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A kormánybukás és 
a magyarság. 

A nemzeti parasztpárton is betel-
jesedett a régi igazság: a hatalmi erő-
szakoskodások mindig csúfos  bukással 
végződnek. Ha a nemzeti parasztpárt 
és a Vaida-kormány bukott hatalmi 
rendszerét akarjuk jellemezni, elég a 
mi Imegyénkben teremtett közállapo-
tokra rámutatni. Már a választás is, 
amelyen uralmuk alapult, minden 
eddig ismert mértéket meghaladott 
erőszakos módszereivel. Törvényesen 
megválasztott és megerősített megye-
tanácsunk munkábalépését elgáncsol-
ták, s evvel is kisemmizték a népaka 
ratot, aminek megnyilvánulásáért ren-
dezték a választást. Törvény ellenére 
ötször is elhalasztották a mezőgazda-
sági kamarai választásokat, s a nép 
képviselői helyébe a kamarába is inte-
rimárokat ültetlek. Interimáruralmat 
honosítottak meg a városban és köz-
ségekben is, s ennek a keze alatt fel-
burjánzott a népellenes közigazgatás. 
Ennek az árnyékában termette buja 
virágait a csendőrkegyetlenkedés is. 
Pénzeket szavaztak meg törvénytelen 
célokra, amikor a nép Ínségben van. 
És ezt a rendszert terheli velünk, ma-
gyarokkal szemben az a politika is, 
hogy mondhatni tökélyre fejlesztette  a 
renegátok utján való egységbontást 
és ezáltal a nemzeti küzdelem folyto-
nos gyengítését. 

Csoda e, ha fellélekzik  a magyar 
közvélemény bukásukon ? Csoda-e, ha 
még megnyugvást is szeretne találni 
abban, hogy ismét a liberálisok jön-
nek ? 

A magyarság, mint mindig, most 
is magához méltó nyugalommal nézi 
a változást, s nyugodt önbizalommal 
néz a választások elé is. Valami mély-
séges, titkos készülődés érzik a ma-
gyar lelkekben, aminek egy nagy-
szerű megnyilatkozásban kell most fel-
lobbannia. Az idő kereke nagyot for-
dult. A nemzeti eszmény kisöpri a 
nemzetéletből a szemetet, amivel rene-
gátok serénykedtek azt bepiszkolni. 
Eljött az ideje, érzi mindenki, hogy a 
nemzettestnek, a nemzeti léleknek 
ettől a szeméttől meg kell tisztulnia. 
Erre a nagy munkára készülődik a 
magyar kisebbségi nemzet is, e nagy 
feladat  lelkesítő tudata, e nagy köte-
lesség mélységes átérzése forrassza 
végső összetartásba a magyar lel-
keket ! 

A németországi népszavazás ered-
ménye még azok nagyrészét is meg-
lephette, akik a legbizonyosabbak vol-
tak a népszavazásnak óriási többség-
gel Hitler melleit való megnyilvánu-. 
lásában. A vasárnap leadott 43 millió 
462 ezer 223 szavazatból 40 millió 
605 ezer 476 »igen« szavazat fejezte 
ki, hogy a német népnek majdnem 
teljes többsége (93 6%) azonosítja 
magát a kancellár által képviselt poli-
tikával, aminek lendületét a népszava-
zásnak ez a döntő fölényü  sikere is, 
előreláthatólag, erősíteni fogja. 

Balogh Arthur és 
Willer József, 

a magyarság eme két kiváló parla-
mentárja, rövid beszámoló utat tett 
megyénkben. Szombaton, november 
11-ikén Kereszturon, vasárnap, 12-ikén 
délelőtt Zetelakán, délután pedig 0*-
lándon mondották el beszámoló be-
szédeiket, mindenütt nagy és lelkes 
tömeg előtt. Ki kell emelnünk az ok-
lándi és a vidékről bejött közönség 
gyülekezetének ünnepélyességét, amely 
különösképpen abban is megnyilvánult, 
hogy az odaérkező parlamentárokat 
és a megyei tagozat vezetőségét fú-
vószenekarral fogadták.  Ez mintegy 
feleletadás  volt a tavalyi hirhedt vá-
lasztásokra, amikor csendőrszuronyok 
akadályozták meg éppen Balogh sze-
nátort és gróf  Bethlen Györgyöt, a 
romániai magyarság első reprezentán-
sát abban, hogy választó gyűlést tart-
hassanak és programmbeszédeiket el-
mondhassák. Most szabad volt beszélni, 
hiszen a kormány megbukott. Az ok-
lándi gyűlésen dr. Máthé István, az 
ottani tagozat elnöke üdvözölte a meg-
jelenteket, lelkes szavaival maga is 
ünneppé avatva a gyűlést Balogh Ar-
thur és Willer József  beszédeit szint-
oly ünneplő lelkesedéssel fogadta  a 
közönség. 

A keresztúri gyűlés a Walter-ven-
déglő termében volt. Itt dr. Gyarrnathy 
Dezső, a tagozat ügyvezető elnöke 
nyitotta meg a gyűlést, lelkes és bá-
tor szavakkal jellemezve a magyarság 
küzdelmét és a küzdelem vezéreit. 
Élénk helyeslés kisérte szavait, ami-
kor párhuzamot állított fel  a nemze-
ti küzdelem és a renegátok aknamun-
kája között. A beszámolóbeszédek el-
hangzása után dr. Elekes Domokos 
tagozati elnök fejezte  ki köszönetét a 
parlamentároknak működésűkért és 
beszámolójukért. 

Csak Zetelakán próbálta megaka-
dályozni a gyűlés megtartását az úgy-
nevezett karhatalom, amelyet ezúttal 
egy újonnan kinevezett csendőrőrmes-
ter képviselt. Az ő segítségére sietett 
még egy adóvégrehajtó (agent de ur-
mărire) is, aki buzgóbb akart lenni, 
még a csendőrőrmesternél is. Amidőn 
látta, hogy Willer képviselőnek már si-
került meggyőznie az őrmestert arról, 
hogy az ilyen beszámológyüléshez 
nincs szükség hatósági engedélyre, de 
a megyei párt vezetősége ennek elle-
nére szóbeli engedélyt is szerzett a 
prefecturától,  akkor az agent ur pró-
bálta meg belekötni Willerbe. Willer, 

aki előzőleg már személyileg is iga-
zolta magát az őrmester előtt, felszó-
lította az agentet, igazolja magát ő 
is. Amikor igy kisült, hogy csak egy 
adóvégrehajtóval áll szemben és Wil-
ler kérdőrevonla, hogy mi jogon avat-
kozik a dologba, az agent ur azt mon-
dotta, hogy ő a szigurancának is meg-
bízottja. Erre Willer igy felelt:  ön te-
hát álláshalmozó, de legyen szíves, 
igazolja magát, mint sziguránca-meg-
bízott. S most érdekes és jellemző ki-
jelentést tett az agent ur. Azt mon-
dotta, nincs külön megbízatása, de 
mint román ember (in calitate de ro-
mân) informátora  a szigurancának, 
mert minden román ember termé-
szetes informátora  a szigurancának. A 
vitának Willer azzal vetett véget, hogy 
megkérdezte a hős agentnek a nevét 
is s igy lehetett megállapítani, hogy az 
illetőt Vasilie Stuparunak hivják. Ezen 
incidens után a zetelaki gyűlés is 
rendben lefolyt  s a községháza nagy-

termét a lelkes zetalaki székelyek, fér-
fiak  és asszonyok zsúfolásig  megtöl-
tötték. A zetelaki gyűlés lelkességére 
és annak hatására, valamint a zete-
lakiaknak a magyarság mostani hely-
zetére nézve kialakult felfogására  jel-
lemző az a beszélgetés, amelyet né-
hány választópolgár folytatott  a gyű-
lés után. Egyikük igy adott kifejezést 
a gyűlés és az ott elhangzott beszé-
dek által keltett érzelmeinek: Ugy 
éreztük magunkat, mint a nyáj, mi-
kor a pásztor körül csoportosul. Erre 
egy másik választó, aki azelőtt kom-
munista-hajlamairólvolt ismeretes, ilyen 
kijelentést tett: Csakugyan, piszkos 
gazember lesz, aki még most is más-
felé  megy. 

