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Polit ikai , közgazdasági és társadalmi újság 
Megjelenik szombaton reggel 

Felelős szerkesztős T O M P A L Á S Z L Ó 

Uj alakuló gyűlésre hívták 
össze a városi tanácsot. 

Tudvalevő, hogy a városi tanács 
március 7 iki megalakulását a Magyar 
Párt felebbezése  folytán  a felsőbb  ha 
lóság, az alakulógyülésen elkövetett 
törvénytelenségek miatt, megsemmisí-
tette és uj alakuló gyűlés összehívá-
sát rendelte el. Az uj alakuló gyűlést 
dr. Bărbat  prefect most julius 1-ére, 
szombat déiután 5 órára hívta össze. 
Az alakuló gyűlés fog  dönteni a pol-
gármesterválasztás kérdésében is. A 
Magyar Párt polgármesterjelöltje ez-
úttal is dr.  Sebesi Âkos.  Vele szem-
ben Réti különböző mesterkedésekkel 
szeretné magának megszerezni ezt a 
pozicíót is, így megpróbálta most is 
bedobni a közvéleménybe azt a kita-
lálást, hogy a Magyar Párt nem akar 
magyar polgármestert. A közvélemény 
azonban már tisztában van Rétivel, 
aki az utóbbi időben kétszínű szerep-
léseivel még a legbiztosabbnak vélt 
hívei körében is elveszitette befolyását. 
De elveszitette Réti, ugyancsak kétes-
értékű szereplései folytán,  a kormány-
hatalom kegyét is és semmiféle  köz-
érdek nem kívánja az ő polgármes-
terségét. Ma tényleg az a helyzet, 
hogy a városi igazgatás érdekeit, de 
minden más szempontot is csak a dr. 
Sebesi Ákos polgármestersége tudr.d 
kielégíteni, — az eddigi állandó bi-
zonytalanságokból más kivezető ut 
nincs. 

Esküt nem tett va-
sutasok nyugdíjügye. 

A Országos Nyugdíjpénztár az 
esküt nem tett vasutasoknak nyugdí-
jazás iránti kérését azzal az idokolás-
sal utasítja el, hogy ők a Cassa Mun-
ciiba tartoznak és így rájuk nem vo 
nalkozik az esküt nem tett tisztviselők-
ről szóló törvény. Az Országos Magyar 
Párt elnöksége most tudomására hozza 
az esküt nem tett vasutasoknak, hogy 
a Cassa Generală de Pensiuni ezen 
indokolása téves és helyesen járnak 
el az érdekeltek, ha az elutasító hatá 
rozat ellen annak kézhezvételétől szá-
mított 60 nap alatt felebbezést  adnak 
be a Curtea de Conturihoz, mert ha 
a felebbezést  ezen határidő alatt be 
nem adnák, soha többé nem juthatnak 
jogos igényükhöz. A felebbezés  indo-
kolásául fel  kell hozni, hogy az 1929 
évi augusztus 20 ikán kiadott »Legea 
pentru modificarea  unora din dispozi-

•;ţiunile legii generale de pensiuni din 
15 Aprilie 1925« értelmében nincs kü-
lömbség abban a tekintetben, hogy az 
érdekelt közlisztviselő melyik nyugdíj-
intézet tagja volt és ettől függetlenül 
joga van a nyugdíjhoz. 

Eladók! 
Házak és házhelyek, szánté, 
kaszálóföldek  jutányos árban. 
Vételár részint készpénzzel, 
részint betétkönyvvel 
= fizethető.  = 

általános Kereskedelmi és 
Ingatlanforgalmi iroda. 

A marosvásárhelyi orsz. ma-
gyarpárti nagygyűlés 

iránt méltó az érdeklődés egész Er-
dély magyarságában, s rendkívül so-
kan szándékoznak a gyűlésen részt-
venni városunkból is. A vendégeket 
a rendezőség általában — a külön igé-
nyektől eltekintve —* magánházaknál 
szállásolja el, s a rendezőség biztosí-
totta azt is, hogy akik nem m«gán 
házaknál étkeznek, a vendéglőkben 
mérsékelt árért kapjanak kiszolgálást. 

A nagygyűlés 2 ikán d. e. 10 
órakor kezdődik a Transsylvánia nagy 
termében. 

D. u. 4 órakor kirándulás lesz 
autóbuszon a közeli Gernyeszeg köz-
ségbe s megtekintése a XV. század-
beli gótikus templomnak, valamint az 
ugyancsak régi Teleki kastélynak és 
muzeúmnak. 

Julius 1 és 2 napjain este a szín-
házteremben a mi műkedvelőink Nyirő 
József Julia szép leány c. darabját 
adják elő, amely iránt már óriási az 
érdeklődés. 

