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A farkas  és bárány 
meséje jó régi mese, amely már min-
den nép előtt ismeretessé lett. A mese 
szerint ugyanahhoz a patakhoz ment 
inni a farkas  és a bárány. Felül állott 
a farkas,  alul pedig a bárány. Egyszer 
csak ráfival  a farkas  a bárányr», hogy 
miért zavarta fel  az ivóvizét. Hiába 
erősitette a bárány, hogy ő nem za-
varhatta fel  A vizet, hiszen az a far-
kastól íoly őhozzá, a farkas  ujabb 
meg ujabb okokat talált a civakodásra, 
mig végre az ártatlan, szelid bárányt 
feltalta. 

Ezt a régi mesét juttatja eszünkbe 
a karikáspárt óbégatása, amely minden 
szennyet, minden választási terrort a 
magyar pártra akar fogni,  holott isme-
retes dolog, hogy éppen ők voltak 
azok, akik a székely községeink békés 
csendjét, békés nyugalmát felzavarták 
osztályizgatással, vallásgyalázással, a 
magánvagyonok felosztásának  az 
Ígérgetésével. S most ez a karikáspárt 
mer még terrorrt!] beszélni? Hiszen az 
egész vármegye tudja s a választók 
tízezrei tesznek tanúságot róla, hogy 
a magyarpárt mindenütt a törvényes-
séget, a t̂ csületességet, egymás meg-
becsülését, az ősi erények fenntartását, 
a valtástíszteletet hirdette. A magyar-
párt vezetői nyugodt lélekkel, tiszta 
szivvei merik elmondani, hogy Ők az 
államnak, a közrendnek, az erkölcsi-
ségnek, a törvényességnek tettek szol-
gálatot akkor, amikor a karikások 
vényellenes Ígéreteit kellő értékükre 
szállították le, vallás és osztályizgatá-
sát pedig egyenesen a törvény nevé-
ben utasították vissza. A magyarpárt 
örvendene leginkább, ha a lefolyt  vá-
lasztásnak minden fázisa  a törvény-
és igazságszerető Maniu Gyula elé ke-
rülhetne, hogy látná, hogy hivei hiva-
talos apparátussal, a kormány képviselő-
jének asszisztálásával hogyan játszanak 
azzal a tűzzel, amely már nemzeteket 
és országokat tett tönkre. 

Adatokat keresnek a bnkott 
karikások. 

Szolgálhatunk mi is egy néhány 
adattal, amiből terrort és erőszakot le-
het megállapítani. Bardoczon a válasz-
tás napján, a csendőrörmester magá-
hoz hivatta négy polgártársunkat, akik 
köztudomás szerint magyar érzelműek 
és magyarpártiak, s tudomásukra adta, 
hogy 24 óra alatt el kell hagyniok az 
országot, mert állampolgársági ügyük 
nincs rendben. Megriasztott testvéreink, 
akiknek állampolgársági ügyük csak* 
ugyan függőben  van, 12,500 leüt kel-
lett fizessenek  egy közbenjárónak, hogy 
legalább 8 napi haladékot eszközöljön 
ki számukra a sigurancától. 

Az állampolgársági ügyek általá-
ban jóindulatu szünetelésben voltak 
— a választásokig, de a választások 
alatt egyszerre sürgősekké váltak, mert 
a felemiitett  négy eseten kivül még 
harminckét hasonló eset fordult  elő a 
megyében, vagyis mintegy 40 magyart 
ért hirtelen ez a meglepetés, hogy rög-
lön el kell hagyniok őseiknek földjét. 

Más  adat.  Némethy Albert városi 
polgárt a rendőrségre idéztette egy ur 
s ott azzal vádolta, hogy tiltott gyű-
lést tartott a hadiözvegyekkel, amelyen 
ezek a magyarság mellett való kitar-
tásra buzdittattak. Nagy volt a meg-
lepetés, mikor a >vádlott< szemére 
lobbantotta a panaszos umak, hogy 
éppen tőle kapott megbízást a hadiöz-
vegyek tfelvilágositásárac.  A baj csak 
at volt, hogy a felvilágosítást  illetőleg 

egy kis eltérés volt a panaszos ur és 
a vádlott között. Ha az adatokat ke-
reső Réti ur a tükörbe néz : megtudja, 
hogy ki volt a panaszos, aki a fur-
fangos  kortest a rendőrség elé idéz-
tette . . . 

