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Az Országos Magyar Párt Udvarhely-
megyei Tagozata. 

Szám 109—1933. É. 

Meghívó. 
Az Országos Magyar Párt Udvar-

helymegyei tagozata Székelyudvar-
helyen, a Bukarest-szálloda nagyter-
mében, 1933 junius 19-én d. e. fél  11 
órai kezdettel 

rendes közgyűlést 
tart s annak keretében a Magyar Párt 
udvai hely megyei parlamentárjai: dr. 
Balogh Arthur szenátor, dr. Willer 
József  és Laár Ferenc képviselők be 
számolóbeszédet mondanak. 

A közgyűlésre ezennel szeretettel 
meghívjuk a megyei Párttagozat min-
den tagját, az Országos Magyar Párt 
központi elnökségét, összes parlamen-
tárjait, a testvértagozatokat és a sajtó 
képviselőit. 

Napirend: 
1. Elnöki megnyitó. 
2. Az elnökség jelentése az előző 

közgyűléstől eltelt időre vonatkozóan. 
3. Az udvarhelymegyei magyar 

parlamentárok beszámolóbeszédei. 
4. Másmegyebeli parlamentárok és 

a testvértagozatok képviselőinek fel-
szólalása. 

5. Indítványok, melyek az elnök-
séghez a közgyűlést megelőzően 8 
nappal benyujíatnak. 

Magyar testvéri üdvözlettel: 
Székelyudvp.rhely, 1933. máj. 31. 

dr. Jodál Gábor dr. Hinléder F. Ákos 
elnök. ügyvezető alelnök. 

Adósok! Junius 13! 
Eddig a napig, junius 13 ig, kell 

váltót adnia tartozásáról annak az 
adósnak,  aki a kölcsönt nem váltóra 
(hanem például kötelezvényre) vette 
fel,  vagy akinek adóssága (pétd. föld 
vételár stb.) nincs váltóval fedezve. 
A váltó bélyegmentes. A hitelező nem 
köteles kérni a váltót. Nem  kell  vál-
tót adnia  annak az adósnak,  akinek 
tartozásáról  már van váltó a hitelező 
nél, bármilyen régi keletű s még ha 
óvatolták vagy perelték is. 

Nagy zavart csinált Réti az ő 
hires magyarázó füzetével,  mert abban 
azt irja, hogy akinek váltó van már 
a tartozásáról, még annak is célszerű 
uj váltóval kicserélni a régit. Ilyen 
bolondgombát csak az irhát, aki nem 
ismeri a váltótörvényt s nem értette 
meg (az általa magyarázott!) törvény-
nek a szándékát és célját, ami az, 
hogy a hitelező is tudja mobilizálni 
(visszleszámitolás) követelését. 

A Réti megtévesztő és hozzánem-
értő magyarázatával szemben — ami 
annyi felesleges  izgalmat és jövés-
menést okozott a gazdáknak — ismé-
teljük tehát: csereváltó  nincs, váltót 
csak az kell,  hogy adjon,  akinek  az 
adósságáról  eddig  nem volt  váltó 
kiadva  / 

Junius  13 bezárólag  az utolsó 
nap / 

Vallásvizsga. A városunkban ta-
nuló elemi- és középiskolai unitárius 
növendékek vallásvizsgája f.  hó 11 én, 
vasárnap d. u. 3 órakor lesz az uni 
tárius templomban. Kedvező idő ese-
tén a vallásvizsga után felavatják  az 
unitárius egyházközség uj temetőkert-
jét. 

x Udvarhelymegyei takarókpénz-
tári betetet földbirtokért  cserélek 
1.000,000 leuig. Cim a kiadóhivatalban. 

Junius 19-én, hétfőn  lesz a megyei 
Magyar Párt közgyűlése. 