Ipartestületi ügyek. 
Országos kirakó vásárok: julius 

6 án Alsóárpás, Mezőörményes, Drág, 
Gyeke, Omlás,. 7 én Magyarlápos, M n-
gi.ta, Szászhalom, Tasnád, Székelyke-
resztur, 8 án Alsóvenice, Facsét, Lem-
nek, Szék, 10 én Alcsik, Toplica, To-
pánfalva,  11-én Felsőbánya, Kraszna, 
12 én Alsóvist, Bikszád, Retteg, Rozs 
nyó, 13-án Csíkszereda, Pojána és 
Medgyes. 

Ismételten felhívjuk  iparos társaink 
és a nagyközönség figyelmét,  hogy jul. 
2-án tanonciskolái kiállítás lesz az ipar-
iskola hátsó épületének tantermében 
és kérjük, hogy minél számosabban 
tekintsék meg a jövő iparos nemzedék 
szakmai készítményeit. A mester urak 
a kiállítandó munkákat szombaton d. u. 
3 órától 7 óráig feltétlenül  küldjék el 
a kiállítás helyiségébe, hogy a bíráló 
bizottság a bírálatot még aznap meg-
ejthesse. Ha valamelyik tanonc mun-
káját elkészítette, de még munka-
lapja nincs, ezt szombaton délután a 
kiállítási helyiségben még megkaphatja. 
Vasárnap, julius 2-án délelőtt lesz az 
oklevelek és jutalmak kiosztása, s szin-
tén kérjük iparos társainkat, hogy a 
lehetőség szerint, szakmánként is je-
lenjenek meg ez ünnepségre. 

A f.  hó'{27 én tartott ipartestületi 
előljárósági gyűlés sok fontos  iparos-
ügyi probléma mellett különösen a 
kontárkérdést és az ipari kihágások 
ügyét vette komoly tárgyalás alá, ami-
ket már más városok is országszerte 
tárgyaltak és megoldottak. Elérkezett 
az idő arra, hogy az iparnak ez álta-
lános betegségeit törvényadta jogunk-
nál fogva  itt is emberi módon meg-
oldjuk. A jelenlegi iparostanonc a jövő 
iparossegéde lesz, a segéd a jövő kis-
iparosa, tehát minden erőnkkel és be-
látásunkkal képeznünk kell ezeket a 
kategóriákat, hogy a jövő társadalmá-
ban a kisiparos a haladás követelmé-
nyeinek, s társadalmi hivatottságának 
teljes mértékben megfelelhessen.  A 
kontárok, vagy ipari kihágások elkö-
vetői, akik vétségük tudatában a tör-
vényes következmények elől szalad-
gálni igyekeznek és szakmájuk gya-
korlásában kizárólag csak kenyérkere 
seti lehetőséget látnak, nem ambici-
onálhatják maguknak, hogy a jövő 
kor követelményeinek megtelelni tud-
janak. (Ezzel az üggyel még bővab 

ben is fogunk  foglalkozni  és gyakor-
lati alapon fogjuk  kérni iparos társa-
inkat, hogy közös megértéssel, a tár-
sadalom bevonásával, véglegesen meg-
szüntessük ezt a túlságosan kényes 
természetű és káros következményű 
betegségfolyamatot). 

A társadalombiztosító hivaíal is-
mételten tudomásunkra adta, hogy a 
kisiparos mesterek is kötelezően tag-
jai kell, hogy legyenek a pénztárnak, 
miért is ismételten felhívjuk  az érde-
keltek figyelmét  a törvény rendelkező 
seinek megtartására. Ha valaki az erre 
vonatkozó törvény egyes intézkedése-
ivel nem volna tisztában, vagy valami 
kétsége volna, forduljon  bizalommal 
az ipartestület hivatalához, ahol kész-
séggel nyujtunk felvilágosítást. 

Az ipartestület. 

SPORT. 
Budai 11- Hargita 2 : 0 (Félidő 0:0) 

Romániai túrája során vasárnap látoga-
tott el hozzánk a Budai 11. szimpatikus csa-
pata. Régi ismorősiinként üdvözöltük, mert a 
csapat két évvel ezelőtt már játszott nálunk. 
Ha most a mérkőzést nem is kisérte oly nagy 
érdeklődés, mint két éve, mégis szép közönség 
gyűlt egybe a pálya nézőterén. 

A Budai 11 csapatának az egész mérkő-
zés tartama alatt méltó ellenfele  volt 8 Hargi-
ta, szép és lelkes játékkal, eldöntetlen félidő 
után, minimális gool-aránnyal elvesztette ugyan 
a mérkőzést, azonban csak egy kis szerencsé-
vel másképpen is alakulhatott volna ki a vége-
redmény. A mérkőzés után Faragó Lajos, a 
Budaiak igazgatója nyilatkozott és leszögezte, 
hogy romániai turájuk alatt a Hargitától látta 
a legszebb footballt  játszani és a Hargita fair 
játékával méltó ellenfele  volt a Budaiaknak. 

