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A pünkösdi rózsa 
kihajlik az útra. Az egész falu  hosszú 
utján ezt a piros magyar virágot lehet 
látni. Sehol a világon nem ilyen piros 
és nem ilyen illatos. Szagos lesz az 
utca, akármerre járunk. Lányok, me-
nyecskék kezében, legények mellén, 
kalapjában, mindenütt ott van. Színé-
vel, illatával' megtelik az egész tem-
plom. Ünnep van. Szép, piros pün-
kösd ünnepe. Azért piros, mert a lélek 
tüzét, apostoli lelkesedés lángját ünne-
peljük. Pirosló léleklángok járnak a 
pünkösdökön. Minden házba, minden 
szivbe. A templom is azért van tele 
színnel és illattal. 

Pünkösdi rózsák azt kérdezik, 
hogy vannak e még pirosló magyar 
szivek, lángoló, tüzes lelkek. Hitből és 
szeretetnek élő emberek. Vájjon meg-
fakult  volna minden csepp pirosló vé-
rünk, vájjon kialudt volna minden lel-
kesedésünk, hogy helyét elfoglalja  a 
közöny és a kétely, a hamu és az 
átkos közöny. 

Pünkösd ünnepe a lelkesedés, 
'é!eknsme«e*g. .pirosló- lángok, s-i 
vek ünnepe. Lelkesedésre, lángolásra 
nevelő ünnep. Igazság, hűség, szivjó-
ság, következetesség ünnepe. A leg-
első pünkösd ünnepéről indult világgá 
a hősies jellem és kitartás apostoli 
ereje. És hogy ma kereszténység van 
a világon és Krisztus történelmi jelen-
tősége uralja a népeket és nemzete-
ket, ezt piros pünkösd ünnepének és 
a világjáró apostoli szellemnek kö-
szönhetjük. 

Testvéreim, gyujtsuk ki a lelke-
sedés lobogó lángját és a hűség fák-
lyáját, hogy méltó és szép ünnepünk 
legyen. P. Tréfán  Leoaárd. 

Ipartestületi ügyek. 
Országos kirakó vásárok : május 

22-én Szászkézd, 0. Lápos, 23 án 
Bonyha, 24-én Alsókomána, Kendi-
lona, Fogaras, 25-én Bárót, Nagyág, 
26 án Petele. 

Ipartestületünk elöljárósága legu-
tóbbi gyűlésén részletesen foglalkozott 
a kisiparosság helyzetével. Sajnálattal 
vette tudomásul, hogy a konverziós 
törvény a városi adósok de külö-
nösen az iparosság — megmentéséről 
a legmostobábban gondoskodott. Emel-
lett a patenta fixa  alapján történi meg-
adóztatások valósággal lehetetlenné 
tették a megélhetést is. E súlyos okok 
mérlegelése mellett elhatározta az elöl-
járóság, hogy mind a két irányban 
megindítja a mentési munkát, hogy 
igy a miniszterhez benyújtott memo-
rándum alapján mégis csak történjék 
valami a megsegítés érdekében. Ad-
dig is, míg a minisztertől választ ka-
punk, célszerű lenne, ha ebben az 
ügyben az ipartársulatok a maguk ke-
belében is megtennék az előkészülete-
ket, annál is inkább, mert a társulati 
elnökök legközelebb egy értekezletre 
fognak  meghivatni, hogy az adó-fe-
lebbezéseket a helybeli administraţia 
orvoslás céljából megfelelő  módon ve-
gye tárgyalás alá. Az IpartMtilet. 

A választás. 
A Magyar Párt jelöltjét, Abrud-

bányai Edét és Willer József  képvi-
selőnket körutjukon mindenütt kitün-
tető szeretettel fogadja  a megye lakos-
sága. A Magyar Párt küldöttjei külön-
böző csoportokban járják be a köz-
ségeket s most a máskor szokásos 
karhatalmi akadály nélkül tarthatják 
meg a választói gyűléseket. 

Réti végleges bukása. 

Megállapítható, hogy Rétinek min-
denütt végleg kicsúszott a talaj a lába 
alól, még ahol voltak is hivei. Az embe-
rek kijózanodtak a folytonos  népbolondi-
tás politikájából, amely csak hazug Ígé-
retekből s a Magyar Párt rágalmazá-
sából állott. Legtöbb községben össze 
se gyűltek a Réti által hirdetett pro-
grammbeszédre s Réti több helyt 
ugy próbálta léprecsalni az embere-
ket, hogy magyarpárti gyűlést hirde-
tett ki, de mikor az összegyűlt em-
berek ás®*$V«tték Réti vasr'jíTj 
ő kortesei hívták össze őket — otT 
hagyták a gyűlést. Megtörtént a só-
vidéken, hogy Rétit valósággal kiker-
gették a községből. Az egyik felvidéki 
faluban  a magyarpárti gyűlésen éppen 
a Réti legnagyobb volt embere tartott 
beszédet a Magyar Párt mellett, oko-
san kifejtve,  hogy a félrevezetést  be-
látta s kötelességének tartja tévedését 
a magyar egységbe való visszatérés-
sel helyrehozni. 

Felszabadultak a lelkek. 

Vannak olyan községek, melyek-
ben a Magyar Párt mellett való egy-
séges felvonulás  megszervezését egy-
két értelmes vezető gazda vette a ke-
zébe, akiket Réti régebben durva tá-
madásokban részesített az ő szenny-
lapjában, amikor még tényleges össze-
köttetést tudott fenntartani  a hatalom-
mal. Ezek az önérzetükben és becsü-
letességükben annyiszor megbántott 
emberek most egyenesen arra kérték 
a Magyar Párt vezetőségét, hogy ne 
is tartson gyűlést az illető községben, 
ők elvégzik ezt a munkát ugy, hogy 
Réti egy szavazatot se fog  kapni. 

Általában egy ' nagy felszabadu-
lásnak az érzete lett úrrá a néplélek 
fölött:  egy pokoli léleknyomás alól 
való felszabadulásnak.  Egy nagy köz-
óhajtás tör elő egyszerre a magyar 
közvéleményből, az, hogy a megyét 
egyszer s mindenkorra meg kell sza-
badítani a Réti féle  kalandoroktól s e 
kalandor-politikának nemzetrontó kö-
vetkezményeitől. Érzi mindenki, hogy 
ennek most érkezett el az ideje. 

Tilos a karika. 
Rétinek csakugyan nem engedte 

meg a román nemzeti-parasztpárt a 
karika használatát, mert a Réti bukása 
úgyis bizonyos s a nemzeti-paraszt-
párt nem akarja a saját jelének az 
átengedésével ennek a bukásnak a 

szégyenét hordozni. így tehát a Réti 
listája jeltelen maradt s reméljük, hogy 
ezzel a választással az ő egész dics-
telen szereplése is jeltelen sirba fog 
hanyatlani. 

Még Borcoman is tiltakozik a 
Rétivel való közösség ellen. 

A róka, mikor meg van szorítva, 
százféle  csalafintasághoz  folyamodik, 
hogy a bőrét mentse. így Réti is. 
Több helyt, ahol ugy gondolta, hogy 
a kamatellenes ligának lehet némi 
talaja, azt mondotta a választói gyű-
lésen, hogy ő és a kamatellenes párt 
egy kézre dolgoznak s hogy a Bor-
coman hivei bátran szavazhatnak 
Rétire. A magyarság megnyilatkozó 
egysége mellett nem sok szavazat 

több helyt lehet ugyan vitás Réti és Borcoman 
jelöltje: Tudor Ionescu között, de 
azért Borcoman mégis, mihelyt hirül 
adták neki a Réti-féle  fogást,  azon-

nuUoţkazalnt irt amelvhen a leg-
határozottabban tiltakozik a Rétivel 
való közösség ellen. 

