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Az országos pártelnökség is 
Afirudbányait  jelölte. 
Az Országos Magyar Párt elnöki 

tanácsa elfogadta  az udvarhelymegyei 
párttagozat intézőbizottságának a jelö-
lés kérdésében tett felterjesztését  s a 
május 27 iki választásra a központi 
elnöki tanács is egyhangúlag dr. Ab-
rudbányai Edét jelölte. 

A konverziós törvény 
által előirt bejelentések határideje lejárt. 
Kétségtelen, hogy a 30 napos határidő 
nem volt megfelelő  annak a nagy va-
gyoni érdeknek, ami a bejelentések 
kellő időben való megtételéhez fűződik. 
Ennek ellenére országszerte óriási számú 
deciarációt "^nyújtottak be az adósok. 
Megyénkben is elég sokra megy a be-
je emések száma, igy a törvényszéknél, 
ahová a törvény intézkedésénél fogva 
a legtöbb bejelentésnek kellett irányul-
nia, 600-nál  több bejelentést  nyújtottak 
be. Mint érdekes adatot szögezzük le, 
hogy ennek tekintélyes részét a Ma-
gyar Párt  népirodája  készítette  el, ahol 
az utóbbi napokban teljes permanen-
ciában készültek a konverziós bejelen-
tések és pedig a népiroda régi és ki-
vétel nélkül követett elvének megfele-
lően, teljesen díjmentesen. 

Majdnem bizonyosra vehető azon-
ban, hogy sokra megy megyeszerte 
azoknak az adósoknak a száma is, 
akiknek konverziós bejelentést kellett 
volna tenniök, de azt elmulasztották. 
Mégis enyhiti ezt a számot az a kö-
rülmény, hogy a 20 holdon felülieknek 
a régi törvények szerint is bejelentést 
kellett tenniök s aki akkor megfelelő 
bejelentést tett, az most, ha nem is 
tett ujabb bejelentést, nem esik a mu-
lasztók közé. Akik elmulasztották a 
bejelentést, azok most már csak abban 
bizhatnak, hogy a határidőt esetleg 
meghosszabbítják, erről azonban eddig-
elé semmi hir. 

Pedig jogos ez a remény annál 
inkább, mert a kormány is — bizo-
nyára az idő rövidsége miatt — nem 
tudta még kiadni a végrehajtási uta-
sítást, holott ennek fontossága  és sür-
gőssége a kormányt is sürgethette volna 
valamilyen határidő betartására. 

Különösen mozgalmassá tette a 
konverziós bejelentések sürgőssége 
városunkban a postai ajánlott-levél-
forgalmat.  Az utolsó két napon való-
ságos tolongás volt a postán s a leve-
lek felvételét  csak nehézségekkel lehe-
tett lebenyolitani. Nagy kereslet volt 
hivatalos alakú levélboritékokban, mert 
az ajánlott-levelek száma többszörösen 
meghaladja a bejelentések számát, 
minthogy az összes hitelezőknek egy 
bejelentésben kellett benne lenniök, de 
minden egyes hitelezőt külön ajánlott 
levélben kellett értesíteni. 

A bejelentések megtételével a kon-
verziós hullámok egyelőre lecsillapod-
tak. Átveheti a gond-okozást újból a 
mindennapi élet. Törnie kell magát az 
adósnak, hogy előteremtse a novem-
beri esedékességre a törvény által elő-
irt részletet és törheti a fejét,  hogy 
miből fogja  ezt előteremteni ? Mert a 
kereseti lehetőségeken a konverziós 
törvény mitsem javitott. 

Pártéiet. 
A Megyei Párttagozat elnöksége 

felkéri  a községi tagozatok elnökeit és 
más vezetőit, hogy a városba jövete-
lük alkalmával szíveskedjenek felfá-
radni a Népirodába, a párt ügyeit 
érintő megbeszélések céljából. 

Választó polgárok! 
Magyar Testvérek! 

Országos Magyar Pártunk vezetősége panasszal támadta meg 
az udvarhelymegyei decemberi parlamenti választásokat s a kor-
mánypárt vezetői, a panasz alapossága és igazsága által meggyő-
zetve, a választás eredményén változtattak: egy liberális képvise-
lőt lemondattak s a kormány erre az egy képviselői helyre pót-
választást rendelt el. 

A pótválasztás  május 27-ikere  van kitűzve. 
Nem is kellene e napon választásnak lennie, mert igazság és 

becsület szerint ez a képviselői hely a Magyar Pártot illeti meg, 
mint a kormány által adott elégtétel a decemberi eseményekért. 
A kormánypárt ezért nem is állit jelöltet e választásra. 

Azonban a magyarság örök ellensége, az örökké sötét terve-
ket kovácsoló népbolonditó most sem tud belenyugodni a becsü-
let és az igazság ilyen egyszerű diadalra jutásába s a maga egyéni 
érdekű jelöltetésével szeretné meghiúsítani a Magyar Pártnak fel-
kínált elégtételt. Még követelni meri, hogy válasszon a megye 
magyarsága közte és a Magyar Párt között s huszezernyi székely 
gazdát kényszerit ezzel arra, hogy a nagy munkaidőben választani 
menjen. 

Legyen tehát ez a választás ismét bizonyságtétele a magyar-
ságnak ! 

. Bizonyságot kell tennünk a magyar nemzeti egységről ugy, 
hogy a május 27-iki választás ne csak a teljes győzelmet hozza 
meg a magyarságnak, — hanem r végleges bukást is jelentse a 
magyar ügy megátalkodott ellenségének ! 

A Magyar Párt zászlaját ezúttal is a már kipróbált harco-
sunknak : flbrudbányai  Edének a kezébe adtuk, s e zászlón 
most is a dült kereszt a jel. 

Magyar Testvérek ! Becsületes és értelmes magyar ember más 
névre és más jelre nem adhatja szavazatát, mert ezzel bünt követ 
el saját faja  ellen! 

Éljen a magyar egység! Éljen a Magyar Párt! Éljen a ma-
gyarság jelöltje: Abrudbányai Ede! 

Székelyudvarhely, 1934 május 11. 
Az Országos Magyar  Párt 

Udvarhelymegyei  Tagozatának  elnöksége. 

A Magyar Párt elnöki tanácsának nagyfon-
tosságú határozatai a magyarság érdekében. 

Az Országos Magyar Párt elnöki 
tanácsa május 8 ikán Kolozsváron gróf 
Bethlen György elnökletével ülést tar-
tott s a magyarság sérelmeivel fog-
lalkozva, kimondotta, hogy a román 
állam által a békeszerződésekben 
vállalt egyenlő elbánás kötelessége 
alapján kéri és követeli, hogy mind-
azok a kedvezmények és segítsé-
gek, melyeket a kormány a móc-
vidék lakossága javára foganatosí-
tott és elhatározott, a teljesen azonos 
gazdasági jellegű Székelyföld  lakossága 
javára is kiterjesztessenek, ahol a leg-
jogosabb panaszok is évek során át 
orvoslás nélkül hagyattak. 

Sérelmezte az elnöki tanács azt 
is, hogy az ország kormányai 15 év 
óta egyetlen lépést sem tettek annak 
a nemzetközi kötelezettségnek teljesí-
tésére, melyet az ország az 1919 évi 
párisi szerződés 11. cikkében kikötött 
iskolai autonómia megvalósítására vál-
lalt, sőt ezen kötelezettséggel teljes 
ellentétben — leginkább a székely me-
gyékben — a hit vallásos., iskolák a 
zaklatások véget nem érő sorozatának 
tétettek ki és a súlyos gazdasági hely-
zetben lévő lakosság állami iskolák 

építésére és fenntartására  és ezzel ket-
tős iskolai teher viselésére kényszerít-
tetett. Végül óvást emelt az elnöki 
tanács az ellen is, hogy a magyar 
kisebbséghez tartozó közalkalmazotta-
kat, főképpen  a tanárokat és tanítókat, 
egyre ismétlődő nyelvvizsgáknak vetik 
alá. 

