye székhelyén a róm. 
kath. főgimn.  tornatermében junius 
24—28 ig bezárólag, melyen mintegy 
60 felnőtt  férfi  hallgatja a gyümölcs-
termelés szükséges ismereteit és gya-
korolja az elvégzendő munkálatok te-
endőit. Egyik kiküldött, Gyerkes Mi-
hály, ismertetéséből hallottuk, hogy a 
gyümölcspermetezési szerek igénybe-
vételével Bályok község határában az 
előbb gróf  Károlyi Imre, jelenleg Píncos 
és Ghica herceg tulajdonában levő 
4000 holdas uradalomban, mintegy 
36,000 drb. termő gyümölcsfa-állo-
mányban a Chinoin permetezőszerek 
gyára által kezelt és permezett gyü-
mölcsfák  gyönyörű képet mutatnak, 
az Uradalom nem permetezett gyü-
mölcsfáit  pedig a különböző hernyók 
a szó teljes értelmében feketére  kopa-
szitotíák lombozatától és terméseitől. 
Ugyanezt állapította meg Nagybányán 
a gyár kiküldöttje is. Hasznos és sokat 
érő ezen tanfolyam,  amelyet f.  hó 
23 án Sz. Szakáts Péter kamarai elnök 
nyitott meg s melynek bővebb ismer-
tetésére még visszatérünk annak be-
fejeztével.  A résztvevők vizsgája f.  hó 
28-án, vasárnap d. e. 8—10 óráig lesz 
a főgimnázium  tornacsarnokában. 

SPORT. 
Budai ll—Hargita. 

Az első budapesti csapat Udvarhelyen. 

Aligha volt Udvarhelynek még 
olyan sport-szenzációja, mint amilyen 
most lesz Péter-Pál napján, amikor is 
egy szép football-mérkőzés  keretében 
fog  bemutatkozni Budapest legnép-
szerűbb csapata, a Budai 11. 

A magyar csapat vendégszerep-
lését soha nem tapasztalt érdeklődés 
előzi s ez érthető is, mert az udvar-
helyi sportközönségnek régi óhaja volt, 
hogy nemzetközi mérkőzést lásson 
saját pályáján. Ez az óhaj most min-
den tekintetben kielégítést fog  nyerni. 
A Hargita vezetősége nem kiméit ál-
dozatot és fáradságot,  csakhogy meg-
felelő  attrakcióval gyönyörködtesse kö-
zönségét. 

A plakátok százai hirdetik nem-
csak Udvarhelyen, hanem a vidéken, 
sőt a szomszéd megyék városaiban is, 
hogy f.  hó 29 én Udvarhelyt a Budai 
11—Hargita footballmérközés  lesz. 
Most már csak az a fontos,  hogy a 
közönség is tegye meg a magáét s 
minél nagyobb tömegben látogasson 
el hétfőn  erre a mérkőzésre. A Hargita 
a mérkőzés fontosságának  tudatában 
nagy előkészületeket tesz a rendezés 
sima és zökkenésmentes lebonyolítása 
érdekében. A mérkőzés kezdete előtt 
2 órával két pénztár lesz felállítva  a 
pálya kapujában, külön kapun mennek 
be az ülő és külön kapun az álló-
helyesek. Hogy a közönség minél szá-
mosabban nézhesse végig a meccset, 
az egylet olcsó helyárakat szabott 
meg, s még ebből is kedvezményt ad, 
ha elővételben váltja meg a jegyét. 
Diák, illetve katona-jeggyel csakis 
diákok, katonák és K) éven aluli gyer-
mekek léphetnek a pályára. 

Az elővételben váltott, ideiglenes 
jegyeket a pénztárnál rendes hivatalos 
jegyekkel cserélik ki. Az egyesület 
rendezősége kéri a közönséget, hogy 
a mérkőzés előtt és a szünetben ne 
tóduljon a pályára. 

Cukrászda, gyümölcs, hűsítő ital 
a pálya fontosabb  pontjain lesz, ugy 
hogy mindenki könnyen hozzá fog 
jutni. Eső ellen is védve lesz a kö-
zönség. A mérkőzés előtti szórakozás-
ról is gondoskodás történt, mert ka-
tonazene fog  a pályán játszani. 

A Hargita kb. 500 ember részére 
készit állandó jellegű ülőhelyet, ugy 
hogy mindenki, akinek a jegye oda 
szól, ülőhelyhez fog  jutni. Mindkét 
csapat felállítását  a mérkőzés előtt két 
nappal már közölni fogja  a rendező-
ség nyomtatott papíron. A mérkőzés 
pontosan 5 órakor fog  kezdődni, jó 
lesz tehát a tolongás elkerülés végett 
mindenkinek idejében eljönni és a 
helyet elfoglalni. 

A meccset Neagu, a segesvári 
sportkerület népszerű elnöke fogja  ve-
zetni, aki az idén már több Hargita 

mérkőzés bírói tisztét látta el kiválóan. 
A Budai 11 íoolballcsapatának fény-
képe a Solymossy-féle  gyógyszertár 
kirakatában látható. 

Itt közöljük a Budai II fontosabb 
eredményeit, megjegyezve azt, hogy 
az idén már harmadik romániai túrá-
ját bonyolítja le. 