Dr. Balogh Arthurt és dr. Willer 
Józsefet  beszámoló útjaikon a megyei 
pártvezetőség részéről dr. Jodál elnök, 
dr. Hinléder ügyvezető, Szabady Ti-
vadar és dr. Nagy Lajos, a városi 
tagozat alelnöke kisérték. 

Adós, hitelezők, egyezkedjetek! 
Múltkori konverziós cikkünkben 

szó volt azokról a határidőkről, ame-
lyekben az egyes csoportokba tarto-
zók egyezségre léphetnek. Ilyen ha-
táridő a városi házvételi, építési vagy 
avitási kölcsönökre nézve november 
hó 1. napja volt. Az általános mora-
tórium alá nem  eső  egyéb városi és 
falusi  adósokra nézve ez a határidő: 
december 1 je. Az egyezségi ajánlat-
tétel egymagában nem elegendő a tör-
vényes kedvezmények igénybevételé-
hez, hanem szükséges, hogy a fizeté-
sek a törvényben előirt határidőkben 
teljesítve is legyenek. 

Az sem elég, hogy az adós a hi-
telezőnek felajánlja  a megfelelő  fize-
tési részletet, s ha azt a hitelező nem 
fogadja  el, az adós a felajánlott  ösz-
szeget letétbe helyezze. Ilyen esetben 
az adósság általános rendezését célzó 
ajánlatot a törvényszéki kézbesítő hi-
vatal, vagy közjegyző, vagy a községi 
jegyző utján kell megtenni. Az aján-
lattétel a részletfizetéstől  függetlenül 
kötelező. Ettől függ  a jogkedvezmény 
igénybevétele. 

Azok az adósok pedig, akiknek 
részletfizetését  a hitelező visszautasítja, 
a birói letétbe helyezés mellett jól te-
szik, ha az illetékes bíróságnál (tör-
vényszék vagy járásbíróság) egyúttal 
kérik annak a megállapítását, hogy az 
általuk felajánlott  részletfizetési  módo-
zathoz joguk van. Ezt megszabja a 
végrehajtási utasítás 34. §-a. 

Hangsúlyozzuk, hogy a törvény 
a kedvezményeket azokra az adóssá-

gokra korlátozza, amelyek 1931 dec. 18 
előtt keletkeztek és amelyekre a tör-
vény 12. §-a kivételt nem állapit meg. 
A kivételek közül megemlítjük, hogy 
akinek adó alá eső évi brutto jöve-
delme  több, mint az adóssága, ked-
vezményben nem részesül, úgyszintén 
az sem, akinek adóssága nem haladja 
meg a 300 lejt hektáronkint (szövet-
kezetnél 600 lejt). 

A törvény és végrehajtási sza-
bályzat rendelkezései azokra vonatkoz-
nak, akik adósságaikat egyezséges uton 
rendezni nem tudják. A törvényhozó 
azonban kifejezte  abbeli óhaját, hogy 
az egységes rendezés minél szélesebb 
körben megtörténjék. Ebből a szem-
pontból indulva ki, az egyezségkötést 
semmi formához  nem köti. A hatályon 
kívül helyezett 1932 évi április 19 iki 
törvény kimondotta, hogy a törvény-
ben biztosított jogokról való lemondás 
nem vonható vissza, ha az hiteles for-
májú okiratban történt. Az uj törvény 
ilyen megszorítást nem tesz, csupán 
annyit jelent ki, hogy ha a megegye-
zést biróság előtt létesitik, illetve hi-
teles formájú  okiratba foglalják,  az 
végrehajtható. Nyilvánvaló tehát, hogy 
adós és hitelező bármily formában 
szabadon egyezkedhetnek, szóbelileg 
is, az adós a törvényben biztosított 
jogáról le is mondhat, az egész tarto-
zás megfizetését  felajánlhat  ja. és mind 
ezek a megállapodások biróság előtt is 
érvényesíthetők, ha az adósságrendező 
törvény életbeléptetése után létesültek. 

W 
Vásároljunk temesvári Mentősorsjegyet 
Főnyeremény 250.000 lej készpénzben* 
Egyetlen huzásí nap december 10. 
Sorsjegy ára 50 lej* 
Sorsjegyek kaphatók: 

Papp Ferencnél, 
Minerva-könyvkereskedésben, 
Orbán-tözsdében. 
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Megint egy izgatási per, megint egy felmentés. 
Az alsóboldogfalvi  dalárda fennál-

lásának 10 éves évfordulóját  ünnepel-
te az elmúlt pünkösd harmadnapján. 
Ünnepibeszéd tartására dr. Elekes Do-
mokos keresztúri ügyvédet kérték fel, 
úgyis mint egyházi főgondnokot  és 
úgyis, mint a Dalosszövetség alelnö-
két. A szépen sikerült jubileumi ün-
nepség hangulatát csak az zavarta meg 
utólag, hogy valaki olyan jelentést tett 
âz itteni csendőrlégiónak, mintha dr. 
Elekes Domokos ünnepi beszédében 
a román nemzet elleni izgatás foglal-
tatott volna. Ezen jelentés alapján a 
légió elrendelte e csendőrszekcia ut-
ján való bizonyilékgyüjtést és ennek 
rendén több tanút hallgattak ki. A ta-
nuk egyöntetű vallomást tettek arról, 
hogy a beszédben semmiféle  bántó 
vagy izgató részlet nem volt és az 
egész beszédnek sem lehet ilyen szán-
dékot tulajdonítani, — mégis a bűn-
vádi eljárás dr. Elekes ellen megindult 
s az ügyészség vádiratot nyújtott be 
a helybeli törvényszékhez. Az ügyben 
szerdán, november 15 ikén tartotta meg 
a törvényszék Glosz-Milea tanácsa a 
főtárgyalást.  Nyolc tanút idéztek meg 
és hallgatlak ki a főtárgyaláson,  ugyan-
azokat, akiket a csendőrség is kihall-
gatott. Az összes tanuk ugy vallottak 
most is, mint a csendőrség előtt, te-
hát most is csak azt lehetett megálla-
pítani vallomásukból, hogy az Elekes 
részéről semmiféle  izgatás nem történt 
s hogy az ilyen tartalmú feljelentés 
minden (alapot nélkülöz. A tanúvallo-
mások hatása alatt most már elejtette 
a vádat az ügyészség is, amelyet a 
főtárgyaláson Preda ügyész képviselt 
s ezután a törvényszék felmentő  Íté-
letet hozott. A bíróság ítélete teljesen 
rehabilitálja dr. Elekes Domokost, aki 
nyugodt lelkiismerettel várta is ezt a 
bűnvádi eljárástól. De fennmarad  az 
örök kérdés: miért kell konkrét és 
megalapozott vád nélkül magyar ve-
zető embereket izgatási perekkel zak-
latni, különösen akkor, amikor a fel-
jelentés meg sem kisérli ténybeli ada-
tokban is megjelölni, hogy egy elmon-

dott ünnepi beszédnek melyik része 
vagy milyen kifejezései  azok, amelyek 
megállapítják a román nemzet elleni 
izgatást. A tulbuzgó feljelentőknek  még 
azt a jutalmat sem kellene nyújtani, 
hogy vádaskodásuk alapján valakit el-
járás alá fogjanak,  hiszen igazán bele 
kellene már 14 év után gyökereznie 
a közvéleménybe is, hogy a magyar 
vezetőktől távoláll a többségi nemzet 
elleni izgatás. 