A megyei Magyar Párt rendes köz-
gyűlését junius 19 ikére, hétfőn  d. e. 
fél  11 órára tűzte ki az elnökség s ez 
a közgyűlés lesz egyszersmind az al-
kalom arra is, hogy megyénk magyar-
sága meghallgassa a megyénkbeli ma-
gyar parlamentárok beszámolóbeszé 
deit. Balogh Arthur szenátorunk min 
dig érdekes fejtegetései  ; a legeleve-
nebb parlamenti harcosunk : dr. Willer 
József  szellemes beszédei s még a 
román parlamentárok által is nagyra-
becsült Laár Ferenc pap képviselőnk-
nek komolyan megalapozott, érzelem-
keltő szónoklatai mindig élvezetes 
események a magyar közönség szá 
mára, de a 19 iki gyűlés nevezetessé-
gét és jelentőségét az is fokozza,  hogy 
ezúttal más megyebeli parlamentárok, 

köztük az örökifjú  Sándor József  és 
a nagytudásu és széles látókörű Gyár-
fás  Elemér szenátorok is részt vesz-
nek azon s minden valószínűség sze-
rint el fog  jőni régi választói közé a 
Párt országos elnöke : Bethlen György 
gróf  is. 

A közgyűlést azért tűzte az elnök-
ség hétfőre,  junius 19-ikére, mert ezen 
a napon lesz városunkban az orszá-
gos kirakóvásár s igy a gazdanépnek 
külön idővesztegetés vagy költés nél-
kül lesz alkalma meghallgatni válasz-
tott képviselőit. < 

Közgyűlés után társas ebéd lesz 
a Magyar Pártotthonban. 

A közgyűlési meghívót lapunk 
más helyén közöljük. 

Ipartestületi ügyek, 
Országos kirakó vásárok: junius 

hó 16 án Gyergyószcntmiklós, 20 
án Avasujvára, Bonchida, Ara-
nyosmedgyes, Józséftalva,  21-én ICő 
rösbánya, Szil ágy cseh,- 22 én Székely-
híd, 23 án Érmihályfalv*,  HoSszuaszó, 
24 én Alvinc, Alsórákos, Makfalva, 
Csikkarcfalva,  F. szilvágy, Torda, Gör 
csön, Kisselyk, Segesvár, Somkerék, 
Pusztakamarás, Páncélcseh, 25 én 
Nagyvárad, 26 án Szentágota, Szász 
tyúkod, 27 én Hadad, Szinye, Zábor, 
Teke, Szerdahely. 

A kisiparos osztály tovább vivja 
harcát az életért. Szinte magára ha-
gyatva harcol a tisztességtelen kon-
kurrencia, az ipartörvényt kijátszó, a 
kincstárt megrövidítő kontárok ellen. 
Ebben a harcban elsősorban az ipa-
rososztaly anyagi javai mennek tönkre, 
de a harc megingatta lelki egyensú-
lyunkat is. A kisiparos osztály szakmai 
tudását, erkölcsi, társadalmi tekintélyét 
könnyed módon akarja feldúlni  e kor 
szelleme. Ezzel a köiülménnyel kell 
törődnie a társadalomnak is, mert 
rendszerint annyi szakmai iparos he-
lyezkedik el önállóan egy város vagy 
község területén, tmennyit annak la 
koşsâga el tud tartani. Az iparos 
igyekszik legjobb tudása, lelkiismerete 
szerint kielégíteni vevőit, hogy azokat 
magának megtartsa, még akkor is, ha 
munkája nincsen megfelelően  megfi-
zetve. De vájjon csak az iparosnak 
kell e tudását, lelkiismeretét a munka 
és a megrendelés szolgálatába állítani ? 

A kiStearos osztály számit a dol 
.goztató krcönség lelkiismeretes belá 
tására, amikor háztar.ásában a leg-
kisebbtől á legnagyobb munkáig va-
lamit dolgoztatni akar. Évtizedes gya 
korlattal, nagy családdal, őszült fejjel 
nem mehet vándorolni az a kisiparos, 
csak azért, hogy a kor a mi számunkra 
egy ferde  helyzetet teremtett. Ha se-
gítségről lehet szó, akkor a közön-
ségnek elsősorban az adó és más ter-
hek által megsanyargatott, önálló kis 
iparosokon kell segiteme munkákkal. 
A becsületes munka harcmezején ki-
tartással küzd tovább az iparos osz 
tály és nem könyöradományként ház-
ról házra járva várja a munkát, hanem 
mintegy kötelességteljesitésre hívja fel 
embertársai figyelmét.  Teljesítse min 
denki a maga kötelességét a törvény 
és a lelkiismeret sugalatára, igy e ret-

tenetes nagy idők fájdalmai  könnyeb-
ben lesznek elviselhető'*, ha sorsun-
kat egy közös nagy emberi sorsnak 
tekintjük. 