A Budai 11 F. C. tavasxi ered-
ményei. A Budai II F. C. Magyar-
ország egyik legjobb professzionista 
legénységéből áll. A tavaszi szezon 
alatt a bajnokságok során a következő 
mérkőzéseket nyerték: a III. ker. F. 
C. 3:1, Vasas 2:0, Kispest 4: 0, 
Pécs-Baranya 2:1, Sabaria 3: 2 és a 
Hungária ellen 0:0 eldöntetlen. Nem-
zetközi mérkőzéseit is a legszebb ered-
ményekkel nyerte, úgymint: a több-
szörös osztrák bajnok csapatot a Ra-
pid csapatát, Bécsben 1: 1, a lengyel 
bajnok csapatot a Wisla-t Krakkóban 
4:2 és 1:0, 'a pozsonyi Bratislavát 
2:1, 4:1, 5:1, 4:1 és 2:0, a kö-
zép szászországi bajnokot a »Sturm€ 
Sportvereint Chemnilzben 3:0, az F. 
C. Bayern csapatot Hof-ban  5:1, a 
Gradjanski sk. Zagreb 3:1a Lotha-
ringiai bajnok csapatot Metzben 3 : 2, 
és 4:1. Luxemburg bajnokát a Cs 
Fola-t Esch-ben 2 :1 és végül Bretagne 
bajnokát a Stade Rennais Université 
csapatát 6: 0. A Budai 11 legénysége 
főként  fiatal  és talentumos játékerők-
ből áll, akiknek sportteljesítménye a 
magyar football  senzációja. Csatársora 
a legtökéletesebb Skót-stílust játsza 
és a belsőcsatárok a legnagyobb lö-
vőképességgel rendelkeznek. Fedezet-
sorának legnagyobb erénye, technikai 
felkészültsége  mellett fejjátéka  és a 
legpontosabb labda-adogatása. Védelme 
ezidőszerínt Magyarország egyik lég-
jobb és legbiztosabb erőiből áll. 

Nyilatkozat. 
A >Secuimea« legutóbbi számá-

ban »Buba din Vláhî ac című elle-
nünk tett kirohanásra tisztelettel bá-
tor vagyok megjegyezni, hogy mi ide-
kinn, Szentegyházasfaluban  eddig min-
den román nemzeti ünnepet az előirt 
formák  szerint, a törvények és az 
ország tekintélyének megfelelő,  komoly 
tisztelettel szoktunk megünnepelni Ifjy 
volt ez f.  hó 8-án is. Nyugodt lelkiis-
merettel állítom ezt tanítótestületünk, 
az Iskolaszék és a magam nevében 
minden ellenünk szórt rosszakaratú rá-
galmazással szemben. 

Lakó  János 
szentegybázasfalvi  plébános-

A marosTásárlelii ieresieMii- és 
ipríaioara páljázati lirfletnénye 

osztiiiijra. 
A tg.-murê i kereskedelmi és 

iparkamara — I9I0—1931 sz. alatt — 
több tanulmányi ösztöndíjra pályáza-
tot hirdet a következő főiskolai  vagy 
középiskolai hallgatók részére: 1. Akik 
a bucure?li vagy cluji kereskedelmi 
akadémián tanulnak, vagy fognak  az 
1931/32 iskolai év folyamán  tanulni, 
de a tg.-murê i kamara körletébe tar-
tozó megyék (Műre?, Ciuc, Odorheiu, 
Treiscaune) valamelyikébe való illető-
ségűek. 2. Akik a tg.-mure§i, brassói 
fiu  vagy női felsőkereskedelmi  isko-
lákban, vagy a íg.-mure?í ipari szak-
iskolában tanulnak, vagy fognak  az 
1931/32 tanévben tanulni, de a tg.-
mure§i kamara kerületébe tartozó me-
gyékbe való illetőségűek. 3. A pályá-
zók közül igénye az ösztöndíjakra 
elsősorban és főként  kereskedők és 
iparosok, kereskedelmi és ipari alkal-
mazottak gyermekeinek és árváinak 
lehet. Nem kereskedők és iparosok 
gyermekei, illetve árvái csak az eset-
ben nyerhetnek ösztöndijat, ha azokra 
kereskedők, illetve iparosok nem pá-
lyáznak kellő számban. Ösztöndíjért 
folyamodni  óhajtók pontos címeik köz-
lésével kérvényeiket a tg.-mureiji ke-
reskedelmi- és iparkamara elnökségé-
hez címezve, az illetékes iskolák, illetve 
főiskolák  utján kell, hogy benyújtsák, 
legkésőbb 1931 évi julíus hó 15-íg 
(azok, akik a következő tanévben 
mennének első alkalommal kereske-
delmi, illetve ipari főiskolába,  vagy 
középiskolába, eddigi középiskolai igaz-
gatóságuk utján), ahonnan 1931 évi 
augusztus I-éig a kérvényező előme-
netelére is kiterjeszkedő igazgatói vé-
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MOZI.  -  Vat.  és  hétfőn  este  fél  9  órakor:  A szerelem  őfelsége,  szenzációs,  hangos  film.  Főszerepben  Nagy  Kaié  és  Franz  Lederer  (az  Atlantio  lőszerepíője).  Rendes  helyárak.  -  Szerda  és 



1931 junius 27. SZÉKKLY KÖZÉLET 3. oldat. 

bo 

< 
C/3 
C/í 
< 

C3 

QQ 

a 
•l-H 

G 

a o 
c^ 
N3 
OD 

«o 

CíO 

S3 
03 

leményezéssel, illetve javaslattal ter-
jesztendők be a kérvények a tg.-mu-
re?i kereskedelmi- és iparkamarához 
döntés céljából. A kérvényhez csato-
landó kereskedők, iparosok, kereske-
delmi és ipari alkalmazottak gyerme-
keinél hatósági bizonyítvány arról, 
hogy atyjuk kereskedelmi, illetve ipari 
foglalkozású,  vagy az volt, továbbá 
vagyontalansági, illetve vagyoni állapo-
tot igazoló bizonyítvány és illetőségi 
bizonyítvány; nem kereskedők, illetve 
iparosoknál, vagyontalanságí és illető-
ségi bizonyítvány. Az ösztöndijak évi 
összegét a kamara esetenként 2000-től 
10,000 lejig fogja  megállapítani. Az 
ösztöndijak odaítélésének eredményét 
augusztus 15—25 között fogja  a ka-
mara a pályázókkal közölni, míg az 
ösztöndíjat nyertek részére a megálla-
pított összeg akkor fog  ténylegesen 
kifizettetni,  illetve a részletekbeni ki-
fizetés  megkezdődni, ha látogatási bi-
zonyítvánnyal igazolva lesz a keres-
kedelmi, illetve ipari pályán való ta-
nulás, illetve, hogy kérelmező az 
1931/32 iskolai évre beiratkozott. 

