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A döntő óra. 
Az erdélyi magyarságnak kettős 

küzdelmet kell vivnia. Az egyiket: a 
többségi felfogással  szemben, a nem-
zeti jogokért. Ez a küzdelem akkor 
kezdődött, amikor a néhai Bratianu 
Ionel kiadta a jelszót, hogy Romá-
niában 20 év múlva nem lesznek 
kisebbségek. Ennek a küzdelemnek 
a nemzeti becsület az erkölcsi lét-
alapja, ami nélkül győzni nem lehet. 

A másik közdelmet renegátjaink-
kal szemben kell vivnunk, akik a 
nemzeti becsületet akarják tönkretenni. 
Ez a küzdelem tehát: küzdelem az 
erkölcsi létalap és a társadalmi rot-
hadás között. Ez akkor kezdődött, 
amikor Réti megyénkbe jött és meg-
indította nemzetbomlasztó tevékeny-
ségét. Előbb ezt a küzdelmet kell meg • 
nyernünk. Amikor a polgári szolidári-
tás megsemmisíti a nemzettársadalom 
becsületén élősködő renegátokat: csak 
akkor nyerhetjük meg nagy nemzeti 
küzdelmünket. 

Ugy érezzük : elérkezett a döntő 
óra, — a győzelem órája. 

A Magyar Párt választási 
tevékenysége. 

Balogh Arthur szenátorunk né-
hány alvidéki és homoródmenti köz-
séget járt be Jodál Gábor dr. tago-
zati elnök és Szakáts Zoltán kíséreté-
vel s mindenütt lelkes választói gyű-
lésen mondott beszédet. Balogh sze-
nátor szerdán délkor utazott el váro-
sunkból. 

Willer József  dr. és Abrudbányai 
szerdán folytatták  propaganda kőrút-
jaikat s ezúttal együtt látogatták meg 
az erdővidéki községeket is. A két 
népszerű magyarpárti vezért leírha-
tatlan lelkesedés kiséri utjukon s a 
falvak  valósággal versenyeznek a sze-
retet és ragaszkodás kifejezésében. 

A Magyar Párt városi tagozata 
kedden este tartotta választói gyűlé-
sét a Pártotthon egész emeletet elfog-
laló nagytermében. A gyűlést Jodál 
dr. elnök nyitotta meg, emelkedett 
szavakkal üdvözölve a közönséget és 
a párt parlamentárjait, valamint a párt 
jelöltjét: Abrudbányai Edét. Ezután 
Abrudbányai mondotta el programm-
beszédét. A hatalmas szónoki kész-
séggel felépített  és mindvégig logikus 
következetességgel vezetett, óriási fel-
készültségre és gyakorlati tu dásra valló 
beszédet a közönség feszült  figyelem-
mel hallgatta, s csak a mindegyre fel-
törő helyeslés és tapsvihar szakította 
azt féloe. 

Utána Balogh Arthur szenátor 
beszélt a tőle megszokott ötletesség-
gel. Végül Willer képviselőnk emel-
kedett szólásra a közönség üdvözlő 
tapsvihara között és a politikai hely-
zet ismertetése után lélekrázó szavak-
kal hivta fel  a megye egész magyar 
társadalmát, hogy a magyar egységet 
végre teljesen valósítsa meg, mert a 
nemzeti küzdelem sikerének ez a fel-
tétele. 

A 2 és fél  órán át tartó gyűlés-
ről a termet szorongásig megtöltő kö-
zönség a leglelkesebb hangul atban, a 
biztos győzelem érzetével oszlott el. 

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

Nem kerülheti el Réti a végleges 
bukást. 

Hiába való 
erőlködés. 

minden 

Kétségbeesett erőfeszítéseket  tesz 
Réti, hogy a teljesen ellene fordult 
néphangulatot valamiképpen megvál 
toztassa. Legutóbb Zetelakára ment 
ki gyűlést tartani s a zetelakiak udva-
riasan fogadták  Rétit, rendelkezésére 
bocsájtották a Népház nagytermé;, 
amelyei a magyaipárti gyűlésen zsú-
folásig  töltött meg a közönség. Semmi 
akadályt nem gördítettek tehát a zete -
lakiak a Réti gyűlése elé, csupán csak 
azt tették, hogy senkise ment el a 
gyűlésre. Egyedül Lukács Ferehc, a 
hires karikás kisérte be Rétit a gyűlés-
terembe s ott üldögéltek ketten egy 
darabig, majd az utón levő községi 
lakosok gunykacaja között Réti a ff-
luból távozott. 