Ki az a Tudor Ionescu ? 

Egy bukaresti tanár. A múltkor még 
a kamatmentességet hangoztatta. Most, 
hogy mások megcsinálták a konver-
ziós törvényt, már azt hirdeti, hogy 
az adósnak nemcsak fizetni  nem kell, 
— de még ő kell, hogy pénzt kapjon 
a hitelezőtől. Reménye ugyan nincs 
a képviselőségre, de a nagy népmen* 
tés közben ez a párt is bekasz-
szál — akárcsak Réti — 20—30 
lejeket a hiszékenyebb emberektől — 
tagsági díj cimen. Hiába: ami biztos 
— biztos! 

Nem kell az Asztalos jogtanácsa. 
Kedden este megjelent Patakfal-

ván Asztalos főszerkesztő  ur és társa: 
Dobrai Samu ur — gyűlést tartani. A 
kikiáltóval csak azt kiálttatták ki, 
hogy mindenki menjen a községhá-
zára. El is mentek oda. Asztalos ur 
felolvasta  Réti levelét, melyben men-
tegeti magát, amiért nem tudott sze-
mélyesen kijőni. »Emeljük fel  a zász-
lót 1« . . . — olvassa Asztalos a levél 
hatáskeltésre szánt záró szavait, amire 
persze hatalmas »éljen« — kellett 
volna, hogy következzék. Ehelyett 
mélységes hallgatás. Asztalos ur újra 
tölt: most már saját önálló dialekti-
kájával kezdi bizonyítani, hogy a ma-
gyarság többre megy, ha kétfelé  sza-
kad. A csönd irtóztató — erre is. 
Asztalos ur most már a Réti-féle  vál-
lalat nagy ágyuját sütötte el: min-
denki, aki konverziós ügyben jó taná-
csot akar kapni, forduljon  hozzájuk, 
ők ingyen megcsinálnak mindent. És 
erre Asztalos ur nyomban kezdte is 
osztogatni a jogi tanácsokat. Ennél a 
pontnál aztán már kifogyott  a hallga-
tóság türelme, a hallgatóság soraiból 
két ellenszónok is támadt s megmon-

dották Asztalosnak, hogy ne tolakod-
jék fel  a nála sokkal okosabb székely 
nép jogi tanácsadójává, ne próbálkoz-
zék a falu  népét sem vezetni, mert 
vezetője van a falunak,  sem félreve-
zetni, mert a magyarságtól sem igy, 
sem ugy nem tudja eltántorítani őket. 
Az egyik szónok megnyugtatta Asz-
talos úrékat, hogy a közönség csak 
véletlenül gyűlt össze a községházán, 
mert ha tudták volna, hogy a Réti-
párt emberei vannak itt, senki sem 
ment volna oda. Erre aztán a karikás 
urak szégyenszemre távoztak a köz-
ségből. 

Egy másik diszes társaság. 
Ugyanígy járt Fazakas Domokos 

és Szabó János Bikafalván,  ahová 
ezek a jó urak a nemrég még libe-
rális sátorban áruló Szász Mihállyal 
mentek gyűlést tartani. Ezek is a Réti 
levelének felolvasásával  kezdték s a 
derék székely gazdák gunykacaja kö-
zött való távozással végezték. Ha az 
ember nem tudná, minő érdekek ját-
szottak közre, amelyek ezeket az ura-
kat a saját nemzeti ügyük ellen való 
szolgálatokra késztették, -- csodál-
kozni lehetne vaKmérőstígnKoiT, anreiy-
lyel szembe mernek helyezkedni egy 
egész nemzeti társadalom erkölcsi fel-
fogásával. 

Nyilvánosan leszidtak egy Réti-
kortest. 

Kedden Gáspár József  is Işdobta 
a leplet magáról és leszállott a Rózsa-
utcai szilvásból a fapiacra  — kisebb-
ségi politikát csinálni. Előadást tartott 
a Magyar Pârţ ellen s a főét  ve 
az volt, hogy Hinléder nem ma-
gyar, — hanem német. Éppen e 
nagyszerű felfedezést  fejtegette,  amikor 
egy tisztes szombatfalvi  polgár lépett 
hozzá e szavakkal: »Hallgass te gya-
lázatos, az jobb magyar ember, mint 

,te! Nem szégyenied magad a ma-
gyar ügy ellen beszélni! Ha nem 
volnék ilyen öreg, bizony megpálcáz-
nálak !< — s ezzel megsuhintotta 
botját. 

Ehhez a leckéhez nincs hozzá-
tenni való. De azt mégis meg kell 
kérdeznünk a fyjmagyarságára  annyira 
kényes mozgópostás úrtól (aki most 
kisgazdákat akar vezetni): mi van 
Réti úrral, kinek apját még Reichert -nek 
hívták és mi van Böhmer  úrral, Réti 
főtitkárával,  akitől ezt a nevet fogják 
majd örökölni — a Gáspár ur leendő 
unokái ?... 

Magyar paphoz méltatlan irás. 
Megjelent a szinen Tőkés Ernő 

bukaresti református  J>ap is, aki rég-
óta hirhedt magyarellenes viselt dol-
gairól. Most egy röpiratot adott ki, 
amelyben szemérmetlen rágalmakkal 
és hazugságokkal akarja piszkolni a 
Magyar Pártot. Azt akarja elhitetni ő 
is, hogy többet ér, ha a magyarság 
kétfelé  szakad. Arról nem beszél persze 
a tiszteletes ur, hogy minő kijáró iro-
dája volt neki már régebben Buka-
restben, milyen dijakat szedett, mint 
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közönséges zugirász, az irodájába 
került magyaroktól, különösen a nyug-
dijasoktól és bölcsen hallgat arról is, 
hogy miképpen csinált Bukarestben 
egy nagyszabású fogyasztási  szövet-
kezetet, miképp játszotta át azt a szé-
kely szövetkezetek megkárosításával 
a székelység érdekeitől teljesen idegen 
kezekre. 

A fa!u és a város 
találkozása 

történt meg a helybeli Református  Dal-
kör május 13-iki hangversenyén. Az 
alkalmat erre az udvarhelyi ref.  egy-

i házmegye pünkösd-harmadnapjai da-
losversenye adta meg. Ugyanis az 
udvarhelyi VI. Daloskerület kezdemé-
nyezésére, egyik évben kerületi dalos-
versenyt, a másik évben felekezeti  da-
losversenyt tartanak a kerület kötelé-
kébe tartozó dalárdák. Ez évben a fe-
lekezeti dalosverseny van napirenden, 
amely Kereszturon lesz pünkösd har 
madnapján. Erre jelentkeztek az ud-
varhelyi, farcádi  és hodgyai ref.  da-
lárda, melyek az ott eléneklendő kö-
tött és szabadon választott darabjai-
kat adták elő, helybeli kiváló műked-
velők közreműködésével. Ez volt a 
zenekultura  terén  a falu  és a város 
első találkozása. Ezer áldás fakadt  be-
lőle, ugy a falura,  mint a városra. A 
farcádi  és hodgyai dalárda nemes meg-
indításokat nyert az udvarhelyi ref. 
dalárda szabatos, finoman  színezett elő-
adásaiból. Mert szó, ami szó : de ez 
a dalárda, Benkő József  karnagy ve-
zetésével, az utóbbi két év alatt olyan 
nagy haladást mutatott, hogy régibb 
dalárdákkal is kiállja a nemes ver-
senyt. Nagyobb pártolást is megérde-
melt volna ! 

