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Tömeges letartóztatások a vármegyében. 
Heselevenednek az 1927. év! liberális válautások borzalmai. 

Az alkotmányos választási küz-
delem, amint az előjelekből látható 
volt, a legcsunyább hatalmi erősza-
koskodások sorozatává alakult át, mi-
hélyt a megyénkbeli egyedüli számot-
tevő párt, a Magyar Párt, meg akarta 
indítani, a törvényes keretek között, a 
maga propaganda-munkáját. Már \e-
ieztük múltkori lapszámunkban, hogy 
a megyei pártvezetőség plakátjait a 
csendőrség elkobozta. E plakátot a 
pártvezetőség, ntég az elkobzás  előtt 
jóval, tehát amikor annak »bünöS€ 
volta megállapítva még nem volt, a 
megye minden részébe szétküldötte 
kiragasztás végett s azok a falvakban 
ki is ragasztattak. Az elkobzás utáni 
napon azonban működésbe lépett a 
rendőrség és tömegesen tartóztatta le 
azokat, akik, szívességből, kivitték az 
egyes községekbe a plakátokat, vagy 
kiragasztották azokat, sőt letartóztat-
tak olyanokat is, akiknek kapujára, 
mások, kiszegezték a plakátot. A le-
tartóztatottakat a városba, a csendőr-
légió irodájába, kisérték s vagy itt 
bocsátották őket szabadon, vagy át-
adták az ügyészségnek s ott kapták 
vissza szabadságukat. 

- - - - f - . 

Kiket tart6zUttak l e ? 

A letartóztatások pünkösd szom-
batján kezdődtek. E napon tartóztat-
ták le Zsombori  Ferenc  patakfalvi  la-
kost, akit a vezető ügyész dr.  Jodál 
pártelnök közbenjárására bocsátott 
szabadon. Bűne az volt, hogy a Ma-
gyar Párt plakátját ó vitte a városból 
haza. Pünkösd szombatján tartóztat-
ták le Kányádban  Nagy  Dénest, Toró 
Domokos  községi birót, Toró  András 
felsőt,  Derzsi Jánost  és Hodgyai  Géza 
tanítót s még aznap a derzsi őrsre 
szállították, ott töltötték a pünkösdre 
virradó éjszakát s pünkösd vasárnap-
ján kísérték őket Udvarhelyre, ahon-
nan csak este 8 órakor engedték sza-
badon. A kántortanító csak azon bu-
sult, hogy a pünkösd vasárnapi isten-
tiszteleten és urvacsoraosztáson nem 
vehetett részt. Letartóztatták Szent-
roártonban Pál Lajost és Kádár  Pé-
tert,  mert égy kommunista röplapot 
— a csendőrség szerint magyar pár-
tit — vettek fel  a földről  és olvasták 
az uton. Makfalván  letartóztatták 
dr,  Jakab  Mihály  orvost (kapujára 
szegezték ki a Magyar Párt plakát-
ját), Bbzsa birtokost, Kovács  keres-
kedőt s még egy odavaló gazdát. Ud-
varhelyre kisérték és vasárnap este 
engedték szabadon őket. Vasárnap 
tartóztatták le Márton  Dénes (megye-
bíró) 70 éves dályai, Imreh  Pál (me-
gyei tanácsos) szentpáli, Bariha Ezé-
kiel  recsenyédi lakost, akik hatpdma-
gukkal egy pincébe voltak bezárva 
Szentpálon, ahonnan a csendőrök hét-
főn  reggel szállították be őket az 
ügyészséghez. Itt szabadon bocsáttat-
tak. Hétfőn  hozták be Márton  Péter 
és Pát Tamás  Márton  oroszhegyí 
lakosokat a csendőrök. Az ügyészség 
elengedte őket. Ugyancsak hétfőn  tar-
tóztatták le olaszteleki Bartha Izsák 
megyeUnácsost, akit a bardoczí őrsre 
szállítottak és Jakab  Antal  megye-
tanácsost Farkaslakán. MáréfalvánXt-
tartóztatták a csendőrök Macskást 
Istvánt,  mert a kormánypárti gyűlé-
sen tiltakozott az ellen, hogy ott a 
csendőrök leszakították a Magyar Párt 
plakátjait. Hogy hány letartóztatás tör-
tént még, azt lehetetlenség volt mind 

ellenőrizni és számbavenni, de tény 
az, hogy vasárnap és hétfőn  egymást 
érték a csendőri ^fedezete  alatt érkező 
csoportok a városban s a Magyar Párt 
vezetőségének volt dolga az elfogot-
tak érdekében való szaladgálással. 

Letartóztatják a vezetéket, 
sőt a jelSlteket is. 

Azonban a pártvezetői, sőt a jelöltí 
minőség sem védett meg a letartózta-
tással szemben. Már vasárnap meg-
akadályozta a csendőrség a varsagi 
magyarpárti gyűlést, amelyet pedig a 
prefect  engedélyezett. A Varságba ki-
szállott küldöttséget, Soó Gáspárt, 
Frőhlich  Ottót  és dr.  Dobost a csen-
dőrség feltartóztatta  s azzal az ürügy-
gyei, hogy nincs náluk katonai igazol-
ványuk, a gyűlés megtartását megaka-
dályozta. Hétfőn  délelőtt 10 órakor 
dr. Sebesi  szenátor-jelölt, dr. Hiuléder 
ügyvezető alelnök és Kovács  Lázár a 
városi tagozat alelnöke jelent meg 
Szentkirály községben, hogy a prefect 
által szintén engedélyezett gyűlést meg-
tartsák. Amint az autóból kiléptek, két 
csendőr nyomban letartoztatta őket s 
as <kcs« kúárvA, ott az őrmester jeg^r 
zőkönyvet ystt fel.  Azon a címen, hogy 
nem jelentkeztek a k. bírónál (ami 
ugyan sehol sincs előírva, de lehetetlen 
is volt a rögtöni lefogás  miatt) és hogy 
nincs katonai okmányuk, kétórai Tog-
vatartás után Udvarhelyre kisértette 
őket, ahol szabadlábra helyeztettek. 
Ugyanez az eset ismétlődött ezen há-
rom kiküldöttel, aznap délután, K.-
Keményfalván.  Itt a csendőrség bekí-
sérte az egész társaságot, a sofőrt  is, 
a bíróhoz s midőn egy félórai  időtöltés 
múlva az Őrmester megvizsgálta az 
egyedül maradt autót, abban a Sebesi 
szenátorjelölt ott hagyott felsőkabátja 
alá rejtve a szociáldemokrata  párt }ti-
állványait  találta  meg, amelyek  bizo-
nyára a felhős  égből  estek  a kocsiba. 
Ezen a címen a csendőrség kísérő 
levelet állított ki a három >izgatóról€ 
s elindította őket lépésben Udvar-
helyre. A fenyédi  híd előtt szembejött 
a prefect  autója, akit Sebesi János 
igy üdvözölt: -pime a  szabad  válasZ' 
tás€. A két autó megállt, a prefect 
összeszidta a csendőröket s az elfo-
gottakat szabadon eresztette. 

Érdekes volt egy másik küldött-
ség, Soó Gáspár, Varró  Elek  esete 
Szentmártonban. Ezek, okulva az 
előbbi eseteken, alapos felkészülés-
sel mentek ki az ugyancsak enge-
délyezett gyűlés megtartátására, mert 
bármiféle  okmányt kért is a csendőr, 
mindeniket fel  tudták mutatni. Így 
került elő először a prefectusi  enge-
dély, azután a katonai okmány, 
majd a személyazonossági igazol-
vány s mikor még az állampolgári 
bizonyítványt is elő tudták mutatni, a 
csendőr azt kérdezte Soó Gáspártól: 
miféle  okmánya van még? mire Soó 
felmutatta  m ^ erkölcsi bizonyítványát 
és vadászjegyét. Mindezek dacára le-
tartóztatták Őket, azzal vádolva, hogy 
izgattak az állam ellen, holott még 
meg se kezdhették a gyűlést. A csend-
őr két cigány-tanut akart az izgatásra 
nézve kihallgatni, amikor megérkezett 
a községbe a prefect  s a letartóztatott 
társaságot szabadon bocsátotta. 