Más  adat,  A bogözi ifjúsági  ol-
vasókör alapszabályainak elkészítésére 
s a működési engedély megszerzésére 
ezelőtt két évvel Rétit kérték fel  a bö-
gözi ifjak.  »Jó fíu<  kezébe lévén 

, letéve az ügy, az olvasókör meg is 
kezdte működését, mintegy 100 kötet-
ből álló könyvtárat is létesített s két 
éven at nem volt semmi baj. A válasz-
tások előtt egyszerre észrevették a ha-
tóságok, hogy az olvasókör »poUtizál<. 
Persze, nem ugy politizált, ahogy a 
karikás uraknak tetszett volna. S íme 
egyszerre csak megjelent a csendőr, 
bezárta és lepecsételte az olvasó kört. 
A saját felelősségűnkre  felajánlunK 
Réti urnák egy fél  százalékot  a ma-
gyar szavazatokból, ha sikerül neki 
adatokat szereznie arra nézve, hogy a 
bögözí ifjúsági  olvasókórt — a ma-
gyarpárti >népellenesurak« záratták be. 

Még  €gy  adat  A választások alatt 
nagyon gyakr«n kaptak a községek 
oly értelmű hivatalos üzenetet, hogy 
ekkor meg ekkor érkezik a prefectus 
ur,  gyűljön össze a nép. A nép, aki 
tiszteli a hivatali tckiniélyt, össze is 
gyűlt a kitűzött órára. S akkor meg-
jelentek a nép előtt h karikás csaho-
sok — a prefect  nélkül. így éltek visz-
sza az adatkereső urak a nép jóhisze-
műségével. akit hamis ürüggyel kény 
szerltettek a Magyar Párt" ellen szórt 

i rágalmak meghallgatására. 
Ks  még  egy  adat.  Választás után 

a prcfectus  kérdőre vonta a magyar 
tisztviselőket, hogy mertek a magyar 
pártra szavazni ? 

. . . Akik adatoka: keresnek a 
lelkiismeret-szabadság elnyomására, 
nem kell, hogy kivül menjenek a saját 
portájukon . . . 

Egy erőszakos interimár elnok 
A varságiak közmegegyezéssel 

összeállították a jelölő-listákat a köz-
ségi választásokra. Teljes volt az egyet-
értés ugŷ a községi tanácsosok, mint 
a bíró, albiró és pénztárnok személyére 
nézve. Azután, a törvény értelmében, 
felkénék  a jelenlegi ideiglenes primárt, 
Péter  Jánost  és a jegyzőt, hogy a je-
lölő iveket hitelesítsék, vagyis az alá-
írásokat és a személyazonosságot iga* 
zolják. A jegyző eleget is tett a nép 
kívánságának, azonban a karikás pri-
niár, akinek nem tetszik a falu  békéje, 
okosabb akart lenni. Megtagadta a je-
lölő ivek hitelesítését és a község pe-
csétjével való ellátását s írásbeli nyi-
latkozatot adott ki, amelyben kijelenti, 
hogy neki nem tetszenek az u| jelöltek 
s ezért nem hajlandó az aláírásokat 

. igazolni. Szegény varságiak hiába fá-
radtak be Udvarhelyre a csonka jelölő-
ívekkel, a járásbiró a törvényre való 
hivatkozással, nem fogadta  el azokat 
a primár aláírása nélkül. 

íme hová vezet a lelketlen karí-
kásvezérek féktelen  izgatása I Büncse* 
lekményekbe hajszolják a tudatlan in-
terimár bírákat, s törvénytelen eszkö-
zökkel akadályozzák meg a népet al-
kotmányos jogaik gyakorlásában. 

A Magyar Párt, mihelyt az eset 
tudomására jutott, nyomban megtette 
Péter János ellen, a feljelentést  hivatali 
hatalommal való visszaélés büntette 
miatt. 

Vájjon ki fogja  leülni Péter János 
helyett a büntetést? 

Román lapszemle. 