Farkaslakán i t A Farkaslakán tartott tanácsjelc*3 
községi gyűlést is fel  akarta használni 
Réti, hogy megpróbálja elmaszlagolni 
a teljes egységben a Magyar Párt mel-
lett levő községet. Amikor azonban a 
községi gyűlés beFejezése után az atya-
fiak  észrevették, hogy most Réti sze-
retne következni, a gyűlés eloszlott és 
senkisem maradt, aki kiváncsi lett 
volna Rétire. 

A korte8ek is megkapják 
a magukét. 

Agyagfalván  Fazakas Domokos és 
Göllner Béla tartottak propaganda-
gyűlést Réti mellett. Az agyagfalviak 
a két kiváló magyar vezető férfiúnak 
a község házát rendelkezésre bocsáj-
tották, maguk is bevonultak a gyű 
lésterembe és ott szép csendben, illem-
tudóan végig hallgatták a két szóno 
kot. Mikor pedig ezek beszédjüket be-
fejezték,  felállott  egy székely atyafi  s 
rövid beszédet intézett az urakhoz, 
melynek lényege a következő volt: 
meghallgattuk az urakat, megértettük, 
mit akarnak tőlünk. Vegyék tudomá-
sul, hogy céljuk nem sikerül, mert eb-
ben a községben nincsenek fajárulók, 
itt csak jó magyar emberek laknak. 
Éljen a Magyar Párt, éljen Abrudbá-
nyai Ede. Zugó éljenzés harsogott fel 
a félre  nem magyarázható beszéd után, 
amit a Réti megszemélyesítői is megér-
tettek és nyomban távoztak. Távozás 
előtt azonban Fazakas Domokos jónak 
látta a következő kijelentést tenni: bo-
csánatot kérünk, ránk ne haragudjanak, 
mi csak kiküldöttek vagyunk. Értékes 
kijelentés ez is, mert azt mutatja, 
hogy a Réti aknamunkájával már leg-
bensőbb barátai sem azonosítják ma-
gukat. 

Szabó lános nem erőltet. 
Hasonlóképpen járt Réti másik két 

kortese, egyik Szabó János, a másiknak 
a nevét sem tudjuk, — Miklósfalván. 
A hirdetett gyűlésre csupán 8 ember 
jelent meg, egyrésze ezeknek is csak 
kíváncsiságból. Ezek előtt Szabó Já-
nos felolvasta  a Réti választási körle-
levelét, de amikor a Réti-féle  zászló 
alá való tömörüléshez ért, a kivül levő 
magyarpárti tömeg erőteljes hangon 
éljenezte a Magyar Pártot és Abrud-
bányai Edét. Szabó János látván a 
magasra emelkedő hangulatot, mente-

gette magát, hogy ő nem akarja az 
embereket erőltetni . . . Azt hisszük, 
ennél bölcsebb akarata nem is lehetett 
Szabó János uramnak. 

Zenés fogadtatás Korondon. 
Korondon zenével fogadták  Rétit, 

de nem olyan nótát húztak, amiben 
kedve telhetett volna. Kedden délután 
6 órakor érkezett a községbe, kihir-
dette a gyűlést és hízóit a mája a 
szép számban összegyűlt közönség 
láttán. Szegény tatár, csak azután 
vette észre, hogy ezek nem az ő em-
berei, amikor beszélni kezdett s foly-
tonos közbeszólás és kiabálás tette 
lehetetlenné a beszéd elmondását. A 
tömeg állandóan a Magyar Pártot és 
Abrudbányait éltette, ugy, hogy Réti 
kénytelen volt beszédét abbanhagyni. 
Ekkor a tömeg által kéznél tartott 
cigányprímás el kezdte játszani a 
»Fehér fuszujkavirág«  kezdetű nótát, 
m«jd egy marsot húzott el s ennek 
a hangjai mellett Réti »elmarsirozott«. 

