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Magyar Testvérek! 
Nemzeti szövetségünk, a Magyar Párt, kiállotta a súlyos vá-

lasztási megpróbáltatásokat és megmutatta leverhetetlenségét. Ti 
leljesitettétek magyar kötelességeiteket és újból fényes  bizonyságát 
adtátok polgári öntudatotok komolyságának. Pártok tusáinak viharzó 
harcai között, az ellenetek felvonultatott  hatalmi eró'szak kemény 
terrorja alatt, méltó büszkeséggel és edzett megfélemlithetetlenség-
gel állotta meg helyét a magyar összetartásba vetett hitnek meg-
törhetetlen ereje s jogaink követelésének igazsága. A. fegyveres 
erő felhasználásával,  a megtévesztésnek, kijátszásnak, visszaélé-
seknek megszámlálhatatlan eszközeivel a mi biztos eredményeinket 
meghamisíthatta a törvénytelenség, de a magyar lélek megtánto-
fithatatlanul  és a magyar egység megbonthatatlanul került ki a 
küzdelemből. A megszerzett mandátumok számán felül  ebben van 
a mi igazi győzelmünk, aminek kiharcolásából kivette részét a 
legszórványosabb elszigeteltségben élő magyarság is. Tömegeink-
nek az utjukba állított fegyveres  sorfalak  kordonvonalai előtt kel-
lett megmutatniok magatartásuk kitartó erejét és nagyon sokan 
vannak, kiket ártatlanul hurcoltak fogságba  áldozatkész magyar-
ságukért. Győzelmünket ez a szenvedés minősiti értékesebbé s né-
pünknek most is megmutatkozott elszántsága kötelez a további 
tántorithatatlanságra, odaadó munkásságra. 

Magyar Testvérek ! Most, amikor átvesszük újból a magyar 
nép parlamenti képviseletét, a pártvezetőség nevében^ mondok kö-
szönetet minden hü magyarnak a kötelességteljesitésért. 

A magyar egységnek egymásba láncolódó soraiban rést az 
erőszak sem üthetett s a megpróbáltatások tüzében meg kellett, 
hogy erősödjék az összetartás, amely egyetlen csalhatatlan bizto-
sitéka a ti jobb jövőtöknek. 

Kolozsvár, 1931 junius hó 12. 
Dr. Gróf  Bethlen György 

a Magyar Párt elnöke. 

Ipartestületi ügyek. 
Országos kirakó vásárok: junius 

hó 23 án Hosszuaszó, 24-én Alsórá-
kos, Makfalva,  Csikkarcfalva,  Segesvár, 
Torda, 26-án Hosszufalu,  Zabola, 27-én 
Teke, 29 én Kápolnásfalu. 

Nehogy a cégbejegyzésre vonat-
kozólag fölösleges  kiadásokkal járó 
bejegyzések történjenek, tudatjuk ösz-
szes iparostestvéreinkkel, hogy a ma-
rosvásárhelyi iparkamarától az alábbi 
ujabb értesitést kaptuk: 

Kik vannak kötelezve a bejegy-
zésre ? Mindazon cégek és iparosok, 
melyek az adótörvény alapján 16°/o-os 
egyenes adónak vannak alávetve, te-
kintet nélkül formájukra  és annak fi-
gyelembevétele nélkül, hogy cégük az 
ipartörvény szerint kereskedelmi vagy 
ipari cég. Ebből tisztán értetődik, hogy 
azon kézmüiparosok bejegyzése tehál 
szabad elhatározásuktól függ,  akik nem 
esnek a fenti  előirás alá, vagy pedig 
iparuk a kisipar körét nem haladja 
meg. A jelenleg létező kereskedő és 
ipari cégekre vonatkozólag az eljárás 
a következő: 

Azon cégek, akik a törvényszék-
nél vannak bejegyezve, cégbejegyzésük 
kérelmezése alkalmával egy legújabb 
keletű bizonyitványt kell, hogy a ké-
réshez csatoljanak, melyből kitűnik, 
hogy a cég tényleg be van jegyezve, 
illetve az iparigazolvány jelenleg is 
érvényben van, — a jelenlegi fennállás 
igazolása azért bir fontossággal,  mert 
a meglevő cégek kevesebb dijat fizet-
nek, mint az újonnan alakulók A be-
jegyzés határideje 1931 évi október 
hó 10, de az újonnan alakuló cégek 
a megalakulásf̂ ól  számitott egy hónap 
alatt kötelesek bejegyzésüket kérni. 

Továbbá tudatja az iparkamara 
azt is, hogy a jelenlegi cégbejegyzés, 
mint a későbbi bejegyzések is, az ed-

digi törvényszéki bejegyzést, valamint 
az iparigazolványt teljesen pótolja, 
úgyhogy jövőre a bejegyzésre kötele-
zett cégnek nem kell iparigazolvány-
nyal is birnia, csupán a képesítettség 
igazolására vonatkozólag kell okmá-
nyait becsatolni. A cégbejegyzési ké-
réshez szükséges nyomtatványok ipar-
testületünkhöz megérkeztek, s a mai 
naptól kezdve rendelkezésre állanak, 
az ipartestület tagjainak pedig a cég-
bejegyzés körüli összes eljárást hiva-
talunk teljesen díjmentesen lefolytatja. 

Elöljáróságunk kiküldöttei az év 
folyamán  a tanonciskola előadásait 
rendesen meglátogatva, ellenőrzést gya-
koroltak ugy a haladás, mint a fegye-
lem és erkölcsös viselkedés tekintetében 
és bár itt-ott fordultak  elő egyes bot-
lások a tanoncok részéről, ezek dacára 
határozottan megállapítást nyert az, 
hogy a tantestülettel karöltve történt 
nevelési munka általánosságban hala-
dást mutat. 

A tantestület értesítése szerint a 
a tanonciskolában a vizsgák folyó  hó 
21-én, vasárnap tartatnak meg és pedig 
reggel 7 órától délután 6 óráig fel-
váltva, miért is tisztelettel kérjük mind-
azon mestereket, kiknek tanoncai van-
nak, hogy az emiitett vizsgára a lehe-
tőség szerint látogassanak el, annál 
is inkább, hogy a tanoncok is győ-
ződjenek meg arról, hogy mestereik 
nemcsak az iparban, de az iskola te-
rén is érdeklődnek haladásuk iránt. 

Figyelmeztetünk minden iparost, 
hogy az ipartörvény értelmében az 
ócskapiacon tiltva van újonnan készült 
áruknak az eladása, tartózkodjanak 
tehát attól, mert ott állandó ellenőrzést 
gyakorolunk és az áruk elkobzása 
mellett az illetők meg lesznek bün-
tetve. 

Junius 14- én, vasárnap délután 
Pluhár Gábor ipt. titkár és Szabó Já-
nos tanonciskolái igazgató vezetésével 
történt meg az első tanonckirándulás, 
melyen 62 taponc jelent meg. Ezek 

két csapatba felállítva  délután 6 óráig 
footbalUjátékkal  töltötték el kellemesen 
az időt. A legkönelebbi kirándulás ide-
jét előre jelezni fogjuk,  ez valószínű-
leg reggeli indulással lesz a Szarkakő 
feletti  erdőbe. Az ipartestület elnöksége. 

A felsősófalviakért. 
Az utóbbi napokban a Magyar 

Párt segélyező akciójának az Udvar-
helyvármegyei Takarékpénztárnál levő 
folyószámlájára  a következő adomá-
nyokat fizették  be közvetlenül : Márti-
novíts Szilárd 200, Ágota Ferenc és 
neje 100 leut. Szakács Mariska szer-
kesztőségünkhöz juttatott 60 leut, 
melyet szintén az emiitett folyószám-
lára fizettünk  be. A folyószámla  mos-
tani végösszege 21.929 leu. 

Az ujabb adakozások közé tar-
tozik a bágyi ref.  egyházközség gyűj-
tése a felsősófalvi  tüzkárosultak ja-
vára. Itt a presbitérium gyűjtésének 
eredménye 2V2 véka buza, 2Va véka 
szemes kukorica. A bágyi nőszövetség 
gyűjtése: 24 törülköző, 10 szervét, 
8 zsák, 2 lepedő, 4 abrosz, 12 ing, 
2 párnahuzat, 3 b!uz, 2 lájbi, 2 sport-
sapka, 2 női kabát. Ez utóbbi ada-
kozás külön azért érdemel megemlí-
tést, mert már a harmadik  megnyil-
vánulása a bágyiak nemes áldozatkész-
ségének. 

