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A londoni 
értekezlet vonta magára az utóbbi 
napokban a világpolitika terén történ-
tekből a legnagyob érdeklődést. Mit 
végeznek Londonban a hét állam meg-
bízottai, megtalálják-e módját az álta-
lános nagy feszültség  levezetésének, 
s különösen Németország gazdasági 
helyreállilásénak ? Ez volt a kérdés, 
amelyre a politikai eseményeket figye-
lők a feleletet  mindenfelé  kíváncsian 
várták. 

É sorok Írásakor tudja már a vi-
lág a feleletet  is. Tudja, hogy a kon-
ferencia  — Franciaország megbizottai-
nak szokásos akadékoskodása ellenére 
— elég kielégitő megoldást talált. A 
résztvevő államok, Amerika indítvá-
nyára, a német birodalmi bank 20 
millió fontos  hiteléért garanciát vállal-
nak, s közbenjárnak a Németország 
részére adott külföldi  hitelek megha-
gyása érdekében is. Ezenkivül — né-
hány más hasonló szellemű elhatáro-
zás mellett — elhatározták egy pénz-
ügyi bizottság kiküldését is, amely 
Németország pénzügyeit alaposan ta-
nulmányozva, szeptemberben egy u-
jabb konferencián  a további orvoslás 
módjairól is javaslatot tegyen. 

Mindezek az elhatározások főkép-
pen Amerika és Anglia megbizottainak 
kezdeményező kijelentései és nyomása 
következtében keletkeztek, de, az egy 
Franciaországot kivéve, kezdettől fogva 
támogatták azokat a többi állam de-
legátusai is. Ezek az államok tehát Euró-
pában kiegyenlítődést, megnyugvást 
akarnak, megnyugvást, anélkül, hogy 
ez az állapot valamely más állam tel-
jes letörésével, népeinek kétségbeesésbe, 
koldusbotra jutásával járna. Habár ez 
a konferencia  még szintén nem vég-
ződött a legideálisabb eredménnyel és 
ülései során észlelhetők voltak kevésbé 
örvendeztető jelenségek is, az előbb 
emiitettek végeredményben mégis a 
fellélekzés,  a jövő iránti bizalom meg-
növekedésének érzésével kell, hogy 
eltöltsenek. A londoni ujabb esemé-
nyek is megmutatták, hogy a világpo-
litikában inkább számottevő országok 
kormányai mind többet és mind ko-
molyabban foglalkoznak  az emberiség 
sebeinek a meggyógyitásával. 

A gyógyításra törekvő akaratnak 
ez észrevehető erősbödése és kiszéle-
sedése mellett hovatovább mind ke-
vesebb jelentősége lesz annak, hogy 
még mindig vannak, akik a maguk 
érdekei ellen valónak látják ennek a 
gyógyítási műveletnek a befejezését. 
Az emberiség legnagyobb politikai ha-
talmasságai szinte mind belátták már, 
hogy az országok kormányzásában, a 
nemzetközi helyzetek megoldásában a 
legjobb, legbiztosabb irányitó az em-
berséges gondolkodás, s ennek a be-
látásnak végre is győznie kell min-
denfelé.  Ha pedig győzni fog:  sok ne-
héz nap, nehéz esztendő után s?̂ ebb 
kor virrad az egész emberiségre! 

LABx&mtotta a korm&ny a 
bensin ós a petróleum ár&t* Az 
alacsony gabonaárakra és rossz gazda-
sági viszonyokra való tekintettel az 
Erdélyi Gazdasági Egylet a benzin, 
petróleum és olaj árának leszállítását 
kérte a cséplés és közelgő őszi szán-
tási munkálatokhoz a kormánytól. A 
kormány most a benzin árát 5, a de-
neturált petróleum árát 3 és a zöld 
petróleum árát 2 lejre szállította le, 
mely körülményt ezúton hozza az Er-
délyi Gazdasági Egylet az érdekelt 
gazdaközönség tudomására. 

Feloszlatták a vármegyei tanácsot. 
A Jorga-kormány uralomra jutása ; 

óta már többször lehetett hallani ben- " 
fentes  körökből, hogy a megyei taná-
csot, melynek már munkába lépését 
is a felebbezések  özönével hosszú időn 
át késleltették, rövidesen fel  fogják  osz-
latni. A közigazgatási törvény módo-
sítása céljából a parlament által meg-
szavazott egyszakaszos törvény, mely 
a hivatalos lap jul, 15 iki számában 
jelent meg, módot ad a kormánynak 
a tanácsok feloszlatására,  ugy intéz-
kedik azonban, hogy a működésben 
levő tanácsokat csupán egy vezérin-
spector által lefolytatott  és rossz gaz-
dálkodást megállapító vizsgálat után 
lehet feloszlatni.  Tizenötödikén jelent 
meg a törvény a hivatalos lapban, 
tizenhetedikén jött a tanács feloszlatá-
sát kimondó kormányrendelkezés, ^ a 
tanács ellen azonban vizsgálat — in-
spector generál — nem jött, mert ha 
jött volna is, teljesen szabályos, tör-
vényes működésnél, okszerű gazdál-
kodásnál és a vármegye lakossága 
érdekeinek lelkiismeretes képviseleténél 
egyebet ugy sem tudott volna megál-
lapítani. A vármegyei tanács lelkiisme-
retes munkával, a lakosságnak megyei 
pótadótól való mentesítésével, s a köz-
ségi érdekek becsületes megvédésével 
igazolta azt az osztatlan bizalmat, amit 
a vármegye közönsége beléje helyezett. 
Nincs kétségünk az iránt, hogy az uj 
megyetanácsi választásoknál, wielyek 
a módosító törvény szerint 10 hóna-
pon belül tartandók meg, a megye 

választó közönsége meg fogja  mutatni, 
kiket tart az ő igazi képviselőinek. 

A feloszlatott  vármegyei tanács 
helyébe a kormány interimáris bizott-
ságot nevezett ki (tagjai Suciu dr., 
Bárbat dr., Ghilezan, Soó, Dobrotá, 
Stoian dr., Constantinescu, Weiss dr. 
és Otrobán); ezzel a kinevezéssel csu-
pán egy tagságot (Soó G.) juttatván a 
Magyar Pártnak. Mivel azonban egy 
tagsági hely a Magyar Párt várme-
gyénkben való erejét és súlyát nem 
fejezheti  ki, a pártvezetőség ugy látta 
helyénvalónak, hogy ezt az egy tag-
sági helyet az interimáris bízottságban 
ne fogadja  el. Különben értesülésünk 
szerint, a kinevezett kilenc tag közül 
4 tag a megbízást nem fogadja  el, s 
így az interimáris bizottság rövidesen 
kiegészítésre szorul. 

A kormánynak tehát lesz alkalma 
ismét megfontolni,  hogy nem kellene-e 
a magyarság részére megfelelőbb  szá-
mú képviseletet felkinSlnia,  a méltá-
nyosság és a közérdek szempontjai-
nak figyelembe  vételével. 

A vármegyei tanács feloszlatásá-
val kapcsolatban megtörtént az eddigi 
városi időközi bizottság feloszlatása  is, 
melynek helyébe szintén uj időközi 
bizottság került, s melynek elnöke 
Réty, tagjai Steriopol, Botco, Cri§an 
dr., Laslo dr., Gheaja és Luka. így 
tehát itt a magyarságot egyetlen egy 
helvre sem méltatták. 

Katholikus nagygyűlés 
városunkban. 

Az Erdélyi Róm. Kath. Népszö-
vetség ez év szept. 5—6 napjaira ha-
todik ízben hívja össze Erdély és a 
kapcsolt részek katholikus közönségét, 
hogy a nehéz idők közepette uj lel-
kesedést merítsenek a kitartó munkára. 
A gyűlés helye a mi székely anyavá-
rosunk, amelynek kath. egyesületei a 
népszövetség vezetése és irányítása 
mellett serényen dolgoznak a siker 
érdekében. A gyűlésre különösen a 
székely megyékből nagy közönség fel-
vonulására lehet számítani, amennyi-
ben városunk minden irányból köny-
nyen megközelíthető. A népi viseletben 
felvonuló  tömeg a gyűlés egyik jelleg-
zetességének ígérkezik. Egyúttal azon-
ban találkozót ad itt egymásnak Er-
dély kath. vezetőségének minden tagja. 

Szombat (szept. 5) az értekezletek 
napja, vasárnap a lélekemelő ünnep-
ségeké. Szombaton lesz a Kath- Nép-
szövetség és a Kath. Akadémia köz-
gyűlése, este pedig népi szereplők be-
vonásával ünnepség. Vasárnap délelőtt 
és .délután diszgyülések, amelyek ki-
váló szónokai az aktuális problémákat 
világítják meg. A nagygyűlés befeje-
zése a színes pompával megrende-
zendő eucharisztikus körmenet. 