A Curentul  február  2 iki számában 
arról ad hirt, hogz Maurice de Waleffe 
a magyar revíziós propaganda szoU 
gálatába szegődött. A Curentul a fran-
cia saj'ó egv̂ k régi cikkének ismerte* 
lésével kezdi, mely szerint a rendőr-
ség Temesváron meztelenre vetkőztetve 
veri a nőket. Ez a kis híradás, mely 
nagy visszhangot keltett Európa közi 
véleményében, azt akarta a világga-
e'hitemi, hogy Középeurópában még 
van egy ország, ahol a nök nyilvános 
verését a büntető törvénykönyv írja 
elő és különösen a gyöngébb nem 
körében nagy megütközést váltott ki. 
Később egy helyreigazítás jelent meg, 
mely csak arról tesz említést, hogy 
Temesvár, mely e szörnyű bűnök szin-
tere volt, nem Magyarországhoz, ha-
nem Romániához tartozik. Azt hisszük, 
mindenki megérti ennek bűnös célzatát. 
Első célja az volt, hogy a rágalmazást 
megismételje, a másik pedig az, hogy 
felvilágosítsa  a világ közvéleményét 
arról, hogy az a barbár ország, ahol 
a nőket törvényes alapon meztelenre 
vetkőztetve megbotozzák, nem a mű-
velt Magyarország, hanem a barbár 
Románia, amelynek megnövelésére osz-
tották fel  az ezeréves Magyarországot. 
A cikk szerzője, a Curentul szerint, 
Maurice de \Valeffe.  »M. W. jelentős 
tényező Európa SHitójában, háta inegett 
$zámo8 eltejjedt francia  napilap, folyó-
irat áll; nem is beszélve telefonügy-
nökségeiről, ahol készségesen adják le 
jelentéseit s így uralja egész Európa 
közvéleményét. A románellenes magyar 
propaganda őt is megvásárolta. Sike-
rült megvásárolnia a francia  sajtónak 
ezt a vigécét, bizonyára valódi és nem 
VVindischgraetz-féle  hamis frankkal. 
Be is bizonyítjuk állításainkat. A hét 
hónappal ezelőtt megjelent hírnek eu-
rópai visszhangja talán már el is csen-
desült. Körülbelül már csak itt ott be-
széltek arról, hogy Temesvár, ahol a 
botverést a büntetőtörvény engedélyezi, 
Romániában van. M. W. ur — ha 
egyáltalán megérdemli ezt a jelzőt 
azt a parancsot kapta, hogy helyezzen 
el még egy néhány szenzációs cikket 
és az európai szépségek impresszáriója, 
midőn ezelőtt két héttel missz Ma-
gyarország megválasztása végett Bu-
dapesten járt, végre is hajtotta a ren-
deletet. De kifogyott  a rágalmakból. 
Sebaj, jó a r^i is és így egy kissé 
bővebben átstilizálva a Depeche Ma-
rocaine tangerí folyóiratban  újra meg-
jelent a temesvári botrány híre, hogy 
a francia  mohamedánok is lássák, 
hogy van egy »cívílizáltnak« nevezett 
nép, mely a nők megvetésében őket 
is felülmúlja.*  (A Curentul leközli M. 
W. cikkét). 

• 

A Naţiunea  február  9-iki számá* 
ban Bogdan Duica ismerteti a béke-
szerződéseket megelőző román magyar 
tárgyalásokat Károlyi Mihály emlék-
iratai alapján. A megbeŝ Iéseken 
Maniu, Vaida, Gqldis és Erdélyi János 
vettek részt és azt az impressziót kel-
tették Károlyiban, hogy megelégednek 
egy széleskörű autonómiával, melynek 
határozott magyar orientációja volna. 

» 

A Naţiunea  február  11-íkt szá-
mában >Gyulafehérvári  bölcsek* cimen 
Bogdan Duica folytatja  cikksorozatát. 
Gróf  Tisza Istvánnak « M >ívar Tu-
dományos Akadémia kiadásábnit meg-
jelent összes munkái alapján ezt bizo-
nyítja, hogy Hosszú László számos 
újvári gör. kath. püspök a román nem-
zeti mozgalmakról kémkedett a ma-

gyaroknak. Egyik levelében ezt írja 
Tiszának : »Kegyelmes Uram ! Tegotjp 
itt járt Lapedatu János bankigazgató, 
hogy a helyi Konkordia Bank szoká-
sos felülvizsgálatát  elvégezze. Nálam 
is volt és elmesélte, hogy néhány nap-
pal ezelőtt találkozott testvérével, kinek 
Romániában kiterjedt összeköttetései 
vannak. Tőle megtudtam, hogy Fili-
pescu kezdi helyeselni Marghilomannak 
és a kormánynak álláspontját. Ezeket, 
ugy gondoltam, jó lesz tudomásodra 
juttatni. A mai hazai románság köré-
ben az ilyen hírek igen jó hatással 
vannak*. A levelet így fejezi  be 
tSzivből üdvözöl, igaz hived: Hosszú 
László*. »Tehát egy jó román — fÜzi 
hozzá Bogdan Duica —- azt hiszi, hogy 
egy diszkrét és tisztességes roman 
püspökkel áll szemben, elmondja neki 
azt, amit egy másik jó romántól hal-
lott s a román püspök már a máso-
dik nap megirja Tiszának, mit hallott. 
Ez nem magyar-barát szolgálat, vagy 
éppen kémkedés ? íme a szamosujvári 
püspök a Románia ellen megindult 
magyar fegyverkezésnek  és tanácsko-
zásoknak volt híve*. — A Naţiunea Ti-
szának és Hosszúnak még több ilyen 
természetű levelét ismerteti. 