Letartóztatta a csendőrség Laár 
Ferenc  volt képviselőtj is, a Magyar 
Párt jelöltjét, Kibéden, aki kedden 
akart ott gyűlést tartani prefectusi  en-

gedély alapján. ErdőszentgyÖrgyre ki-
sérték, az éjszakát ott kellett töltenie, 
másnap szabadon engedték. 
Az országos pártelnök nem mond-

hatja el programmbeszédét. 
Ezen események közben, hétfőn 

éjjel 12 órakor érkezett meg váro-
sunkba gróf  Bethlen György,  a párt 
országos elnöke és a mostani válasz-
táson is a Magyar Párt listavezetője. 
Másnap a dalosverseny és zászlószen-
telés ünnepélyein vett részt, szerdán 
pedig első utja Erdőszentgyörgyre ve-
zette, hogy legelőször a megyénkhez 
szakított kilenc Kisküküllőmentí község 
választói előtt mondja el programm-
beszédét. A megyei pártvezetőség kü-
lönös figyelemmel  volt arra, hogy a 
gyűlés engedélyezése itt is rendben 
legyen s dr.  Jodál  megyei pártelnök, 
aki gróf  Bethlen kíséretében ment Er-
dőszentgyörgyre, magával vitte a pre-
fect  Írásbeli engedélyét. A csendőrség 
ennek dacára  feltartóztatta  a községbe 
érkező  országos pártelnököt,  a gyűlés 
megtartását  megakadályozta  s Bethle-
néket  a község  elhagyására  szólította 
fel.  A nyers erővel szemben nem volt 

' mit twanf,  g^f  Bethlen autóba fiaóUott 
és elhagyta a községet. Útját Felsősó-
falva  felé  vette, ott megtekintette a 
tűzvész pusztítását, majd a segélybi-
zottság utján, 50.000 lejt adományo-
zott a károsultak segélyezésére. 

Mi lehet igfy  az eredmény ? 
Erre a kérdésre, sajnos, csak a 

legnagyobb bizalmatlansággal és aggo-
dalommal adhatjuk meg a feleletet. 
Emlékezünk még az 1927 évi válasz-
tásokra, amikor bizalmi embereink az 
erdőn háltak, padlásokon bújtak el, 
nehogy a csendőrség letartóztassa és 
megakadályozza Őket a választási 
helyiségben való megjelenésben és a 
szavazási eljárÉ^ s az urna ellenőrzé-
sében. S a nagy Önfeláldozás  és szen-
vedés után megtörtént az a .furcsa 
eset, hogy a magyarságnak egyetlen 
egy jelöltje se jutott mandátumhoz. 
Ez azonban csak a választásnak  volt 
az eredménye, de a mi nagy, nemzeti 
küzdelmünkben más eredménye lett 
az akkori hatalmi visszaéléseknek és 
urna-lopásoknak. Az egész világ tisz-
tában volt azzal, hogy az »eredmény« 
nem a választók akaratát mutatja, 
hanem azt, hogy milyen mély pontra 
sülyedhet a politikai erkölcstelenség. 
Egymásután tűntek le azóta a politi-
kai pártok, a magyarság azonban 
mind jobban és jobban összekovácso-

lódott abba a nagy lelki egységbe, 
ami rá nézve nemcsak a politikai pár-
tot, hanem a nemzeti együvétartozást 
is jelenti. Meg kell tehát tennünk most 
is kötelességünket, türelemmel, kitar-
tással vinni szavazatainkat az urnák-
hoz és bízni állandóan az el nem ma-
radható eredményben. 

Nem azonos! 
Felkérettünk az alábbi sorok köz-

lésére : 
Az utolsó napokban a közönség, 

különösen a gazdák köréből, nagyon 
sokan olyan megjegyzéssel illetnek, 
mintha én volnék a kormánylistán sze-
nátorjelöltként szereplő Pető István s 
szememre vetik, hogy ha jelöltséget 
vállaltam, miért nem írtam becsületes 
nevemet. 

jÉppen ezért ezúton kijelentem, 
hogy én nem vagyok s nem lehetek 
semmilyen néven semmiféle  jelölt, 
mert én nem beszéltem senkivel, nem 
írtam alá semmit; tehát nemhogy je-
löltséget vállaltam volna, hanem még 
a feltevések  ellen is tiltakozom. Tehát 
felhatalmazom  arra, hogy e levelemet a 
Székely Közéletben közzé is tétesse. 

A magyar pártnak győzelmet kí-
vánva, vagyok, 

Herculian (MagyarhermánybanX 
1931 május 22 

igaz tisztelettel: Pethő  Mózes. 

A községi és megyei taná-
csosok szenátorválasztása. 

A volt körközségek tanácsai fel 
lévén oszlatva, a községi tanácsosok 
által junius 6 án tartandó szenátorvá-
lasztáson csak az alábbi községek ta-
nácsosai (és ezenkívül a vármegyei 
tanács tagjai) szavaznak: 

Székelyudvarhelyen:  Oroszhegy, 
Varság, Parajd, Alsósófalva,  Felsősó-
falva,  Korond, Atyha. 

Székelykereszturon:  Székelyke-
resztur. Siklód, Kőrispatak, Erdőszent-
györgy, Kibéd, Makfalva. 

Oklándon:  Zsombor, Almás, Lö-
véte, Felsőrákos. 

A kirtiily felfog&sa  a l a j tő -
s iabadságrö l . Károly király nem-
rég Fekete Tivadar erdélyi újságírót 
és műfordítót  kihallgatáson fogadta,  s 
ez alkalommal előtte a kisebbségi 
sajtóról ezeket mondotta: Az az óhaj-
tásom, hogy minden kisebbségnek a 
sajtója ugyanolyan szabadsággal ír-
hasson, mint a román nyelvű sajtó. 
Szerintem a sajtószabadság ideális 
meghatározása (mon definition  ídeal) 
az, hogy a sajtó szabad kritikát jelent, 
melyet egy állam kisebbségi nemzetei, 
az állam érdekei által követett határig, 
a maguk szabad tollával a maguk 
szabad nyelvén gyakorolhatnak. 

Marosvásárhelyen és Udvarhelyit nem fogadták el a 
Magyar Párt és a Munkás-blokk bizalmi embereit. 

Marosvásárhelyen a Magyar  Párt' 
és a Dolgozók  Blokkja,  nálunk ugyan-
csak a Magyar  Párt,  szerdán, 27-ikén 
reggel nyújtotta be a központi válasz-
tási iroda elnökéhez a delegátusok és 
bizalmi férfiak  ^névjegyzékét, akiket a 
pártok az egyes választói kerületekbe 
a választások ellenőrzésére kijelöltek. 
A törvényszéki elnök mindkét helyen 
megtagadta a bejelentés tudomásulvé-
telét. azzal a feltűnést  keltő indokkal, 
hogy a törvény öt nappal való előze-
tes bejelentést ir elő, ez pedig már 
eltelt. A Magyar Párt mindkét helyen 
— s Marosvásárhelytt a Dolgozók 

Blokkja is — kontestációt jelentett be 
az intézkedés ellen, amely kétségtele-
nül ellenkezik a törvény betűszerinti 
értelmével is és szellemével is, mert 
május 27 ikétől kezdődőleg junius 1-éig 
éppen öt nap van s igy a 27-ikén 
való benyújtás semmi esetre se késett 
el. A helybeli pártvezetőség a kontes-
tácíón kívül a központi választási iro-
dának és magának Jorga  miniszterei" 
nőknek  is bejelentette az esetet. Ameny-
nyiben ezen felsőbb  helyekről megfe-
lelő utasítás nem érkezne, a Magyar 
Párt jelöltjei személyesen fogják  vé-
gezni minden kerületben az ellenőrzést. 

Siombnt este fél  9 vasárnap d. n. 6 és este fél  9 érakor: ARASYKARAVÁIl, síeniáeíés, hangos film,  a fSsíerepben  Ken Maynard, Amerika 
' többsiSrÖs lasso-bajnoka 
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Ismét ünnepe volt a magyar 
dalnak. 