Felhívás a városi adófizetőkhöz. 
A városi tanács felhívja  a városi adó 
fizetőket,  hogy mindazok, akiknél a f. 
évben valamilyen változás történt a 
tavalyi állapothoz képest (u. m.: üzlet-
bércsökkenés, üzletnyitás, stb ), azt 
legkésőbb május 14:ig jelentsék be 
egy declaratión a városi pénztárhoz. 
A szükséges nyomtatványok ott kap-
hatók. Akik a történt változásról nem 
adnak be deklarációt, azoknak a tava-
lyi adójuk fog  megmaradni* vagy pe-
dig az hivatalból lesz megállapítva. 

S?av9ló-és énekverseny. A hely-
beli népszövetségi tagozat, amint már 
jeleztük, május 31 én, Űrnapján, az if-
júsági egyesületek részére szavaló-és 
énekversenyt rendez. Jelentkezési ha-
táridő máj. 15-ike. 

Magyarország 
külpolitikája. 

Gömbös Gyula miniszterelnök a 
képviselőházban a költségvetés vitája 
során mondott, bes zédében az ország 
külpolitikájára vonatkozóan a követ-
kező kijelentéseket tette. 

— Külpolitikánk lényege: szol-
gálni az öncélú magyar nemzetet. 
Az út, amelyet Bethlen István és 
Károlyi Gyula követtek: az Olasz-
ország felé  vezető út, amelyet magam 
is követek, — hasznosnak bizonyult. 
Bizonyítja ezt a római egyezmény is. 
Megegyeztünk Rómában és azt hiszem, 
Magyarország javára. Mussolini hatal-
mas zsenialitásával felismerte  Magyar-
ország jelentőségét nemcsak olasz, ha-
nem európai viszonylatban is. Felis-
merte, hogy Magyarország nélkül a 
Dunamedencében nem lehet politikát 
csinálni. 

— Állandóan halljuk, — mon-
dotta beszéde további részében a ma-
gyar miniszterelnök, — hogy a gaz-
dasági közeledés alapján kell keres-
nünk a kisantant felé  való viszony-
ban a megoldást. Válaszom erre az, 
hogy egy nemzet nem sülyedhet le 
odáig, hogy kizárólag gazdasági szem-
pontból nézze a kérdéseket. Bármeny-
nyire elismerem, hogy logikus volna 
a Csehországgal való érintkezést ke-
resni, amely lehetővé tenné a normá-
lis gazdasági életet, — azt kell mon-
danom, hogy tőlünk elvenni mindent, 
a magyar nemzetet gazdaságilag har-
madrendű állammá degradálni és aztán 
összeköttetést keresni velünk nem le-
het. Ugy vagyunk beállítva, mintha 
mi nem volnánk hajlandók tárgyalni 
velük. De igen: akarunk,  de  nem 
guzsbakötött  kezekkel,  hanem szabat 
nemzetként. 

Ipartestületi ügyek. 
Országos kirakó vásárok: május 

12 én Szászrégen, 14-én Déva, Ko-
rond, Magyarlápos, Soborsin, 15 én 
Petrozsény, 16-án Homoródszentmár 
ton, Nagyborosnyó, 17-én Beszterce, 
18 án Magyarigen, Topánfalva,  Zsidve, 
19 én Kibéd. 

Ipartestületünk vezetősége is lépést 
tart a kisiparos osztály részéről az or-
szágban állandóan felszínen  tartott 
mozgalmakkal, amelyek célja, hogy a 
kisiparosság, teherbíró képességéhez 
mérten, adócsökkentéshez juthasson. 
Amint ismeretes, a patenta fixa  alap-
ján történt megadóztatás az adóbehaj-
tások terén teljesen csődöt mondott és 
a legszigorúbb végrehajtások mellett 
sem tudták a magas adókat behajtani. 
Ezzel kapcsolatban elhatározta az ipar-
testület, hogy a patenta-fixa  alapján 
kirótt adók revideálását kérni fogja  és 
pedig felebbezés  formájában,  s ennek 
lehetősége érdekében a napokban ké-
réssel fordult  a pénzügyminiszterhez 
hogy a kisiparos osztály részéről a 
magas megadóztatások ellen beadott 
felebbezéseket  tárgyalás alá vegyék. 
Most már a miniszter ur belátásán 
fordul  meg városunk kisiparosságának 
adóügyi, sőt teljes anyagi helyzeíe, 
mert ha megmentésére nem nyújtana* 
lehetőséget a tulmagas adók csökken-
tése és törlése által, ez az esztendő 
le fogja  zárni sok kisiparos éiet lehe-
tőségét és következni fog  az iparen-
gedélyeknek tömeges benyújtása. 

Az IpartMttiteí. 

Előfizetési Ärak : 
Berósz évre 120 lea. 
Pél évre 60 leu. 
Negyed évre 30 leu. 
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Hogy történik a szavazás? 
A május 27 iki képviselőválasztás 

13 körletben lesz. A körletek beosztá-
sát jövő lapszámunkban fogjuk  kö-
zölni. A szavazás a régi választói 
igazolvány alapján történik, amelyikkel 
decemberben szavaztunk. Akinek nincs 
meg ez a régi igazolványa, az a rá-
nézve illetékes járásbiróságtól kell, hogy 
kivegye a másodpéldányt a választást 
megelőzően. A szavazás kötelező, aki 
nem szavaz, 500 lej büntetést kell 
fizetnie,  amit nyomban kiszabnak rá. 
Ha valaki semmiképpen se tud bejönni 
a járásbírósághoz az igazolvány kivé-
tele végett, az a választás napján is 
kikérheti a szavazatszedő elnöktől az 
igazolványt, de nem tanácsos erre a 
napra 'hagyni, mert a biró a válasz-
tással lesz elfoglalva  s a torlódásban 
nehéz lesz hozzájutni az igazolványhoz. 

Konverzió és tagsági 
dij. 

A konverziós bejelentéseket leg-
többen az utolsó napokra hagyták s 
igy érthető, hogy némelyek arra szorul-
tak, hogy Rétiéknél csináltassák meg 
a szükséges bejelentést. Jellemző a Ré-
tiék működésére, hogy' amikor az ő 
munkaképességükhöz viszonyítva igen 
sok ember kezdett jelentkezni, akkor 
kimondották, hogy csak azoknak ké-
szítik el a konverziós kérést, akik be-
iratkoznak az úgynevezett Kisgazda-
pártba. Természetes, hogy akadtak, akik 
a szorult helyzetben ezt is megtették. 
Hogy mi az erkölcsi értéke az ilyen 
taggyüjtésnek, azt magyarázni nem 
kell. Anyagi értéke igen hamar mutat-
kozott, mert az élelmes pártvezérek 
nyomban a beiratkozáskor 20 lej tag-
sági dijat szedtek be az »uj tagoktól«. 
Ne tessék félreérteni:  nem a konver-
ziós kérésért szedték a 20 lejt, hanem 
tagsági dij cimen . . . . Mert ők ingyen, 
önzetlenül dolgoznak . . . 

Helyreigazítás. 
Mult lapszámunkba téves infor-

málás folytán  egy Réti-féle  gyűléssel 
kapcsolatban olyan híradás került, 
amelyet kötelességünknek tartunk hely-
reigaziiani. Dr. Pop Aurel és dr. Cri-
şan orvosok nem a Réti-féle  jelölés 
miatt voltak a Szabó Károly-féle  ven-
déglőben, hanem ott egy más társa-
ságban véietlenül voltak jelen ugyan-
akkor. Informátorunkat  az tévesztette 
meg, hogy egyidejűleg ott látta a Szabó 
Károly-féle  vendéglőben Rétit s ennek 
egyik karikás barátját, az orvosok tár-
saságában pedig jelen volt Solomon 
is. Minket a közlés körül mulasztás 
vagy gondatlanság nem terhel, mert 
informátorunkat  többször is kikérdez-
tük az előttünk is különösnek tetsző 
hir körülményei felől,  s ő olyan hatá-
rozottan hivatkozott közvetlen észlele-
tére, hogy azzal minket is megtévesz-
tett-

Elnézést kérünk Pop és Crişan 
orvos uraktól, hogy azt irtuk róluk, 
hogy a Réti társaságában voltak s 
magunk is megértjük felháborodásukat, 
amivel ezt a megszégyenítő feltevést 
visszautasították. 