A.% Erd, Rőm. Kath. Nép-
ssövetBóg helyi lagosata f.  hó 
29 én a 10 órás nagymise után évi 
közgyűlést tart, amelyen az egyesület 
évi működéséről számolnak be és a 
a városunkban rendezendő országos 
kath. nagygyűlés előkészületeit beszélik 
meg. Kívánatos, hogy a gyűlésen, a 
tárgy fontosságára  való tekintettel, ne 
csak a népszövetségi tagok, de más 
hivek is minél nagyobb számban je-
lenjenek meg. 

Román lapszemle. 
A Cuváníul  egyik utóbbi számá-

ban a következőket írja: Tudomá-
sunkra jutott, hogy a Magyar Párt 
azzal a kudarccal kapcsolatban, ami 
a választások során a székely várme-
gyékben érte, ugy határozott, hogy a 
választásokra vonatkozóan minden 
adatot összegyűjt s ezt az anyagot 
könyvalakban feldolgozva  terjeszteni 
fogja  a külföldön,  annak a lehetetlen 
bánásmódnak az igazolására, amiben 
a romániai kisebbségeket részesítik. 
Szerintük — folytatja  cikkét a Cuván-
tul — a kisebbségi polgárokat legele-
mibb politikai jogaik gyakorlásában is 
megakadályozzák. Nem kommentáljuk 
ezt a merészséget — írja a lap a to-
vábbiakban —, mert ha ez valóban 
igaz, minden képzeletet felülmúl.  A 
parlamentben a Magyar Pártnak 10, 
a szászoknak 12 és a kommunisták-
nak 3 képviselőjük van. A zsidókról 
nem is beszélve, magyarok, ukránok 
és bulgárok egyformán  képviselve van-
nak. S mindezek után kijelenteni, hogy 
a kisebbségek nem gyakorolhatják po-
litikai jogaikat, több, mint lelkiismeret-
lenség — fejezi  be cikkét a Cuvántul. 

» 
A Vestül  egyik cikkében a követ-

kezőket írja: Ritkán rendeznek kultu-
rális vagy sportünnepélyeket Magyar-
országon, amiket nem hoznak vala-
milyen Összefüggésbe  a különböző 
irredenta-mozgalmakkal. Erre a mániá-
kus sovinizmusra most ujabb példa 
akadt. Amerikából jelentik, hogy két 
magyar pilóta : Endresz György és Ma-
gyar Sándor átrepüli az Óceánt. A 
cél Budapest s a repülőgépet »Justice 
for  Hungary«-nak (»Igazságot Magyar-
országnak«) keresztelték. Míss Magyar-
ország legutóbb gyászruhában jeleni 
meg a galvestoni szépségversenyen, 
hogy a naiv amerikaiak részvétét Ma-

Megszavazzuk! 
A Jorga-fink  tisztára mosták az Qsszes képviseld és szenátori 

mandátumokat. 

A parlament ünnepélyes megnyi-
tása után a választások megerősíté-
sére, a mandátumok igazolására ke-
rült a sor. Az udvarhelymegyei »vá* 
lasztások« elleni felebbezést  a képvi-
selőházban Gyárfás  Elemér  adta elő, 
aki akkor még kettős minőségben, 
mint Csíkban megválasztott szenátor 
és mint Kiskűkűliőben megválasztott 
képviselő szerepelhetett a parlament-
ben, minthogy csak később, a man-
dátumok megerősítése után kellett 
döntenie afelett,  hogy melyik mandá-
tumot tartja meg. Gyárfás  részletesen 
ismertette a megyénkbeli példátlan 
visszaéléseket és az egész bűnben fo-
gantatott választási hadjáratot, s fel-
sorolta minden egyes esetre vonatko-
zóan a bizonyítékokat is. Jorga mi-
niszterelnök azonban idegesen kiabálta 
Gyárfás  felé,  hogy a magyar politiku-
sok száz éven át lopták el az itteni 
lakosság lelkét, mert Udvarhelymegyé-
ben egyáltalán nem laknak székelyek, 
hanem csak elmagyarosodott romá-
nok. Mikor Gyárfás  tiltakozott ez ellen, 
Jorga, a komoly történettudós, az or-
szág miniszterelnöke, olyanféle  célzást 
tett, hogy Gyárfást  ki kellene dobni 
az ablakon. Gyárfás  után Goga, volt 
belügyminiszter szólalt fel,  bejelentve, 
hogy Gyárfás  támadása teljesen alapos 
és maga is tanúságot tesz arról, hogy 
az udvarhelymegyei választási vissza-
élések minden képzeletet felülmúlnak. 
Goga támadására újra Jorga akart 
felszólalni,  de mihelyt helyéről fel-

emelkedett, olyan óriási lárma kelet-
kezett, hogy a miniszterelnök végűi is 
leült, elhallgatott. így a Gyárfás  táma-
dása teljesen leszerelte az ideges tem-
pójú miniszterelnököt, aki tudósnak jó 
lehetett, de mint politikus örökre le-
vizsgázott. Mindezek után azonban a 
kormánypárti képviselők, a nagyszerű 
Jorga fiuk,  nem sokat vitatkoztak, ha-
nem kézfelemeléssel  szavaztak s pil-
lanat alatt kimondották, hogy Udvar-
helymegyében nem történt semmi visz-
szaélés, a felebbezést  elutasították s a 
maguk mandátumait megerősítették. 

Ugyanígy végeztek a szenátus-
ban a szenátorválasztás ellen beadott 
felebbezéssel  is. Nem hallgatták meg 
az érveket, a tényállításokat, a bizo 
nyitékokat, hanem követték az Arge-
toíanu tanítását: »nem vitatkozni, ha-
nem szavaznia. Szavaztak és lesza-
vazták az igazságot. 

Ezzel tehát győztek. 
Az a kérdés azonban : megszűnt-e 

ezért az igazság — igazság lenni? 
Bizonyára nem. Az igazság itt él a 
székely nép szivében, ahol azt meg-
változtatni épp ugy nem lehet, mint 
ahogy a székelyekből sem csinál ro-
mánokat semmiféle  tudós, még ha 
miniszterelnöknek hívják is őt. 

Most uralkodnak, mert gúnyt űz-
tek az igazságból, játszottak a törvé-
nyességgel, meghamisították a nép-
akaratot. De mi tanúi leszünk blinhö-
désüknek! 



gyarország számára megnyerje. Egé-
szen természetes — folytatja  cikkét a 
lap —, hogy elindul most egy repülő-
gép és két ember nem sportszenve-
délyből, vagy sporteredményért koc-
káztatja az életét, de ^Igazságot Ma-
gyarországnak« elnevezésű repülőgé-
pükkel a világ közvéleményét akarják 
í'elhivni arra »az igazságtalanságra*, 
ami Magyarországot érte. A nemzet-
és hazaszeretet olyan tulajdonság, amit 
ez egész világon elismernek és meg-
becsülnek, már a legrégibb időktől 
fogva.  De az a teátrális sovinizmus, 
ami ezt az esetet is jellemzi, egészen 
nevetséges. Mindenesetre — fejezi  be 
cikkét a Vestül — szerencsét kívánunk 
a pilótáknak, de figyelmeztetjük  őket, 
hogy a békeszerződések revízióját a 
Miss szoknyájával s egy érzelgős el-
nevezésű repülőgéppel nem lehet elérni. 

A választási visszaélésekről 
szóló tudósításaink oly hatalmas anya-
got és oly sokféle  eseményt öleltek 
fel,  hogy lehetetlenség volt minden 
egyes részletet ismertetni, vagy a maga 
felháborító  teljes valóságában számolni 
be azokról. Igy utólag emiitjük meg 
a Magyar Párt bögözi bizalmi embe-
reinek esetét, amely a junius 4-iki ál-
talános szenátorválasztás alkalmával 
történt meg velük. Ezeket a bizalmi 
embereket: Mihályi Domokost, Keresz-
tes Lászlót, Szilágyi Dánielt és Toásó 
Albertet, a szenátorválasztást megelőző 
napon, 3 ikán estefelé  a bögözi csend-
őrőrsre vitték, zsebeiket átkutatták 
és Szilágyi Dániel delegátusi igazolvá-
nyát megtalálván, azt összetépték. 
Ezután gyalog Nagygalambfalvára  ki-
sérték őket és másnap este 7 óráig 
az őrsön tartották, amikor aztán elen-
gedték. 

Egy másik esetnél már közölt 
tudósításunkat kell kiegészítenünk. 
Ugyancsak a 4-iki szenátorválasztás 
alkalmával történt, hogy a máréfalvi 
szavazókörlet magyar-párti bizalmi fér-
fiait  a választás előestéjén lakásukon 
letartoztatták, amint ezt meg is irtuk, 
de amihez azt kell hozzátennünk, hogy 
a 3 bizalmit — id. Olosz Mártont, 
Kovács Dénest és László Józsefet  — 
lakásukról a csendőrségre vitték és 
cít a csendőrségi épület pincehelyisé-
gébe zárták. Ott voltak lefogva  más-
nap délig. 