Tiltakozás. 
Mélységes megbotránkozást keltett 

minden öntudatos és lelkiismeretes em-
berben — ha olvasta — az a gyaláz-
kodó cikk, amely a Hargita c. újság 
legutóbbi számában a korondi plébá-
nos személye ellen jelent meg. 

Különösen mi, katholikusok, nem 
hagyhatjuk szónélkül ezt a minden jó 
érzést sértő, a papi tekintélyt gyalázó, 
— mocskolódó támadást, melynek hát-
terében — tudjuk jól, politikai célok 
elérése van. Ha Réti ur haragszik a 
Magyar Pártra, ugy intézze el vele az 
ügyet, s ha valakinek van is kifogása 
a plébános ellen, még akkor is tilta-
kozik minden öntudatos katholikus az 
ellen, hogy a papot a népre és a népet a 
papjára uszitsa bárki, hiszen a plébános 
nak van hivatali felsőbbsége,  ahol őt sza-
bályszerűen kérdőre lehet vonatni. 

Elég volt már a Hajdó—Réti-féle 
népmaszlagolásból, vallásgyalázásból 
és a Demeter Józsefek  által megren-
delésre szállított köszönetnyilvánítások-
ból, melyek nyomán a magánérdekek 
virulnak és közben az egymásra uszí-
tott nép vallási érzületét is oda dobják 
a politikai ocsmányságok prédájává. 
Ha a nép és papja között ellentétek 
merülnek fel,  az nem a Réti-féle  »bé-
kéltető térsaság« körébe tartozik, s ne 
ártsa bele magát Réti, amihez semmi 
köze nincsen, mert Korond község kat-
holikus hivei — mi határozottan tud-
juk, — lelkileg még nem sülyedtek 
annyira, hogy vallási ügyeik elintézé-
sét az ilyen Réti-féle  beavatkozásokra 
legyenek kénytelenek bizni. 

Több katholikns. 

x Keveset használt keményfa  há-
ló, szőnyegek, konyhakredenc stb. 
eladó. Cim.N. galambfalván  Hubertus. 

Olcsó kiárusítás 1 
Mig a készlet tart! 

Gyári árakl 

RDELT JANOS-cég 
üzletátszervezés miatt a mai naptól kezdve az 
összes raktáron lévő árukat, úgymint: mindenfajta 
D. M. C. cérnák, kötőpamutok, hárászok, himzősely-
mek, harisnyák, kesztyűk, kombinék, reform-nad-
rágok, pulóverek, gallérok, nyakkendők, nadrágtar-
tók, ridikülök stb. stb. olcsó áron árusitja ki. 

Kérjük kirakataink megtekintését!! 

Hol sebesült meg Hajdó Lajos? 
Zetelakán megint „nem szabad" este 9 óra után járni. 

Hajdó Lajos 20 éves zetelaki test-
vérünk pénteken este ért csak rá ne-
héz munkáitól, hogy átszaladjon a 
szabóhoz, akinél öltözetet rendelt. Eb-
ből az útjából véres fejjel,  összetört 
csontokkal érkezett haza édesanyja 
házába. Szegény édesanyja megdöbbe-
néssel fogadta  összeroncsolt, vérbe és 
sárba piszkolt, szép szál legény fiát 
és nem tudta elképzelni, mi lelte az 
alatt a rövid ut alatt őt, akit mindig 
engedelmes jó gyermeknek, szelid lelkű, 
békés természetű és józanéletü fiúnak 
ismert. A fiu leroskadt az ágyba, ösz-
szetört tagjai közül legsajgóbb fájdal-
mat érzett a fejében,  szétzúzott álkap-
csai közül alig tudta kibocsájtáni a 
suttogó panaszt, hogy elmondhassa 
kérlelő édesanyjának, mi lelte őt. Mi 
lelhette a fiút,  aki csak a szabóhoz 
szaladt át, pénz nem volt nála, korcs-

imában nem járhatott, még a lehelete is 
tiszta és őszinte volt ? S most mégis 
véres tagokkal, betegen fekszik  előtte. 
Még a csillapító korty vizet is csak 

Régiségek Udvarhelyen. 
irta:  VAJDA  FERENC. 

2. Régi és újkori emlékek. 
A »Csonka-vár« ról ma kevesen 

beszélnek. Különösen mióta a nem-
zeti kultura katonái laknak benne. 
Egykor ez a vár nagyon beszédes volt. 
Sirt, zokogott a székely, midőn hajdan 
somlyói Báthory István országbíró, 
erdélyi vajda, székelyispán lakott 
benne: olyan kegyetlen volt ez a 
büszke főur.  De legalább nem fosz-
totta meg a székelységet szabadságá-
tól. János Zsigmond alatt azonban 
azt is elveszítette. Hogy vissza se 
nyerje, azért épült a vár: a székely 
nemzet fékentartására.  Erdély első, 
nemzeti fejedelme  építtette. Egy ideig 
Szákely-Támadt volt a neve. Végre 
1706-ban a nagy Rákóci forradalom 
alatt, a kurucok lerombolták, hogy 
többé labanc bele ne huzódhassék. 
Azóta >Csonka-vár«-nak hívják. 

Aki a Kornis-utcában jár, a vár 
észak nyugati, régi falának  az ormán 
még ma is megláthatja : János Zsig-
mond cimerét. Ez is egyik régi emléke 
a városnak. Nagy, faragott  kőre van 
vésve. Felirata megkopott. Az egye-
sitett családi és székely címer alá, la-
tin szövegű vers van irva, mely ma-
gyar forditásban  igy hangzik : 

íme, János király emlékezetre méltó csa-
[ládi címere, 

Minek tisztelete a honnak is biztonságot ad, 
Az egyszarvú, oroszlán, hold, kereszt, a 

[madár és kigyó: 
E régi ház méltóságos emlékei. 
Pannónia ősi cimerének 
A Száva, Tisza, Dráva és Dunának 6 a 

[fővédője. 
A régi Csonka-vár és a beleépí-

tett iskola ma állami tulajdon. A 

cimer gondozása tehát állami feladat. 
Igen jó lenne, ha az állam, illetve az 
iskola érdemes igazgatója, kinek a ré-
giségek iránt van kellő érzéke: egy 
kis fedelet  csináltatna a cimer fölé, 
vagy muzeumba tétetné. így az idő 
vasfoga  nem emésztené meg. 

A régi héborus emlék után néz-
zük az ujakat. 

