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Az időjárás megyénkben 
most már minden túlzás nélkül 
katasztrofálisnak  mondható. Jó-
formán  negyedik hónapja, hogy 
állandóan esik az eső, mert ez 
idő alatt nem volt egy egész 
hét esőzés nélkül. Nemcsak a 
Medárdhoz, hanem a Margit-
naphoz fűződő  baljóslat is be-
vált, de ami a legnagyobb baj, 
a julius második íelében jelent-
kezett forró  időjárás is csak 
egy-két napig tartott, hogy újra 
a bőséges, végnélküli esőknek ad-
jon helyet. A bekövetkezett ká-
nikulai napokon, a talaj bő víz-
készlete mellett, mindenféle  ter-
mény gyönyörű fejlődésnek  in-
dult, értek a kalászok, előretört 
a törökbuza s nagy reménység-
gel fogtunk  neki az elkésett ka-
pálásnak és kaszálásnak. De,a leg-
sürgősebb munka megint mega-
kadt, s amit levágtunk, érett ga-
bona vagy fü,  ott rothadt vagy 
csirázik, rendekben és kalangyák-
ban. Az eső pedig tovább zu-
hog, órákon és napokon át, vi-
gasztalanul. 

. . . Mindezt pedig nem azért 
irjuk le, hogy Írjunk valamit. 
Ez ma nekünk a legkomolyabb 
és legégetőbb témánk. Az Ínsé-
get már csak valami isteni cso-
da háríthatja el megyénkről. De 
nem várhatjuk tétlenül ennek a 
bekövetkezését. A megyei közi-
gazgatásnak e píllaralban nem 
lehet fontosabb  feladata,  mint 
sürgősen megkezdeni az inség 
ellen való védekezés előkészítő 
munkálatait. Meg kell állapítani 
pontos adatok alapján, hogy mi 
a helyzet a vármegyének minden 
egyes községében, tiszta képet 
kell alkotni már most a várható 
inség mérvéről és elő kell ké-
szíteni a segélyezést, hogy az 
inség, ha bekövetkezik, ne talál-
jon készületlenül. 

A közigazgatásnak ehez a 
munkájához mindenkinek segéd-
kezet kell nyújtania. Nemzeti-
ségre, társadalmi állásra és po-
litikai érdekeltségre való tekin-
tet nélkül. Ugy, ahogy közve-
szély idején szokás. 

A közinség veszélye előtt 
állunk ! 

Gömbös rádiószózata. Gömbös 
Gyula magyar miniszterelnök kedden 
este a megyar rádió utján nagy érdek-
lődéssel fogadott  beszédet intézett a 
magyarsághoz. Elmondotta, hogy a 
magyar probléma az európai érdeklő 
dés homlokterébe került, s a terjedő 
belátás alapján az országnak reménye 
lehet arra, hogy rá ujabb fellendülés 
következik, s a történt igazságtalan' 
ságok, békés uton, orvoslásban része-
sének. Az ország barátságos viszonyt 
akar a kisantanttal is, de ennek .elő-
feltétele  a teljes egyenjogúság alapján 
való tárgyalás. Kijelentette a magyar 
miniszterelnök, hogy most már Fran 
ciaországban is több megértéssel ke-
zelik a magyarság ügyét, mint eddig. 

Nincs választott polgármesterünk 
A városi tanács alakulógyülése. 

Lapunk legutóbbi számában ugy 
jeleztük, hogy julius 31-ikére, hétfőre 
hívják össze a városi tanácsosokat 
alakulógyülésre, de fenntartással  kö-
zöltük ezt a hírt, mert az összehívás 
elhatározása körül a prefecturán  is 
bizonytalanságok voltak. A prefect 
már akkor elutazóban volt, el kellett 
mennie, hogy orvosi műtétnek vesse 
alá magát, s csak az utolsó percben 
történt meg a döntés : az alakuló gyű-
lést nem hétfőre,  hanem keddre, au-
gusztus 1 ére, délelőtt 10 órára hív-
ták össze, dr. Bărbat prefect pedig 
Gociman prefecturai  igazgatót bizta 
meg a gyűlésen való részvétellel. 