Zászlőszentelés ét dalosveraeny vá-
rotanklMii* 

Pünkösd harmadnapján nagysza-
bású, messzire kiható jelentőségű ün-
nepély folyt  le városunkban. E napon 
történt a Szék elyudvarhelyi Református 
Dalkör zászlószentelése és e napon 
indult útnak vármegyénkben, a szé-
kelynép között, a magyardal. Az ün-
nepély külső fényét  nagyban emelte 
Vásárhelyt  János püspökhelyettes, 
gróf  Bethlen  György református  egy-
házkerületi főgondnok  és Tárcza  Ber-
talan R. M. D. Sz. főtitkár  megjele-
nése. Az ünnepélyt díszközgyűlés előzte 
meg a Bukarest-szállodában, a Ref. 
Dalkör preciz énekével. Vajda Ferenc 
lelkész, dalköri elnök megnyitó beszé-
dében arra a nehéz, de eredményes 
munkára mutatott rá, laelyel a Ref. 
Dalárda a mull évben végzett. Szer-
vezett és munkába állitott tizenkét 
dalárdát, melyek, egy kivételével, részt 
vettek a dalosversenyen. Az egyházi 
dalkörök nagy jelentőségét abban látja, 
hogy ezek, a nemzeti • érzés mellett, 
a vallásos érzést is ápolják, s ez által-
a dalosokat szorosabban kapcsolják az 
egyházhoz. Údvözli a vendégeket és 
a versenyző dalárdakat. A vendég-
dalárdák között feltűnt  gyönyörű uj 
zászlójával a nagyborosnyói Ref.  Da-
dárda, mely fennállásának  10' éves 
fordulóját  a mult évben ünnepelte meg, 
s most az ünneplő dalárda kérésére 
eljött, hogy közreműködjék az ünne-
pélyen. Az elnök kiemeli, hogy ebben 
a két vármegye székely dalosainak 
közös munkára készségét látja, mely-
ből még sok áldás fakad  a dalkultura 
terén. Az üdvözlés után, a koszorús 
leányok megkoszorúzták a dalárdák 
zászlóit és jelzőtábláit. 

Ezután a közönség a ref.  temp-
lomba vonult a zászlófelszentelésre.  A 
zsúfolt  templomban az ünnepi- beszé-
det Vásárhelyi  János egyházkerületi 
főjegyző,  püspökheiyettes mondotta, 
megragadó, megrázó szónoki erővel 
fejtegetve  a hit gazdag áldásait egyéni, 
egyházi és társadalmi életünkben. A 
nagyhatású beszéd után, a zászló-
anyák áhal közrefogott  2;áS2.iót szicn-
telte fel.  A zászló vastag selyemből 
készült, gazdag aranyhímzéssel. Fel-
szentelése után dr. Gyárfás  Pálné, 
dr. Szöllősi Ödönné és Vajda'Ferencné 
zászlóanyák szalagozták fel  az uj zász-
lót. A püspökhelyettesen kivűl Laár 
Ferenc parajdi lelkész megragadó, 
buzgó imával, a nagyborosnyói vegyes-
kar és a székelymuzsnai férfikar  ének-
kel működtek közre az istentiszteleten. 

Zászlószentelés után a közönség, 
a felszentelt  uj zászló alatt, a papság, 
zászlóanyák, a dalárdák és a helybeli 
ipartestületek zászlós kisérete mellett, 
példás rendben, ismét a közgyűlési 
terembe vonult. Ugy a templomba 
vonuias, mmt onnan a Kozgyuiesi te-
rembe a visszatérés megragadó és fe-
lejthetetlen szép látvány volt. A ver-
senyző dalárdisták, férfiak  és nők, 
székely nemzeti vigeletben vonultak ki. 
Az udvarhelyi dalárda női tagjai ma-
gyar ruhában voltak, a nagyboros* 
nyóiak uniformisban.  A közgyűlési te-
remben az udvarhelyi ref.  dalárda ős 
a szentábrahámi D. F. dalárda énekei 
után Rájk József  titkár a dalkör és a 
zászló rövid történetét mondotta el, 
mire a zászlószegek beverése követ-
kezett. A közgyűlést közebéd követte 
a Barkóczy.féle  és a csizmadia-ven-
déglőben. 

A dalosverseny d. u. 3 órakor 
kezdődött a Bukarest-szálloda színház-
termében. A közönség zsúfolásig  meg-
töltötte a termet és hűségesen kitartott 
este fél  nyolc óráig, mikor Vajda Fe-
renc elnök kihirdette a biráló bizottság 
döntését. A versenyt Vásárhelyi János 
püspökhelyettes, R. M. D. Sz. alelnök 
beszéde nyitotta meg. A biráló bizott-
ság : Tárcza Bertalan főtitkár,  Veress 
Gábor zenetanár, Révay György, Pelt-
zer Vilmos dr., Kiss Elek zenetanár, 
Szabó András ny. igazgató és Benkő 
József  tagokból állott. A döntés ered-
ménye a következő: 

a) Kezdő  férfikarok: 
Hodgyai ref.  dalárda: 7-21 egység, 

I. dij. 
Kányádi ref.  dalárda: 6*57 egy-

ség, 11. a) dij. 
Muzsnai *ref.  dalárda : 6'23 egy-

ség, II. b) dij. 

b) Haladó  férjikarok: 
Vargyasi D. F. dalárda: 874 

egység, 1. a) dij. 
Szentábrahámi D. F. dalárda: 8'58 

egység, I. b) dij. 
Alsóboldogfalvi  dalárda: 8'31 egy-

ség, II. dij. 
Rugonfalvi  ref.  dalárda: 7*55 egy-

ség, IIL dij. 
c) Kezdő  vegyes dalárdák: 

Ujszékelyi vegyeskar: 9'24 egy-
ség, I. dij. 

Szentmihályi D. F. vegyeskar: 
7'81 egység, II. a) dij. 

Farczádi ref.  dalárda: 7*64 egy-
ség, II. b) dij. 

d) Haladó  vegyes dalárda: 
Szentábrahámi vegyeskar: 906 

egység, I. dij. 
Mindenik dij egy kisebb, vagy 

nagyobb ezüst serleg belül aranyozva. 
A versenyéneklés igen nag;.- lelki 
gyönyörűséget szerzett a közönségnek. 
Ebből a versenyből is kitűnt, hogy 
székelynépünk lelkében mennyi érté-
kes kincs rejlik. Ez a kincs eddig, jó 
részt, el volt temetve. Napvilágra ho-
zása most kezdődött. Ebben meglan-
kadni nem szabad, mert ez nemzet-
fenntartó  munkánk feladása  lenne. A 
mutatott jó példát, bizonyára, más 
községekben is követni fogják  I 

Az estéli díszhangverseny nagy 
közönség jelenlétében folyt  le. Ennek 
kiemelkedő pontja: Tárcza  Bertalan 
főtitkár  előadása volt, melyben rámu-
tatott a dalkultura nagy jelentőségére 
és a Dalosszövetség képviseletében 
elismeréssel adózott a Székelyudvar-
varhelyi Református  Dalárdának, mely 
három éves mUltja dacára, ezt a mun-
kát a vármegyében, igen szép ered-
ményei vette fel,  minek bizonysága a 
mai ünnepély. A beszéden s az első 
dijakat nyert dalárdák énekén kivül, 
R helybeli ref.  dalárda énekelt szaba-
tos előadásban, nép dal-egyveleget és 
a nagyborosnyói ref.  dalárda csillog-
tatta meg ujolag, több népdal elének-
lésével nagy gyakorlatát, zenei rutin-
ját. Hangverseny előtt az ünneplő. 
dalárda szerenádot adott Vásárhelyi 
püspökhelyettesnek és a zászlóanyák-
nak, valamint Tárcza és Veres Gábor 
zenetanároknaK. 

Nyilatkozat. 
A folyó  hó 16 iki Székely Közélet-

ben »Mezőgazdasági Kamaránk« cimen 
megjelent cikkemre vonatkozóan, a 
rossz indulatu félremagyarázás  és vi-
szálykeltés ellen, kijelenteni tartozom, 
hogy az igen tisztelt barátom: San-
toma Leo főállatorvos  ur minden te-
kintetben a legkorrektebbül, igazságo-
san, közérdeküen járt és jár el. Ügy-
buzgalma és előzékenysége kamaránk 
munkájának hathatós támasza. Az ál-
talános rokonszenv és megbecsülés 
mindennél jobban bizonyít. 