A piacon: a vármegyeház alsó-
fele  és a Persián-féle  üzlet előtt állott 
a csizmadiaszin, tovább nyugatra 
mellette párhuzamoson: a vargák, 
szűcsök, mészárosok, fazekasok  áruló 
helyisége. Ezeket az épületeket 1804-
ben építették volt. A fazekasoké  volt 
az egész terület. A világháború alatt, 
a román hadsereg első bejövetelekor 
1916 ban leégtek ezek az épületek. 
Szintén a piacon a mostani park alsó 
végében: állott a régi városháza. Ezt 
1829 ben épitette volt a város. Emele-
tes, kemény, négyszögű épület: déli 
oldalán napórával. Az árulóhelyiségek 
leégése után, 1918 ban, a íváros szé-
pészeti szempontból, lebonttatta a vá-
rosházát is. 

Ezen épületekről azért emlékez-
tünk meg, mert a városháza hom-
loka és az áruló helyiségek bütüje 
között volt egy kis tér, szemben a régi 
Kossuth-utcával és azon a kis téren 
volt elhelyezve a magyar millenáris 
emlék: nagy hargitai kőből készült 
gulaszerü oszlop, előtte két oroszlán, 
az oszlopon a város és vármegye cí-
mere. Az oszlop törpe kerítéssel, erős 
vaslánccal volt körülvéve. Készült 
1896 ban a millenáris esztendőben. Az 
impériumváltozás után, még 1919 ben 
lebontották. A cimerek azonban meg-
vannak; a református  kollégium nép-
rajzi szobájában. Hargita Nándor 
agyagipariskolai tanár készítette volt. 

A millenáris emlék előtt fogadta 

Károly főherceg,  a későbbi IV. Károly 
magyar király 1916 okt. 27 én a vá-
ros, vármegye és az egyházak küldött-
ségét. E sorok irója ez alkalomból 
hívta fel  a Felség figyelmét  Farcád 
község leégésére. Meg is lett az ered-
ménye : Zita főhercegasszony  másnap 
személyesen ruhaneműt osztott ki és 
500 koronát adományozott az éget-
teknek. 

A legújabb kornak is van egy 
háborús emléke. A gabonapiac lelső 
végében, négy oszlopon álló, székely 
stílusban épített szin áll. Alatta ma-
gas kőtalpazat. Ezen állott a világ-
háború székely, háborús emléke: a 
vas székely; székely katona, kissé 
előre hajolva, puskatusát ütésre emeli. 
Az impériumváltozáskor a vasszékelyt 
eltávolították. Az építmény és annak 
felirata  megmaradt. Szövege követke-
ző: Középen: »A világháború negye-
dik évében, 1917 december 8.« Alatta 
kétfelől: »A magyar társadalom, vá-
rosunk és a 82 es házi ezred áldozat-
készségéből.« 

Ma, «emzeti ünnepek, katonák 
eskütétele alkalmával ezen emlékmű 
alól mondják el a beszédeket. 

Végül a református  kollégiumnak 
is van egy emlékoszlopa. A tanuló 
ifjúság  hírneves tanárának, az iskola 
második alapitójának: baczkamada-
rasi Kis Gergelynek emlékét egy dí-
szes, almási piros márványból készült 
oszloppal örökítette meg. Ez az osz-
lop a régi kollégium első udvarán van, 
látható az utcáról is. Első oldalán a 
tudomány nemtője égő szövétneket 
tart kezében. Felirata : B, Madarasi Kis 
Gergelynek az fjuság.  MDCCCXLIII. 
Az oszlop vasráccsal van körülvéve. 

Több nyilvános, régi emléke, tud-
tunkkal, nincs a városnak ! 

' kanállal lehel beszürni mozdulatlan, 
véres ajkai közé. 

. . . A fiu először édesanyjának 
panaszolta el nagy esetét. Azután or-
voshoz vitték és végül ügyvédhez men-
tek. Panasza mind a három helyen 
ugyanaz volt. A szabótól visszajövet 
az őrmester ur, éppen az Örs előtt, azt 
kérdezte tőlem, hol járkálsz ilyenkor 
és miért fütyörészel.  Feleltem, hogy a 
szabótól jövök. Nem tudod, hogy este 
9 óra után nem szabad kintjárni ? Nem 
hallottam, hogy ki lett volna dobolva .. . 
A fiu  nem esett el a pofok  alatt, amelyek 
arcára zudultak, nyugodtan, türelme-
sen állotta azokat. De összeroskadt, 
amikor a puskatus érte arcát. És ami-
kor a puskatus ütései összetörték arc-
csontjait, akkor is lábhoz eresztett ke-
zekkel tűrte a hatalmas erejű, szép 
szál székely legény az arcára mért 
súlyos ütéseket, mignem össze kellett 
roskadnia s a kielégült szenvedély már 
nem kívánta többé a sárban és vérben 
való fetrengését. 

így mondta el a tisztaéletü, józan 
székely legény, az ő szomorú törté-
netét, az édesanyjának, az orvosnak 
és az ügyvédnek . . . . 

Elutasították a karikások 
feljelentését. 

Lukács Ferenc, aki legutóbb mint 
karikás biró működött Zetelakán és 
néhány társa feljelentést  tett a hely-
beli törvényszéknél a zetelaki közbir-
tokosság direktóriumának tagjai ellen 
s ennek alppján meg is indult a bűn-
vádi eljárás három derék székely 
atyánkfia,  Jakócs Imre, Szabó Lajos 
és Márton Ferenc ellen. A feljelentés-
ben foglalt  vádaskodás azt állította, 
hogy nevezett közbirtokossági elöljá-
rók hűtlenül kezelték a közbirtokos-
sági vagyont, bizonyos összegeket 
nem számoltak el, hanem azokat el-
sikkasztották. A törvényszék vizsgáló-
bírója most megszüntető határozatot 
hozott az ügyben, megállapítván, hogy 
a feljelentés  alaptalan. így a meghur-
colt elöljárók a biróság részéről kap-
ták meg a kellő elégtételt. 

x Mindenféle ingatlanok, betét-
könyvek eladását és vételét, valamint 
adósságok rendezését vállalom. Mint-
hogy ezekkel gyakorlottan, mint ke-
reskedelmi ügynökség, bejegyzett cég 
foglalkozom,  kérem a t. közönséget, hogy 
ilyen ügyekben bizalommal forduljon 
hozzám. Weinberger' Bernát, a Bulev. 
Reg. Ferdinand (Kossuth u) 16 sz. 
emeletén a Kassay-bodega felett.  1—2 
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Kérelem a város gazda-közönségéhez. Ha elegáns és szép c i p ő t • 
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-
kötelezettség nélkül készülnek. 

Felhívás a székelyföldi méhésztársakhoz. 
Gáli Imre m. kir. méhészeti felü-

gyelő a gödöllői méhészeti iskola hír-
neves igazgatója olyan nemes gesz-
tusra határozta el magát, amely pá-
ratlan a maga nemében. A magyar 
méhészeti szakirodalom legnívósabb 
lapját a szerkesztésében Gödöllőn meg-
jelenő »Méhtenyésztés« cimü 36—48 
oldalas folyóiratot  közbenjárásomra fél-
áron bocsájtja a azékely méhészek ren-
delkezésére. 