Gociman igazgató '/* 11 órakor 
nyitotta meg a gyűlést. A névsorol-
vasás rendén megállapították, hogy a 
gyűlésen nem jelentek meg: Laslo 
esperes, Puşcariu tanár és Kálnoky 
Ferenc,  aki tudvalevőleg már előzőleg 
Írásban adta be lemondását. E három 
tag meg nem jelenése már magában 
3 szavazatveszteséget jelentett a Ma-
gyar Pártnak, mert a paktum tisztelet-
ben tartása, esetén Laslo esperes és Puş-
cariu is a Magyar Párttál szavazott-
volna. A gyűlésen Pál István  prelá-
tus, mint korelnök elnököklt s az első 
vita a dr. Wenetsek József  igazolása 
(validálása) körül keletkezett, aki tör 
vény szerint mint a lemondott Kálnoky 
után következő tanácsos vehetett volna 
részt a gyűlésen. A többség ugy ha-
tározott, hogy a Wenetsek validálása 
fölött  csak az összes többi tanácso-
sokra vonatkozó validálás után fog 
dönteni. Ez a később megtörtént dön-
tés a Magyar Pártra nézve, mint már 
jeleztük, szintén kedvezőtlen volt, mert 
12 szavazattal 10 ellen ugy határoz 
tak. hogy Wenetsek csak a következő 
tanácsgyülésre hívható be, miután a 
Kálnoky lemondását csak most, az 
alakulógyülésen fogadták  el. A többi 
tanácstagokat mind validálták, tehát 
Ugrón Ákost és Doctor Romulus héj 
jasfalvi  papot is, holott ezek, mint 
ezt már többször kifejtettük,  törvény 
szerint nem lehetnének tagjai a ta 
nácsnak. Az eskütétel után a polgár-
mester-választás következett. Dr. Se-
besi Ákos, a Magyar Párt jelöltje 11 
szavazatot kapott és 11 szavazat esett 
dr. Réti Imrére is. Egy szavazólap 
üres volt. A helyettespolgármestervá.-
lasztásnál 13 szavazatot kapott Dob-
rota Octávian, 7 et dr. Ferencz Ba-
lázs. Az állandó  választmányba meg-
válaszltattak:  Szabó András  12, And-
reiaş György 13 és Gheaja Tiiu  12 
szavazattal. Póttagok lettek: Forró 
Géza és Csiki Albert 12—12 szavazat-
tal. Verifikáló  bizottság: Csiki Albert, 
Forró Géza, Papp Dezső, Dobrota és 
Vintilla. 

Eszerint az alakulás megtörtént, 
de a polgármesterség kérdése, válasz-
tási többséggel, most sem dölt el. Réti 
bizonyára számit arra, hogy politikai 
szolgálatai jutalmazásául őt fogja  a 
miniszter kinevezni, bár a jobb belá 
tás szerint ezt az állást a magyarság-
nak kellene juttatni, amely hiven ki-
tartott a paktum mellett és tiszteletben 
tarsotta a többségi nemzet igényeit 
s a helyettes polgármester is román 
ember lett. Ha Rétit nevezik ki pol-
gármesternek, ismét meg fog  akadni 
a városi közigazgatás, mert az állandó 
választmányban, amelynek, a válasz-
tott tagok mellett, a polgármester és 
a helyettespolgármester (Dobrota) hi 

vatalból tagjai, Réti kisebbségben len-
ne és nem lesz meg az abszolút több-
sége (ami a költségvetéshez szüksé-
ges) a tanácsban sem. Egyébként is 
fennállanak  Rétivel szemben azok az 
összeférhetetlenségi  okok, amelyekről 
egyszer már irtunk, s amelyek szerint 
Ő, mint parlamenti képviselő nem is 
nevezhető ki polgármesternek. 

Nem érdektelen megjegyezni, hogy 
mig a március 7 iki alakulógyülésen 
Réti 13 szavazatot kapott s most csak 
11 et tudott elérni, addig a Sebesi Ákos 
9 szavazata most 11 - re emelkedett, 
vagyis amennyivel csökkent a Réti,sza-
vazatainak száma, ugyanannyival emel-
kedett a Sebesi Ákosé. 

Ujabb árvizveszedelem 
Szombatf  alván. 

Csütörtökre virradó éjjel a Ci-
gánypatak megint elöntötte a szom-
batfalvi  városrészt. A lakókat éjjeli 
álmukból riasztotta fel  a veszedelem, 
áki tehette, sietett eldeszkázni vagy 
másképpen eldugni a pincék és más 
alantabb fekvő  helyiségek bejáratát. 
Legtöbbhelyt azonban ez nem sikerült 
s a viz a pincékben, nyárikonyhákban 
nagy károkat okozott. Nemegyhelyt a 
lakószobákat is elárasztotta az áradat. 
Vannak udverok, ahol ővigéiő vizben 
kellett járniok a lakóknak, hogy az 
életen valamit megmenthessenek. 