Szakáti Zoltán. 

SPORT. 
A Hargita újra megvert egy kolozs-

vári csapatot 
Nemzetközi mérkőzés Udvarlielyen. 

Szép mérkőzésnek voltunk tanúi 
pünkösd másodnapján, mikor is a 
Hargita barátságos mérkőzést játszott 
a jóképességü kolozsvári vasutasokkal, 
a C.F.R, sportegylettel. A C,F.R. erre 
a mérkőzésre több idegen egyletbeli 
játékossal erősítette meg csapatát, mert 
jól tudta, hogy a Hargita nem először 
diadalmaskodott kolozsvári csapat fe-
lett. Azonban a C.F.R. sem kerülhette 
el sorsát, mert 2 : 1 arányban veresé-
get szenvedett, dacára annak, hogy a 
mérkőzés nagyobbik felében  támadás-
ban volt, de a védelemben a Hargita 
jobbnak bizonyult, különösen, Ács ka-
pus volt kitűnő, de a csapat többi 
tagja is 6 körülményekhez képest — 
hiszen a nagy eső miatt sáros volt a 
talaj — megfelelt. 

A budapesti Vasas, amely a ma-
gyar profiegyletek  egyik legjobbja, a 
jövő héten romániai túrára indul, Nagy-
váradon junius 1-én, Brassóban 6-án, 
Bukarestben 7-én fog  játszani. Ezzel 
kapcsolatban a Hargita vezetősége érint-
kezésbe lépett a Vasasokkal, hogy 
megnyerje őket egy udvarhelyi mér-
kőzésre is. A szenzációsnak Ígérkező 
játék 4-én, Űrnapján lenne, ha a pesti 
egylet kedvező választ ad a Hargita 
ajánlatára. 

A mezőgazdasági kamara 
közleményei. 

A cseresznye- és megy-termésünk 
veszélyben van. A téli araszoló és kö-
zönséges zöld hernyó tömegesen lepi 
el a fákat.  Sükő község lakói idejében 
észre vették a bajt s félmillió  leunál 
többet érő termésűk megmentése vé-
gett a Mezőgazdasági Kamarához for-
dultak. A kamara azonnal kiküldötte 
gyűmölcstermelési szakértőit két per-
metező géppel s a mentési munkálat 
már befejezés  felé  közeledik. A jelen-
ben szükséges, hernyó elleni permete-
lé áll: 100 liter viz, V2 kg. rézgálic, 
1 kg. állott mész, V4 kg. Amonil, 
vagy Sulfarol  keverékéből. A leveleken 
élősködő le véltet vet és hamuférget 
2®/0 OS vizben oldott Poksin, vagy 
Thanol-oldattal lehet kipusztítani. 

Ismételten figyelmeztetjük  gyü-
mölcs-fermelőinke:  a permetezés fon-
tosságára. 

Egyszeri permetezés, a szükséges 
anyag ára és a fa  nagysága szerint, 
1—4 leuba kerül. 2—3-szori perme-
tezés elégséges. 

A bikasegélyek kifizetése  kezde-
tét vette. A régebbiek jelenben, az 
ujabb keletű segélyezések jövő hó 
elején fizettetnek. 

A kamara 24 választott tagja a 
Mezőgazdasági Kamarák szenátorának 
megválasztása vegett köteles jövő hó 
8-ára Kolozsvárra utazni. Az elmara-

dás 10000 leuval bűntettetik. A válasz-
tói igazolvány, mely külön e célra 
szól, ha még nincs kivéve: az illeté-
kes járásbíróságon átvehető. Ezen vá-
lasztói igazolvány ingyen vasúti uta-
zásra jogosit. 

' » 

B o i i i a k a r a t u h l r i ^ á r t ó k azt 
a pletykát terjesztik, hogy gróf  Beth-
len György  f.  hó 26-án a mezőgazda-
sági kamara erkélyéről politikai beszé-
det tartottt a népnek. Kézen fekvő, 
hogy ebből egy szó sem igaz, tehát 
hazugság. A kamara nem politizál. 
Az elnökség. 

H&ssa&m-tábl&lc bőiégéval 
árasztotta el a primária ttölcsessége a 
város lakóit. Van olyan telek, amelynek 
három házszáma is van, ami nemcsak 
zavarkeltésre alkalmas, hanem oknél-
kűli megterheltetést is jelent a tulaj-
donosra. A mai szegény világban miért 
kell a közterhek alatt nyögő városi 
polgárt arra kényszeríteni, hogy 35 
lej helyett 105 lejt dobjon ki házszám-
táblákra ? Kinek érdeke ez ? 

A T&roti fürdő  kibővitóio* 
A sétatér és kollégiumkert közötti 
fürdő  kibővítve fog  nemsokára meg-
nyílni. A fürdőt  Jére Sebestyén 3 évre 
kibérelte, s azon általános javításokat 
végez, a strandját pedig többszörösen 
meg is nagyobbítja, hogy a fűrdŐ  a 
közönség eziránti igényeit is kielégít-
hesse. A munkálatok már annyira 
előrehaladtak, hogy a kibővített és 
ujrakeritett fürdő  kb. junius első fe-
lében megnyitható lesz. 

Hogy kell szavazni 7 
A Magyar Párt listája a szavazólap első oldalán van, alól, jobbfelől,  a 

negyedik helyen : 

Utta No. 1. Uita No. 2. 

Uifa  No. 3. Lbta No. 4* 

X 
Bethlen Gheorghe 
Laár Francisc 
Dr. Abrudbányay Eduárd 
Dr. Paál Árpád 

Magyar ember X erre szavaz. 
A Magyar Párt már nem is tart választói gyűlést 

A plakátelkobzások és letartóztatá-
sok híreinek hatása alatt volt az a — jó-
részt székely harisnyásokból álló — vá-
lasztóközönség is, amely 26 án, pün-
kösd harmadnapján délelőtt gyűlt ösz-
sze a városban, hogy részt vegyen az 
akkorra hirdetett gyűlésen. A Barkó-
czy-kertben beszélgető csoportok sza-
vain és arcán meglátszott, hogy ezek 
az esetek nemhogy megfélemlítet-
ték volna a székely lelkeket, hanem 
még erősebbé fokozták  bennük az el-
szánást, a faji  öntudatot. A plakáto-
kat akár mind letéphetik — mon-
dotta egyik derék, vezető székely ha-
risnyás — de az igaz magyar érzést 
innen belül nem téphetik le soha. 

Ebben a hangulatban, nagy fi-
gyelem közben lépett elő Sebesi János 
szenátor jelölt, aki a jelöltek közül csak 
egyedül volt a helyszínén, hogy meg-
tegye sokak számára meglepő beje-
lentését. 

Erre a helyre, mondotta, ahová a 
Magyar Párt gyüléstartási engedélyt 
kapott, ugyanerre az időre kaptak en-
gedélyt a kommunisták is. Könnyen 
megtörténhetnék tehát, hogy ha a má-
sík gyűlés tagjai is ugyanide bevonul-
nának, itt zavar keletkezhetnék, amit 
egyesek célzatosan könnyen felhasz-
nálhatnának a Magyar Párt híveinek 
zaklatás'ára, bajba keverésére. Ettől a 
vezetőség, s a jelöltek a megjelenteket 
megkímélni akarván, lemondanak arról, 
hogy itt is elmondhassák mindazt, 
amit el akartak mondani, s ami az 
öntudatos székelységnek úgyis a szí-

vébe van írva. Menjen szét tehát min-
denki, s hangoztassa tovább, hogy a 
Magyar Párt jelöltjei ezután is a ma-
gyarság törvényes jogaiért, nyelve, kul-
túrája, iskolája, lelkiismerete szabadsá • 
gáért, vagyon- és magánbiztonságáért 
szándékszanak tovább küzdeni, s bíznak 
abban, hbgy ennek a célnak elérését 
a székely választók megerősödött ön-
tudattal, még az eddiginél is fokozot-
tabb kitartással fogják  elősegíteni, s 
a meggyőződése szerint való szava-
zástól a múltban történt szomorú visz-
szaélések, erőszakosságok emléke sem 
fog  senkit visszatartani. A múltra hivat-
kozással kapcsolatban frappáns  hatással 
említette fel  Pella szenátor és a híres 
Titulescu neveit, akik a szavazók meg-
győződése és hozzájárulása nélkül, az 
ismert trükkökkel jutottak mandátu-
maikhoz, s akikről a székelyek ma 
jóformán  nem is tudják,  hogy őket  a 
parlamentben  képviselték.  Remélhető-
leg, ma ilyen törvénytelenségek még 
sem fognak  előfordulni,  s hogy más-
képpen se érhessék a székelységet 
meglepetések és csalódások, szüksé-
ges hogy mindenki tegye meg köte-
lességét. 

