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Bulev. Regele Ferdinand 14 Bzâm 

(v. Kossuth-utca). 
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A Magyar Párt központi elnöki tanácsa 
kitűzte az országos nagygyűlést. 

Közgyűlést tart a megyei tagozat is. 
Az Országos Magyar Párt elnök 

• tanácsa jul. 2 ikára, Marosvásárhelyre 
tűzte ki az országos nagygyűlést s szét-
küldte meghívóit a megyei tagozatok-
hoz, hogy a nagygyűlésen való kép-
viselt etésük iránt intézkedjenek. 

A romániai magyar nemzet ezidei 
nagygyűlése még az eddigieknél is im-
pozánsabbnak és ünnepélyesebbnek 
Ígérkezik, mert a nagygyűlés a ma-
gyarság részére az az alkalom, ami-
kor mint nemzet-társadalom a maga 
kizárólagosan illetékes szerve utján ki 
szokta nyilvánítani a nemzeti politiká-
ban követett álláspontjait és törekvé-
seit. Az ország minden részéből töme-
gesen fog  Marosvásárhelyre zarándo-
kolni a magyarság s különösen a 
székely vármegyékből készülnek „'töme-
gesen a nagygyűlésre a székely gazdák. 

Megyei tagozatunk elnöksége ez-
úton Invja rd'alT~osl>zeV XüZSégMiTgö-
zatok elnökségeit, hogy buzdítsák a 
párttagokat a nagygyűlésen valórész-
vételre s felkéri  a jelentkezőket, hogy 
junius 20 ig jelentsék be részvételüket 
dr. Hinléder F. Ákos ügyvezető alel-
nökhöz, mert ezesetben ingyenes el-
szállásolásukról is gondoskodni fog. 
Közvetlenül is lehet jelentkezni a ma-
rosvásárhelyi tagozat főtitkáránál:  dr. 
Biró Istvánnál (Târgu-Mures Strada 

CogăIniceanul3.) A jelentkezők a me-
gyei tagozat elnökségétől megbízóle-
velet kapnak, ami az elszállásoláshoz 
és a gyűlésen való részvételhez szük-
séges. Különösen nagy jelentősége lesz 
annak, ha Udvarhelymegyéből vonul 
fel  minél több székely gazda Marosvá-
sáihelyre, mert az utóbbi időben éppen 
megyénk volt az, amelyikből a »szé-
kely harisnyát« annyi mindenféle  gyű-
lésen és -tüntetésen mutogatták s a 
julius 2-iki kongresszuson meg kell 
mutatnunk nekünk is a világ előtt, hogy 
a legmagyarabb vármegyének mi az 
igazi közvéleménye ?! 

Az országos nagygyűlést megelő-
zően, jun. 20- án, kedden, tisztújító köz-
gyűlést tart megyei tagozatunk is, a me-
lyen beszámolót fognak  mondani a 
megyénkbeli magyar parlamentárok, dr-
Balogh Arthur szenátor, dr. Willer Jó-
zsfcT  "£§ taáT Ferenc képviselők. De 
előreláthatólag résztvesz a megyei ta-
gozat közgyűlésén gróf  Bethlen György 
országos pártelnök is, akit tudvalevő-
leg a mi megyénk is megválasztott 
képvi.;előúek. 

Ugy az országos nagygyűlés, mint 
a megyei közgyűlés részletes prog-
rammját ismertetni fogjuk  következő 
számunkban. 

Ipartestületi ügyek, 
Országos kirakó vásárok : junius 

10 én Nagysármás, Keresd, Petele, 
Elek, Szentháromság, Gyertyámos, 
12 én Etéd, Küküllővár, Gyalakuta, 
13 án Nagyekemező, Almakerék, 15 én 
Gyergyószentmiklós, 16 án Kőrispa-
tak, 19 én Székelyudvarhely. 

Iparos testvéreink tudomására hoz-
zuk, hogy az ipartestület elöljárósága 
Pluhár Gábor ipt. titkárnak saját ké-
résére 2 és fél  hónapi fizetésnélküli 
szabadságot adott, mely idő alatt Plu-
hár titkár Homoród-fürdő  igazgatói 
állását tölti be. E 2 és fél  hónapra 
a titkári teendők elvégzésével Szabó 
Gyula kárpitos mester ipartestületi 
számvevőt bízta meg az elöljáróság. A 
hivatalos órák ez idő platt is ugy ma-
radnak, mint a múltban voltak. 

Felhívjuk iparostársaink figyelmét 
a közelgő tanonciskolái kiállításra, 
mely valószínűleg f.  hó 22 én lesz. 
Ipartestületünk a tantestülettel kar-
öltve rendezi meg a f.  évi tanonckiálli-
tást, amelynek sikeréhez minden ta-
nonctartó mester hozzá kell, hogy 
járuljon már csak azért is, hogy a 
jövő iparos nemzedékben neveljük a 
becsvágyat, törekvést a nemes ipari 
versenyre. Tudjuk, hogy a mai nehéz 
viszonyok közt nagy gondot jelent 
iparos társaink részé.e, hogy tanonca-
iknak a kiállításra megfelelő  anyagot 
adjanak, de igyekezzék ezt mégis 
az iparosszakma fejlődése  érdekében 
mindenki megtenni. A kiállító tanon-

coknak alkalma nyílik a nemes ipari 
versenyre, mert a kiosztandó okleve-
lei'nen háromféle  minősítés lesz, s 
amennyiben iparostársaink közadako-
zásából valamelyes összeget sikerülni 
fog  összehozni, ugy az oklevélen kí-
vül még pénzbeli adományokban is 
részesíteni fogjuk  az arra érdemes 
munkát kiállító tanoncokat. 

A munkakamarák valóságos meg-
alakulásáról rtiég semmi pozitív ered-
mény nincs, inert ilyen irányú értesí-
tést hivatalunk még nem kapott. 

Testületünk elöljárósága kéri ipa-
rostársáit, hogy tagdijhátrálékaikat a 
lehetőség szejjnt a testület hírnökének 
fizessék.  A Havi blokk alapján min-
denkinek alkalma nyilik még 5 lejes 
részletekben is i fizetni  tagdijaikat. 

I Az ipartestület. 

Konverziós adósok 
figyelmébe. 

Ismételten figyelmeztetjük  az uj 
konverziós törvény kedvezménye alá 
eső azokat az adósokat, akik nem 
váltóra vették fel  a kölcsönt s arról 
eddig még váltót nem adtak, — hogy 
junius 14-ikéig  adjanak  a hitelezőnek 
váltót  az adósságukról, mert ha ezt 
elmulasztják, a törvény kedvezményeit 
elveszítik és egész tartozásuk rögtön 
felhajtható  lesz. A váltó bélyegmentes. 

x Veszek a Dicsőszentmártoni bank 
helybeli fiókjánál  elhelyezett összegről 
betétkönyvet. Cím a kiadóban. 

Dalosverseny Udvarhelyen. 
Pünkösd harmadnapján tartja meg 

a VI. udvarhelyi daloskerület máso-
dik dalosversenyét városunkban. A 
nagyszabású verseny és kapcsolatos 
ünnepély lefolyása  következő: 1. Ked-
den, junius 6-án d. e. fél  9 órakor 
gyülekezés : az egyház kollégium mel-
letti tanácstermében. 2 Istentisztelet a 
református,  róm. kath. és unitárius 
templomokban : a versenyző dalárdák 
felekezet  szerinti részvételével. 3 Isten-
tisztelet után a dalárdák üdvözlése és 
a zászlók megkoszorúzása: a kollé-
gium melletti tanácsterem udvarán. 
4. Felvonulás: a Bukarest szálloda 
színháztermébe. 5. Kötött darabok 
versenye d. e. 10 tői déli 2 óráig. 
6. Szabadon választott darabok ver-
senye d. u. 3—6 ig. 7. Az eredmény 
kihirdetése és a nyereménytárgyak 
kiosztása. 

Este 9 órai kezdettel díszhang-
verseny a Bukarest-szálloda színház-
termében, a következő érdekes mű-
sorral : 1. Imnul Regal: Trăiască Re-
gele. Énekli a versenyző dalárdák kö-
zös kara. 2, Beszédet mond : Tárcza 
Bertalan R. M. D. Szövetségi főtitkár. 
3. Ének. Előadja: az első dijat nyert 
férfi  kar. 4. Keresztes, Horváth: Szé-
kely népdalok. Előadja: B. Sólyom 
Euilh. 5. Ének. 'Előadja . ül' első iijat 
nyert vegyes kar. 6. Népdalokat éne-
kel cigányzenekiséret mellett: Simon 
Imre. 7. Népdalegyveleg. Előadja: a 
székelyudvarhelyi ref.  vegyeskar. 8. A 
varázssip. Énekes jelenet. Irta : Vajda 
Ferenc, zenéjét szerzette: Révay 
György. Személyek : Tündér: Udvard 
Gizike. Székely: Nagy Dénes. Kar : 
udvarhelyi ref.  vegyes kar. 