Azt azonban fenntartjuk,  hogy a 
jelölésben dr. Solomon résztvett s hogy 
Rétinek ma is politikai összeköttetése 
van Solomonnal. 

M á I u s 3 - - 4 - é n k e z d ő d ö t t 
uj sorsjátékban már 

e g y m i l l i ó s 
főnyeremény 

kerül kisorsolásra. 
Az uj játékterv szerieit 
főnyeremény  a legszerencsésebb esetben 

Nyeremények végösszege: 
Sorsjegyek 125—, 

Révész Ernő főelátusitó  szeren-
csés sorsjegyei kaphatók: 
Biró Gyula, 
Minerva-könyvkereskedés, 
Orbán-tőzsde, 
Göllner Oltó 

Odorheiu. 

240.320.00®. -
250 —, 500 —, 1000 — lej. 
Révész Ernő tg.-mureşi főelárusitásá-

ban az elmúlt sorsjáték alatt a.. 
20981 sz. sorsjegy 1.000.000 — 
15228 » 1.000.000'— 
17506 » 300.000"— 
17850 » 200 000' lejt oyort. I 

Visszaadják a Csikmegyei 
Magánjavakat. 

Amint ismeretes, a Nemzetek Szö-
vetsége előtt Genfben  még 1929 nya-
rán panaszt emeltek az érdekeltek 
megbízásából dr. Balogh Arthur, vár-
megyénk szenátora és dr. Pál Gábor 
csikvármegyei képviselő a Csikmegyei 
Magánjavak név alatt ismert hatalmas 
csiki székely közvagyonnak a román 
állam által történt elvétele miatt. A Nem-
zetek Szövetsége 1932 szeptemberében 
hozta meg a döntést, amelynek értel-
mében ha nem is az egész vagyon, 
amelynek túlnyomó részét időközben 
már kiosztották, hanem mégis annak 
egy tekintélyes része visszaadatik a 
jogosult csiki székelységnek. 

Ä Réti által támogatott nemzeti-
parasztpárti kormány, mint sok más-
ban, ebben az ügyben sem csinált 
semmit, ugy hogy a genfi  határozat 
még ma sincsen végrehajtva. A mos-
tani kormány azonban a csiki és ud-
varhelyi magyar parlamentárok ismé-
telt közbenjárására a legkomolyabban 
megigérte, hogy a visszaadáshoz szük-
séges törvényt a parlament juniusi 
ülésszakában okvetlenül megszavaz 
tatja és igy a visszaadás még a nyár 
előtt meglesz. A genfi  határozat bizto-
sítja a visszaadandó vagyonnak a régi 
alapszabályok szerinti kezelését. A 
Magánjavak ujjá alakítandó igazgató-
sága tehát tizenegy évi megszakítás 
és a visszaszerzésért folytatott  hosszas ' 
küzdelmek után ismét folytathatja  ál-
dásos tevékenységét a csiki székely-
ségnek kulturális és anyagi érdekeiért. 

sorban a Csomor Dénesé, a farcádi 
ref.  dalkör derék karmesteréé, akit a 
Daloskerület vezetősége : Vajda Ferenc 
elnök és Benkő József  titkár támoga-
tott sikerrel. A diszes zászlót Haáz 
Rudolf  tervezte és Varró Vilma varrta. 
A farcádi  ünnepély a székely falu 
sokat jelentő kulturális találkozója volt 
az anyavárossal. L. 

Nem barátja 
lapunknak, aki, bár módja volna az 
előfizetésre,  mástól kéri kölcsön és 
ugy olvassa el. Aki szívesen olvassa 
a Székely Közéletet, aki támogatni 
akarja a megye egyedüli magyar heti-
lapját, aki elő tudja teremteni havon-
ként a 10 lej előfizetési  dijat: az fizes 
sen elő a Székely Közéletre, mert ez-
zel nemcsak kedvtelést szerez magá-
nak. hanem kötelességet is teljesít a 
magyar ügy iránt. 

Zászlót lobogtat Farcád népe 
Lélekemelő ünnepet ült a farcádi 

Ref.  Dalárda az elmúlt vasárnap: di-
szes egyleti zászlóját szentelte fel.  Az 
ünnepségen Hodgya község, a székely -
udvarhelyi Ref.  Dalárda és több ud-
varhelyi kultúregyesület vett részt. A 
zászlószentelési szertartást Vajda Fe-
renc tb. esperes végezte megható visz-
szaemlékezésekkel teleszőtt, ékes pré-
dikációban. 

Az istentisztelet után kulturünne-
pély volt, amelyet Lőrincz Áron lel-

? kész elnök nyitott meg és zárt be lel-
, kes beszéddel. Először a zászlóanyák: 

Szabó Andrásné, B, Sólyom Edith, 
Benkő Józsefné,  özv. Incze Gergelyné, 
Lőrincz Dénes ütöttek ezüst zászió-
szeget, majd a Dalosszövetség, Orszá-
gos Magyar Párt, Székely Dalegylet, 
Ref.  Férfiszövetség,  hodgyai és szé-
kelyudvarhelyi Ref.  Dalkör, Jodál Gá-
bor dr. és sok magános ütött emlék-
monogrammot a diszes zászlórudba. 
Az ünnepélyen tartalmas előadást 
Varró Elek tartott a magyar dalról. 
Az énekkarok között különösen a hod-
gyai tünt ki fegyelmezett  magatartás 
ban és kitűnő teljesítményben Baczó 
Béla karmester vezénylete alatt. Lel-
kes és szívderítő hatást váltott ki 
B. Sólyom Edith szép székely nótái-
val. A szép kulturünnepély buzgó és 
lelkes előkészítéséért az érdem első 

A sertés-vész 
évek óta pusztit megyénkben. Egyik 
felvidéki  községből az a kezdeménye-
zés indult el, hogy képezzenek ki min-
den faluban  egy arravaló embert, aki 
el tudja végezni a vészelleni oltást. 
Ugyanis az oltás a legtöbb esetben 
gyakorlatilag is célszerű és kielégítő 
védekezési eszköznek bizonyult, de ezt 
a védekezési eszközt a gazdák alig 
veszik igénybe, mert nem birják, vagy 
túlságosan megterhelőnek érzik annak 
költségeit. Tudunk esetet, hogy intelli-
gens gazda rendszeresen maga oltja 
sertés-állományát és évről évre sikerül 
is elkerülnie a vészt. Ezt megteheti 
minden gazda, ha megvan hozzá a 
kellő ügyessége és megszerzi ez által 
a kellő jártasságot. Feltétlenül helyes-
nek tartenók a megoldás szempontjá-
ból a felvidéki  községből keletkezett 
indítványt, csupán az a baj, hogy ez 
a fennálló  törvényekbe ütközik A tör-
vény ugyanis nem engedi meg az ilyen 
gyógykezelést annak, akinek nincs 
állatorvosi diplomája. Ha tehát az ál-
latorvosi hivatal is, amint értesülünk, 
éppen ezért ellenzi a laikus által való 
oltást, ugy valamilyen megoldásról 
mégis csak kellene gondoskodni, mert 
a sertés vész pusztítását és a sertés-
állománynak évről évre való folytonos 
pusztulását tétlenül nézni csakugyan 
nem lehet. A megoldás pedig az lenne, 
hogy minden gazdát olyan gyorsan és 
olyanszerü árért juttasson az állam 
vagy az állatorvosi hivatal sertéseinek 
a beoltásához, mint amennyi pénzbe 
és időbe kerülne ez abban az esetben, 
ha a községbeli kiképzett gazda vé-
gezhetné el az oltást. A sertésállomány 
megmentése állami közérdek, mert 
elsőrendű nemzetgazdasági érdek, e 
kérdésben tehár indokolt a legteljesebb 
állami segítség. 

