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Mágyar Testvérek! 

S-t-i, _ í • • 

Alig egy esztendeje mult, hogy vallomást tettetek az urnák előtt magyarságtokról s olyan sok kormányváltozás, 
annyi választás után kisebbségi küzdelmünknek ime most ismét uj fejezete  következik. Az elviselhetetlenségig feltor-
nyosult terhek és gondok súlya alatt roskadozó népünk számára súlyos aggodalmakat tartogat az ismeretlen jövő s 
mi a reánk kényszeritett választási harcra felkészülten 

az urnák elé szólítunk vallomástételre minden 
magyar választópolgárt, 

mert a ti szavazataitoknak a tömege, a magyar akaratmegnyilvánulásnak, a magyar követeléseknek összhangzó egy-
sége adja a további küzdelemhez az erőt és a lendületet. 

A gazdasági összeomlás romjainak legnagyobb súlya a magyar népre zudult. Senkinek nincsenek olyan mély-
ségesen fájó  sebei, mint nekünk, magyaroknak. Nincsen okunk arra, hogy választási kilátásainkat megosszuk azokkal, 
akik a mi nagy fájdalmaink  viselésében velünk nem egyenlően osztoznak. Nincsen semmi okunk arra, hogy kétes-
értékü választási egyezménnyel gyöngitsük követelésünk erejét, amikből a mandátumszerzés kényelmesebb módjáért 
semmit elalkudni nem akarunk s ezért hirdetjük, hogy 

a Magyar Párt önálló listájára leszavazni magyar 
k S S i ^ E ^ s s é s I ^ 

A sürün váltakozott kormányok a kisebbségellenes gazdasági politikaval taszítottak az anyagi osszeomlas fele 
az országot s kötelességszerűen hivtuk fel  a figyelmet  mindig arra is hogy a polgárok ^.^gan^da^^^ 
tétele az államháztartás katasztrófájához  vezet. Hisszük és hirdetjük hogy a gazdásági ujjaepitest nem lehet ^ 
deni mindaddig, mig a polgári megélhetésnek útjából el nem takarítják az elbírhatatlan közterheket s az allami be-
avatkozás mértéktelen tévelygéseit. 

II gazdasági rendnek csak a jogegyenlőség, a jogbiztonság, a tulaj-
don szentségének tiszteletben tartása s a belső béke lehet az alapja. 

A mi népünk a jogrendnek a népe s szavazataival a maga számára a békét és azt a rendet követeli, amely bol-
dogulásának a lehetőségét, verejtékes munkájának a gyümölcsét, ősi nyelveben es kulturajaban való megmaradasát. 
az élethez való jogát biztositja. 

A magyar testvériségnek, népűnk boldogulásának árulója az, aki a választási küz-
delmünk frontját  cserbenhagyja. 

Választási jelünk a 
magyar egység jelvénye 

A nehéz idők a testvéri összetartás fokozására  intenek s legyen ez a választás 
alkalom a magyar összetartás széttörhetetlen erejének megnyilvánulására. 

X 
Az Országos Magyar Párt központi 

Kolozsvár, 1932 junius 26-án. 

nevében: 

Dr. Gróf  Bethlen György 
elnök. 

Dr. Deák Gyula. 
főtitkár. 
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Vármegyénk magyarpárti jelöltjei. 
A Magyar Párt országos köz-

ponti intézőbizottsága vasárnap, 
26-án állította össze országosan 
a jelölő listákat. A vármegyénkre 
vonatkozó döntés a következő: 

Képviselői  listán: 
1. Gróf Bethlen György, 
2. Laár Ferenc, 
3. dr. Wíller József, 
4. függőben  hagyva. 

Szenátori  listán: 
Az általános szenátorválasz-

táson (julius 20): dr. Balogh 
Arthur, 

a községi szenátorválasztá-
son (julius 24): Sebesí János. 

Abrudbányai Edét, aki vár-
megyénkben oly nagy népsze-
rűséget biztosított magának s 
akit megyei intézőbizottságunk 
most is egyhangúlag jelölt, a 
központi intézőbizottság ezúttal 
Háromszéken jelölte, ugyancsak 
második helyen. 

Megyénk magyarsága, külö-
nösen az unitáriusság, amelynek 
Abrudbányai egyházi reprezen-
tánsa is, — bizonyára fájlalja, 
hogy Abrudbányait ez a jelölés, 
a választási küzdelem idejére, 
egy más székely megyébe állí-
totta, de az ügy érdekében 
mégis csak bele kell nyugodnia 
mindenkinek ebbe a döntésbe, 
amely kétségtelenül biztosítja 
Abrudbányainak is a parlamentbe 
való bejutását. 

A döntés következtében al-
kalma lesz megyénk magyarsá-
gának egy másik kiváló parla-
mentérünk: dr.  Willer  József 

.i^-óvol ia kOilffll̂ i  Tiregls-
merkedni, mert egyébként ki-
sebbségi küzdelmüniíből, a sajtó 
utján, mindenki jól ismeri az ő 

eléggé nem értékelhető parla-
menti működését. De ismerjük 
közszereplését abból a sok köz-
érdekű ügyből is, amelyet gyors 
és fáradhatatlan  közbenjárásai-
val elintézett. Csak a mult szá-
munkban közöltük, hogy a csend-
őrség lovasitására megszavazott 
kétszázezer lejt is az ő sikeres 
közbenjárása mentette meg me-
gyénknek. Willer a választási 
küzdelemben megyénkben is sze-
mélyesen fog  résztvenni, mert 
néhány napi marostordamegyei 
körútja után — ahol szintén 
jelölve van — megyénkbe jön, 
hogy azt bejárja és a választók 
előtt közvetlenül megnyilatkoz-
hassék. Személyesen fog  eljőni 
megyénkbe az idén is listaveze-
tőnk : gróf  Bethlen  György  is. 

A magyarpárt választási kör-
útjának rendjét az elnökség kellő 
időben közölni fogja  a lakos-
sággal. 

A képviselői lista negyedik 
helyére való döntést a központ 
a megyei tagozatra bizta s ennek 
következtében a tagozati elnök-
ség újból összehívta  a nagy  in-
tézőbizottságot,  amely  a julius 
2-ára,  szombat  délelőtt  11 órára 
a Pártotthon  nagytermébe  kitű-
zött  ezen  a gyűlésén  fogja  ki-
egészíteni  véglegesen  a listát. 