A nagygyűlés alkalmából a nép-
szövetség helyi vezetősége a követ-
kező felhívással  fordul  városunk kö-
zönségéhez : 

Az Országos Kath. Népszövetség 
szept. 5—6 napjain városunkban ren-
dezi meg a hatodik országos kath. 
nagygyűlést. 

Ebből az alkalomból valószínűleg 
több ezeren jönnek városunkba, ugy, 
hogy a szállodákban csak nagyon kis 
részük tud elhelyezkedni. Éppen ezért 
megkérjük városunk minden jóérzésű 
polgárát, hogy — amint azt más vá-

rosokban is megtették, — körülmé-
nyeikhez képest a gyűlésre jövők kö-
zöl 1—3 embernek szállást adni szí-
veskedjenek és ezen elhatározásukat 
a leánykongregáció tagjainál levő ive-
ken (akik mindenkit fel  fognak  ke-
resni) jelezni szíveskedjenek. 

A székely vendégszeretet mindig 
hires volt; mutassuk meg, hogy az 
anyaváros sem cáfol  rá. 

Ipartestületi ügyek. 
Országos kirakó vásárok: augusz-

tus l én Bázna, Lövéte, Nyárádsze-
reda, 2 án Koródszentmárton, 3-án 
Szászkézd, 6 án Vízakna, Prázsmár, 
7-én Bereczk. 

Nemcsak a politikai napilapokból, 
hanem egyes vidéki lapokból is lát-
hatjuk, hogy a kontárok letörésének 
ügye az iparosságnak állandóan a leg-
nagyobb gondját képezi, ez ügyben a 
legnagyobb harcok folynak  és ha Itt-
ott sikerült is valamelyes eredmény, 
ez még mindig elenyésző csekélység, 
aminek oka az, hogy (Őszintén meg-
vallva) bizony a hatóságok sem lép-
nek fel  sok helyen megfelelő  szigorral 
a vérszipó kontárok ellen. Ez ügyben 
a prefectus  ur is nemcsak jóindulatu, 
hanem szigorú rendeletet is adott ki a 
vidéki hatóságok részére és elismerés-
sel kell megállapítanunk azt is, hogy 
a csendőrség igazán a legjobb indulattal 
sietett ipartestületünk megkeresésének 
eleget tenni* Azonban még mindig van-
nak egyes helyek, ahol vidéki iparos test-
véreink elkeseredett harcot vívnak a 
kontárokkal, amit az alábbi levél is 
igazol, melyet ipartestületükhöz küld-
tek be: 

•Tekintetes Ipartestületi hivatal, 
mint elsőfokú  Iparhatóság I 

Alulírottak alázattal kérnők az 
Ipartestületi hivatalt, hogy itt a köz-
ségünkben a kuntárok annyira elsza-

porodtak, hogy mű mind régebbi ren-
des iparigazolvánnyal biró mesterek 
teljesen a legközelebbi tönkremenés 
küszöbén állunk, mivel hogy ők fiata-
lok már 16 évtől kezdve alig, hogy a 
munkakönyvet a kezűkbe kapták, rög-
tön mesterek lettek, sem pedig nem 
fizetnek  semminemű adót. 

Tehát alázattal kérnők a Tks. 
Ipartestületi hivatalt, szíveskednének 
a legrövidebb időn belül vérző sebe-
inkre gyógyító balzsamot hozni, mert 
hiszen minden rendes iparos, akik így 
megvagyunk terhelve adóval, ebben a 
szegény napokba átérezzük egymás 
fájdalmát  és amennyibe tehetségükbe 
áll, oda kell sietnünk, ahol a veszélyt 
ehudjuk hárítani, ha szóltunk nekik, 
azt felelték,  hogy neki községi bíró a 
bátyja, máskülönben sem kötelezi őket 
a törvény semminemű ipar igazolvány 
beszerzésére. (Aláírások). 

Megjegyzés: utólag alázattal kér-
nők a T. hivatalt, ha lehetséges, a 
feljelentők  nevünk maradna teljes ti-
tokban, mivel, hogy tartanunk kell a 
boszuállástól, mert már olvashassák 
uraságuk, itt csak a késelés foly.« 

Vidéki iparos testvéreinknek ezen 
panaszos leveléhez nem füzünk  hozzá 
egy szót sem, mert abból megállapít-
ható az ő keserves helyzetük, de fel-
hívjuk a szíves figyelmét  a prefectus 
urnák erre a levélre, amely hűségesen 
tükrözi vissza nemcsak egy községnek, 
hanem az egész vidéki iparosságnak 
tűrhetetlen helyzetét is, melyet a kon-
tárok okoznak. Jöjjön segítségünkre 
és kérjük, hogy törvényadta jogánál 
fogva  kövessen el mindent, hogy a 
kontárságot az ő támogatásával mégis 
csak egyszer sikerülhessen kiirtanunk. 

A 26 iki, vasárnapi csíkszeredai 
nagy kongresszusra mintegy 25 iparos 
jelentette be megjelenését, ezúton ér-
tesítjük őket, hogy az utazás csukott 
autón történik, indulás vasárnap reg-
gel 5 órakor az ipartestűlet hivatala 
előtti térről. Különösen hangsúlyozzuk, 
hogy az illetők pontosan jelenjenek 
meg az induláshoz, mert 5 óra 30 
perckor az indulás okvetlenül megtör-
ténik és aki nem jelent meg, arra 
várni nem fogunk. 

A tanonc-kirándulásokra vonatko-
zólag megindított akciót folytatni  fogjük, 
a 26-iki, vasárnapi kongresszus miatc 
azonban a kirándulás e napról elmarad, 
de a következő kirándulási időt e he-
lyen is a mesterekkel tudatni fogjuk. 

Elhelyező osztályunk keres mű-
malomba megfelelő  tudásu molnárt. 
Ugyancsak többféle  iparban ügyes, jó 
családból való tanoncfiukat  is el tu-
dunk helyezni. A szülők érdeklődje-
nek hivatalunkban. 

Az ipartestület elnökséo" 

Román lapszemle. 
A Nafiunea  julius 16-iki számá-

ban »A Feldrnarsal huszárjai* címen 
egy drezdai jelentéssel kapcsolatban 
vezetőhelyen hosszabb cikket közöl. 
A »harcias« magyarok — írja többek 
között — gondoltak egyet, vagy 12 
huszártiszt diszbevágta magát s Drez-
dába utaztak, hogy Mackensent üdvö-
zöljék. A 12 huszártiszt aranysujtásos 
dolmányban, kitüntetésekkel ékesítve, 
ott sétált pár napig a történelmi város 
bulevardjain s ebben a válságos gaz-
dasági időben, a bankbukások idején 
mindenki megcsodálta Drezda város 
furcsa  vendégeit. A vitéz magyar hu-
szárok — Írják a drezdai lapok — 
azért jöttek ide, hogy Mackensen volt 
parancsnokukat bajtársi szeretettel üd-
vözöljék. E katonai ünnepség kereté-
ben német csapatokkal és német zász-
lók között vonultak föl  a magyar hu-

KOZI.  - Szombat,  vasárnap  W  9 órakor:  Gyi/kos  vagyok,  nagy  dráma,  y/cJfy  Baum 0/ismert  regénye  után.  Rendezte:  Richárd  Osvafd.  A főszerepekben  Hans SiQwe  és Bernhardt  Geetzke.  Hogy  a 
filmet  mindenki  megnézhesse, méraéhtH  helyárak:  22—17—12 leu. 
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szárok, a tízezres tömegek extázisban 
ünnepelték őket s midőn Mackensen 
felismerte  és megölelte volt bajtársait, 
a tömeg egetverő és véget nem érő 
éljenzésbe kezdett, asszonyok és 
lányok sírtak örömükben — idézi a 
Na^iunea a drezdai lapok híradását. 
Majd a szokásos bankett következett, 
szokásos harcias pohárköszöntőkkel. 
A rekordot a Feldmarsal vitte el — 
Írja a Na^iunea —, aki Magyarország 
s2ővetségere appellált s megfenyegette 
a győző államokat, akik szerinte te-
hetetlenek Németországgal és a német 
akarattal szemben. — A Najiunea cikk-
írója ezek után pacifista  tónusba megy 
ál, sorra szólítja a hadirokkantakat, 
süketeket, vakokat, bénákat, hadiöz-
vegyeket .és hadiárvákat s kárhoztat 
m;nden háborús kísérletet, vagy kez-
deményezést. 