Ezek a részletek hozzátartoznak 
az Udvarhely megyei erőszakos válasz-
tások bünkrónikájához, amely már 
világszerte hírhedtté vált. 

A színház 
városunkban a mult pénteken a Fruska 
c. vígjátékot, kedden a Bolygó zsidó 
c. keleti »d9ljátékot« mutatta be, a 
többi napokon pedig a Victória, Hu-
yzárfogás,  Alvinci-huszárok. Csúnya 
lány, Lámpaláz c. operettek kerültek 
szinre, — a közönségnek néhány es-
tén fokozottabban  megnyilvánult ér-
deklődése mellett. A társulat rendezés-
ben, játékban meg is teszi a tőle tel-
hetőt a közönség színházba csábítá-
sáért. Horváth Böske, Krisán Karola 
kedves elevenségükkel, változatos öl-
tözködésükkel, Vékony Ilonka, Palucz 
Vilma tehetséges, elmélyedő alakításaik-
kal, szép beszédükkel. Földes Berta ko-
mikai vénájával, mint a női együttes főbb 
szerepeket játszó tagjai, az utóbbi es-
téken még jobban megnyerték ma-
guknak a közönséget. Kívülük He-
gyessy Ica, Varga Ilonka, Juhász Jolán 
kisebb szerepeikben néhányszor bájo-
san, kedves igyekezettel mutatták je-
ieit fejlődésre  képes, fiatalos  talentu-
muknak. A férfiak  közül Hevesi igaz-
gató komoly színészi tehetsége, kifor-
rottsága uralja a színpadot minden 
jelenete alkalmával, a sokoldalú, csupa 
színész-temperamentum Bellák, vala-
mint a délceg Putnik határozottan 
kedvenceívé lettek a közönségnek, a 
régóta kedvelt, frappáns  humoru, táncu 
Légrádyval együtt. Kisebb szerepeik-
ben Salgó, Tyukody, Juhász János is 
hatást kiváltva érvényesültek. 

Elvessett 170 leu, egy fekete 
szélü zsebkendőbe kötve, a Vár-utca 
sarka és az Ungár- féle  ház között. 
Elvesztője — akinek az eset érzé-
keny károsodást jelent — kéri a be-
csületes megtalálót, sziyeskedjék be-
adni a lap kiadóhivatalába. 

Biztosítva van a székelykereszturi unitárius főgimnázium  felső 
tagozatának fenntartása. 

A gimnáziumi elöljáróság és iskolafenntartó  bizottság közlése. 

A székelykereszturi unitárius fő-
gimnázium elöljárósága és a melléje 
alakult iskolafenntartó  bizottság meg-
nyugvással jelenti, hogy a főgimná-
zium felső  tagozata megmentéséért 
általa megindított társadalmi gyűjtés 
olyan eredménnyel végződött, hogy az 
intézet elöljárósága a már befolyt, 
megajánlott és a jövőben is várható 
adományok alapján vállalhatta a fe-
lelősséget a felső  tagozat fenntartá-
sának költségeiért s igy a főgimná-
zium továbbra is eddigi tagozataiban 
fog  működni, amihez az Egyházi Főha-
tóság is már a beleegyezését meg-
adta. 

Amidőn a megnyilvánult és jó-
részben a következő évekre is szóló 
támogatásért az elöljáróság ezúton is 
kifejezi  mindenkinek hálás köszönetét, 
egyben tisztelettel értesiti mindazokat 
arról, akik a felső  tagozat fenntartási 
alapjához hozzájárulásukat bármekkora 
összeggel, vagy más szolgáltatásokkal 
bejelentették s erről kötelező nyilat-
kozatot küldöttek be, hogy az ab-
ban foglalt  kötelezettségek teljesítése 
igy most már esedékessé is vált, s 
felkéri  őket a megajánlott összegek 
befizetésére,  avagy más természetű 
adományaik mostani beszolgáltatására. 

A magyar miniszterelnök 
programbeszédéböl. 
Választások lesznek Magyarorszá-

gon is, mert az ötéves időszak, amelyre 
a legutóbbi országgyűlés Összeült, le-
járóban volt, a kormányelnök pedig 
— és a többi miniszterek is — kije-
lentették, hogy most olyan kérdések 
megoldása előtt áll a nemzet, amely-
nek elvégzéséhez a kormánynak a 
külföld  előtt súllyal kell fellépnie  s igy 
szüksége van arra, hogy a nemzet 
bizalmára hivatkozhassék. Ézért osz-
latta fel  a kormányzó az országgyűlést, 
hogy a nemzet bizalma az uj válasz-
tásokon megnyilvánulhasson. 

A választási küzdelem során gróf 
Bethlen István  miniszterelnök ismét 
régi kerületében, Dehrecenhen lépett fel 
képviselőnek s vasárnap mondotta ott 
el többezer választópolgár előtt hatal-
mas programbeszédét, melyet a követ-
kező szavakkal végzett: 

»— A leszerelési konferencián  fog 
bebizonyosodni az, hogy végre haj-
landók-e a hatalmak egyenlőséget adni 
az összes nemzeteknek, mert olyan 
magyar kormányt nem fognak  találni, 
amely a mai egyenlőtlenség fenntartá-
sába ezen a konferencián  belemenne. 

— És van a páneurópai gondolatnak 
másik feltétele  is, az, hogy megszűn-
tettessenek azok az igazságtalanságok, 
amelyek a békeszerződésekben gyö-
kereznek. Már egyszer mondottam: 
Igazságot az igazságtalanul meggyötör-
teknek, egyenlőséget az egyenlőtlen-
ségbe taszitottaknak és egyesülést a 
tőlünk erőszakkal elszakitottaknak ! 

— Fenntartom ezen a helyen azt, 
amit akkor mondottam ésprogrammul 
vallom a jövőben is. Igenis Pán-Európa, 
európai összefogás  lehetséges, de csak 
együtt, azoknak az igazságtalanságok-
nak a megszüntetésével, amelyekre 
rámutattam. Ez a magyar nemzet prog-
ramja is. És az a magyar kormány, 
amely nem ezt a programot vallaná, 
hanem mást, nem találna otthont eb-
ben az országban.« 

SPORT. 
A Budai 11 Udvarhelyen. 

A Hargita vezetősége táviratot ka-
pott dr. Rittertől, a Brassovia elnöké-
től, aki azt közli, hogy 29-én a Budai 
11 jóképességü proflcsapata  Udvarhe-
lyen szeretne játszani a Hargitával. 
Az anyagi feltételek  már nem olyan 
súlyosak, hogy a megegyezést ne le-
hetne keresztül vinni, s igy minden 
reményünk megvan arra, hogy Péter-
Pál napján egy szenzációs football-
meccsben gyönyörködjünk. 

Ha a megegyezés sikerül, a Har-
gita azt falragaszokon  közölni fogja  a 
közönséggel. 

A jegyek elővételben kb. 18—20 szá-
zalékkal olcsóbbak lesznek. Most vasár-
nap a kerület válogatottja játszik Bras-
sóban a brassói kerület válogatottja 
ellen ; a Hargitából: Binder P., Váry, 
Solymossy és Ferenczy játszanak. — 
Autóbusz indul Brassóba erre a mér-
kőzésre, jelentkezni lehet 130 leu lefi-
zetése ellenében a Hitelbankban Biró 
Gyulánál. 

A MTÉ. vasárnap a Marossal 
(Marosvásárhely) játszott barátságos 
mérkőzést. Az eredmény eldöntetlen 
volt. A munkáscsapat szerzi meg a 

vezetést, amit Marosvásárhely csak 
tizenegyessel tud egyenlővé tenni. A 
Marosból különösen a többszörösen 

5 »válogatott« kapus és a középfedezet 
tűnt ki. A munkáscsapatban különö-
sen a fegyelmezett  játék vall előnyös 
fejlődésre,  győzelmüket csak a bal-
szerencse akadályozta meg. 

A MTE. elnöksége a múltkori 
közlésünkkel kapcsolatosan arra kért 
fel,  igazítsuk helyre, hogy a Hargita 
ifjúsági  csapata ellen egyetlenegy ide-
gen játékost sem szerepeltetett a 
MTE. s a csapat négy tartalékkal 
játszotta ezt a tréning-mérkőzést. A 
vesztes mérkőzésnek pedig mindig 
hasznos tanulsága van. A vasárnapi 
szép eredményt a munkáscsapat a 
következő felállítással  érte el: Ravasz, 
Buti, Szőke, Orbán, Onka, Üveges, 
László, Panajoth, Kurta, Albert, Csont. 
A gólt László Károly beadásából Pa-
najoth lőtte. 