Itt emiitjük meg, hogy a 
megyei pártelnökség megfelelő 
számú városi választó közre-
működésével a listavezető gróf 
Bethlen nevét a törvényszékhez 
junius 24-én már bejelentette s 
ezzel biztosította a párt részére 
a szavazólap első oldalán, a 
juDD aiso sarokban levő helyet. 
A lista kiegészítése a szombati 
intézőbizottsági ülés után, a jövő 
héten fog  megtörténni. 

Mennyit érnek ők? 
A megyei magyarság osztatlan 

elitélése kiséri Ugrón Ákosnak azt a 
viselkedését, hogy ősei hagyományát 
megtagadva, kiközösítette magát a 
magyarság kebeléből s a nemzeti küz-
delem gyöngítésére odaadta nevét a ka-
rikás párt listájára. Egyébként Ugron-
nak a Magyar Párttal szemben tanú-
sított ellenséges magatartása már ré-
gebbi keletű. Amikor a választott 
megyetanácsba a magyarság többség-
gel került be, ott egy előadói tisztsé-
get biztosítottak Ugronnak, mely 6000 
lej havi fizetéssel  járt. A pártelnökség 
később felkérte  Ugront, aki nem is 
volt ugy rászorulva erre a 6000 lejre 
s aki helyett az előadói teendőket 
amúgy is mások látták el, mert — 
saját kijelentése szerint — neki terhes 
volt azok elvégzése, hogy engedje 
át az előadói tisztet s az azzal 
járó díjazást egy más bizottsági tag-
nak, aki az impérium-változáskor hi-
vatali állását veszítette és sem nyug-
díja, sem egyéb jövedelme nincs s 
emellett családos ember. Az emberies-
ség és a jogosság szempontjából tel-
jesen méltányos kérést Ugrón nem-
hogy megértette volna, de azon any-
nyíra felbőszült,  hogy rögtön bejelen-
tette a pártelnökséghez a pártból való 
kilépését. Levelében azt is bejelen-
tette, hogy a kilépésnek vagyoni ér-
dekű következményeit nem vonja le, 
hanem a Magyar Párt bizalmából 
kapott és 6000 lejjel fizetett  előadói 
tisztséget ezutánra is megtartja. Egyéb 
szereplése neki a magyarság nemzet-

kisebbségi küzdelmében nem is volt. 
Ugrón Ákos most azt írja a Har-

gitában, hogy ő ípiszkálódásokta« 
nem reagál és »cirkuszt« nem játszik. 
Véleményünk az, hogy az igazság 
feltárása  nem piszkálódás s az igaz-
ság megmondását a közszereplésre 
vállalkozónak tűrnie kell. Az pedig 
eszébe sem jut senkinek, hogy az ő 
mostani szereplését cirkusznak ne-
vezze, mert az sokkal szomorúbb 
valami annál. 

ígérnek és fenyegetnek. 
A magyarságon kivül áíló nép-

mentők sietve megindították a kortes-
hadjáratot, azt gondolva, hogy a gyor-
saság által valami előnyt tudnak bíz-

I tosítarii maguknak. Bejárják a megye 
községeit, különösen azokat, ahol ér-
zik, hogy régi panaszok vannak, a-
melyeket régebbi uralmuk alatt nem 
hallgattak meg. Farkaslakán jegyző-
cserét ígérnek, Máréfalván  az állami 
iskola felállítása  körül tárgyalnak; Fe-
nyődnek jó bírót ígérnek; más helyt 
a magyar nyelv használatát, egyszó-
val, szüretje van most az ígéreteknek. 
S az Ígéretek ellenében kikötik a sza-
vazatok bizonyos százalékát. 

Ahol pedig az ígéret nem hasz-
nál, ott a fenyegetőzéstől  sem riadnak 
vissza. így Zetelakán a községi jegyző 
letartóztatással fenyegette  meg az 
egyik székely választópolgárt, aki a 
Réti beszéde után azt merte mondani, 
hogy a falun  mindent megígér, a vá-
rosban pedig felemeli  a tűzifa  vámját. 

. . . Az okos és bölcs székely pe-
dig tisztességtudóan végig hallgatja 
az üres ígéreteket, türelmesen zsebre-
vágja a fenyegetést,  azután hazamegy, 
megitatja a marhát s nyugodt lélek-
kel ismét elgondolja magában: tudom 
én az én dolgomat, amit majd csak a 
szavazófülkében  végzek el. 

Döntött a tábla a Mohanu-
ugyben. 

A Mohanu járásbíró elleni válasz-
tási bűnperben junius 23-án volt a 
marosvásárhelyi tábla előtt a felebbe-
zési tárgyalás. A feljelentő  magyarpárti 
választók képviseletében dr.  Fekete 
Gyula  marosvásárhelyi kiváló ügyvéd 
l̂ewt meg a targyaI5§öa,-ákraIapos jogf 

fejtegetésben  ismertette a felebbezés 
indokait és mutatta ki a törvényszéki 
végzés tarthatatlanságát. A tábla min-
dennek dacára helybenhagyta az első-
fokú  végzést. A döntés ellen dr. Fekete 
felfolyamodást  s illetve semmiségi pa-
naszt jelentett be, aminek következtében 
a tábla elrendelte az iratoknak a semmi-
tőszékhez (casatiá) való felterjesztését. 
Jellemző, hogy a Mohanu védője jegy-
zőkönyvi nyilatkozatot vitt fel  a táblai 
tárgyalásra dr. Kálmán József  székely-
udvarhelyi ügyvédtől, amelyben ez azt 
bizonyította, hogy a tavalyi  választá-
sok  teljesen  tiszták  voltak,  semmiféle 
visszaélés  egyáltalán  nem  volt,  tehát. 

Kérés a szenátorjelSIt urakhoz és a 
prefect  úrhoz.! 