A Dimineafa  ju\. 16-íki számában 
»A Habsburg-impérium restaurálása* 
elmen többek között a következőket 
Írja: A Habsburg-trón restaurálásának 
kérdését legutóbb a Bulletin de la So-
ciété d'etudes vetette fel  s ezzel kap-
csolatban az Action Francaise julius 
10 iki számában Bainville Jacques töb-
bek között a következőket írja : Ileana 
román hercegnőnek Anton főherceggel 
való egybekelése mindenesetre azt je-
lenti, hogy Bukarest adott pillanatban 
nem fog  ellenséges magatartást tanu-
siíaní a Habsburg-trón restaurálásával 
szemben. Ottó és Mária olasz her-
cegnő közelebbi egybekeléséről is szó 
van. A Diminea^a közlése szerint ezek 
u'.án Bainville a Bulletin cikkéből az 
Ri.ibbi részeket idézi: Francesco 'Co-
pola, az olasz akadémia tagja nemré-
giben nyilatkozott a Pester Lloyd mun-
katársának s a Habsburg-trón resta-
urálásával kapcsolatban kijelentette, 
hogy ez az egyetlen mód az Anschluss, 
vagy egy dunai federáció  elkerülésére. 
A Franciaország által támogatott du-
nai federáció  megbukott s így Fran-
ciaország kénytelen az Anschluss és 
a Habsburg-trón restaurálása között 
választani. Bár kapcsolatai a kísantant-
tal meg fognak  lazulni, a kettő közül 
mindenesetre kénytelen lesz elfogadni 
az egyiket. Bainville ezek után meg-
jegyzi, hogy Károly király külön béke-
ajánlatát, amit 1917-ben tett Francia-
országnak, azért utasították vissza, s 
a háború után Franciaország azért tört 
a Habsburgok ellen, mert ez által 
Olaszországon akart segiteni. Rendkí-
vül érdekes — folytatja  cikkét a to-
vábbiakban —, hogy Olaszország ma 
ftzt  tartja, ha eddig nem is létezett 
volna a Habsburg uralom, most feltét-
lenül meg kellene valósítani. Bainville 
íízonban Coppola nyilatkozatát azzal 

kommentálja, hogy mindaz, amit a 
Habsburg-trón restaurálásáról mondott, 
csak körülbeszélés s a Habsburg-
impérium 1918 ban egyszer ős min-
denkorra megszűnt. 

» 

A Neatnul  romanesc, a Brumul 
nou és a liberális lapok élesen lámad-
ják Maniu Gyulát, Vaida Sándort és 
társaikat, a nemzeti parasztpárt egész 
vezetőségét, akik legutóbbi kijelenté-
seikkel a külföld  előtt — a román 
sajíó szerint — kompromittálták Ro-
mániát. Vaida Sándor nyilatkozatával 
s azokkal a kijelentésekkel kapcsolat-
ban, amiket legutóbb a nemzeti pa-
rasztpárt'klubjában mondott, a Buda-
pesten megjelenő Pester Lloyd a kö-
vetkezőket Írja : sRománia ellen maguk 
a román politikusok hozzák fel  a leg-
súlyosabb vádakat, a külföld  tehát 
könnyen elképzelheti, hogy milyen ke-
gyetlen sorsnak van kitéve az ott élő 
magyar kisebbség. Ha a magyar sajtó 
ilyen hangon írna azokról a lehetetlen 
állapotokról, amik Romániában ural-
kodnak, kitételeit minden bizonnyal 
soviniszta nemzeti előítéletnek tulajdo-
nítanák. Azok a vádak azonban, amik 
a románság vezetői részéről érték Ro-
mániát, minden valószínűség szerint 
megerősítik külföldön  is azt az im-
pressziót, hogy a trianoni békeszerző-
dés hibásan volt megszövegezve s azt 
a legrövidebb időn belül revízió alá 
kell venni, mert a békeszerződés tart-
hatatlansága íme bebizonyosodott.* 
Ezek a sorok — írja az Ordinea — 
kellő megvilágításba helyezik Vaida 
Sándor kijelentéseit, mert a magyar 
sajtó ujabban ennek a kijelentésnek 
az alapján követeli a trianoni béke-
szerződés revízióját. A tények beszél-
nek, minden kommentár fölösleges.— 
A Miscarea  jul. 16 iki számában 
»Erdély és a budapesti sajtó« címen 
szintén a Pesler Lloyd cikkét ismer-
teti. Milyen kommentárral kísérjük 
mindezeket ? — teszi fel  a kérdést be-
fejezésül.  — Tiltakozzunk a buda-
pesti sajtó rágalmai ellen ? Igen I De 
mindenekelőtt állapítsuk meg, hogy 
elsősorban saját politikusaink bűnösök, 
akik elvakult harcukban azt a határt 
is elveszítették, amit az állam általá-
nos és állandó érdekei megkövetelnek. 
— A Drumul nou ugyancsak julius 
lö ikán vezetőhelyén szintén Vaida Sán-
dor kijelentéseit kommentálja s ezzel 
kapcsolatban a Nemzeti Újság egyik 
utóbbi cikkét ismerteti, amely szintén 
Vaida Sándor kijelentéseível foglalko-
zik. A Nemzeti Újság — írja a Dru-
mul nou — »erdélyi lélekről* beszél, 
de csak azt az elenyészően csekély 
számú románt ismeri, akik egyre azt 
hangoztatják, hogy »a magyar uralom 
alatt mégis csak jobb volt«. 

Milyen a hazu^ ember ? 
, Az élet küzdelmes utain gyakran 

találkozunk a kevésbé müveit embe-
rek közt hazug egyénekkel. Ezeknél 
a gondolkozó fő  kevésbé ütközik meg, 
mert ítélőképességük nem eléggé fino-
mult ahoz, hogy hazugságuk jelentő-
ségét és társadalmi hatását kellőkép-
pen mérlegelni tudják. 

Sajnos, a magasabb műveltségű 
és képzettségű rétegekben is gyakran 
láthatjuk párosulni a képzettséget a 
legszennyesebb jellemmel, a hazug-
sággal. Éz már a társadalmat botrán-
koztatja meg. Az ilyennél nincs lélek-
nagyság, igazságérzet és becsület. Jel-
leme ingadozó, nincs önuralma, nem-
csak önmagára, hanem embertársaira 
es államra egyaránt veszélyes. Elve, 
nézete nincs, hazug, megbízhatatlan. 
Rendesen vallásosság, erkölcs és jel-
lam hiányában szenved. Mások egyé-
niségét, becsületét nem tiszteli. Kevély, 
nagyravágyó, önző, üresfejű,  min-
denki gyanús előtte, aki él, ezért min-
denkiben ellenséget lát. 

Az ilyenek közül kerülnek ki a 
szemenszedett gonoszak, akik elrabol-
ják legszentebb igazságodat, megha-
zudtolnak és ezáltal becsületedbe gá-
siolnak bele. A kis hazug a férfiasság 
legmagasztosabb eszményét a nagy 
hazug emberben bámulja, végre ő is 
ugy hazudik, mintha olvasná. A ki-
csinyes és lényegében megromlott em-
ber talál gyönyört mások hazugság 
által való megcsalásában. A szennyes 
szemérmetlenséget és célt ért bűnt ki-
véve, semmisem tisztelet tárgya előtte. 

Az igazságot ki kell mondani az 

iránta való szereteiből, bármely körül-
mények között, mintsem a hazugság 
miatt az igazság szenvedjen és mások 
becsülete. Nincs a hazugságnál alja-
sabb bűn, mert egy hazugság keresz-
tülvitele, gyakran több igazságot tagad 
meg. Néha elvetemültség kinövése, de 
igen gyakran merő erkölcsi gyávaság 
szüleménye. 

A hazug ember sokféle  ruhában 
jár: most símulékonyság, köpenyeg-
forgatás,  elpalástolt nézet alakját ölti 
fel,  néha a kétértelműség, vagy kibú-
vás álarcát veszi fel.  Fényes öltözet-
ben jelenik meg az emberek között, 
de házában durva ruhában jár. Az 
ilyenektől őrizkedni kell, velük köze-
lebbi viszonyba lépni nem kívánatos, 
mert veszélyesek, az ember maga is 
könnyen hozzájuk hasonlóvá válik. 

A hazug ember rendszerint az 
igazság határvonalánál leselkedik, de 
nincs erkölcsi bátorsága az igaz szó 
kimondására, valótlanságokkal áll elő, 
mint ilyen gyalázatos bűnbe keveri 
magát és az istenség ellen vétkezik, 
mert megcsalja az igazságot, felfor-
gatja a közrendet. 