Aki tanoncot akar elhelyezni va-
lamely szakmára, jelentkezzék ipar-
testületünk hivatalában. 

Az Ipartestület 

SPORT. 
Vasárnap játszott a Hargita bajnokcsapata 

a tavaszi szezonban először itthon barátságos 
mérkőzést. Ellenfele  a vásárhelyi kerület baj-
nok-aspiránsa, a Victoria volt A mérkőzés 
mindvégig elsőrangú sportélvezetet nyújtott s 
a Hargita hatalmas fölényének  jegyében folyt 
le. Sajnos, azonban a Hargitát hagyományos 
pech-sorozata most sem hagyta el s dacára 
nagy fölényének,  kénytelen volt döntetlen ered-
ménnyel megelégedni. 

Vasárnap a Hargita Brassóban játszik 
liga bajnoki középdöntő mérkőzést a JAR csa-
pata ellen. A csapat komoly munkával készült 
erre a nagyfontosságú  mérkőzésre és jgy min-
den reményünk megvan rá, hogy ebből a mér-
kőzésből is győzelemmel kerül ki és minősiti 
magát a további liga-bajnoki küzdelemre. 

Csütörtökön találkozott a Kolping-csapata 
az UMTE csapatával a tavaszi szezonban har-
madszor. Az eredmény 1:1, s igy az UMTE-
nek nem sikerült revansol venni előző két 
vereségéért 

Károly király három évvel eze-
lőtt tért vissza, több évi távollét után 
az országba,. hogy elfoglalja  trónját. 
Ennek a nevezetes eseménynek az 
évfordulóját  csütörtökön országszerte, 
s igy városunkban is megfelelő  módon 
ünnepelték meg. Hálaadó istentiszte-
letek voliak, a hadsereg, hatóságok, 
iskolák, testületek részvételével, s ka-
tonai diszkivonulással. Majd este ka-
tonai fáklyásmenet  volt világítással. 

Igazi ünnepe volt a résztvevő községek 
székely népének az udvarhelyi dalosverseny. 

Pünkösd harmadnapján, kedden 
már a kora reggeli órákban nagy moz-
galmasság volt városunkbán észre-
vehető. Életrevaló, piros aicu nők, 
szépszál, derék férfiak  csoportjai tűn-
tek tel a régi, szép székely viseletben, 
utcáinkon, elsősorban tagjai azoknak 
a falusi  dalköröknek, amelyek a da-
loskerület dalosversenyén résztvenni 
szándékoztak. De nemcsak maguk a 
dalköri tagok jöttek'be ide ez alka-
lomra, derék és buzgó vezetőikkel — 
hanem bekisérie Őket lekintélyes része 
községeik székely népének is, bizony-
ságául annak, hogy ez a haladni akaró, 
lelkesedni tudó nép megérti és mél-
tányolja a dalkultura jelentőségét, s 
dalostestvéreinek a további haladásra 
ösztökélő nemes versenyben való helyt-
állása, próbatétele érdekli annyira, 
hogy egy iiyen alkalomtól ne saj-
nálja a 10, 20, 30, sőt 40 és néhány 
kilóméternyi nehéz ut megtételét, s a 
vele járó egész napi, éjjeli táradságot. 

A dalosnap a templomokban meg-
tartott istentiszteletekkel kezdődött, 
majd a ref.  egyház tanácstermének 
udvarán a városi tanács, az országos 
dalosközpont, a vármegyei daloskeiü-
let vezetőségei részéről elhangzott üd-
vözlések, s a zászlóknak a kedves 
»koszorús leányok« által való meg-
koszorúzása után, a színházterembe va-
ló levonulás következett. A festCies 
látványosságu menetnek sok nézője 
volt, s az nsgy tetszést kellett. 