Előadás után tánc. 
Hely árak: A versenyre délelőtt 

és délután 20 leu. A jegyek megőr-
zendők. Az estélyi hangversenyre: 
Oldal- és támlásszék 30 leu. Zártszék 
25 leu. Állóhely 15 leu. Páholy 120 
leu. Karzat: első hely 30 leu, második 
hely 15 leu. Jegyek előre válthatók a 
Könyvnyomda R.-T. üzlethelyiségében, 
este a pénztárnál. A rendezőség kéri 
az érdeklődő közönséget, hogy jegyét 
mindkét alkalomra előre váltsa meg, 
mert a verseny a jelzett időben pon-
tosan megkezdődik. Akit érdekel a nép-
kultúra, okvetlenül vegyen részt szé-
kely népünk e gyönyörű dalosünne-
pélyén. Szíves pártfogást  kér: a ren-
dezőség. 

A revízió ellen. 
Városunkban csendben és rend-

ben folyt  le a revízió-ellenes tüntetés. 
A gyűlés megrendezésére alakult bi-
zottság előkészítő munkája nem mond-
ható tapintatosnak és ízlésesnek. Vaida 
miniszterelnök már régebb kijelentette 
s bizonyára az itteni vezetőkörökkel 
is közölte azt a nézetét, hogy csak 
ugy van értelme és értéke a revízió-
ellenes tüntetésnek, ha az a polgár-
ság szívből jövő, önkéntes (spontán) 
megnyilvánulását fejezi  ki. Ezzel a 
helyes felfogással  merőben ellenkezett 
a rendezőbizottság fellépése,  amikor 
majdnem ultimátum-szerű meghívók-
kal szólította fel  a részvételre a város 
társadalmi egyesületeit és intézményeit, 
sőt a politikai pártokat is s ezek kö-
zött magát a Magyar Pártot is. A 

spontán megnyilatkozás elvével még-
kevésbé egyeztethető össze az, hogy 
a gyűlés szónokaiképpen állami szol-
gálatban, tehát függő  helyzetben levő 
embereket is jelöltek ki. 

Hivatali uton, — tehát a minisz-
terelnök felfogásával  ellentétes meg-
oldásképpen — a jegyzőkön át történt 
a községi bírák és tanácsosok kiren-
delése is. 

* 

A gyűlés lefolyásáról  jelenthetjük, 
hogy azt Laslo esperes nyitotta meg, 
mint elnök, ismertetve a revízió-elle-
nes gyűlések célját. A gyűlés első 
szónoka T. Puşcariu líceumi tanár 
volt s ugy ő, mint a többi szónokok 
— N. Georgescu, Jon Lie, Siketes 
Sándor h. újfalvi  tanitó, Nagy Domo-
kos farkaslaki  lakos és Ács Lajos 
(Keresztúr), továbbá dr. Pop Aurel, a 
nemzeti paraszpárt-, J. Popa, a Duca-
féle  liberálispárt, Nistor Joachim, a ghe-
orgisták és Ciochină, a gogisták nevé-
ben a revízió ellen s az ország jelen-
legi határainak megvédése mellett nyi-
latkoztak. Magyar nyelvű beszédet 
mondott Bányai János áll. ip. isk. ta-
nár és Cismaşiu vargyasi iegyző. Ro-
tiíán nyelven ÍHOK  uini w •»«íZto*wI>l-' 
nes beszédét dr. "&éti Imre, az úgy-
nevezett magyar kisgazdapárt nevé-
ben, úgyszintén dr. Kálmán József 
ügyvéd, a zsidópárt nevében. A gyű-
lés utolsó szónoka M. Constantinescu 
ügyvéd volt, aki a határozati javas-
latot olvasta fel,  melyet a gyűlés egy-
hangúlag elfogadott. 

Peltzer Vilmos C-dur miséjének 
első előadása Udvarhelyen. 

A »Julia szép leányc nagy sikerű 
előadása után ismét eredeti  mű, egy 
zenés mise előadásában fog  gyönyör-
ködhetni az udvarhelyi műértő közön-
ség. Pünkösd vasárnapján d. e. 9 óra-
kor a szentferencrendi  templomban 
mutatják be először Peltzer Vilmos dr. 
legújabb zenemüvét, a Szent Cecilia 
tiszteletének ajánlott C dur misét. A 
misét a filharmónikus  gárda gyakor-
lott muzsikusai, énekesnői és éneke-
sei fogják  előadni, azok, akik évek 
óta önzetlenül dolgoztak városunk 
zenekultúrájának a fejlesztésén,  s. 
megállapíthatjuk, hogy eredményesen, 
mert amióta a filharmonikusok  el-
kezdték az ő zene- és dalfejlesztő 
propagandájukat, a nemes verseny 
folytán  a régebbi, szép multu Székely 
Dalegylet is óriási lendületet vett, s ma 
több sikerrel működő zene- és énekkar 
van városunkban, s a zene- és dalked-
velő közönség is napról-napra növeke-
dik. S ez jól is van így, mert ha valami -
kor, ugy éppen a mai nehéz napok-
ban van szükségünk arra, hogy a min-
dennapi nehéz munka után egy kis 
lelki szórakozást keressünk abban, 
aminek a szépsége abszolút és örök: 
a zenében és dalban. 

Peltzer Vilmos dr., ez a fáradha-
tatlan, érdemes muzsikus is, idegölő 
hivatali munkája után a hangjegyek 
birodalmába menekül, s elmerülve az 
ősrégi mise örökös és változhatatlan 
szövegébe, elgondolkozik azon, hogy 
milyen felséges  gondolat is a »Credo 
in unum Deum« (Hiszek egy Isten-
ben). És elgondolása lelkében zenei 
visszhangra talál, gondolatait papirra 
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veti, s megszületik a mise legszebb 
része, a művészies és értékes »Credo«. 

De nem is bocsátkozom előzetes 
kritikába, nem akarom befolyásolni  a 
hallgatóságot, hiszen mindenki, aki 
szereti a szép és komoly zeríét, maga 
fogja  elbírálni a szerző legújabb mü-
vét. Mert tudom, hogy pünkösd va-
sárnapján együtt lesznek a ferenc-
rendi templomban a szép és komoly 
zene és dal kedvelői, sőt azt hiszem, 
hogy a különféle  dal- és zeneegyesü-
letek segítségével, az azokban mű-
ködő kitűnő énekes és muzsikus ta-
gok összefogásával,  a jövőben nagyobb 
zenei feladok  megoldására is képesek | 

Udvarhelymegye területén a gaz- | 
dasági kamara buzditó munkája és ; 
tanfolyamai  révén mind a 141 köz- | 
ségben élénkebb lett a gyümölcsfa-ül-
tetés. A házikertekbe leginkább vegyes 
fajtájú,  korábban érő, s igy főleg  a 
család részére termő, a külső birtokok 
területeire inkább későbben érő, s fő-
leg kereskedelmi értékesítésre szolgáló 
almaféléket  igyekeznek ültetni. Meg-
értette gazdaközönségünk, hogy a 
magtermelés és állattenyésztés mellett, 
miután ezek, az árak erős leesése kö-
vetkeztében, nem tudják a családok 
megélhetését biztosítani, az eddig mel-
lékesen űzött gyümölcstermelés kellő 
felkarolására  is érdemes figyelmet  for-
dítani a annak céljaira helyet engedni. 

Ösztökélhet különben mindnyá-
junkat erre az élő példa is. Ahol a 
gyümölcstermelés már régebbi idő óta 
meghonosodott termelési ágazat, mint 
Beszterce-, Máramaros-, Szamosme-
gyék vidékein, ott egy újonnan vásá-
rolt, vagy örökölt birtokot az uj tu-
lajdonos legelőször (a gazdasági szán-
tást* vetést nem akadályozó módon) 
beültet gyümölcsfákkal,  ha esetleg 
az még nem volna betelepítve. Tudja 
ugyanis, hogy egy müvelés nyomán 
a gazda kettős termést arat, egyet a 
magtermés után, másikat pedig a Gál 
napja (okt. 16-ika) táján szüretelni 
szokott téli almafélék  gazdag termése 
révén. A mai árviszonyok mellett min -
den ki ——^hatj-?. hogy nálunk a 
legjobb hold föld,  gabonatermelés ré-
vén, a legnagyobb erőmegfeszités  mel-
lett sem hajt többet 5000 lejnél, sőt 

A felügyelő  ur jó vásárt 
csinált* 

Irta: Vajda Ferenc. 