HÍREK. 
Junius 26. 

Vasárnap utoljára Bsölal 
meg ez iskolai évben a csengettyű 
városunk egyetlen magyar tannyelvű 
főgimnáziumában,  a Szent Miklós he-
gyéről messzire tekintő róm. kath. lí-
ceumban. A csengettyű szavára az 
ifjak  még egyszer sorba állanak és 
kiki a saját felekezetének  templomába 
siet, hogy hálát adjon az Istennek egy 
hosszú év fáradságos  munkájáért s 
annak eredményeért. A tanárok ajkán 
is felhangzik  a hálaadó Tedeum, hogy 
a megpróbáltatásnak e nehéz eszten-
dejében, a nélkülözések közepette is, 
nem csüggedtek el, hanem a magyar-
ságnak e posztján, e végső várában 
megállották helyüket ugy, hogy nyu-
godt lélekkel állhatnak nemzetük ítélete 
elé és elmondhatják, hogy jó harcot 
harcoltak, amelyből nemzetük szebb 
boldogabb jövője sarjadzik ki. És a 
hálaadó istentisztetet után tanárok és 
ifjak  az évzáró Ünnepre vonulnak, 
hogy meghallgassák az intézet derék' 
körültekintő, az ifjúság  haladását szi-
vén viselő igazgatónak jelentését az 
év nevezetesebb eseményeiről és át-
vegyék a munkás ifjak  azokat a ju-
talmakat, amelyeket nemesszivü tanügy-
barátok, a kisebbségi kulturát pártoló 
egyének ajánlottak fel  az ifjak  jutal-
mazására. Szülők, tanügy barátok, vén-
diákok, vonuljunk fel  mi is az évzá-
rásra, szivünk teljék meg kedves em-
lékekkel és amikor látjuk ifjaink  és 
tanáraink áldozatos munkájának az 
eredményét, érezzük át kétszeresen, 
hogy ezért a 338 éves intézetért min-
den áldozatot meghoznunk a legszebb, 
a legnemesebb kötelességünk. 

A ssinháx holnap, szombaton 
este, a Csodabár bemutatásával mos-
tani szezonjának utolsó előadásához 
érkezik. Legutóbb, a mult péntektől 
kezdve, a Viktória, Királyné rózsája, 
Huszárfogás,  Első tavasz. Varázske-
ringő, Az okos mama, Pillangó főhad-
nagy c. operettek és az Egy leány, 
aki mer c. vigjáték kerültek színre, 
némelyik előadás fokozottabban  meg-
nyilvánult érdeklődés mellett. Különö-
sen a jutalomjátékok során lehetett 
ezt megállapítani, mikor a szépszámú 
közönség sok tapssal, csokrokkal, s 
más ajándékokkal fejezte  ki tetszését 
kedvenceinek : Horváth Böskének, Put-
niknak és a páratlan népszerüségű 
Bellák Miklósnak. Innen a társulat né-
hány előadásra Székelykereszturra tá-
vozik. 

Sancx Aladár meghalt. Az 
erdélyi magyar irodalmat nagy vesz-
teség érte. Egyik legkiválóbb értéke, 
vezető egyénisége, Kuncz Aladár szer-
dán délelőtt, Budapesten, 45 éves ko-
rában meghalt. Kuncz Aladár, aki 
különben ifjúsága  éveiben is Kolozs-
váron élt, mint volt budapesti tanár 
és becsült nevű író Budapestről jött 
le Kolozsvárra mintegy 8 évvel ezelőtt 
Itt csakhamar széleskörű és rendkívül 
serkentő hatású, szervező tevékenysé-
get kezdett. Levélben és személyesen 
is felkereste  Erdély iróit, s ezek segít-
ségével az Ellenzéknek az ő gondo-
zására bízott irodalmi mellékletét első-
rendű tekintélyű és nívójú irodalmi 
fórummá  tette. Kifinomult  ízlése, szé-
leskörű világirodalmi tájékozottsága 
mellett, páratlanul megnyerő, kedves, 
meleg egyénisége is kiválóan képesí-
tette őt erre a nagy sikerrel megoldott 
feladatra.  Kuncz később az Ellenzéktől 
megválva, az Erdélyi Helikon folyóirat 
szerkesztését vette át, melyet nívóban, 
elevenségben egyenlő értékűvé tett a 
legjobb fővárosi  folyóiratokkal.  Néhány 
héttel ezelőtt Fekete kolostor címmel 
két kötetes hatalmas munkája jelent 
meg, melyben nagy szívvel, pompás 
irói művészettel franciaországi  hosszú 
internáltságának emlékeit dolgozta fel 
maradandó értékű irodalmi alkotássá, 
melynek magas világirodalmi szinten 
álló jelentőségét már több kiváló kri-
tikus megállapította. E könyv befeje-
zése után sújtotta le későn felismert, 
súlyos betegség, mely pár hét alatt 
Kuncz Aladárt, az erdélyi írók kedves, 
örökre felejthetetlen  »Dadi«.ját, féltett 
büszkeségét, fájdalmas—korán  sírba 
döntötte. 