Alulírott szenátorválasztók, tár-
saink és a választásra jogosult községi 
tanácsosok nevében is, kérjük azokat, 
akik a szenátorválasztásoknál jelöl-
tetni óhajtják magukat, hogy jelölő 
nyilatkozataik beadása előtt tájékozód-
janak a vármegye különböző vidékein 
és ha rájönnek arra, hogy nincs re-
ményük a megválasztásra, ne vállal-
janak jelöltséget. A képviselőválasz-
tásoknál akkor is meg kell a válasz-
tást ejteni, ha csak egy jelölt-lista van, 
míg a szenátorválasztásoknál egy 
jelölt esetében választás nélkül lesz a 
jelölt megválasztottnak kijelentve és 
nem kell 16,000 szenátorválasztónak 
ebben a drága munkaidőben egy napot 
eltölteni és a választási székhelyekre 
való utazásra költeni és nem kell 
körülbelül 1400 községi tanácsosnak 
az Udvarhelyre való utazásra jelenté-
keny összeget kiadni s egy-két napot 
elveszíteni. Br.  Balogh  Arthur  és 
Sebesi  János  szenátorjelöltekkel szem-
ben abszolút többséget kapni teljesen 
lehetetlen, ez minden józan gondol-
kozású ímber előtt tiszta dolog, tehát 
azok, akik ellenjelöltek oknélkül való 

állításával a szenátorválasztóknak mil-
liókra menő óriási költséget okoznak, 
ezért erkölcsileg felelősök.  Kérjük a 
prefect  urat is, szíveskedjék odahatní, 
hogy pártja részéről oknélkül szená-
torjelöltek ne állíttassanak és a mai 
nehéz gazdasági viszonyok között a 
gazdaközönség oknélküli kiadásoktól 
és munkaveszteségtől megkíméltessék, 
hiszen a választás pár hét alatt lejár, 
de nekünk azután is itt együtt kell 
élnünk. Több  szenátorválasztó. 

* 

Magunk részéről rámutatunk arra, 
hogy az 1928 évi választásnál dr. Ba-
logh Arthurral szemben dr. Kecske-
méti István ref.  teológiai tanár a sza-
vazatok 10®/o-át sem kapta meg. A 
megyében 60 ref.  lelkész volt Kecs-
keméti ur tanítványa, de még egy 
sem akadt közülök, aki szeretett és 
tisztelt, de a magyarság egyeteméből 
kivált egykori tanárát támogatta volna. 
Sebesi János 930 szavazatával szem-
ben Popovici ur 212 szavazatot és 
Florescu volt ígazságügymíníszter 30 
szavatot kapott. Az erőviszonyok azóta 
sem változtak. 

hpgy a polgárság által feladott  tény-
állitások nem egyebek, mint légből 
kapott koholmányok. Milyen más kép 
alakulhatott volna ki, ha a bíróságok 
tág teret engedtek volna a bizonyítás-
nak, ami ellen éppen a védő tiltako-
zott kézzel-lábbal s a végén mégis — 
ő »bizonyított !< Az ügyben a legfel-
felsőbb  bíróság fogja  kimondani az 
utolsó szót. 

Ipartestületi ügyek. 
Országos kirakó vásárok: julius 

hó 2 án Balázsfalva,  4-én Erdőszent-
györgy, Korond, 5-én Erzsébetváros. 
Alsócsernáton, 7- én Magyarlápos, Szász-
halom, Székelykeresztur, 8-án Alsó-
ve nice. 

Elvi jelentőségű döntést hozott az 
aradi törvényszék. Ugyanis az aradi 
husiparosoknak az volt a sérelmük, 
hogy az adókivetésnél őket nem iparo-
soknak, hanem kereskedőknek számít-
ják és adójukat is eszerint róják ki. 
A mészárosok a bírósághoz fordultak 
annak megállapítása céljából, hogy ők 
iparosok és adójukat is erre a kategó-
riára kérték mérsékeltetní. A törvény-
szék foglalkozott  ügyükkel és ítéletben 
mondotta ki, hogy a mészárosok ké-
pesített iparosoknak tekintendők és 
ilyen minőségben kell őket az adó 
megállapításánál is elbírálni. Helybeli 
mészáros iparos testvéreink tehát, 
amennyiben őket az adókivetésnél 
mégis kereskedőknek minősítették volna, 
az adott határidőn belül okvetlenül ad-
ják be felebbezésüket. 

Ugyancsak fontos  körrendeletet 
adott ki a pénzügyminisztérium, amely-
nek lényege az, hogy az adóbeszedést 
a végrehajtók lehetőleg az árverezés 
elkerülésével végezzék, s csak abban 
az esetben árverezzenek, ha az illető 
adóköteles részéről rosszhiszemű vo-
nakodás lenne megállapítható. Miután 
ez meglehetős tágkörü fogalom,  iparos 
testvéreink minden árverés megtartása 
előtt sürgősen forduljanak  hivatalunk-
nro^Tíog^a védelemre vonatkozó lé-
péseket megtehessük. 

Mivel a tanoncszerződések meg-
kötésénél a kéréseket sok esetben azon 
okból kell visszautasítanunk, mert a 
tanonc részéről nincs orvosi bizonyít-
vány mellékelve, közöljük az összes 
mesterekkel, hogy az orvosi bizonyít-
ványt a szerződés benyújtásánál min-
dig csatolni kell és ennek megszerzé-
séhez ipartestületünk ingyenes utal-
ványt ad, így az nem kerül a szerződő 
feleknek  semmi kiadásba. Ez orvosi 
bizonyítványt a munkásbiztosító or-
vosa, vagy pedig állami, megyei, vagy 
községi orvos adja ki, de mindig díj-
mentesen. 

Itt emiitjük meg, hogy a tanonc-
szerződést írásban kell megkötni és 
aki enélkül tanulót alkalmaz, az ipar-
ügyi törvény 29 § ába ütköző kihá-
gást követ el és a büntetésen kívül 
a tanuló hátramaradásáért is kártérítési 
kötelezettséggel tartozik. 

Ipartestületünk asztalos iparra ta-
noncnak jócsaládból való fiút  keres. 
Érdeklődők forduljanak  hivatalunkhoz. 

Az ipartestűlet elnöksépe. 

Nem Dáné Mózes, 
hanem Dáné Zsigmond. 
Sajnálatos tudósítói tévedés csú-

szott be a Megyei Magyar Párttagozat 
junius 21.íki intézőbizottsági üléséről 
szóló múltkori közleményünkbe. Azt 
a bágyí kisgazdát, aki a magyarság 
egységes állásfoglalása  érdekében oly 
lelkesen és hatásosan szólalt fel  a 
gyűlésen, nem Dáné Mózesnek hív-
ják, mint ahogy a tudósításban téve-
sen íratott, ĥ nem Dáné Zsigmondnak, 
Bágy községnek nincs is Dáné Mózes 
nevű lakója s ott mindjárt tudták is, 
kiről van szó, — de készséggel igazítjuk 
helyre a tévedést, hogy az egész me-
gyében helyesen emlegethessék pél-
daadó derék magyar testvérünknek: 
Dáné Zsigmondnak a nevSt. 