A kis város fapiaca  tele volt fás 
szekerekkel. A kemény fa  tetején ásí-
tozó székely atyafiak,  álmos szemű 
fehérnépek  sütkéreznek a kelő nap 
aranyos sugaraiban. Egyik legény a 
lovak haját húzogatja. Másik bokázik 
a tehenek előtt. Mert szó, ami szó: 
csipős hideg van. Mindannyian várják 
a jóakaratot. 

A szekér még egyre omlik. Való-
ságos szekérvár keletkezett a fás  sze-
kerekből. Megvolt az őszi takarodás. 
Elkezdődött a téli munka: favágás 
hordás, árusítás. Most mindenki ezen 
kap. Éz a havasalji székely nép élete. 
Tavaszon, nyáron át, forró  melegben 
túrja a silány földet,  arat, kaszál. Té-
len, csattogó hidegben hordja a fát. 
.Örökös munkában : mégis alig élhet. 
Am azért itt nem hagyná, el nem 
cserélné ezt a földet.  Megszokta. Sze-
reti 1 

Zádor János is itt van a szekér-
várban. Korán jött. Még alig virradt: 
már a piacon volt. Éppen a tinókat 
regulázza. Most tanította be : egy ki-
csit csintalanok. 

— Moe, Rendes mee. Ne rázd a 
fejedet.  Még eleget rázhatod, estig. 

Aztán, átszól a szomszédnak : 
— Ma gyenge vásár lesz, ko-

mám. Sokan vagyunk. 
— Milyent az Isten ad, koma, 

olyan lesz. 
— Nekem, bezzeg, kellene a jó 

vásár, mert a mult heti fát  is lerak-
tam. Egy kicsit nyessecske volt. A 
kutyának se kellett. 

— A vásár azon múlik, koma, 
hogy tartsuk ? Ha kied is, más is rá-
tartaná : megvennék, úgyis, az urak. 
Mert fa  kell. Itt a tél. 

— Fa kell, az igaz, de pénz is 
kell. Kettőn áll a vásár: az eladón és 

leszünk. Nem ugy gondolom ezt én, 
hogy a mostani különféle  dal- és ze-
neegyleteket egy nagy közületbe fog-
juk össze (ámbár az erők összefogása 
sohasem ártott). De ha egy nagyobb 
szép zenei müvet adunk elő, abban 
támogassanak az összes dal- és zene-
egyletek, — a közös munkával, kö-
zös erővel elért sikerben aztán mind-
egyik osztozhatik. 

Ha már egyéb téren oly sok za-
var, széthúzás van, próbáljuk meg a 
zene- és dal-kultura terén, az össz-
hangok birodalmában az összhangza-
tos együttműködést. 

Voszka István dr. 

I ennyit sem, mig egy hold területen 
; rendszeresen telepitett Jonathán-alma-
I fák  után, ha azok legalább középnagy-

ságig már felnőttek,  a gyümölcsöt 
még szedéskor, azonnal értékesítve is, 
könnyűszerrel bevesz a gazda hatszor 
annyit, mint a magtermés árából. 

Vármegyénk mindenik községé-
nek területein kitűnően megteremnek 
ugy a nyári, mint a téli gyümölcsök 
egyaránt. Mégpedig ahol az éghajlat 
enyhébb, pld. Szekelykeresztur vidé-
kén, ott a gyümölcsök gyorsabban 
megérnek és édesebb izüek, ahol vi-
szont az időjárás hűvösebb (Orosz-
hegy, Szentegyházasfalu  stb. vidékén), 
ott ugyan későbben érnek meg, de 
viszont vastagabb héjú, illetve viasz-
rétegű, s igy több ideig eltartható al-
mát szedünk a fákról. 

Tehát csak a birtokos gazdák 
elhatározásán múlik, hogy a várme-
gye egész területén, a várható leg-
magasabb mértékűvé fejlődjék  ki a 
gyümölcstermelés, amely jelentékeny 
jövedelmet hoz a gazdák, s általuk 
az egész vármegye közönsége szá-
mára. 

S ha számbavesszük még azt is, 
hogy Románia ezidőszerint gyümölcs 
szükségletének tekintélyes részét kül-
földről,  mégpedig a tizenkétezer kilo-
méter távolságra fekvő  amerikai Kali-
forniából  szerzi be, s horribilis, vé-
kánkénti 400—60ö lejes árat is fizet-
nck crcttQ a fogyasztók,  akkor nekünk 
erdélyi, s közelebbről: udvarhelyme-
gyei gyümölcstermelőknek, illetve gaz-
dáknak is meg kell indulnunk a szé-

a vevőn. Éppen az volt a baj, hogy 
igen rátartottam. Ott is marada. 

— Igaz, a pénz miatt, sokszor 
olcsón kell elvesztegetni a portékát. 

Mig igy teszik a törvényt: egy 
vevő állott meg a Zádor János sze-
kere mellett. Előkelő, jó kinézésű uri 
ember. 

— Hogy ez a szekérfa,  atyafi  ? 
— Jó száraz fa,  naccságos ur. 

Nincs felaggatva.  Nézze meg. 
Az ur nézegeti jobbról balról. A 

pálcájával kopogtatja. Közben még a 
szekértáblát is megpillantja. 

— Nem éppen elég száraz. 
— Ez-e ? No, még ezt se mondá 

senki. Ez olyan kemény, mint a csont. 
Ugy ég, mint a zsir. 

— Jó, jó. De mi az ára ? 
— Nem veszünk össze. Látom, 

hogy a naccságos ur finom  ember. 
— De piégis mit kér érte ? 
Zádor uram végre kiböki az árát. 
— Százból kihagyok ötöt. 
— Ki húszat, ha el akarja adni. 
— Én e ? Én, ha soha el nem 

adom, akkor se. Milyen fa! 
A vevő elindult. Zádor uram 

utána kiált. 
— Maradjon ki tiz. 
De már késő volt. A vevő eltűnt 

a szekerek között. 
Nem baj. Jött a másik . . . har-

madik. Elkezdődött az alku. A kilenc-
venet azonban senki se igérte meg. A 
tizedik is kötötte magát. 

— Százból kimarad husz. Kell-e ? 
Itt a felpénz. 

Zádor uram nem tartotta tovább. 
Kezet adott. Az előleget eltette. Aztán 
egy-kettőre el. Le a fát.  Fel a mási-
kat. Ki a piacra. Hátha most szeren-
cséje lesz ezzel is. Várt, várt, de a 
szerencse csak nem jött. A vásárral 
együtt jár a várakozás is. Megéhezik 
az eladó is, az állat is. Mégis várni 
kell, mig a gazdája eljő. De csak nem 
jött a Zádor uram fájának  a gazdája. 

Harangoztak délre. A szekérvár 
megritkult. A vevők is meggyérültek. 
Szomszédai is már eladták az árut. 

lesebbkörü gyümölcstermelés érdeké-
ben, hogy országunk fogyasztó  piacait, 
nagyobb városait mi lássuk el jóval 
kitűnőbb izü Jonathán, Batul, Budai 
Domokos, Londoni Pepin, Sárga Balle-
fleur  stb. almákkal. Azután összeszö-
vetkezve teremtsük meg standardirozott 
gyümölcseink számára a külföldi  ex-
port lehetőségét is, mert a mi téli al-
máinkat mindenütt örömmel vásárol-
ják, akár a küküllőmenti borainkat, 
csak éppen legyen, amit szállítsunk, de 
ezidőszerint ugy vagyunk, hogy nin-
csen, amit a jópénzü vevőnek elad-
hassunk ebből a cikkből. Különös gon-
dot kell fordítanunk  arra, hogy nagy 
vidékenként csak egyféle,  s igy keres-
kedelmi kivitelre alkalmas gyümölcs-
félét  termeljünk. Nálunk ez a Jonathán, 
Budai Domokos, Londoni Pepin, Ba-
tul alma és a besztercei szilva, — ez 
utóbbi itthoni feldolgozásra. 