Elhassnált, elrongyolódott 
bankjegyek bevéltáia. A Banca 
Nationalá helyi fiókja  kéri az összes 
köz- és magánintézményeket, valamint 
a t. közönséget, hogy a szakadt, pisz-
kos vagy nagyon elhasznált bankje-
gyeket, bármilyen mennyiségben, uj 
bankjegyekkel való becserélés végett 
adja át a Banca Natíonalá helyi fiók-
jának. A becserélést naponként 8—11 
óra között a Bul. Regele Ferdinánd 
(V. Kossuth-utca) 28 sz. alatt végzik. 

Megvételre keresik Orbán 
Baláss és Jókai müveit. A szé-
kely keresztúri Kaszinó (Cristur jud. 
Odorheiu) megvételre keresi Orbán Ba-
lázs munkáit és Jókai müvének teljes 
kiadását. Az árajánlatokat egyenesen 
az elnökséghez kérjük. 

Városunk és vármegyénk 
hitvallásos iskolaiban az évzáró 
vizsgálatok a mult hét folyamán  foly-
tak le. A vizsgálati elnökök befutó  je-
lentései mindenütt alapos és lelkiisme-
retes munkáról számolnak be, amiért 
nehéz anyagi körülmények között élő 
felekezeti  tanítóink nemcsak minden 
dicséretet, de a legmeszebb menő 
anyagi támogatást is megérdemlik egy-
házközségük részéről. Most, a szellemi 
aratás idején szeretetünk és tiszíele-
letűnk fokozott  mértékével forduljunk 
a kisebbségi sors nehéz keresztjét hor-
dozó tanitóinlr felé  és tegyük lehetővé 
anyagi helyzetük javulását, elviselését 
is. 

A Ssékely Dalegylet és a 
Vargyasi D. F. Dalárda nagy 
sikere a homoródalmási Orbán 
Balázs-ünnepélyen. A muUheti 
számunkban a homoródalmási Orbán 
Balázs-ünnepélyről közölt tndósitá-
sunkból a tudósító sajnálatos, de ter-
mészetesen : akaratlan tévedése folytán 
kimaradt a helybeli Székely Dalegylet, 
valamint a Vargyasi Dávid F. Dalárda 
énekszámokkal való szerepléseinek a 
megemlítése, holott ezek a szereplések 
a valóságban az egész ünnep műso-
rának legkiemelkedőbb és legvonzóbb 
pontjai közé tartoztak, s a derék dalos 
egyesületeknek, valamint hivatott, ügy-
buzgó karmestereiknek: Kiss Eleknek 
és Kiss Károlynak a legszebb, legszé-
lesebb körű sikereik egyikét biztosí-
tották. Annál inkább .szükségesnek 
látjuk ezt utólag is kiemelni, mert hi-
szen éppen magunk voltunk azok, akik 
évek során át -a Székely Dalegylet 
minden életmegnyilvánulását, közsze-
replését a legmelegebb érdeklődés-
sel törekedtünk elősegíteni, s ör-
vendezve számoltunk be sikereiről, 
mint ahogy szintén örömmel adtunk 
lirt a legutóbbi dalosverseny alkalmá-
val itt pompásan érvényesült és első 
díjat nyert vargyasi székely dalosok 
sikeréről is. 

A Kath. Népszövetség évi 
közgyűlése, mint már jeleztük, f.  hó 
29-én, hétfőn  (Péter és Pál napján) 
délelőtt 11 órakor lesz a főgimnázium 
tornacsarnokában. A közgyűlés tárgy-
sorozata: 1. Bevezető ének. 2. Elnöki 
megnyitó. 3. Jegyzőkönyvolvasás. 4. 
Titkári jelentés. 5. Pénztáros és szám-
vizsgáló bizottság jelentése. 6. F ĉso-
portvezető jelentése az egyes csopor-
tok taglétszámáról és uj csoportveze-
tők beosztása. 7. Jegyzőválasztás. 8. 
Az országos kath. nagygyűlés előké-
szítése. 9. Inditváuyok. 10. Bezáró 
ének. A közgyűlésre nemcsak a ta-
gokat, de az egyházközség minden 
tagját szeretettel meghívja az Elnökség. 

Halált okozó villámcsapás. 
F. lió 22-én, hétfőn  Búzás Dénes 
csikcsicsói lakos épületfával  megrakott 
szekerével Udvarhelyre igyekezett, va-
lamint egy másik hasonló szekérrel 
Balla József  (az Istváné) ugyancsak 
csicsói lakos is. Délután 3 óra tájban 
a lövétei utászház közelében hatalmas 
zivatar érte őket utol, amelyből egy-
szerre villám csapott alá, s Búzást 
ugy sújtotta le, hogy az megfeketedett 
testtel holtan maradt a helyén, s 2 
lova is felfordult,  ugy, hogy talpra 
állani nem tudtak, összeesett a fiata-
labb szekeres, Balla is, őt azonban az 
éppen akkor Csíkszeredából hazafelé 
igyekvő Pásztor Miklós és Pásztor 
Mózes, bethlenfalvi  lakosok, Simó Fe-
renc fuvarosuk,  két asszony és az 
utász segítségével magához térítették, 
s talpra állították Búzás egyik lovát 
is, mig a másik ló nem volt felkölt-
hető, mert az is kimúlt. Pásztor Mik-
lós ezenkívül értesítette az esetről a 
csendőrséget is. 