A hazug embernek nincs becsü-
letérzése, s az emberi méltóság iránt 
nin(?s érzéke, az ilyen könnyen meg-
vásárolható, megvesztegethető. Ezek-
nek a jók, érdemesek, erkölcsösök kö-
zött helye nem lehet, ki kell lökni 
minden becsületes társaságból, mert a 
társadalomnak nincs szüksége hazug, 
aljas emberi féregre. 

Vörösmarty mondásával végzem: 
»SzóIj, goadolj, tégy jót, s mindea szó, gondolat 

[és tett 
Tiszta tükörként fog  vissza mosolyogni rád.< 

Németh Albert. 

A Vesiul  julius 17-iki számában 
közli, hogy a Financial News az 
»Igazságot Magyarország nak«: című 
irredenta röpiratot kommentálja s hang-
súlyozza, hogy Magyarország a béke-
szerződés értelmében területének 64, 
Isűcosainak pedig 72 százalékát veszí-
tette el. A Népszövetségnek — irja a 
Financial News a Vestül közlése sze-
rint — végre is tudomásul kell vennie 
ezt az igazságtalanságot, s ha a közel-
jövő háborús viharjait el akarja hárí-
tani, igyekeznie kell megoldani a ma-
gyar problémát. 

* 

A Drumul nou julius I8-ikí szá-
mában és a Natiunea  jul. 18 iki szá-
mában budapesti jelentések nyomán 
közli, hogy két amerikai magyar pilóta 
a »Jusiíce for  Hungaiy« (»Igazságot 
Magyarországnak!*) elnevezésű gépü-
kön Amerikából indulva, sikeresen ke-
resztül repülték az Óceánt, New York-
tól Budapestig 27 óra leforgása  alatt 
5600 kilóméiért tettes meg s közben 
a magyar fővárostól  mintegy 40 kiló-
méterre, Bicskén kényszerleszállást esz-
közöltek. Este 7 óra 30 perckor ér-
keztek a magyar' fővárosba,  ahol a 
hatóságok képviselői és hatalmas tö-
meg fogadta  őket. Ezt az eseményt a 
főváros  egész lakossága ünnepnek 
tekintette és kivételes lelkesedéssel 
tűntetett a két magyar pilóta mellett, 
akik utjukkal Rothermere lord tízezer 
dolláros pályadiját is elnyerték. A pi-
lóták megérkezéséről Bethlen István 
távirati uton értesítette a lordot s egy-
ben a magyarság őszinte köszönetét 
is tolmácsolta.— A Na^iunea a repülő-
gép elnevezését kritizálva, felteszi  a 
kérdést, hogy vájjon százezreket újból 
a magyar rabságba visszataszítani, 
valóban igazság lenne-e ? 

* 

Az Universul  julius 20-iki számá-
ban prágai távirat nyomán a Czesko 
SIovo egyik utóbbi cikkét ismerteti, 
melyben arról írnak, hogy a magyar 
legitimisták döntő lépésre szánták ma-
gukat, Habsburg Ottót egy manifesz-
tumban királlyá proklamálják s kérni 
fogják  Magyarország kormányzóját, 
hogy hat hónapon belül mindent ké-
szítsen elő Ottó megkoronázására. 

» 
A Cuvántul  julius 21-iki számá-

ban közli, hogy a Justice for  Hungary 
magyar pilótáit Mussolini táviratilag 
üdvözölte. A maga és az olasz nép 
nevében csodálkozását fejezi  ki és 
megjegyzi, hogy a sikeres repülés és 
a gép szimbolikus elnevezése minden-
esetre biztató jelek. A magyar pilóták 
még több áilamférfitól  kaptak üdvözlő 
táviratokat. 

Levágtak 
egy oroszhegyi legényt, a magyar fa 
egy fiatal  sarját s az eset annál szo-
morúbb, mert a tett oka most ismét 
az alkohollal izzított, pillanatnyi felhe-
vülés okozta harag. A tragikus eset 
vasárnap este a Márton Ferencné 
korcsmája előtt. Oroszhegyen történt. 
Lukács Sándor és társai fenyédí  fuva-
rosok, miután a rakodást elvégezték, 
először a korcsma előtt a sötétben 
iddogáltak. A sötétséget egy régi ha-
ragos, — akinek azonban kilétét pon-
tosan még nem lehetett megállapítani, 
— egy »csapíatóval« az iddogálók 
közé sújtva. Lukács Lőrincre egy 
ütést mért, mire testvére, a tettes Lu-
kács Sándor, kiabálni kezdett, megfe-
nyegetve Oroszhegy egész népét. A 
kiabálást fegyverkezés  követte, s a 
helyszínen megjelenő oroszhegyiek, 
valamint az idegen falubeli  bordzók 
néhány pillanat mutva már fejszével, 
dorongokkal a kézben álltak egymás-
sal szemben. Az oroszhegyiek között 
az alig 20 éves Jakab Károly is csap-
tatóval a kezében állott szembe a kia-
bálókkal. A jelenvoltak szerint Jakab 
Károly inkább védekezésképpen két-
ezer a fejszével  hadonázó Lukács Sán-
dor felé  sújtott, mire ez hozzá ugorva, 
fejszével  olyan súlyos csapást mért 
Jakab Károly koponyájára, hogy ko-
ponyarepedés és agysérülés következ-
tében azonnal holtan esett össze. 

A szomorú eset körülményeit pon-
tosan nem lehet megállapítani; néme-
lyek szerint az áldozat lett volna a 
sötétségben támadó, mások szerint 
csak a kiabálásra került volna oda. 

A tettes Lukács Sándor az ügyész-

ségi fogházban  várja a földi  igazság-
szolgáltatás ítéletét, társait pedig kihall-
gatás után szabsdon bocsátották. 

Vájjon még hány ilyen alkoholos 
mámor okozt:i tragédia kell ahhoz^ 
hogy székely f  ijunkat józanabb szoká-
sokra vezesse ? 

Vasárnap: Ví tronistan—Hargita. 
Érdekes küzdelem lesz vasárnap 

Udvarhelyen, a Hargita vendégül látja 
a medgyesi Vitrometan együttesét, 
amelynek igen jó hírneve van az ud-
varhelyi közönség előtt. A Hargita egy 
év leforgása  alatt háromszor játszott 
vele, de egyszer sem sikerűit meg-
adásra kényszeríteni. A medgyesi csa-
pat általában gyenge, de kapusa min-
den pénzt megér, a válogatott kapuját 
is ő szokta védeni. A Vitrometan ál-
talában nagyon szerencsés csapat, kí-
váncsiak vagyunk arra, hogy vasárnap 
a tudás vagy a szerencse fogja-e  el-
dönteni a meccs sorsát. 

Kifogytam  már aa időből. 
Kifogytam  már az időből, 
Tanuláshoz  rest vagyok. 
Kis  tudással,  ugy amint jő, 
A szivemhői  dalolok. 

Nagy  mesterem a természet,  — 
Ez tanitott  valamit. 
A szivembe belelopta 
A madarak  dalait. 

Ami dicső  és fenséges: 
Imádságba  foglalom. 
Dalaimban szüntelen sir 
A csalódás,  fájdalom  . . . 

Bolyai Gáspár, 

m 
Julius 24. 

Eaküvő a királyi családban. 
ileana hercegnőt, Károly király nővérét 
Antal főherceg,  a Habsburg-ház tagja 
nőül veszi. Az esküvő, amelyre nagy-
szabású előkészületek történtek, s 
amelyre már számos uralkodó-család-
ból való személyiség érkezett Romá-
niába, f.  hó 26 íkán lesz, fényes  kül-
sőségek közt. Ileana hercegnő eskü-
vője alkalmából rengeteg ajándékot 
kapott, s az ajándékot felajánlók  között 
ott vannak a megyék és községek is, 
amelyek sorában Udvarhely város, 
vármegyénk és községei összesen 
47.7000 leüt adtak a nászajándék vá-
sárlásának céljaira. 

Tartományi igasgatókbói 
kösigasgat&si veserfelügyelők. 
Az uj közigazgatási törvény megszün-
teti az eddigi tartományi igazgatói állá-
sokat. Ezek helyébe a kormány leg-
utóbb közig, vezérfelügyelőkel  neve-
zet ki. Vezérfelűgyelőkké  neveztettek 
ki Beszarábiába (Jagi) Rascanu tábor-
nok, Temesvárra: Peter Julián, Ko-
lozsvárra : Hodor Victor. Cernovitzba 
Florescu, Craiovába Ganescu. 

F iebanoi i kinevexés. Szabó 
János székelyszentkirályí r. kath. espe-
res-piebános: gróf  Majláth pöspök ká-
polnásfalvi  plébánossá nevezte ki, 
helyébe pedig Fazakas Gáspárt szent-
királyi plébánossá. 