Első teendőnk legyen tehát a ki-
terjedtebb méretű gyümölcsfaoltvány-
telepités. Ilyen irányban az elmúlt 
évek alatt, anyagi erejéhez mérten, 
minden lehető agitációt véghezvitt a 
Mezőgazdasági Kamara, — a nagyobb-
méretü gyümölcstelepités érdekében 
való akciót azonban nekünk, udvar-
helymegyei gyümölcstermelő gazdák-
nak kell megindítanunk. Tudott do-
log ugyanis, hogy ugy a jelen évben, 
mint az elmúlt esztendőkben a föld-
mivelésügyi minisztérium az ország 
kiválasztott 5—5 vármegyéjében na-
gyobb arányú gyümölcsfaoltvány-te-
lepitési mozgalmat indított és segé-
lyezett olyképpen, hogy a gazdák által 
bejelentett oiiványszüKségletet kiosz-
totta, egyelőre díjmentesen, azzal a 
kötelezettséggel, hogy az oltványok 
árát 6 év múlva fogják  a gazdák 
visszafizetni.  Eme kitűnő minőségű 
oltványokból tizenkétezer darab Jo-
nathánt magam is szemléltem, egy 
faiskolában  utrakészitve, s mondhatom, 
hogy az elképzelhető legszebb 3 éves 
oltványok voltak, s miután ilyen kor-
ban már jelentékeny termést adnak, 
az árukat egyetlen év gyümölcs-
hozamának kis részéből, könnyűszer-
rel ki tudja fizetni  bárki is. Erre kell 
tehát, hogy szervezkedjünk most mi, 
udvarhelymegyei gazdák, gyümölcs-
termelők is minél előbb. Az.előkészítő 
munkálatok végzését készséggel vál-
lalom, az érdemleges elintézést pedig 
a Mezőgazdasági Kamara és a Gaz-

Egy kis melegítőre be is tértek 
Móric úrhoz. Ez is együtt jár a vá-
sárral. Zádor uram gondolt egyet. Rá-
csapott a tinókra. 

— Hi, Rendes, Bimbó 1 Menjünk 
a városba. Hátha ott jobb szerencse 
lesz. A nagy urak nem jőnek ide. 
Nekik a kapu elé kell vinnem. De 
akkor meg is fizetik  az arát. 

A tinók engedelmeskedtek az os-
tor hegyinek. Be a városba. Utc4ról-
utcárajárt. De, bizony, ott se csftiált 
vásárt. Kérdezgették az árát. De sokal-
lották, a fa  nyers is volt: a vásár 
elmaradt. Csupán egy úrforma  igért 
hetvenötöt. De az is megbánta. To-
vább ment. 

Elütötte a hármat... el a négyet 
is. Már bánni is kezdte, hogy miért 
kért olyan sokat? Alkuszik, ha még 
egy vevő jő. Megcsinálja a vásárt, de 
a fát  haza nem viszi, se le nem rakja. 

Amig igy búcsálódik: egy ur 
halad el a szekér mellett. Megpillantja 
Zádor uramat. Rögtön ráismer. Ez az 
én délelőtti emberem. Még nem adta 
el. Ugy kell neki, miért nem alkudott. 
Most már ugy adja, ahogy veszem. 
Aztán nem is vizsgálva a tát: félváll-
ról visszaszól: 

— Mit kér a fáért,  atyafi  ? 
De Zádor uram sem esett a feje 

lágyára. Nem a z ^ r t járja a vásárt, 
hogy ne ismerje a vásárlók minden 
fogását.  Egyik leszólja : milyen vén, 
milyen korhadt. Másik feleárát  igéri, 
mert rossz világ van. A harmadik dél-
előtt nem vásárol. A negyedik este-
felé  a maradékot lesi. Rögtön átlátott 
a szitán. Ha te ugy, én is ugy. Nem 
ismerjük egymást. 

— Hogy sok se legyen, csupán 
nyolcvanat. Este van. Haza kell 
menni. Azért adom ilyen olcsón. 

A vevő szeme felvillan.  Most 
kérve is nyolcvanat kér. 

— Alább, alább. Adok érte hat-
vanötöt. 

— Ezért a hetvenöt is meg volt 
igérve, jó uram. 

— Jó lett volna oda adni. 

dasági Hivatal vezetősége bizonyára 
szivesen fogja  tovább végezni, csak 
tényekkel, valóságos, komoly dolgok-
kal, kérvényezésekkel álljunk elő mind-
nyájan. 

Állítsuk össze tehát minderiik 
községből a kérvényezők névjegyzékét 
a betelepíteni szándékolt terület nagy-
ságát és az igényelt oltványok meny-
nyiségét, hogy ennek alapján egyön-
tetűen vihessük az ügyet a további 
felterjesztésre  a kamarához. Tömeges 
és indokolt kérvényező sünk kivont 
eredményében feltétlenül  biznunk kell. 
Ennek ügyét nagyban elősegíti a ka-
mara junius hó 18—28-ig tartandó 
gyümölcstermelési tanfolyama  is, mely 
sok embernek fog  ezen a téren helye.'S 
eligazításokat adni. ' 

A gyümölcsvédelem és együttes 
értékesítés kérdésében más alkalom-
mal fogok  javaslatot közölni. 

Gyerkes  Mihály 

SPORT. 
F. hó 28-án, vasárnap dölt el a 

segesvári alkerület^football-bajnoksága, 
amelyet a Hargita a STV felett  ara-
tott győzelmével megérdemelten vere-
dett ki magának és amely neki a 
büszke bajnok cim viselésére ad jogot. 

Több, mint egy évtizede küzd a 
Hargita és eddig mindig kénytelen 
volt megelégedni a tisztes második 
hellyel, több izben elesve egy-egy 
gólkülönbség miatt a már-mar biz-
tosnak hitt bajnokságtól. 

Vasárnapi győzelmével azonban 
pontot tett egy évtized munkájára és 
egyben a tavaszi fordulóra  is. 1:0-ás 
győzelmével megnyerte a bajnokságot, 
megelőzvén 1 ponttal az STV-t. Kü-
lön kell kiemelni, hogy a Hargita a 
tavaszi forduló  összes mérkőzéseit ka-
pott gól nélkül játszotta végig, vala-
mennyi ellenfelét  verve. 

A csapat tagjait külön külön le-
hetetlen megdicsérni, mert minden tag-
ja rászolgált a dicséretre. A döntő 
mérkőzést pedig igazán nehéz talajon, 
csúszós, ázott pályán küzdötte végig 
ugy-, hogy a csapat sehe* ki nein Ha-
gyott, szívvel-lélekkel játszott, ügyesen 
kombinált és sok lendülettel, észszerű-
en támadott. Az 1 : O ás eredmény nem 

— Hát azt miért? 
— Ma nem kap annyit érette. 
— Ezért a fáért?  Milyen szekér 

fa  ! Hajh, az áldóját ennek a keser-
ves világnak. Hát egy ilyen szekérfa 
ne érjen meg hetvenöt lejt. 

— Sokat ne beszéljen. Lássa a 
marhák is fáznak. 

— Fázzanak. Én is fázom. 
— De éhesek is. 
— Éhezzenek. Én se ettem ma 

reggel óta egy betevő falatot  sei 
— Sok beszéd szegénység. Adja ? 

Nem adja ? 
Azzal indul is: az egyetlen és 

utolsó, komoly vevő. 
Mikor jól elhaladt: Zádor uram 

utána kiált: 
— Naccságos ur I Hová kell haj-

tani ? 
— Csak ide, a harmadik szom-

szédba. 
— Jól van. Áll a vásár. Hatvanöt. 
Zádor uram behajt az udvarra. 

Mig a vevő a pénz után jár: rakja a 
fát.  De szaporán rakja, hogy mig a 
pénz jő : a fa  is legyen lerakva. Nem 
szeretné, ha az ur jobban megnézné. 

Nem is ment az arrafelé.  Inkább 
azon járt az esze, hogy olcsón meg-
kapá és egy kis borravalót ad az em-
bernek. Megérdemli. 

— Itt a pénz. Még adok rá öt 
lejt. Vegyen egy kis melegítőt. 

Zádor uram bámul. Nem álmo-
dik-e? Ebben a szűk világban, hogy 
felülfizetést  kapjon: ezt nem hitte 
volna. A pénzt eltette. 

— No, én világéletemben még 
ilyen emberre se akadék. Többet ad, 
mint a mennyit igér.' Ha meg nem 
sérteném, kicsoda az ur? 

— Én a törvényszéknél főfel-
ügyelő vagyok. 