Hogy Gáli Imre kicsoda, azt min-
den székely méhészembernek tudnia 
kell. Velünk érző nemes lelkét más-
képpen nem jellemezhetem, mint ha 
idézem hozzám intézett meleg sorait: 
»Nekem önző szándékom lerongyoló-
dott székely fajommal  szemben nin-
csen s megverne az Isten, ha lenne. 
Itt az én szavam állásában csak az 
előállítási költséget fizeti  az olvasó. A 
jogos haszonról lemondok a javatok-
ra. Te havonként összeállítod a rova-
tokat, hogy legyen székelyföldi  rovat 
is benne. Ezzel a magyar és székely 
méhészek kézfogása  is megtörténnék, 
ami nem utolsó.« 

A kizárólagosan csak a 4 székely 
vármegye részére felkinált  segítő ke-
zet lehetetlenság meg ne ragadnunk, 
hogy a legértékesebb méhészeti szak-
lap birtokunkban lehessen, hiszen ne-
künk anyagi erőnk nincsen, hogy ugy 

Ipartestületi ügyek. 
Országos kirakó vásárok : novem-

ber 20-án Harasztkerék, Felvinc, Nagy-
apóid, Erzsébetváros, 21 én Törcsvár, 
23 án Csikrákos, Homoródbene, 25 én 
Alvinc, Ditró, Gyulakuía, Szászkézd, 
Zsidve. 

A munkaügyi miniszter 71190— 
1930 sz. határozata alapján a fodrász-
iparosok vasárnap és a törvényes mun-
kaszüneti napokon egész nap zárva 
tartanak. Szombaton és ünnepeket 
megelőző estéken üzleteiket 11 óráig 
nyitva tarthatják, egyebekben a más 
üzletek rendes zárórájához kell alkal-
mazkodnak, d. u. 1 órától 3 ig tartó 
szünettel. 

Ujabban több olyan panasz érke-
zett hozzánk, melyek szerint annak 
ellenére, hogy az iparukról lemondó 
mesterek lemondásukat szabályszerűen 
írásbeli kéréssel adták tudomására az 
administraţiânak, a további adózást az 
ipar megszűnésével még sem szüntet-
ték meg, hanem az illetőket jogtalanul 
kötelezik adójuk folytatólagos  megfi-
zetésére, ezért foglalnak,  sőt árverez-
nek is. A panaszok folytán  érdeklőd-
tünk a hivatalokban, ahol azt az érte-
sülést kaptuk, hogy az ipar megszün-
tetéséről szóló bejelentéseket tisztviselő 
hiányában nem győzik rendesen elin-
tézni s ez okozza azt, hogy a megszün-
tetéssel nem szüntetik meg az adót is. 
Ebben az ügyben ipartestületünk egy 
bizottsággal fogja  felkeresni  várme-
gyénk újonnan kinevezett prefectusát. 

A munkaügyi bizottságnál az ipar-
testület által feljelentett  kontárok ügyét 
tárgyalás alá vették és több kontárt 
pénzbirsággal sújtottak, s ezeken kí-
vül még tömegesen vannak kontárok, 
kiknek ügye sorozatosan tárgyalás alá 
kerül. A tanonciskola igazgatósága 
ismételten is megkereste hivatalunkat, 
hogy a mestereket figyelmeztessük  a 
tanoncok iskolába való beiratására, 
mert a tanonclétszámnak még fele  sincs 
beíratva és a mulasztók ellen a bün-

terjedelemben, mint fkülső  kiállításban 
is egy valamire való folyóiratot  kiad-
hassunk, pedig annak hiányát kimond-
hatatlanul érezzük. Ugy állapodtam 
meg tehát a szerkesztővel, hogy az 
1934 évi január 15 tői megjelenő, most 
már székelyföldi  rovattal is kibővülő 
VI. évfolyamot  évi 4 pengő (120 lej) 
előfizetési  árban bocsájtja rendelkezé-
sünkre, ami nagy áldozathozatal, ha 
meggondoljuk, hogy Románia területé-
re az expediálási költség kétszerese a 
magyarországinak. 

Tekintettel arra, hogy a nagynevű 
szakiró ezen nemes felkínálást  egye-
lőre 100 példányig terjedőleg vállalta, 
mindenkinek érdekében áll, hogy az 
elsők között jelentkezzék. Akik igényt 
tartanaiba kedvezményre, egy levelező 
lapon haladéktalanul jelentsék be azt 
nálam Blénessy Károly Sândominic, 
jud. Ciuc cimre, hogy a példányszá-
számok expediálásának módját, az elő-
fizetések  inkasszálását, átutalását elin-
tézhessük. 

Kedves méhésztársak ! Terjesszé-
tek jelen felhívásomat  a székelyföldi  mé-
hésztársak között, hogy mindenki ré-
szesülhessen fajtestvérünk  ezen áldo-
zatkészségében. 
Csikszentdomokos 1933 november hó. 

Blénessy  Károly 

tető eljárás fog  következni. Figyelmez-
tetjük tehát az összes mestereket, hogy 
tanoncaikat haladéktalanul Írassák be 
és pontosan küldjék az előadásokra. 

Az ipartestület-

Törvénytelen foglalások. 
Megszokott dolog megyénkben, 

hogy közbirtokossági adótartozásokért 
a birtokossági elöljárók magánvagyo-
nát foglalják  le. Igy legutóbb Stuparu 
zetelaki agent végzett ilyen foglalást  a 
küküllőkeményfalvi  birtokosság adótar-
tozása miatt s lefoglalt  Sebők Imre 
birtokossági elnöknél egy disznót, Se-
bők Mózes pénztárosnál egy borjut és 
lovat, Lukács Mózes birtokossági jegy-
zőnél és Incze Márton erdőgazdánál 
egy-egy tehenet. Ez kétségtelenül tör-
vényellenes eljárás, tehát törvénysértés, 
ami a székely gazdáknak súlyos gon-
dot >koz. A törvényellenes foglalás 
ellen előterjesztéssel (contestatio) lehet 
ugyan élni, de az előterjesztést csak 
ugy veszik figyelembe  és csak abban 
az esetben adnak helyet annak, ha a 
panaszos egyidejűleg letétbe helyezi 
azt a teljes összeget is, amiért a fog-
lalás történt. A keményfalvi  esetnél 
tehát a birtokossági elöljárók, mint 
magánfelek,  letétbe kellene, hogy he-
lyezzenek 15 ezer lejt, mert ennyiért 
történt a foglalás.  Ha pedig ezt az 
összeget előteremteni nem tudják, az 
agent ur azzal fenyegeti  őket, hogy 8 
nap alatt elviszi és elárverezi lefoglalt 
állatjaikat. Felhívjuk a pénzügyigazgató 
ur figyelmét  az ilyen törvénysértő el-
járásokra, amelyeknek folytonos  ismét-
lődése miatt már igen nagy az elke-
seredés. 

Eladó egy 4 lámpás rádió, erős hang-
szóróval és anódpótlóval részlet-

fizetésre  is. Felvilágosítást ad : Pluhár 
Gábor. 

Városunk közönségének élénk em-
lékezetében él az a rettenetes Qsapás, 
amely a Fürdő-utca lakosságát min-
den évben, évenként átlag kétszer, a 
tavaszi hóolvadáskor és a nyári zá-
porok alkalmával éri. A kaszárnyától 
kezdődőleg lefelé  árvíz alá kerül min-
den vetés, kert, termőföld  és főként  a 
Fürdő-utca lakosainak összes ingó 
és ingatlan vagyonkája, hogy az em-
berélet veszedelméről ne is szóljunk, 
mert bizony csak az Isten különös 
kegyelme óvta meg eddig is ezt a 
szerencsétlen városrészt attól, hogy 
emberélet is áldozatul nem esett. 
Bizony megtörtént, hogy a szegény 
emberek kicsiny ingó-bingóikat féltve, 
3—4 éjszakát fogvacogva,  halálos ret-
tegésben töltöttek a házukba, udva-
rukra behatolt zugó habok felett. 