Nyolcvankét éve lesz annak 
most julius 3l-én, hogy Petőfi  Sándor 
elesett a fehéregyházi  csatában 
amelyet Bem kis, hősi hadserege ví-
vott a túlnyomó orosz haderő ellen. % 
Ebből az alkalomból augusztus else-
jén, szombaton este a segesvári ma-
gyar kaszinó helyisegében estélyt ren-
dez, amelyen kegyeletesen áldoz a 
halhatatlan magyar költő és eleseit hős 
honvédtársai emlékének. Az estélyen 
Udvarhelyről énekszámmal szerepel a 
Székely Dalegylet, hegedüjátékkal Kiss 
Elek, Tompa Lászlóné zongorakísérete 
mellett. Vasárnap, másodikán a csa-
tatéren az emlékoszlopnál lesz impo-
záns, szép ünnepség, amelyen a Szé-
kely Dalegylet színién szerepelni fog. 

£l prefeoturai  igasgatókat, 
akiknek állása az uj közigazgatási tör-
vény szerint megközelítőleg megfelel 
az eddigi subprefectusi  állásnak, szín 
tén legutóbb nevezték ki. Prefecturai 
igazgató vármegyénkben Pop Sever 
lett. 
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Doboltak Zetelakán 
cimü multheti közleményünkkel kap-
csolatban, a következő sorokat kaptuK: 

Nyilatkozat. 
Alulírott Nagy István, Zetelaka 

község polgára, saját jó szántómból 
és semmiféle  erőszak vagy fenyegetés 
nélkül a jelenlevő két tanú előtt a 
-következőket kinyilatkoztatom: 

1. 1931 julius 4-én délután 5 
órakor, Nanu Silvestru zetelaki köz-
ségi jegyző urnák utasítására indul-
tam a falu.  között és a következőket 
kihirdettem: 

>Tudomásul adatik, hogy az iro-
dába semmiféle  ügyben adókönyv és 
nyugták nélkül ne jöjjenek, mert aki 
folyó  félévi  adóját be nem fizette  és 
nyugtával nem igazolja, semmiféle  hi-
vatalos ügye nem lesz elintézve, sem-
miféle  községi bizonyítvány nem lesz 
kiadva.« 

2. Továbbá kinyilatkoztatom, hogy 
a fent  emiitett szövegeken kivül sem 
azelőtt, sem azután adóügyben, én 
többet nem hirdettem a községben. 

3. Hozzá teszem még azt, hogy 
mikor doboltam a fenti  hirdetést, arról 
szó sem volt, hogy senki sem keresz-
telhet, sem temetést nem végezhet, 
amig nem igazolja, hogy félévi  adója 
ki van fizetve. 

Felolvasás és saját anyanyelve-
men való megértés után, fenntartom 
és saját kezemmel aláirom jelen nyi-
latkozatot. 

Zetea—Zetekka, 1931 julius i8. 
Baj esi Károly  Nagy  István 
Magyan  József  k. polgár. 

tanuk. 

Bár a helyreigazitás cimén közöl-
tetni kivánt, fenti  nyilatkozat a sajtó-
törvény vonatkozó rendelkezéseinek 
meg nem felel,  azt mégis készséggel 
közöljük, annál is inkább, mert a nyi-
latkozat a múltkori közleményünkben 
foglaltak  egyik részét nemhogy meg-
cáfolná,  hanem megerősíti. A másik 
részét pedig — amelyben egyáltalában 
nem neveztünk meg senkit, hogy ki 
dobolt, vagy ki doboltatott — ha meg 
nem erősiti is, de meg sem cáfolja. 
Egyébképpen értesülésünk szerint ez 
ügyben múltkori közleményünk meg-
jelenése után, állítólag, valamiféle  ki-
lengés is történt volna, egy hatósági 
közeggel szemben való fenyegető  ma-
gatartás formájában.  Mi, akik székely 
testvéreinket a törvények és jogrend 
tiszteletére nem szününk figyeimez-
teini, csak sajnálni tudjuk az ilyen 
fellépést,  amellyel kiki csak magának 
okozhat kellemetlenségeket. A sajná-
latos esetet különben nem tekinthetjük 
egyébnek, mint ama helyzet következ-
ményének, amely a község lakossága 
körében az elkeseredettséget kifejlesz-
tette, s amely elkeseredésből keletke-
zett az a panasz is, melynek alapján 
múltkori közleményünket megírtuk, 
éppen acélból, hogy az elkeseredést 
ezáltal is lohasszuk, s a felsőbb  ha-
tóságnak alkalmat adjunk a felfigye-
lésre és a baj orvoslására. 

Taná.ri váltossás. Papp Dénes 
főgimnáziumi  tanárt az egyházi főha-
tóság a brassói főgimnáziumhoz  he-
lyezte át. Helyébe Szakács Antal jön 
vallástanárnak Kézdivásárhelyről. 

SegédIelhÓ82Qk távozása. Tóth 
Géza káplánt Kolzsvárra, Balázs De-
zsőt pedig Marosvásárhelyre helyezte 
át Majláth püspök. Helyökbe Héjjá 
Albert és Köllő Géza jönnek káplá-
noknak. 

Népünnepély a sétatéren. F. 
hó 26 íkán, vasárnap délután és este 
a sétatéren népünnepély lesz, előbb 
zsákbafutással,  lepényevéssel, kötélhú-
zással, s más hasonló szórakozásokkal, 
majd befejezésül  sétahangverseny, tű-
zijáték, kivilágítás és reggelig tanó 
táncmulatság következik, Lesz min-
denféle  enni- és innivaló is. Az ünne-
pélyt a katonazenekar javára rendezik, 
mely zenélésével mostanában gyakran 
szórakoztatja a sétatér közönségét. 

A vonatokon megszüntették az 
indulásnak füttyel  való jelzését. Ezen-
túl tehát mindenkinek fokozottan  kell 
ügyelnie, nehogy indulás előtt, vagy 
ha útközben leszáll, túlságosan elszó-
rakozzék, s az időről megfeledkezve, 
a vonatról lemaradjon. 

Ueghiv&s. Az egyházközség 
tagjait f.  évi augusztus 2-án, vasárnap 
mise utánra közgyűlésre a főgimná< 
ziumba meghívom. Tárgy: Az egy-
házközség ügyeinek megbeszélése. 
Lelkipásztori szerelettel kérem a híve-
ket, hogy mmél nagyobb számmal 
jelenjenek meg. Odorheiu—Székely-
udvarhely, 1931 jul. 25. Pál István 
prelátus. 

A nyugdíjasok kalváriákja. 
Az udvarhely vármegyei es városi ál-
lami nyugdijasok hetek, hónapok óta 
járják nyugdijaikért a kálváriát. A va-
roson lakó nyugdijasok két hónap óta, 
a falusi  nyugdíjasok pedig három hó-
nap óla nem kaptak még semmi nyug-
dijat, sőt egyes tételekben vannak meg 
előbbi időkből kifízeietlen  összegek is. 
Összesen hét és fél  millió leu hátrálék 
esedékes a nyugdíjasok részére me-
gyénkben, amely összeg, ha a nyug-
díjasok aiiai jórészben már felkOl-
csönzölt és igénybevett, de már kifo-
gyott hiteleik visszafizetésére  forga-
lomba jönetne, mindenesetre hozna 
ugy az üzleti, mint az ipari életben 
egy kis megmozduló életet. Nyugdija-
saink háirálékos járandóságaik kifize-
tése érdekében eljártak a pénzügy-
igazgatónal, a prefectnél,  az itt járt 
Manolescu szenátornál, s Jónás képvi-
selőnél, ismételten Is tett lepesekei ér-
dekükben az országos magyarpárti 
iroda is, söt sürgöny! kéréssel for-
dultak a királyhoz is, mindezideig 
azonban semmi pozitív eredményt el 
nem értek. Az elkeseredett rokkant 
tábor és özvegyek serege naponként 
gyülekezik remenykedve a pénzügy-
igazgatóság épülete előtt, az elkeresz-
telt >nyugdijironton«, de mindennap 
csak a lehangoló »níncs nyugdij« ki-
jelentéssel kell megelégedniük es tá-
vozniuk. Nem érkezett még Bukarest-
től, még mindig késik a hitel, az acre-
ditvá kiutalása. Nagy dolog a szegény 
kiérdemesült tábor ilyen kegyetlen" 
éheztetése. 

Müöotos estély Szombatfal-
ván. A szombatfalvi  ifjúsági  egyesü-
let augusztus 1-én, szombaton este 
a népházban műsoros estélyt rendez, 
tánccal egybekötve, olcsó helyáiak 
mellett. A közönség szives pártfogását 
kéri a rendezőség. 