A mérkőzést Göllner Ottó jól vezette le. 

Vasárnap ismét szenzációs football-mérkő-
zés lesz városunkban. 

Ez alkalommal először fog  itt játszani 
a gyulafehérvári  Mihail Viteaz ul bajnokcsapata 
az MTE-vel. A gyulafehérvári  csapatban több 
fizetett  prolijátékos szerepel. Ez a csapat már 
több nagyvárosi csapatot vert meg, köztük az 
Universitateát is. Az MTE nagy anyagi áldoza-
tok árán kötötte le a Mihai Viteazult és ezért 
reméli, hogy a közönség minél nagyobb szám-
ban fogja  felkeresni  vasárnap a football  pályát. 

A mérkőzés kedvezőtlen idő esetén is 
meglesz, s d. u. 5 órakor kezdődik. 

Vasárnap az MTE-kombinált csapata Ma-
rosvásárhelyen játszik az ottani MfE-vel  elő-
mérközést, Utána a miskolczi Attila játszik a 
Mureşsel. Kísérőket olcsón visz^ az MTE. In-
dulás reggel 5 órakor a'Piactérről. 

Női gazdasági tanfolyam 
Székelykereszturon. 

A székelykereszturi unitárius gaz-
dasági iskola a folyó  évi julius hö 30-
ától augusztus 26 ig terjedő időben, 
az iskola tanszemélyzetének és egy 
háztartási tanárnőnek vezetésével, ház-
tartási és gazdatanfolyamot  rendez 
Székelykereszturon. A tanfolyam  célja 
azoknak a háztartási és gazdaisme-
reteknek elsajátítása, melyek a család 
jövedelmét fokozni  tudják. A tanfolyam 
rendes hallgatóiul felvétetnek  olyan, 
magyarul tolyékonyan irni, oivasni 
tudó, 16 életévüket betöltött nők, akik 
az ismeretek elsajátítására komolyan 
törekednek és ebbeli szándékukat 1933 
julius 15-éig az iskola igazgatóságá-
nak tudomására hozzák. Rendes hall-
gatók legmagasabb létszáma 40, de már 
15 tanuló jelentkezésével is megtartják 
a tanfolyamot.  A hallgatók minden a 
tanítást szolgáló ügyben, beiratkozá-
suktól kezdődőleg, alávetik magukat a 
gazdaiskola igazgatója és tanszemély-
zete rendeleteinek s a megállapítandó 

házirendnek és munkabeosztásnak. 
Rendes hallgatók a tanfolyam  végével 
nyilvános vizsgát tesznek és látogatási 
bizonyítványt kapnak. A rendes hall-
gatók lehetnek bentlakók és kintlakók. 
A bentlakók száma a 30 at tul nem 
haladhatja. Bentlakó  vagy kintlakó,  de 
bentkosztozó  tanulók  a-tanfolyam  ide-
jére személyenként  600 lej ellátási  di 
jat fizetnek,  melyen kivül kötelesek 
ágyneműt és fehérneműt  magukkal 
vinni és annak mosásáról gondoskodni. 
Szalmazsákokba való szalmát az is-
kola díjmentesen ad. Írószerek és fű 
zetek beszerzéséről szintén minden 
hallgató maga gondoskodik. Kintlakó 
és kintkosztozó, valamint a tanfolyam 
rendkívüli hallgatói beiratkozásukkor 
100 lej beiratási dijat fizetnek.  A tan-
folyam  rendes hallgatóin kivül bárki 
szabadon hallgathatja az egyes, tetszése 
szerint választott tárgyakat. E szándé-
kukat bejelentő rendkívüli hallgatók 
számbeli korlátozás nélkül vehetők fel 
és a tanfolyam  egész idejére 100 lej 
beiratási dijat fizetnek. 

A tanfolyam  elsősorban a gyakor-
lati ismeretek elsajátítását tűzte ki cé-
lul és ennek megfelelőleg  minden nap 
a délelőttnek csupán 2 és a délután-
nak csupán 1 órájában tartatnak 
elméleti előadások s a szabadon ma-
radó idő kizárólag a gyakorlati is-
meretek elsajátítására fordittatik.  Elő-
adatnak  a következő  tárgyak:  háztar-
tástan, egészségtan, barornfi  tenyésztés, 
sertestenycsztes es nizialäs, gyümölcs-
termelés, gyümölcs- és zöldségkonzer-
válás, tej és tejfeldolgozás,  méhészet. 
Gyakorlati oktatás céljaira rendelke-
zésre állanak a gazdaiskola gazdasága, 
valamint a közeli falvak  szövetkezeti 
tejfeldolgozó  üzemei. A tanfolyam  vég-
zett hallgatói közül az önként jelent-
kezők aug. 27-én tanulmányi kirán-
dulást  rendeznek  a sepsiszentgyörgyi 
gazd.  kiállitás  megtekintésére.  E tanul-
mányi kirándulás költségei külön szá-
mittatnak fel. 