épitHezoK figyelmébe! 
felsőrendű  földgázzal  ígetett 
r JCercnles-fodflcsere'p  KépVi-
^ seiet« „Transilvania44 H. I . 
Odorheiu (ni. Reg. Ferdinand 
38. ajánl nagyon olcsó árban 
hornyol) és hödfarKu  cserepet, 
tfielätt megvásárolja szBKsígle-
tét, oHVetlennl, saját irdeK*ben 
= tekintse weg. . 

Korteskedés beléptidij 
mellett. 

Fenyédről értesítenek, hogy Réti 
ott kortes-gyűlést tartott s programm-
beszédében mindent megígért a nép-
nek, amit a nép érdekében csak el-
gondolni lehet. Mikor aztán a gyűlés-
nek vége volt, következett egy aláírási 
iv, amelyen mindazok, akik a sok szép 
Ígéretből részesedni óhajtanak, kötelez-
ték magukat, hogy belépnek a Réti 
pártjába s egyúttal lefizettek  Rétinek 
10—10 lejt tagsági dij cimén. 

Réti nagyon dicsekszik, hogy az 
ő pártjának sok tagja van. Olyan sok 
tagja azonban még sincs, hogy képvi-
selővé megválasztathassa m ^ t . De 
annyi tagja mégis lehet, ho^/na min-
denik 10 lejt fizet  be, abból egy tekin-
télyes summa fog  összegyűlni. Tegyük 
fel,  hogy csak 1000 hiszékeny ember-
től tudja bekasszálni Réti ezt a 10 lejt. 
Éz összesen 10,000 lej. De 2000 em-
bertől már 20,000 lej. Ezért pedig 
érdemes programmbeszédet tartani s a 
népnek füt-fát  megígérni. 

SPORT. 
Vasárnap játszott bajnoki mérkő-

zést a Hargita a medgyesi M. T. V. 
csapatával, amelyet 4 : 1 arányban 
győzött le. A Hargita csapata ezúttal 
már sokkal szebb játékot mutatott, 
mint az előző mérkőzéseken, ennek 
pedig oka az, hogy összeszokottabb. 
A mérkőzést Göllner Ottó vezette, 
mind a két egyesület megelégedésére. 

Csütörtökön a Hargita barátságos 
mérkőzést játszott a helybeli Munkás-
csapattal ; eredmény 4 : 0 a Hargita 
javára. Mindkét csapat szép játékot 
mutatott. Ezt a mérkőzést is Göllner 
Ottó vezette a legnagyobb tárgyilagos-
sággal. 

Vasárnap, f.  hó 13 án játsza a 
Hargita a tavaszi szezon utolsó baj* 
noki mérkőzését Segesváron. Eilenfele 
a nagyon jó játékerőt képviselő, S. 
T. V. csapata lesz, amelyet csak lel-
kes játékkal tudhat a Hargita legyőzni. 
A csapat délután 1 órakor indul a 
Ferenczy-féle  vendéglő elől. Drukke-
reket még korlátolt számban magával 
visz. Jelentkezni Incze Kálmán pénz-
tárosnál lehet. 

A mult vasárnap a helybeli Astra 
football  csapat Gyergyószentmiklóson 
játszott, az ottani Kolping csapatával. 
Eredmény 6 : 1 volt az Astra javára» 
annak ellenére, hogy a gyergyószent-
miklósiak is szépen játszottak, s kü-
lönösen a jobbszélsőjük tünt ki. Most 
vasárnap a helybeli Kolping csapatá-
val játszik az Astra városunkban. 

Bírságolják a szülőket Tömeges 
birságot szabtak ki máréfalvi  család-
főkre  a gyermekek óvoda-mulasztása 
cimén. A nagy munkaidőben a szü-
lők a mezőre vagy erdőre mennek, 
az apró gyermekekre otthon a na-
gyobbacska vigyáz, éppen az, ame-
lyiknek óvodába kellene mennie. Nem-
csak a törvényt, hanem az életet is 
kellene nézni. — A szülők küldöttsé-
gileg folyamodtak  a tanfelügyelőhöz, 
aki kiszállva a községbe, ott megvizs-
gálta az ügyet, több gyermeket az 
óvodakényszer alól felmentett,  a bír-
ságokat pedig felfüggesztette. 

Pályázati hirdetés. 
Az odorheiui ipartestület elöljáró-

sága a folyó  évi junius l én megüre--
sedő titkári állásra pályázatot hirdet.. 

Javadalmazása havi 1000 lej. 
Feltételek : a román nyelv tudása, 

IV. középiskola, — iparos pályázók 
előnyben. 

Egyéb feltételek  megtudhatók az 
ipartestület hivatalában. 

Pályázatok zárt borítékban május 
hó 25-ig az ipartestülethez adandók be. 

Az ipartestület elöljárósága. 



Tekintse meg véteíkötelezettség nélkül 

KESZLER 
kalapos üzletében a legkényesebb igényeket is 
kielégítő nynlsz&r, puha, kemény kalapok, vala-
mint mindennemű vidéki, térfi-  és gyermek-kala-
pok nagy raktárát! Szolid árak és pontos kiszol-
gálás. Ezenkívül elvállal mindennemű kalaptisz-

titást, javítást és festést  is! 

Szomorúságunk fekete  virágaira ráhullott a hit áldott 
esője az udvarhelymegyei ref.  férfiszövetségi  közgyűlésen. 

ü I Ü i s I C * 
Május 12. 

A moziban 
voltam s egy detektivdrámát kellett 
végig néznem, sőt végig hallgatnom. 
De kénytelen voltam a közönség szék-
soraiból is bizonyos megjegyzéseket 
meghallani. Az egyik jelenetben a rend-
őrség önfeláldozó  embere üldözi a 
róvottmultu nőt és ennek elvetemülten 
bűnös barátját. Mikor utolérné őket^ 
az elvetemült gonosztevő hátulról, egyet-
len revolverlövéssel, megöli£a rendőr-
tisztviselőt. A lövés eldördültekor az 
első széksorokból durva kamasz-hang 
szólal meg : jól van, dögölj  meg te is ! 
Ezzel a megjegyzéssel kapcsolatban 
több mozilátogatótól hallottam, hogy 
történnek ennél még durvább közbe-
kiáltások is. Olyanok, amelyeket leirni 
nem is lehet. Tehát olyanok, amelyek 
a közrendet, a közerkölcsiséget és a 
közszemérmet sértik. 

Amikor az ifjúság  nevelkedésében 
olyan elhajlások fordulnak  elő, áme-
lyek a legszigorúbb kormányintézke-
déseket teszik szükségessé : akkor ta-
lán nem időszerűtlen és nem célnél-
kül való, ha ezekre a mozi közbekiál-
tásokra is felhívjuk,  nemcsak a mozi-
tulajdonosnak, hanem a rendőrségnek 
is a figyelmét.  ( d r ) 

A május 10-iki egyesülési ünne-
pet megünnepelték Romániában or-
szágszerte, — városunkban is. A há-
zakat fellobogózták,  délelőtt istentisz-
teletek voltak, a hadsereg, a hatósá-
gok, iskolák, testületek részvételével, 
katonai diszkivonulással. A színház-
teremben az iskolák szereplésével mű-
soros emlékünnep is volt, a prefectu-
rán pedig hivatalos tisztelgések. Este 
katonai fáklyásmenettel  s a liceum 
nagytermében rendezett műsoros cser 
dészünneppel fejeződött  be a nap. 