Az athlétíkai versenyeket, tekin-
tettel a nagy érdeklődésre, a MTE. 
julius hóban rendezi meg. 

Juaius 19. 
Esküvő, Pálffy  Jenő dr. nyug. 

főszolgabíró  f.  hó I4-én tartotta es-
küvőjét Marosvásárhelyen Mikó Vil-
mával, néhai Mikó Árpád, Udvarhely-
megye s később Marostordamegye 
főispánjának  leányával. 

Kik a magyarság* képviselői 
most mar a román parlament-
ben? A Magyar Párt elnöki tanácsa 
vasárnapi ülésében döntött a kettős 
mandátumok sorsa felett.  A döntés 
értelmében gróf  Bethlen György a ko-
lozsmegyei mandátumot tartotia meg. 
Ezáltal biztosítva van Laár Ferencnek, 
a kiváló parlamenti szónoknak a par-
lamentbe való bejutása, ami elsőrangú 
érdeke a magyarsagnak, amelynek kép-
viseletét az erőszakos választások meg-
apasztották. Ugyancsak az elnöki ta-
nács határozata folytán  Paál Árpád dr. 
a Váradi Aurél dr. elhalálozásával 
megüresedett központi ügyészi tiszt-
séget foglalta  el, s igy ez a jelentős 
tisztség is megfelelő  emberhez jutott. 
Még kettős mandátuma volt Gyárfás 
Elemérnek, akit Csíkban szenátornak, 
Kísküküllőben képviselőnek választot-
tak meg, az elnöki tanács döntése 
szerint ő a szenátori mandátumot tar-
totta meg, míg a kískűküllőí képviselő-
séget Barabás Béla (dicsőszentmártoni) 
kapta. Csak az elnöki tanács e döntése 
után alakult ki véglegesen parlamenti 
képviseletünk névsora, amely eszerint a 
következő: gróf  Bethlen György (Kolozs), 
Barabás Béla (Kisküküllő), Hegedűs 
Nándor (Bihar), Jakabffy  Elemér (Szat-
már), Jósika János (Szilágy), Laár Fe-
renc (Udvarhely), Pál Gábor (Csik), 
Szabó Béni (Brassó), Szentkereszthy 
Béla (Háromszék), Willer József  (Ma-
ros) képviselők és Gyárfás  Elemér 
(Csik), Sándor József  (Háromszék) 
szenátorok. 

Kath. tanítók. Tudomásulvétel 
céljából közlöm, hogy a csíkszeredai 
»Véndiák«-találkozó nem junius 25-én, 
hanem julius 2 án lesz. Az énekpró-
bát junius 26 án d. e. 8 órakor tart-
juk a szokott helyen. Kérem a pontos 
és teljes számban való megjelenést, 
hogy a találkozóra való utazás körül-
ményeit és a zetelaki hangversennyel 
kapcsolatos ügyeket véglegesen elin-
tézhessük. Elnök. 

Évjsáró ünnep a főg îmn&siam-
ban. A helybeli róm. kath. főgimná-
ziumban az évzáró ünnepet f.  hó 28-án, 
vasárnap délelőtt tartják meg. Tiz óra-
kor ünnepélyes hálaadó istentisztelet 
lesz a plebániiú templomban, majd 
pedig az intézet tornacsarnokában 
Szlávik Ferenc igazgató beszámol az 
iskolai év nevezetesebb mozzanatairól 
és a jutalmakat kiosztja. Az évzáró 
ünnepre a szülőket, tanügybarátokat, 
a Véndiák Egyesület tagjait és min-
den érdeklődőt ezúton hiv meg az 
intézet igazgatósága. 

A Ssékelv Dalegylet vasár-
napi majalisa* Akik emlékeznek a 
Székely Dalegylet tavalyelőtti szejkei 
majálisára, örömmel vehették tudomá-
sul, hogy a Dalegylet az idén ismé-
telten rendez majálist, még pedig sok-
kal nagyobb szabásút, mint a múlt-
ban, ugy hogy a közönség szórakoz-
tatása egész napra biztosítva lesz. Va-
sárnap, f.  hó 21-én lesz ez a majális, 
mikor a Dalegylet összes működő 
tagjai, fuvószenekarukkal  már reggel 
7 órakor keresztül vonulnak a város 
főbb  utcáin és a Szejke-fürdő  melletti 
szokásos kiránduló helyen alapos fel-
készültséggel, asztalokkal és padokkal 
várják a közönséget. A nap minden 
szakában házi kezelésben tartott ételek 
és italok beszerzési áron állanak a 
közönség rendelkezésére. Reggel már 
friss  virslit, ebédre gulyást és estefelé 
pedig flekkent  lehet kapni. A közönség 
szórakozásáról a Dalegylet a legtelje-
sebb mértékben fog  gondoskodni, lesz 
változatos müsoru tarka szinpad, tré-
fás-játékok,  fúvós-zenekar,  azonkívül 
Kónya Jancsi teljes zenekarával egész 
nap hangversenyez és a tánchoz is 
muzsikál. Tekintettel a megnyilvánuló 
óriási érdeklődésre, a Dalegylet kéri a 
közönséget, hogy borospoharat és evő-
eszközt mindenki hozzon magával. A 
város és a kiránduló hely között 
egész nap autóbuszjárat lesz. Kedve-
zőtlen idő esetén a kirándulás egy 
hét múlva, junius 28-án lesz. 

Kormányzói kitüntetéssel lett 
doctor Budapesten egy székely 
tanárjelölt. A budapesti tudomány-
egyetemen legutóbb Sipos Lajost, mint 
aki tanulmányait mindig a legkiválóbb 
minősítéssel végezte el, »sub auspiciis 
gubernatoris« avatták fel  a bölcsészet-
tudományok doctorává. A kiváló fiatal 
tudósjelölt, közlés szerint, megyénk-
ben, farkaslaki  eredetű. 

X Jégszekrényeket minden ki-
vitelben gyárt és raktáron tart; Simó 
Béla, épület-bádogos és jégszekrény-
gyártó. 1—2 tanulót felveszek. 

Orbán Baiasss emléktáblájá-
nak leleplezése a homoródal* 
masi barlangnál. Orbán Balázs 
homoródalmási emléktáblájának lelep-
lezési ünnepélye, melyet a Brassói 
Turista-Egyesület és a Vargyasí Dávid 
Ferenc-Egylet rendezett, junius 14-én, 
vasárnap zajlott le. Már egy nappal 
az ünnepség előtt a barlang nyílásánál 
elhelyezték a Brassói Turista-Egyesü-
let által készíttetett fehér  márványtáb-
lát, hogy a Székelyföld  és az almási 
barlang legalaposabb ismerőjének és 
propagálójának nevéről kereszteljék el 
a barlangot. A már a kora reggeli 
óráktól kezdve, gyalog, kocsin, autó-
kon, érkező közönség valósággal el-
özönlötte a barlang környékén a szikla-
szorosban folyó  Vargyas-patak partját, 
eljöttek Csik, Brassó turistái, társa-
dalmi és politikai kiválóságok számo-
san, egyletek, társulatok testületileg 
és magánosok rendkívül sokan a leg-
festőibb  csoportokat azonban az al-
máskörnyéki falvak  eredeti székely 
népviseletben megjelent lakói alkották. 
Délben 12 órakor kezdődött az ünnep-
ség, melynek során beszédeket mon-
dottak : Puskás Kálmán, a Brassói 
Turista-Egyesület ügyv. alelnöke. Bá-
nyai János, Elekes Domokos dr.. Szabó 
Béni, Logothéthy gróf,  Biró István, 
költeményeket adtak elő Farcádi Sán-
dor és Albu ref.  lelkész, énekelt Hor-
váth Lajos. Az összes előadókat a 
jelen volt, mintegy 2000 főnyi  közön-
ség nagy figyelemmel  hallgatta és 
tetszése jeléül meg-megujuló zajos, 
viharos tapsokkal jutalmazta. Nagyon 
kedves látvány volt a 12 lövétei leány 
magyar tánca és a székely csűrdön-
gölő eltáncolása. Az emlék-tábla le-
leplezése és megkoszorúzása után a 
nagyszámú közönség a barlang kör-
nyékéről a téresebb helyekre vonult, 
ahol a kellemes időt és a vidék szép-
ségét az esti órákig élvezte cigány-
zene mellett. 
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Ások ax idegben illampol-
akik itt tartózkodnak, de tar-

tózkodási engedélyük már lejárt, ügyük 
rendezése céljából a rendőrségen ha-
ladéktalanul jelentkezni kötelesek. Ha 
ezt elmulasztják, kellemetlenségnek 
teszik ki magukat. 