A város vezetőségét bűnös mu-
lasztás terheli a Szombatfalván  folyton 
megismétlődő árvizekért. A Cigánypa-
tak medre éveken át feltömődölt, 
megszűkült, csak igy érthető, hogy a 
szárazidőben majdnem viznélküli pa-
takban 3—4 méteres vizemelkedések 
keletkezhetnek. Ki k l̂l tisztítani ennek 
a pataknak a medrét, ahol megszűkült : 
kiszélesíteni, ahol szükséges, szabá-
lyozni, mert lehetetlenség egy egész 
városrész lakóit állandó rettegésben 
tartani. Ha Réti urnák volt pénze 
150.000 lejt beépíteni a löldbe, hogy 
éveken át ott álljon betemetve az ál-
lami iskola épületének az alapja, anél-
kül, hogy a továbbépítésre kilátás lehet-
ne : gondoskodjék az olyan közszüksé-
get kielégítő munkálatokról is, mint a 
rakoncátlan Cigánypatak rendbehozása. 

A mederszükülés miatti veszedel* 
met még fokozza  az is, hogy a vasút 
a múltkor megrongálódott hidat szü 
kebb nyilásura építette és a mederbe 
nagymennyiségű követ rakott be. A 
város vezetőségének ezt sem lett volna 
szabad tétlenül elnézni. 

Ipartestületi ügyek, 
Országos kirakó vásárok: au 

gusztus 6 án Borsa, Vizakna, Prázs • 
már, 7 én Bereck, 8 án Aranyosmed-
gyes, Törcsvár, 10 én A. Szolcsva, 
F.-Szombatfalva,  Szászrégen, Székely-
dálya, 11-én Eczel, Kisapold, M.-Ujvár. 

A fejlődés  örök törvénye minden 
vonalon érezhető, a mezőgazdasági, 
ipari, társadalmi élet keretein belül és 
azokon kivül is. így a szövetkezés 
eszméje, mint e kornak legtermészete-
sebb követelménye tért hódit az ipa-

rosság körében is, mind többen látják 
be, hogy napjainkban a szövetkezeti 
élet és összekapcsolódás erejére mek-
kora szükség van. A szövetkezetek 
alakítására az első kellék nem a pénz, 
hanem a lelki együttérzés, amely ha-
talmas erejénél fogva  a pénzt is elő 
tudja teremteni. Mint ahogy a homok-
szemekből szikla, ugy a kisebb pénz-
egységekből tőke lehet. 

Legutóbbi értesülésünk szerint, a 
csíkszeredai iparosság is megmozdult 
egy ilyen szövetkezet megalakítása ér-
dekében, érezve annak fontosságát. 
Vájjon nem kellene-e nekünk is ha-
sonló komoly, megértésre számító 
mozgalmat indítanunk ? Ha hozzáértő 
munkával és a sokat emlegetett lelki 
együttérzéssel és akarással fogunk  az 
ilyen mozgalomhoz, a siker el nem 
maradhat. Ha mint egyének fogyaté-
kosak vagyunk lelki és anyagi erők-
ben, igyekezzünk a közösségben erőssé 
lenni, illetve erőssé tenni iparos társa-
dalmunkat. Jajgatással, óbégatással 
ugy sem érünk el semmit. Az élet 
küzdelmeiben az egyedül való boldo 
gulás lehetősége már megszűnt. Akar-
va, nem akarva, nap nap után jobban 
érezzük, hogy a természeti törvények 
rendje szerint embertársainkra vagyunk 
ráutalva és a boldogságot, a bizto 
sabb életet a jelenben és jövőben csak 
közös munkálkodással tudjuk megte-
remteni. Mennyivel könnyebb a harc 
akkor, !w ^fezzük,  hogy egymás n.»el — 
lett állva, egymást erősítve, céljainkért 
öntudatosan, közösen dolgozunk, mint 
annak az embernek a küzdelme, aki 
csak egyedül áll a küzdő porondon, 
megtépászott, megrongált lelki, fizikai 
és anyagi erővel. 

Próbáljuk ki magunkat, mérjük 
meg akaraterőinket és igyekezzünk 
megérteni az egymásrautaltság termé 
szeti törvényét. S ha egymást meg-
értjük, a közönyt kizárjuk lelkünkből, 
megszületik a szövetkezéshez szüksé-
ges legnagyobb erő : a lelki harmónia. 