Félrevonult a »pártjával«, valami 7—8 
emberrel, akiket korondi tudósítónk 
névszerint is felsorol.  Azt is írja levél-
írónk: ilyet még képviselőjelölt nem 
kapott. így húzták el Korondon Réti-
nek a nótáját. Erre 
s az ilyen valóban a 
let a renegát által 
szabadságharcra«. 

is szükség volt, 
legméltóbb fele-

hirdetett »szent 

Az áljelöltek. 
Réti a biztos bukás esélyeit kü-

lönféle  fogásokkal  akarta csökkenteni. 
A maga listáján kivül még három 
más listát tétetett le, különböző ne-
vekkel, csak azért, nehogy a Magyar 
Párt a szavazó cédula első oldalára 
kerüljön. így szerette volna zavarba 
ejteni a kisgazdákat ő, aki mindig a 
»magyarpárti urakat« vádolja megté-
vesztéssel. De ez a fogása  sem sike-
rült, mert amikor a jelöléshez szük-
séges pénzt le kellett volna tenni, 
meghátrált a biztos pénzkidobástól. 

Mindazonáltal szükségesnek tart-
juk feljegyezni  azoknak az orosz-
hegyi magyaroknak a nevét, akik ké-
pesek voltak a magyar ügy ellen oda-
adni magukat ehez, a magyar em-
berhez méltatlan, nem egyenes eljá-
ráshoz. Ezek a gyászmagvarok a kö-
vetkezők : Pál Tamás  Márton,  Vas 
P. András,  Nagy  A. Pál. 

Hivatalos előkészületek folynak  a köz-
igazgatási választásokra. 

A községekben gyűléseket tarta-
nak a jegyzők az uj tanácsok jelölő 
listájának összeállítása céljából. A je-
lölések hivatalos irányításából arra 
lehet következtetni, hogy ezúttal is a 
hatalom szempontjai szerint felhasz-
nálható, engedelmes tanácsokat akar-
nak összeállítani. Ezzel szemben a 
község lakóinak most is mód;ukban 
lesz a közakaratot érvényesíteni, ha 
összetartanak és egységesen megálla-
pított listát fognak  letenni 

Kadicsfalván  Bálint Dezső szekre-
tár kisérelte meg a bekövetkezendő 
közigazgatási választásra olyan jelölő-

listát összeállítani, amelyen mind a 
régi tanács tagjai szerepelnek. A szek-
retár ur azt akarta elhitetni a kadics-
falviakkal,  hogy csak olyanokat lehet 
jelölni, akik a hatóságnak az emberei. 
Szerencsére azonban a szekretár urnái 
okosabb és gerincesebb emberek is 
vannak Kadicsfalván,  akik az ilyen 
hivatalos jelölésbe nem mentek bele, 
hanem azt követelték, hogy egészen 
uj és arravaló emberekből alakítsák 
meg a falu  vezetőségét, akik alkalma-
sak arra, hogy a karikások által te-
remtett torzsalkodást a községben 
végre megszüntessék. 

Városi választók 
választói  igazolványukat  25—26-
ikán, pénteken  és szombaton ki-
vehetik  a járásbíróságnál.  Vegye 
is ki  mindenki  és szavazzon le 
vasárnap a Magyar  Párt  jelölt 
jére, mert ez önmaga és faja 
iránti kötelessége! 

X 

Jegyezzük fel 
a történelem számára, kik akartak ve-
zetői lenni 1934 ben az erdélyi magyar-
ságnak, felvéve  maguknak a »magyar 
kisgazdapárt« nevet: 

Réti Imre  dr. volt kath. pap, 
Fazakas  Domokos  áll. nyugdíjas 

útmester, 
Szabó János  nyug. áll. tanító, 
Dávidházi  Bertalan,  előbbinek só-

gora, nyug. finánc  szemlész, 
Asztalos  Dénes volt városi irnok, 
Gáspár József  nyug. mozgópostás, 
Csiki  Miklós,  a városi strand-

fürdő  jegyszedője, 
Ugrón  Ákos  nagygazda, 
Göllner Béla volt bírósági jegyző. 