Méhésxtársak 1 Az erdélyrészi 
gazdasági egyesület szeptember hóban 
Marosvásárhelyen mezőgazdasági és 
méhészeti kiállítást rendez. Felkérem 
a méhésztársakat, hogy Udvarhely-
megyéből a kiállításon minél többen 
vegyenek részt a méhészet körébe 
tartozó tárgyakkal, hogy ottan a vár-
megye méhészetét bemutathassuk. 
Felkérem a méhésztársakat, hogy a 
kiállításon való megjelenésüket hozzám 
augusztus hó 10 íg bejelenteni szíves-
kedjenek. Lakatos  Tivadar. 

Lelkészi kibuesusó Bdc^e-
nyéden. Folyó hó 12 én megható 
ünnepség keretében vett bucsut Gál 
József  unitárius lelkész a recsenyédi 
egyházközségtől. Csendben dolgozó, 
szerény, de szorgalmas és lelkiismere-
tes munkása volt az Ur szőlőjének. 
Egy élet szorgalmát és munkaerejét 
áldozta egyháza és községe szolgála-
tára. 41 évi buzgó papi tevékenység 
nyerte meg az elismerés jutalmát, me-
lyet az egyházi Főhatóság részéről 
Balázs András egyházköri esperes, az 
egyházközség részéről többen tolmá-
csoltak. Ezenkívül az egyházközség 
és annak különböző egyesületei elis-
merő okirattal s egyéb ajándékokkal 
is kedveskedtek a távozó lelkipásztor-
nak. Élvezze sokáig a jól megérde-
melt nyugalmat. 

Közgyűlési meghivó. 
A Székelykereszturi önsegélyző 

Népbank, mint hitelszövetkezet 1931 
aug. 9 én, vasárnap d. u. 3 órakor 
saját helyiségében 

rendkivüli közgyűlést 
tart, melyre a szövetkezeti tagok tisz-
telettel meghivatnak. 

Tárgysorozat: 
1. A 4743 sz. központi leirat tár-

gyalása a bukaresti szövetkezeti köz-
ponti banktól fölveendő  kölcsön ügyé-
ben. 

2. Alapszabályszerü indítványok. 
Székely keresztúr, 1931 julius 23. 

As igazgatóság. 

Zsizsmann B s z s ő orgona-
hangversenyre készül hozs4nk. 
Ritka és kiválóan értékes zenei élve-
zetre van kilátása városunk közönsé-
gének. Zsizsmann Rezső, a nagyhírű 
orgonaművész és zenetanár, a kolozs-
vári Szent Mihály-templom karnagya, 
készül ide egy ujabb orgonahangver-
senyre. Zsizsmann a ferencrendiek 
templomában évekkel ezelőtt két al-
kalommal is bemutatta művészetét az 
udvarhelyi közönségnek, amely akkor 
elragadtatással hallgatta végig nagy 
értékű műsorát, egyértelműen meg-
állapítván technikájának kitűnőségét, 
s lelkének meleg közvetlenségét, amely-
lyel az előadott zenemüveket is át 
tudta lelkesíteni, Uj hangversenye, terv 
szerint, augusztus elején lesz váro-
sunkban, s arról addig még részlete-
sebb hírt is közölni fogunk. 

Tanítók továbbképző tan-
folyama*  Az erdély-egyházmegyei 
róm. kath. tanítók továbbképző tan-
folyama,  amely három hétig tart, f,  hó 
27-én, hétfőn  reggel 8 órakor kezdő-
dik városunkban. A tanfolyam  meg-
kezdése előtt hétfőn  reggel 7 órakor 
a plébániai templomban ünnepélyes 
mise és Veni Sancte lesz és utána a 
tanfolyam  megnyitása. Hogy a tan-
folyamon  a román vizsgára készülő 
tanítók is résztvehessenek, a főhatóság 
a tanfolyamot  ugy osztotta be, hogy 
julius hó 27-től 31-ig a román előadá-
sok tartassanak meg s utána menje-
nek a vizsgára álló tanítók Seli?íebe. 
A továbbképző tanfolyam  ideje alatt 
aug. 7—9-ig a tanárok és tanítók ré-
szére szentgyakorlat lesz. A főpásztor 
kívánatosnak tartja, hogy a szentgya-
korlaton a gimnáziumi tanárok és a 
tanfolyamon  részt nem vett tanítók is 
résztvegyenek. A tanfolyam  megnyi-
tásával az egyházi főhatóság  Biró La-
jos ig.-tanárt bízta meg, aki kéri a 
tanfolyamon  résztvevő tanítókat, hogy 
folyó  27-én reggel 7 órára pontosan 
jelenjenek meg, hogy a tanfolyamot 
megnyitó istentiszteleten testületileg 
vehessenek részt, 

Unitéirias nap Korondon. Szép 
és fölemelő  ünnepségben volt része f, 
hó 20 án Korond unitárius híveinek, 
A keresztúri egyházkör D. F. fiókegy-
lete tartotta évi rendes közgyűlését az 
unitárizmus e végvárában. Az ünnep 
ség istentisztelettel kezdődött, s az 
1700-as évek elején épült ősi unitá-
rius templom már d. e. 10 órakor 
megtelt a helybeli és vidéki unitárius 
hívek és másfelekezetüek  sokaságával. 
Az istentiszteleten a gyülekezeti éne-
ket Zsakó Gyul^ énlakai énekvezér-
tanitó vezette, imát mondott: Ürmösy 
Gyula keresztúri segédlelkész ; énekelt: 
Fazakas Sándor keresztúri énekvezér-
tanitó; egyházi beszédet mondott: ifj. 
Máthé Lajos szentábrahámi lelkész. Az 
istentisztelet követő templomi ünnepé-
lyen üdvözlő szavakat mondott és az 
ünnepélyt megnyitotta Pap Mózes el-
nök; az egyházközség üdvözletét tolmá-
csoha: Gyulai Árpád korondi lelkész; 
felolvasott  «Vallás és erkölcs« címen 
Ülő Lajos keresztúri lelkész; szaval-
tak Jakab Albertné, sz. Gálffy  Irén, 
Bardócz Irénke és Fülöp Árpád, éne-
kelt orgonakiséretlel: Lőrinczi Elek 
kissolymosi ének vezér-tanító ; énekelt 
a közönség. A közgyűlésen tit-
kári jelentését felolvasta  Boros Jenő 
egyleti titkár. Az ünnepély kiemelke-
dőbb pontjai voltak : Máthé Lajos egy-
házi beszéde, Pap Mózes elnök meg-
nyitó beszéde, Ütő Lajos felolvasása 
és Boros Jenő titkár jelentése. A tit-
kári jelentésből örömmel győződött 
meg a közgyűlés arról az eleven kul-
turéletről, amely az egyházközségekben 
folyik,  b munkában különösen kiemel-
kednek az ifjúsági  dalárdák, melyek-
nek szerepe és fontossága  megbecsül-
hetetlen. Boros Jenő titkár indítványa 
folytán  a közgyűlés elhatározta, hogy 
a jövő évi közgyűlést május első va-
sárnapján tartja és a téii egyleti munka 
befejezéseképpen  dalosversennyel köTT 
össze. Remélhető, hogy a dalárdák az 
eddiginél nagyobb számban és még 
fokozottabb  mértékben igyekeznek be-
íölteni azt a nemes missziót, melyre 
hivatva vannak. Közgyűlés után a 
korondi i'ürdőn 100 terítékes közebéd 
volt, mely alkalommal Pap Mózes el-
nök pohárköszöntőben mondott köszö-
netet az egyházközségnek és vezető-
ségének vendégszeretetéért, Elekes 
Domokos dr. köri felügyelőgondnok 
elismeréssel mutatott rá arra a mun-
kára, melyet az egylet vezetősége ki-

fejtett  és hivatva van végezni ezután 
is. A korondi unit. híveknek, az uni-
tárius centrumoktól távol, ritkán van 
részük szélesebb körű egyházi ünnep-
ségben. Vajha e napnak lélekemelő 
élményei hosszú ideig táplálnák őket 
küzdelmes és kitartást igénylő mun-
kájukban. — ü. — 

Megkezdődött a kedveimé-
nyes &ra fajbaromflak  kioss-
t&sa Kolozsváron. A Gazdasági és 
Hitelszövetkezetek Szövetsége egy ba-
romfitenyésztő  szövetkezetet óhajt ala-
kítani és a szövetkezet tagjai számára 
nagyobb mennyiségű vörös íslandi 
baromfit  szerzett be kedvezményes 
árak mellett való kiosztás céljából. A 
szövetkezeti tagság és a baromfiak 
igénybevétele tekintetében a megkere-
sések a Gazdasági és Hitelszövetkeze-
tek Központja címére küldendők Ko-
lozsvár—Cluj, Str. Memorandului 12. 