Évsáró a tanitőnöképsőbea. 
A ref.  tanitónőképzőintézetben az év-
záró ünnepély május 22-én, vasárnap 
délelőtt 11 órakor lesz. Délelőtt 10 
órakor istentisztelet a ref.  templomban, 
ahol Biró Sándor vallástanár prédikál. 
Utána az intézet tornacsarnokában az 
évzáró ünnepély a következő műsor 
szerint fog  lefolyni:  1. Pácius: Dalra 
fel!  Énekli az ifj.  énekkar. 2. Wass 
Albert: Bucsuelégia. Szavalja Jenei 
Judit VII. osztályt végzett növendék. 
3. Kéhler: A puszták fia.  Hegedűn 
játsza Szabó Judit V. o. t., zongorán 
kiséri Szabó Margit V. o. t. 4. Az 
igazgatónő évzáró beszéde. 5. Ady-
Reinitz-dalokat énekel Tárcza Ida VII. 
o.-t végzett növendék. 6, Mozart: 
Figaró lakodalma. Előadja az ifj.  ze-
nekar. — Az ünnepélyre ezúton hivja 
meg az iskola igazgatósága a szülő-
ket és az intézet iránt érdeklődőket. — 
Szombaton és vasárnap kézimunka-
kiállítás lesz a képzőintézetben, amely 
díjtalanul megtekinthető. 

A helybeli Fllharmónikus 
Társasáfi*  évi közgyűlését folyó  hó 
16 án tartotta meg. A régi vezetőség 
tagjai; a titkár kivételével, aki írásban 
adta be lemondását, mind megmarad-
tak viselt állásukban. A közgyűlés 
folyamán  az elnökség kijelentette, hogy 
a működő tagok buzdításával oda fog 
hatni, hogy a további szereplés ered-
ményesebb legyen, — ennek érdekében 
szeptember 15-étől kezdve fog  foko-
zottabb tevékenységet kifejteni.  A nyári 
szünidő szeptember 15-ig fog  tartani. 
Végül a közgyűlés kimondotta, hogy 
a segesvári Petőfi  bizottság az augusz-
tus 2-ikán megtartandó Petőfi-ünne-
pélyre vonatkozó meghívásának a tár-
saság nem tud elegei tenni. 

A boidogs&g kulturája. Kap-
tuk az alábbi sorokat közlés céljából: 
Tavasz és nyár sokáig késett az idén, 
de el nem maradhatott, elemi kény-
szerűséggel bekövetkezett. A lelkek is 
óhajtják a békét, a rügybontakozást, 
az áldott virágzást, a meleg és tartós 
boldogságot. Itt-ott faji  elfogultságok, 
imperiálista gyűlölködések jégkérge 
fogja  még be a sziveket, de van mégis 
szivekbe lopozkodó napsugár, meleg-
ség a kegyetlen idők és nyomorúsá-
gok fölött  is. Ezt a napsugarat, sze-
retetet látom kicsülanni a helybeli 
»Vöröskereszt-EgyIet« hölgyei szemé-
ből, kik a város szegényeinek nyomo-
rán enyhíteni iparkodnak. Vallás és 
nemzetiségi különbség nélkül fognak 
kezet, hogy a jótéteményeket nyújtó 
könyörület hatalmával, a szivet s éle-
tet megosztó szeretet varázsával meg-
mentsék a társadalom sebesültjeit, a 
szegényeket és szenvedőket. E sorok 
írójának alkalma volt megtekinteni a 
karácsonykor, húsvétkor és pünkösd-
kor rendezett szeretet-lakomát, mikor 
az egylet hölgyei összegyűjtötték a 
városi szegény, apátlan, anyátlan, vagy 
teljesen árva gyermekeket, s gazdagon 
megterített asztalhoz ültették őket. A 
magyar-román húsvétkor pl. mintegy 
400 gyermeket vendégeltek meg jó 
ebéddel. Az egylet jelentése szerint, 
szegény családok, betegek, elaggottak, 
foglyok,  csecsemők részéi e nagyon 
sokszor osztottak ki élelmet,* ruhát, 
lábbelit, pénzsegélyt és tűzifát.  Nincsen 
olyan hét, hogy a szegények ne ta-
pasztalnák az egylet áldásos működé-
sét a szeretet gyakorlásában. Ezért a 
társadalomnak kötelessége lenne tá-
mogatni az egyletet kultur-hívatásá-
ban. A támogatás elsősorban a nők 
feladata,  miután ilyesmihez a férfiak-
nak kellő érzéke, türelme nincs. »Jo-
got a nőknek l« — mondják a femi-
nisták. íme, hölgyeim, adva van a nők 
joga, mely egyszersmind kötelesség 
is : az élet vigasztalan áldozatait, akik 
a nyomor igájában nyögnek, meghódí-
tani az életnek, megértő, segítő, talá-
lékony szeretettel. Hátha így e »cudar 
világból* mégis csak jobb világ lesz I 
P. Boros Domonkos, szfetencrendi  áldozó pap. 

Kössönetnyilvánitás. Minda-
zoknak, akik megboldogult felejthetet-
len, jó anyánk : özv. Kónya Sándorné 
elhunyta miatt érzett mély gyászunk-
ban résztvettek, a temetésen megje-
lenni szívesek voltak, ezúton fejezzük 
ki hálás köszönetünket. Kónya  Jancsi 
és a löbhi családtagok. 

A képesítő' vissga eredmé-
nye a ref.  taaitőnőkópzőintóset> 
ben. Tegnap, csütörtökön reggel hir-
dették ki a helybeli ref.  tanítónőképző-
intézetben a napok óta folyt  képesítő 
vizsgáknak— a növendékek által sziv-
dobogással várt — eredményét. E sze-
rint, az osztályozás szerinti sorrendben, 
a következők kapták meg a képesítést, 
a VII osztályt most végzett növendé-
kek és más, most vizsgára előállottak 
közül: Vidovszky Éva, Paniti Ágnes, 
Molnár Margit, Balla Ilona, Kenyeres 
Margit, Nyárádiné Szabó Erzsébet, 
Musnai Irma, Szőcs Irén, Nagy Gab-
riella, Fövenyessy Lenke, Trozner 
Magdolna, Jenei Judit, Gálfi  Júlia, 
Máthé Ilona, Csucsi Emília, Nagy Róza, 
Kerekes Margit, Kiss Mária, Horváth 
Sarolta, Pásztohiné Péterfy  Gyöngyi, 
Székely Ilona, Vajda Mária, Bányai 
Róza, Keresztes Nagy Mária, Katona 
Ilona, Ősz Róza, Gálffy  Irén, Musnai 
Mária, Nagy Teréz, Tárcza Ida, Benkő 
Sarolta, Cseh Irma. — E névsor sze-
rint tehát ezalkalommal összesen 32-en 
szerezték meg a képesítést az intézet-
ben. Ez nagyon szép eredmény — 39 
vizsgára jelentkezett mellett — és ujabb 
bizonyítéka a méltán messze híres, 
kiváló intézet tanárai lelkiismeretes 
buzgóságának, tanítási módszerének. 
Viszont meg kell állapítanunk, hogy 
általános vélemény szerint a hivatalos 
vizsgái biztosként működött Viorica 
Liteanu nő-inspector, tisztét elismerésre 
méltó tárgyilagossággal és megértés-
sel töltötte be. 

A bélyegvás&rló csaló elité-
lése. Megírtuk volt január 17-iki szá-
munkban Klein Andor kolozsvári la-
kosnak azt a szélhámoskodását, ame-
lyet a helybeli Orbán-féle  trafikban 
követett el. Itt vásáriás ürügyével 
29.314 leu értékű holmit, főképpen 
bélyeget, de ezenkívül váltót és do-
hányt is pakoltatott Össze, s azután 
azzal, hogy majd a fizetéshez  szükséges 
pénzzel később visszajön, azok félre-
tételét kérte, közben azonban az általa 
a bélyegek és váltók részére adott 
borítékot észrevétlenül ugy cserélte ki, 
hogy a bélyegeket és váltókat tartal-
mazó boríték nála maradt, s azzal 
odább is állott. Később az üzlet tulaj-
donosa, aki az egész vásáriást gyanús-
nak találta, fedezte  fel  ezt a hamis 
fogást,  s meggyőződést szerezvén arról, 
hogy az üzletben hagyott boriték csak 
hitvány ujságpapírossal van megtöltve, 
a rendőrségre sietett. Énnek embe-
reivel aztán — megtudván, hogy a csaló 
vonattal állott odább — maga is vo-
natra ült, s Kleint Segesváron utol 
érvén, ott nyakon fogták.  A megindí-
tott vizsgálat Kleinról kideritette, hogy 
még több városban követett el hasonló 
csínyeket, amelyekért ellene országos 
körözés is volt kiadva. Ezekért a cse-
lekményeiért Kleint legutóbb számol-
tatta a helybeli törvényszék, amely Őt 
8 hónapi börtönre s 4800 leu mellék-
büntetésre Ítélte el. 