Ezu'án megkezdődött az ebéd 
szünettel majdnem estig taitó dalos-
Verseny, mely alkalommal a zsúfolásig 
telt színházterem ez érdeklődő közön-
ségnek csak egy részét tudta befo-
gadni. Az előbb meghatározott, majd 
szabadon választott kai énekekkel ver-
zenyző dalköiök mindenike lelkesen, a 
tőle telhető legjobban igyekezett helyét 
megállani, s egyik-másik, korábbi sze-
repléséhez viszonyítva, valóban feltűnő 
haladásiéi is telt b zonyságot. A ver-
seny alapján a biiáló bizotiség a ver-

senyző dalköröket a következőképpen 
osztályozta, s tüntette ki a rendelke-
zésére álló jutalmakkal: 

A vegyeskari III. csoportban az 
1 a. dijat, a Boros György dr. unit. 
püspök által adott ezüstserleget kapta 
a székelykereszluri r. kath. dalkör 
8 50 ponttal. Az 1 b. dijat, arany ér-, 
met, az udvarhelyi unit. kör adomá 
nyából a íarcádi ref.  dalkör 8 08 ponttal. 
A 2. dijat, ezüst érmet, a dalos-
ker. adományából a székelykereszturi 
D. F. dalkör (7*76.) 

A vegyeskari  II.  csoportban 2. di-
jat, ezüst érmet, a dalosker. adomá-
nyából a szentmihályi dalosok vegyes 
kara (7'69.) 

A férfikarok  III. csoportjában 
1 dijat, ezüst serleget, a ker. adomá-
nyából, a k sgalambfalvi  ref.  dalárda 
(860), a 2 dijat, aranyérmet, a vár-
megyei magyar párttegozat adomá-
nyából a székelykereszturi iparos da-
lárda (8-27) 

A férfikarok  II.  csoportjában 1 
dijat, ezüst serleget, az udvarhelyi ref. 
egyházmegye adományából a rugón-
falvi  ref.  dalárda (9 08), 2 dijat, ezüst 
érmet, alter, adományából, a hod-
gyai ref.  dalárda (7 93), 3 dijat, bronz-
érmet, a ker. adományából az alsó-
boldoglalvi dalárda. 

A férfikarok  1. csoportjában 1 
dijat, a Romániai Magyar Dalosszö-
vetség által adott babérágat,  a var-
gyasi D. F. dalárda, 915 ponttal. 

A sikerült dalosnap este dísz-
hangversennyel fejeződött  be, melyen 
az első dijat nyert dalkarokon kivül, 
a vendéglátó helybeli ref.  dalkör kar-
énekkel, az országos dalosszövetségi 
központot az ünnepen képviselő Tár-
ca Bertalan íőtitkár tartalmas beszéd-
del, B. Sólyom Edith és Simon Imre 
s. lelkész egyéni énekszámokkal sze-
repeltek, nagy hatás mellett, s ugyan-
csak sikeresen adták elő Vajda Fe 
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renc és Révay György egyik ismert, 
énekes jelenetét. 

>Az egész szép ünnep ismertetése 
után — a fáradságos  rendezésért Vaj-
da Ferenc dalosker. elnököt és Benkő 
József  karmester-titkárt megillető teljes 
elismerés hangsúlyozása mellett — 
még meg kell emiilenünk azt is, hegy a 
jövőre nézve óhajtandónak tartanok, 
hogy a hasonló dalos  ünnepek xer 
senydarubjai,  a mostani, nagyobbrészt 
mesterkélt  és népünktől  idegen  dallam 
témájú, cs^zhangositásu  darabok  he-
lyett,  neki megfelelőbb,  a nép érze 
lemvilágát  inkább kifejező  müvekből 
lennének  összeválogatva.  E tekintetben 
a szövetségi központ érvényesíthetné 
irányító befolyását  hatásosan. 

Amatőr fotómunkát  csak 

F o t ó - X . j ü l át 1 
csináltasson, mert itt gyorsan, pontosan 

és olcsón készül. 
A tükörfényes (Hochglanz) kópiák 

uj árai: 
4*5 X 6-os 1 lej 

6 x 9-es 3 « 
9 X 12-es . . . . 4 « 

Állandóan garantált friss  lemezek és 
filmek,  úgyszintén mindenféle  fotócikkek. 

Az itt vásárolt lemezek és filmek 
ingyenes előhívása. 

Kölcsöngépck kirándulásokra tb. 

Nyirö József: Kopjafák. 
Kiadta az Erdélyi Szépmives Céh. 

Kolozsvár. 