« 

A Viitorul  február  12 iki számá-
ban a kormány erdélyi választási si-
kerének okait magyarázza. >A kor-
mánynak a megyei választásokon el-
ért ugynevezet sikeréhez nagyb«n 
hozzájárult a Magyar Párttal kötött 
kartelje Ezzel kapcsolatban a Magyar 
Párt hivatalosa, a Keleti Újság határo-
zottan kijelenti, hogy a nemzeti paraszt-
párt győzelme elsősorban a Magyar 
Párttal kötött egyezségeinek tulajdonit-
ható. Állításának igazolásául a nevezett 
lap megemlíti, hogy azokban a me-
gyékben, ahol e két párt külön vonult 
fel,  a nemzeti parasztpárti lista nagyon 
gyönge eredményt ért el. Sőt a Keletr 
Újság azt is vallja, hogy a Székely-
földön,  valamint a többi megyékben a 
közigazgatás és a vojník-bandák hal-
latlan terrort fejtettek  ki a magyar vá-
lasztókkal szemben és mindezek elle-
nére a nemzeti parasztpárt a szavaza-
tok nevetséges számát szerezhette meg. 
Például a Pátría ban közölt eredmény 
szerint Háromszékmegyében, ahol 
nem volt kartel, a nemzeti parasztpárt 
4591 szavazatot kapott a 19690 ma-
gyar szavazattal szemben. íme mivé 
zsugorodik össze a kormánv nagy er-
délyi diadala.* 

Ipartestületi ügyek. 
Országos kirakóvásárok : február 

19 én Szászrégen, Kiskend, Nagybo-
rosnyó, 20-án Tövis, 21 én Csíkszereda, 
23-án Homoródbene, 24 én Gyergyóal 
falu,  Nyárádszereda, Székely keresztúr. 

Az adóbevallások befejezést  nyer-
tek, sőt f.  hü lö ével megkezdődnek 
az adókivetések is, amitől iparosaink 
ugy rettegnek, mint soha. A nagy 
munkanélküliség, az általános pénzte-
lenség akkora méretet öltött az egész 
országban, hogy kis városunk, mely 
sokáig csak lapokból olvasta ezt, ma 
már szintén belekerűit e forgatagba. 
Csend van a műhelyekben, a munka, 
a dolgos kéz meg van állva, de a 
gond annál nagyobb, mert élni kelV 
hideg van — fa  kell, ruha — házbér, 
boltbér, gyermekek — százféle  adó — 
Isten tudja felsorolni  mindazt, amit a 
mai iparosnak ki kell izzadni. Kell, do 
honnan ? 

A falusi  gazda hozott eddig pénzt 
a városba, de ma már ő is velünk 
nyög, gabonának, marhának ára nin-
csen, az árut kínálják, de még olcson 

Vatátnap  rf  u fél  6 é*  fél  9-kof:  „HaMhurok  wagy  BcUo,  a Mtie".  M  tftoo  •$]filt  {•gnagycbé  eirkuu  fUmjé.  Tartalma  a eirku$zi  síértfem.  nu^répékb^n  : Wernűf 
Mrmié,  Warwik  Word  é$  Üorúthta  Vhek  — CtQi.  „Vihar-  a téng9fn".  4 fátttttpéen  Oukar  tarhn,  **<xrrf  Mai^.  Mégrúté  i«ng9ré$iMma.  — J8n  Oróf  ihntM  ChrhH.  — Jón 

ăhviMhIhvg»,  — ié9g9n  légió,  Hatalmat  k^Mi  tArgyu  film  Harokko  TrípoHtz  iiratagaiM. 
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sem lehet túladni rajta, mert nincs 
pénze senkinek. Hová vezet ez az ál* 
talános pangás, mikor eszmélnek fel 
a vezetők, hogy az iparos, a gazda a 
tőnk szélére jutott — s ha lezuhan a 
pusztulás mélységébe, magával rántja 
az egész országot? 

Az állam testének legfőbb  három 
életerét az ipar, kereskedelem és gaz-
daság képezte mindig és képezi ma 
is. Nincs más hátra, mint kapcsolatba 
hozni e három ütőeret, tömörülnünk 
keli, egységesen, elszántan, — közös 
erővel emelni szót ott, ahol kell, ahol 
megértik végre a mi jajszavunkat is. 