A munkanélküli iparos segédek 
figyelmét  felhívjuk,  hogy összeírás és 
esetleges elhelyezés végett testületünk-
nél jelentkezzenek. 

Az Ipartestület 

Botránnyal végződött mu-
latság Erdövidéken. 
Az Erdőfüle  községhez tar-

tozó Kuvaszóban levő, Margit-udvar 
nevü, kirándulóhelyen nemrégiben tár-
sas kirándulás volt, a közéleti szerep -
léseiről már ismeretes Györffy  Béla dr. 
olaszteleki körorvos főrendezésében. 
Meghívása folytán  megjelentek dr. 
Bărbat vármegyei prefect és dr. Cionca 
oklándi főszolgabíró  is, s a vármegye 
hivatalbeli románsága közül is még 
többen. A prefectusék  távozása után 
Josof  vármegyei számvevő felköszön-
tőt mondott a román-magyar egyetér 
tésre, amire Rozsonday Ádám magyar 
hermányi ref.  lelkész válaszolt, kife 
jezve, hogy ennek a gondolatnak az 
éleiben ugy kellene érvényesülnie, 
hogy a románság is megértést gya-
koroljon a magyarsággal szemben, s 
ne történjék meg az, ami az ő köz-
ségében is megtörténi, hogy az isko-
lai záróünnepélyen a magyar lányok-
kal a hórát eltáncoltatták, de azt eltil 
tották, hogy bemutassák a magyar 
szólót is, amire pedig szintén készül • 
tek volt. Rozsondaynak e szavaira a jé 
lenlevő Ardeleanu oklándi járásbiró fel 
ugorva,hevesen tiltakozott a lelkész »po-
litizálása« ellen s egyúttal csendőr után is 
kiáltozott. Györfify  dr. a járásbirónak 
ezt az oknélkül indulatoskodó feliépé-
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sét kifogásolta,  s szóváltás közben őt 
meg is ragadta, mire kavarodás tá-
madt. Ennek során Josof  számvevő 
Gáspár Samu bardoci ref..  lelkészt ar-
cul ütötte, amit a támadón viszont 2 
székely gazda torolt meg. Közben a 
zűrzavarban többen kiabáltak, hogy 
értéktárgyuk, pénzük tünt el. A meg-
jelent 6 csendőr azonban ennek nyo-
mozása helyett, Rozsondayhoz lépett, 
aki a kinos jelenetet tétlen megdob 
benéssel szemlélte, s kijelentették, hogy 
le van tartóztatva, s ezután egy fa  alatt 
órák hosszáig állatták őt. Másnap 
a bardoci őrsön, ahpl a lelkésznek je-
lentkeznie kellett, az őrmester bocsá-
natot kórt tőle. 

A kinos eset, természetesen az 
összes jelenvoltakra, s különösen a 
nőkre megdöbbentő hatást gyakorolt, 
s nemcsak a mulatságot robbantotta 
szét, hanem azt utána is megyeszerte 
megbotránkozva tárgyalták. A két 
lelkész pedig az őket ért sérelemért 
bűnvádi feljelentést  tett. 

SPORT. 

Ujabb elemi csapás 
vármegyénken. 

A folyton  tartó esőzések és az 
árvizek által okozott károk után, ujabb 
elemi csapás érte megyénkben a gaz-
dákat. Hétfőn  délután 4 óra tájt óri-
ási jégvihar vonult végig a megye fe-
lett délnyugatról. Dió , sőt helyenként 
tojásnagyságu jég hullott alá, nagy-
mérvű pusztítást végezve a termények-
ben. Különösen az alvidéken, Parajd 
környékén, s a közelebbi községek 
közül Mátisfalva,  Agyagfalva,  Far-
cád, s a többi szomszédos község 
határában okozott rendkívül nagy ká-
rokat a jégverés. Pl. Mátisfalva  hatá-
rát ugy elverte a jég, hogy a vetések 
teljesen megsemmisültek, az egész ha-
tár kopárrá lett. Ártalmas és sürü jég 
hullott le helyenként városunk terüle-
tén is. 