Uj könyve Nyirő Józsefnek,  a 
kitűnő tehetségű erdélyi elbeszélőnek. 
Különös könyv, amely, már tárgy-
körének szokatlansága miatt is, aligha-
nem páratlan nemcsak a magyar, ha-
nem az egész világirodalomban. Tizen-
hét fejezetből  álló novellasorozat, a 
melyiknek minden egyes darabja kop-
jafa  egy sirhalom felett.  Rövid törté-
net életéről, s leginkább haláláról an-
nak, aki az alatt a halom alatt pihen. 
Valamilyen sorozatos, képzeletbeli ex-
humálás tehát, aminek igy puszta elő 
zetes elgondolására, nem lenne csoda, 
ha furcsa  érzés, borzongásszerü, jár-
ná is át az olvasni szándékozót. Azon 
ban semmi ok húzódozó nyugtalan-
ságra I Kiszenvedett embertestvéreink 
tetemére Nyirő József  forró  szive, 
izzóan romantikus képzelete borit ékes 
szemfedőt,  az ő zengő nyelve gyö 
nyörü orgonakiséret a temetésekhez. 

Igaz, néha az is előfordul,  hogy 
Nyirő Józsefnek  nagyszerű irói eré-
nyei egy-két Írásában gyöngeségckké 
válnak. Pl. e sorozatának egyik (VI. 
sz.) fejezetében  egy emberről olvasunk, 
aki, hogy a beteg gyermekének gyó-
gyulása kedvéért babonás hiedelem-
ből vásárolt piros selyemkendő árát a 
falusi  boltosnak visszaszolgálja, annak 
búzaföldjén  talán 4 napon át étel és 
pihenés nélkül egyfolytában  arat, mi-
közben türelmetlen indulatában már a 
szájával is tépi a kalászokat, s arat 
feleségével  együtt akkor is, mikor a 
földre  kihozott gyermek munkájuk 
közben meg is halt már, arainak 
mindaddig, amig a vállalt munkát 
egészen el nem végezték. A képzelet-
nek hasonló, szinte lázas, túlzása nyi-
latkozik meg a XII. fejezet  alatt ol-
vasható történet befejezésében  • is. 
Mindezek, értjük, erők tulségából ered-
nek, Nyirő József  hatalmas tempera-
mentumának, állandó magas feszült-
séggel izzó képzeletének túlzásai, csak 
éppen sokaljuk Zólya Ádám, Endes 
Mihály uraimékban azt, ami hozzátar-
tozik Nyirő Józsefhez. 

Azonban a sorozat darabjainak 
legnagyobb részében egészen harmó 
nikus hatásút, sokszor remeket, alko-
tott Nyirő irásmüvészete. így a III. feje-
zet alatti megható 'történetben, mely-
ben halálra vált párját (rövid, de je-
lentős búcsúzás után) az öreg férj 
azzal hagyja magára, hogy a napi 
munkát a mezőn elvégzi még, s este 
hazatérve, a már holtan talált öreg 
asszony mellé fekszik,  s egy hosszú 
hűséges együttélés természetes követ-
kezményeként, önszántából követi őt 
a halálba is. Melegen dobogó sziv 
mély és finom  megemlékezése a VIII. 
sz. kis rajz is az iró apjáról, mig egé-
szen grandiózus a kép az önmagát 
máglyán elpusztító havasi öreg pász-
torról, akit évek óta nem látott, tőle 

egészen elvadult fia  túr ki a kenyér 
miatt a pásztorságból. (XVI.) Közben 
egy két élénkítő hatású, szinte idillikus 
bájú, remek kis rajz is, mint a XI. 
fejezet  a magát haláiba táncoló öreg 
Gyerkó Antalról, vagy az V. számú, 
a gyermekét hőmérővel gyógyítani 
akaró klánétás cigányról. Ezekkel el-
lentétben komor erő feszül  ismét a XIII 
számú novellában, amely szintén meg 
rázó hatású fejezet  a kenyérért való 
örök küzdelemről. Nyirőnek egyik leg 
nagyobb irói ereje : a természetet 
megeleveníteni tudás, az ő leiró mű 
vészete, különösen páratlan szépsége-
ket teremtett ebben a kis remekmű 
ben. A vihar kitörésének, lefolyásának 
leirását kedvünk volna egészben idézni, 
— de nem idézhetjük, mert úgysem 
idézhetnénk mindent, amihez kedvünk 
volna. 