Zugó helyeslés és erre a szent 
kötelességteljesitésre vonatkozó lelkes 
igéretkiáltások hangzottak mindenfelől, 
mire a jelenvoltak — az igy alig néhány 
perc alatt befejeződött  gyűlésről — va-
lóban megerősödött öntudattal, a leg-
teljesebb lelki felkészültséggel  távoz-
tak el. 
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A Székelyudvarhelyi Székely Dalegylet janins 14-ikéii a Szejkén nagy majálist rendez, melyre előre is felhivja  a 
nagyérdemii közönség figyelmét  — Kedvezőtlen idő esetén a majális jnnins 21-ikén lesz. 
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Ipartestületi ügyek. 
Országos kirakó vásárok : junius 

hó 3 án Étéd, 4 én Szászváros, 5 én 
Monora, 8-án Marosvásárhely, Nagy-
sink, Felvinc, Székely udvarhely. 

A brassói munkaügyi felügyelőség, 
a 39250—1931 számú miniszteri ren-
deletre való hivatkozással, a következő-
képpen szabályozta az üzletek nyitási 
és zárási időpontját, melyet ipartestü-
letünk miheztartás végett közöl: 

Az üzletek nyitva tartandók reg-
gel 7 órától déli 12 óráig, délután pe-
dig 2 órától 6 óráig. Kivételt képeznek 
az élelmiszerüzletek, amelyeknek mun-
karendje a többiektől annyiban külön-
bözik, hogy este 7 óráig nyitva tart-
hatók. 

Ugyanekkor szükségesnek véljük 
közölni a belügyminiszternek a mun-
kaszünetet szabályozó rendelkezését, 
mivel az utolsó időben több mester 
részéről érkezett hozzánk feljelentés, 
hogy az iparosok nagy része nem 
tartja be a munkaszünet szabályait és 
munkanapon reggel 4—5 órától kezdve 
éjjel 11—12 óráig is dolgozik segéd-
del és tanoncokkal, sőt még vasárna-
pokon is. A rendelet igy szól: bármely 
természetű ipari és kereskedelmi intéz-
mény, amelynél fizetéses  munkát vé-
geznek, köteles alkalmazottainak min-
den vasárnap 24 óra pihenőt adni, 
ezen idő alatt a munkahelyiségek zárva 
tartandók. 

Megelőző alkalommal kitértünk a ta-
noncok helyzetére. Lehetőleg szeretnénk 
minden alkalmat megragadni és fel-
használni, hogy a tanoncokat a jelenlegi 
állapotból kimentsük és módot nyujt-
sunk nemcsak a becsületes, hanem 
erkölcsös nevelésre is. De különösen 
vallási szempontból a mesterek részé-
ről is többen ajánlkoztak arra, hogy 
a tanoncokat vasárnap délelőtti isten-
tiszteletekre vezetik, mert csak igy tu-
dunk olyan jövő generációt nevelni, 
amely nem fog  szégyenére válni a 
mestereknek. 

Vidéki iparos testvéreinktől kapott 
panaszokra, válaszolva, közöljük, hogy 
különösen a kontár-építkezőkre nézve 
nagyon sok panasz érkezett hozzánk. 
É helyen nyugtatjuk meg az érdekel-
teket, hogy a főszolgabiróság  utján, 
illetve annak közbenjöttével, a kontár-
épitők terhére, ki fogunk  szállani az 
illető községekbe és igy módját ejtjük 
annak, hogy a jogtalan építkezéseket 
beszüntessék és iparkihágásért a fel-
sőbb hatóságnál a méltó büntetéseket 
követeljük. Az Ipartestület elnöksége. 

HÍREK. 
Május 29. 

A felsösófalviakért. 
A felsősófalvi  helyi segélyző bi-

zottságtól a következő, pénzbeli ado-
mányokról szóló, ujabb nyugtázást 
kaptuk, közlés céljából: 

Marosvásárhelyi ref.  leányszövet-
ség 1500, Atyha község 863, Alsósó-
falva  50, Korond 340, Recsenyéd 22, 
Homoródszentpál 170, Homoródszent-
péter 20, Városfalva  77, Jánosfalva  11, 
Kőrispatak" 155, Székelydálya, Ége és 
Bágy 220, Firtosváralja 200, Lövéte 
800, Homoródalmás 112, Újfalu  78, 
Karácsonyfalva  160, Oklánd 1705, 
Homoródszentmárton 358, Lókod 130, 
Zsombor 406, Sóvárad 1245, Orosz-
hegy 245, Felsőboldogfalva  440, Pa-
takfalva  102, Árvátfalva  70, Sándor-
telke 25, Szentlélek 88, Fenyéd 171, 
Farcád 80, Kőrispatak 33, Kadicsfalva 
444, Bethlenfalva  388, Bogárfalva  15, 
Malomfalva  53, Farkaslaka 425, Bar-
docz 1703, Magyarhermány 114, Szál-
dobos 5090, Vargyas 497, Felsőrákos 
395, Erdőfüle  576, Olasztelek 845, 
Agyagfalva  569, Pálfalva  173, Korond-
fenyőkut  352, Etéd 1100, Béta, Dobó, 
yágás 1128, Fiatfalva  594, Farkaslaka, 
Ócfalva,  Miklósfalva,  Hodgya, Bika-
falva,  Ábránfalva,  Szentlászló, Tibód, 
Kápolnásfalu,  Szentegyházasfalu,  Derzs, 
Bögöz, Petek, Kányád, Ülke, Máré-
falva.  Erdőszentgyörgy, Szenttamás 
3349, Zetelaka 3036, Csókfalvi  ref. 
nőszövetség 200, Nyárádselye 267 leu. 

Mindezen jószivü adományaikért 
fogadják  testvéries és hálás köszöne-
tüket a felsősófalvi  tüzkárosultaknak, 
kik kétségbeesve a tüzokozta kár óta 
hiszik és még mindig remélik, hogy 

vannak jószivü testvereik, kik együtt-
érezve velük, sietnek bármilyen nemű 
adományaikkal rajtuk segiteni, hogy 
életkedvüket és hajlékaikat vissza tud* 
nák szerezni.. 

Borbély Mózes tanító, 
a segélyző bizottság titkára. 

Dr. Balogh Ar thar váro-
•nakban. Dr. Balogh Arthur, a ju-
nius 4-lki általános szenátorválasztá-
son vármegyénk magyar párti szenátor-
jelöltje, genfi  útjáról hazajőve, ma 
reggel 9 órakor városunkba érkezett. 

Űrnapja . A kath. egyház nagy 
ünnepének. Űrnapjának a megünnep-
lése az idén nem lesz olyan nagy mé-
retű, mint az előzŐ években, mert a 
vidéki hivek egy része a bérmálás, a 
másik része pedig az éppen akkor 
tartandó szenátorválasztás miatt nem 
zarándokolhat városunkba. De a szo 
kásos piactéri körmenetet igy is meg-
tartják a, helybeli és a szomszédos 
falvak  híveinek a részvélelével, a ki-
rakatokban látható részletes programm 
szerint. 

Halá losá t . Özv. szalhmári Enyedy 
Albertné  kisborosnyói Tompa Eielka, 
államépitészeti hivatalfőnök  főmérnök 
özvegye, Budapesten, pünkösd első 
napján, hosszas betegeskedés után el-
hunyt. Sokan ismerték itt is, mert ko-
rábban éveken át lakott Székelykeresz-
turon és városunkban, minthogy fia: 
Enyedy Róbert dr. itt volt, a kitelepü-
lésig, törvényszéki biró. Soktagu csa-
ládjának tagjai közt: lapunk szerkesz-
tője, mint nénjét gyászolja a megbol-
dogultat. 