Bentlakó tanulók a háztartástan 
tanárnőjének állandó felügyelete  alatt 
állanak. 

Beiratkozni szándékozók közöljék 
ezt julius ló éig a székelykereszturi 
unitárius gazdasági  iskola  igazgatósá  • 
gával.  Cristur,  Jud.  Odorheiu. 

Reviziós javaslat az 
angol parlamentben. 

Junius 26 ikán hat angol alsóházi 
képviselő határozati javaslatot terjesz-
tett a parlament elé, amely felszóliija 
az angol kormányt, hogy a revizió 
ügyét sürgősen vigye a Népszövetség 
elé. A javaslat szövege a következő : 

»Az alsóház Európa kérdésének 
békés tisztázása érdekében és igazsá-
got akarván szolgáltatni Magyarország-
nak — kijelenti, hogy szükségesnek 
tartja a trianoni békeszerződés revízi-
óját. A szerződés módosítását olykép-
pen kívánja, hogy a magyar királyság 
visszakapja mindazokat a területeket, 
amelyeken a magyarok többségben 
laknak együtt. Az alsóház felszólítja  a 
kormányt, vigye ezt az ügyet sürgő-
sen a Népszövetség elé.« 

A javaslatot aláiró képviselők nevei: 
Sir Robert Gower, Hannon, Moore 
vezérőrnagy, Sir Joseph Nall, Halles 
konzervatív — és David Adams mun-
kapárti képviselő. 

A magyar képviselőház egyhangú 
köszönetet szavazott a javaslattevő 
angol képviselőknek és lelkesen ünne-
pelte az egész angol nemzetet. 

Ara 2 leu. 

Előfizetési  árak : 
Egész évre 120 leu. 
Fél évre 60 leu. 
Negyed évre 30 leu. 
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HÍREK. 
Junius 30. 

Betörések sorozata városunkban. 
Néhány nappal ezelőtt, egymás-

után, városunkban több betörés tör-
tént, amelyek a közönség körében ért-
hető izgalmat keltettek. 

Ez esetek közül az első, szom 
batra virradó éjjel történt, amikor a 
betörő Lőrinczy János kereskedő fő-
téri lakásába hatolt be, a fürdőszobán 
át, s kevés ruhadarabot vitt magával. 
Nagyobb értékű holmit vittek el a va-
sárnapra virradó éjjeli betörés tettesei 
Szakáts Gyula kereskedőnek a kőke-
reszt-téri Rösler-házban levő üzleté-
ből. Ide a betörők az üzlethelyiség 
alatti pincehelyiségen át a feljáró  lépcső 
deszkái közt egy keskeny nyilást fe-
szítve, hatoltak be, s több árut, külö-
nösen élelmi cikkeket: rud szalámit, 
halvát, csokoládét s Szakáts egy vi-
seltes ruháját, továbbá némi pénz-
összeget szedtek össze. A kereskedő 
nagyobb összegű pénzét, amely egy 
fiókban  volt, a betörők nem találták 
meg, bár az üzletben eléggé felforgat-
ták a holmit. Meglátogatták ugyanakkor 
az éjszakai vendégek Kisfaludy  és Lő-
rinczy szücsmestereknek az üzletét is, 
amely ugyanabban az épületben van, 
s ahová szintén hasonló uton hatol-
tak be. Itt a szücsáruk között nagy 
felfordulást  is csináltak, de a hiány 
pontosan megállapítható még nem volt. 
Be akartak hatolni a betörők a töb-
biek mellett, szintén a Rösler házban 
levő Csergőffy-féle  porcelán-üzlet rak-
tárába is, de ennek vaspántos ajtaját, 
valamint az emeleten levő Magyar 
Pártotthon pincehelyiségének ajtaját, 
észrevehetőleg, hiába feszegették. 