A város vezetősége és közte fő-
ként Asztalos Kálmán városi mérnök 
ur elhatározták ennek a bajnak gyö-
keres orvoslását ugy, hogy katonai 
erőt kértek, amely díjtalanul fogja  a 
partvédelmi, feltöltési  munkálatokat 
szakszerű mérnöki vezetés alatt végez-
ni, ugy hogy, ha a további árvízve-
szély kizárva nem is lesz, annak in-

SPORT. 
Liceal (Odorhein)—OMTE 2:1 
Vasárnap trening mérkőzést ját-

szottak a helybeli munkások a liceum 
csapatával, mely a liceum megérde-
melt győzelmével végződött. A liceum 
csapatán meglátszik Trifu  tornatanár 
oktató munkássága, mert a diákok 
igen szép és lelkes footballt  játszanak. 

Vasárnap, f.  hó 19 én a Hargita 
a helybeli katonazenekar javára ba-
rátságos mérkőzést játszik Udvarhely 
diákválogatottja ellen. A mérkőzés 
pontosan fél  3 órakor kezdődik. 

A sétatéri pavilon nyilvános ár-
verését, mely 19 ére halasztatott el, 
délelőtt 11 órakor a Dicsőszentmártoni-
bank helyiségében megtartja a Har-
gitâ  

l í íoHn 2 — 3 s z o b a » konyha é s egyéb 
IVIdUU mellékhelyiség, rögtön beköl-
tözhető. Cim a kiadóban. 

tenzitása, veszedelmessége mindene-
setre csökkeni fog. 

Azonban bőkkenő van, mert a 
katonaság az ingyen munkát szolgál-
tatni fogja  ugyan, de hiányzik a föld-
munkához szükséges kézbeli: lapát, 
ásó, csákány. Vegyesen kb. 150 drb. 
ásóra, lapátra és csákányra van szük-
ség, melyet sem az érdekelt szegény 
Fürdő-utcai lakosság, sem a katona-
ság szolgáltatni nem tud. 

Aki indíttatva érzi magát, hogy 
ezen szerszámok odakölcsönzése által 
hozzájáruljon a Fürdő-utcai nyomorú-
ság enyhitéséhez, a töltés elkészítésé-
hez : kölcsönözze oda ásóját, lapátját, 
csákányát a Fürdő-utcai lakosságnak 
3—4 napi díjtalan használatra, olyan-
formán,  hogy ezeket a szerszámokat 
Kerestély Lajos törvényszéki altiszt 
Fürdő utcai lakosnak adja át, aki eze-
ket eliámervény ellenében átveszi és 
teljes anyagi felelősség  mellett, a mun-
ka befejezte  után, mindenesetre 3—4 
nap múlva, hiánytalanul vissza is szol-
gáltatja. Kérésüket megismétlik és elő-
re is köszönetet mondanak 

a Fürdő  utcai  lakosok. 

H Í R E K . 
November 17 

Kormányváltozás, — uj válasz-
tások. Az országkormányzásra mind-
inkább képtelennek bizonyult Vaida 
miniszterelnök, egy utolsó királyi ki-
hallgatás után, melyen Károly király 
az állapotokkal való elégedetlenségét 
fejezte  ki, beadta lemondását. Utána 
Duca, a liberálisok nagyobbik cso-
portjának vezére lett a miniszterelnök. 
A rendszerváltozás következtében uj 
választások lesznek, — előreláthatólag, 
december második felében.  Megyénk 
uj prefectjévé,  hír szerint, Andreiaş 
volt prefectet  nevezték ki. 

Serlegavató-est. A Népszövet-
ségi Róm. Kath. Legényegylet dec. 
2 án, szombaton este 8 órakor avatja 
fel  az erdélyi legényegyletek országos 
sportversenyén, Nagyváradon nyert 
ezüst serlegét. A serlegavatás társas-
vacsora keretében a Szabó Károly 
vendéglőjében lesz. Érdeklődőket, egye-
sületi és sportbarátokat elvár és ez-
úttal is meghiv a vezetőség. 

Rádió csak akkor nyújt élvezetet, ha jö! 
Az alább felsorolt összeállítás mutatja, hogy a nagy teljesítményű, 
árnyékolt rácsu lámpákból épített készülék, mely vidékre is a 
legmegfelelőbb, a ma i modern r á d i ó k közül is a legjobb 
Rádió-készülék • 3500 L. 
Phllips-lámpák: A 4 4 2 . • . . . 470 — 

A 415 280" — 
B 409 280 — 
B 443 470" -

Nagyteljesítményű hangsztfró-mág-
ne8-rend8zer 1200- — 

54 amp. órás fütőakk 700' — 
30 drb. zseblámpaelem 300 — 
Antenna-anyag. 300 — 

Összes ár 7500 — 
Árengedmény 1000 — 

Eladási ár 6500 lej 

Más tipusu készülékekről kérjen árajánlatot 
Philips-lámpákat minden típusból eredeti gyári csomagolásban 
árulok. Javításokat, á t a l a k í t á s o k a t jutányos áron vállalok. 
I a Bff  Á A 1 frfe  A ü l tanár rádiótechnikai műhelye 

J C f l K W M I D C S l S O d o r h e i u — S z - u d v a r h e l y 

Kereskedő- és ipartársulati tagoknak, va-
lamint gazdaköröknek külön kedvezményi 

Előnyös feltételekkel kötünk: tüz-, élet-, betörés-, baleset-, autó-, 
szavatosság-, üvegtörés-, szállítmány- és állatbiztosításokat. 

Bármilyen biztosítási ügyben díjtalanul nyújt fel-
világosítást a székely udvarhelyi főképviseletUnk. 

„GAZDÁK" Általános Biztosító Társaság. 
Vezérigazgatóság : ARAD. Igazgatóság: BUCUREŞTI. 
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Ősz! szükségletét legolcsóbban HIRSCH RUDOLF divatüzletében szerezheti be, 
ahol a iegnagyob választékot talál Zimmermann és Scherg-féie gyapjú szövetekben, női kabát és 
kosztüm kelmékben, selymekben, barchetokban, flanelekben és zeffirekben;  nagy választék kötött kábá-

tokban és harisnyákban. — „0 P. I. S." tagoknak 5 % engedmény. 
$ & % & $ Olcsó áraimról tessék meggyőződni I % % & $ $ 

Váratlanul meggazdagodni 
a mai nehéz időkben csakis egy szerencsés 

ÁLLAMI SORSJEGGYEL 
lehet. — Vegyen Ön is azonnal sorsjegyet a december 

7—8-iki húzásra. 

Templomi ünnepély. A helybeli 
református  egyház nőszövetsége f.  hó 
19-én, vasárnap d. u. 6 órakor tartja 
utolsó templomi ünnepélyét, a. rendes 
istentisztelet keretében. Ez alkalomra 
a rendezők a következő gazdag mű-
sort állították össze : 1. A gyülekezet 
éneke : Szivemet hozzád emelem. 222. 
sz. é. 1. vers. 2. Bibliát magyaráz: 
Simon Imre s. lelkész. 3 Szaval: Már-
ton Rózsika. 4. Énekel: Halmágyi 
Samuné, orgonán kiséri: Tompa 
Lászlóné. 5. Előadást tart: Szabó 
Judit tanárnő. 6. Énekel: Bodrogi Ba-
lázs, orgonán kiséri: Benkő József. 
7. Saját verseiből felolvas:  Páll Ká-
roly. 8. Hegedűszóló : Kiss Elek tanár, 
kiséri: Tompa Lászlóné. 9. A gyüle-
kezet éneke: Isten szava megáll min-
denha. 178. é. 4. — Azestélyre a be-
lépés ingyenes. Perselyadományokat, 
a szegény tanulógyermekek kará-
csonyfájára,  köszönettel fogadnak.  Az 
érdeklődő közönséget tisztelettel meg-
hívja : a lelkészi  hivatal. 