E helyen ismét hangoztatjuk, hogy 
az elemi csapások miatt károsult gaz 
dák érdekében sürgős segélyezési ak-
ciót kell indítani, össze kell irni köz-
ségenként a. károkat, aMr az árvíz, 
vagy esőzés, akár a jégverés okozta 
azokat, s a helyi hatóságok legsürgő-
sebb feladata  közbenjárni a kormány-
nál megfelelő  segélyösszeg kiutalása 
iránt. Mint legkisebb és legtermészete 
sebb segítségnyújtást az állam részé-
ről legalább ezt kellene kieszközölni, 
hogy a kárvallott gazdák adója elen 
gedtessék, vagy legalább aránylagosan 
csökkenttessék, mert akinek a termése 
elpusztult, attól nem lehet adófizetést 
várni. Általában elvárhatjuk a kor-
mánytól, hogy az adóbehajtást az 
egész megyében lényegesen korlátozza 
és mérsékelje, mert ez még a ren-
des körülmények közt is nagy teher 
mindig, most pedig az Ínségben vég 
romlást okozhat. 

Gyümölcsfaoltványok 
termésre serkentése. 

A gyümölcsfaiskolában  legalább 
három évi rendes nevelésben részesült 
oltványok, a végleges helyükre történt 
kiültetés után az első évben megfo-
gannak, vagyis az uj fészkükben  elhe-
lyezkednek, a második évben már 
termőrügyeket — bimbókat — nevel-
nek, a harmadik tavaszon pedig kivi-
rágoznak. Megtörténik azonban, külö 
nősen a később termő gyümölcsfaj-
táknál, minő pid. a Pónyik alma, hogy 
az oltványok a termést későbbre ha-
lasztják. Ilyenkor az a teendő, hogy 
az ágak végén levő idei frisshajtáso-
kat a felén  felül  julius közepe táján 
kissé megtörjük vagy megcsavarjuk. 
Ezzel sebet ejtünk a fiatal  fán,  amely-
nek ő beforrasztására  siet, s a tulsok 
táperő ideirányitása révén, a sebeken 
alól termőrügyek keletkeznek, melyek 
a következő tavaszon kivirágoznak és 
termést fognak  hozni. Ezt megtehetjük 
az állandóan csak növő, de teremni 
nem akaró idősebb gyümölcsfákkal  is. 
Hogyha azonban a fa  virágzik, de 
mégsem ad termést, hanem a virágok 
időnap előtt megvörösödnek és lehul-
lanak, ennek vagy a monilia penész-
gombák az okozói, vagy pedig a bim-
bólikasztó bogár álcái az elpusztítói. 
Permetezéssel védekezzünk ezek ellen. 

lön az Unirea Tricolori 
A Hargita T. E.-nek sikerült nagy áldo-

zatok árán lekötni a bukaresti Unirea Tricolor 
csapatát, moly a nemzeti bajnokság A. cso-
portjában előkelő helyezést ért el s a buka-
resti csapatok közül a legnagyobb nemzetközi 
mérköiéseket bonyolította le nagy sikerrel. 
Hollandia bajnokát az Ajaxot 5 : 0 arányban 
verte, a budapesti Vasasokat 4: 2, a belgrádi 
Beogradskit 2; O-ra A Tiico'.or csapatában 
több magyar játékos is szerepel, akik közül 
Muzsnayt most vette át a NSE-től 50 000 lej 
lelépési dijért A mérkőzés 15-én, Nagyboldog-
asszony-naoján lesz városunkban, 

A Hargita tenniszszakosztilyának pá-
lyaavató versenye, a rossz idő miatt, aug. vé-
gére marad. 

A mult vasárnapi csíkszeredai tennisz-ver-
senyt a Hargita tenniszezői lelkes játékkal 7:2 
arányban nyerték. 

H Í R E K . 
Augusztus 4. 

Felelős szerkesztőnk, kétheti sza-
badság ulán, ismét átvette a lap szer-
kesztését és már e szám az ő szer-
kesztésében jelenik meg. 

Előkészületek a sepsiszentgyörgyi 
kiállításra A központi rendezőség meg-
bízásából f.  hó 1 én városunkban időz-
tek Kernné  Bibó Erzsébet,  a sepsiszent-
györgyi leánygimnázium igazgatója és 
Biró Islvánné  (Olasztelek), akik mint 
a kiállítás csoportvezetői Szabó And-
rásaiéval,  dr.  Gyárfás  Pálnéval  és 
Haáz  Rezsó tanárral folytattak  beható 
megbeszélést Udvarhelymegyének a 
háziipari kiállításon való részvételéről. 
A szabadtéri előadás keretében az ud-
varhelymegyei fiatalság  fonójelenetet 
mutat be Kiss  Islvánné  (Kecsetkisfa-
lud) összeálitásában Kiss  Ferencné  Hod-
gya) és Kiss  Károly  (Vargyas) közre 
működésével. Az előljáró beszédet 
Nyirő  József  iró mondja. 