Viszont a város népe is meggyő-
ződhetett a farcádi  és hodgyai dalár-
dák előadásaiból, hogy a dalkulturá-
nak nemes munkásai vannak falun  is. 
Megvan székelynépünkben a hajlam, 
a tehetség, az elrejtett kincs: csak 
meg kell keresni, ki kell használni. 
Csomor Dénes farcádi  és Baczó Béla 
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munkáját végezték. Meg is volt a ju-
talma, mert a városi közönség mind-, 
két dalárda énekszámait megújrázta, 
gyönyörrel hallgatta. Csak előre a 
megkezdett uton. Vegyes dalköre van 
mindkét falunak.  Legények és leá-
nyok, férfiak  és asszonyok ; csak éne-
keljetek ! 

A régi és az uj város. 
Részlel Odorheiu—Székelyadva rhely város 

történetéből. 
— Irta: Vajda Ferenc — 

VIII. 

A város határában a felsorolt 
faluk  nyomain és gyógyvizeken kivül 
még számos történelmi emlék van. így : 
a városo alól, délnyugati irányban, a 
régi székely dicsőséget hirdető Bud-
vára s vele átellenben a Csicser. A 
Budvárát, hagyomány szerint, Buda 
hunn király építtette. Később ott lak-
tak a székely rabonbánok is. A tatá-
rok rombolták le 1241 ben. A Bud-
várával szemben, a Küküllő balpart-
ján, a brassói ut mellett áll a Jézus 
háza, vagy a Jézus kápolnája. Ezt a 
kápolnát, hagyomány szerint, annak 
emlékére építették, hogy a tatár vezért 
az Árpádok alatt azon a helyen épült 
sátrában lőtte le nyílvesszővel a Bud-
várából egy székely vitéz. »Jézus se-
gélj« imádkozott, mikor célozott. Jé-
zus megsegítette. A tatár vezér elesett, 
mire a megrémült tatárok elvonultak. 
A hálás nép Jézus tiszteletére kápol-
nát épitett. 

A kápolna előtt, a brassói ut és 
bejáró szögletében, egy hatalmas tra-
chit-kőoszlop áll. Ugyanilyen kőoszlop 
van még a Szarkakőhöz vezető mezei 
ut közepe táján is. Mind a kettő mil-
lenáris emlék. Szabó Ferenc városi 
polgár emeltette (1903). 

Az Udvarhely városi »határkerü-
lőkc régen, mig a hármas határ meg-
volt, minden harmadik évben húsvét 
első napján, a Szarkakőn belől, a 
dülőut mellett álló »kőképig« mentek 
ki. Ez a kőkép is egy nevezetes régi-
ség : a XVIII. századból. Egy méter 
magas kőalapon áll egy kereszt, Krisz-

Utoljára szólunk a helybeli sze-
replőkről. Nem az előadásokat akar-
juk birálni. Mert az, akár Debreceni 
Károly hegedüjátékát nézzük — Debre-
ceniné zongorakisérete mellett —, akár 
Tompa Lászlóné (zongora), Kiss Elek 
(hegedű), Zárug Bandi (cselló) triójára 
gondoljunk, akár B. Sólyom Edith 
szólóénekére emlékezzünk: egyaránt 
művészi szinvonalon állott mindenik, 
most is, mint eddig, Nagy Dénes szóló-
énekével együtt. Hanem méltányoljuk 
és megbecsüljük ezeknél az ismert 
előadóknál azt a szives készséget, 
hogy a nemzeti kulturát minden al-
kalommal önzetlenül szolgálják. Köz-
reműködésük hatott, vonzott most is. 
A falu  láthatta, hallhatta, hogy milyen 

egy igazi, művészi színvonalú előadás. 
Reméljük, hogy falunak  és város-

nak lesz még találkozása: a dalkul-
tura mezején. Székely  Ferenc. 

Választói gyűlés 
városunkban. 

A Magyar Párt Székelyudvarhe-
lyep a Pártotthon nagytermében május 
22 én, kedden, pünkösd harmadnap-
ján este 8 órakor választói gyűlést tart, 
melyen Abrudbányai  Ede  képviselő-
jelöltünk mondja el programmbeszé-
dét. A gyűlésre az elnökség ezúton 
hívja meg város magyar társadalmát. 

Hogy kell szavazni. 
A szavazólapon három jelölt neve van, mind a három az első oldalon. 

Az első számú lista a Rétié. Sietett lefoglalni  az első helyet, mert érezte gyön-
geségét s gondolta, hogy így valami előnyhöz jut, ha neve az első helyen 
lesz. Második helyre egy román gimnáziumi tanár neve került, akinek a ba-
rátságával dicsekedett Réti. A Magyar Part jelöltje, dr. Abrudbányai Ede neve 
a harmadik listán látható a bal alsó sarfpkban,  a magyarság régi választási jele 

alatt. Minden öntudatos magyar ember irre üti a pecsétet. 

ÉpitKczőH JigycMe! 
£l$0rettdii földgázzal  igetelt 

r JCercuks-fodllcserép  K$pVi-

^ seiet«, .Transilvania" l T. 

Odorheiu fut.  3«g. Ferdinand 

33. ajánl nagyon olcső árban 

hornyolt ís hődfarlfu  cserepet. 

Mielőtt megvásárolja szüKsigie-

t*t, oKVetleniil, saját *rde«*ben 

= teţintse meg. = 

Sport. A Hargita vasárnap Se-
gesváron az S. T. V. ellen játszott, 
amelyet 5: 1 arányban elvesztett, mi-
után erősen tartalékolva állott fel.  — 
Hétfőn,  pünkösd másodnapján d. u. 5 
órai kezdettel a tövisi C. F. R. jóké-
pességü csapata játszik a Hargita ren-
des felállitásu  csapata ellen. A tövi-
siek az utóbbi időben szép eredmé-
nyeket értek el. A kolozsvári Románia 
és a piskii C. F. R csapatával eldön-
tetlenül mérkőztek. Nagy érdeklődés 
előzi meg szereplésüket. — Vasárnap 
a helybeli Kolping lelkes csapata szép 
játékkal tudta eldöntetlenné tenni az 
Astra elleni mérkőzést, amelyet már 
az Astra még a mérkőzés megkezdése 
előtt magának könyvelt el. Eredmény 
1:1. Kis szerencsével a Kolping két-
három góllal is győzhetett volna. 

x Alig használt, a helybeli áram-
körnek megfelelő  (440 Voltos) 6 5 ló-
erős egyenáramú villanymotor eladó. 
Értekezni lehet dr. Vánky fogorvosnál 
Odorheiu. 2—3 

tus képpel. Innen a »kőkép« neve. A 
régi időben sok villongás volt Bethlen-
falva  és Udvarhely városa között, a 
két község határvonalára nézve. Végre 
megegyeztek és határjelzőül emelték a 
kőképet. Attól majdnem egyenes vonal-
ban jő a határ a város felső  végén 
álló fakeresztig.  A kőkép egyes kö-
vein betűk is láthatók, de annyira 
megkoptak és bemohosodtak, hogy 
csupán e szavak olvashatók : 

. . . . E N Ó V A L T A K 
18 . . . 

A kőképen belől, a város felé, 
három nevezetes határ-rész van : Szá-
szok tábora, Nagycsalóka, Kiscsalóka. 
Mind a három elnevezéshez történelmi 
hagyomány fűződik.  A labancok-
szászok a kurucvilágban : a szászok 
tábora nevű helyen ütöttek tábort. A 
kurucok a Nagycsalókán vonultak fel, 
de csakhamar a Kiscsalókán vissza 
is mentek és kifordított  ködmönben 
újra felvonultak  a Nagycsalókán és 
a szászok tábora mellé kerültek. A 
labancok a kifordított  ködmönös csa-
patban ujabb ellenséget vélvén, futás-
nak eredtek. Jellemző hagyomány a 
székely leleményességre, melyet három 
dűlőnév őriz. Nevezetesebb dűlői még 
a város határának : Ágypataka, Bud-
vár alja, Borosnyai rét, Cseplesz, 
Cserehát, Kerekcsere, Paprak otlya, 
Paprét, Soósrét, Várrét, Várkert, Verő-
fény,  Siménlak, Szöllőalja, Kánár, 
Morum. A szombatfalvi  városrészben: 
Nyáros alja, Telekpataka, Borvizol-
dal, Temetőkör, Karé. 