Anna-bál Homoródon. A szent-
keresztbányaí ifjúság  f.  hó 26 án, va-
sárnap Homoród-fürdőn  Anna-bált 
rendez. 

X Szülők! Leány-gyermekeitek 
havi 1000 leuért jó nevelést és teljes 
ellátást kapnak a székelyudvarhelyi 
Irgalmas Nővérek zárdájában. Román 
leány-liceum és ref.  tanítónő-képző a 
városban, 

A marosvásárhelyi kereske-
delmi és iparkamara közlemé-
nye. A tg.-mure^i kereskedelmi és 
iparkamarának tudomására jutott, hogy 
ugy a kamara székhelyén, mint kerü-
letében a kereskedők és iparosok a 
kamaránál eszközlendő cégbejegyzések 
elkészíttetésére ügynököket és más 
különböző foglalkozású  egyéneket bíz-
nak meg. Miután a kamara értesülése 
szerint a cégbejegyzéseknek ezen az 
uton való elkészíttetése tetemes költ-
séggel jár, a kamara nyomatékosan 
hívja fel  az érdekeltek figyelmét  arra, 
hogy egy kiküldött tisztviselője által 
a kerületébe tartozó minden egyes vá-
rosnak ugy kereskedő, mint iparos 
egyesületi vezetőségét a cégjegyzéssel 
kapcsolatos teendőkre kellőleg kiok-
tatta. Ez a körülmény feleslegessé  te-
szi a fenntebb  említett közbenjárók 
igénybevételét. Itt említi meg a ka-
mara tájékozásul azt a körülményt is, 
hogy értesülése szerint a parlament 
legutolsó ülésén az érvényben levő 
cégbejegyzési törvény 16, art.-a oly ér-
telmű módosítást nyert, hogy a 
cégbejegyzéseket a Monitorul Oficial-
ban többé nem fog  kellem megjelen-
tetni, hanem azt csupán a kamara, 
illetve a Kamarák Szövetségének hi-
vatalos lapja kell közölje, ami szintén 
lényeges költségcsökkentést jelent. A 
törvény a Monitorul Oficíalban  a na-
pokban várható megjelenésével fog 
életbe lépni. 

Elveszett egy sötétbarna séta-
pálca csontnyéllel, ezüst karikával és 
monogrammal, a monogremmon L. J. 
és a karikán Albin. Megtalálója szí-
veskedjék beadni e lap kiadóhivata-
lába. 

Bútorok. 
Modern ebédI5« és hálószoba-berendezések, 
hajlított székek, díványok készen és rajz 

után, megrendelésre legolcsóbban 

Garabás János 
bntorraktárában kaphatók, Kossuth-utca 27 
sz. alatt. Ugyanott 10 HP. Háv. benzin-

motor eladó. 

Kiadó üzlethelyiség. 
Zetea—Zetelaka község legfor-
galmasabb központjában üzlet- és 
korcsmahelyiség, szoba-konyha 
lakással kiadó. Érdeklődni leíiet 

Botházl Andrásnál Zetelakán. 

Eladó 
egy 800 ni/in-es golyós csapágiyu 
cséplogárniturn, motorral, teljes íel-
süeretael K I S S DÉNES malom 
telepén, Alua:? — Székely magyaros 

A legújabb divat 
szerint készít olcsó árou öl-
tönyöket, felöltöket  és fasono 
kat: Dobay szabósága. 
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nmmi 
IMI e g ó r k e z t e k é s o l c s ó n k a p h a t ó k : : 

Trench coatok, esököpenyek, röfös  rövidáruk, szőnyeg reszlik, viaszos 
vászon abroszok, ponyvavásznak, nap- és esöernyök: Löblnél ""'b̂ m'Ŝ IuS)!''̂  

Á l l a n d ó a n s z o l i d árak m e l l e t t v á s á r o l h a t 
============== h a r i s n y á t : = = = 
n0Í selyem, flor-.  cérna-hariinyákat és sport zoknilut s férfi*  és jyerniek* 
zoknikat s más egyéb szükségleti cikkeket, kézimnnka anyagokat stb. a 

„ D O R A " - á P M h á a ! b a n 'J Cetalea-bank épUleléb 
n a g y t r a f i k mell ett. 

Áraink i-a minőségben. Az áruk vételköteiezettség nélkül megtekinthetők. 

H&iasság. Szász Antal kántor-
tanitó Atyha és Kléfász  Magdolna 
tanítónő Lúgos, f.  hó 13 án házassá-
got kötöttek. (Minden külön értesítés 
helyett.) 

A helybeli ipariskela az év-
zárás alkalmából nagy és változatos 
anyagú kiálitásban mutatta be a kö-
zönségnek az iskolában előállított ipari 
készítményeket, eredményeit annak a 
munkásságnak, amit tanárok és nö-
vendékek végeztek a tanulási év folya-
mán. A Bilous és Jacobescu tanárok 
vezetése alatt készült agyagipári, illetve 
fa  (asztalos) ipari készítmények kü-
lön termekben voltak elhelyezve, s a 
közönség érdeklődéssel és elismeréssel 
gyönyörködött ugy a sokféle  agyag-
disztárgyakban, tálakban, vázákban, fi-
gurákban, mint az ízléses bútordara-
bokban, s az anyag nagy részét meg 
is vásárolta. Azt azonban sajnálattal 
kell megállapítanunk, hogy a kiállítás 
tanúsága szerint az eredeti és érdekes 
székely népi motívumok felliasználá-
sát az intézetben teljesen mellőzik; 
azok frissítő  hatását sehol sem láttuk 
érvényesülni. 

Felvételek a nagyenyedi ref. 
tanitóképső-intésetben. A romá-
niai református  magyarságnak egyet* 
len tanitóképző intézete a nagyenyedi 
Bethlen-kollégiumban működő 7 osz-
tályos tanitóképző, amelyik végleges 
autorizáció alapján működik, a.) Az 
első osztályba felvétetnek  azok, akik 
legalább az elemi iskola négy osztályát 
sikerrel elvégezték, életkoruk szept. 
1-én 12—15 év között van és a taní-
tói pályára alkalmasak. Az elemi is-
kola többi osztályaiból is csak az I. 
osztályba történhetik felvétel.  A fel-
vételt a szülő vagy gyám kérelmezi. 
A folyamodványhoz  csatolandók: a.) 
születési anyakönyvi kivonat állami 
anyakönyvi hivataltól, b.) keresztelési 
bizonyítvány (reformátusok  részére ref. 
lelkészi hivataltól), c.) ujraoltási igazol-
vány, d.) elemiiskolai bizonyítvány 
(amelyet felekezeti  elemi iskolából jött 
tanulónál az illetékes tanfelügyelő  a (re-
vizor) is kell láttamozzon), e.) román 
állampolgársági bizonyítvány (községi 
jegyző, főszolgabíró  vagy polgármes-
ter állítja ki), f.)  orvosi bizonyítvány 
arról, hogy a folyamodó  testileg ép 
és egészséges, látása és hallása jó, 
éneklő képessége és zenei hallása ki-
elégítő, beszélő szerve hibátlan, g). 
szülői nyilatkozat arról, hogy a szülő 
az előirt dijak pontos fizetésére  köte-
lezettséget vállal. Ezt a református 
lelkészi hivatal is kell láttamozza. A 
jó zenei hallásra vonatkozó bizo-
nyítványt az illető kántorral kell kiál-
litatni. — b.) II., III. és IV. osztályba fel-
vétetnek azok a növendékek, akik meg-
felelő  életkorral és az előirt tanulmá-
nyokkal — megfelelő  gimnáziumi osz-
tály elvégzésével — rendelkeznek. Az 
életkor a II. osztályosoknál 13—16, III. 
osztályosoknál 14—17, IV. o.-nál I S -
IS életév. Ettől az időtől 6 hónapig 
terjedő eltérés esetén az iskola igaz-
gatója, több idő esetén a Directoratul 
Ministerial adhat felvételi  engedélyt. 
Ez az engedély az I. osztályba lépők-
nél is megadható. Ezt külön román 
nyelvű és 11 lejes bélyeggel, 1 lejes 
aviatikai bélyeggel ellátott kérésben 