Nagyobb feltűnést  keltett és iz-
galmasabban zajlott le hétfőre,  26 
ikára virradó éjjel a szentferenc-rendi 
zárdában egy rablókaland, amelynek 
Genszky Jukundián házfőnök  volt a 
tanuja. A zárdafőnök,  aki későn aludt 
el, ezután csakhamar arra riadt fel, 
hogy a szobája melletti oldalszobában, 
melynek ablaka nyitva volt, valaki 
csendesen motoszkál, majd kloroform-
saagoiis éra^tt a főnök.  Hirtelen villanyt 
gyújtott, s ekkor egy bekötött arcú 
alakot látott magához közel állani, 
aki erre az asztal mellé húzódott le, 
majd az oldalszoba ny'tott ablakához 
ugrott, s az oda feltámasztott  létrán 
lemászva, eltűnt. A zárdafőnök  kiáltá-
sára, társai közül segítség is érkezett, 
de hasztalan, mert már az éjjeli alak 
menekülését nem tudták megakadá-
lyozni. 

Az esetek után a rendőrség meg-
indította a nyomozást, amelynek so-
rán sajnálatos kellemetlensége volt 
László Dénes kőművesnek, aki vélet-
lenül éppen szombaton a zárda ud-
varával szomszédos ház oldalán egy 
társával valami kőmives munkát vég-
zett, amihez létrát is használtak. Mint-
hogy egy létrának a zárdai betörés-
nél is szerepe volt, Lászlóékat gyanúba 
vették, s letartóztatták őket, sőt le 
Lászlónak egy felnőtt,  szorgalmas fiát 
is, s hétfőn  estig tartották benn s hall-
gatták ki őket, amig a gyanú alapta-
lan volta teljesen kiderült. László 
igazolta, hogy a kérdéses vasárnap 
este Szombatfalván  a kath. férfiliga 
vallásos összejövetelén volt, s onnan 
a liga többi tagjaival együtt távozván, 
hazament. Remélhető, hogy a rendőr-
ség ezután helyesebb nyomra jutva, 
nemsokára elfoghatja  a valódi tetteseket 
is, akiknek sorozatos betörései joggal 
keltettek izgalmat a városban. 

Eskütétele volt tegnap a kaszár-
nyában a bevonult legénységnek, a 
különböző egyházak lelkészeinek rész-
vételével. Az ünnepségnek nézőkép-
pen volt más polgári közönsége is. 

A gazdásági kamara 10 napos gyümölcs, 
termelési tanfolyama,  mely Székelyu ivarhalyen 
a róm. kath. főgimnázium  finevelő  intézetének 
helyiségében lesz, de a tornateremben nyiük 
meg julius 7-én d e. 9 órakor, a vármegye 
minden részében, különösen a gazdaifjak  és a 
tanitóikar körében, általános érdeklődést keltett. 
A tanfolyam  vezetője: Gyetkes Mihály, ki a 
gyümölcstermelést adja elő, a délelőtti órákban 
szóbeli ismertetésekkel, délután gyakorlati be 
mutatással, a méhészet előadója Lakatos Tiva-
dar nyug. városi tanácsos, ismert kitűnő mé-
hész lesz, a baromfitenyésztésé  pedig: Lőrinczy 
László kadácsi unitárius lelkész, az amerikai 
gazdasági egyetemen szerzett tanulmányai és 
saját gyakorlati tapasztalatai alapján. A tan-
folyamnak  női hallgatói is lesznek. 

Képesítő vizsgák a tanítónőképző-
ben. A helybeli ref.  tanítónőképző in-
tézetben a képesítő vizsgálatok junius 
6-án kezdődtek és 24 én záródtak be. 
A képesítő vizsgán dr. Coriolan Suciu 
kormányképviselő elnökölt, a minisz 
teri delegátus Joan Steriopol, a hely-
heli liceum igazgatója volt, mig az 
egyházkerületet Laár Ferenc parajdi 
lelkész képviselte. Vizsgára jelentke-
zett 59 tanuló, akik közül 47 jelölt 
kapott diplomát és pedig 2 kitűnő, 18 
jeles, 27 pedig jó eredménnyel. Az 
eredmény a tanulók jó készültségéről 
tanúskodik, amit ugy az elnök, mint 
a min. delegátus és az egyházkerületi 
képviselő teljes tárgyilagosággal meg 
is állapítottak és elismertek. Szomba-
ton, 24 én volt a kántorképesitő, Jo-
dál Gábor dr. koll. gondnok elnöklete 
mellett. A vizsgára jelentkezett 36 je-
lölt közül 35 kapott kántori- képesítést. 

A rk. Népszövetség helyi tago-
zata, alosztályai és az egyházközség 
hitbuzgalmi és szociális egyesületei 
julius 9-én, vasárnap együttes kirán-
dulást rendeznek a Kerekerdőbe. In-
dulás d. e. fél  9 órakor az irgalmas 
nővérek zárdájától. 10 órakor tábori 
mise a kirándulás színhelyén. Délután 
szórakoztató műsor a . legényegylet 
részéről. Élelemről mindenki maga 
gondoskodik, poharat és evőeszközt 
mindenki maga hoz, hüsitő italok az 
egyesület megbízottjánál kaphatók ju-
tányos áron. Az egyesületek tagjain 
kivül másokat is szívesen látnak. 