Öreg postás halála. Lukács La-
jos posta altiszt, 77 éves korában, el-
hunyt Felsőboldogfalván.  Csütörtökön 
temették nagy részvét mellett váro-
sunkban, 
i* NaflV  kirándulást rendez ' a Szó r 

kely Dalegylet a papkertbe, amely 
eredetileg f.  hó 6 ikára volt tervezve, 
de a kedvezőtlen időjárás miatt elha-
lasztódott 13 ikára, vasárnapra. A ki-
rándulás, tánccal, szórak oztató műsor-
ral, egész napos lesz, s ismerve az 
egylet nagy népszerűségét, mulatsá 
gainak sikerét, bátran jósolhatjuk, hogy 
az a nyár egyik legsikerültebb mulat 
sága lesz. 

Meg nem felelő közlegelöknek er-
dőterületekből való kicserélése. A vár-
megyei gazdasági hivatal közli, hogy 
az 1933 április 25 én szentesiitett s 
a közlegelőknek erdőterületekből való 
kiegészítésére vonatkozó törvény ér 
telmében a legelőtulajdonosok, ha a 
jelenlegi legelőterület részben, vagy 
egészben meg nem felel  rendeltetésé 
nek, kérhetik a legelőnek részben, vagy 
egészben való kicserélését olyan er-
dőterületeikből, melyek alkalmasak 
legelővé való átalakításra. A kérvé-
nyek a gazdasági hivatalhoz (Serviciul 
Agricol) adandók be. 

Cserkészviiágtábor Gödöllőn. Rend-
kívül érdekes és világszerte mindenfelé 
élénk figyelemmel  kisért esemény szín-
helye a magyarországi Gödöllő mosta-
nában. Itt tartanak táborozást (jambo-
reet, kiejtése szerint: dzsemborit) a 
földkerekség  cserkészei, akik itt 53 
nemzetet képviselnek. Európán kivül 
a többi világrészekből is érkeztek cser-
készek erre a táborozásra, melynek 
résztvevőit majdnem 30 ezerre becsü-
lik; vannak köztük ázsiaiak, arabok, 
japánok, indiaiak, s vannak köztük 
amerikaiak, ausztráliaiak és afrikaiak 
is. Képviselve van Románia is, 250 
főnyi  csapattal. A világtábor fogadá-
sára nagy költséggel és körültekintés-
sel megtörtént minden előkészület, hogy 
az idegen nemzeteknek ez alkalomra 
összesereglett íatalsága a magyarság 
ról, a magyar vendégszeretetről a leg-
rokonszenvesebb benyomásokat kapja. 
A cserkésztábor ünnepélyes megnyi-
tása a magyar kormányzó és a világ 
főcserkésze:  lord Biden Powell tá-
bornok részvételével szerdán történt 
meg, óriási közönség jelenlétében 

x írógépet veszek igen előnyösen 
Megyei Takarék könyvel. Cim a ki-
adóhivatalban. 1—2 

x A helybeli kereskedő társulat 
könyvtára augusztus 3-án megnyílt. 

Augusztus elsejére az államok 
kormányai, illetve rendőrségei világ-
szerte fokozott  figyelemmel  készültek 
elő, óvatossági intézkedéseket tettek, 
mert egyes jelek és értesülések arra 
vallottak, hogy a kommunisták ezen a 
napon »vörös napot«, nagyszabású tün-
tető megmozdulásokat akarnak ren-
dezni. Több helyen előzetes letartóz-
tatások is történtek. Azonban augusz-
tus elseje általában mindenütt na-
gyobb baj nélkül mult el. 

Sepsiszentgyörgyi főiskolások  és 
egyetemi hallgatók nyári táncmulat-
sága. Aug 19 én rendezik a sepsiszent-
györgyi ref.  Székely Mikó-kollégium-
ban végzett főiskolai  és egyetemi hall-
gatók szokásos nyári táncmulatságu-
kat szegénysorsu kollégáik felsegélye-
zésére. Már jóelőre felhívjuk  olvasóink 
figyelmét  erre a nagyszerűnek Ígérke-
ző mulatságra, annál is inkább, mert 
Sepsiszentgyörgyön az év legsikerül-
tebb mulatsága mindig a főiskolásoké 
volt. 