Az  ipartestület  elnöksége. 

A székely még Amerikából 
is segít székely testvérein. 

A csikszenttamási égettek javára az 
Udvarhelymegyei Gazdasági Egyesület 
utján Vetési István volt udvarhelyi, 
jelenleg amerikai, (Clevela'.d ohiói 3335. 
\V. 97) lakos 5 darab párnát, I dere-
kaljat, 1 szalmazsákot, 4 abroszt, 5 
zsákot, 8 törülközőt, 2 lepedőt, 2 ágy-
tcritőt̂ és 1 darab asztalteritőt adomá-
nyozott. 

Továbbá bágyi egyesek 5 zsák'ga-
bonát, homoródszenfmártoni  egyesek 
14 és Vs v®̂ ® gabonát, 7 darab zsá-
kot és 1 darab törülközőt adomá-
nyoztak. Az adományokat az Egye-
sület vezetősége rendeltetési helyére 
juttatta. 

Az igazi székely szív még a messzi 
iríegenben is megdobban, hallva ern-
beriársai nyomorúságát s oda nyújtja 
segitő kezét a bajbajutottnak, hogy 
azt elhagyatottságában fölemelje.  Derék 
községeink derék népe más adomá-
nyai mellett ismételten hozza a szere-
tet áldozatát szűkölködő székely test-
vérei részére. 

Illesse mindannyiukat köszönet 2 

Megkezdődtek az 
tések. 

adókive-

Adözó polgirtársamk figyelmébe. 

Mai napon megkezdődött a folyó 
évi adókivetés és egyidejűleg kezdetét 
vette a Madgearu-fé'e  adótörvények 
első izbent alkalmazása is. Ezen törvény 
tulajdonképpen megszünteti az adó-
kivető bizottságokat, amennyiben az 
adók megállapítását a pénzügyi tiszt-
viselők hatáskörébe utalja, s igy az 
adókivetésnél az iparkamarai kiküldött-
nek csak tanácsadói és véleményezési 
jogot biztosit. 

Ezek szerint az adózó polgárok 
az adókivetéssel megbizott pénzügyi 
tisztviselő kénye-kedvének vannak ki-
téve, mert az adóeltitkolások megtor-
lására vonatkozó törvény szigorú ren-
delkezéseinek mikénti alkalmazása a 
pénzügyi tisztviselők egyéni felfogásá-
tól és emberiességétől van függgővé 
téve. 

Éppen ezért figyelmeztetjük  adózó 
polgártársainkat arra, hogy az adótár-
gyalásokra felkészülten  jelenjenek meg, 
vigyék magukkal a védelmükre fel-
használható bizonyítékaikat (üzleti 
könyveiket stb.). Abban az esetben, ha 
adósságaik révén adómérséklést kértek, 
vigyék magukkal a mult évben kama-
tok cimén teljesitett fizetésekről  az 
igazolványt, valamint a telekkönyvi 
másolatot is, ha a föld-  és házadónál 
kértek ilyen természetű mérséklést. 

Az iparkamarai kiküldötteket pe-
dig arra kérjük, hogy éljenek a tör-
vényben biztositott ama jogukkal, mely 
szerint, külön Írásbeli véleményt mel-
lékelhetnek az adómegállapitó jegyző-
könyv mellé, ha az adókivetést az 
adózóra nézve törvénytelennek és mél-
tánytalannak tartják. 

Minthogy az uj adótörvény to-
vábbra is fenntartja  az adófelebbezési 
bizottságot, mely a törvény ellenére 
jogtalanul megállapított adók helyes-
bítésére és a törvény helytelen értel-
mezéséből keletkezett kilengések ellen-
súlyozására hivatott, tehát minden 
adózó élhet felebbezési  jogával az adó-
kivetést — távollét esetén a jegyző-
könyv átvételét — követő 20 napon 
belül. 

Különben a magyar párt népiro-
dája polgártársainknak e téren is kész-
séggel áll rendelkezésére, amennyiben 
az adókivetések elleni felebbezéseket 
bárkinek díjtalanul elkészíti. 

A romániai magyar diáksors 
egy njabb áldozata. 

Néhány nappal ezelőtt az állan-
dóan életerőt, idegeket emésztő, verej-
téket, küzdelmeket kívánó, aggodalom-
felhőkkel  terhes egü romániai magyar 
diáksors ujabb áldozatot követelt. Mak-
kal Dénes 20 éves székely fíu,  peteki 
szorgalmas harisnyás gazda gyermeke, 
a székelyudvarhelyi ref.  kollégium egy-
kori növendéke ez, akinek niegrenditő, 
részvétet, megkönnyezést érdemlő ese 
tét már részletesen közölték a megje-
lenésben minket megelőző napilapok. 