MOZI, — Szombat este 9, vasárnap d. n. 7, este 9 órakor: A hindu síremlék. Főszerepben Conrad Veidt és  Mya May. Helyárak 22—17—12 lej. Bővebbet 
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Nyilatkozat. 
Tisztelt Szerkesztő Úr! 
A »Székely Közélet* legutolsó 

fámának  egyik cikkében nevem és 
állitólagos politikai működésem Réty 
ur neve és politikája mellé volt he-
lyezve. Mivel alólirott ezen ur társa-
ságát egy szerencsés inspiráció folytán 
már két éve otthagytam, most pedig 
megvan még az a szerencsés lelki 
megnyugvásom, hogy a politikában 
még mindig nem veszek aktiv részt, 
kötelességemnek tartom ezt a helyze-
tet ezen a helyen is megerősíteni. Ez-
ért kérem, szíveskedjék a b. lapjuk-
ban megjelent, rám vonatkozó soro-
kat a leghatározottabban megcáfolni, 
engem pedig szíveskedjék megkímélni 
attól, hogy nevem bármily kapcsolat-
t)an azon ur neve mellé kerüljön, mi-
vel nekem sem hozzá, sem városi 
működéséhez semmi közöm sincsen. 
Különben is véleményemet arról az 
urról, úgyis mint emberről, úgyis mint 
úgynevezett »polgármesterről«, több-
ször és Írásban is, kinyilvánítottam. 

Köszönettel: 
Dobrota  M.  Octávián 

ROMÁN LAPSZEMLE. 
A Cureniul  junius 19-lki száma 

a háromszéki politikai helyzetről hoz 
hirt. Ebben a megyében, igy szól a 
tudósítás, tiszta román politikáról nem 
igen lehet szó. Valamennyi román 
párt végül is a nemzeti érdekek fel-
adására lyukadt ki. Nem lehet még 
tudni, hogy a Magyar Pártnak a kor-
mánnyal folyó  tárgyalásai hogyan vég-
ződnek. Ha valaki lemond igényeiről, 
az bizonyosan nem a Magyar Párt 
lesz. Az uj prefectus  mindent meg-
tesz ugyan a román érdekek védel-
mére, azonban az igazság kedvéért 
nem szabad megfeledkeznünk  arról, 
hogy a megye szavazóinak többsége 
magyar, a kevés román pedig az ösz-
szes pártok között megoszlik. A ro-
mánok együtthaladásáról sohasem le-
het szó. Innen van az, hogy ebben a 
megyében a román érdekek a Magyar 
Párttal kötött megállapodásoktól függ-
nek végzetesen. 

* 

A Patria  junius 19 íki számában 
gúnyosan támadja az ellenzéki pár-
toknak azt a határozatát, hogy közös 
válasetási gárdát állítanak fel.  Válasz-
tásonként felsorolva  rámutat arra, hogy 
kik hozták ezt a határozatot. Ennek 
a felsorolásnak  a rendén felteszi  ezt a 
kérdést is: emlékeztek-e azokra a ha-
misításokra és csalásokra, melyeket a 
nmlt évi választásokon a Székelyföl-
dön és Besszarábiában elkövettetek? 

A Calendarul  junius 22-iki szá-
mában azt Írja, hogy a szász kisebb-
ség körében nagy bizonytalanság ural-
kodik. A legfőbb  oka ennek az, hogy 
Brandsch belépett a Vaida-kabinetbe 
anélkül, hogy a szász párt vélemé-
nyét előbb kikérte volna. A Vaida-
kormány hivatalbalépte óta a szászok 
állandóan tanácskoznak választási ma-
gatartásuk felől.  Két ut áll előttük, 
vagy Brandschot támogatják s akkor 
kartellt kötnek a kormánnyal, vagy 
pedig önállóan lépnek fel  a választá-
sokon. A kérdést Hans Ottó Roth 
pártelnök fogja  eldönteni. Viszont az 
is igaz, hogy a szászok nagyon elége-
detlenek a mostani pártvezetőséggel, 
sőt mi több a nemzeti-parasztpárttal 
való kartell egyáltalán nem ragadtatná 
el őket, mert még igen élénken em-
lékeznek 14 hónap előtti kormányzá-
sára, amelynek idején ők csak veszí-
tettek. Amit határozottan lehet állí-
tani, az az, hogy a szászok legjobban 
egyedül szeretnének menni a válasz-
tásokon, vagy a magyarokkal kötni 
kartellt, sőt akár a liberálisokkal is. 
A szebeni román politikai köröket a 
szászok belső zavarai közvetlenül ér-
deklik. Szebenmegyében 12.000 szava-
zattal rendelkeznek, ami az összes 

Rádióját, 
antennáját, áramforrásait  a nyár folyamán  javíttassa ki. Ha nem működnék jól rádiója : nem volna kellő hangereje, nem volna elég 
szelektív, vagy tiszta hangja, alakittassa át, vagy cserélje be. 
Modern kapcsolású mintakészülékeimből igényeinek teljesen meg-
• ••••••Ml II felelőt  választhat, 

•••••••••••••••••••••••iiiiiiiiiiii 

Teljesen uj rádiókat, átalakításokat becsületes, egyéni mun-
kával, felelősségre,  jutányos áron készítek. 

Augusztusi hirdetésemben rádióim árát icözölni fogom. 
J a k ó A l b e p t tanár rádiótechnikai műhelye. 

G. Dragalina-utca 22. 

Az Ádeverul  junius 18-iki szá-
mának vezetőhelyén N. Batzaria »A 
román kultura a csatolt tartományok-
ban* cím alatt ir cikket. Egy pana-
szos levelet idéz, melyet évek óta 
Temesvárt lakó regáti barátjától ka-
pott. A levél szomorúan konstatálja, 
hogy Temesvárt még ma is nagyon 
sokan vannak, akik egyetlen szót sem 
tudnak románul. Az utcákon a rik-
kancsok csak a kisebbségi újságokat 
árulják, a bukaresti lapok viszont 
csak néhány kioszkban kaphatók. 
Ahelyett, hogy a kisebbségi lakosság 
tanulna meg románul, a román köz-
hivatalnokok igyekszenek elsajátítani 
a kisebbségek nyelvét, hogy megér-
tessék magukat a lakossággal. Ilyen-
formán  aztán a közhivatalokban is 
kevés román szót lehet hallani. A 
kisebbségi irodalmi termékek hason-
líthatatlanul jobban fogynak,  mint a 
románok. A román nemzeti ünnepe-
ken a kisebbségi lakosság alig vesz 
részt, mig ugyanakkor sportünnepsé-
geken ezrével jelenik meg. A rádió 
felvevők  80"/o-a csak Budapestet hall-
gatja. A cíkkiró felteszi  a kérdést, 
hogy ily körülmények között mi a 
teendő ? Fejtegetését azzal kezdi, hogy 
mit nem szabad tenni: semmiesetre 
sem szabad erőszakos eszközökhöz 
folyamodni,  mert azok éppen ellen-
k«ző -Medménnyel járnak. Hogy az 
erdélyi románok románok maradtak, 
nagyrészt a soviniszta magyar politi-
kának köszönik. Ezzel szemben azon-
ban mindent meg kell tenni, hogy a 
kisebbségek minden tekintetben a ro-
mánokkal egyenrangúaknak érezzék 
magukat. A román kultura terjesztése 
érdekében pedig elsősorban az szük-
séges, hogy magasabbrendü román 
kulturát kell teremteni, amely tényle-
ges lelkiszükségleteket tudjon kielégí-
teni. Nincs nagyobb hiba, mint elmé-
letben megadni jogokat, amiket gyakor-
latban aztán nem kapnak meg az 
érdekeltek. 