Halálozás. Kováts  Albertné  Kái-
noki Bedő Berta, 48 éves korában el-
hunyt városunkban. Finomlelkü nő 
volt, aki részt vett az unitárius vallá-
sos élet női munkakörében is. — Csen-
der  Ignác  derék, tiszteséletü ácsmes-
ter, városunkban, 70 éves korában el-
hunyt. — Kinda  len 15 éves korá-
ban elhunyt városunkban. Korai el-
múlása rövid időn belül a második 
ilyen csapás családjában, amely nem-
rég az elhunytnak fiatal  fiútestvérét 
veszítette el. 

Lapunknak ez a száma a csütör-
töki hivatalos ünnep és általános mun-
kaszünet miatt egy nappal későbben 
jelenik meg. 

Műsoros estély az anyák tiszte 
letére. A helybeli ref.  tanítónőképző 
intézet ifjúsága  május hó 12 én, szom-
baton este 8 órai kezdettel az intézet 
tornacsarnokában az anyák tiszteletére 
műsoros estélyt rendez, amelyre a 
szülőket, az iskola barátait s az ér-
deklődő közönséget tisztelettel meg-
hivja és szeretettel várja. — Műsor: 
1. Megnyitó beszédet mond Glätzer 
Magda VII. o. t. 2. Ha a Tiszán 
Énekli a gyakorló elemi énekkara. 3. 
Blaskó M.: Köszönni jöttünk. Szavalja 
Olajos Irén IV. elemi o. t. 4. Hegedű-
szóló. Előadja Gyerkes Sári I. o. t. 
Zongorán kiséri Kovács Mária I. o. t. 
5, Somogy vári Gy.: Anyaölben. Sza-
valja Sebesi Éva. I. o. t. 6. Petőfi: 
Távolból. Énekli a gyakorló elemi 
énekkara. 7. Móra F.: Anyuka beteg-
ágyánál, Szavalja Horváth Ibolya II. 
o. t. 8. Petőfi  S.: Fekete kenyér. Sza-
valja Csiki Julia III. o. t. 9. Tiboldi: 
Tarka lepke. Énekli Szikszai Jolán II. 
o. t. 10. Petőfi  S.: István öcsémhez. 
Szavalja Bányai Edit IV. o. t. 11. 
Chopin: Mazurka. Zongorázza Bányai 
Éva III. o. t. 12. Nagy L.: Anyák 
imádsága. Szavalja Nagy Sári V% o. t. 
13. Schubert: A pusztai rózsa. Énekli 
Szász Irma VII. o. t. 14. Ady E.: 
Itthon. Szavalja Leiber Irén VI. o. t. 
15. Schubert: Az én helyem. Énekli 
Boldizsár Gizella VII. o. t. lö. Mécs 
L.: A királyfi  három bánata. Szavalja 
Haáz Jolán VII. o. t. 17. Delly—Szabó : 
Viharban. Énekli az intézet ifj.  énekkara. 

Nagy erdőtüzek mindenfelé. A hetek 
óta tartott rendkívüli szárazsággal, s 
részben ennek következtében, más ve-
szedelmek is zudultak sok helyen az 
emberekre. A mult héten és e hét ele-
jén nagyarányú tüzekről, különösen 
erdőégésekről érkeztek hirek az ország 
minden részéből, sőt külföldről  is. 
Közelebbről pl. Maros , Arad-, Alsó-
fehér  , Máramaros , Csikvármegyékben 
voltak hatalmas és óriási károkat 
okozó erdőtüzek. Marosmegyében Vécs, 
illetve Déda körül báró Kemény Já-
nosnak, a vécsi irói összejövetelek lel-
kes, fiatal  házigazdájának erdőségei 
gyúltak meg és váltak mintegy 4000 
holdnyi területen a lángok martalékává. 
Laposnyán a királyi vadászterületen 
is hatalmas tüz pusztított, de a királyi 
kastélyt sikerült megmenteni. Nagy 
tüzek voltak többfelé  a re gátban is, 
melyek községeket is elhamvasztottak. 
Vármegyénkben Zetelaka határában 
gyúltak fel  ismételten erdőtüzek, amelyek 
a Deságban levő Gerendely és Málna-
vész nevü helyeken pusztítottak, fen-
nebb pedig a Pálosza nevü erdőségben 
keletkezett tüz a Salamás nevű helyen. 
A tüzek okát biztosan tudni nem lehet, 
a csendőrség nyomoz. 

Az udvarhelymegyei Ref.  Férfi  -
szövetség Sebesi János dr. főgondnok 
elnöklete alatt jelentőségteljes közgyű-
lést tartott. Simon Imre kányádi lel-
kész lelkes áhitatoskodása után Bíró 
Sándor kollégiumi tanár nyitotta meg 
a konferenciát  a keresztyén családról 
szóló figyelemre  méltó előadásával, 
amelyet a felszólalások  értékes soro-
zata követett. Szabó Gyula nagyga-
lambfalvi  lelkész megrázó szavakkal 
mutatott rá a székely családok fekete 
virágaira: a gyermektelenségre és a 
mesterséges eszközökkel megakadá-
lyozott gyermekáldásra. Nagy és pó-
tolhatatlan veszedelmet jelent mindez 
fajiság  szempontjából és lehetetlenné 
teszi az áldott jövendőt. A nép pász-
toraitól és vezetőitől vár a szónok 
elsősorban jópéldát ebben a kérdés-
ben. Utána Simon Imre kányádi lel-
kész szólalt fel  és védelmet kért a 
legszentebb szó: az »édesanya« tisz-
telete számára. Ma ugyanis sok he 
lyen divat, hogy a többgyermekes 
anyát kigúnyolják, hogy »nem mo-
dern«, hogy »elmaradott«. Mély és 
meggyőző volt Kónya Kálmán bágyi 
papnak értékes fejtegetése  is, aki a 
lelket, a lényeget, a szellemet mutatta 
fel  mindent megoldó segítség gyanánt. 
Amíg nem lesz Istennek ajánlott élet, 
addig nincs mentség ezirányban sem. 
Nagy Lajos esperes prédikációja is 
felejthetetlen  volt. Megvizsgálta a ke 
resztyén család életét a bölcsőtől a 
sirig, őseink szép szokásai és a mai 
idők üres mértékei szerint. Apostoli 

I hittel mutatott reá a boldogság kapu-
j jára, a keresztyén család megigazulá-

sának feltételére,  — s Isten szavára, 
a bibliára. 

Dáné Zsigmond bágyi biküldött 
általános helyeslés közben világosan 
és tisztán rámutatott az útra. Az egy-
házi életet a presbitérium vezeti, az a 
legbiztosabb támasza a lelkipásztor-
nak. A presbitériumot tehát csak azok 
alkothatják, akik az istenes, kálvinista 
törvényeknek eleget tesznek, feddhe-
tetlenül tiszta és józan családi életet 
élnek. Végül a közgyűlés általános 
helyesléssel fogadta  el Lévai Lajos dr. 
és Nagy Lajos esperes közösen mó-
dosított határozati javaslatát, hogy a 
felszólaló  komoly kívánalmai — a 
kálvini, puritán törvények szellemé-
ben — hivatalosan is érvényesüljenek 
minden egyházközségnek a lelkipász-
tor által való buzgó ellenőrzésében 
és a felettes  hatósághoz való jelentés-
tételében. Ugyancsak lelkesen szavazta 
meg a közgyűlés Sebesi János dr. fő-
gondnok indítványát, hogy minden 
udvarhely megyei egyházközség — a 
férfiszövetség  régebbi programmja sze-
rint — békebiróságot alakítson. Az-
után a választásokat ejtették meg: a 
férfiszövetség  titkára lett Fábián Ador-
ján Béla, patakfalvi  lelkipásztor, jegyző 
pedig Szabó Mózes égei pap. Az egy-
séges és ideális lelkisikban lezajlott 
közgyűlés minden résztvevőben áldott 
gondolatokat és elhatározásokat éb-
resztett. 