Szigorú vadvédelmi intézkedések. 
A földmüvelésügyi  minisztérium az 
1141—933 sz. miniszteri határozattal el-
rendelte a vadvédelmi törvény 35 sza-
kaszába foglalt  rendelkezések szigorú 
végrehajtását. Ennek folytán,  vadnak, 
vadak húsának, bőrének és trófeájának 
(agancsok stb.) vé:ele, eladása vagy 
szállítása csupán a hus, bőr, ţrofea 
stb. eredetét igazoló bizonyitvnáy fel-
mutatása mellett van megengedve. Eze-
ket a bizonyítványokat a vadászati 
jog bérlője állitja ki és a községi bi-
ró láttamozza. A bizonyítványnak pon-
tosan tartalmaznia kell a vad, vadhús 
vagy bőr faját  és mennyiségét. Ezen 
rendelkezés ellen vétőket a törvény 
vadorzóknak tekinti, s a náluk talált 
tárgy elkobzásán felül,  szigorú bünte-
téssel sújtja. 

Vasárnap nyitják meg Homoród-
fürdöt. A hét folyamán  szállott ki 
Homoródfürdőre  a vizsgálóbizottság, 
mely közrendészeti és közegészségü-
gyi szempontból mindent rendben ta-
lált és ennek alapján a fürdő  meg-
nyitására az engedélyt megadta. A 
fürdőigazgatóság,  melynek élén Pluhár 
Gábor nyug. állomásfőnök  ipar test. 
titkár áll, mindent elkövetett, hogy a 
fürdőző  közönség részére (tekintettel 
a mai nehéz viszonyokra is) az üdü-
lést lehetővé tegye. Ennek bizonysága 
az is, hogy a szobaárakat napi 30 és 
20 lejben, a teljes napi étkezés árát 
pedig személyenként 45 lejben állapí-
tották meg, amiért a vendég nem hi 
vatásos vendéglőst kosztból, hanem 
Ízletes házi kifőzésből  étkezhetik. Az 
utazási költség pedig Udvarhelyről 
oda és vissza személyenként 20 lej, 
ha 20 személy jelentkezik minden va-
sárnap reggelig. Jelentkezni lehet Kas 
say F. Domokos szűcsmester üzleté-
ben, indulás vasárnap reggel 8 órakor 
a Kassay-bodega előtti térről. Minden-
esetre megérdemli a látogatást Homo-
ródfürdő,  ahol a természet ugy leve-
gőben, mint vizben megfizethetetlen 
gyógyulást és élvezetet nyújt vendé-
geinek. 

i Figyelem ! Figyeíem ! . 
' A nagyérdemű közönség szí-
ves tudomására hozom, hogy 
haza jöttem küiföldi utamról 
és műhelyemet megnyitottam. 
Elvállalok szobafestést, bútor ós 
ajtók, ablakok mázolását a leg-
, olcsóbb árakon. 

Szép szobák már 250 lejtfii. 
Rézutánzatu mázolás. 

A n. é. közönség szives pártfo-
gását kérem: 

ALTER SALAMON 
' Ady Endre-u. 2 (Kicsi Tábor-u.) 
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Hatvanhatodik  év, 
Amit most elértem. 
Vájjon  megérem e 
A végét  még épen? 
Mert  az égből  nézve 
Aggodalmat  jelent: 
Kilencvenkilencnek 
Láthatják  odafent. 
S könnyen soknak  tartják 
Egy ember számára, 
S ráirják,  hogy „elég" 
Éltem  aktájára. 
És igy rokonságom 
Akárhogy  istápol: 
Hamar  kihúzhatnak 
Az élők  sorából. 
Legfőbb  Ítélőszék  — 
Elintézhet  könnyen! 

. S még csak felebbezni 
Sem tudok  az ellen.  — 

Kertész  Albert. 