Zádor uram esze megvillan. Csa-
varint egyet rajta. Ha ez az ur a fő-
törvényszéknél van : itt igazság is van. 
Meg kell, hogy kapja, amit Ígértek 
volt, 

— Naccságos ur! szólanék egy 
szót, ha meg nem haragudnék. 

Egységes eljárás gyümölcstermeléslink érdekében. 
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A vármegyei orvosok csökkentették dijaikat. 
Viszont ok is pontos fizetésre  kérik betegeiket. 

is hü kifejezője  a klasszisbeli különb-
ségnek, mert a Hargita ennél nagyobb 
góldiferenciával  volt jobb ellenfelénél, 
az STV nál. 

Az alkerület csapatai különben a 
következő helyezést érték el: 

1. Hargita 17 ponttal. 
2. STV 16 » 
3 Vitrometan 10 » 
4. MTV 10 » 
5. Acvila 6 » 
6. Unirea 2 » 

Most aztán hátra vannak az al-
kerületek bajnok csapatainak egymás-
közti mérkőzései, amelyeknek a győz-
tese, mint kerületi bajnok tovább megy 
a nemzeti liga bajnokságáért. 

A másodosztályú bajnokságért 
az alkerületben csak két csapat küz-
dött, a helybeli MTE és a medgyesi 
M 11. Eredmény: 

1. M 11 4 ponttal. 
2. ÖMTE 0 

A Hargita az őszi szezontól kezd-
ve második csapatát is szerepeltetni 
fogja  a II. osztályú bajnokságban, 
mégpedig Victoria név alatt. A Dist-
rict tegnap esti ülésén ezt már tudo-
másul is vette. 

Pünkösd másodnapján valószínű-
leg a brassói CFR, vagy egy maros-
vásárhelyi csapat fog  Udvarhelyen 
vendégszerepelni. A tárgyalások még-
folynak,  bővebbet a falragaszok  fog-
nak közölni. 

MTE—CsSC  5:0 (2:0) 
Az udvarhelyi MTE vasárnap 

Csíkszeredában játszott az ottani 
CsSC-vel, melyet az MTE nagy gól-
aránnyal vert meg. A gólokat Nagy 
P. (2), Kiselsţein (1) és Vákár (2) lőt-
ték. 

A máshol hirdetett, Astra—MTE 
közti mérkőzés nem lesz meg, mivel 
az Astrával nem jött létre a meg-
egyezés. Más csapatot az MTE ve-
zetősége az idő rövidsége miatt nem 
tudott lekötni. 

Az MTE meghívást kapott pün-
kösd első napjára a kézdivásárhelyi 
KSE-től sportpálya- és tribünavató 
ünnepélyért!, s az MTE inegliivábir 
elfogadta.  Drukkereket igen olcsón 
visz. Jelentkezni lehet Marcon Gézá-
nál. Indulás vasárnap reggel 6 órakor. 

— Dehogy haragszom. Csak bát-
ran, mondja. 

— Én ezt az ügyet megfelebbez-
ném ! 

— Miféle  ügyet? 
— Hát ezt a vásárt. 
— Hogy értsem ezt, jó ember ? 
— Hát, ugy értse, hogy ezért a 

iáért ma meg volt igérve a hetvenöt 
lej. Adja meg a íőtörvénybiró ur 
még azt a rongyos öt lejt, hogy ne 
károsodjék a szegény ember. 

Tetszett az urnák ez a beszéd. 
Nevet. Igy is nyer, — gondolja ma-
gában. Nem hetvenötöt, hanem nyolc-
vanat igért neki. 

— Jól van. Ha felebbez:  igen 
hamar le is tárgyalhatjuk az ügyet. 
Megadom. Itt az öt lej. 

Zádor uram majdnem hanyatt 
esett. Még jobban bámul. Bolond ez 
az ur, vagy mi ? Nem érti a dolgot. 
Eltette ezt az öt lejt is. 

— Köszönöm. Az Isten fizesse 
meg. 

— Nincs több szava, ugy-e? 
— Nekem nincs. Megkaptam, amit 

kértem. 
— De most nekem volna egy 

szavam, ha meghallgatná. 
— Meghallgatom én is. 
— Maga ugy-e, Zádor János 

Fenyőkutról ? 
— Én, az volnék, a micsodás. De 

hát honnét ismer az ur ? 
— Én a fapiacról.  Maga azt hiszi, 

ugy-e, hogy jó vásárt csinált ? Pedig 
én csináltam jó vásárt. A reggel nyolc-
vanat Ígértem a fájáért.  Akkor nem 
adta. Most, a jó áldomásra való mel-
lett is, megkaptam hetvenötért. 

Most a székely nevet. 
— Nekem se vala rossz vásá-

rom. Eladám a másik szekér fát  is. 
Most már a felügyelő  ur bámul. 

Nem érti. Ideje azonban nem volt, 
hogy tudakolja, mert Zádor uram rá-
csapott az éhes tinókra: Csáh, Csen-
des 1 Aztán kezével legyintve, bucsu-

_zott: 
— Adjon Isten jót, tekintetes ur 1 

Az udvarhelymegyei orvosi ka-
mara megbízásából Böhm Jenő dr. 
városi tiszti főorvos,  az orvoskamara 
titkára, a következők közlésére kért 
fel: 

A szinte tűrhetetlenné vált gaz-
dasági viszonyok kényszerítő nyomása 
alatt, a megye orvosai ugy határoz-
tak, hogy a betegek érdekében az 
eddigi alacsony orvosi dijakból is 20%-
os engedményt tesznek és igy e közle-
mény megjelenésétől az orvos rende-
lőjében a vizsgálati dij 80 lej, a be> 
teg lakásán tett látogatás 120 lej lesz. 
Az orvosi tudomány napról-napra ha-
talmas lépésekkel halad és evvel lé-
pést tartani napról-napra ujabb köny-
vek, műszerek és egyéb drága segéd-
eszközök szükségesek, amelyek hi-
ányát a betegek szenvedik meg. Vi-
szont a nyomorban sinylődő orvos 
nem szentelheti magát teljesen bete-
gének és az eddig szokásos »addig is 
köszönöm, doktor ur« vagy »Isten fi-
zesse«-ért a gyárak sem laboratóriumi 
felszerelést,  sem Röntgen gépet, Dia-
thermiát, kvarc-lámpát nem adnak. 

Kérjük tehát a közönséget, hogy 
a most megállapított minimális orvosi 
taxát, a vizsgálat után, minden felszó-
lítás nélkül azonnal fizesse  meg. A 
megye orvosai fegyelmi  büntetés ter-

HÍREK. 
Junius 2. 

Boldog  pünkösdi  ünnepeket 
kívánunk  olvasóinknak,  mun-
katársainknak  és  barátainknak. 

Bérmálás és iskolalátogatás. La-
punk mult számában illetékes helyről 
való értesités alapján azt közöltük, hogy 
a május 28-ikára hirdetett bérmálást 
városunkban Majláth püspök fogja  vé-
gezni. Éz a hiradásunk, sajnos, nem 
vált valóra, mert az orvos a fő-
pásztort gyenge egészségére és a sze-
szélyes időjárásra való tekintettel visz-
szatartotta a hosszabb úttól. Igy a bér-
málás kiosztására és a főgimnázium 
meglátogatására Zomora Dániel nagy-
prépost, püspökhelyettes és Szélyes 
Dénes prelátus-kanonok, egyházmegyei 
főtanfelügyelő  jöttek városunkba má-
jus 27-én délután 6 órakor. A bérmá-
lás május 28 án d. e. 9 órakor volt 
a főpapi  mise után. A püspökhelyet-
tes 160 hivőt bérmált meg, akikhez 
lelkes beszédet intézett. A bérmálás 
után az egyházközség egyesületei tisz-
telegtek a főpásztor  helyettesénél Pál 
htván, prelátus plébános vezetése mel-
lett. Délután a kis leánykongregáció 
tagavatását végezte a püspökhelyettes, 
hétfőn  pedig a r.k. főgimnáziumot  lá-
togatta meg a főtanfelügyelővel  együtt 
és teljes elismerésüket nyilvánították 
a fegyelmi  és tanulmányi állapot fö-
lött. Nevezettek kedden városunkból 
Csíkszeredába utaztak. 

Az ügyvédi kamara közgyűlése. 
A székelyudvarhelyi ügyvédi kamara 
junius 18 ikán délelőtt 11 órakor, a 
törvényszék főtárgyalási  termében tiszt-
újító közgyűlést tart. 