A rk. főgimnázium  igazgatósága kéri 
mindazokat, akik a következő iskolai évben 
tanulókat szándékoznak tartani, hogy ebbeli 
szándékukat, az igazgatóságnál jelentsék be, 
mert a szabályzat értelmében tanulókat csak 
előre bejelentett és egészségügyi szempontból 
felülvizsgált  szállásokon lehet tartani. 

Petőfi emlékünnep Fehéregyhá-
zán Julius 30 án rendezte meg a se • 
gesvári magyar kaszinó Fehéregyhá-
zán a Petőfi  ünnepélyt, melyre szép 
számmal vonult fel  a székely falvak 
közönsége, hogy az ünnepi szónokla-
tok, ének , zeneszámok és szavalatok 
meghallgatása utján emlékezzék meg a 
a nagy költő, valamint az 1849 ben 
elesett névtelen szabadsághősök emlé-
kéről. Az ünnepélyen, a maroshévizi 
unitárius lelkész magasszárnyalásu 
imája után, Atrudbányai Ede dr. ma-
gyarpárti képviselő mondott szivbe 
markoló alkalmi beszédet Petőfiről, 
lobogó fáklyaként  állítván oda az ő 
soha meg nem alkuvó szellemét a lel-
kes fajszeretet  szimbólumául. Az ün-
nepély sikerét nagyban emelték a szé 
kelyudvarhelyi Székely Dalegylet két 
alkalmi- éftekSzáma»,  fă segesvári' ina- } 
gyar kaszinó, szókelykereszturi dalkar, 
az alsóboldogfalvi,  ujszékelyi és a fe-
héregyházi dalkörök énekszámai, fu 
vószenekari számai, valamint az erős 
hatású szavalatok. Végül a koszorúk 
elhelyezése következett, amely alka-
lommal az egyesületek megbízottai az 
ünnepi hangulatban hatásos szavakkal 
helyezték koszorúikat a honvéd-em-
lékoszlop lábához. 

Mozihirék  Szombat  este.  vasárnap  d. 
u 7 ós este  9 órakor Meto, vagy  Az érzéki  száj 
a legmeghatóbb  ós a legmegkapóbb  filmek  egyi-
ke A darab  főszerepeit Elisabeth  Bergner és 
Rudolf  Förster játszák  a legnagyobb  művészet-
tel  A közönség,  azt  hisszük,  még emlékszik 
a régebb  bemutatott Ariane c, filmre,  melyben 
a főszerepeket  szintén Elisabeth  Bergner és 
R Förster játszották,  a legnagyobb  megelége-
désre. Elisabeth  Bergner és R Förster rajon-
gói  bizonyára  örömmel  veszik  tudomásul,  hogy 
a szombati  ós vasárnapi  attrakció  is  nekik 
szól.  Jönnek:  Szerelmeskedés,  Magda  Schnei-
dérrel,  Paul  Hörbigerrel,  Szeresd  felebarátnö-
det.  Buster Keatomal,  Orlov,  Liane fiaiddal  ós 
Ivan Petrevicscsal. 

Szombatfalviak panasza. A szom-
batfalvi  vízvezeték már hetek óta tel 
jesen használhatatlan, mert a vezetéki 
csöveket a víz kimosta s azok egy-
része az elveszés veszedelmének is ki 
van téve. Ugyancsak Szombatfalván 
a dülőutak teljesen járhatatlanok, s 
ezeken kivül a farcádi-ut  is. A gaz-
dák aggodalma nagy, hogy ha valami 
termést a sok esőzéstől meg is ment-
hetnek, az utak járhatatlansága miatt 
nem tudják betakaritani. Sürgős intéz-
kedéseket várnak a város vezetőségé-
től. 

Az adósságok rendezéséről szóló 
törvény kötelezi a bankokat, hogy a 
a mezőgazdasági adósoktól takarék-
pénztári betéti könyveiket a tartozás 
teljes összegben való rendezésére el-
fogadják.  A gazdák érdekében levőnek 
látjuk, hogy a betétesekkel megegyez-
ve, banktartozásaikat betétkönyvvel 
mielőbb fizessék  ki, mert egyrészrői 
senki sem lehet biztos afelől,  hogy 
ujabb törvénnyel a mostani törvény 
intézkedéseit nem helyezik hatályon 
kivül, másrészről pedig a pénz érté-
kének hullámzását sem láthatja előre 
senki. 