A Szarkakő felől  a város felé  kö-
zeledve, a Szent János-utca mellett, 
ismét a kövek szólalnak meg. Műkö-
vek : vízgyűjtő cement-medencék, nagy 
cement-lapokkal befödve.  Alattuk tiszta, 
csobogó viz siet a vármegyei kórházba. 
A kórházi vízvezeték gyűjtő-medencéi 
ezek, melyek 1906 ban készültek a 

vármegye költségén. Felesleges vizét 
majdnem az egész város használja. 
Egy másik, rövid vízvezeték a »Róka-
város« ban van. .Ezt 1914-ben a ka-
tonaság készítette. Vizét a Cserehát 
ról kapja és egyik csorgója az Emi-
nescu-utca sarkán van, majdnem a 
város végén. Ennek felesleges  vize a 
Szabady-féle  kertben épült katonai 
barakba volt bevezetve. 

Azonban nemcsak ezek az első 
vízvezetékek Székelyudvarhelyen. A 
»Morum«-kutja bő vizét a Szarkakő 
alól ezelőtt 150 esztendővel, a jezsui-
ták már bevezették volt a Szent Mik-
lós-hegyi plébániába. Idővel azonban 
e vízvezeték egészen megsemmisült. 

A város e század elején (1900— 
1910) a kadicsfalvi  réten próbakutakat 
fúratott  volt, hogy az egész várost 
ellássa vezeték vizzel, de ezeknek a 
vize annyira sós-vasas volt, hogy nem 
lehetett felhasználni.  így aztán ivóvíz-
szükségletét a város az emiitett két 
vízvezetéken kivül nagyrészben Szejke-
vizzel elégíti ki. 

A város határát keleten a Szarka-
kő alatti — nyugaton a Budvár Csi-
cser körüli lomberdőség szegélyezi, de 
a Szarkakő alatt és a Kuvar oldalán 
egy néhány hold fenyőerdő  is van. 
Mindkét fenyves  ujabb növésű, ülte-
tett erdő (1892—1901). A Szarkakő 
alatti nagy csereerdő szabadhasznúla-
lában János király erősiti meg a 
város lakosságát. Ugyanis ezen erdő 
a bethlen falvi,  szentimrei, patakfalvi 
erdők közé ékelődvén be : ezen három 
falu  lakossága gyakran akadályozta a 
szabadhasználatban. Végre János ki-
rály 1568 márc. 13 án kelt oklevelé-
vel megparancsolja Telegdi Mihály 
»Székelytámadt« vár kapitánynak, hogy 
»ezen erdők közös használatában, a 
régi szokás szerint, s Izabella királyné 
engedélye értelmében« védelmezze 

Ha a k o n y h á j á n jó 

gyári ecetet 
akar ha^nálni, ugy keresse föl 
ST  Atnbrusfiâ "ecetrak-
tárát, ahol mindig friss, jó 

ecetet fehst kapni. 

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

A villanytelep mellett. 

meg. Azóta szabadon használta a vá-
ros ezen erdejét. Utoljára 1895-ben 
értékesítette. 

íme az egyszerű keret, mely a 
város külső növekedését s így a régi 
és uj város képét mutatja. Hogy e 
keretben : magában a városban, milyen 
volt a belső élet: azt egy más feje-
zetben fogjuk  elmondani. 

Orbán Balázs emlékezete. 
— 1830—1890. — 

1890 április 19 én hunyta le örökre 
szemeit lengyelfalvi  Orbán Balázs Bu-
dapesten, az Üllői uton levő kis laká-
sán, mint országgyűlési képviselő. 

Középtermetű, szikár, hullámzó baju-
szu és szép fekete  szakállú férfi  volt 
Orbán Balázs. Arcszir.e tompa barna, 
élénk fekete  szemekkel, sima homlok, 
egyenes magyar orr, hajában alig egy 
pár fehér  szál, hangja inkább csengő 
bariton, mint zengő lágyságu és egész 
lénye inkább török-magyar, mintsem 
finn-ugor  tipus. Akkor... zsinóros 
fekete  attila volt rajta, nyakán kieresz-
tett aranyrojtos nyakkendő, oldalán 
széles görbe kard s jobb kezében kal-
pagját tartotta. 

Haáz Rezső képírónk ilyennek. 
látta és ilyennek festette  meg az ud-
varhelyi Magyar Párt otthona részére 
Orbán Balázst és pedig élethűséggel, 
mégis művésziesen. Ilyennek látta 
utoljára e sorok irója is és ismerte 
korábban is az országgyűlési képvise-
lőt, midőn 1889 februárjában  őt a 
pesti Vigadó nagy termében, a bálon 
régi ismerősként megpillantotta. Szé-
kely jótékony célra bált rendeztek 
akkor a Vigadóban s egy ilyen jóté 
konycélu székely bálról, hogyan ma-
radhatott volna el Orbán Balázs? Ott 
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JSTől- és férfi  esőköpenyek nagy válaszíék-
— _ ban kaphatók — 

ESSIGMANN-cégnél 
Odorheiu-

Női 500 lej. Férfi  450 lej. 

A választási körletek beosztása. 
A megyét 13 szavazókörletre osz-

totta be a megyei központi válasz-
tási iroda elnöke, Bilciurescu törvény-
széki főelnök.  Ezek a körletek és az 
azokhoz beosztott községek a követ-
kezők. (A vastag betűvel nyomtatott 
község a székhely, ?hol a» szavazás 
történik, a vékonyabb betűsök az azon 
körletbe tartozó községek): 

1. Székely udvarhely, Sükő, 
Felsőboldogfalva,  Farcád, Hodgya, 
Lengyelfalva. 

2. SsókelykereBBtar, Betfalva, 
Alsóboldogfalva,  Csekefalva,  Magyar-
felek,  Fiátfalva,  Szederjes, Székelyand-
r ás falva,  Ujszékely, Nagysolymos, Kis-
solymos, Magyarhidegkut. 

3. Okl&nd, Karácsonfalva,,  Szé-
kelyzsombor, Lövéte, Homoródalmás, 
Homoródujfalu. 

4. Etéd, Magyarandrásfalva,  Szent-
ábrahám, Kőrispatak, Küsmőd, Firtos-
martonos, Gagy, Énlaka, Szolokma, 
Siklód. 

5. Kobátfalva  Bencéd, Szent-
lélek, Bogárfalva,  Kadács, Csehétfalva, 
Nagykede, Kiskede, Fir tos váralja, Far-
kaslaka, Medesér, Székelyszentmihály, 
Malomfalva,  Székelyszentmiklós, Szé-
kelypálfalva,  Rugonfalva,  Kecsotkisfa-
lud, Sinténfalva,  "Tarcsafalva,  Tordát-
falva. 

6. Bardoc, Kisbacon, Bibarcfalva, 
Székelyszáldobos, Erdőfüle,  Magyar-
hermány, Felsőrákos, Olasztelek, Var-
gyas. 

7. Korond, Atyha, Alsósófalva, 
Felsősófalva,  Parajd. 

8. Magyarisákod, Bordos, Ke-

lementelke, Csöb, Szentdemeter, Szé-
kelyszenterzsébet, Rava, Székelyszál-
lás, Vécke. 

9. Homoródszentm&rton, A-
básfalva,  Sándortelke, Árvátfalva,  Bágy, 
Homoródremete, Kénos, Homoródke-
ményfalva,  Székelydálya, Gyepes, Ége, 
Homoródjánosfalva,  Lókod. Városfal-
va, Homoró dszentpéter, Recsenyéd, 
Homoródsze ntpál, Telekfalva,  Patak-
falva. 