Szilágyi  Miklósné  Biró Mária al-
sósófalvi  tanitónő 3i éves korában, f. 
hó 25-ikén, hosszas betegeskedés után 
elhunyt. Kiterjedt, tekintélyes rokon-
ság gyászolja. 

Pál Márton  fazekasmester  70 
éves korában, 27-ikén, városunkban 
elhunyt. Kiterjedt rokonság gyászolja. 

Ifkolal  ünnepély. A helybeli 
róm. kath. főgimnázium  tanári testü-
lete és ifjúsága  junius 14-én a felső-
sófalvi  tüzkárosultak javára változatos 
műsorral iskolai ünnepélyt rendez az 
intézet tornacsarnokában. 

VMawt^ft*  vésető bh'&k v&r 
mag^yénkbdn: Székelyud varhelyen 
M. Mohanu, Kereszturon dr. A. Zah, 
Szenmártonban Spireanu, Oklándon 
Locusteanu, Etéden N. Jintzu, Bar-
dóczon Eftimie,  Máréfalván  Macavei, 
Kobátfalván  Margineanu, Bögözön dr. 
Boaríu, Felsősófalván  Vidrascu, Zsá-
kodon Costescu, Erdőszentgyörgyön 
Zelenin, Zetelakán Duca. 

Ese r tsókely leány részvéte-
lével érdekes vallásos ünnep lesz Csik-
somlyón junius 7-én, a jövő hét utáni 
vasárnapon. A Szociális Misszió 
Társulat által rendezett ünnepen kör-
menetben ennyi székely leány vonul 
fel  népies viseletben, ami ritkán 
gyönyörködtető, szép látvány lesz a 
közönségnek. Áz érdekes alkalomra 
vármegyénkből és városunkból is so-
kan készülnek Csiksomlyóra. 

Maniu  Gyulának  egyetlen  nagy 
igazmondása  volt,  amelyben nem 
csalatkoztunk: 

Magyar  embetnek a Magyar 
Pártban  van a helye. 

A helybeli tani tónőképiőm-
téxet irodalmi estéiye a felsősófalvi 
tüzkárosultak segélyezésére szombaton, 
30-án este 8 órakor lesz az intézet 
tornacsarnokában. Az estélyen Nagy 
Elemér tanár tart előadást Szabolcska 
Mihályról; az előadás keretében a nö-
vendékek Szabolcska-verseket szaval-
nak s az énekkar megzenésített Sza-
bolcska-dalokat énekel. Belépődij : tet-
szésszerint. 

A m a g y a r xi idöság politi-
ka i állátfoglaláfáról  mondott ér-
dekes és alapos véleményt Filder-
mann dr., a romániai zsidó-egyesület 
elnöke, aki a napokban Aradon és 
Temesváron nagyszabású előadások-
ban foglalkozott  a romániai zsidókér-
déssel. Az összes zsidókat lehetetlen 
úgynevezett politikai pártba tömöríteni, 
— mondotta — de nem is célszerű. 
A magyar zsidó legyen magyar és po-
litikai elveit érvényesítse a Magyar 
Pártban. Mi a zsidó párttal csak ujabb 
ellenségeket szerzünk és veszélyeztet-
jük azt, amit eddig évtizedek keserves 
harcaival a zsidóság számára kivívtunk. 
A zsidópárttal a zsidóság az utolsó 
ütőkártyáját játszotta ki és megkezdte 
útját a politikai ghettó felé.  — Ezzel 
a nyilatkozattal megkapó harmóniában 
hangzik Hegedűs Nándornak, a kiváló 
magyar-párti, zsidóvallásu képviselő-
nek a Keleti Újságban közölt frappáns 
cikkben való megszólalása, melyben 
erős logikával, lelkes hévvel fejti  ki, 
miért tartotta magára nézve kötele-
zőnek, hogy a Magyar Párt köteléké-
ben vállaljon politikai tevékenységet, 
s mint magyarpárti képviselő küzd-
jön az ittélő zsidóság érdekeiért is. 

A helybeli róm. ka th . főgim-
nás lam gondnokságának elnök> 
•ége felhivja  a Véndiák Egyesület 
tagjait, hogy tagsági dijaikat Biró La-
jos egyesületi pénztároshoz (róm. kath. 
főgimnázium)  mielőbb befizetni  szí-
veskedjenek, hogy az iskolai évvégi 
számadások lezárhatók legyenek^ 

Mozihlrek. Szombat este fél  9, vasár-
nap d. u. 6, este fél  9 órakoi Aranykaraváa, 
szenzációs, éneklő hangos film,  a főszerepben 
Ken Maynard, Amerika legelső lasszóbajnoka. 
Izgalmas történet az aranyásók, a Vadnyugat 
uj honfoglalói  életéből. — A t. közönség figyel-
mét felbivjuk,  hogy ezentúl a mozielőadások 
délután 6 és este fél  9 órakor a legpontosab-
ban kezdődnek. A legújabb miniszteri rendelet 
szerint minden egyes mozijegyre 2 leus bélyeg 
van ragasztva és ez minden jegy után fizetendő. 

X Kösgyfllée.  Az Odorheiui Fil-
harmonikus Társaság folyó  május hó 
29 én, pénteken d. u. 6 órakor a zene-
próba helyiségében, a vármegyeház 
kistermében évi közgyűlést tart, melyre 
az alapitó, pártoló tagokat és a zene-
kar női és férfi  tagjait az elnökség 
tisztelettel meghivja. Tárgysorozat: 1. 
Elnöki megnyitó. 2. Pénztámoki jelen-
tés. 3. Gazda jelentése, 4. Tisztujitás. 
5. Indítványok. 

E jelben győzni fogsz! 

Magyar ember e jelre szavaz! 

A méixárotok p a n a i s a a 
vágóhidi á l lapotok ellen. Ismé-
telten hallottunk elkeseredett hangú 
panaszokat a helybeli mészárosok kö-
réből, amelyek a vágóhidnál mostaná-
ban meghonosított állapotokra, az ál-
latorvos részéről a mészárosokkal 
szemben tanúsított elbánásra vonat-
koznak, ezek ellen emlegetnek föl 
súlyos kifogásokat.  Mindezek ujabban 
arra késztették a mészáros ipartársulatot, 
hogy beadvánnyal forduljon  az ipartes-
tülethez, annak erélyes közbelépését 
kérje, hogy ezek az állapotok orvosoltas-
sanak. Az elkeseredett mészárosok pa-
naszaikat az ipartestületben csütörtö-
kön délután küldöttségük utján is elő-
adták, s ennek az értekezletnek az 
eredménye az az elhatározás, hogy a 
visszásságok és sérelmek nagyszámát 
memorándumba foglalják,  melyben, 
az ipartestület utján, az illetékesektől 
sürgős orvoslást kérnek, kijelentvén, 
hogy a további fejleményekért  "Hía-
guktól minden felelősséget  elhárítanak, 
ha a mai állapotok a vágóhidnál ezu-
tán is fennmaradnának. 

Feftményki&Uit&i  van néhány 
nap óta városunkban a vármegyeháza 
egyik, udvarbeli, hátsó helyiségében. 
A többnyire kisebb méretű képeken 
látható több ismert név is —mint Berkes, 
Bosznay, Koszkol, Heyer, Neogrády, 
Kacziány, Perimutter, Endrey, Kosz-
kol neve — s köztük az aradi Balla 
Frigyesé, akinek egy álló női aktja és 
egy férfi-arcképe  vonja magára a fi-
gyelmet. A kiállítás, melyen a festmé-
nyeken kivül több acélmetszet is van, 
f.  hó 31-ikén zárul. 

Ta lá l t ssemüveg. A rendőrség 
közli, hogy a sétatéren egy kaucsuk 
keretű szeműveget találtak, melynek 
egyik üvege fehér,  a másik fekete. 
Igazolt tulajdonosa a rendőrségnél át-
veheti. 