Sok iró ismertetésénél szokványo 
san irják le néha, hogy nem lehet 
belőle eleget idézni, — könyvéi  egészen 
el kell  olvasni. Nyirőnek ez a kötete 
valósággal ilyen. Mindenképpen méltó 
az uj erdélyi prózaírók élen indult 
Mesteréhez. T.  L 
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Lapunknak ez a száma, ja esti 
törtöki hivatalos ünnep és munkaszü 
net miatt, egy nappal később jelent 
meg a rendes időnél. 

Halálozás. Id.  Csép Gergely  76 
éves korában városunkban elhunyt. 
Tekintélyes és rendkívül kiterjedt ro-
konság gyászolja. Nagy részvét mel-
lett temették. 

Stoian Cornel , a helybeli áll. 
liceum III. osztályának szorgalmas 
tanulója, f.  hó 2 lkán elhunyt váro-
sunkban. Nagy részvéttel temették. 

A tanítónőképző ünnepélyes tor-
navizsgája. Mindig eseményszámba 
ment a városban a helybeli ref.  taní-
tónőképző intézet kitűnő, fegyelmezett, 
kedves látványosságot nyújtó tornaün-
nepélye, melyet ebben a tanévben 
most vasárnap, 11 én d. u. 4 órai 
kezdettel rendez az intézet a kollégi 
umkeriben. A tornavizsga sorrendje a 
következő: 1. Felvonulás. 2. Szabad-
gyakorlatok. 3. Padgyakorlaiok. 4. 
Gyermektáncok. 5. Magas és távolug-
rás. 6. Szabad gyakorlatok. 7. Svéd-
táncok. 8. Versenyjátékok. 9. Ritmikus 
gyakorlatok. 10. Cserkésztoborzó. — A 
zenés gyakorlatokhoz a zenét Kónya 
Jancsi zenekara szolgáltatja. Kitűnő, 
hüsitő italoktól és ennivalóról gondos 
kodás történt. Kedvezőtlen  idő  esetén 
a tornaünnepélyt  junius 15 én, csü 
törtökön,  Űrnapján  fogják  megtartani. 
Az érdeklődőket ezuion is szeretettel 
meghívja az intézet. Tetszésszerinti 
adományokat a jeles és kitűnő torná-
szok jutalmazására köszönettel fogad 
nak. 

Köszönetnyilvánítás. Férjem el 
hunyta alkalmával ezúton mondok kö-
szönetet mindazoknak, akik mély fáj-
dalmunkban résztveitek, valamint 
együtt éreztek. Özv. Csép Gergelyné 
és családja. 

Szavaló verseny. A helybeli nép 
szövetségi tagozat Űrnapján d. u. tél 
4 órai kezdettel a íőgimnázium udva-
rán. kedvezőtlen idő esetén a torna 
csarnokban, a népszövetségi ifjúsági 
tagozatok részére szavalóversenyt ren-
dez, amelyre az egyes tagozatok ré-
széről olyan szép számmal jelentkez-
tek, hogy a verseny sikere biztosítva 
van. A szavalóversenyen kívül lesz-
nek énekkari és táncszámok is. Az 
elnökség kéri, hogy amelyik tagozat 
még nem jelentette be a versenyzők 
neveit, haladéktalanul jelentse be vagy 
az elnökségnél, vagy pedig Dobos Fe-
renc dr. titkárnál, hogy a résztvevők 
teljes névsora összeállítható legyen. 

x Az Uiivarhelymeyyei Takarék 
pénztftr által kibocsájtott betétköny-
vért eladó egy teljesen uj állapotban 
lévő, modern ebédlő és hozzávaló 
nagyméretű perzsaszőnyeg. Értekezni 
lehet a kiadóhivatalban. 