Istentisztelet a ref. templomban. 
A pünkösdi ünnepeken a ref.  temp-
lomban a istentisztelet a következő 
sorrendben foly  le : Első nap urvacso-
raosztás. Prédikál: Vajda Ferenc lelkész. 
Clierubini: Miatyánk. Közének. Orgo-
nakiséret mellett énekli: Simon Imre s. 
lelkész. Második és harmadik napon 
az istentiszteletet a s. lelkész végzi. 
A harmadik napi istentisztelet délelőtt 
9 órakor kezdődik. 

A Munteanu oklándi csendörör-
mester elleni választási bünperben má-
jus 31-ikén a törvényszék elutasító 
határozatot hozott. A törvényszék me-
gint nem vette figyelembe  az ügyvédi 
képviseletet, azzal indokolván, hogy a 
feljelentőknek  személyesen kell jelen-
lenniök a tárgyaláson. Dr. Wenetsek, 
mint a feljelentők  szabályszerűen iga-
zolt meghatalmazotja, a végzés ellen 
felfolyamodást  jelentett be. 

x Főzni is tudó mindenes-lányt 
keres junius 15 iki beállással gyermek-
telen házaspár. Útbaigazítást ad e lap 
kiadóhivatala. 

he alatt kötelezték magukat hogy hu-
zamos kezelés esetén, az illojális kon-
kurrencia elkerülése céljából, minden 
hónap végével számlát küldenek ki, 
s azt, aki fizetési  kötelezettségének 
nem tesz eleget, a kamara külön lis-
tába veszi. Igy a tehetős, de annak 
ellenére sem fizető  betegnek, amig fi-
zetési kötelezettségét nem teljesiti, csak 
arra lesz módja, hogy orvost az első 
segélynyújtáshoz kapjon. Természetes, 
hogy minden szegény beteget ingyen 
fogunk  kezelni, sőt a lehetőséghez ké-
pest ingyen gyógyszerrel is ellátjuk. 

Talán sehol annyi tudásban és 
szivjóságban gazdag orvos össze nem 
került, mint Üdvarhelymegyében, s 
utóbbi tulajdonságukkal sehol annyira 
vissza nem élnek, mint itt. Ez tette 
szükségessé jelen „közleményt, amely-
nek eredménye egész biztosan csak 
közelebb hozhat orvost és beteget, 
mert bizonyára kellemetlenebb, nem 
fizetve,  egyik orvostól a másikhoz 
bujdosni, mint egy minimálisan meg-
állapított orvosi dijat rendesen meg-
fizetni. 

Kérünk mindenkit, ne hozza or-
vosát kényszerhelyzetbe, fizesse  meg 
igénybevett szolgálatait, mert rende-
zett számla jóbarátságot jelent. 

Meghalt Szász József tanár. Szo-
morú hir érkezett néhány napja Kéz-
divásárhelyről. Szász József,  az ottani 
róm. kath. főgimnazim  tanára, 49 éves 
korában, május 27-ikén, rövid beteg-
ség után elhunyt. Szász József  ná-
lunk közismert egyéniség volt, hiszen 
mintegy 2 évtizedes, a helybeli r. kath. 
főgimnáziumnál  való működés után, 
csak pár éve távozott el városunkból, 
ahol a kulturális és társadalmi moz-
galmakban állandóan tevékeny részt 
vett, s a sajtóban is feltűnő  munkás-
ságot folytatott.  Váratlan halála tehát 
itt is általános megdöbbenést és rész-
vétet keltett. Holttestét Brassóba szál-
lították, s az ottani családi sirba te-
mették el. 

A róm. kath. népszövetség helyi 
tagozata junius 15-én, Űrnapján délu-
tán a megyei ifjúsági  tagozatok részére 
szavaló versenyt rendez, amelyre "már 
több községből megtörtént a jelentke-
zés. A szavaló versenyen kivül az if-
júsági énekkarok is ifognak  szerepelni 
egy közös karban egy egyházi és egy 
világi énekkel. Jelentkezni még lehet 
junius 5-ig. 

Halálozás. Özv. Tamás  Pálné 
Szabó Berta 61 éves korában, május 
31ikén, Zetelakán elhunyt. Kiterjedt, 
tekintélyes család gyászolja, közte a 
városunkban lakó özv. Haberstumpf 
Károlyné, Szabó Nándor és Szabó 
Endre, mint testvérei. 

Jánosy  Béla budapesti áll. reál-
gimn. tanár haláláról érkezett a na-
pokban városunkba gyászjelentés, 
mely szerint a haláleset május 28-ikán, 
»tragikus körülmények közt, váratla-
nul« történt. Az elhunyt, ki 51 évet 
élt, fia  volt Jánosy Péter helybeli nyug. 
főgimnáziumi  tanárnak, s igy váro-
sunkban is sokan ismerték. 

A tordai revizióellenes gyűlésről 
hazafelé  utazó románok a magyar 
lakosságú Sinfalván  a vonatról leszál-
lottak, s a többszáz főre  rugó tömeg 
egy joghallgató vezetése alatt benyo-
mult a községbe, ott a magyar gazdák 
házát, az unitárius papilakot szétdúl-
ták, kerítéseket, kapukat ledöntötték, 
a bútorokat összetörték, a ruha- és 
fehérnemüeket,  evőeszközöket maguk-
kal vitték, sőt az ottani falusi  bank 
pénztárából is elemelték a 20 ezer lejt 
tevő készpénzt. A botrányos támadást 
azzal tetézték, hogy magyar férfiakat, 
sőt tehetetlen öregeket és gyermeke-
ket is durván összevertek. Megverték 
még az istállókban levő állatokat is. 
Több magyar gazda súlyos sérülése-
ket szenvedett, egy pedig a kiállott 
izgalmaktól szívszélhűdés következté-
ben meghalt. A rombolók több mil-

A dalosverseny bíráló bizottsága. 
A vármegyei dalosverseny biráló bi-
zottságát, a beérkezett szavaatok alap-
ján, az elnökség a következőképpen 
állította össze. Élnök: Tárcza Berta-
lan, tagok : Seprődi Anna, Révay György, 
Kiss Elek, Peltzer Vilmos dr. 

Köszönetnyilvánítás. Feledhetetlen, 
drága Rózsikánk miatti bánatunkban 
résztvevőknek és az ő temetésén meg-
jelenteknek ezúton mondunk köszöne-
tet : Miklós  Károly  és családja. 

Nyirő József: Kopjafák. A nagy-
hírű, székely iró legújabb kötete. Meg-
rázó erejű novellasorozat a székely 
lélekről, székely tragikumról, Nyirő 
József  hatalmas temperamentumának, 
gazdag, zengzetes nyelvének megele-
venitésében. Az Erdélyi Szépmives Céh 
kiadása. Kapható 80 lejért nyomdánk 
boltjában is. A könyvet közelebbről 
bővebben is méltatni fogjuk. 

Általános Kereskedelmi és Ingatlan-
forgalmi  iroda Odorheiu Bulevardul 
Regele Ferdinand 12 szám (volt 

Bárány-vendéglő). 
Ipar,  kereskedelem,  mezőgazdaság  körébe 
tartozó  összes ügyletek  szakszerű  köz-

vetítése. 
Ingók  és ingatlanok  vitele,  eladása,  bér-

lete,  parcellázása,  becslése stb 
Információk  beszerzése. 

Gazdasági  és kereskedelmi  ügyletekben 
szaktanácsok  adása. 

A legminimálisabb  eljárási dij  csak 
létrejött  ügyletek  után lesz felszámítva. 

ÁLTALÁNOS  KERESK. 
és INGATLANFORGALMI  IRODA. 

Debitzky  és  Weinberger. 
3 - 3 

A tejnaproi közölt multheti tudó-
sításunk, a térszüke által ránk kény-
szeritett, rövid fogalmazás  miatt, hi-
ányos volt, annyiban, hogy kima-
radt a Rendek Géza neve, aki a me-
zőgazdasági kamara részéről szintén 
buzgón tevékenykedett a rendezésben. 