Megjelent az Erdélyi Fiatalok 
Falu Füzeteinek első száma, melyet 
Gyallay Papp Zsigmond írt a -^liép  és 
intelligencia*  címen. A hetven oldalos 
ízléses kiállítású mű ára mindössze 
20 leu. Uí2yanis az Erdélyi Fiatalok 
szerkesztőségét — midőn e mű kiadá-
sát elhatározta — nem anyagi érde-
kek vezették, hanem a falumunka 
fontossága  lebegett szem előtt, melyet 
szakkönyvek nélkül nem lehet megva-
lósítani. Ugyanez a cél vezeti most is, 
midőn a közönség tudomására hozza, 
hogy junius hóban még a következő 
műveket óhajtja kiadni. 2. sz. Dr. 
Bernád Ágoston : Gazdasági faladata-
ink. Ára 20 leu. 3. Kós Károly: Nép-
művészetünk és iránta való feladata-
ink. Ára 20 leu. 4. Hogyan tanulmányoz-
zam a falu  életét ? (Kérdőiv falumun-
kásoknak.) Ára 5 leu. (Előfizetési  íven 
sajtóhiba miatt szerepel 20 leu.) Egy 
mü mÉ̂ yedei-ií sét 600 előfizető  bizto-
sítja. Reméljük, hogy lesz hatszáz er-
délyi magyar, aki érzi a falumunka 
fontosságát.  Előfizetni,  illetve megren-
delni lehet az Erdélyi Fiatalok kiadó-
hivatalában (Cluj—Kolozsvár, Str. Ma-
niu 8.) A pénz előzetes beküldése ese-
tén a kiadóhivatal nem számítja fel  a 
portót. Ellenkező esetben utánvéttel 
küldi, aminek dija a megrendelőt ter-
heli. 

X Értesí tem az igen tisztelt 
hölgy közönséget, hogy átköltöztem a 
Barkóczy-féle  garázs-udvarba és ka-
lapszalonomat is oda áthelyeztem. To-
vábbi szives pártfogást  kér: Hirsck 
Gyuláné. 

S z e r k e s z t ő i ü z e n e t . 
Sófalvinak.  Azt az újságot igaz magyar 

ember — ha csak nem muszáj — ma már nem 
olvassa. Örvendünk, hogy ez a nézet kezd ott 
is megerősödni. Szerezzenek minél több hivet 
e nézetnek, hadd gyógyuljon ki az egész szé-
kelység lelke ebből a mételyből. Küldjék vissza 
a lapot hiszen már azt se lehet tudni, kt a 
szerkesztője. 

Kiadötuiajdonos: a Könyvnyomda 
Odorhelu— Székely adTftrbely. a.-T 

Az Etső Székelyudvarhelyi Bőrgyár 
Részvénytársaság 

p e n d k i v a i i k ö z g y O l é s é t 
a május I7-re hirdetett tárgysorozattal 
és helyen junius hó 7-én d. e. 11 

órakor tartja meg. 
Székelyudvarhely, 1931 május 29. 

I g a z g a t ó s á g . 
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Administra^ia Jude^ului Odorheiu 
No. 4471—1931. 

P u b l í c a t í u n e * 
Se aduce la cuno^tin^a generalá, cá 

in ziua de 19 lunie 1931 ora 10 a. 
m. la servidul technic jude^ean Odor-
heiu, se vor îne licitatiile publice, 
pentru urmátoarele lucrári, cu oferte 
inchise separate pentru fiecare  luc-
rare ín conformitate  cu Art. 84—110 
din legea contabilitátii publice: 

1. Aprovizionarea a 1300 m. c. 
pUá^ spartá pe drumul judetftan. 
Odorheiu-Gheorghiéni Km. 0—25+880, 
cu suma de 291.860 Lei. 

2. Idem a 350 m. c. piatrá spartá 
pe drumul vicinal Vár§ag Km. 0—11, 
cu suma de 76.315 Lei. 

3. Idem a 480 m. c. piatrá spartá 
§i pietr§ cernut pe drumul vicinal Bi-
sericani—Cristur Km. 0—18-5-500, cu 
suma de 81.255 Lei. 

Dnii concurenti pot lua informa-
^iuni pentru conditü la Serviciul tech-
nic jude^ean Odorheiu, ín orele de 
serviciu, unde se pot vedea ?i proec-
tele lucrárilor. 

Ofertan îi  trebuie sá prezinie un 
certificat  de capacitate inscrierei 
firmei  la Tribunal sau Brevet de In-
dustrial. 

Odorheiu, la 7 Maiu 1931. 
Pre§ed. Deleg. Cons. Jud. 

Dr. Sebesi Ákos 
^eíul sérv. technic. 
Ing. Törölt  Arthur 

'paTassi és nyári szezonra a leg-
^ divatosabb 

öltöny- és felöltő-szövetek 
D 0 B A Y szabó lizletébe megérkez-
tek. — Mindenfajta  mnnkát pontos 
id5re, garantáltan végsek a legújabb 

divat szerint. 
D O B A Y fépf i szabó. 

Oorpuü Portáreilor TriDuaammi 
Odorheiu. 

No. 1020—1931. port. 
P u b l i c a f i n i i e  d e l i e i t a f ^ e . 

Subsemaatul portárel prin aceasta 
publicá, cá in baza deciziuoii Nr. 
196—1930 §i Nr. G. 3976—1930 a 
judecátorif̂ i  Odorheiu ín favoarea 
Dömötör Öiön r^pr. prin adv. Dr. 
Jodal Gábor peotru íncasarea ere-
antei de 60000 Lei acce&orii se 
fixeazá  termeo de licitafie  pe ziua de 
13 lunie 1931 ora 11 a. » . la fa|ft 
locului iü Odorheiu Str. Pibta Reg. 
M&ria No. 16 unde se vor Tinde 
prin licitstie publicá judicisrá 1 ma-
sioá de cusut „Sioger" pentru cÍBicSrie 
in valoare de 11000 Lei. In caz de 
aevoie §1 6ub pre|ul de estimare. 

Pretenziuoea care e de iaca&sat face 
60000 Lei capitai, dobáazile cu 15^0 
socotipd dia 10 August 1929 iar 
spesele páoá acum staveríte de 5735 Lei. 

Intrucát mobilele cari ajung la 
licitatie ar fí  fost  sechestrate de 
altit acestia $l-ar fí  cá^tigat dreptul 
de acoperire licitatla prezeutá este 
ordooaiá §i ia favorul  aceBtofa  ín aen-
2Ul art. LX.: 1881. §. 192. 

Odorheiu, U 13 Mam 1931. 
Bálásefcn.  portdral. 

Állandó nagy raktár 
mindenféle  finom  férfi-,  gyer* 
mek- és vidéki kalapokban, 
sapkákban, olcsó áron. Férfi-
és n5i kalapok javítását 

vállalom. 
Szives pártfogást  kér: 

K J B S Z J U K R A r i B K R T 
volt Eötvös-utca. 

Primária comunalá Sácueni. 
No. 365—1931. 

P u b l i c a t í u n e * 

Comuna Sácueni din jude^ul Odor-
heiu, arendeazá pe timp de 6 ani pe 
cale de licitatie publicá dreptul de pes-
cuit ín rául Tárnava-mare, hotarul 
comunei Sácueni. 

Licita^ia va avea loc la 17 lunie 
1931 ora 4 p. m. in localul Primáriei, 
cu respectarea dispozitiunilor legü 
contabilitátii publice. 

Pre^ul de strigare e 250 Lei anual. 
Vádiul e 10%. 

Sácueni, la 22 Maiu 1931. 
Primar Notar 

Tiboldi  István  Kisgyörgy 
Primária comunalá Bodogaia. 

No. 365—1931. 

P u b l í c a t i u n c ^ 
Comuna Bodogaia din judetul 

Odorheiu, arendeazá pe timp de 6 ani 
§i pe cale de licitatie publicá dreptul 
de pescuit in rául Tárnava-mare, ho-
tarui comunei Bodogaia. 

Licita^ia va avea loc la 17 lunie 
1931 ora 10 a. m. in localul Primáriei, 
cu respectarea dispozitiunilor légii con-
tabilitátii publice. 

Pretul de strigaree250 Lei anual. 
Vádiul e lO°/o. 