Meghivó táncmulatságra. A szom 
batfalvi  ifjúsági  egylet elöljárósága ez-
úton hozza tudomására a n. é. .kö-
zönségnek, hogy f.  hó 15 én, Űrnapján 
d. u. 2 órai kezdettel a Népház ter-
mében táncmulatságot rendez, melyre 
tisztelettel meghívja. A délután váltott 
jegy az estei belépésre is érvényes. 
Jó zenéről gondoskodás történt. Az 
elöljáróság. 
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Síremléket, Ehadi-
emléket» sírboltot 
és mindenfele köipari tárgyat hazai ós 
külföldi márványból, trachiiból (cserkö) 
végy bármilyen elsőrendű fagyálló kíibö!, 

malomköveket, kemény^termés-
köboi, eretleii terv szerint, 
szakszerű kivijeiben a legol 

csobban készít: 

Fancsali B á l i n t 
kőfaragó  mester, Széke'.yudvarhelyt a 

vasúti állomás mellett. 
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A róm. kath. főgimnázium évvógi 
munkarendje. Junius 10-én a IV. és 
VII. osztályban megszűnnek az előa-
dások. Junius 14-én a IV. osztályos 
tanulók felvételi  vizsgája. Junius 14-én 
megszűnnek az előadások az 1 —III. 
és V. VI. osztályokban. Junius 16 — 
20 ig muzeumok látogatása és kirán-
dulások, megállapított programm sze-
rint.1 Junius 20-án az I. osztályba be 
iratkozók 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. 

Meghalt Szini Laj?s, az uj erdélyi 
irodalom egyik legérdekesebb, s leg 
szélesebb körben ismert egyénisége. 
A kezdet kezdetén indult, sokat igérő 
tehetséggel, amelyet anyagi, s más 
bajok miatt, a maga teljességében ő 
sem tudott kibontani. Legáltalánosab 
ban Laji bá' névvel közölt székely 
góbéságait emlegették, de közelebbi 
ismerősei melegen érzelmes szivét, 
néha rajongásig fokozódó  leikességét is 
megérezték, s méltatni tudiák finom 
lirizmusát is. Az udvarhelyi kath. fő 
gimnáziumban végzett, s 42 éves 
korában hunyt el Szárhegyen, szülő-
falujában. 

A Rk. Népszövetség helyi tagoza-
tának intézőbizottsága es csoportve-
zetői kara f.  hó 8 án Biró Lajos el 
nöklete alatt népes gyűlést tartott. Az 
elnök az uj ciklus kezdetén meleg sza-
vakkal üdvözölte az újonnan válasz-
tott tisztviselőket és csoportvezetőket 
s munkájukra Isten áldását kérte. Majd 
Dobos Ferenc dr. titkár bemutatta a 
központ IV. számú körlevelét, amit 
tudomásul vettek. A csoportok és cso-
portvezetők végleges beosztásáról Ta-
más Lajos főcsoportvezető  tett jelen-
tést, akinek fáradozásáért  köszönetet 
mondottak. Az elnök ismertette az ifj. 
tagozatok részére Űrnapján d. u. fél 
4 órakor rendezendő szavaló verseny 
programmját, örömmel jelentve, hogy 
a versenyre igen szép számmal jelent-
keztek. Bejelentette továbbá, hogy a 
helyi tagozat kebelében megalakult az 
énekkar s melegen köszöntötte annak 
elnökét: Nagy Lajos drt, sikert kí-
vánva a működéshez. Nagy Lajos dr. 
viszont kérte *a választmányt, hogy 
minél többen lépjenek be az énekkar 
tagjai sorába. Az indítványok során 
Frölich Ottó kérte az elnököt, m;nt a 
kerületi népszövetség elnökét is, hogy 
az énekkarok megalakulása iránt a 
ker. titkárral tegyenek meg mindent. 
Pál István prelátus hozzászólása után 
az elnök kijelenti, hogy a vezetőség 
az ügyet szivén viseli és annak érde 
kében mindent elkövet. Végül az el-
nök indítványára elhatározták, hogy 
julius második vasárnapján népszövet-
ségi n&pot rendeznek kirándulással 
egyetemben, amelyen az összes al-
osztályok és a hitközség női alakula-
tai is résztvesznek. 

x Mozihirek. Szombaton este, va-
sárnap d. u. fél  7, este fél  9 órakor : 
Égi ti ánok, a légi csodák filmje,  a 
főszerepben Wally ce Berry és Clark 
Gable. E film  lélekzetfojtóan  izgalmas 
eseményei, a csodálatos légi bravú-
rok, a pilóták nálunk soha nem lá-
tott merészségei és az egész film  ha-
talmas felépítése  hol a tetszés zugó 
zaját, hol a meglepetés és csodálko-
zás döbbenetes némaságát keltik a 
nézőtéren. 

x Akar-e ön 30 lejért egy jó mo-
torkerékpárat szerezni? Érdeklődni le-
het Str. Regele Ferdinand (Kossuth-
utca) 37. sz. (emelel). 