Majális. A Székely Dalegylet 
mult vasárnapi majálisának előzetes 
híre városszerte mindenütt a legtelje-
sebb érdeklődéssel találkozott. Ennek 
a régi, nemes hivatást betöltő egyle-
tünknek a népszerűsége, korábbi mu-
latságainak emlékezetes sikerei rendkí-
vül bíztatólag hatottak a közönségre, 
hogy a mulatság színhelyét a legked-
vesebb szórakozás reményével keresse 
fel.  Az egylet fuvószenekarának  ele-
ven ritmusu zenéjére már reggel ko-
rán sokan meneteltek a Szej ke-fürdőre, 
ahová aztán ettől kezdve mind többen 
vonultak ki. A fúvószenekar  itt is a 
leghatásosabb működést fejtette  ki a 
kedv derítésére, egyúttal pompás tanú-
ságot téve feltűnő  fejlődéséről,  amiben 
nagy érdeme van Ungváry János lel-
kes karmesteri törekvésének, buzdító 
és fegyelmező  munkájának, valamint 
a tagok dicséretes haladási készségé-
nek. Ugyancsak fokozták  a kedélyes 
hangulatot a közkedvelt Beldovits 
Emil ötletes tréfái,  amelyeket még más 
változatos programmszámok is követ-
tek volna az előkészítés szerint. Ezt 
azonban, sajnos, az idő, egy zuhogó 
zivatar formájában  megakadályozta, 
bár nem tudta teljesen szétriasztani a 
közönséget, amelynek nagy része így 
is sokáig, jókedvvel tartott ki a mu-
latságon. 

A sétatéri fürdő,  kibővítése és 
rendbehozatala után, néhány napja 
megnyílt, s azt a legutóbbi, ugyancsak 
melegre vált napokban már sokan is 
keresték fel. 

A Polgári Önképző Egylet 
temetkezési pénztára értesiti tagjait, 
hogy Kassay F. Péter elhalálozott tag 
után a befizetések  f.  hó 28 án d. e. 
10—12, d. u. 3—6 óráig lesznek az 
egylet helyiségében. Egyúttal kéretnek 
a hátrálékosok, hogy hátrálékaikat fi-
zessék be. 

X A helybeli Szociális Uiss* 
szió Bomoródfürdőn  egy otthont 
állított fel,  amelyben 120 leuért napi 
teljes ellátásban részesülhetnek a tagok. 
Gyerekek gondozását is vállaljuk. Bő-
vebb felvilágosítást  nyújt: Pál Jánosné 
(erdőmérnökné) Odorheiu, Str. Orbán 
Balázs 80. 

X Jobb nevelésű, 16 éves tel-
jesen árva leány inkább szerető ott-
hont keres, fizetést  nem igényel, vagy 
gyermek mellé, vagy idősebb házas-
párhoz támaszul, vidékre is elmegy. 
Cim a kiadóhivatalban. 

X Mozihlr«k. Vasárnap és hétfő  este 
fél  9 órakor A szerelem őfelsége,  szenzációs 
hangos film,  A főszerepben  Nagy Kató és 
Franz Lederer (az Atlantic c. hangos film  fő-
szereplője). Végtelenül bájos, kedves fiira,  már 
az első jelenete megfQgja  és fellelkesíti  a nézőt. 
Nagy Kató kétségkívül a legszebb és legdédel-
getettebb magyar filmszinésznő,  szereplése a 
filmnek  biztos sikert jelent. Rendes helyárak. 
— Szerda, csütörtök este fél  9 órakor: Az 
asszony és bábu, főszereplő  Conchita Monte-
negró. A legújabban felfedezett  filmdiva  világ-
filmje.  Helyárak 20, 15, 10 leu. — Jön a Pa-
ramount-Paráde, szenzációs hangos film.  — 
Jön Grack generális, szenzációs, színes, hangos 
lilm. — Az előadások pontosan fél  9 órakor 
kezdődnek. 

X Keressthnros páncél sser-
kesetü fekete  pianinó kifogástalan 
állapotban eladó, jutányos áron, Se-
rényi Istvánnál Vláhitan (Szentegyhá-
zasfaluban). 

X Siejke-fttrdőn  omnibuss 
Járat. Indulás Udvarhelyről, a Kos-
suth-uícából, a Flórián-háztól, d. e. 9 
órakor, d. u. 2, 4 és 6 órakor. Szejke 
fürdőn  1 órai várakozás. A délelőtti 
járat, amennyiben a közönség érdeke 
ugy fogja  kívánni, megfelelően  módo-
sítva lesz. Viteldíj: személyenként 10 
leu, egyszeri érvénnyel. Oda és vissza 
16 leu. Indulás pontosan a meghatá-
rozott időben. Este 6 óra után az 
omnibusz csak megrendelésre fog  köz-
lekedni. Úgyszintén gondoskodás tör-
tént az iránt, hogy a késő esti órákig 
a fürdőn  levő közönség hazaszállítá-
sára kocsi is álljon rendelkezésre. 

X Olcsó kirándulás Sxová-
tára. Minden vasár- és ünnepnap 
megtekinthető Szováta fürdő,  olcsón 
és elegáns »Federalc autóbuszon. Sze-
mélyenkinti díj 150 leu. Ebben benne 
foglaltatik  a viteldij, egy fürdő  a Med-
ve-tóban és az ebéd. Jelentkezni lehet 
a >Minerva« könyvkereskedésben, ahol 
a díj is befizetendő.  Indulás reggel 6 
órakor a »Minerva« könyvkereskedés 
előtt. Visszatérés este 7 órakor. 

KOZGAZDASAG. 