Anna-napi bucsu. Az évenként szokásos 
Anna-napi bucsut a mult vasárnap tartották 
meg a szomszédos Kadicsfalva  községben. Az 
ünnepi szentmisét Pál István prelátus, kerü'eti 
főesperes  végezte segédlettel, az alkalmi prédi-
kációt pedig P Tréfán Leonard főatya  a ki-
váló egyházi szónok mondotta. 

Templomrablás. Varság községben 
julius 31 ikére virradó éjjel valaki be-
tört a templomba és az oltári szent-
séget tartó kegyszert elrabolta. A vak-
merő rablás tettesét nyomozzák. 

x Köszönetnyilvánítás. A székely udvar-
helyi Székely Dalegyletnek hálatelt szívvel mon-
dok köszönetet, azon őszinte, igaz, mély rész-
vétért, melyet azáltal fejezett  ki, hogy julius 
hó 30-án átutazása alkalmával; felejthetetlen, 
drága jó feleségem  s'rjára koszorút helyezett 
és két dal eléneklésével, valamint Kovács Lá-
zár alelnök ur vigasztaló szép szavai által 
ezen napot nekem és a hozzám tartozóimnak, 
örökre felejthetetlenné  tette. A mindenható jó 
Isten adjon koszorús Dalegyletünk vezetőségé-
nek és minden egyes tagjának jó egészséget, 
kitartó dalszeretotet, hogy díága dalkulturánk-
nak eme nemesen gondolkozó egyesülete to-
vábbra is dicsőségesen haladhasson minden 
lelket nemesitő magasztos utján. Székelyke-
re^ztur 1933 aug 1. Dalostestvéri szeretettel : 
Szemerjay  Károly. 

x Szabó Gyula kárpitos műhelyét 
a Persián és Zimny-cég udvarán (Piac • 
tér, 2 szám) levő helyiségbe áthe-
lyezte. Kényelmes, tartós munka, szo-
lid árak. Pontos kiszolgálás. 

Egyesült Ipar és Jelzálogbank (Szász-
bank) odorheiui fiókjánál  levő föld-

mives tartozások rendezését vállalom. 
Baruch Izsák  Şighişoara. 

Figyelem 1 Zongora és román órák 
adását a szünidőben is vállaljuk. Az 
internájusban ínég néhány fyely  üre 
fedésben  van, jelentkezni lehet aug. 
15-ig. Irgalmas  Nővérek. 

x Elveszett f.  hó 30 án a refor-
mátus temetőben egy selyem női er-
nyő. Kérik megtalálóját, hogy kellő 
jutalom ellenében adja be a Koncz-
patikaba. 

x Szeptember X ón kezdem a zon 
goratanitást román és magyar nyel-
ven. Jelentkezni lehet bármikor. Aka-
démistákat is készítek elő vizsgára. 
Kizárólag Kossuth utca 45 sz. laká 
somon tanitok. 1—4 

x Augusztus 15 ével kardvivó tan-
folyamot kezdek. A szükséges felsze 
reléssel ellátom a tanfolyamon  részt 
vevőket. 

x Értesítés. Szíves tudomására 
hozom a n. é közönségnek, hogy 
meglevő üzletemet férjem  halála után 
is tolytatom, amiért is a n. é. közön 
ség szíves pártfogását  kérem továbbra 
s. özv. Mercz  Károly  né. 2—3 

x Ügyvédi irodai helyiség Bethlen-
utcza 7 sz. alatt szeptember 1-tői ki 
adandó. 

x Az Udvarhelymegyei Takarók 
pénztár székelykereszturi fiókjánál  levő 
11,512 lej betét készpénz .nellett meg-
egyezés szerint eladó. Cim e lap ki-
adóhivatalában. 1—2 

x Sürgősen keresek megvételre 
720—800-as jókarban lévő cséplőgar-
nilnrát.  Levelek az ár megjelölésével 
Illyés Orbán Balázs Pauleni—Székely-
pálfalva  cimre küldendők. 

Síremléket , hadi-
emléket, s í rbo l tot 
és mindenféle köiparl tárgyat, hazai és 
külföldi márványból, trachitból (cserkö) 
vagy bármilyen elsőrendű fagyálló köböl, 

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

csobban készít: 

Fancsali Bálint 
kőfaragó-mester.  Székelyudvarhelyt a 

vasúti állomás mellett. 

\ 
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