A hivatalos ügyekben való 
táijékosódast a közönség számára 
még jobban megnehezíti egy uj mi-
nisztertanácsi határozat, amely elren-
deli, hogy a közönséget julius 1 ike 
után — a posta, rendőrség, bíróság, 
és egészségügyi hivatalok kivételével 
— nem szabad közvetlen tudakozódás, 
felvilágosítás  céljából a közhivatalokba 
beengedni. Akinek ezekben mégis 
dolga lenne, ezt Írásban kell bejelen-
tenie, mire 10 napon belül választ 
kap, mikor jelentkezhetík. Aki csak 
valamennyire ismeri, hogy nálunk a 
hivatalos ügyeknek mennyi bonyo • 
dalma van, s milyen nehezen lehetett 
eddig is valaminek az elintézéséhez 
hozzájutni, csak megdöbbenve veheti 
tudomásul ezt az ujabb, célhozjutást 
nehezítő rendelkezést. 

Szeméttelep a sétatéren. A 
város egyetlen üdülőhelyének, a gyö-
nyörű szép és kellemes sétatérnek le-
vegőjét egy penetráns bűzü szemét-

' telep fertőzi  meg, amely a sétatér,  a 
sportpálya  és az uszoda  között foglal 
helyet. Még gondolatnak is borzasztó: 
ilyen intézmények szomszédságában 
szeméttelepet létesíteni 1 Azonnal meg 
kell tiltani, hogy oda még szemetet 
hordjanak és gondoskodni kell a már 
ott levő szemét betakarásáról vagy más 
módon való szagtalanításáról. 

Elvessett esőernyő. Szomba-
ton este a Victoria előadásán hagytam 
fekete,  rövid nyelű ajouros esőernyő-
met, kérem a megtalálót adja át ne-
kem. Özv. Jakab  fi  Lajosné. 

A ssemélyvonati I. oszt&lya 
koosik meg^asüatetésére, illetve 
forgalomból  való kivonására készül, 
hírek szerint, a vasutak vezérigazga-
tósága, még pedig azért, mert ezek a 
kocsik úgyis többnyire üresen mennek 
a vonatokkal. Legfennebb  ha szabad-
jegyesek utaznak bennük, a közönség 
általában nem bírván megfizetni  a drága 
személyjegyet. 

A nyilvánossági joggal biró 
ssékelyudvarhelyi róm. kath. 
főgimaásiamban  az 1931—32 isko-
lai évre a beiratások aug. 25—31. 
napjain lesznek. A beírást minden ta-
nulónak írásban kell kérnie, amelyhez 
nyomtatványt az iskola ad. Az I. o.-ba 
azok vehetők fel,  akik szept. 1 -én 
10-ik életévüket betöltötték, de nem 
multak el 13 évesek. Félévvel fiatalabb 
V. idősebb növendéknek az igazgató 
adhat engedélyt a beírásra; a félévnél 
fiatalabb  v. idősebb tanulónak pedig 
a minisztérium. A kérvényhez ezeket 
az okmányokat kell mellékelni: I. a 
IV. el. osztály elvégzéséről szóló bi-
zonyitványt, amelyet — ha a növen-
dék felekezeti  iskolában tanult — lát-
tamoztatni kell a revizorátussal is vagy 
ha más líceumból jön a tanuló, anya-
könyvi lapmásolatot; 2. születési anya-
könyvi kivonatot; 3. keresztlevelet; 
4. ujraoltási bizonyitványt; 5. állam-
polgársági bizonyítványt és 6. egy 
enyves hátú fényképet  az igazoló köny-
vecske számára. Az intézet volt nö-
vendékei csak a felvételi  kérést köte-
lesek beadni a fennti  időben. Később 
a beírás lehetetlen s okmányok nél-
kül az semmi esetre sem eszközölhető. 
A fizetendő  dijak ezek: beirási és 
egyéb dijak 480 leu, amely összeg a 
jelentkezéskor egy összegben fizetendő. 
A tandíj 900, a fenntartási-díj  2900, 
s a pótdíj nem erdély-egyházmegyei 
tanulóknak 4000 leu. Ez utóbbiak fize-
tése alól részben v. egészben felmen-
tést is adhat igazán szegényeknek a 
felettes  hatóság. Mivel azonban teljes 
tan- és fenntartói  díjmentességet csak 
a felekezeti  tanárok és tanítók gyerekei 
kaphatnak, azért a mentességért fo-
lyamodó más tanulók is kötelesek a 
jelentkezéskor befizetni  a tandíjnak a 
felét  (450) s a fenntartói  díjnak a ne-
gye"Sét (725). Tandíjmentességet csak 
jórendű tanulók kérhetnek. A men-
tességet nem kérő t. v. arra nem 
jogosult tanulók csak akkor írhatók be, 
ha az előirt dijakat a jelentkezéskor 
befizetik.  Tandíjmentességért a jelent-
kezéskor kell folyamodni  szegénységi 
biz. alapján, melyet a plébánosnak lát-
tamoznia kell. Füzeteket az intézet ad, 
amelyeknek bolti árát a beiratkozáskor 
be kell fizetni.  Minden tanuló köteles 
karszámot és egyensapkát viselni, 
amelyeket az intézettől megielölt helyen 
lehet beszerezni. A javítóvizsgák szept. 
1—3. napjain lesznek ; utána nyomban 
beiratkozhatnak a vizsgát tettek. A 
IV. 0. felvételi  vizsgára aug. 25—31. 
napjain kell jelentkezni írásban v. a 
javítóvizsgát tettek mindjárt a vizsga 
után. A főgimn.  mellett két finevelő 
intézet is van. Az ellátási díj a róm. 
kath. finevelőben  évi 8800 leu, a ref. 
finevelőben  pedig 9800 leu. Mindkét 
finevelőben  vannak kedvezményes he-
lyek is. 

Tüseset riadalma zavarta meg 
a város éjszakai csendjét 17-ikén. A 
tűz éppen éjfél  tájban lobbant fel  a 
farcádi-utca  legtetején, ahol Jakab Mi-
hály nagy, rakott iából épült csűre 
gyúlt meg. A helyszínén való ijedelmet 
fokozta  az, hogy felnőtt  férfi  nem is 
volt otthon, miután a tulajdonos a 
segesvári hetivásárra ment el azelőtt. 
A tűzhöz legelőbb a szomszédság, 
majd a rendőrség, a tűzoltók és má-
sok is sokan kivonultak és síkerűit an-
nak a romboló továbbterjedését elég 
hamar megakadályozni. A kár jelenté-
keny. A rendőrség szándékos gyujto-
gatásl gyanítván, nyomoz a gyújtogató 
után. 

No. 263 — 1931. 

Hirdetmény^ 
Az Ighiu—Égei községi korcsma 

1931 junius 28-án d. u. 4 órakor a 
községházánál tartandó nyilt árverésen 
három évre haszonbérbe adatik 1931 
julius 1-i kezdettel. Árverés írásbeli 
zárt és lepecsételt ajánlatokkal a szesz-
törvény 187—188 §-ai alapján történik. 

Kikiáltási ár 3000 lei; bánatpénz 
10%. Részletesebb feltételek  az elől-

I járóságnál megtudhatók. Elöljáróság. 

A varság-tisztásí elemi iskola építő 
bizottsága. 

69—1931. 

Pályázat. 
A varság-tisztási elemi iskola épitő 

bizottsága pályázatot hirdet a Varság 
tisztásán építendő iskola és tanítói la-
kás kőmives, ács és asztalos munkáira. 

Az építési terv és költségvetés 
megtekinthető a nevezett iskola igaz-
gatóságánál. 

Akik a fentemlitett  munkálatokat 
elnyerni óhajtják, zárt írásbeli ajánla-
taikat legkésőbb f.  évi junius hó 28-án 
d. u. 6 óráig a nevezett iskola igaz-
gatóságának adják be. 

Biztosíték a költségvetési összeg 
6Vo-a. 

Varság, 1931 junius 16. 
Bakó Antal elnök. Indescifrabil  titkár. 
Kiadótulajdonos: a KöQyvayomda a.-T 

Odorhela—Székelyadvarhely. 