A szegény fiatal  Makkai Dénes 
tragikus esetének előzményei vissza-
nyúlnak a kollégium megszűnésének 
idejébe. A jóeszü, addig iparkodó, VI. 
osztályt végzett gyerek sorsában vég-
zetes hatásúvá válik az intézet átala-
kulása. Az addig biztosnak érezhetett 
talajt elveszti lábai alól. A folyvást  ne-
hezedő vizsgáztatási rendszer állandó 
nyugtalansággal tölti el, román nyelv-
tudása kevésnek bizonyul, hogy fela-
dataival eredményesen méeküzdhessen. 
Ismételt bukások után — miután ap-
jával is összeütközésbe kerül — meg. 
kisérli az átszökést Mugytirországra, 
azzal a reménységgel, hogy ott majd 
jobban boldogulhat. Azonban nincs 
szerencséje, elfogják,  visszatoloncolják, 
mert nincsenek rendben a hivatalos 
irasai. E2Után, .merész ciha tarozással 
Bukarestbe megy, azt gondolva, hogy 
miközben kenj-erét megkeresi, egyúttal 
megtanulja a román nyelvet is. Borfiu-
nak áll be vendéglői helyiségbe, újsá-
got árul, zsákokat cipel, közben, mini 
egy román liceum magántanulója, igyek-
szik haladni tanulmányaiban is. A bu-
karesti magyar diákfiuk,  akik közt, 
ezek oithunaban megfordul,  biztatják, 
próbálnak rajta segiteni. Ujabb siker-
telen vizsgára állás után, lelkileg még 
jobban megrendül, összetörik. Zakla-
tott lelkében a honvágy is mind erő-
sebb, de sem módja nincs hazautazni, 
sem erre hazulról Költséget, vagy biz-
tatást nem kap. Végre pár napja, köl-
csönkért összeggel, zaiogba lett sze-
rény holmija árával mégis hazafelé  in-
dul, — és még egy revolverrel. Itt-
hon valahogyan mégis csak meg log 
nyugodni! 

Azonban ereje nem birta már ha-
záig sem. A Prahova völgyében egy 
számára idegen falu  határán főbe  lŐite 
magát. Hozzátartozóinak, barátainak, 
egyik volt tanárának bucsuzóleveleket 
irt, megható szavakkal panaszoiva el 
szomorú sorsát, fiatal  élete eldobásá-
nak okait. Elete, halála azonban sza-
vak nélkül is beszédes sors. X'ajjon 
azok a hatalmon levők, akiK ma az em-
berek sorsát országokban mtézik — és 
s(7kszbr bizony ugy intézik, hogy az 
élet, kicsinynek, nagynak egyaránt, 
mind nyomasztóbb, aggodaiomtelje-
sebb, kibirhatatlanabb legyen — nem 
éreznek-e soha lelkükben megrendülést, 
értesülve az ilyen esetekről, fiatal  éle-
tek mmd gyakoribbá váló, természet» 
ellenes pusztulásáról ? Magának egy-
nek sincs gyermeke, vagy maga is egy 
sem volt gyermek soha ?... 

Az egyetértés jutalma. 
Szép és kedves ünnepe volt Viá-

hiţa — Szentegyházasfalu  komolyabb 
gondolkozású közönségének f.  hó 8 án 
este. Az évek óta fenálló  >Hangya« 
szövetkezet súlyos megpróbáltatásokat 
szenvedett át, sőt a temetésére is ké-
szült egy két jóakaró. Észbe kapiak 
tehát az emberek és kéz a kézben, 
cĝ 'akarattal létrehozták a >Hangya< 
szövetkezet nagyértékü székházát. 
Megntutatták és tettel bizonyították, 
hogy nem igaz ám az, amit a Hargita 
olykor-olykor leközöl az »oláhfalvi«-
akról. Tudunk mi a közjóért is tenni, 
lelkesen és önzetlenül, mert ha nem 
tudnánk, akkor »a nagyok« összerak-
ták volna a bankókat s lett vuJna a 
szövetkezet is csak nagyoké*. De 
nem igy történt. A szegény embernek 
teljesitett munkája, pár szál deszkája, 
léce és a vele jaró nagy jóakarata 
szerezte meg a szövetkezeti részvényt, 
minek ugyanaz az értéke, mint »a na-
gyok* ropogós bankóinak. 