10. Nagygalambfalva,  Szé-
kelymagyaros, Béta, Székelyderzs, 
Décs falva,  Székelydobó, Jásfalva, 
Agyagfalva,  Mátisfalva,  Bögöz, Muzsna, 
Miklósfalva,  Ábránfalva,  Ócfalva,  Pe-
tek, Kisgalambfalva,  Vágás, Bikafalva, 
Ülke, Homoródszentlászló. 

11. Erdőszentgyörgy, Bözöd, 
Bözödujfaiu,  Kibéd, Csokfalva,  Gyala-
kuta, Makfalva,  Atosfalva,  Szentistván, 
Havadtő. 

12. Máréfalva,  Bethlenfalva,  Fe-
nyéd, Kadicsfalva,  Kápolnásfalu,  Fan-
csal, Szentkirály, Székelyszenttamás, 
Tibód, Ülke, Szentegyházasfalu. 

13. Zetelaka, Oroszhegy, Kü-
küllőkeményfalva;  Varság. 

Egyházközségi közgyűlés. A hely-' 
beli róm. kath. egyházközség f.  hó 
21-én (pünkösd hétfőjén)  délelőtt a 
plébániai szentmise után a főgimná-
zium tornatermében, megfelelő  érdek-
lődés és kedvező idő esetén : az ud-
varon közgyűlést tart. A vezetőség 
minden hitéhez hü, felnőtt  kathólíkus 
megjelenésére számit, tekintettela tárgy 
/•endkivüli fontosságára. 

volt az egész pesti székelység. Alig 
hogy tiz óra felé  a bálterembe érke-
zett, a középen álló klakkos-frakkos 
ifjúság  közé állott, táncra buzdítva 
a fiatalságot,  nehogy valaki a szépek 
közül petrezselymet áruljon. A Vigadó 
nagy csillárja, a fény,  illat s a sok 
szép nő látása mosolygó derűt vont 
Orbán Balázs rendesen komoly arcára. 
Es a táncoló szépek közül nem egy 
suttogva és gyönyörködve kérdezte: 
kicsoda az a daliás magyar ember 
ott? Diszmagyarban ilyen volt Orbán 
Balázs. 

Mint politikus a Kossuth-féle 
függetlenségi  párthoz tartozott, mely 
az Irányi Dániel vezetése alatt 
állt. Képviselőválasztások alkalmával 
a propagandában s néha a T. Házban 
is ő volt a párt vezérszónoka. Micsoda 
elváltozások azóta ! A politikai lényeg 
dolgában, utódként szólva, nekik volt 
igazuk, Kossuthnak, jóllehet Deák Fe-
renc sohasem mondta, hogy az 1867 iki 
osztrák magyar kiegyezés örökké való 
békemű. 

Más volt, egészen másképpen néz 
ki Orbán Balázs, mint puritán székely 
uri ember, mint ritka józanéletü taka-
rékos gazda, mint történész, néprajz-
iró, régész, mint ezt a földet  és népét 
rajongásig szerető hazafi,  lelkében a 
népszabadság ideáljával. Másoknak és 
másokért élt ő, nem önmagának! 
Hogyan kuporgatta össze képviselői 
napidiját, mely akkor 3 forint  volt, 
hogy abból itthon a Szejke-fürdőből 
magyar Gasteint csináljon a szenve-
dőknek ! 

Mig mások messze idegenben, 
Ázsiában keresték a magyarokat, ő a 
Székelyföldön  találta meg és fedezte 
fel  őket. Beutazta nélkülözés és fárad-
ság között a székelyek földjét,  bejárta 
hegyeit, városait, községeit, várait, le-
irta templomharangjainak feliratait,  I 

rajzolta épületeit, hitér, szokásait, vi 
seletét, mondáit, dalait — és mindezt 
egy hat kötetes irásmüben, a Székely 
föld  leírásában  tette közzé, rámutatva 
az élő nemzedék előtt: ezeket csinál-
ták a ti elődeitek és igy néztek ki, 
ilyenek vagytok ti, székelyek! Ez a 
gyűjteményes néprajz és magyar em-
bertan, ethnológia, itt-ott éles villa-
mos fényt  vetve az itt élő többi honfi-
társainkra is, a székely' múltra, a szé-
kely történet, a székely egyéniség és 
öntudatra vonatkozólag többet ér, szel-
lemileg, kulturailag becsesebb, mint 
Abrudbánya, Verespatak és a 12 apos-
tol aranybányája. Kulturérték az, a 
jelent a múlttal összekötő civilizáció. 
Mert ami a székely nyelvet, a magyar 
grammatika ősi formáit,  a magyar 
zenemotivumok ritmusát, az ősi rovás-
írást, a népballadákat, a székely kapu 
és ház építkezési és diszitő formáit 
illeti, ezekben még ma is a székely 
a népbankja és a mestere sokban a 
magyarnak. Mütörténeti tény. 

Hát igen, igen ! Az Orbán Balázs 
írásain, hagyatékán és működésén is, 
itt ott átgázolt az idő áradata s a tu-
dományos megismerés. Legendának, 
mesének bizonyult a székely rabon-
bán és áldozati ivópohár. Es a kor 
szellemnek vizei és fuvallata  maguk-
kal sodortak nem egyet az Orbán 
Balázs politikai jelszavaiból. De a 
sodró viz alatt a kövek, az igazi kul-
tur értékek, erkölcsi eszmék, u. m. a 
magyar türelmesség, a lelkiismereti és 
a szabadságeszmék, — ez a Transzil-
vánizmus, ezek megmaradtak és meg 
fognak  maradni, mint egy örök időkre 
szóló székely-magyar plebiscitum ! 

Áldás mind a daliás magyar, mind 
a puritán székely emlékére és az ő 
néputódaira 1 

Bethlenfalva.  Balásy Dénes 

Ki Abrudbányai Ede? 
A világháború magyar hőseiről 

1916 ban megjelent könyvből irtuk ki 
szószerint a következő történetet: 

A klenáki  állomáson. 

A klenáki vasúti állomástól délre, 
alig ötszáz méternyire, egy fasorban 
rejtőzött a 10. tábori tüzérezred har-
madik ütege, heves harcban a szerb 
tüzérséggel. Egyszerre csak rettentő 
robbanás zaja hallatszik az állomás 
felől.  Szinte elnyomja még a párbajt 
vivó tábori ágyuk hangját is. Óriási 
tüzkéve csapódik az ég felé,  kísérte-
ties tűzijáték gyanánt. 

Mi történt ? Az történt, hogy egy 
teli lőszeres vonatba, mely még a 
pályaudvaron állott, becsapott egy 
ellenséges gránát. 
j A szétrobbantott vasúti kocsi lo-

bogó lánggal ég, dühöngve harapó-
zi; egyre tovább a tüz, pokoli recse-
gés ropogás közepette robban fel  a 
misodik kocsi is. Bizonyos, hogy 
vaszve van az egész, roppant értékű, 
p iska- és ágyulőszerrel tele vonat. 

Ékkor odalép a századoshoz egy 
tsrtalékos zászlós, dr.  Abrudbányai 
Ede,  aki az előbb említett üteghez van 
béosztva — és szól következőképpen : 

— Százados ur, engedelmet kérek, 
hogy megpróbáljam azt a vonatot 
megmenteni. 

A százados habozott. 
— Őrülten merész vállalkozás. 

Még ha veled mehetnék, nem mon-
dom ... De nekem itt kell maradnom 
az ütegnél. Nem, nem szívesen kül-
delek a bizonyos halálba. 

Hanem Abrudbányai Ede nem 
tágított, sok idő nem volt a fontolga-
tásra : a százados elengedte. Már ro-
han is a füstbeborult  állomás felé,  két 
tüzér s a szomszéd üteg egy káplárja 
követik — mind önként. 