Biró Lajos dr. ujabb tömeges 
sportgyőzelme. A nagyenyedi Torna-
Klub fennállásának  20 éves fordulója 
alkalmával pünködkor nagyszabású 
sportünnepélyt rendezett, amelyen a 
kolozsvári KAC athlétái is résztvettek. 
A mérkőzéseken a magasugrás, távol-
ugrás, rudugrás, diszkós- és gerely-
vetés elsőségét Biró Lajos dr., Romá-
nia rudugró bajnoka, több sportver-
seny nagysikerű győztese — Bíró La-
jos főgimn.  igazgató fia  — nyerte 
meg, sikerei számát ismét ilyen töme-
ges győzelemmel, s annak szép ered-
ményeivel gyarapítva. 

Tejnap. Az évente szokásos tej-
napot ezévben f.  hó 21 ikén rendez-
ték meg városunkban az iskolák ifjú-
ságának és nagyszámú érdeklődő kö-
zönségnek a jelenlétében a sétatéren. 
Az ünnepet Andreiaş prefectus  nyi-
totta meg. Lootz Frigyes dr. várme-
gyei főállatorvos,  Szilasi Jenő járási 
főállatorvos,  továbbá Böhm Jenő dr. 
városi főorvos  érdekes ismertető elő-
adásokat tartottak a tejről, annak 
használatáról és hasznosságáról. Né-
hány községi tejcsarnok tejtermékei-
ből érdekes kiállitás is volt az ünnep-
ségen, ahol tejet, vajat és kenyeret 
is osztottak ki az érte jelentkezők 
között. 
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Nagy Domokos (elebbez. 
Ujabb és ujabb adatokat kapunk 

a lelkek felszabadulására  vonatkozóan. 
Kedden Farkaslakán községi gyűlés 
volt a választásra kerülő községi ta-
nácsosok kijelölése céljából. Két lista 
volt, mindenik 10—10 jelölttel. Az 
egyiket Nagy Domokos, a jelenlegi 
biró állította össze, mikor azonban ezt 
felolvasták,  a jelenlevők egyhangú fel-
zúdulással tiltakoztak a lista ellen. 
Voltak ugyan a listán arra való em-
berek is felvéve,  de ezek külön tilta 
koztak nevüknek a Nagy Domokos 
listáján való szerepeltetése ellen s igy 
a biró listája egyhangúlag megbukott. 
Ä másik listát, amelyet a nép állított 
össze, egyhangú helyesléssel fogadta 
el a gyűlés. Csak egy embernek volt 
kifogása  ez ellen a lista ellen s ez az 
egy ember maga Nagy Domokos volt, 
de ő is csak ezzel az egy szóval adott 
kifejezést  ellenvéleményének : felebbe-
zek. íme, a kerék fordult:  eddig Nagy 
Domokos volt, akinek sohasem kellett 
felebbeznie  s most már ő szorul rá a 
felebbezésre. 

Itt kell megemlítenünk, hogy a 
farkaslakiak  ezen gyűlés alkalmából a 
községházába be sem akartak menni, 
s mikor Nagy Domokos a községháza 
ajtajából azt kiáltotta a tömeg felé, 
tessék besétálni, azzal válaszoltak 
neki, ha máskor nem engedett be, 
maradjunk most is a hídon! Ezzel 
arra céloztak, hogy sem a közelebbről 
tartott birtokossági gyűlést, sem a 
Magyar Párt választói gyűlését nem 
engedte Nagy Domokos a község 
házán megtartani, s a Magyar Párt 
kénytelen volt a fedeles  hidon gyűlé-
sezni. Azonban most a jegyző kéré 
sére a nép mégis csak bevonult a 
községházába. 

Ez a számunk: rendkivüli kiadás 
és rendkivüli kiadásban fog  megje-
lenni lapunk hétfőn  is, hogy beszá-
moljunk a választás részletes eredmé-
nyéről. így osztottuk kétfelé  rendes 
számunkat, amely eszerint pénteken 
nem fog  megjelenni. 

Az etédi orsz. kirakó vásárt má-
jus 28 án, a román pünkösd másod 
napján megtartják. 