Lakó plébános szövetkezeti elnök 
lelkes szavakkal végezte be a szép 
felszentelés!  szertartást; Zitzmann kán-

tor pedig ősz nte örömmel köszönte 
meg a sok segítséget, lelkes összetart 
tást, együttműködést. A jelenlevők pe-
dig a jól végzett munka boldogító tu-
datával, nemes önérzetével vígan töl-
tötték el az estét a szép teremben, 
sőt »a nagyokc még táncolni sem res-
teltek >a kicsinyekkel*. 

Berényi  M. 

Gazdasági állatkiállitás és 
vásár Székelykeresztaron. 

Az Udvarhelyvármegyei Gazda-
sági Egyesület minden év február  hó 
28 án Székelykereszturon tartani szo-
kott tenyészállat- és bika-vásárát a folyó 
évben is megtartja. 

Az egyesület által adandó dijakon 
kivül erősen lehet remélni azt is, hogy 
a vármegyei állattenyésztési bizottság 
és a mezőgazdasági kamara is jutalom-
dijakkal fog  hozzájárulni a díjazások-
hoz, hogy e vármegye gazdáit állat-
tenyésztésűk fejlesztésére  buzdítsa. 

A kiállításon nem csak az erdélyi 
fehér  és siementhali tenyészbikák fog-
nak dijaztatní, hanem a fehér  és siemen-
thali borjas tehenek, növendék bikák 
és üszők. ' 

A Gazdasági Egyesület rámu-
tatva annak káros voltara, hogy az 
idegen luê yékből importált tenyész-
bikák csakis az itteni tenyésztés vissza-
esésére fognak  vezetni, megkereste az 
állattenyésztési bizottságot, hogy te-
nyészállat szükségletét lehetőleg e vár-
megye területéről szerezze be s csakis 
az esetben vásároljon idegenből, ha itt 
már megfelelő  anyag nem találtatnék. 
A kiállításon kiosztandó egyes dijak-
ról külön hirdetmény fogja  tájékoz-
tatni az érdeklődőket. 

H i R £ K . 
Február 15. 

Idöjósiás. A meteorológiai intézet 
időjóslása a ma délután 1 órakor le-
adott rádíójelentés szerint: Nyugatról 
növekedő felhőzettel  és csapadekhaj-
lammal enyhülés várható. 

Távozik a prefect M'ndegy, hogy 
miért, üe tény, hogy rövid időn beiül 
itt kell hagynia állasát. Mikor jött, a 
magyarság a szokásos reménykedéssel 
fogadta  s nincs miért titkolnunk, hogy 
most is csalódás érzetével kisérjük a 
prefectus  távozását. Belépő jelszava 
az volt, hogy a vármegye közigazga-
tabában nem csinál politikát, hanem 
dolgozni akar. A választások alatt 
láttuk, miképpen dolgozott. Már hiva-
tali müködésenek elején elárulta, hogy 
nem a magyarság vezetőivel akar 
együtt működni, hanem a félreveze-
tést és egyenetlenséget szolgáló be-
furakodókat  engedi érvényesülni, akik-
nek befolyása  folyton  fokozódva,  vé-
gül oda vezette a megye legmagasabb 
méltóságú tisztviselőjet, hogy a leg-
mélyebben belekeveredett a választási 
küzdelembe, kortesekkel járva be a 
községeket, akik a prefectusi  autó lép-
csőjéről szórták' a rágalmakat és a 
gyalázkodó röpiratokat a magyarság 
vezetői ellen. Távozásakor — a vá-
lasztás lesújtó eredményének ismere-
•tében — neki is be kell látnia, mint 
sok más elődének, hogy egy várme-
gyének a közvélemény ellenére való 
kormányzása sem erkölcsi, sem re-
ális sikerekeX nem teremt. 

Eljegyzes. Gál  Janka (Székely-
udvarhely) és Nagy  Sándor ref.  lel-
kész (Kisgalambtaiva) jegyesek. (Min-
den külön értesítés helyett). 

Negyedszer is zsúfolt  ház előtt 
adta elő a mult szombatön este a Szé-
kely Dalegylet ügyes, rokonszenves 
műkedvelői gárdája a Leányvásár c. 
operettet, ^ közönség ezúttal is jól 
mulatott, nagy figyelemmel,  sok taps-
sal adózott ugy a szereplők, mint a 
zenekar eleven tempójú játékának. 