Modern  egy  és  két  aftós 
JÉGSZEKRÉNYEK, 
hfeati/e,  legjobb anyagbál készítve,  ver-

senyen kivDU árakon kaphatók: 

Simó  Béla 
épűht-bádogoa és Jégszekrény-gyártónál. 

HÍREK. 
Jolius 1. 

Uj megyei interimár 
bizottságot 

nevezett ki a belügyminiszter megyénk-
be, melynek tagjai: Laslo Juliu g. k. 
esperes, Salantiu Justin igazgató, Cons-
tantinescu ügyvéd, Marcu g. k. lel-
kész, továbbá dr. Györfy  Béla, dr. Fe-
rencz Balázs, dr. Kálmán József,  Sán-
dor János és Ugrón Ákos. Mint lát-
hatjuk, az uj bizottságban nagy szám-
mal szerepelnek magyar nevek is, de 
nem szerepelnek magyarok, — akik 
a megye magyarságát képviselnék.' 

A gyergyói magyarok a 
Magyar Párt mellett. 

A gyergyószentmiklósi magyar vá-
lasztó polgárok a közelgő választá-
sokra való tekintettel előértekezletet 
tartottak — melyen a legutóbbi közig, 
választáson kisgazda néven szereplők 
közül is többen jelen voltak. Kimon-
dották, hogy mivel a magyar kisebb-
ség ügyét kizárólag a Magyar Párt 
képviseli, nem azonosítják magukat a 
Gazdasági Szövetség címén próbálko-
zó Makkal Domokos-féle  egységbontó 
irányzattal, melyet a magyarságra néz-
ve károsnak tartanak és mindent el-
követnek, hogy az esetleg megtévesz-
tett magyar választó polgárokat felvi-
lágosító munkájukkal a magyar ügy 
szolgálatába állítsák. 

Bápeann pénsü^i adminiist-
rátort a pénzügyminiszter a minisz-
tériumhoz való beosztással áthelyezte. 
Itteni működését, különösen a magyar 
nyelvvel szemben tanúsított ellenszenve 
miatt, éppen mi részesítettük kitartó 
támadásban s így távozását örömmel 

I és megnyugvással vesszük tudomásul. 

RendkivUl olcsó árakon 

szereziieti be szükségletét 
harisnyákból, keztyUkből, ri-
dikülökből, kombinékból, kUl-
föidi Kelim-hárászokból, kézi-
munka anyagokból, nöi fehér-
nemiiekböi, pulóver- és golf-

kabátokból. 
Olcsó árak ! Szolid kiszolgálás I 

Állandó gyári lerakat. 

Ordelt Jái\os-cégnéi 

Választási igazolványát senki 
el ne mulassza kivenni. A szava-
zás elmulasztása nemcsak hiva-
talos büntetéssel jár, hanem ma-
gyar ember részéről súlyos bUn 
nemzetével szemben Is. 

Halálosái. Geréb  János  23 éves 
korában, junius 27-íkén, városunkban 
elhunyt. Kiterjedt rokonság gyászolja. 

A kösiégi ós megyei taii&-
oioiok Julias 24-iki laenátor-
válaistásán az 1930-iki közigazga-
tási választásokkal alakított megyei 
és községi tanácsok választott tagjai 
fognak  szavazni, tekintet nélkül arra, 
hogy e tanácsokat feloszlatták-e  vagy 
nem. 

A tanitőnőképső óvaáráia. 
A Múzsák hajlékai elnéptelenedtek, 
nyári csend borult rájuk. A tanulók 
repeső lélekkel siettek haza a szülői 
házba, hogy élvezzék a jól megérde-
melt vakációt. A tanárok készítik a 
statisztikát. A néma számok beszélnek 
a munkáról, az örökös közdelemről, a 
nemzet élniakarásáról, az élet örök 
törvényéről: egyik nemzedék megy, 
a másik jő. Ez évben a kormány ren-
delkezése folytán  osztályvizsgákat nem 
tartottak, hanem összefoglaló  kikér-
dezések alapján történt az osztályo-
zás. A középiskolákban megmaradt a 
baccalaureatus és a tanítóképzőkben 
a képesítő vizsga. A helybeli tanítónő-
képző mult évi eredményeiről az igaz-
gatóságtól a következő adatokat kap-
tuk : Az iskolai év végén osztályoz-
tatott 283 tanuló. Ezek közül kitűnő 
7, jeles 69, jó 131, elégséges 61,: ja-
vítóvizsgát tehet 13, ismétlésre utasít-
tatott 2. Képesítő vizsgára állott 45 
jelölt, oklevelet kapott 33. Kántorké-
pesitő vizsgára állott 32 jelölt, ebből 
28 ref.,  4 unit. vallású. Oklevelet ka-
pott 27. A vizsgáló bizottság örömmel 
állapította meg, hogy sokan a jelöltek 
közül nemcsak a szigorúan vett kö-
vetelményeknek feleltek  meg, de olyan 
felkészültségről  tettek tanúságot, ami 
kinő a középiskola keretei közül. Kü-
lönös dicséretben részesültek: Váró 
Éva, Nagy Janka és Deák Berta. A 
kitűnő vezetés folytán  gyorsan neki-
lendült és megizmosodott fiatal  intézet 
hamar megnyerte a közönség bizal-
mát ; kívánjuk, hogy városunk büsz-
kesége maradjon ezután is. 