Betörés történt vasárnapra vir-
radó éjjel városunkban. A betörők az 
Orbán-féle  trafikba  hatoltak be, az 
udvar felőli  ajtón és az üzletből 
50.000 leüt megközelítő értékű bélye-
get, váltót és dohányt vittek magukkal, 
s kb. 1000 leu pénzt. A jelek szerint, 
a pincében is jártak, de innen nem 
vittek magukkal semmit. A rendőrség 
a nyomozást folytatja. 

A tenyészbika-tenyésztők panasz-
kodnak, hogy bikáikat a közvetítő ke-
reskedőknek kell tul olcsó áron el-
vesztegetniök. Kár, hogy az illetéke-
sek nem közvetlenül a gazdáktól szer-
zik be a községek szükségletét, mert 
igy az árkülönbözet a gazdák zsebé-
ben maradna s nem a közvetítő látná 
hasznát a tenyésztő másfél  éves fára-
dozásának. 

Piaci árak. A buza: 70—75, 
rozs : 60—65, árpa : 60—65, zab : 
40—44, tengeri: 58—64, burgonya 
22—24 leu vékánként. Varró E. 

Eiadötait^donos: a Könyvnyomda  R.-T 
Odorheiu—Szőkelyadvarbely. 

X Kellemes meglepetésben 
lesz része az Ordelt János-cég kedves 
vevőinek. A nagy pénztelenség enyhí-
tésére elhatározta a fenti  jóhirnévnek 
örvendő cég, hogy kétheti időtartam-
mal rendkívüli OIQSÓ vásárt rendez. Ez 
idő alatt alkalma lesz a vevő közön-
ségnek rendkívüli olcsó áron, kevés 
pénzért, elsőrendű hibátlan árut vá-
sárolni. Egy próbavásárlás mindenkit 
meg fog  győzni a hir valódiságáról. 

Erdei kirándulás, A helybeli 
csizmadia ipartársulat vezetősége tu-
domására hozza a n. é. közönségnek, 
hogy a szokásos erdei ünnepélyei egy-
íekötött kirándulását, julius hó 5 én, 
kedvezőtlen idő esetén a következő 
vasárnap, a Szejkefürdön  tartja meg. 
Az ünepély sorrendje e lap jövő szá-
mában. 

Csak rövid ideig tartó ^ 

: rendkívül olcsó harisnyavásárt f 
S rendez 

! ORDELT JÁNOS-cég. 
v j Va lód i Bemberg selyem harisnya 
S Ugyana i ajeur-nylllal 

110 leu 
120 .. 

m 
a> 03 
s 

A vásár tartama alatt minden raktáron 
levő áruból nagy árkedvezmény! 

K é r e m a k i rakat megtekintését I 
Selyem reformnadrág l-a 70 leu; — selyem-komblné l-a 155 leu. ui 

Oa eo 
tu 



4. oldal. SZÉKELY KÖZÉLET 1931 junius 27. 

m 
m 
M-
m 

hm 

D ^ e g é r k e s t e k é s o l c s ó n k a p h a t ó k : : 
Trench coatok, esököpenyek, rőfös  rövidáruk, szőnyeg reszlik,̂  ̂ ŜŜ Ŝ t 
vászon abroszok, ponyvavásznak, nap- és esöernyők: Löblnél | 

V 

Értesítési 
A tenger s i i o e felett  1301 méter mages -

ságbao fekvő,  feoyÖerdókke)  koBsorufOtt,  k i * 
tOnö Tastartalmu, g a s d i g szénsavas és szén-
d i oks z íd tar ta lma ftsványvizéröl  hires 

„ H a r g i t a " 
ásvAnyvIxéi kllmallkusgyögyfardől 

19S1 évi joDÍus hó 1-én megn j i t o t t ak . 
A B i z e d o v - k ó r , vérszegénység, idegbetegség , 
s irgas&g l egnagyszerűbb gyógyhe l y e , 2 gaz -
dag kéogödör r e l a rheumis betegek részére. 

H ideg -me l eg fürdők. 

T issta szobák é i el látás mérsékel t árak me l l e t t . 

S ^ r n e s t JMLinii 
ÍQrdŐbérlő. C iceo—Csikcs icsó . 

Publícatiunc de lícitatiĉ  
In conformitate  cu hotárárea No. 

3—1931 a Consiliului comunale din 
Vasileni se publicft  licitatie cu oferte 
inchise sigilale conform  légii in vigo-
are, pentru vinderea imobilelor No. 
top. 330, 331/1 cu suprafâ  de 1 ju-
gár, cu prejul de strigare 10000 Lei. 
No. top. 308/2/1 cu suprafata  de 656 
stj. • cu prê ul de strigare 4000 Lei 
§i No. top. 397/2 cu suprafâ á  de 1 
jug. 04 stj. • cu pretul de strigare 
10000 lei. 

Licitâ ia se va îne la ora 9 in 
ziua de 15 Julié a. c. la casá comu-
nalá din Vasileni. 

Vádiul lOVo a prê ului oferit. 
Condiíiile detailate se pot vedea 

la Primária comunaia. 
Vasileni. la 18 Junie 1931. 

Primar 
Székely  Balázs^ 

de acoperire licitatie prezentá este or-
doDatá $1 in favorul  sce&tora ío seO' 
lul LX 1881 § 192. 

Ocland, la 13 lunie. 1931. 
iDdescifrabil  grefier. 

Ári ejtési hirdetmény. 
Az Ighiu—égei református  egy-

ház temploma tornyának horgonyzott 
vaslemezzel való újra fedésére  nyil-
vános árlejtést hirdet. Feltételek a lel-
készi irodában megtekinthetők. 

Az árlejtést 1931 julius 5-én dél-
után 3 órakor a lelkészi hivatalban 
fogják  megtartani. 