Peltzer Vilmos dr. C-dur miséjé-
nek pünkösdvasárnapi bemutatása 
nagy közönség jelenlétében töriént. 
Ez a közönség nagy zenei élvezettel, 
áhítatos elmei üléssel gyönyörködött a 
helyi szerző nagy zenei tudásra, hivő 
lélekre valló szép alkotásában, mely 
előreláthatólag, máshol is teljes siker 
ti.ellett fog  bemutatásra kerülni, szak 
szerű méltatásával pedig zenei szakla 
pok fognak  foglalkozni  Mi az itteni 
szép siker jelzése, s a müvet bemu-
tató jeles műkedvelők megillető dicsé 
rete mellett még csak azt említjük meg, 
hogy észrevételünk szerint, ut a leg-
mélyebb hatása a Gloria és a Sanc 
tus tételeknek volt. 

x Elveszett f.  hó 4-én délután a 
Hargita TE. öltözőjebői egy sötétkék 
esőköpeny. Kérik a becsületes meg 
találót, szíveskedjék Pataki Jenőhöz 
eljuttatni. 

A III. ifjúsági dalosverseny elma-
rad. A Romániai Magyar Dalosszö-
vetség elnöksége ezuion hozza tudo 
mására a nagyközönségnek, hogy a 
f.  hó 11-re Segesvárra tervezett III. 
ifjúsági  dalosverseny s az ezzel kap-
csolatos Petőfi  ünnepség megrendező 
sét a közoktatásügyi miniszter a vizs-
gák közelsége miatt pedagógiai szem-
pontból nem engedélyezte. Fájdalmas, 
hogy a magyar középiskolai és theo-
lógiai ifjúság  lelkes Készülődése és a 
szövetségnek eddig is meghozott anya-
gi áldozatai kárbavcsziék és a változ-
hatatlanba azzal a reménységgel nyűg 
szik bele, hogy a következő tanévben 
erre alkalmas időben az ifjúsági  ver-
senyt és a Pj'őfi-emlékünnepélyt  aka-
üalyialanul megrendezheti. 

Gárdanap Székelyudvar helyen. Va-
sárnap, 11 ikén lélekemelő szertartá-
sok közt, templomi ünnepély kereté 
ben, gárdanap lesz Udvarhelyen. Dél 
előtt a 9 órai diákmisén a gárdisták 
közös szentáldozása, d. u. a Va7 órai 
vecsernye alkalmával az uj gárdisták 
fölavatása  és a gárdazászló fölszente-
lése. A zárdában d. u. 5 óráig 
szentségimádás. 

Képkiállítás van a vármegyehá 
zának az udvarban levő nagyterme 
melletti kistermében, ahol 4 ebben a 
városban elő fesiő  függesztette  ki al 
kotásait. Körülüli egy nő: Füstös Ida, 
akinek frissen  impressziós, leginkább 
tájrészleteket adó, bevégzett festészete 
már régebbi alkalmakról kedves is-
merőse közönségünknek. Hátszegi ta-
nár tájképeket, arckepeket és csend 
életeket állított ki, s neki különösen 
ez a változatosság és kutató haladni 
akaras a jellemző tulajdonsága, rajz-
tudása mellett. Egyik női portréja, s 
néhány levegős, párás színekben uszó 
tájképe tűnik ki különösebben. Mar-
gineanu tanfelügyelő  tájképeket fest 
előszeretettel, bár állított ki néhány 
más képet is. Tájképein valami misz-
tikum érződik meg, lilás és rőt szind 
sokszor hatásosak. S;rutynski tanár 
képességeit legerősebben arcképei érez 
tetik, melyekben sok finomság,  fejlő-
lődést igérő frisseség  van. Pasztell 
színei puhák és harmonikusak. 

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. Szivcs 
pártfogást  kér : ifj.  Fernengel  Gyula. 
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beköltözhető. Cim a kiadóhivatalban. 

Kiadótulajdonos: a Könyvnyomda 
Odorhelu—Székelyndvarhely. 
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