Ac &llami fürdőhelyeken  a 
lakásbérek, vendéglői, fürdési,  szállí-
tási dijak szabad egyezkedésnek a tár-
gyai. Azonban miniszteri rendelet sze-
rint, állami tisztviselőknek, nyugdija-
soknak, valamint ezek családjaínak 
joguk van 207o os engedményre. 

As TfJ.  Ker. Egyesület olass-
telekí t&borosását a választások 
miatt julius 12-—18 helyett augusztus 
15—19 én tartjuk meg. A programm 
és a részvételi feltételek  ugyanazok. 
Jelentkezés aug. 8 ig. Az  L  K.  E. 

Bef.  egyháxmegyei kösgyü-
lés. Az udvarhelymegyei ref.  egyház-
megye junius 29 ikén" Székelykeresz-
turon. Nagy Lajos esperes és Sebesi 
János dr. főgondnok  elnöklete alatt, 
rendkívüli közgyűlést tartott. A köz-
gyűlés egyetlen tárgya volt az összes 
egyházmegyei tisztviselők, tanácsbirák, 
tanácsosok megválasztása (az espere-
sen és főjegyzőn  kívül.) Közfelkiáltás-
sal az összes korábbi tisztviselőket 
újra megválasztották. 

Megssüntek a magyarnyelvű 
bábatanfolyamok.  A minisztérium 
ugy a kolozsvári, mint a marosvásár-
helyi magyar nyelvű bába-tanfolyamo-
kat megszűntette s azokra a folyó  évi 
őszi iskolakezdettel már nem is vesz-
nek fel  uj hallgatókat. Kolozsváron a 
tanfolyam  már az elmúlt évben is ro-
mán-nyelvű volt ugy, hogy azon csak 
a románul tudó kisebbségi hallgatók 
boldogulhattak. Csak ennyit ér az 
anyanyelv tisztelete — ha magyar 
anyák fájdalmáról  van szó I 

A református  dalárda nyári 
mulatsága. Julius hó lO-én fogja  a 
református  dalárda megtartani a Szejke-
fürdőn,  kosaras jellegű nyári mulatsá-
gát. A rendezőség ez alkalomra igen 
változatos és érdekes műsort állított 
össze, melyet jövő számunkban köz-
lünk. 

Az Oitáregylet f.  hó 3 án. 
vasárnap d. u. 6 órai vecsernye után 
a tiszt. Nővérek nagytermében avülést 



4. oldal. SZÉKELY KÖZÉLET 1932 julius 2. 

A városi választók igazolványainak átvétele 
a Máthé  vezető-járásbiró által kibocsá-
tott hirdetmény szerint az itteni járás-
birőságnál a következő idő- és betü-
sorrendben történik: 

1. A-G  betűsök  Máthé  járás-
bírónál  (39 számú szoba) kapják ki 
igazolványukat és pedig: 

A és C betűsök julius 4 ikén d. 
u. 3 órakor. 

B betűsök julius 6 ikán d. u. 3 
órakor. 

D és É betűsök julius 7-ikén 
d. e. 8 órakor. 

F és G betűsök julius 9-ikén 
d. e. 8 órakor. 

2. H—0  betűsök  Mohanu  járás-
birónál  (50 számú szoba) és pedig : 

H, I, J betűsök julius 8-ikán d, 
e. 9—12 órakor. 

K betűsök julius Il ikén d. e. 
9—12 órakor. 

L, M betűsök julius 13-ikán d. e. 
9—12 órakor. 

N, 0 betűsök julius 14-ikén d. e. 
9—12 órakor. 

3. P—Z  betűsök  Boariu  járás-
Wí-ÓMá/(51 számú szoba) és pedig: 

P, R betűsök julius 9 ikén d. e. 
9—12 órakor. 

S, Sch betűsök julius 11-ikén 
d. e. 9—12 órakor. 

Sz, T, Ü betűsök julius 13.ikán 
d. e. 9—12 órakor. 

V, Z betűsök julius 14-ikén d. e. 
9—12 órakor. 

A hirdetmény külön is figyelmez-
teti a választópolgárokat, hogy a sza-
vazás kötelező és hogy csak a járás-
bíróságtól most kiveendő igazolvány-
nyal lehet szavazni (tehát a tavalyi-
val nem!). Az igazolvány kivételekor 
lehetőleg vigyen mindenki személy-
azonossága igazolására alkalmas ok-
mányt. Aki a felsorolt  időpontban nem 
vehetné ki igazolványát, az külön is 
jelentkezhetik még az átvétel végett 
julius 15 íkéig a kezdőbetű szerint 
illetékes járásbíróságnál. 

S. O. S, Az anyjával együtt ne-
héz helyzetben sínylődő, beteg Felei 
Fazekas Bertalan újságíró segítségért 
való kiáltása visszhangot keltett, jeléül 
annak, hogy a mai nehéz idők sem 
öltek ki a szivekből minden részvétet 
az emberi szenvedések iránt. Hozzánk 
juttatott adományok: G. B. utján 
260 lej, Luka Ferenc 100, Pleps Dá-
niel 100, Botár János 20, Hermann 
Gusztáv 60, Schubert-testvérek 100 lej. 
összesen 640 lej, melyet postán elkűl-
döttűnk rendeltetési helyére. 

Bflnv&dl  feljelentés  a volt 
prefect  ellen. Dr. N. Iliescu ügyvéd 
felkért  annak közlésére, hogy Körtvély-
fáy  József  megbízásából feljelentést 
tett az ügyészségen Cupárescu volt 
prefect  ellen közokirathamisitás és ha-
mis vád miatt, mert a mult év szep-
lem-berében a lapokban közzétett ren-
deletben azt állította, hogy Körtvély-

• fáynak  nincs minisztériumi ügyvédi 
kiküldetése, holott a miniszter megbízó-
levele a ptefectnek  be volt mutatva 
és mert hivatali hatalmával visszaélt, 
amikor a rendőrségen Körvélyfáy  ellen 
mégis feljelentést  tett. 

Turiita-tábla A .Hargita turista 
szakosztálya, tagjai, s a kirándulá-
sok iránt érdeklődők tájékoztatása cél-
jából, egy táblát készíttetett, amelyről 
mindenkor megtudható a kirándulások 
ideje, útiránya, az indulási időpont és 
a részvételi díj. A tagok tehát kisér-
jék mindig figyelemmel  a táblát, mely 
az Autóbusz Express üzlete előtt van 
kifüggesztve.  Julius 3 án igen érdekes 
és tanulságos kirándulást rendez a 
szakosztály a Hargitalíget közelében 
lévő opál-barlanghoz. A barlang meg-
tekintése után a kirándulók Kiruly— 
Szentkeresztbánya—Homoródfűrdő  felé 
térnek haza. 