A róm. kath. főgimnázium évvégi 
munkarendje. Junius 10-én ka IV. és 
VII. osztályban megszűnnek az előa-
dások. Junius 14-én a IV. osztályos 
tanulók felvételi  vizsgája. Junius 14-én 
megszűnnek az előadások az I—IIÍ, 
és V. VI. osztályokban. Junius 16— 
20 ig muzeumok látogatása és kirán-
dulások, megállapított programm sze-
rint. Junius 20-án az I. osztályba be-
iratkozok felvételi  vizsgája. Junius 21-
én, szerdán 9 órakor ünnepélyes Te 
Deum, utána évzáró ünnepély és a 
jutalmak kiosztása. Minthogy a jutai-
mi alapítványok nem kamatoznak, az 
intézet igazgatósága szeretettel kéri a 
tanügybarátokat, hogy a jutalmazásra 
szánt adományokat hozzá mielőbb el-
juttatni szíveskedjenek. 

A sósfürdö. A n. é. közönség szí-
ves tudomására hozom, hogy a sós-
fürdő  a mai naptól kezdve, állandóan 
a közönség rendelkezésére áll. Árak: 
I. oszt. 23, II. oszt. 18 lej. Szives 
pártfogást  kér : ifj.  Fernengel  Gyula. 

1—4 
x Kerti vas-székeket megvételre 

keresek. Cím a kiadóban. 
Gyümölcstermelök ! Gyümölcsfái-

tokat permetezzétek a tavasz beállta-
kor 5°/o os Neo Dendrin oldattal. Neo-
Dendnn kapható a mezőgazdasági ka-
maránál. 

lióra menő vagyoni kárt is okoz-
tak. Hasonló rombolások történtek a 
Borév nevü magyar községben is. 

Az Országos Magyar Párt elnöki 
tanácsa, úgyszintén Boros György 
unitárius püspök, aki a helyszínére is 
kiszállott, táviratban tiltakoztak a durva 
támadás ellen, szigorú megtorlást és 
elégtételt követelve. A romboló tömeg 
egyik vezetőjét, Balint Alexandru jog-
hallgatót és 3 társát letartóztatták. 

A sinfalvi  és borévi magyarverést, 
s ezzel együtt a nemrég Tordán le-
zajlott hasonló választási erőszakot 
szóvá tették u magyar képviselőház-
ban is, ahol egyhangú helyesléssel 
fogadták  el Zsilinszky Endre képvi-
selőnek azt az indítványát, hogy a kor-
mány a magyar lakosság bántalma-
zása miatt kezdjen diplomáciai el-
járást. 

Tordamegyében 
rombolással végződött a revizióellenes gyűlés. 
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Az ugarrendszerii határokban is 
bekerithetök egyes területek gyümöl* 
esősök céljára- A gyümölcstermelési 
mozgalommal kapcsolatos többirányú 
érdeklődésre, a gazdasági hivatal tájé-
koztatása alapján közöljük, hogy az 
érvényben levő 1894. évi XII ik t. c. 
3. § a szerint, az ugar mezőben egyes 
táblák bekerithetök gyümölcsösök be-
állítása céljára, hogyha ezen bekerítés 
a többi birtokosoknak a hármas ha-
tárban való gazdálkodását nem aka-
dályozza. Ez irányban bejelentő kérést 
kell beadni a mezőbirtokossághoz (ez 
rendesen a közbirtokosság), hogy ve-
gye tudomásul és engedélyezze az 
ugarrendszerü határból való elkerítést. 
Ha ez elutasítja a kérelmet, a határo-
zat megfelebbezhető  a megyei tanács-
hoz, esetleg másodfokon  a földmüve-
lésügyi miniszterhez. A határozat min-
den esetben Írásban adandó ki a ké-
relmező félnek. 

Betöréses lopás miatt állott a na-
pokban a helybeli törvényszék előtt 
Kaznács Elemér 22 éves, jelenleg ka-
tonai szolgálatot teljesítő, napszámos. 
A vád szerint Kaznács Medeséren a 
mult évi julius 30 ikán, a háziak tá-
vollétében behatolt Dezső Dániel, Bar-
talis Lajos és Ambrus Sándor házába, 
még pedig ugy, hogy az elsőnél az 
ajtót törte be, a másodiknál az abla-
kon mászott be, végül Ambrus Sán-
dornál az ajtó kivülről nyitható kilin-
csét emelte fel,  s mindenik helyről 
különböző házi dolgokat, fehérneműt, 
s efélét  vitt magával. Kaznács e cse-
lekedeteit szegénységével, nyomorával 
mentegette a törvényszék előtt, amely 
őt, az enyhitő körülmények figyelembe 
vételével, 6 hónapi börtönre, s közhi-
vatal-viselési jogától 3 évre való eltil-
tásra itélte. 

Jégkár ellen kössön biztosítást a 
Gazdák Általános Biztosító 

Társaságánál. 
Előnyös feltételek,olcsó  díjszabás! 
Felvilágosítást nyújt és ajánlato-
kat felvesz  a székelyudvarhelyi 
főképviselet:  Bul. Regele Ferdi-

nand 51. 3—3 

A méhek a gyümölcskötödós mun-
kásai. A gyümölcsvirágzat megtermé-
kenyülésnek legfőbb  elősegilői a mé-
hek. A virágok kelyhében méz és vi-
rágpor után kutató méhek, mozgásuk-
kal a virágporzókat ráverik a bibe-
szárra, amelyik egyetlen himpor által 
megtermékenyülve, megindítja a gyü-
mölcskötődését és a világszép virág-
pompázat rövidesen befejezi  hivatását. 
Igyekezzünk tehát gyümölcsöseinkben 
méheket is tenyészteni legalább kö-
zönséges parasztkasokban, kétszeres 
haszna van a méhészetnek a gyü-
mölcsösökben. 

Selyem ruhákon akart aludni. 
Barabás Rebeka 52 éves székely-
andrásfalvi  lakos a mult évi julius hó 
20-án este Székelykereszturon berú-
gott állapotban egy selyem ruhát és 
egy selyemszoknyát lopott az állomás-
főnök  lakásából, majd elment egy 
közeli telekre, s ott másnap reggelig 
aludt. Itt talált rá, a lopott holmival 
együtt, ennek tulajdonosa, az állomás-
főnök  neje. Barabás Rebeka a napok-
ban lefolyt  tárgyaláson a törényszék 
előtt azzal védekezett, hogy a selyem 
holmit csak azért lopta el, hogy azon 
magát másnap reggelig kialudja, s 
akkor vissza akarta adni. Egy napi 
fogságra  ítélték. 

x írógépét csakis a Székelyföld 
legjobban felszerelt  írógép-javító mű-
helyében javíttassa, szükségletét ott 
szerezze be : »Perfect«  Târgu Mureş 
Str. Stefan  cel Mare 7. Telefon  225. 

Ügyvédi határidő napló kapható a 
Könyvnyomda R. T. üzletében, ára 
300 leu. 

x Jöjjön Homoródfiirdőre (Udvar-
hely mellett), ahol a legolcsóbban nyaral-
hat, mert a fürdőigazgatóság  mélyen le-
szállította úgy az étkezési, mint a 
szoba árakat és pedig háromszori ét-
kezés naponta 40 lej, szobák napi 
20-lejtől 40 lejig, szénsavas meleg bor-
vizfürdő  20 lej. Nyaraltatásra szülő 
néiküli gyermekeket is elfogadnak. 
Kérjen prospektust Pluhár Gábor für-
dőigazgatótól, Odorheiu. 4—4 

x 20—30000 lej készpénzzel ren-
delkező magányos nővel ismeretséget 
keresek. Cim a kiadóban »biztos« je-
igére. 

Síremléket, hadi-
emléket, sírboltot 
és mindenféle köipari tárgyat, hazai és 
külföldi márványból, trachitból (cserkö) 
vagy bármilyen elsőrendű fagyálló köböl, 

malomköveket, kemény termés-
kőből, eredeti terv szerint, 
szakszerű kivitelben a legol-

csóbban készít: 

Fancsali Bálint 
kőfaragó-mester.  Székelyudvarhelyt a 

vasúti állomás mellett. 

Figyelem! Figyelem! 
Saját érdeke ellen vét az, aki nem 

gondoskodik téli ruházatának kellő meg-
óvásáréi. Ne feledje  el tehát, hogy téli 
ruhadarabjait megóvás végett a nyári 
hónapokra küldje el 

KASSAY szűcshöz, 
ahol értékbiztositás mellett, csekély dí-
jazás ellenében, ruházata 

molykár ellen 
biztosítva lesz. 3—3 

X »Galbinol« és »Distol«, juh métely 
elleni oltóanyag beszerzésénél a Mező-
gazdasági Kamara segélyt nyújt a juh-
tartó gazdáknak. Kapható bármilyen 
menynyiségben a Mezőgazdasági Ka-
maránál darabonként 7 lejért. 