Ighiu—Ége 1931 junius 16. 
Lelkészi  hivatal. 

Ha elegáns és szép c Í P Ő t . 

Camera de Agriculturá a Judetului 
Odorheiu. 

Állandó nagy raktár 
mindenféle  flnom  férfi-,  gyer-
mek- és vidéki kalapokban, 
sapkákban, olcsó áron. Férfi-
és M kalapok javítását 

vállaloai. 
giives pártfogást  kér: 

A L . B X Í B V 
volt Eötvös utca. 

No. G. 418-1931. 

PnWioat i i i i ie de l i c i ta t ie . 
Subsemnatul portárel judecátoreBC 

aduc la cunoptinta publica ÍQ sensul 
jpgii articlul LX. din 1881 § 102 res-
pectiv XLL din 1908 § 19. cum cá 
lucrurile urmátoare s. a. 2 batoiá 2 
bíTOlite §i 0 cárut6 care in uraa de-
clEulüi Nr. 152/1931 al Judecátoriei 
de OclBod s'au execvat in 4 febr.  1931 
ín favorul  execvatoruiui Benedek János 
belRŐ repr. prin edvocatul Dr. Slefan 
Mfttbé  inpotriva exeetatului peniru 
incasarea capítalului de 70 000 lei §i 
acc. prin executie de acoperire 
cari s'au pretuit ín 39000 Jei se vor 
vinde prinlicitê ie publicá. 

Pentru efeptuirea  aceatei licita-
tiuni pe baza decisului Nr. G. 418— 
1931 al Judecátoriei Ocland se fixeazá 
termenul po 6 JuUe  1931  la  ora  10 
a m ia comuna Satu nou 
toji cari au voíe de a cumpára aunt 
invitati prin bcest edict cu observarea 
acea cá lucrurile sus aroÍDtite vor S 
vandute ia sennul legü LX. din 1881 
dm §. 107 §i 108 celor cari dau mult 
pe láogá Bolvirea ia bani gata 9I ía 
caz necesar §i pretul de strigare. 

Preteiiziuoea care e de incassat face 
70000 Lei cap. dobáaziie cu 14Vo 
socotind din 31 Octombrie 1931 inr 
epesele páoá acum. 

Intrucát mobilele curi ajung la 
licitatie ar fi  fost  execvate §i de aljii 
fi  acestestia §i ar fi  cá§ti?at dreptul 

Nr. 1053-1931. 

Publicatiune de concurŝ  
Pentru complectarea postului de 

contabil la Camera de Agriculturá a 
judetului Odorheiu, in conformitate  cu 
art. 78 din Regulamentul Statutului 
Functionarilor Publici deschidem con-
curs. 

Reflectantii  i vor inainta cere-
rile insotite cu actele prevázute la art. 
7 din regulamentul suscitat páná la 
data de 10 JuIie 1931, la camera de 
Agriculturá, Odorheiu. 

Conditiunile de admitere sunt pre-
vázute la art. 52 din Regulamentul 
légii pentru organizarea Cam.erelor de 
Agriculturá publicat in Monitorul Ofi-
cial Nr. 107 din 10 Maiu 1931. 

Retributíunea lunará este Lei 4000 
din care se vor scade rettnerile obi§-
nuite. (Curba de sacrificiu,  impozitele 
§i pensie.) 

Odorheiu, la 18 Junie 1931. 
Pre§edlnte Director 

Sz.  Szakáts  Péter  Rendek  Géza 

Nr. G- 1001—1930. 

Pnb l l ea^ inue d e l ic i tat ie . 
SabBeoinatul porlárel judecátoresc 

aduc la cunô tinta publicá ín aenzul 
légii articlul LX din 1881 § 102 res-
pectiv XLI din 1908 § 19 cuaicá luc-
rurile urmátoare $i anume 1 cal 
1 iapS, 9 oi, 9 miéi care in urna de-
cisului Nr. 2616—1929 al Judecá-
toriei de Ocland s'au execvat ia 2 
Apr. 1930 in favorul  execvatorului 
Dr. Mátbó Stefan  advocat inpotriva 
execvatului pentru incassarea capíta-
lului 11700 Lei §i acces. prin exo-
cutie de acoperire §i cari s'au pre-
tuit in 2S400 L̂ i se tor vinde prin 
licitatie publicá. 

Pentru efeptuirea  acestei licita-
tinni pe baza decisului Nr. 1001— 
1930 al judecátoriei Ocland ee fixeazá 
terninul pe 5 lulie  1931  la orele 
10 a. m. in comuna Jimbor §i toti 
cari au voie de a cumpára Buat invitaji 
prin acest edict cu observarea aceia, cá 
lucrurile susamintitá vor fi  taodute ia 
senzul légii LX din 1881 § 107 
108 celor cari dau mai mult ps láogá 
Bolvirea ín bani gata ia caz nece> 
sar sub pretul de scrigare. 

PrPtenziunea care e de incassat face 
11700 Lei capital, dobáozile cu 107o 
socotind din 14 Aug. 1929 lar spe-
Bele páná acum. 

lutrucát mobilele cari ajung it» 
licitatie ar fi  fost  execvate §i de alti 

acestia ar fi  cástigat dreptul de 
acoperire hcitatia prezeatá este ordo-
natá ín favorul  acestora in senzul 
art. LX.: 1881. §. 192. 

Ocland, la 13 Junie 1931. 
Indeocifrabil  portárel. 

keresse fel 

DobraiKároly 
cipő-Üzletét, 

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

^avassi és nyári szezonra a leg-
* divatosabb 

öltöny- és felöltő-szövetek 
D O B A Y szabó üzletébe megérkez-
tek. — Mindenfajta  munkát pontos 
id̂ re, garantáltan végzek a legnjabb 

divat szerint. 
D O B A Y fér f i  szabd. 