Gyárfás magyarpárti szenátor 
vármegyénkben. Gyárfás  Elemér sze 
nátor, aki a 27-iki választás óriási 
nagy jelentőségére való tekintettel szin-
tén vármegyénkbe jött és négy napot 
itt töltött, a következő községeket járta 
be dr. Hinléder, dr. Dobos Ferenc és 
Kovács Lázár kíséretével : Pálfalva, 
Farkaslaka, Kecsetkisfalud,  Malom-
falva,  Szentlélek, Máréfalva,  Kápol-
násfalu,  Szentegyházasfalu,  Lövéte, 
Almás. A magyarpárti szenátort a szé 
kelység mindenütt kitüntető tisztelet 
tel és ragaszkodással fogadta  és nagy 
megértéssel hallgatta a Gyárfás  által 
a községekben elmondott bölcs és ta-
nulságos beszédeket. Gyárfás  szená 
tor a székelység egysége felől  szer 
zett örömteljes benyomással utazott 
el városunkból 22 ikén, kedden a déli 
vonattal. 

Szobrot áliitoitak .Szegeden két 
volt kolozsvári egyetemi tanárnak. A 
kolozsvári egyetem volt két híres pro-
fesszorának:  Farkas Lajosnak és Ko 
losváry Sándornak a szegedi egyete-
men szobrot állítottak s a márvány-
ból készült szobroknak a leleplezése 
május 22 ikén történt meg nagy ün-
nepségek között. Erdély magyar jo 
gászainak háború előtti nemzedékéből 
a legtöbben a két kiváló tudós tanár 
hallgatói voltak. 

A pénzügyigazgatóság figyelmez-
tetése az adófizetőkhöz. A pénzügyi 
gazgatóság tudomására adja az odor-
heiui adózó polgároknak, hogy az adó 
és egyéb illetékek helyszínen történő 
befizetése  a végrehajtó tisztviselők ke-
zébe szigorúan tilos. Befizetések  csak 
az adóhivatal pénztáránál történhet-
nek, a háznál történt befizetésekért  az 
állam semmiféle  anyagi felelősséget 
nem vállal. 

Halálozás. Özv. Berze Sándorné 
Barabás Ilona " f.  hó 21-ikén, váro-
sunkban, 59 éves korában, elhunyt. 
Kiterjedt rokonság gyászolja. 

Ha  nem vetted  ki igazolvá-
nyodat,  akkor  is menj el szavazni, 
mert a hefyszinén,  a választást 
vezető  bírótól  még megkapod  az 
igazolványt  és eleget  tehetsz köte-
lességednek. 

Püspöki biztosi kinevezés. Pál 
István prelátus plébános nyugalomba 
vonulásával megüresedett a helybeli 
róm. kath. líceumnál a püspöki biz 
tosi állás. Erre az állásra Majláth püs-^ 
pök Sándor Imre főesperes  plébánost 
nevezte ki. Az uj püspöki biztos a 
tanári testület rendkivüli értekezletén 
mondotta el székfoglalóját  és szózatot 
intézett az ifjúsághoz  is. 

Iskolalátogatás. Boga Alajos dr., 
kanonok egyházmegyei főtanfelügyelő 
május 22 én és 23 án hivatalos látó 
gatást végzett a helybeli róm. kath. 
líceumban. Meghallgatta a feleleteket, 
megtekintette a szertárakat és könyv-
tárakat s látogatása befejezésével  a 
legteljesebb megelégedését nyilvánította 
a tapasztaltak fölött. 

Az Udvarhelymegyei Gazdasági 
Egylet. Az aktivitását egyideig szüne-
teltetett Gazdasági Egylet, most, hogy 
a Mezőgazdasági Kamara működésé 
ben, átszervezése miatt, jelentékeny 
változás állott elő, megujult szorga 
lommal veszi fel  ismét az egész vár-
megyére kiterjedő gazdasági tevékeny 
ségét. A mult kedden tartott igazgató 
választmányi ülés előkészítette a május 
hó 29 én tartandó közgyűlés tárgy 
sorozati anyagát. Számbavette a mult 
évi működést, behatóan foglalkozva 
a keresztúri tenyészállat kiállítással, s 
ebből kifolyólag  az állattenyésztéssel; 
azután a vármegyei gyümölcsterme-
lési akció eredményeivel; a számadá-
sokkal s a jövő munkaprogrammjá-
nak kialakításával. A Gazdasági Egy-
letre nemes hivatás vár, hogy a gaz-
dálkodás ügyét minden lehető eszköz-
zel előbbre vigye. Keddi közgyűlésére 
és megújított programmjának meg-
hallgatására sokan fognak  megjelenni. 