Corpul Pűrtáreilor Tribuaaluiui,^ 
Cristur. 

No. 655—1931. port. 
J P a b l i c a t i n u e d e l i c i t a t f e . 

Sabsemoatul portáról pria aceasta 
publicá, cá ia haza deciziunii Nr. 
655—1931 dela Jrdecátoria de ocol 
dia Cristur §í deciziuDi Nr. G. 
judecátoriei de Ocol din Gdsiur !a fa 
Toarea Firaa Agrcaouul S. A. dia 
Arad repr. pria adv. Dr. Elekea Do-
omoíios Dr. Elekes Dáaes pealru 
íacasarea creaatei de 3958 Lsi 
accesorii se fixeazá  termen do lici 
tatie po ziua de 30 lunie 1931 ora 
Iá  a. m. la fâ a  locului in Criatur 
uade se vor vinde pria licitatio 
publicá judtclará motor misioá da 
gáarit bicíclete etc. ta vaioare d» 
21500+7000 Lei. la caz deaevoia §i 
aub prepái de esCimare. 

Preteoziuoea cara e de iacassat face 
3958 Lei capital, dobáazile cu 1570 
Hocotlod dia 1 Oct. 1929 iar spe-
aeie páná acum Btaverite de 416 Lei. 

latrucát mobilele cari ajUDg lt« 
lícita|ie ar fí  fost  ^ecbastrate de 
altii acestia ^i-ar fi  cá^tigat droptui 
de acoperire licitatia prezeutá este 
ordoaatá §i ia favoral  accstora íu sea-
zul art. LX.: 1881, §. 192. 

Odorheiu, la 20 Maiu 1931. 
Bálásescu. porta rel 

Corpul portáreilor dia OdorAeiu. 
Nr. 841—1931 

P u M c a t i i m e d e l i c l t a t i e . 
Subsemnatul portárel pria aceastb 

publicá, cá ía baza deciztuaii Nr. 
8628—1930 §i deciziuni No. G. 703— 
1931 a Judecátoritt Odorheiu m fa-
korul Cass de Pá=?trara a jud. Odor-
heiu buc Praid rtpr. pria adv. Dr. 
Kertész Árpád pe^cru ÍQCassarea cro-
aiittíi de 15000 Lei accasorii se 
fixeazá  termea de lícita{ie ia 2Q lunie 
1931 orele 16 p. ss. la faíi  locu 
lui in S.clod uade se vor viudd pria 
licitatiuDe publicá judiciará 2 vt(e! 
de cáce 1 aa aib, 4 cai <a pár aibl. 
5-6 aai, 2 cárufe  peatru cai cu o^ii 
de lema, 2 perecbe de banuri psQtra 
4 cai se va coatiaua la Neufeld  Igoac 

sofia  unda se vor vinde 1 motor de 
b8D2iDá cu accesorii, 7 roate traas-
misiune douá roatd care coaduce 4 
pietre cu cosuriie iasalatá sas peatru 
náciaat íáiae dia lemue §1 curdlaio 
respeative precum taxale de bazi-
aul de apá, ia vaioare de 14 400 Lei 
la caz de nevoie sub prejul da 
esCiffiare. 

Preteaziuaea care e de iocassat face 
15.000 Lei capital, dobáazile cu 12®/® 
socotiad dia 15 Nov. lOSO'iar apa-
sele páaá acum stabiiite de 3645 Lei. 

lut^ucát mobileio cari ajuag ia 
licita{ie ar fí  fost  execvate §i de altii 

acestia ar fí  cástigat dreptul de 
acoperire iicitatía prezeatá este ordo-
Datá ^i ía favorul  acestora ia seozu) 
art. LX. 1881 § 192. 

Odorheiu la 26 Maiu 1931. 
Bftiásescu  norlárei 

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

vállalom. 
Szives párttogást'kér: 

K J Q S Z I j I ^ R A I ^ B K B T 
Tolt Eötvös-ntca. 



I M I e g é r k e z t e k : é s o l c s ó n I c a p l n a t ó l c : 

Trench coatok, esököpenyek, röfös  rövidáruk, szőnyeg reszlik, viaszos 
vászon abroszok, ponyvavásznak, nap- és esöernyök: L S b l n é l ""BShiSíiieir" 

f avass i  és nyári szezonra a leg* 
* divatosabb 

öltöny- és felöltő-szövetek 
D O B A Y szabó üzletébe megérkez-
tek. — Mindenfajta  munkát puntos 
idffre,  garantáltan végzek a legújabb 

divat szerint. 
D O B A Y fé r f i  s z a b ó . 

^ Üzletáthelyezés I 
Értesitem ugy a városi, mint vi-

déki vevőimet, hogy 
e l p é i i z ü z l e t e m e t 
a Piactérről Str. Pp in tu l N i c o l a e 
I4> szám alá helyeztem át, ahol ál-
landó raktárt tartok kész cipőkből. 
Méret utáni megrendelést a legizlése-
sebb kivitelben, jutányos áron, vétel-
kötelezettség nélkül készitek. 

Szíves pártfogást  kér: 
3 A I Í O H cipész-mester. 

No. 104—1931. 

Publícatiunc. 
Spitalul judetean Odorheiu tine 

licitáré publicá in ziua de 1 Julié 1931 
orele 9 in cancelaria administratiei pen-
tru furnizarea  articolelor de lingerie 
(cearsafuri  pt. páturi 200 buc.) nece-
sare acestui Spital. 

Ofertele  ínchise sigilate se vor 
préda ín cancelaria acestui spital ín 
ziua ei ora mai sus. 

Garancia de 5®/o socotitá la pré-
sül oferit  constánd din numerar sau 
efecte  garantatate de Stat se va de-
puné in ziua tinerei licita l̂ei in pri-
mirea comisiunei de licita îe. 

Adjudecatorul licita îei va fi  ob-
Kgat a complecta garancia páne la 
lOo/o. 

Caetul de sarcini se poate vedea 
ín fíecare  zi la spitalul judetean. 

Licitajia se va tine in conform 
cu art. 88—110 din lege asupra cont. 
publice. 

Odorheiu, 11 lunie 1931. 
Direcfiunea  Spitalului. 

Jk, 
Vállcilnnlr • ̂ őU, férfi  fehérnemüek,  pl- f VdildlUUll. jamák, kelengyék készítését. 
Tervezünk' stílusban mggö. 

nyöket, ágyteri tőket 
Montirozuá:!?"'"^''^''^"''''''""®-jutáoyosabb áiban. 
Dnc válqwfpt-  rövid és kötött árukban, 
i;uö VOldöAlCft..  kézimunka anyagokban, 
mélyen leszállított árban. 

„ K E K L A M " á r u h á z 
Odorbeiu, Bul. Regele Ferdinánd 27, 

Corpul Por(árei!or Tribunalului ' 
Odorheiu. 

No. 1730—1931. 

P u W i c a t i u n e d e l i c i t a í i e . 
Subsemnatul portárel pria sceasta 

publicS, cá ía baza deciziunii Nr. 
7738-1930 §i No. G. II. 3030—1931 
a Tribuoalului diu Odorhe\u ío fa-
Toarea redfimantului  Fényes Lajos 
repr. prin Dr. Kertész A. pentru Íq-
cassarea creant^i ^^ Lei ac-
cesorii se fixeazá  termen de licita^ie 
pe 30 lunie 1931 ora 16 p. m. la 
fata  locu ui ic Praid unde se vor 
viüde prín licitatiune pnblicá judi-
ciará 2 dulap p. h&ioo 1 oglindá cu 
iavorul 2 noptiere 1 maFá cu 4 eca-
uue, 1 bufot  1 niftsá  de saloo 2 ávpi 
iu valoare de 8900 Lei. lu caz de 
nevoie §1 eub pret̂ al de estimara. 

Preteuzluaea care e de iccassat f  ce 
7034 Lei, capi^al dobáazile cu 127e 
socotiod din 25 Oct. 1930 iar spe-
sele páíiá acum stabilite de 4252 Lei. 

Ictrucát aobilele cari ajuog la 
licita^ie ar fí  fost  execv&te de altit 
$i aceatia $i ar fí  cá^tigat dreptul de 
acoperire licítaj;ia pre^ealá este ordo-
natá ín favorul  aceetora ín senzul 
art. LX.: 1881, §. 192. 

Odorheiu, la 30 Maiu 1931. 
Báiásescu portárel. 