A ropogó, pattogó, halált és pusz-
tulást köpködő vonat mindenkit elri-
asztott már a közeléből, az állomás 
rfeösi;éiyzete  egy szálig elmenekült, a 
mozdonyvezető holtan fekszik  a sin 

mellett, a fűtő  a mozdonnyal elhagyta 
az állomást. Szerencsére, nincs még 
messze. 

— Utána I — kiáltja Absudbányai 
zászlós. Őrült versenyfutás  kezdődik 
és utolérik a menekülő mozdonyt, 
Abrudbányai futtában  felkap  rá, meg-
ragadja a rémült fűtőt  és fülébe  ki-
áltja : 

— Azonnal vissza az állomásra! 
Parancs — parancs: a fütő  kény-

telen engedelmeskedni. És indulnak 
vissza, recsegő, ropogó, lángoló po-
kolba. 

Ezalatt már hat kocsit martak 
meg a lángok; viharkorbácsolta tűz-
eső gyanánt röpködnek mindenfelé  az 
izzó lövedék szilánkok, olyan erővel, 
hogy másfél  kilóméteres körben jut 
belőlük ide is, oda is. És most kez-
dik elérni a lángok a nehéz tábori 
tarackok lőszerét is — az egész állo-
más izzó kráter, tele füsttel,  lánggal, 
pokoli zajjal és halálos veszedelemmel. 

És Abrudbányai zászlós nem for-
dul vissza. 

— Egy életem, egy halálom, — 
mondja magában, mint a mesebeli hő-
sök — és mesébe illik az ő alakja is 
ebben a pillanatban. 

Mesének, csodának hinné az em-
ber, ha kétségtelen bizonyosság nem 
volna: a vakmerő ifjú  hősnek sike-
rült tizennégy  végső veszélyben forgó 
kocsit lekapcsolni és a mozdonnyal biz-
tos helyre vinni. Nem szorul magya-
rázgatás™ : micsoda óriási érték az, 
amit megmentett. És még mindig azt 
hiszi, hogy nem elég, amit cseleke-
dett. Alig helyezte biztonságba a vas-
úti kocsikat, visszatér az immár min-
den oldalán lánggal égő pályaudvarra. 
Most a raktárban levő lőszeres ládá-
kat akarja megmenteni a tűzvésztől. 
De itt még az ő haláltmegvető, ön-
feláldozó  hősiessége is hiábavaló ; át-
hatolhatatlan tűzfal  veszi körül a rak-
tárakat s a mai hősöknek nincs va-
rázsköpenyük, mint a mesebeliéknek... 

Lelkes szavakkal mondja el dr. 
Abrudbányai Ede tartalékos zászlós 
vakmerő cselekedetét a feljebbvalója  által 
tett hivatalos jelentés. Az első osztályú 
ezüst vitézségi érmet kapta meg és 
hadnaggyá léptették elő. 

HÍREK. 
Május 19. 

A hősök napja volt május 17-ikén, 
csütörtökön. Kegyelettel emlékeztek 
meg e napon a világháború hőseiről 
országszerte, s városunkban is, ahol 
a felekezetek  templomaiban istentisz-
teletek voltak, majd a katonaság, pöf-
gári hatóságok, iskolák, testületek 
részvételével ünnepélyes kivonulás volt 
a hősök sírjához és az egyes teme-
tőkbe is. Este katonai fáklyás  me-
net volt. 

Gyárfás Elemér dr. és Balogh 
Arthur dr. magyarpárti szenátorok 
városunkba érkeztek és holnap vasár-
nap, néhány felvidéki  községet fog-
nak bejárni, hogy a Magyar Párt 
választói gyük sein résztvegyenek. 
Ma este érkezett vissza megyénkbe 
Willer József  dr. képviselőnk is Bu-
karestből, ahol a választói igazolvá-
nyok kiosztásának megkönnyítése ér-
dekében járt közbe a kormánynál és 
pedig sikerrel, amennyiben a minisz-
ter engedélyezte, hogy a választás 
napján a helyszínén egy külön tiszt-
viselő végezze a kiosztást a munka-
torlódás elkerülése céljából. 

A választói igazolványokat a vá-
lasztás napján is ki lehet venni a vá-
lasztási helyiségben. Az igazolványok 
kiosztását egy erre a célra rendelt 
ttsztviselő fogja  végezni. Szavazni te-
hát mindenki menjen el, még igazol; 
vány nélkül is, mert azt megk&ijJ 
Ha pedig el nem megy, 500 lej buí> 
tetést szabnak ki rá. 

A nyugdijasok egyesülete ui he-
lyiségbe költözködött. Tudatjuk nyug-
díjas testvéreinkkel, hogy egyesületünk 
irodáját a Str. Principesa Elisabeta 
(Bethlen utca) 65 sz. ház emeletére 
helyeztük át. Ez a ház a fapiaccal 
szemben a városháza szomszédságá-
ban van. (Rösler-ház). Hivatalos órá-
kat tartunk hétköznapokon d. e. 9 — 
12 óráig. Nyugdijasok  egyesülete, 

Konfirmáció. Megkapó bensőséggel, 
a szülők és más érdeklődők nagy számá-
nak jelenlétében folyt  le a mult vasárnap 
a helybeli ref.  templomban a konfirmá-
lás. A konfirmáltak  száma itt ezévben 
64 volt, s a szép szertartást és isten-
tiszteletet Vajda esperes, Bíró Sándor 
vallástanár és Péterffy  s. lelkész vé-
gezték. — Hasonlóan kedves és lélek-
emelő ünnepség közt folyt  le az uni-
tárius leányok és fiuk  konfirmációja 
is, Sigmond József  lelkész vezetésével. 

Aranylakodalom. Május 14 én szép 
ünnepély folyt  le a küküllőkemény-
falvi  róm. kath. templomban. E na-
pon ünnepelte meg id. Sebők Márton 
és felesége,  Sebők Marcella házas éle-
tének 50 éves jubileumát. Szmollen 
Pál plébános áldotta meg a jubiláló 
házastársakat, akiknek 16 gyermekük 
volt, s akik közül most is él 5 fiu  és 
2 leány. Ezek előkelő társadalmi hely-
zetet is vivtak ki maguknak. A jubi-
leum örömében szintén részt vett 18 
unoka is. 

Peltzer Vilmos C-dur miséjének 
előadása pünkösd első ós másodnap-
ján a ferencrendiek templomában, a 
9 órás mise alatt. A helyi zenei élet-
nek föltétlenül  nevezetes napja lesz a 
pünkösdi két ünnep. Peltzer dr. sze-
mélyét mindenki ismeri és ugy ismeri, 
hogy izig vérig szakember a zeneszer 
zés terén. Muzsikus a lelke mélyéig, 
különben nem vállalkozott volna arra, 
hogy hozzányúljon a mise liturgiája 
hoz. Ő komponált, zenei tudással és 
vallási ihlettel és megszületett Szen: 
Cecilia C dur miséje. A tavaly is lel-
kesedéssel, nemes müizléssel fogadta 
ugy a laikus, mint a zeneértő közön-
ség. Bizonyára ebben az évben is na-
gyon sokan fogják  élvezni. 

A Tufán bögözi jegyző elleni vá-
lasztási bünperben május 31-ikére, Űr-
napjára kitűzött főtárgyalást  a törvény- • 
szék dr. Wenetsek József  ügyvéd ké 
résére, a kathólikusok nagy ünnepére 
való tekintettel elnapolta. A 31 iki fő  -
tárgyalásra tehát megjelenni nem kell. 
Az uj határnapról az érdekeltek érte-
sítést fognak  kapni. 