kell kérni. A folyamodók  az elvégzett 
középiskolai osztályok mindenikéről is-
kolai bizonyítványt tartoznak betér • 
jeszteni. Ezek'csak ugy érvényesek, ha 
a kolozsvári főigazgató  (inspector) lát-
tamozza azokat. Az első osztályosok 
részére előirt okmányok csatolása itt 
is szükséges. — c.) Az V. VI. és VII. 
osztályokba a 85962—1929 sz. mi-
niszteri rendelkezés és a Regulamen-
tul megfelelő  §..ai értelmében más tí-
pusú iskolából felvételnek  helye nincs, 
— 2. Felvételi és különbözeti vizsgálat. 
Az újonnan jövő tanulók tartoznak 
felvételi  és különbözeti vizsgálatot tenni 
(szept. 9—12). Iskolai dijak: I. beira-
tási díj 280 L. 2. tan- és fenntartói 
díj 4000 L. 3 bennlakási dij 2200 L. 
4. konviktusi dij: a.) jobbminőségü 
ellátásért 7100 L. egyszerűbb ellátá-
tásért 4100 L. 5. vegyesdíjak címén 
510 L. E dijakból arra érdemes re-
formátus  szegény tanulók a teljes in-
gyenességig menő kedvezményben ré-
szesülhetnek. Felvételi kérések ked-
vezményes felvételért  aug. l-ig adan-
dók be. A beiratkozások végső határ-
ideje szept. 5. Javító vizsgálatok szept. 
11—12-én lesznek, az év ünnepélyes 
megnyitása szept. 14-én d. e. 10 óra-
kor lesz, a tanítás szept. 15 én reggel 
8 órakor kezdődik. Részletes felvilá-
gosítást felbélyegzett  boríték beküldése 
esetén bárkinek szívesen küld az is-
kola igazgatósága. Igazgató: Csefó 
Sándor. 

Kladö ta l a jdonos : a Könyvnyomda B.-T. 
Odorhelu—Székelyndv&rhely. 

Portárelul a Jadecátoriei de Ocol din 
Criötur. 

Nr. G, 962-1931. 

Puljlicatiune de licitatie. 
Subsemaatul portáre! prin aceasta 

publicá. cá ?Q baza deciziunil Nr. 
1633—1930 tur No. G. 962—1931 
a Jiidecátoriei dinCristur io favo  • 
area recianBactuiui Varró Mihály eco* 
som repr. prin advocatul Dr. Fazakas 
Miklós pentru incasarea creasjei de 
5000 Lei 5i accesorii se lixeazS ter-
meD de licltati^pe ziua de 10 Au-
gusi 1931 ora 15 d.m. la locului 
fn  Filia^ unde se vor vicde prin W-
citatiuoe publicá judicíará: 20 m. m. 
fá^  10 valuare de 3000 Lei. In caz 
de ticvoie sub pre^ul de estimare. 

Pretenziunea care c do incaB8at face 
5000 Lei cap dobáazilc cu — socotind 
dela — iar spesele pácá acum stü-
biJite de 3234 L^i. 

Intrucát nobilele cari ajung la 
licitatie ar fi  fost  exeeTE-to gi de aljii 

aceatla $i-ar fi  cástigat dreptul de 
acoperire licitstia prezeoiá este ordo-
nata íu favorul  í?,cestortt ía Beozul 
art. LX. 1881 § 192. 

Cristur, la 16 VI. 193L 
V. U r i z e a . poríárí-l 

Administra^ia jude^ului Odorheiu. 
No. 7902 K—1931. 

A n u n t de licitatie* 
Se aduce la cuno^tin^á generalá 

c3, in ziua de 8 August 1931 ora 9 
a. m. se va îne de catre direc^iunea 
spitalului public jude^ean din Odor-
heiu ín localul cancelariei adm. licita-
íii public cu oferte  ínchise î seperate 
pentru fiecare  lucrare pentru darea in 
íntreprindere a urmatoarelor lucrári de 
reparatie a ediflciului  numítului spital 
§i anume: 

1. Lucrarile de zidáríe ín valoare 
de Lei 7720 dupá deviz. 

2. Lucráríle de támplárie ín va-
loare de Lei 23460 dupá deviz. 

3. Lucráríle de vopsíre in valoare 
de Lei 49300 dupá deviz. 

Domnii amatori spre a fi  admi^i 
la concurenta vor trebue sS fie  inso-
tî i de cuvenitele garan îí de 5 la suta 
precum 5Í dovada cá, au firmá  ín-
scrisá. 

In vederea concuren^ei D-nii lici-
tati nu vor aráta ín oferiele  lor decát 
procentul rabatului din valorile dupá 
deviz ale lucrárílor. 

Dispozî iunile art. 88—110 din 
legea contabilitátü publice §i ale art. 
31—53 din regulamentul pentru func-
^ionarea Oficiului  Central de Licitatii 
sunt aplicabile acestei licitatiuni. 

Orice informa í̂uni  mai detailate 
se pot primi dela servicíul financiar 
al Administratiei judetene (camera No. 
43) unde se poate vedea §i caetul de 
sarcini. 

Odorheiu, la 23 lulie 1931. 
Dr. Vasile  Cupárescu T.  Szőcs 

prefect.  §eful  serv. fin. 

Meghivókat, gyászlapokat, vala-
mint minden, a nyomdai termékek 
körében elSfordnló  más nyomtat-
ványokat csinos és Ízléses kivi-
t t telben készit a t t 

Könyvnyomda 
Részv.-Társaság 

miiintézete. 

írószer- és papirke-
reskedésében minden-
nemfi  irodai szükség-
letét mindenki olcsón 
: : beszerezheti. : : 

„SZÉKELY KÖZÉLET" 
szerkesztősége 

és kiadóhivatala. 

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

Tállalom 
Szives pártfogást  kér: 

Tolt Eötvös-ntca. 

Kossuth utca 126 sz. alatt 3 szoba, 
konyha, kamra és mellékhelyisé-

gekből (istálló) álló beltelek e ladó . 
Értekezni Gál József  kőfaragónál  lehet. 

OLVAJA saját pénzének, 
ha drágábban vásárol, mert 
egy hangszóros, 3 lámpás 
rádiót felszerelve  k é s z e n 
5000 leuért kaphat, egy 4 
lámpást 6000 leuért kaphat, 
egy „Cebeco Super Refíex ' 

5 lámpást keretantennával, speciál dup-
lamágneses „Grawor'' 4 polusos hang-
szóróval, teljesen felszerelve,  minden 
hozzátartozóval 10.000 leuért kaphat, 
gyönyörű, nagyon luxusos kivitelben. 
Az árak a nagy konkurencia s a rossz 
gazdasági viszonyok miatt teljes gyári 
árban vannak kalkulálva. Évig is hitel 
garantálva! 3 évi díjmentes javítás! 
Engedély díjmentes megszerzése! Si-
essen díjmentes bemutatást kérni 1 

Eladást, bemutatást végzi: 
Csiszár Antal 

rádióműszerész 
Odorheiu, Főtér II szám. 

T Tenníszezök figyelmébe 
Értesítjük a t. teoniszezöket, bogy a ref. 

bollégiumkertben levő Uj tenuiszpályát 1931' 
julias bó 15-ét6l kezdi^dőieg játszásra bérbe 
adjuk, a következő árak mellett: 

Mindecnapi játezásra (THBáraap kivételé' 
vei) egy hóoapra, lapda nélkül, 

délelőtt 6—8 öráig ''(>0 leu 
« 8—10 « 450 < 

délután V96 « 600 « 
« VsS-VsS « 750 « 

Bővebbet és bérletváltást: Papp Ferenc-
igazgatónál. 

Hargita Testediö Cgylel. 

Értesítem 
a Tásárló közönséget, hogy 

Üzletemet 
májns elsején áthelve^.tem a Szebeni 
Antal bíírazlete melletti helyiségbe^ 
ahol a legjutónyosabban leliet vágá-
rolni kés« férfi-  és gyermeknliákat 

G o l d I z i d o r . 

Ha elegáns és szép c Í p Ö t ^^^^ vásárolni, ugy 
keresse fel 

Dobrai Károly 
cipó-üzletét, 

ahol a legkényesebb igényeket is ki-
elégítő dús választék áll rendelkezésre. 
Ugyanott mérték utáni megrendelések 
vétel-kötelezettség nélkül készülnek. d ^ ^ J ^ 4 kövtt TÍíimalom és 

B I 9 Q O 450 • öl tertiletü 
házhely. Malom a város közelében, 
telek a városban. Cím a kiadóban, 

imriiriTi 

B e m b e r g - s e l y m e k : ^ n ő i r i a l i a . - v á s z n a ^ 

beszerez-
hetők : 

mosó delinek, férfl-iugek,  különféle 
harisnyák, a l e g o l c s ó b b a n 

Kérem kirakataimat HIRSCH RUDOLF divatüzletében. PT^ ""'rsfígV̂ ^̂ ^̂ ^̂^ 
Konyvstyomda KetszvcAjtaibasag Oaoríiuiu—^zékelyudvarhely. 