A Református Egyházi Dalkör va-
sárnap, julius 2-án, kedvezőtlen idő 
esetén : 9-ikén, tartja gazdag és 
válogatott műsorral a Szejkefürdőn 
nagy erdei mulatságát. A szokásos és 
hasonló kirándulásoktól abban külön-
bözik a Ref.  Dalkar ezidei rendezése, 
hogy lelkes és ünnepélyes tartalmat 
kapott ez a felüdítő  erdei kirándulás, 
amennyiben déiben, harangszókor, a 
dalkör Orbán Balázs-emlékünnepet 
rendez, a legnagyobb székely sírjánál, 
délután pedig a hodgyai és a farcádi 
kitűnő ref.  dalkarok közreműködésével 
nagy, székely dalünnep lesz. A rész-
letes programm a következő : D. e. fél 
9 órakor istentisztelet. 9 órakor kivo-
nulás. D. e. fél  11 órakor összkari 
próbák. Délben Orbán Balázs-emlék-
ünnep : 1. Szabó—Tárcza : Székely 
dalosok jeligéje. Énekli a székelyud-
varhelyi Ref.  Dalkör, Benkő József 
karnagy vezénylete alatt. 2. Imecs 
Béla IKE ifjú  tompa László : Orbán 
Balázs c. alkalmi versét szavalja. 3. 
Petőfi—Tárcza:  Árvalányhaj — kö-
zös kar. Énekli a farcádi  és a székely-
udvarhelyi dalkör Csomor Dénes kar-
nagy vezénylete alatt. 4. Emlékbeszé 
det mond Sigmond József  unit. lelkész. 
5. Vass—Weress : Erdélyi fák  — énekli 
a székelyudvarhelyi Ref.  Dalkör Benkő 
József  vezetésével. 6. A sirra koszorút 
tesz Rájk József  titkár. Délután 4 órakor 
székely dalünnep Baczó Béla, Csomor 
Dénes és Benkő József  vezénylete alatt, 
a hodgyai, farcádi  és a helybeli ref. 
dalkarok közreműködésével. Bemutató 
vizipoló mérkőzés az uj uszodában 
uszóversennyel. Humoros sportmutat-
ványt mutat be az IKE ifjúsága.  Kon-
ferál  Gyárfás  Lajos és Bordás Lajos. 
A ref.  gyak. iskola énekkara 2 ének-
számmal működik közre. 

Tizóves találkozó. Felkérjük azon 
volt osztálytársainkat, kikkel a hely-
beli róm. kath. főgimnáziumban  vé-
geztünk, hogy julius hó 4 én d. e. 10 
órakor a fentnevezett  intézetben tiz 
éves találkozóra összejönni szívesked-
jenek. Benedek Imre plébános, Biró 
András gépészmérnök. 

x Autó-és géptulajdonosok figyel-
mébe !! A legmodernebb eszközökkel 
felszerelt  autó , mezőgazdasági-és  ipari 
gépjavító,  kovács és vulkanizáló  mü 
helyeinket  Udvarhelyre a posta épület 
mögött lévő Gyarmathy-féle  asztalos 
műhelybe helyeztük át (Kossuth-utca 
44.) Vállaljuk az e szakmába vágó ösz-
szes munkálatok szakszerű elvégzését, 
a viszonyokhoz szabott mérsékelt 
árak ellenében. Speciális rugó üzem I 
Saját érdekében legyen próbát! Au-
tóbusz Expresz Ocland  RT.  2—3 < 

Ismét elitéltek Szász Domokost, 
a fiatal  korondi legényt, akinek uton-
állásairól és más bűncselekményeiről 
többször olvashatott már a közönség. 
Ezúttal több lopással volt vádolva, 
amelyek miatt a törvényszék őt jog-
erősen 2 és fél  évi súlyos fegyház-
büntetésre ítélte. 

x Ügyvédi hir. Dr Iliescu Miklós 
kétszeres egyetemi jogtudományi dok-
tor, végzett bölcsész, volt törvényszé-
ki biró, jelenleg udvarhelyi ügyvéd, 
ügyvédi irodáját a Str. Mircea (Petőfi-
utca) 10 szám alá, a Fábián féle  ház-
ba, az emeletre helyezte át. 

x Halószoba és ebédlőberendezést 
Udvarhely megyei vagy Segesvári Egye-
sült bankbetétért eladok. Tudakozódni 
a Transilvaniánál lehet. 

A Polgári Önképző Egylet temet-
kezési pénztára értesiti tagjait, hogy 
Könczei István elhalálozott tag után 
a befizetések  jul. 2-án d. e. 10—12 és 
d. u. 3—5 óráig lesznek az egylet 
helyiségében. Ugyanakkor a hátralé-
kokat is lehet rendezni. 

Halálos bicskaszurás. Benkő La-
jos 21 éves és Bogdán János 24 éves 
székely száldobosi lakosok között rég-
óta feszült  volt már a viszony, ami-
kor a mult év juliusának közepén 
többek jelenlétében az utcán összeta-
lálkoztak, s Bogdán János felütötte 
Benkőnek kétszer az állát. Benkő erre 
bicskát rántott elő, melyet Bogdánnak 
ugy a mellébe szúrt, hogy ez ott ösz-
szeesett és meghalt. Benkő azzal vé-
dekezett a biróság előtt, hogy a tá-
madás és a feszült  viszony miatt 
arra gondolt, hogy Bogdán őt meg 
akarja gyilkolni, s azért rántotta elő 
bicskáját védekezésül. A törvényszék 
4 évi fogházbüntetésre  Ítélte ember-
ölés bűntettéért. 