A zetelaki közbirtokosságnak már 
6 éve fekszik  150,000 leje az állami 
letéthivatalnál, mely összeget, mint az 
erdősítési alap, javára szolgáló bizto-
sítékot kellett letétbe helyeznie, mert 
anélkül az erdőkitermelést nem enge-
délyezték. Most dr. Willer József,  me-
gyénk népszerű képviselője, sikeres 
közbenjárásával a minisztériumban ki-
eszközölte ezen tekintélyes összeg 
visszautalását s a kiutalási határoza-
tot a minisztérium már meg is hozta. 

Az utolsó autó-ut. Bărbat György 
volt prefect a vármegyei útalap ter-
hére vásárolt uj autón Fogarasba uta-
zott. Ugylátszik, ennyi hasznát akarta 
még venni a letűnt hatalmi állásnak. 

Még mindig baj van a lelkészek 
megadóztatásával. Amint ismeretes, a 
lelkészek professziónális  adója ügyé-
ten a felebbezési  bizottság minden 
esetben, melyben az illető lelkész fe-
lebbezést adott he és igazolta, hogy 
stóláris jövedelmet nem élvez, a folyó 
évre kirótt professziónális  adót törölte, 
mig azon lelkészekét, akik stólát kap-
nak, csak a stóla ellenértékének meg-
felelő  összegű jövedelem után rótta 
meg stóláris adóval, ami az eddigi 
adókhoz viszonyítva csekélység. Most 
arról értesülünk, hogy a felebbezési 
bizottság határozata ellenére az adó-
behajtó közegek mégis követelik a 
lelkészektől a folyó  évre is a profesz-
sziónális adót. Minthogy ez teljesen 
törvénytelen, s csupán azon a mu-
lasztáson alapul, hogy a felebbezési 
bizottság határozatát nem közölték az 
illető adóhivatalokkal, ajánljuk az ér-
dekelt lelkészeknek, hogy a felebbe-
zési bizottság határozatát igyekezze-
nek minél előbb kivenni, illetve meg-
sürgetni, hogy az adótörlést a pénz-
tigyigazgatóság utasítására az illető 
adóhivatalok vezessék keresztül. 

x Mozihirek. Szombat este fél  9, 
vasárnap d. u. fél  6, este fél  9 órakor: 
A láthatatlan front,  olyan nagyszabá-
sú film,  amilyenben ritkán van részünk. 
Izgalmas rendkívüli történet, a techni-
ka és a találékonyság minden eszkö-
zével elmondva. Trude von Molo és 
szinésztársai elragadó emberábrázolá-
sn, a történet fordulatossága,  izgal-
massága, a sablonoktól eltérő volta, a 
felvételek  nagyszerűsége tökéletes szép-
ségben érvélfyesúl.  — Jön Arzén Lupin. 
E film  csak egy nap, november 21 én 
kerül vetítésre, ezért saját érdekében 
mindenki siessen megnézni. 

Háziestóly. A Székely Dalegylet 
folyó  hó 18 án, most szombaton este 
9 órai kezdettel rendezi Otthonában 
szokásos háziestélyét. Bárki, aki a mege-
lőző estélyeken részt vett, a legnagyobb 
megelégedéssel és jó hangulattal tá-
vozott az egyletből. ígéri is az egylet, 
hogy a jövő estélyek is a legjobb mű-
sort és szórakozást fogják  nyújtani a 
közönségnek. Műsor után tánc lesz, 
ízletes ételeket és tésztákat, hüsitő 
italokat az egylet házikezelésben szol-
gál ki. 

Egy elkésett lépés. Tokâş Ernő 
bukaresti ref  lelkész, aki magyarelle-
nes machinációiról ismeretes s aki 
legutóbb még a liberális pártnak volt 
tagja, egy rosszul megfontolt  elhatá-
rozással a kormányválság előtti na-
pokban kilépett a liberális pártból és 
belépett a Réti-féle  gazdasági pártba. 
Szegény, ha tudta volna, hogy pár 
nap múlva a liberálisok kerülnek kor-
mányra, bizonyára jobban megfontolta 
volna ezt a ballépést. 

A magyar dai önnepe. A székely-
udvarhelyi Ref.  Dalkör által november 
23 án, csütörtökön a Bukarest-szálló 
nagytermében, Tárcza Bertalan jubi-
leumára, rendezendő »szerzői est« mű-
sora a következő: 1. Szabó—Tárcza< 
Székely dalosok jeligéje, énekli a szé-
kelyudvarhelyi Ref.  Dalkör Benkő Jó-
zsef  vezénylete alatt. 2. Tomp^ László 
prológja. 3. Tárcza : Rákóczi ábránd. 
Előadja a róm. kath. főgimnázium 
zenekara. Vezényli Kiss Elek zene-
tanár. 4. Tárcza : Három Petőfi  dal, 
előadja a farcádi  Ref.  Dalkör, Csomor 
Dénes karnagy vezetésével. 5. B. Só-
lyom Edith Tárcza-dalokat énekel. 
6. Petőfi—Tárcza:  »Fürdik a hold-
világ« egyveleg, énekli a székelyud-
varheljH Ref.  Dalkör. 7. A szerző üd-
vözlése, elmondja Vajda Ferenc tb. 
esperes, ker. elnök. — Szünet. — 
8. Vörösmarty—Tárcza : A kis leány 
baja, előadja a székelyudvarhelyi ref. 
tanítónőképző énekkara K. Seprődi 
Anna tanárnő vezénylete alatt. 9. 
Tárcza : Magyar rapszódia, zongora-
trió, előadiák : Tompa Lászlóné, Kiss 
Elek és Zárug Endre. 10. Tárcza: 
»Lepereg az őszirózsa«, egyveleg, 
énekli a kisgalambfalvi  Ref.  Dalkör. 
Vezényli: Borbély Mózes karnagy. 
11. Arany—Tárcza: Zách Klára, 
énekli zenekari kísérettel a székely-
udvarhelyi Ref.  Dalkör, a szerző ve-
zénylete alatt. — E szép és gazdag 
műsor méltó ünneplése lesz Tárcza 
Bertalan, a R. M. D. Sz. főtitkára  30 
éves kulturmunkájának, melyet lán-
goló lelkesedéssel s igazán önzetlen 
odaadással fejtett  ki a magyar dal 
müvelésében és fejlesztésében.  így a 
Tárcza szerzői estélye igazán a ma-
gyar dal ünnepe lesz, amelyen ott 
lenni nemcsak műélvezet, de kö-
telessége is minden dalszerető ember-
nek. _ Helyárak: Körszék és tám-
lásszék 30-h2 íeu, másodrendű szék 
20+2 leu. Erkélyülés I. sor 25+2, 
II. sor 204-2, állóhely 15 Jeu Páholy 
120 leu. Jegyek előre válthatók a 
nagytrafikban,  este a pénztárnál. Kez-
dete pontosan 9 órakor. 