Li. 

Természetkutatók kongresszusa 
zajlott le ápr. 29—máj 2 ike között 
Bukarestben, melynek nagy fontossá-
gát a külső keretek is jelezték. Az 
ünnepélyes megnyitás a király jelenlé-
tében történt. Egyik szakcsoportban 
előadást tartott Bányai János tanár is 
városunkból. 

Ujabban a Réti emberei között 
szerepel Csiki Domokos Szent János-
utcai lakos, volt csendőr. Dr. Vass 
Lajos több gazdatársa el§tt annak az 
általános véleménynek adott kifejezést, 
hogy a politikai tévelygések a magyar-
ságnak sok kárt okozhatnak. Erre a 
Hargita a maga módszerének megfe-
lelően egy kétértelmű szerkesztői üze-
nettel szeretett volna bosszút állani 
Vass Lajoson. De ezen kívül más jó 
magyar érzésű városi polgárok is igye-
keztek felvilágosítani  Csiki Domokost 
a Magyar Párttal szemben tanúsított 
eljárásának hűtlenségéről. Csiki azt fe-
lelte, hogy ő sohasem volt tagja a 
Magyar Pártnak. Ez a legjobb elinté-

. zés lenne, mert igy a Magyar Párt is 
1 örülhetne, hogy Csiki nem volt tagja. 
' A valóság azonban más. Csiki részt-

vett a városi Magyar Párt alakuló gyű-
lésén annak idején, tagságot vállalt a 
pártban. De azután is fordult  a Ma-
gyar Párt népirodájához és itt egy 
ügyét intéztette el 1933 ban. Tehát 
nem igaz, hogy a Magyar Párthoz 
semmi-köze nincs. Mert az már csak-
ugyan csúnya lenne, ha ő azzal a tu-
dattal jár a Magyar Párt népirodájába, 
hogy nem tagja e pártnak. 

Fulgarine, 
J í ö i - és férf i ©»©köpenyek n a g y v á l a s z t é k -

b a n k a p h a t ó k 
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Cserkészünnepély- A helybeli róm. 
kath. főgimnázium  cserkészcsapata má-
jus 21-én cserkészavató és tábortüz-
ünnepélyt rendez. Műsor a következő 
számban. 

Köszönetnyilvánítás. Köszönetet 
mondok a róm. kath. jellegű első te-
metkezési egylet vezetőségének, hogy 
férjem  Csender Ignác elhalálozása al-
kalmával a bejelentéskor a temetke-
zési segélyt azonnal kifizette.  Ozv. 
Csender Ignácné. 

Ünnepély és tornavizsga. Az Ir 
galmas Nővérek vezetése alatt álló 
róm. kath. elemi leányiskola vasárnap 
délután fél  5 órai kezdettel a róm. 
kath. főgimnázium  tornatermében ün-
nepélyt tart. Ennek keretében üdvöz-
lik Sándor Imre pápai kamarás-plé-
bánost, majd pedig a tornavizsgájukat 
tartják meg. Az ünnepélyre és a tor-
navizsgára ezúton is meghívják az ér-
deklődőket. 

x Alig használt, a helybeli áram-
körnek megfelelő  (440 Voltos) 6 5 ló-
erős egyenáramú villanymotor eladó. 
Értekezni lehet dr. Vánky fogorvosnál 
Odorheiu. 1 — 3 

Nagy hangverseny a Ref. Nőszö-
vetség rendezesében. Amint már je-
lezve volt, a helybeli Ref.  Nőszövet-
ség f.  hó 13 án, vasárnap este fél  9 
órai kezdettel a ref.  tanítónőképző tor-
nacsarnokában nagyszabású dal- és 
zeneestélyt rendez, amelyen a hodgyai, 
farcádi  és a helybeli ref.  dalkörök fog-
ják bemutatni a ref.  egyházmegye ál-
tal pünkösd harmadnapján Székelyke-

, reszturon rendezendő dalosverseny ver-
senydarabjait, az alábbi gazdag és mű-
vésziesen összeállított műsor kereté-
ben. 1. Imnul regal: énekli a székely-
udvarhelyi Ref.  Dalkör. 2. Hubay: 
Csárdajelenet, hegedű-szóló: Debre-
czeny Károly, zongorán kiséri Debre-
czeny Károlyné. 3. Bäkes M. A. — 
Palmer H. R.: Mester, a bősz vihar: 
a székelykereszturi dalosverseny kö-
zöskari darabja. Előadja a hodgyai, 
farcádi  és a helybeli ref.  dalárdák össz-
kara. 4. Volkmann : Csalogánydal, 
Lanszki: Májusban, énekli zongoraki-
séret mellett, B. Sólyom Édith. 5. Sza-
badon választott versenydarabját énekli 
a hodgyai Ref.  Dalkör. 6. Klein Ber-
nát: Az Ur pásztorom, a székelyke-
reszturi dalosverseny I ső csoport kö-
tött kari verseny dar ab ja, énekli: a 
helybeli Ref.  Dalkör. 7. Trió: Előad-
ják : Tompa Lászlóné zongorán, Kiss 
Elek hegedűn, Zárug Bandi csellón. 
8. Kiss—Tárcza : Szerenád. Énekli ifj. 
Nagy Dénes, zongorán kiséri Tompa 
Lászlóné. 9. Szabadon választott ver-
senydarabját énekli a farcádi  Ref.  Dal-
kör. 10. Gr. Vass—Veress G.: Erdélyi 
fák  között, a keresztúri dalosverseny 
I-ső csoport szabadon választott ver-
senydarabja, énekli a helybeli Ref. 
Dalkör. — Ugy az egyes dalárdák, mint 
a rendezőség a legnagyobb munkát 
fejtették  ki, hogy a közönség egy igazi 
művészies élvezetet nyújtó estélyben 
részesüljön, remélve, hogy székely da-
losainknak a nemes versenyre való 
készülődését a nagyközönség is lelkes 
támogatással fogja  elősegíteni. A na-
gyon olcsó, 30, 20 és 10 lejes helyá-
rak mindenkinek lehetővé teszik az 
estélyen való megjelenését. Önkéntes 
adományokat is köszönettel fogad  a 
rendezőség, a dalos verseny költségeire. 

Képelem. Mély tisztelettel kérem 
mindazokat, akik »János  Zsigmond 
élet  és jellemrajza«  cimü munkámra 
előfizetőket  gyűjtöttek, hogy az előfi-
zetők neveit velem 1934 junius 1 ig 
közölni szíveskedjenek. Cristur—Szé-
kely keresztúr. Szentmát toni Kálmán 
főgimn.  igazgató. 

x Kiadó lakás Szent Imre-utca 
42 szám alatt: 4 szoba, konyha, kam -
ra és fatartó.  Értekezni ugyanott le-
het. I — 5 
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Az üzlet folytatásához szükséges 

tárgyakat, székeket, asztalt, üvegeket 
foglaltak  le, a d ó h á t r á l é k fejében, 
Scnwächter Hermánn vendéglősnél, 
ami ellen ő ügyvédje : dr. Iliescu ut-
ján a törvényszékhez folyamodott.  A 
biróság a foglalás  alól ezeket a tár-
gyakat feloldotta,  megállapítván, hogy 
azokat nem lett volna szabad lefog-
lalni. 