Egy ember, aki még nem ébredt 
fel. Teljes elismerés illeti a hatóságo-
kat, amelyek sehol nem gördítenek 
akadályokat a választói gyűlések meg-
tartása tlé s a Magyar Párt igyekezett 
is mindenütt különös gondossággal 
ügyelni a rendfenntartásra,  amire ugyan 
a rendszerető székely nép között szük-
ség nem is volt. Csupán Máréfalván 
zavarta meg az óriási nagy számú 
magyarpárti gyűlést az ottani csendőr-
őrmester, Ioan Schiopu, aki Gyárfás 
Elemér szenátortól s a kíséretében 
levő Hinléder ügyvezetőtől és dr. Do-
bostól írásbeli engedélyt kért a gyű-
lés megtartására. Gyárfás  szenátor 
megmagyarázta a tulbuzgó őrmester-
nek, hogy most nem decemberben 
vagyunk, de azért a gyűlésnek Gyár-
fás  maga vetett véget egy rövid, de 
annál tartalmasabb beszéddel, mert 
nem akarta esetleges kellemetlensé 
geknek kitenni azt a székely gazdát, 
akinek udvarára a gyűlésen résztvevő 
tömeg összegyűlt. 

Görögkathólikus templomok épül 
nek megyénkben. Ujabban Abásfáiván 
és Szentmártonban épitenek görögka-
thólikus templomot, Lövétén pedig a 
község által a közbirtokosság terüle-
tén épitett korcsma házat alakítják át 
az interimár bizottság hozzájárulása 
alapján g. kath. templommá. 

A középiskolákban a tanítás május 
31 én befejeződik.  Juniusban pedig a 
vizsgák lesznek. Az iskolai évet junius 
29 én zárják be. A helybeli róm. kath. 
liceum (főgimnázium)  igazgatósága fi-
gyelmezteti az érdekelt szülőket, hogy 
a főtanhatóság  rendelete értelmében 
csak azok a tanulók állhatnak vizs-
gára, akik május 30 ig összes hátrá-
lékos dijaikat befizetik. 

Bulgáriában hónapok óta tartó po-
litikai forrongás  után, gyökeres rend-
szerváltozás történt: diktáturát léptet-
tek életbe. A diktátura kormány elnö-
kévé a király Georgieff  ezredest ne-
vezte ki. Az uj bulgár miniszterelnök 
legelső ténykedései egyikéül rendele-
tet adott ki, amellyel a miniszterek 
fizetését  50% kai leszállította. Ugyan-
csak miniszterelnöki rendelet intézke-
dik afelől,  hogy a köztisztviselők a 
szorosan vett tisztviselői fizetésen  kí-
vül semmi más illetményt nem élvez-
hetnek. 

Borcoman is. Pál Géza és Kovács 
Sándor bethlenfalvi  magyarpárti válasz-
tópolgárok annak közlésére kértek fel, 
hogy ők a Borcoman párt részére bi-
zalmi tisztséget nem vállaltak, s bele-
egyezésük nélkül jelentette be őket 
ar.nak a pártnak a jelöltje. 

Cserkészavatás volt zászlószente-
léssel f.  hó 21-ikén Erdőszentgyör-
gyön, ahol a tanítói kar buzgolkodása 
folytán  az ifjúság  körében cserkész-
csapat alakult. Kirándult oda ez alka-
lomból a helybeli áll. liceum cserkész-
csapatának egy küldöttsége, egy ke-
resztúri cserkészcsapat, valamint töb-
ben a vármegye és katonaság veze-
tőiből. A ünnepélyes cserkészfogadal-
mat az uj erdőszentgyörgyi csapat 
Steriopol líceumi igazgató, ker. cser-
készparancsnok előtt tette le. Az ün-
nepségen, melyet bál követett, .a kör-
nyékből is sok érdeklődő vett részt. 