Autómmal 
személy- és teheiszál-litást alegjutáayo-
sal)l) áron Tállalok. 
liííikíös Károly 
Strarta Stefan  cel Mare 
(Malom-utca) 18 szám. 

KÖ8«önetnyilvánitaa A hely-
beli Szociális Misszió vezetősége ez-
úton is hálás köszönetét fejezi  ki mind-
azoknak, akik junius 26-án a Katho-
likus Nők-napja alkalmával személyes 
közreműködésükkel, megjelenésűkkel 
elősegítették erkölcsi és anyagi sike-
rét annak a magasztos munkának, a-
melyet a Szoc. Misszió a szegények és 
árvák megsegithetése céljából végzett. 
Az elnökség. 

Kalapjavitásokat, stoppoláso-
kat, foltozásokat  és szemfelszedést 
olcsó árban elvállalok. Özv.  Z.  Székely 
Jánosné  Király-u. 10 szám. 

Jégverési ünnep Ssékely-
derzsben. 117 esztendeje már, hogy 
Székelyderzs unitárius népe minden év-
ben ünneppé szenteli junius utolsó 
szombatját. Szomorú napok emlékét 
újítja fel  ez az ünnep, mert 1815 óta 
négy esetben mért érzékeny csapásta 
jégverés Derzs népére. De a megpró-
báltatások Isten iránti nagyobb sze-
retetre indították a nép szivét s évente 
megünneplí az általa szokásossá tett kü-
lönös ünnepet, melynek műsora össze-
állításában s változatossá tételében oly 
nagy szeretettel buzgolkodik a község 
kiváló lelkésze, Balázs András unitári-
us esperes. A junius 25-iki ünnepen 
Nagy Sándor lelkészjelölt végezte 
a délelőtti templomi szolgálatot. 
A délutáni istentiszteleten Sigmond 
József  udvarhelyi lelkész prédikált, 
utána Pál Berta, Toró Juliska és Pál 
Irén leányok szavaltak ügyesen és ér-
telmesen. A nap kimagasló eseménye 
volt, hogy eljött erre az ünnepi alka-
lomra, feleségével  együtt, Nyirő József, 
az illusztris író is, aki a székely test-
vériség igazi átérzésével, az elragadó 
gondolatok áradatával szólt a »romá-
sa-virág« népéhez s arra figyelmeztette, 
hogy egy népet nem lehet megölni, 
míg nyelvét, ősei jóerkölcsét megőrzi, 
hagyományait és ősei viseletét le nem 
vetkőzi. Művelődés és egymást test-
véri szeretettel gyámolító székely ösz-
szetartás tartja meg a nemzetet. A dél-
utáni ünnepi istentisztelet után a kul-
túrházban Nemes dr. körorvös tartott 
előadást az anyáknak. 

Mozihlrek. Szombat este 9, vasárnap 
délután 7, este 9 órakor bemutatásra kerül a 
mindenki által várva-várt filmcsoda:  »A hindu 
siremlik.í  Thea von Harbou, a világ -irü német 
Írónő regénye után készült ez a filmremek, 
melyiól általános kritika az, hogy a filmren-
dező e filmben  felülmulta  önmagát és e film-
mel megteremtette a klassaikus filmtipust,  azt 
a filmet,  ami örök időkig élni fog  és amilyent 
a filmtechnika  eddig csak 1—2 esetben produ-
kált. A szerelem és féltékenység  himnusza ez 
a film,  amelybe belefonódik  az indiai fakirok  és 
maharadzsák titokzatossága. Főszereplője a 
mindenki által kedvelt. Conrad Veidt és Mya 
May. A film  teljesen uj kópiával jelenik meg 
13 nagy felvonásban,  s önmaga ellen vét, aki 
e világsikert aratott filmcsodát  nem nézi meg. 
Helyárak: 22—17—12 lej E film  ez év leg-
drágább filmje,  de hogy mindenkinek módjában 
legyen megnézni az igazgatóság a helyárakat 
nem emelte fel.  Ingyen jegyek érvénytelenek. 
— Ezentúl az élőadások pontos időben kez- ̂  
dódnek, ezért a közönség pontos megjelenése fi 
kéretik. — Jön Harc az alvilággal, Lucián Alber-
tinivel Jön az uszó börtön, Marlene Dietrich-
hel és Fritz Kortnerrel. — Az igazgatéság « kö-
zönség szíves figyelmét  ismételten felhívja  arra, 
hogy A hiadu síremlék előadásai nagyon pon-
tosan fognak  megkezdődni, mivel a film  13 
nagy felvonás,  É filmet  más városokban minde-
nütt két részben adták, de itt, hogy mindenki 
megnézhesse, egy részben vetitődik az egész 
darab 

Prima cserépkályhát 
szállítok legjutányosabb árban 
a legegyszerűbbtől a legfino-
mabb kivitelig, szerelve, vagy pe-
dig csak a csempeanyagot a med-
:: gyesi »METAN«:-gyárból. :: 

C ^ r a e f O y u l a 
kályhás, Media?. 

A helybeli Siooi&lis Misssió 
vasárnap tartotta meg városunkban a 
Katholíkus Nők napját, amely ugy er-
kölcsileg, mint anyagilag a legjobban 
sikerült. D. e. fél  10 órakor volt a 
a gyülekezés a főgimn.  tornacsarno-
kában, ahonnan az egybegyűltek tes-
tületileg vonultak át a plébániai temp-
lomba, ahol az ünnepélyes énekes és 
zenés szentmisét Pál István pápai pre-
átus végezte fényes  papi segédlettel, 
amit a hivők áhítattal hallgattak. — 
;ste 9 órakor a főgimnázium  torna-