Az Oltáregylet szokásos vallásos 
délutánjait -nov. 26-án, vasárnap d. u. 
fél  6 órakor kezdi meg a gimnázium 
tornacsarnokában tartalmas program-
mal. 

x Pianinót, esetleg zongorát keresek 
bérbe. Cim a kiadóban. 

x Kiadó lakások azonnali beköl-
tözésre dr. Kassay ügyvédnél. 

A Polgári Önképző rendkívüli köz-
pyülase. A helybeli Polgári Önképző 
Egylet november 26 án d. u. 3 órai 
kezdettel, Árpád-utcai otthonában rend-
kivilli  közgyűlést  tart, melynek egyet-
len tárgya : a Hirsch féle  házas telek 
vásárjának jóváhagyása. Városunk 
eme régi kulturegylete ezt a most vá-
sárolt telkét a jól bevált temetkezési-alap 
javára kezeli, hogy azt minél jobban 
megerősítse és minden eshetőségre 
fizetőképessé  tegye. 

Háziestély. A csizmadia ipartársu-
lat háziestélye 19 én, vasárnap lesz, 
igen szépen összeválogatott műsorral. 
Erre az estélyre az érdeklődőket tisz-
telettel meghívja a társulat vezetősége. 
Belépti dij 5 lej. 

Réti perlekedik — de nem tudja 
a törvényt. Dáné Zsigmond bágyi la-
kos, derék magyar testvérünk ellen 
feljelentést  tett Réti azon a címen, 
hogy egy megyei közmunka alkalmá-
val róla többek előtt becsmérőleg nyi-
latkozott. Réti a feljelentést  a székely-
udvarhelyi járásbírósághoz adta be, 
ugylátszik, még nem tudja, hogy Bágy 
nem ide, hanem Oklándhoz tartozik. 
Ezért a járásbíróság a feljelentést  itt 
elutasította s elrendelte, hogy az az 
illetékes oklándi bírósághoz tétessék 
át. Bűnvádi feljelentést  tett Réti az 
Erdélyi Lapokban megjelent cikk miatt 
dr. Hinléder ellen is, bevonva az el-
eijárásba dr. Paál Árpádot, a lap fő-
szerkesztőjét és dr. Perédi György 
felelős  szerkesztőt is. Ebben az ügy-
ben a székely udvarhelyi törvényszék 
csütörtökön, november 16 án tartott 
főtárgyalást  s a Paál Árpádék Írásbeli 
kifogása  alapján megállapította, hogy 
Réti ezt a feljelentést  is rossz helyre 
adta be, mert az Erdélyi Lapok Nagy-
váradon jelenik meg, a szerkesztők-
nek is ott van a lakása s ezért az 
ügyet érdemben le sem tárgyalta. 

Köszönetnyilvánítás. Hálás kö-
szönetet mondok a bethlenfalvi  és az 
udvarhelyi tűzoltóságnak, úgyszintén 
másoknak is, akik részt vettek a ná-
lunk pusztított rettenetes tűz eloltásá-
ban, lelkiismeretesen dolgozva a ve-
szély megszüntetésén. Isten fizesse 
meg mindenkinek. Nyisztor  Miklós. 

János vitéz gyermekelőadásban. 
A Szociális Misszió rendezésében dec. 
15-ikén színre kerül a János vitéz-
Az előadás művészi sikeréért s minden 
igényt kielégítő kiviteléért nagyszerű 
garancia Kiss Elek zenei irányítása s 
dr. Dobos Ferenc szakértői tanítása. 
Előadás a Bukarest-szálló előadói 
nagytermében. 

Vallásos estély az unitárius temp-
lomban. A mult vasárnap a helybeli 
unit. nők szövetsége mindenképpen 
sikerült, tartalmas vallásos estélyt ren-
dezett, amelyre szép közönség jött 
össze. Sigmond lelkész megkapó imá-
ja, Vári Magda lelkes szavalata és B. 
Sólyom Edit ismerten magasnivóju, 
nagy készségű éneklése után Péter 
Sándor nyug. lelkész olvasott fel  a 
vallásalapító Dávid Ferencről, nagy 
tárgyismerettel, s emelkedett szellemű 
tárgyilagossággal. Szabó Juci ügyes 
hegedüjátéka, Ébertné rutinos kísére-
tével, szintén tetszett, mint a Székely 
Dalegylet hatásos énekszáma is. Az 
estélyen még szerkesztőnk olvasott fel 
verseiből. 

x 6 lejes naptár. A szerencsés 
ember magyar naptára 6 lejért kap-
ható nyomdánk boltjában. 

x 3 szoba mellékhelyiségekkel 
azonnal kiadó. Szent Imre-utca 21 
szám alatt. 3—$ 

x Szopó bárányok eladók. Veszek 
kisbárányos juhokat magas árban 
Barra Sándor Mereşti—Homoródalmás. 

x Eladó jó állapotban lévő, 1& 
méter hosszúságú, fából  készült gaz-
dasági épület. Értekezni lehet dr. Nagy 
és dr. Filó ügyvédek irodájában. 

x Jókarban levő főző-kemence 
(sparherd) eladó. Cim a kiadóban. 

x Kiadó lakások: négy szoba, 
konyha — 3 szoba — és egy szoba, 
konyha, mellékhelyiségekkel együtt de-
cember 1 tői. Cim : a kiadóhivatalban. 

Elveszett a Király-utcában egy 
fekete  csontkeretes szemüveg, becsü-
letes megtalálója adja be nyomdánk 
üzletébe. 

Pénzkölcsönt: 50—60 ezer lejt, ven-
nék fel  első helyen való beke-

, belezésre, tízszeres értékű nagy, masz-
I szív városi házra, esetleg falusi  ingat-

lan birtokra. Cim a kiadóhivatalban. 

Egy kifogástalan 7 csöves 

rádió-készülék 
hangszóróval együtt, 
jutányosán eladó 

Dichter Gyulánál 
Sighişoara. 

A t v a t e r , e g y e n á r a m - r e n d s z e r ű . 

RÁDIÓTULAJDONOSOK figyelmébe! 

Van szerencsém a rádlótulajdonosok szíves tudomására hozni, 
hogy mivel a mai kornak megfelelően  a legmodernebb akkumulátor-

161 16 k é s i ü l é k k e l szereltem fel  elektrotechnikai műhelyemet igy mó-
domban állt a töltések árát lényegesen leszállítani f. Övi november 
hó 15.161 kezdődőleg: 

Egy drb. 4 voltos 24 amperórás akkumulátor töltése 15 lej. 
Egy „ .. « .. » 25 „ 
Egy „ „ 54 „ » » »» 

B á r m i l y e n más akkumulátorok töltését is vállalom bámulatos olcsó ára-
kon - Vállalok átlagárakon is töltéseket, tartalék-akkumulátorokkal is, 
nev, hogv a rádiótulajdonosok minden fennakadás  nélkül üzemben tart-
hassák védőkészülékeiket. - Vidéki akkumulátorok oda s visszaszállitása 
rövid időn belül megindul saját autómmal, nagyon kevés szállítási kolt-
* M * M « « * » * r j 0 * « r « g hozzáadásával, * * * * * * * * 

Teljes tisztelettel: B a m b á i G y U l a elektrotechnikus. 
Odorheiu, Bul. Reg. Ferdinand No. 62. 

Nyomtatta a kiadótulajdonos : Könyvnyomda Részvénytársaság Odorheiu- Székelyudvarhely. 