4 oldai. SZÉKELY KÖZÉLET 1934 május 20 

Málus 3--4-én kezdődött 
uj sorsjátékban már 

e g y m i l l i ó s 
főnyeremény 

kerül kisorsolásra. 
Az uj játékterv szerint 
főnyeremény  a legszerencsésebb esetben 

Ha elegáns és szép cipőt 
akar vásárolni, ugy keresse fel 

Nyeremények végösszege: 
Sorsjegyek 125—, 

mimnnmNUUtinHHmiinmmimimtiimimnti 
Révész Érné főelárusitó  szeren-

csés sorsjegyei kaphatók: 
Biró Gyula, 
Hinerva-kőnyvkereikedéi, 
Orbán-tőzsde, 
Göllner Ottó 

Odorhtiu. 

240.320.000. -
250—, 500—, 1000 — lej. 
Révész Ernő tg.-mureşi főelárusitásá-

ban az elmúlt sorsjáték alatt a 
20981 sss. sorsjegy 1000.000-— 
15228 > 1.000,000-— 
17506 » 300.000 — 
17850 * 200 00C- lejt nyert 

Uj vasúti menetrend lépett életbe 
május 15-én Romániában. Eszerint a 
vonat Udvarhelyről  indul reggel 4 óra 
48 perckor, & u. 1 óra 13 perckor és 
este 10 ó. 28 perckor. Segesvárra ér-
kezik reggel 6 ó. 35 perckor, d. u. 3 
ó. 27 perckor és éjfél  után" 12 ó. 10 
perckor. Segesvárról  indul reggel 6 ó. 
37 perckor, d. u. 4 ó. 10 perckor, 
este S óra 20 perckor. Udvarhelyre 
érkezik reggel 8 ó. 24 perckor, d. u. 
6 6.45 perckor és este 10 ó. 03 perc-
kor. — Figyelmeztetjük az utazó közön-
séget, hogy a Kargita c. újságban 
közölt uj menetrend teljes egészében 
hibás, több pontjában, igy az indulá-
soknál is, lényeges időbeli eltérések 
vannak a valóságtól, ugy, hogy aki 
ahoz a közléshez alkalmazkodik, kel-
lemetlen csalódásoknak teszi ki magát. 

A ref. tftnitónőképatf intézet nö-
vendékeinek az anyák tiszteletére ren-
dezett mult szombati estélye, — a 
mult számunkban közölt terjedelmes 
műsor szerint — a szépszámú közön-
ség sok tetszésnyilvánítása közben 
folyt  le. Minden egyes műsorszám, a 
magánszereplőké és az énekkaroké is, 
a növendékek rokonszenves képessé-
geiről, igyekezetéről és az intézeti ok-
tatás gondos szelleméről tett ismétel-
ten is dicséretes tanúbizonyságot. 

A vadásztársaság ezúton kéri tag-
jait, hogy amennyiben vadász-trófe-
ákkal rendelkeznek és ezeket hajlan-
dók volnának a bucureştii vadászki-
állitás rendelkezésére bocsájtani, ezt 
közöljék a társaság titkárával, vagy 
közvetlenül a vadászati inspector úr-
ral. Megjegyezzük, hogy a trófeáknak 
Bucureştibe és visszaszállítását a föld-
mivelésügyi miniszter garantálja. 

6yermekek ünnepe. A helybeli 
állami fiu- és Moyisfcplába  járó, re-
formátus  vasárnapi jydWs gyermekek 
pünkösd első papján d u. 3 órakor 
tartják évzáró ünnepélyüket, az egy-
ház tanácstermében. A vezetők igen 
kedves műsort állítottak össze: ének-
kel, szavalatokkal, bibliai aranymon-
dásokkal és egy egyfelvonásos,  rövid 
gyermekszindarabbal. Nemcsak a szü-
lőket, hanem a közönséget is tiszte-
lettel meghívják erre az ünnepélyre, 
mely egyben anyák-napja-ünnepély 
is lesz. 

x Fiatal, jó megjelenésű lányt al-
kalmaz a Szilágyi-cukrászda. 

A Katholikus Nők Napja a ró 
kath. egyházközség rendezésében 
idén május 27-én lesz. D. e. 10 órak 
a plébánia templomban ünnepi zenés 
mise és szentbeszéd, az összes asz-
szonyok, nőegyesületek közös szent-
áldozást végeznek. Délután 6 órakor 
a ferencrendiek  templomában közös 
májusi ájtatosság, szentbeszéddel. Este 
8 órakor diszünnepély. Programmon 
szerepel a Székely Dalegylet, a fő-
gimnázium énekkara, gyermekjelenet 
a leányszivgárdistákkal, női szavala-
tok, zeneszámok. Az ünnepi beszédet 
Sándor Imre pápai kamarás, főespe-
res mondja. Az asszonyok, leányok, 
akiknek ez lesz az első ünnepélyes 
találkozása plébánosukkal, remélhető-
leg, mind ott lesznek az ünnepségen. 
Sok függ  a női lelkektől, hogy az 
egyházközségben diadalmas összefo-
gás, múlhatatlan tenniakarás és áldo-
zatos cselekedetek szülessenek. 

Megalakították a vármegyei gyü-
mölcstermelés! szövetkezetet. A Me-
zőgazdasági Kamara gyümölcsterme 
lési akciója során Gyerkes Mihály ve-
zetésével az elmúlt 3 évben rendezett, 
több, mint 200 ingyenes előadás 
és 18 gyümölcstermelési tanfolyam 
buzdiló hatása alatt vármegyénkben 
mindenütt nagy érdeklődéssel és lel-
kes odaadással indult meg a gyümölcs-
termelés felkarolása.  Ennek a mun-
kának erőteljes fokozása  érdekében 
alakították meg a városunkban az ud-
varhelymegyei gazdák az elmúlt ked-
deft  az egész vármegyére kiterje-
dőleg a gyümölcstermelési szövet-
kezetet, megválasztva az igazgatósá-
got és felügyelő  bizottságot Feren-
czy Pál dr. ügyvéd gyümölcs-
kerttulajdonos elnöklete és Gyerkes 
Mihály gyümölcstermelési szakértő 
ügyvezető igazgatósába alatt. Az alap-
szabályon jóváhagyása után azonnal 
megindul a szövetkezet széleskörű 
munkája, a gyümölcstermelés kiszé-
lesítése és a mindenkori termés egyön-
teiü, jó áron való értékesítésének meg-
szervezése. 

Köszönetnyilvánítás. Mindazok-
nak, akik felejthetetlen,  jó feleségem 
halála alkalmával részvétüket bármi-
lyen uton nyilvánították s ezzel fáj-
dalmunkat enyhíteni igyekeztek, ezú-
ton mondunk hálás köszönetet. Ko-
váls  Albert  és családja. 

Ţekintse meg vételkötelezettség nélkül 

KESZLER 
kalapos üzletében a legkényesebb Igényeket is 
kielégítő nyúlszőr, puha, kemény kalapok, vala-
mint mindennemű vidéki, férfi-  és gyermek-kala-
pok nagy raktárát! Sawüd Arak és pontos kiszol-
gálás. Ezenkívül elvállal mindennemű kalaptisz-

1 titást, javítást és festést  is! = = 

Dobrai Károly 

Halálozás. Bodrogi  Dénes  csizma-
dia f.  hó 18 ikán, városunkban, 66 
éves korában elhunyt. Széles körben 
ismert, tekintélyes iparos volt, rendkí-
vül kiterjedt rokonság gyászolja. — 
Csiszér  Gábor  Szentegyházasfaluban 
működő kántor-tanító, lelkes pálya-
kezdése elején, 22 éves korában, 
hosszas szenvedés után elhunyt. Nagy 
részvéttel temették Kápolnásfaluban. 