Heg kellene pofozni a gazem-
bert. Akik tudják — pedig sokan tudják —, 
hogy a Magyar Párt népirodája milyan ember-
feletti  munkát végzett a konverziós bejelentések 
elkészítése körül, mély felháborodással  olvasták 
azt a hazugságot, hogy a népiroda többeknek 
a kérését nem volt hajlandó elkésziteni. Száz 
meg száz tanú látta a legelőzékenyebb kiszol-
gálást s különösen elismeréssel adóztak a be-
adványokat gépelő tisztviselőnőnek, aki egész-
ségének kockáztatásával kora reggeltől késő 
estig végezte a rendkívüli, testi és lelki erőt 
igénybe vevő munkát. Mindenki tudja, ki irta 
az aljas indoku közleményt s többen arra a 
kifejezésre  ragadtatták magukat: meg kellene 
pofozni  a gazembert, — Nem tartjuk szüksé-
gesnek ezt a büntetést; elég büntetés az ilyen 
ombernek polgártársai megvetése és utálata 

Műsoros háziestély a székelyke-
resztúri unitárius főgimnáziumban. A 
székelykeresztúri unitárius főgimnázium 
dalárdája folyó  hó 5 én jólsikerült mű-
soros estélyt rendezett, amelyen az if-
júsági dalárda az elmaradt segesvári 
dalosversenyre kitűzött darabokat is 
előadta, Péterffy  Gyula intézeti zene-
tanár kitűnő vezetése mellett. Az ifjú-
sági dalárda által előadott darabok bi-
zonyságot szolgáltattak arról, hogy Pé-
terffy  Gyula zenetanárban odaadó és 
hivatott vezetőre talált a dalárda. Köz-
reműködött a D. F. E. vegyeskara, 
zongorán játszott Girisik Gyula VI. 
o. tanuló, felolvasást  tartott Bálint De-
zső VII. o. tanuló és szavalt Farkas 
János VII. o. tanuló. — A szép szám-
ban megjelent közönség lelkes taps-
sal jutalmazta az ifjúsági  estély mű-
sorát, amelyet kedves táncmulatság 
követett. Az estély ügyes megrende-
zéséért Péterffy  Gyula zenetanárt és 
Ürmössy Gyula felügyelő  tanárt illeti 
meg minden dicséret. 

Az Országos Magyar Párt par-
lamenti csoportja, s vele együtt a 
párt bukaresti irodája április 20 án uj 
helyiségbe költözött. E helyiség a Ca-
lea Victoriei 63—65 szám alatti ház-
ban van (a Splendid szálloda közelé-
ben). A parlamenti csoporthoz inté-
zendő levelek tehát ezentúl igy cim-
zendők: Partidul  Maghiar , Calea  Vic-
toriei No.  63—65 ( Casa Mica.)  Ugyan-
csak erre a cimre küldendők a Willer 
József  dr. képviselőnknek szóló leve-
lek is. 

Egységes gydmölcsértékesitő szö-
vetkezetet szerveznek a gazdák. Vár-
megyénk legkülönbözőbb vidékeinek 
gyümölcstermelői között egységes moz-
galom indult a gyümölcsgazdaság szé-
leskörű bevezetésének és az értékesí-
tés egyöntetű megszervezésének érde-
kében, amit egy vármegyei központi 
gyümölcs-gazdasági szövetkezet révén 
törekszenek biztosítani. Az eddig meg-
tartott 18 gyümölcstermelési tanfo-
lyamon kialakult közvélemény és meg-
bízatás alapján megtörténtek az elő-
munkálatok is az Udvarhelymegyei 
Gyümölcstermelő és Értékesítő Szö-
vetkezet megalakulására, az érdeklődő 
vármegyei gazdákat városunkba f.  hó 
15 én, kedden d. e. 11 órára a Bar-
kóczy kert helyiségébe, alakuló köz-
gyűlésre hivták össze. A szövetkezet-
nél jegyzendő legkisebb értékű üzlet-
rész 500 lej, melynek a jegyzéskor 
csak 10% a fizetendő  be, a többi rész-
let egy év leforgása  alatt. E gazda-
sági szövetkezet kitűzött célja : az egy-
öntetű gyümölcstermelés kiépítése, a 
meglevő gyümölcsfák  szakértelemmel 
való kezelése, a védelem bevezetése, 
s a termések nagybani eladásának 
megszervezése. Főbb teendői közé 
vette fel  még a vármegyében termő 
rendkívül sok vadalmának és vadkör-
tének felhasználását  vadalany cseme-
ték milliószámban való előállítására és 
értékesítésére. További fontos  célkitű-
zéseivel együtt hivatva lesz ez a szö-
vetkezet a vármegye gazdatársadal-
mának megélhetését, egy kitűnő, uj 
jövedelmiforrás  feltárásával  elősegíteni. 
Igen sokan csoportosulnak már eddig 
is ezen hasznos szövetkezet köré. Tö-
mörüljünk, szervezkedjünk önerőnkön 1 

x A ref. kollégium régi épületé 
ben a kapu melletti utcai üzlethelyi-
ség havi 600 lejért azonnal kiadó. 

Nyomtatta a 

x Mozlhirek. Szombat este, va-
sárnap d. u. fél  7, este fél  9 órakor 
Nem vagyok angyal. Az irodalom le-
hetőleg kerüli az általánosított típuso-
kat. A színpad már kevésbé. A film 
éppen fordítva,  ha csak lehet, típusok-
kal dolgozik. A film  az emberek száz-
millióinak készül, azok a mesék kel-
tik a legszélesebb érdeklődést, ame-
lyekben a történet hősei egy-egy  tí-
pust személyesítenek meg. A tiszta 
szivü leány, a hűtlen feleség,  a pénz-
éhes démon és igy tovább. És a film 
színésze vagy színésznője is igy ala 
kul ki a közönség előtt egy egy tí-
pussá. Most egy uj színésznőt önkén-
telenül is a nagyon érdekes Marlene 
Dietrich mellé kell állítani. Akadt va-
laki, egy színésznő, aki a rosszban 
még nálla is jobb. Mae West a neve. 
És a film  címe hajszálnyira igazat 
mond. Nem vagyok angyal. Mae West 
csakugyan nem angyal, de nem is 
akar az lenni. Ahogy a vándorcirkusz 
komisz, cinikus környezetéből előlép 
ez az asszony, oda kell figyelni,  mert 
amit csinál, az szemtelenül érdekes. 
Nem dekoratív szépség, tehát nem az 
első megjelenésével győz: meg kell 
várni, amig beszélni kezd a szemével, 
a mosolyával. Nem is a mai sex ap-
peal királynők fajtájából  való, s a mai 
fius  leányból sincsen benne semmi. 
Azonban a film  tizedik percében ez a 
nő szép, különös, komplikált lesz. Mu-
száj megfigyelni  minden mozdulatát. 
Az érett asszonyiságnak valami ha-
tározottan tudatos ravaszságával frics-
kázza félre  útjából a fius  görlöket, 
azután pedig fölényes  mosolyával és 
bűbájos immoralitásával mutatja meg, 
hogyan lehet rossznak lenni. Ahogy 
igy mozaikszerűen összetevődik egy 
züllött karakter, ugy érzi fokról-fokra 
a néző, hogy ebben a színésznőben 
az emberábrázolás bámulatos művé-
szete él. Mae Westet a férfiak  meg? 
nézik kíváncsiságból, a nők megnézik 
irigységből és hogy tanuljanak tőle. 
— Kedd és csütörtök a Csúnya lány, 
Dolly Haas szenzációs filmje.  — Jön 
a császári udvar (Conrad Veidt, Li-
lian Harwey). Jön Ave Mária. 

Ha a k o n y h á j á n jó 

gyári ecetet 
akar használni, ugy keresse föl 
az Ambrusné ecetrak-
tárát, ahol mindig friss, jó 

ecetet lehet kapni. 

Raktár: Str. Horia (Kornis utca) 
18 szám. 