Köszönetnyilvánítás. A róm. kath. 
liceum (főgimnázium)  igazgatóságánál 
már több nemeslelkü tanügybarát aján-
lott fel  jutalmat a jó előmeneíelü ta-
nulók jutalmazására. Az adományokat 
az igazgatóság azzal köszöni meg, 
hogy az adományozók neveit a záró-
ünnepen fel  fogja  olvasni. 

Uj intézkedés az üzletek zárása 
ról. A kereskedelmi és iparkamara 
értesítése alapján közöljük, hogy a 
közmunkaügyi minisztérium 3002— 
1934 sz." alatt kelt rendelkezése sze-
rint, a kereskedelmi vállalatok d. u. 
1—3 óra között és este 7 órakor tar-
toznak zárni, szombat este és törvé-
nyes ünnepnapok előtti este azonban 
8 óráig tarthatnak nyitva; a fűszer-
üzletek, vegyeskereskedések, mészá 
rosok, halkereskedések és hentesüzle-
tek zárni kötelesek fél  2—fél  4 óra 
között és este 8 órakor. 

A róm. kath. Népszövetség urnapi 
szavaló és énekversenyére már több 
ifjúsági  egyesület jelentkezett. Kívána-
tos, hogy május 29 ig minden egye-
sület jelentse be a szavalók neveit is tá-
jékozódás céljából. A később jelentke-
zők figyelembe  nem vétetnek. 

A szolgáló leányok ünnepélye. A 
helyben szolgáló református  bibliakö-
rös leányok vasárnap d. u. 4 órakor, 
a kollégium melletti tanácsteremben, 
záró ünnepélyt tartnak : énekkel, sza-
valatokkal. Az érdeklődő közönséget 
erre az ünnepélyre tisztelettel meghívja 
a lelkészi hivatal. 

Az állami osztály sorsjáték Igaz-
gatósága arra való tekintettel, hogy a 
sorsjegyek iránti kereslet folyton  nö-
vekszik, felhívja  a közönséget sors-
jegyeik idejében való megújítására, 
nehogy az árusítók a kellő időben 
meg nem újított sorsjegyeket másnak 
adják el. Az igazgatóság. 

x Építkezők figyelmébe. A közön-
séggel tudatom, hogy kapható bármi-
lyen mennyiségben fedélcserép  és tégla 
a gyáramban, Orbán Balázs-utca 93 
sz. Nagy tégla 1000-ként 900 lej, kis-
méretű tégla 1000 ként 300 lej, ke-
mence tégla drb.-ként 1 és 2 lej, dí-
szes gép kupás drb.-ként 4 lej 50 b., 
Sima kupás drb.-ként 2 lej, Stadler-
cserép, ezrenként 1600 lej, kis fáncos 
cserép, ezrenként 1100 lej, hódfarkú 
cserép, ezrenként 900 lej. A cserepek 
15 esztendős Írásbeli jótállásra lesznek 
eladva. Vigyázzunk, nehogy vagyon-
talan kufárok  silány minőségű cserepet 
a közönség nyakára sózzanak. Csak 
vagyonnal rendelkező és Írásbeli jótál-
lást vállalóktól vegyenek cserepet. 
Ugrón  Ákos.  1—3 

A baccalaureaiusi vizsgára való 
jelentkezés utolsó határideje az előző 
években végzett tanulókra nézve má-
jus 28 dika. A jelzett időig a kéréseket 
be kell adni az illetékes iskolai igaz-
gatóságokhoz. A mult évben érettségit 
t£tt ifjak  diplomájukat haladéktalanul 
vegyék át a helybeli róm. kath. liceum 
(főgimnázum)  igazgatóságánál. 

Köszönetnyilvánítás. Mindazoknak, 
akik felejthetetlen  jó férjem  és apánk, 
néhai Bodrogi Dénes halála alkalmá-
val részvétüket bármilyen uton nyil-
vánították s ezzel fájdalmunkat  eny-
híteni igyekeztek, ezúton mondunk 
hálás köszönetet, úgyszintén e helyen 
mondunk köszönetet a Székely Dal-
egyletnek részvéteiéért. A gyászoló 
család. 