csarnokában estély volt gazdag mű-
sorral, amelyen Frölich Ottó igazgató 
mondott magasan szárnyaló beszédet 
arról a szükséges lelki összetartásról 
és munkáról, amelyre ma a katholi-
kus nők hivatottak. Hannig Baby zon-
goratanárnő precíz játéka által ragadta 
magával a közönséget, ismét beiga-
zolva a zongoratudás terén való nagy 
készültségét. Feltűnő és kedves volt a 
székelyruhában megjelent Szolga Etus 
szavalata, amellyel teljesen megnyerte 
a hallgató közönség tetszését. Hal-
mágyi Samuné énekét, melyet Tom-
pa Lászlóné kisért zongorán, oly taps-
vihar követte, hogy azt meg kellett 
ismételnie. Kabdebó Annus az ő szo-
kott megnyerő kedvességével szavalt. 
Majd egy zenetríó következett, ame-
lyet Ferenczy Annus zongorán, Pelt-
zer dr. hegedűn és Krammberger csel-
lón adtak elő. Az előadott nehéz és 
mélyjárásu klasszikus darab befejezte 
után a közönség hosszantartó tapssal 
sietett honorálni szép teljesítményüket. 
Végül Mordán Mariska és Bucsi Ilon-
ka egy kacagtató jelenetet adtak elő, 
ismert komikai készségükkel. A mai 
nehéz viszonyok között szinte bátor-
ságszámba megy egy ilyen előadás-
nak a megrendezése, s ezért, a türel-
mes munkát végző vezetőség mellett, 
nagy elismeréssel kell megemlékez-
nünk Köllő káplánról, aki ritka ügybuz-
gósággal fáradozott  ugy a templom-
ban megtartott lelki áldozás előké-
szítése, mint az estélyen ^működött ta-
goknak a megnyerése érdekében, mi-
által az előadásnak megtarthatását 
és sikerét is biztosította. —r. 

Értesítés. A Romániai Munká-
sok Rokkantsegélyző Nyugdíjegylete 
fizető  tagjainak tudomására hozom, 
hogy a tagsági díjak befizetését  a szo-
kott helyiségben julius 5-én, vasárnap 
d. u. 3 órakor teljesíthetik. A pénztáros. 

X Prixmás látcsövet keresek 
megvételre. Cim a kiadóhivatalban. 

Közgazdaság. 
Elszorul a szív, mikor azt látja, 

hogy a tavaszi áradások és az állandó 
esőzések miatt le a megye határáig a 
Küküllő-menti legtermékenyebb földek 
egy része még ma is vetetlen áll. 

Jól benne vagyunk az időben, a 
nálunk termelni szokott termények 
már alig hoznának valami jövedelmet 
a gazdának, de azért a be nem ve-
vetett terűleteket mégis kár lenne egy 
egész évre pariagon hevertetni. Még 
megérdemli, hogy csalamádét, tarió-
répát, vagy (ami legbiztosabb) mo-
hart vessenek. A mohar akár nyersen 
etetve, akár száritva, értékes takar-
mány, s »lapos-fŰ€  néven a folyó-
menti községek nem előnyös oldaláról 
ismerik, — elgyomositva nagyon rontja 
a törökbuza vetéseket, de mint takar-
mány elsőrendűnek ismert. Egy holdra 
20—25 kgr. vetőmag szükséges s a 
vetőmag a Mezőgazdasági Kamara, 
vagy a Szász Gazd. Egylet utján is 
beszerezhető. Egy kgr. ára kicsinyben 

árusítva 12 lej. A tarlórépa még ked-
vező időjárás esetén szintén teljesen 
kifizeti  magát. 

Egész hasznot nem ad a mos-
tani vetés, de mégis kár lenne, hogy 
annyi föld  egy éven át termést ne 
adjon és elvaduljon. 

Piaci 4rak. A buza: 55-60, 
árpa : 38—42, rozs : 40—45, zab : 28— 
32, tengeri: 38—40 leu vékánként. 

V-ó. 
Klad6tnlajdonos: a Könyvnyomda B-T 

Odorhelu—Székelyndvttrtiely. 

Hölgyek figyelmébe! 
Megérkezett a YllághirU HEN-
KEL-féle  léghűtéses, örök-

bullámositó gép 
Nagy Ferenc fodrászhoz. 
Használt Gilette-pengéket 

ujakra becserélek! 
No. G. 1049-1932. 

Piíblicatie de lícítatíc. 
Subsemnatul Portárel aduc la cu-

no?tínta publíca in senzul légii artcu-
luí LX, din 1881 § 102 respective 
LXl. din 1908 § 19 cumcá lucrurile 
urmátoare 9. a, una autó camionetá 
Brockvay Nr. 1081 Bv. care ín urma 
decísului No. 2277—1931 Judecátoriei 
Ocland sau execvat ín 9 aprilie 1932 
in favorul  execvatorului Helsdörfer 
Péter repr. prin advokat Dr. §tefan 
Mathé impotriva execvatului Lueta 
pentru íncassarea capitalului 14975 Lei 
§i acces. prin exccû ie de acoperire §i 
cari s'au pretuit ín 20.000 Lei se vor 
vinde prin lícitatie publícá. 

Pentru efeptuirea  acestui licitaíi-
uni, pe baza decísului Nr. G. 1049— 
1932 a Judecátoriei Ocland terminul 
pe 9 Julié anul la 1932 orele 11 a. 
m. in Baia Sft.  Cruce Lueta. §i tô i 
cari au voie a cumpárá, sunt invítâ i 
prin acest edict cu observarea aceea, 
cá lucrurile susamintite vor fi  vándute 
ín senzul legilor XL. din 1881 §. 107 

107 celor carii dau mai mult, lán-
gá solvire in bani gata $i ín caz ne-
cesar ?i sub pretul de strígare. 

Pretan̂ iune care e de incasat fa-
ce 14975 Lei capital. dobánzile 9''/o 
iar spesele pánS acum stabilíte de 
7661 Lei. 

Itrucát mobilele cari ajung la h-
licitatie ar fi  fost  execvat de alti 
§i acestia ?í ar fi  ca?tígat dreptul de 
acoperire, licitatia prezentá este ordo-
natá §i ín favorul  acestora ín senzul 
articulului XLI. din 1908 § 20. 

Ocland 21 Junie 1932, 
(Indescifrabíl)  del, jud. 

Megszűnik 
Udvarhelyt a vasúti állo-

más mellett levő 

sirkőraktár. 
Különböző kész márvány és 
trachit(cserekö) síremlékek 
• tlllllllltllllllll*!*********'********"**'*""""*"*'**"**'**'* 
mélyen leszáhitott á r ^ 
kaphatók"̂ ^ W 
r legoícsó̂  árban készülnek. 

Ha elegáns és szép cipőt 
akar vásárolni, ugy keresse fel 

Dobrai KároÍ¥ 
cipő üzletét, ahol a legkényesebb 
igényeket Is kielégítő dús válasz-
ték áll rendelkezésre Ugyanott 
mérték utáni megrendelések vétel-
kötelezettség nélkül készülnek. 

KönyyByomda RéBzvéiiytáraaBág Odorheiu—Székelyudvarnely. 