Bodogaia, la 22 Maiu 1931. 
Primar Notar 

Gagyi Sándor  Kisgyörgy 

Épületek etatornázásit, templomok, 
tornyok fedélét,  villámháritók 

uerelétét, régi cMtornik ée bádog-
fedelek  féltését  él minden e izak-
mába vág6 t^ éijaviláii munkálato-
kat izakizernen éi olció árak mel-
lett végxek. 
2 ngyes fint,  lehet vidéki ii. bádogot 

tannlőnak azonnal felveizek. 
Kerestély Gyula 

bádogoi-meiter, Bethlen-u. 45 sz. alatt 

líállolnnlr. Női-, férfi  íehérnemüek, pi-
idudlUiilL. jamák, kelengyék készítését. 
Tpnrpyiinlf  stílusban függő-

nyöket, ágyteritőket 

Montirozuük • jutányosabb árban, 
W\K rövid és kötött árukban, 
Ifliű  vaittűíioa. kézimunka anyagokban, 
mélyen leszállított árban. 

„REKLÁM" áruház 
Odorheiu, Bal. Regele Ferdinánd 27. 

A Kolozsvári MentőegyesUlet 

sorsjegyei kaphatók az 
Udvarhelymegyei Ta-
karékpénztár R.-T.-nál 
Egy egész sorsjegy ára tOO L. 
Egy fél sorsjegy ára 50 L. 

A húzások lulius 
S-én kezdődnek. 

Megnyílt 
a belügyminisztérium által Udvarhelyvármegyére engedélyezett 

sofTör-elökészitő tanfolyam. 
A tanfolyam  vezetői a Bapfók-tesivépek, kik szakszerű, 
az összes autó-tipusokra vonatkozó kiképzést adnak a tanfolyam 
hallgatóinak; a tanfolyam  végzéséről kiadott bizonyítvány tula}-

donosa mindenfajta  gázhajtásu gép vezetésóre Joffosltva  van. 
-—Úrvezetők legrövidebb Időn belül vizsgázhatnak. . = 

Vidéki központokon nagyobb számú jelentkezés esetén kü-
lön tanfolyam.  — Vizsgázni lehet román, magyar és német 
nyelven. 
= Vezetésre kifogástalan  kocsi áll rendelkezésre. = = 

Beiratkozni és érdeklődni a Bar tók testvéreknél és 
ifi. Fernengel Gyulánál lehet. 

Uj hölgyfodrászat. 

I 

A hölgyközönség szives jtudo-
mására, hozom, hogy üzletemet a 
hölgyfodrászat  bevezetésével kibő-
vítettem. 

Budapesten tanult, 13 évi prak-
szisaal biró alkalmazottam a leg-
nagyobb biztosíték arra, hogy a 
hölgyfodrászatban  előforduló  összes 
munkákkal a legkényesebb igényeket 
is ki tudja elégíteni. A nöi hajvá-
gást az eddigi jó hirnevü férfi 
fodrászüzlet  személyzetével végzem. 
Szives pártfogást  kér, tisztelettel: 
« y ö r g y Viktor, 

fodrász,  a kollégiumi-épületben. 
Gorpul PortSreilor Tribunalului din 

Odorheiu. 
No. 12V5-1931. 

Pubiicatiuno de licitatie. 
Subsemnatul portSrel prin aceastá 

publicá, cá in baza deciziunii sub No. 
4150—1930 5i Nr. G. II. 385-1931 
a judecátoriei de ocol din Odorheiu 
in favorul  Dávid Vilmos repr. prin Dr. 
Fazakas Miklós adv. pentru iocassa-
rea creaD̂ ei de 3785 Lei $1 acce-
sori se fixeeazd  terneii de licitatie 
pe ziua de 3 lunie 1931 ora 16 la 
fâ a  locului in Lupeoi unde se vor 
vinde prin li citatlune publicá ju-
diciará 1 cassa de bani, 1 canapea 
cü plu8, 1 birou de scris, 1 bufet 
gBlbeni, 1 butozá in valoarea de 
15.300 lei. In caz de nevole 
sub pretul de estinare. 

PreteDfiuDea  care e de íacassat 
face  3785 Lei cap. dobáozlle cu 15.57o 
socotind din 15 Oct. 1930, iar apesele 
páná acun stabilite de 2259 Lel. 

Intrucát mobilele cari íjung ia 
licitatie ar fí  íoBt sechestrate $i de alti 
§i de acestia ar fi  cá$tigat dreptu-
rila de acoperire licitatia prezeutá 
este ordonatá i<i favorul  acestora ia 
BOttzul art. LX. 1881 §. 81. 192. 

Odorheiu la 12 Maiu 1931. 
Bálásescn portárel. 

Csépiő-gépész. 
Keresek eséplést és gépjavítást, 

elvállalok mindenDem& gé^avitást 
helyben, motorok és cséplok szak-
szertt javítását jutányos árban vagy 
részesedésért. 

Bartos £ l ek gépésr., 
FelsScsere-atca 4. 

Gorpul Portáreilor Tribunalului 
Odorheiu. 

No. 1023—1931. 

PnWicatiune de licitatie. 
Subsemnatul portárel prin aceasta 

publicS, cá !o baza deciziuDÜ Nr. 
847-1930 §1 No. G. IL 4223—1930 
a Tribuaalnlui din Odorheiu in fâ  
voarea reclamantului Ilonka Barabás 
repr. prin Dr. Jodál Gábor pentru 
ÍDcassarea creantei de 3578 Lei §) ac-
cesorii ae fixeazá  temen de licuatie 
pe 12 lunie 1931 ora 16 p. m. la 
fata  locului in Y áhifa  unde se vor 
vicde prin licitatlune pnbliüá judi-
ciará 6 purcei suri de 5 luni, 1 bu* 
toi cu 50 de litre de vin, 1 araoja-
mest de práváUe, 1 puld, 1 bilaoz de 
náüá, 30 litre de rachiu ia valoare* 
de 12200 Lei. Ia caz de nevoie 
sub pretul de estimare. 

Pretenziunea care e de incassat foce 
3578 Lei, cspî al dobánzile cu 
socotind din 10 Oct. 1929 iar spe-
sele páoá acum stabilite de 2840 Lei. 

lotrucát mobilele cari ajuog la 
licitatie ar fi  fost  execvate de alfu 

acestia §i ar fí  cá̂ tigafL  dreptul de 
acoperire licitatia prezentá este ordo' 
natá ín favorul  acestora ía senzul 
art. LX.: 1881, §. 192. 

Odorheiu, la 13 Maiu 1931. 
Bálásescu portárel 

4 középiskolát végzett, jó maga-
viseletű fíut  tanulónak felvesz 

a Gáspár és Papp-cég 

Elvesztegeti a pénzét, 
ha ruháit, gallérjait máshová küldi 
festeni  és tisztitani, mint az évek 
óta ismert, jó hirnévnek örvendő 

és megbízható 

S C H M I T Z 
kelmefestő  és vegytisztitó intéze-
tébe Ma lom-utca 21. az., 
hol a legkényesebb ruhákat, szőr-
méket és gallérokat a mai kor 
igényeinek megfelelően,  olcsón és 
pontosan eszközölnek. Gyátzese-
tekben 24 órán beiül, vidéki mun-
kálatok 4 napra készíttetnek. 
Perzsa és szmirna szőnyeg-anya-
gok minta festése  felelősség  mel-
lett. Férfi-  és női szabóknak 

árkedvezmény. 

n n n n r^f^r^r^Mf^Mr* 

S z í n e s B e m b e r g - s e l y m e l s : b ő , n a g y v á l a s z t é l c a . : 

H I R S C H R U D O L F d lvatUz letében. 
IHérfi. f e h - é r n e m ü - e k : m é r e t - u t á n k é s z ü l n e k o l c s ó á r o n . 

Könyvnyomda RéezveaytárBaság Odorheiu—Székelyudvarhely. 

e g é r k e z t e k é s o l c s ó n l c a . p l i a . t 0 J c : 

Trench coatok, esököpenyek, röfös  rövidáruk, szőnyeg reszlik, Ĵ jasz 
vászon abroszok, ponyvavásznak, nap- és esöernyök: Löblné l •"BSíSSíitcir" 