Sport. Pünkösd hétfőjén  látta 
vendégül a Hargita a tövisi C. F. R. 
csapatát, amelyet szép és élvezetes 
játékkal 2 : 1 arányban győzött le. — 
Vasárnap és hétfőn,  román pünkösd 
első és másodnapján, ismételten érde-
kes mérkőzések lesznek városunkban. 
Itt emiitjük meg, hogy a helybeli Kol 
ping héttőn a gyergyószentmiklósi Kol-
pingot látja vendégül egy reváns-mér-
kőzés keretében. A gyergyóiak ugyanis 
a tavalyi Kolping-napon az orszá-
gos Kolping bajnokságot szerezték meg, 
amelyért a helybeliek revánsot szán-
dékoznak venni tavalyi legyőzőjükön. 
— Junius 3 án szezonnyitó athlétikai 
verseny lesz, melyről a következő 
számban fogunk  részletesebben meg-
emlékezni. 

A róm. kath. liceum igazgatósága 
a miniszter úr rendelete és a helyi 
középiskolák igazgatóinak megállapo-
dása értelmében közli a taniitató szü-
lőkkel és szállásadókkal, hogy a tanu-
lóknak esti 8 órán tul még szüleik 
társaságában sem szabad künn marad-
niok. Hasonlóan tilos a tanulóknak a 
mozgószinház látogatása is igazgatói 
engedély nélkül. Egyensapka és kar-
szám viselése szigorúan kötelező. A 
rendelet ellen vétők az intézetből való 
eltávolításnak teszik ki magukat. 

Temetkezési egyletek végnapjai 
cím alatt nemrég egyik 1 lejes újság-
ban egy, a cimnek megfelelő,  híradás 
jelent meg. Egy törvényről volt szó, 
amelynek értelmében azok a temet-
kezési segélyegyletek, amelyek cél-
jaikra rendes tagdijakat szednek, ha 
tagjaik száma a 300 at meghaladja, két 
millió lej biztosítékot kötelesek letenni, 
vagy vaiamely biztosító intézethez kell, 
hogy csatlakozzanak. Illetékes helyen 
érdeklődve, azt a felvilágosítást  kap-
tuk, hogy e hir teljesen téves, s a 
közölt módon rendelkező törvényünk 
nincs. 

Ha a k o n y h á j á n Jó 

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

ecetet lehet kapni. 

Raktár: Str. Horia (Kornis-ulca) 
18 szám. 

A villanytelep mellett. 

x Muzihirek. Szombat este, va-
sárnap d. u fél  7, este fél  9 órakor 
Ave Mária, vagy a szerelem és fáj-
dalom szimfóniája.  E filmet  ne tévesz-
sze össze senki a már rég bemutatott 
Mária nővér és Fehér apáca c. filmek-
kel. Az Ave Mária tartalma és a sze-
replők is egészen mások. Forró, oda-
adó szerelem ez a dráma, melynek 
asszonyát senki tökéletesebben mege-
leveníteni nem tudja, mint Dorothea 
Wieck. Ez a világszerte népszerű nagy 
művésznő egy nagy románc főhősnője, 
egy nagy románcé, amely könnyeken 
és mosolyon át ragad mindenkit a 
happy end felé.  Pazar kiállítású, pom-
pázó film,  disze minden moziműsor-
nak. — Hétfő  d. u. fél  7, este fél  9 
órakor, kedd este : Feldhernhügel. (Pa-
rancsnoki domb.) Főszerepben Roda 
Roda, Elga Brind, Betty Bird és a kö-
zönség kedvence, Iván Petrovics. Iván 
Petrovics énekel és játszik. Bámula-
tos, hogyan tud ő beleilleszkedni 
minden szerepbe. — Jönnek : A zsar-
nok. — Mégis szép az élet vagy Nap-
sugár (Gustav Frölich, Anna Bella.) 

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

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

x Kiadó lakás Szent Imre utca 
42 szám alatt: 4 szoba, konyha. kam-
ra és fatartó.  Értekezni ugyanott le-
het 3 - 3 

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

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