A villanytelep mellett. 

x Szövetkezeti boltos kerestetik. 
A Mugeni (Bögözi) Fogyasztási Szö-
vetkezetbe boltos, kiáruló kerestetik 
azonnali belépésre. Megfelelő  óvadék-
kal rendelkezők a szövetkezet igazga-
tóságánál jelentkezzenek. Az igazga-
tóság. 

Régi számok a 
Színházi Életből 
5 lejért és a 
Tolnai Világlapjából 
4 lejért kaphatók a 
Könyvnyomda RL-T. 

üzletében. 

x Mérlegképes könyvelő szép írás-
sal vállal: kereskedőknek könyvveze-
tést, magyar, román, német levelezést, 
órakönyvelést. Cim a kiadóban. — 

Baroul Advocaţilor Oiorhsiu, 
Decanatul. 

No. X. A. 59—1934. Bar. Adv. 

Convocare. 
Noi, Decanul baroului avocaţilor 

Odorheliu în conformitate  cu art. 166 
din legea pentru organizarea Corpului 
de avocaţi convocăm 

Adunarea Generală 
ordinară anuală 

a baroului avocaţilor Odorheiu, pentru 
zi ua de  Duminică 3 Iunie 1934, orele 
91/ 2 a. m. Odorheiu , în Palatul Justi-
ţiei, etaj, camera 11 (sala de şedinţă 
a Tribunalului Odorheiu) pentru când 
domnii avocaţi membrii ai acestui 
barou, sunt invocaţi a se prezenta 
personal, sub sancţiunile prevăzute la 
art. 190 alin. 1. din legea susarătată. 

La ordinea zilei: 
1. Deschiderea adunării generale. 
2. Raportul Secretarului. 
3. Raportul Casierului. 
4. Votarea bugetului pe anul 

1934. 
5. A discuta şi alte chestiuni pro-

fesională. 
6. Eventuale propunei. 
întrucât adunarea convocată nu 

se va putea constitui din cauza lipsei 
numerului legal de membrii, la va 
avea loc, conform art. 167—168 legea 
Corpului, fără  altă invitare în  ziua de 
Duminică. 10 Iunie 1934, la ora şi 
locul  arătat  mai sus, când adunarea 
se va ţine cu membrii prezenţi ori-
care ar fi  numărul lor. 

Meghívó. 
Az ügyvédi kar szervezéséről 

szóló törvény 166. szakasza értelmé-
ben a székelyudvarhelyi Ügyvédi Ka-
mara 

évi rendes közgyűlését 
1934 évi junius hó 3 ik napján (va-
sárnap) d  e. 91/  2 órakor  Székely  ud-
varhelyen  az Igazságügyi palota 11 
sz. helyiségében (Törvényszék főtár-
gyalási terme) tartja, melyre a kama-
rába beirt ügyvéd urakat a fentebb 
emiitett törvény 190. szakaszának 1-ső 
bekezdésére való utalással, ezennel 
meghívjuk. 

A közgyűlés tárgyai: 
1. Elnöki megnyitó. 
2. Titkári jelentés. 
3. Pénztáros jelentése. 
4. Az 1934 évi költségvetés meg-

állapítása. 
5. Az ügyvédeket érdeklő kérdé-

sek megvitatása. 
6. Esetleges indítványok. 
Amennyiben az összehívott köz-

gyűlés a kamara tagjainak a törvény 
által megkívánt számban való meg 
nem jelenése miatt megtartható nem 
lenne, a közgyűlés az ügyvédi tör-
vény 167—168 szakaszai értelmében 
ujabbi meghívás nélkül 1934 évi ju-
nius hó 10 én (vasárnap)  a fentebb 
megjelölt  helyen és időben  a megjelent 
tagok számára tekintet nélkül fog  meg-
tartatni. 

Odorheiu, la 4 Maiu 1934. 
Dr. Jodál  Gábor decan. 

Hirdessen  a SZÉKEL  Y 
K  ÖZÉL  E T-  be ti,  biztos  sikere 
lesa Önnek is. 

Baroul Advocaţilor Odorheiu. 
Decanatul. 

No. X. A. 60—1934. Bar. Adv. 

Convocare. 
Domnii avocaţi definitivi  înscrişi 

în Corpul avoca ţilor din judeţul Odor-
heiu, sunt convocaţi personal în 

Adunare generală 
electivă, 

spre a alege un delegat  al acestui 
barou în  Consiliului  general  al Uni-
unii Advocaţilor. 

Adunarea este convocată pentru 
ziua de  Duminică 3 Iunie  1934, orele 
11 a. m. în Palatul Justiţiei etaj, ca-
mera 11 (sala de şedinţă a Tribunalu-
lui Odorheiu. 

Alegerea se va [ine  dela  orele 11 
din  zi şi până la orele 4 (16  p. m.) 
adică va dura pâriăce vor vota şi aceia,, 
cari se vor prezenta până la ora înc-
hidere. 

In caz de balotaj alegerea se va 
face  fără  alte convocare, în  Dumi-
nica viitoare, adecă  la 10 Iunie  1934r 
la aceleaşi ore şi locul  arătat  mai sus. 

Sunt alegători, avocaţii definitivi, 
care au o veichime de trei ani afară 
de stagiu şi care în ziua alegerei nu 
vor intra în cazurile de nedemnitate, 
incompabilitate sau suspendarea pre-
văzută de lege. 

Votul e obligator şi secret. 
In caz de lipsă nejustificată  a ale-

gătorilor avocaţi dă loc la o amendă, 
de 500 Lei, în folosul  Casei de pen-
siuni şi ajutore a Corpului de avocaţi. 

Meghivó. 
A székelyudvarhelyi Ügyvédi Ka-

marába bejegyzett ügyvéd urakat az 
Ügyvédi  Szövetség  Főtanácsa  tagjá-
nak  megválasztása végett az 1934 évi 
junius 3 án d.  e. 11 órakor  a tör-
vényszék főtárgyalási  termében tar-
tandó 

választási közgyűlésre 
ezennel meghívjuk. 

A választás délelőtt  11 órától  d. 
u. 4 óráig, illetve  a zárórakor  még 
jelentkező  szavazó leszavazásáig  tart. 

Az esetleges pótválasztás minden 
külön meghivó nélkül ugyanazon órá-
ban és ugyanazon helyen 1934 évi 
junius hó 10 ik napján fog  meg-
tartatni. 

Választók azok a végleges ügy-
védek, akik az ügyvédjelölti gyakor-
laton kivül legalább 3 éve vannak be-
jegyezve a kamarába és akik a vá-
lasztás napján sem összeférhetetlen-
ségi, sem méltatlansági kifogás  alá 
nem esnek és nincsenek felfüggesztve. 

A szavazás kötelező és titkos. 
Az igazolatlanul távolmaradás az. 

Ügyvédi Testület Nyugdij- és Segély-
pénztára javára fizetendő  500 lej pénz-
büntetést von maga után. 

Odorheiu, la 4 Maiu 1934. 
Dr. Jodál  Gábor decan. 

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

Döglött állatok a Varga-patakban. 
A Szent János utca lakóinak köréből 
kapjuk a panaszt, hogy arrafelé  a 
Varga-patakban sok döglött állat van. 
Erre a látványnak is undorító, s köz-
egészségi szempontból egyenesen ve-
szedelmes állapotra — megfelelő  in-
tézkedés céljából — felhívjuk  a vá-
rosi hatóság szives figyelmét. 

x „Minerva" Biztosító R. T. fő-
ügynöksége, Udvarhely értesiti t. ügy-
feleit  és képviselőit, hogy irodahelyi-
ségét május 1-től Bul. Reg. Ferdinand 
(Kossuth-u.) 34 szám alá, az Iparbank 
udvarára helyezte át. Ugyanott egy 
jókarban levő, prima kerékpár eladó. 
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Ha elegáns es szép cipőt « 
akar vásárolni, ugy kéresse fel 

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

kiadótulajdonos : Könyvnyomda Részvénytársaság Odorheiu—Székelyudvarhely, 