Nyilvános köszönet. A helybeli 
ref.  gyakorló elemi iskola igazgatósá-
ga ezúton mond hálás köszönetet ifj. 
Kassay F. Dénes urnák, aki 500 lejt 
adományozott jutalmazásra és a sze-
gény gyermekek segélyezésére. 

Az udvarhelyi birtokosság is csat 
lakozott a gyümölcsfaoltvány akcióhoz. 
Lapunk egyik korábbi számában kö-
zöltük Gyerkes Mihálynak azt a felhí-
vását, hogy vármegyénk gazdái egyé-
nenkint minél többen kérjék a földmi-
velésügyi miniszter által kiosztandó 
gyümölcsfaoltványokból  való részese 
dést. A mult vasárnap a helybeli bir-
tokosság is, Szabó András elnöklete 
alatt, tárgyalta ezt a kérdést és egy-
hangúlag hozzájárult az elnök előter-
jesztéséhez, hogy a székelyudvarhelyi 
birtokosok is adjanak be egyénen-
kénti kéréseket a részükre szükséges 
oltványmennyiség jövő idényre való 
kiutalása érdekében, ugy. hogy az 
oltványok ára csak 6 év múlva legyen 
megfizetendő.  Megbízták az elnöKöt, 
hogy ezen kérvényezésre az összes 
birtokosok figyelmét  hivja fel  és a 
beadandó kéréseket együttesen juttas-
sa el a kamarához, a földmüvelésü-
gyi miniszterhez leendő, pártoló fel-
terjesztés végett. A tömeges kérvénye-
zéseknek, remélhetőleg, meglbsz az az 
eredménye, hogy a gyümölcsfaoltvá-
nyokból Udvarhelymegye gazdaközön-
ségét is részeltetni fogják,  tekintettel 
arra is, hogy vármegyénk az ország 
legkitűnőbb gyümölcstermelő megyéje. 

x Autóbuszjárat Homoródfürdőre.  Minden 
vasárnap külön autóbusajárat lesz Homoród-
fürdőre.  Az első autóbusz indul reggel 7 óra-
kor, a második 10 órakor, a harmadik d. u. 
2 órakor. Előjegyzések a Transilvania-bode-
gában eszk özölr etők. Oda-visszajegy ára sze-
mélyenként 35 lej. Első indulás julius 2-án. 

Nagysolymos községének ünnepe. 
Julius 2 án, vasárnap tart bemutató 
hangversen yt a most alakult nagysoly-
mosi Ref.  Dalárda nemes programm 
keretében. Ez alkalommal ünnepi be-
szédet mond Lévai Lajos koll. tanár. 
Színre kerül az esti előadáson Vajda— 
Révay : » Budvár tündére« cimü szé 
kely daljáték is, Nagy Dénes székely 
dalos és Udvard Gizike szereplésével. 
Az ünnepély iránt, mely székely tánc-
cal van egybekötve, vidéken is nagy 
az érdeklődés. 

x Elveszett gyerekjáték. Csütörtökön d. e. 
10—11 óra között a kollégium-kerti fahid  kö-
rül kiesett egy gyermekkocsiból egy felíujt-
gummiból való tarka, kis játékmacska. Kérjük 
a becsületes megtalálót, akit mások is láttak, 
hogy a macskát a földről  felvette  hogy juttassa 
el ezt illő jutalom ellenében a Malom-utca 
szám alá, annál is inkább, mivel a játékmacsku 
a kis gyermek legkedvesebb játékszere volt. 

X Elveszett csikó. Mult hó 11-én 
Varságon keresztül ment Nagymező 
felé  egy 2 éves piros pej kancacsikó, 
a hátán egy keskeny fekete  esik, a 
farka  térdig levágva. Kérem a becsü-
letes megtalálót, juttasa el hozzám. 
Tamás János dobogós Varság. 

Nyilitér. 
— E rovat közleményeiért a szerkesztő nem 

vállal felelősséget.  — 

Nyilatkozat. 
Alólirott felsősófalvi  tüzkárosultak köszö-

netünket fejezzük  ki az Adriai Biztosító Társu-
latnak, abból az alkalomból, hogy tűzkárunkat 
a leggyorsabban felbecsülte  és azt nekünk a 
többi biztositó intézeteket megelőzve, kifizette. 
Fábián Dániel, Engi Mózes, Molnár György, 

Fülöp Ilyés. ___ 