E'ső szentáidozá8. Vasárnap d. 
e. 9 órakor volt városunkban az első 
szentáldozók közös szentáldozása a 
plébániai templomban. Harangzugás 
és a két hitoktató ünnepélyes veze-
tése mellett vonultak fel  az első szent-
áldozáshoz járuló kis leányok és kis 
fiuk  a zárda udvaráról a templomba, 
ahol Sándor Imre főesperes-plébános 
és a szülők szeretettel várták őket. A 
keresztkutnál történt hitvallomás meg-
újítása után, melyet a főesperes  ke-
zébe tettek le, fölvonultak  a szentélybe. 
Könnyekig megható volt a kis ártat-
lanok első szentáldozása. A zárda ud-
varán díszesen teritett asztal várta a 
kedves gyermeksereget. Reggelizés után 
szintén a zárda udvarán folyt  le a 
»szivgenerális«: P. Baumgartner Sándor 
jezsuita atya üdvözlése. A szivgárdis-
ták szép kis ünnepsége után előbb a 
gyermekekhez, majd a szülőkhöz in-
tézett szivből jövő és szívhez szóló 
beszédet a »generális-bácsi«, aki egy 
„csapásra meghódította a gyermekek 
és a szülők szivét. — D. u. fél  5 öraí 
kezdettel volt az uj főesperes-plébá-
nos üdvözlése a zárdisták részéről a 
főgimnázium  tornatermében, amelyet 
zsúfolásig  megtöltött a díszes közön-
ség. A prológot Szabó Éviké IV. o. t. 
adta elő. Zongorán kedvesen játszot-
tak : Hajdú Annuska és Gurath Ka-
tóka belnövendékek. Piroska és Hó-
fehérke  meséjét előadták Szabó Már-
tuska. aki Piroskát és Bálint Janka, 
aki Hófehérkét  személyesítette meg. A 
rózsa és a gyümölcsök üdvözlő pár-
beszédét a kis I. osztályosok, köszöntő 
versikéket a II. és III. osztályosok adtak 
elő A »Göncölszekér« bájos alkalmi 
párbeszédjét a IV. osztályosok adták 
elő nagy érdeklődés mellett. Zongo-
rán játszott Izsáky Ilonka, utána az 
V. VI. osztályosok »koszorukötés-e«, 
majd a IV. osztályosok karikatánca 
zárta be a kedves üdvözlő ünnepsé-
get. Sándor Imre plébánosnak ä szü-
lőkhöz intézett hatásos beszéde után 
az iskolások tornavizsgája következett, 
miközben a szülők és gyermekbará-
tok örömmel gyönyörködtek a kis ap 
róságok fokozatos  és ügyes fejlődésé-
ben. Szűnni alig akaró taps jutalmazta 
azt a kedves látványosságot, amivel az 
egyes csapatok felvonulása,  tornajá-
téka és tánca meglepte a közönséget. 

A bíróság előtt. Farkas Lajos 44 
éves volt makfalvi,  jelenleg nagydisz-
nódi lakos, marhalevél nélkül vásárolt 
lovat, s hogy ezt a hiányt pótolja, egy 
birtokában íevő régi cédulát vett elő, 
s azon a ló korát és színét ugy javí-
totta ki, hogy az adatok az ujabban 
vásárolt lóra találjanak. Közokiratha-
misitásért 7 napi fogságbüntetésre  Ítélte 
a törvényszék. — Egyed István 48 
éves szentegyházasfalvi  lakos a mult 
évi szeptember 10 ikén éjjel szomszéd-
jának. Konrád Mátyásnak hafárkeri-
tését lebontotta s a saját telkére szál-
lította. Azzal védekezett, hogy részeg 
volt, s a kerítés különben is az ő bir-
tokára volt átépítve. Határjel megsér-
tése miatt 100 lej pénzbüntetésre ítél-
ték. 

x Eladó ház- Strada Principesa 
Ileana 9 szám alatti (volt dr. Böhm-
féle)  ház eladó. Értekezni dr. Váró és 
dr. Kálmán ügyvédek irodájában lehet. 

Ami kimaradt a tudósításból. A 
farcádi  Református  Dalárda f.  hó 6 án 
tartotta meg zászlószentelési ünne-
pélyét. Részt vett azon a Székely-
udvarhelyi Református  Dalárda is, de 
nemcsak egy zászlószeg beverésével, 
hanem három énekszámmal, melyből 
egyet a templomban és kettőt az es-
télyen énekelt. Az udvarhelyi VI. Da-
loskerület pedig szintén képviseltette 
magát és annak nevében Benkő Jó-
zsef  ker. titkár vert zászlószöget. Meg-
ható mozzanata volt az ünnepségnek 
a farcádi  dalárda tagjainak fogadalom-
tétele, melyet a kerületi elnök vett be~ 
Tudtunkkal ez az első eset, hogy 
kulturális egyesület tagjai fogadalmat 
tesznek hivatásuk betöltésére. Az ün-
nepély többi részét hiven elmondta a 
mult számban megjelent tudósítás. 

Koszorüeetély. A csizmadia ipar-
társulat vendéglőjében vasárnap,, pün-
kösd elsőnapján este fél  9 órai kez-
dettel, Göllner Pici tánctanárnő, tánc-
kurzus nyitó fcoszoruestélyt  rendez, 
amelyre volt tanítványait és az érdek-
lődő közönséget tisztelettel meghívja 
a rendezőség. 

Az emberiség származása és az 
eredeti egynyelv cimü mü szerzője, 
Vargha Béla ref.  lelkész, akinek elő-
fizetési  felhívását  korábban ismertet-
tük, figyelmezteti  a könyv iránt érdek-

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

Hirdessen  a SZÉKELY 
KÖZÉLET-ben,  biztos  sikere 
lesz  Önnek  is. 

lődőket, hogy a könyv megrendelésé-
nek határideje május  végén  lejár.  Aki 
tehát megrendelni szándékozik a kb. 
26 ives, mellékletekkel is ellátott, 
nagyszabású munkát, ezt szívesked-
jék most már sürgősen közölni a ko-
lozsvári Minerva-nyomdával (Cluj, Str.. 
Baron L. Pop 5) az előfizetési  ár 
felének,  150 lejnek a beküldésével. 

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

x Kiadó lakás Szent Imre utca 
42 szám alatt: 4 szoba, konyha, kam-
ra és fatartó.  Értekezni ugyanott le-
het. 2 -a 

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

Szerkesztői üzenet. 
Mozi.  Éppen a legutóbbi számunk-

ban közöltünk egy kis cikket a mozi-
ról. Egy közvetlenül utána ismét meg-
szólaló ilyen »erős hang« a célzatos terv-
szerűség téves látszatát is felkelthetné. 
De különben is — bár a moziban, s 
kivált a nagy világüzemek általános 
filmtermelésében  magunk is sok kifo-
gásolni valót találunk — közölt néze-
teivel ezúttal nem mindenben értünk 
egyet. Nem pl. a Micky Betty-aprósá-
gokra nézve, amelyeket groteszk hu-
morukkal, csapongó fantasztikumuk-
kal — mint még sokan a közönség-
ből — magunk is inkább kedvelünk: 
sok sablon-érzelmességü drámánál, bé-
csi álkedélyességnél. A mozinak, s bí-
rálóinak, tekintettel kell lenni a kö-
zöpség 'szerteágazó Ízlésére. Ter-
mészetesen, a dolog érdeméhez méltó 
időközökben szívesen adunk helyet a 
mozira vonatkozó tárgyilagos kritikák-
nak, — csak tessék ilyesmit beküldeni... 
Mint mostani sorainak lényegét, itt emiit-
jük meg, hogy önnek a Nem vagyok 
angyal cimü film  (melyet magunk 
nem láttunk) egyáltalában nem tet-
szett és szerinte sem a film,  sem Mae 
West nem érdemelték meg azt a túl-
zott reklámot, amelyet rólukJ minden-
felé  forgalomba  hoztak. 
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