A Párisi Divat 
legfrissebb  száma 20 lejért 
kapható nyomdánk üzletében. 

x Független uri ember keresi 15— 
20 ezer lejjel rendelkező, független  nő 
ismeretségét, aki esetleg társ lehetne 
jó menetelü üzletben. Cim a kiadóban 
»társ» jeligére. 

Tíz lejért kis könyvtár. 
Mindenki könyve . . . 6 L. 
Nyil-regénysorozat . . . 3 L. 
Tempo Bill és Chik Carter 1 L. 
Régi füzetei  kaphatók nyomdánk 

üzletében. 

Kiadótulajdonos: a Könyvnyomda R-T 
O dorhelu—Székely udvarhely. 

Régi számok a 

Színházi Életből 
5 lejért és a 

Tolnai Világlapjából 
4 lejért kaphatók a 

Könyvnyomda R.-T. 
üzletében. 

Uj könyvek, 
a magyar és külföldi  irodalom 
legérdekesebb alkotásai, érkeztek 
és kaphatók, rendkívül olcsón a 
Könyvnyomda R.-T. boltjában. 

Baroul Advocaţilor Odorheiu. 
Decanatul. 

Nr. X. A. 40—1933. Bar. Adv. 

Convocare* 
Noi, Decanul baroului avocaţilor 

Odorheiu, in conformitate  cu art. 166 
din legea pentru organizarea Corpului 
de avocaţi convocăm 
Adunarea Generală ordinară anuală 

a baroului avocaţilor Odorheiu, pentru 
ziua de  Duminică ÎS  Iunie  1933, 
orele 9 a. m. Odorheiu,  Palatul Jus-
tiţiei etaj, camera 11 (sale de şedinţă 
a Tribunalului Odorheiu) pentru /ând 
domnii advocaţi membrii ai acestui 
barou, sunt invitaţi a se prezenta per-
sonal, sub sancţiunile prevăzute la art. 
190 alin. 1 din legea susarătată. 

La| ordinea zilei: 
1. Deschiderea adunării generale. 
2. Raportul Secretarului. 
3. Raportul Cassierului. 
4. Votarea bugetului pe anul 1933. 
5. A discuta şi alte chestiuni profe-

sională. 
6. Eventuale propunei. 

întrucât adunarea convocată nu 
se va putea constitui din cauza lip-
sei numerului legal de membrii, ea va 
avea loc, conform  art. 167—168 legea 
Corpului, fără  altă invitare in ziua de 
Duminică 25 Innie  1933 la ora şi 
locul  arătat  mai sus, când Adunarea 
se va ţine cu membrii prezenţi ori-
care ar fi  numărul lor. 

Odorheiu, la 29 Maíu 1933. 
Dr. Jodăl  Gábor decan. 

Meghívó. 
Az ügyvédi kar szervezéséről 

szóló törvény 166 szakasza értelmé-
ben a székeiyudvarhelyi Ügyvédi Ka-
mara 

évi rendes közgyűlését 
1933 évi junius hó 18 ik napján 
(vasárnap)  d.  e. 9 órakor  Székelyud-
varhelyen,  az igazságügyi palota lí 
sz. helyiségében (székelyudvarhelyi 
törvényszék főtárgyalási  terme) tartja, 
melyre a kamarába beirt ügyvéd ura-
kat a fentebb  emiitett törvény 190 
szakaszának 1-ső bekezdésére való 
utalással ezennel meghívom. 

A közgyUlés tárgyal: 
1. Elnöki megnyitó. 
2. Titkári jelentés. 
3. Pénztári jelentés. 
4. Az 1933 évi költségvetés megálla-

pítása. 
5. Az ügyvédeket érdeklő kérdések 

megvitatása. 
6. Esetleges indítványok. 

Amennyiben az összehívott köz-
gyűlés a kamara tagjainak a törvény 

Ha elegáns és szép cipőt 
akar vásárolni, ugy keresse fel 

Dobrai Károly 
cipő üzletét, ahol a legkényesebb 
igényeket is kielégítő dús válasz-
ték áll rendelkezésre. Ugyanott 
mérték utáni megrendelések vétel-
kötelezeitség nélkül készülnek. 

által megkívánt számban való meg 
nem jelenése miatt megtartható nem 
lenne, — a közgyűlés az Ügyvédi 
törvény 167—168 szakaszai értelmé-
ben ujabbi meghívás nélkül 1933 ju-
nius hó 25 én (vasárnap) a fentebb 
megjelölt helyen és időben, a meg-
jelent tagok számára tekintet nélkül 
fog  megtartatni. 

Székely udvarhely, 1933 május 29; 
Dr. Jodál  Gábor elnök.. 

Baroul Advocaţilor Odorheiu. 
Decanatul. 

Nr. X. A. 41—1933. Bar. Adv. 

Convocare. 
Noi, Decanul baroului avocaţilor 

Odorheiu, in conformitate  cu art. 17L 
din legea pentru organizarea Corpului 
de avocaţi, convocăm 

Adunarea Generală electivă 
a Corpului de avocaţi Odorheiu pentru 
ziua de  Duminică 18 Iunie  1933 ore-
le 11 a. m. Odorheiu,  Palatul Justiţiei 
etaj, camera 11 (sala de şedinţă a 
Tribunalului Odorheiu) pentru când 
domnii avocaţi inscrisi în baroul Odor-
heiu, care au o vechime de trei ani 
în afară  de stagiu şi care nu se ' vor 
găsi in ziua alegerii în nici unul din 
cazurile de nedemnitate sau incompa-
bilitate legală, sunt invitaţi a se pre-
zenta personal. 

Votul este obligator şi secret. 
Lipsa dela adunare este supusă 

sancţiunei prevăzută de art. 190 din 
legea. 

Alegerea se va face  intre orele 
11 a. m. şi 4 p. m. şi va dura pânăce 
vor vota şi aceia, cari se vor prezenta 
până la ora de închidere. 

La aceasta adunare electiva se va. 
alege: 

1. 1 decan, 
2. 6 membrii în consiliul baroului. 
Domnii advocaţi cari vor să can-

dideze, sunt rugaţi a face  propunere 
în scris la Secretariatul Baroului de-
punând şi o taxă de 200 Lei, achi-
tându-se cu cel puţin 5 zile inainte la 
secretarul baroului pentru preîntâm-
pinarea cheltuelilor. 

In  CÜZ  de balotaj, se~Vâ proceda 
conform  art. 172 din lege fără  altă 
convocare in ziua de  25 Iunie  1933 
la aceiaşi oră şi in acelaş local. 

Odorheiu, la 29 Maiu 1933. 
Dr. Jodál  Gábor decan. 

Meghívó. 
Az ügyvédi kar szervezéséről 

szóló törvény 171 szakasza értelmé-
ben a székelyudvarhelyi Ügyvédi Ka-
mara 

tisztújító közgyűlését 
1933 évi junius hó 18 ik napján (va-
sárnap) d.  e. 11 órakor  Székélyud-
varhelyen  az igazságügyi palota 11 
sz. helyiségében (székelyudvarhelyi 
törvényszék főtárgyalási  terme) tartja, 
melyre a kamarába beirt .azokat az 
ügyvédeket, akik az ügyvédjelölti 
gyakorlaton kivül legalább 3 éve 
vannak - bejegyezve a kamarába és 
akik a választás napján sem össze-
férhetetlenségi,  sem méltatlansági ki-
fogás  alá nem esnek, ezennel meg-
hívjuk. 

A szavazás kötelező és titkos. 
Igazolatlan meg nem jelenés a 

törvény 190 § ában meghatározott 
büntető következménnyel jár. 

A választás délelőtt 11 órától 
délután 4 óráig, illetve a zárórakor 
még jelentkező szavazók leszavazá-
sáig tart. 

A közgyűlésen választandó : 
1. egy elnök, 
2. hat választmányi tag. 
A jelölések személyenkénti 200-

lej költség lefizetése  mellett a kamara 
titkárához a választás napja előtt leg-
kevesebb 5 nappal tehetők le. 

Az esetleges pótválasztás a tör-
vény 172 szakasza értelmében min-
den külön meghívó nélkül ugyanazon 
helyen 1933 évi junius hó 25 ik nap-
ján fog  megtartatni. 

Székely udvarhely, 1933 május 
Dr. Jodál  Gábor elnök. 

P n \ i I l f p o í  szép, bútorozott szo-
t y y U l U d l b a k i a d ó > azonnal-, 
beköltözhető. Cim a kiadóhivatalban.. 