Ha elegáns és szép c i P Ő t ^^^^ 
keresse fel 

Dobrai Károly 
cipő-üzletét, 

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

Bérbeadó nyaraló. 
A szenlkeresztbányai DOBOGÓ-

fürdőn  a székelyudvarhelyi ref.  kollé-
giumnak restaurált, 5 szobás nyara-
lója a fürdőidőszakra  bérbeadó. Felté-
telek megtudhatók Szabó Árpád gaz-
dasági felügyelő-tanártól  Székelyud-
varhelyt. 
Dala Judecátoria ruraiá din Cristur 
Nr, G. 1506—1931 

Elvesztegeti a pénzét, l Publicatiune de licítatie. 
ha ruháit, gallérjait máshová küldi 
festeni  és tisztítani, mint az évek 
óta ismert, jó hírnévnek örvendő 

és megbízható 

S C H I T Z 
kelmefestő  és vegytisztitó intéze-
tébe M a l o m - u t c a 21. 
hol a legkényesebb ruhákat, szőr-
méket és gallérokat a mai kor 
igényeinek megfelelően,  olcsón és 
pontosan eszközölnek. Gyászese* 
lekben 24 órán belül, vidéki mun-
kálatok 4 napra készíttetnek. 
Perzsa és szmirna szőnyeg-anya-
gok minta festése  felelősség  mel-
lett. Férfi-  és női szabóknak 

árkedvezmény. z z z = 
n r« r ^ r^ r ^ r ^F^rv r^n i^F^ 

Portárel pe lángá Judecátoria Criatar. 
No. G. 1139—1931. 

É r t e s í t e m 
a vásárló közönséget, hogy 

Üzletemet 
május elsején áthelyeztem a Szebeni 
Antal bi)rüslete melletti helyiségbe, 
ahol a legjutányosabban lehet vásá-
rolni késs férfi-  és gyermekrehákat. 

O o l d I z i d o r . 

Cserépkályhák 
és kandalok 

minden sxinben éi fazonban  raktáron kap-
hatók a legkitanőbb anyagból. 

Kályha-átrakásokat éi javításokat 
elvállalok. 

Köbori Ernő kályhás 
Str. CIo^ (Attila-utca) 4. 

Pubticatiune de licitatie. 
SubBemoatul grefíer  pria aceaata 

publicá^ cá ia baza deciziunii Nr. 
4413/2—1930 91 Nr. G. 1139—1189 
a judecátoriei din Cristur íq favorul 
reciamautului Márton András §i sofia 
Ini din Cristur repr. prin Dr. Faza-
kas Miklós sdvocat pentru iccaRarea 
crean^ei do 292 dollár §1 acc. ê fixe-
azá termen de licitatie pe ziua de 
10 Mic  1931 ora U  d. m. la fata 
locaiui ia comuna Cristur unde ee 
vor vinde prin licitatiune pubiicS ju-
diciará mobiléi: 2 tauri, 2 vei 1 car 

faamuri  de cal in vbioare de 17000 
Lei. Ia caz de aevoie §i 8ub p:etal 
de estimare. 

Preteoziuoea care e de ÍDCBsat íace 
292 dollár cap. dobaozilo de 13V//0 
Bocotínd din 12 Aug. 1930 iar speaeie 
páná acum stabilite de 1400 Lei. 

lbtruc<t mobilelo cari ajung la 
licitatie ar fi  fost  sechesCrate $1 da alt" 

ace^tia §i ar fi  cá^tígat dreptul de 
txcoperire licita|le prezentá este ordo 
uatS iu favorut  acestora ín senzul 
íegii LX 1881 § 192. 

Cristur, la 13 luoie 1931. 
T . H r i z e a grefíar. 

Subsemaatul grefiár  prin aceas^á 
publicá, cá ifi  Daza deciziuüií No. 
4328/3—1930 a §i No G. 1506—1931 
a judecátoriai Cristur ÍQ favorul  rec 
lamantuiui Szabó András mecbanic 
repr. pria Dr. Fazabas Miklós peatru 
incaaaarea crL-aotíi de 10000 Lai 
accesori se áxeazá termen de licitatia 
pe ziua de 8 lulie  1931 ora 16 d. 
m. laf&̂ a  locu>ui in comuua Atid 
unde se vor viude prin hcuapuue 
publicá judiciará mobile 1 autó ca-
mionaj 1 carnta 1 car 4 vac §i aite 
mob. in valoare da 6400 Lei. Ia caz 
de nevoie §i sub pretul de estimare. 

Pretenziuaea care e de iacassat face 
4374 Lei capitai. dobánzile cu 13.5% 
socotind din 4 Nov. 1930 iar spesele 
páná acum stabilite de 1702 Lei. 

Intrucát mobiléié cari ajung la 
licitatie ar fi  fost  execvate §i de altü 

aceatia §i-ar fi  cá$tigat dreptul de 
acoperire licita^ia prezentá este ordo-
catá iQ favorul  acestei ín senzul 
art. LX. 1881, art. 192. 

Cristur, ia 13 Juale 1931. 
T . H r i z e a grefíer. 

Figyelem! ^^^^ 
ZongorabangolS U iaVil6 cWiUalja 
orgona, hamfittimn  U nittdtnfajta 
más bangszn jaVitSsát, oUsS áron, 
fcUlSssíg  mellett. X t̂ xU\i  zongora 
cladfi.  Cint: ( . Kranhrger, Bul. Reg. 
Ferdinánd (Hossntb-ntca) 3 szám. 

Odortiein—Sz^KelyndVarhely. 

Árlejtést hirdetmény^ 
Az Ighiu—égéi református  egy-

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

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

Ighiu—Ége 1931 junius 16. 
Lelkészi  hivatal. 

P u b l i c a t i u n e d e l i c i t a t i e . 
Subaemsatui portárel prin aceasta 

publicá, cá ío baza deciziunii Nr. 
2191—1925 No. G 2672—1930 a 
Judecátoriei din Cristur ín favoarea 
sc îa lui Nicolae Stirbe^i din Feleag 
repr. priu advocatui Dr. Fazakas Mik-
lós din Cristur pentru incasarea cre-
afit̂ i  de 3078 Lei capitai acce-
sorii ae fixeazá  termen de licitatie 
pe ziua de 1 lulie  1931 ora 15 d. m. 
rn Feleag unde se vor vinde prin. 
licitatiuüe publicá judiciará: car 
plug, lemne de foc,  etc. ia valoare 
de 14800 Lei. In caz de nevoie 
8ub pretul de estimare. 

Pretenziunea care e de incaasat face 
3078 Lei cap dobánzile cu — soeotind 
dela — iar speseie páoá acum sta-
bilite de — Lei. 

Intrucát mobilele cari ajuno; la 
licitatie ar fi  fost  execvate î de altii-

acestia $i-ar fi  cáatigat dreptul de 
acoperire licita|ia prezentá este ordo-
natá §i ín favorul  e.ceatora ín senzu' 
art. LX. 1881 § 192. 

Criaíur, 13 VL la 1931. 
T . H r i z e a . portárel 

Judecátoría ruralá din Cristur. 
No. 1172—1931 

Publicatiune de licitatie. 
Subsemnatul grefî r  prin ace 

astá publicá. cá !n bazb deciziunii sub 
Nr. 4671—1930 dela judecá oriei de 
Occl diu Criatur decisiuni No G. 
1172 dela judecátoriei Cristur ín fa-
vorul reclamantei Horváth Z:3uz9a cab-
nica din Cristur repr. prin Dr. Faza-
kas Mililóii peDtru ÍBcanarea crean^ei 
de 5500 Lei î accesorii se fixeazá 
termen de licitatie pe ziua de 10 
lulie  1931 ora 14 d. m. U faja  io 
cuiui ia cooiuna Cristur undu se vor 
víade prin licitatiuoe publicá judi-
ciará mobiléié : ín vaioara de 650 L. 
Ii2 caz de nevoie »ub pretul de 
estimare. ( 

PretűBziaBea care e de ijneasSatlace 
5500 Lei capitai, díibátfííie  cu 15®/c 
fiocotind  dela 2 De€ri930 iar speseie 
páoá acum KtabiUte de 1792 Lei.. 

latrucán mobilele cari ajuug la 
licitatie ar fi  fost  execvate ?i de altii 
§i Bceetia §i ar fi  cáatigat dreptul de 
acoperire hcithtia prezeotá este ordo-
natá 10 favorul  acestora ín senzul 
art. LX. 1908, § 20. 

Cristur, la 13 lunie 1931. 
T . H r i z e a portárel 

Bemberg-selymek, grenadinok, crep de chinek, vásznak, öltönyszövetek 
=======================̂^ és fehérnemüek  a legolcsóbb áron: : ^ = = = = = 
HIRSCH R U D O L F divatüzletében vásárolhatók. 

KOnyTByomda BéezTéiytársaság Odorheiu—Székelyudrarfaely. 