Malom és gyapjufésülö. 
A z éctaWi malom fel  van ssere lve finom  őr-
lésre Bzitával, r a U m i n t gyapjufésüvel ,  utóbbi 
k i jav i t va , megkezd te működésé t . FésüléBl d i j 
kg. -kéDt 4 \fn  Bá rm iko r k iszo lgá l ta tom a 
m . t közöDBéget ucy örlésBel, mint g yap ju -

féauléssel.  — Sz ives pártfogást  k é r : 

Bipó M ó z e s tulajdonos. 
W 

j / A j á n l o k i t 
vendégiősök, mészárosok és ház-
tartások részére saját készítésű 

jégszekrényeket 
minimális jégfogyasztással; min-
den kivitelben, nagyságban, első-
rangú minőségben, garantált jó 

= hűtéssel M 
r é s z l e t f i z e t é s r e is. 

i l l m ó B é l a 
épület-bádogos és jégszekrény-gyártó . 

Két tanaI6t felveszeb. 
Fürdőkádak minden méretben 
— = raktáron. ^ 

No. G. 806—1931. 
Publicatiune de licitatie. 

Subsemnatul Portárel aduc la cu-
no?tinta publicá ín senzul légii artic-
lul LX. din 2881 § 102 re§pective LXI. 
din 1908 § 19 cumcá lucrurile urmá-
toare a. 1 vacá albá care in urma 
decisului No. 1742—1930 al Judecá-
torie de Ocland s'au execvat in 21 
febr.  1931 in favorul  execvatorului 
Máthé Dénes repr. prin advocat Dr. 
Máthé István Impotriva execvatului 
pentru incassarea capitalului 5106 Lei 
§1 acces. prin executie de acoperire 
§i cari s'au pretuit in 5000 Lei se vor 
vinde prin licitatie de acoperire 
cari s'au pretuit in 5000 Lei se vor 
vinde prin licitatie publicá, 

Pentru efeptuirea  acestui licitatiuni 
pe baza decisului No. G. 806—1931 
al judecátoriei Ocland se fixeazá  ter-
minul pe 7 Julié 1931 orele 10 a. m. 
in Comane?ti §i toti cari au voie de 
a cumpára, sunt invitati prin acest 
edict cu observarea eceea, cá lucru-
rile susamintite vor fi  vándute ín sen-

zul légii XL. din 1881 § 107 §i 108 
celor carii dau mai mult, lángá solvi-
rea tn bani gata in caz necesar 
sub pretul de strigare. 

Pretentiunea care e deiincasat face 
3106 Lei capital, dobánzüe cu 15'5®/o-
socotind din 16 Junie 1930 iar spesele 
páná acum. 

Intrucát mobilele cari ajung la li-
citatie ar fi  fost  exevate de altii $i 
acestia §i-ar fi  cá̂ tigat dreptul de 
acoperire, licitâ ia prezentá este ordo-
natá si f̂)  favorul  acestora in senzul 
articulái XLL din 1908 § 20. 

Ocland 13 Junie 1931. 
Indescifrabil  grefier. 

Administratia Judetului Odorheiu. 
No. 5025 K. 

Anunt de licitatie. 
Se publicá spre cuno§tintá gene-

ralá cá, ín ziua de 16 lulie 1931 ora 
9 a. m. se va tinea de cátre Admi-
nistrâ ia Judetului Odorheiu ín cabi-
netul Dlui $ef  al serviciului fínanciar 
(camera No. 43) licitatiune publicá 
pentru procurarea imprimatelor 
rechizitelor de birou necesare servici-
ilor: administrativ, financiar,  technic 
sanitar §i sanitar-veterinar ale jude-
tului pe anul 1931. 

Licitafiunea  se va tinea prin oferte 
prezentate in plicuri inchise ?i sigilate,. 
iusotite ín plic separat de o garan̂ ie 
provizorie de 5®/o socotite la valoarea 
furniturii  constánd din numerar. Ga-
ran̂ ie definitivá  prin complectarea la 
107o va fi  várstate de cátre adjude-
catarul licitatiei la incheerea contractu-
lui ín favoarea  bugetului judetean. 

Conditiunile din caetul de sarcini 
fac  parte integrantá asupra acestei 
fumituri. 

Dispozitiunile art. 88—110 din le-
gea asupra contabilitátU publice pre-
cum ale art. 31—51 din regula-
mentul pentru functionarea  Oficiului 
Central de Licitatü sunt aplicabile la 
aceasta licitatiune. 

Concurentü se avizeazS cá, rezul-
tatul licitatiunil nu va fi  defiiniiiv,  de-
cát dupá avizul favorabil  al susnumi-
fului  Oficiu  urmat de adoptarea cuve-
nitá din partea delegatiunii consiliului 
judê ean. 

Toate timbrele taxele de in-
cheere a contractului privesc pe ad-
judecatar. 

Ori ce lámuriri mai detaliate se-
pot primi de la serviciul financiar  ju-
detean in zilele î orele de serviciu, 
unde se poate vedea $i caetul de sar-
cini. 

Odorheiu, la 23 Maiu 1931. 
p. prefect.  Sef.  serv. financiar 
Mafiein  T.  Szőcs 

Bemberg-selymek, grenadinok, crep de chinek, vásznak, öltönyszövetek 
= = — = = = — és fehórnemüek  a legolcsóbb áron: = = = = = = = = — 
HIRSCH RUDOLF divatüiletében vásárolhatók. 

Könyvnyomda Részvénytársaság Odorheiu-Székelyudvarbeiy. 