A helybeli Jotekcny Nőegylet febr. 
16-án d. u. 4 órakor tartja ez évi 
rendes közgyűlését a koHegium tanács-
termében. Úgy erre, mint az azt mege-
lőző választmányi gyűlésre az egylet 
rendes tagjait, valamint a választmányt 
ez uton hívja meg az elnökség. A 
szokásos tea estélyeket minden máso-
dik szerdán tartja meg ezután az egy-
let : ugy hogy a legközelebbi tea-estély 
febr.  26 án lesz. 

Meghívó. A székelyudvarhelyi Szé-
kely Dalegylet 1930 március 2 án d. e. 
II órakor a róm. kath. főgimnázum-
ban levő I. emeleti rendes próbater-
mében rendes évi közgyűlést tart, 
amelyre az egyesület tisztviselői vá-
lasztmányi, működő, alapító és pár-
toló tagjait, ez uton is tisztelettel meg-
hívjuk. — Tárgysorozat: 1. Elnöki meg-
nyitó. 2. Titkári jelenrés. 3. Pénztár-
noki jelentés. 4. 1930. évi költségve-
tés megállapítása. 0. Szertárnokok je-
lentése. 6, Gazda jelentése. 7. Felment-
vények megadása. 8. Tisztikar és vá-
lasztmány- ujuás. 9. Alapszabály-mó-
dosítás. 10. Indítványok. — Székely-
udvarhely, I93() febr.Iö  án. Dr.  Gönczy 
Gábor elnök, Zakariás  Miklós titkár. 

Halálozás. Ozv.  Beke  Alberiné 
Séra Irma ref.  igazgató-tanító neje f. 
hó 9 én, 53 éves korában, hosszas 
szenvedés után, elhunyt Nagygalamb-
falván.  Kiterjedt, tekintélyes család 
gyászolja. Nagy részvét mellett te-
mették. 

Szabad liceum. A Polgárt Önképző 
Egylet február  9 iki szabad líceumán 
Wenetsek  József  dr. ügyvéd tartott ér-
dekes előadást a román alkotmány-
törvény köréből A törvények fontos-
ságát és az emberi élet szabályozására 
vonatkozó kihatását ismertetve kifej-
tette a törvények keletkezésének módo-
zatait. A régebbi időkben a szuveré-
nek diktálták a törvényeket, ma azon-
barx azokat a törvényhozó hatalom 
hozza, miután a törvényelőkészitő bi-
zottság azokat n-.egszövegezí és egyez-
teti más, érvényben levő törvényekkel; 
az országgyűlés kéi háza előbb álta-
lánosságban, azután részleteiben meg-
vitatja és letárgyalja, ezek után pedig 
a király azokat szentesíti, aláírásával 
szankcionálja, s azután a Monitorul 
Oficialban  kihirdetik. Végül istnertette 
az országgyűlés tagjainak választását 
Tartalmas előadását igy fejezte  be: A 
törvény végigkíséri az embert születé-
sétől haláláig s azért fontos,  hogy az 
jól és bölcsen legyen megalkotva, mint 
az emberi sors rendezője. Tehát nem 
a sok és idegen mintára készült tör-
vény a fontos,  hanem a mi életkörül-
ményeinkből fókadó  és a mi élheté* 
sünket számbavevő törvények alkotása. 
Ezen előadás után Miklós  János sza-
valta el Kuihen : Siródomh  c. költemé-
nyét, melyet mint ifjú  diák, ezelőtt 52 
évvel is elszavalt volt. A hallgatóság 
élénken megéljenezte. A következő elő-
adást Hirsch  Henrik bőrgyári vegyész 
tartotta gyakorlati tárgyról. Ismertette 
a bőrgyártás fontosságát,  a kivitel mó-
dozatait és az egyes bőrnemek előál-
lítását. Előadása az általános művelt-
ség szerzésöhez szolgáltatott anyagot. 
Mindkét előadónak tanulságos előadá-
sáért, buzgó fáradozásáért  a bíz. elnöke 
fejezte  ki a 100 főnyi  hallgatóság kö-
szönetét. — A most vasárnap délutáni 
szabadliceumon előadók lesznek : Ador-
jánné Veress Margit tanítónő- képzői 
tanárnő : Fülöp Aron és költészete és 
Molnár Imre dr. ügyvéd : A biztosítás-
ról c. tételekről. Látogassunk el mentől 
többen. 

Csak románul! A prefectus  kibo-
csátotta a városi választásra vonatkozó 
rendeletet, amely szerint március 14 én 
lesz a tanácsválasztás. A rendelet csak 
román nyelven jelent meg a városi 
hirdetőtáblákon s igy azt a választó 
közönség legnagyobbrésze nem érti. 
A választások előtt a prefectus  ur na-
gyon jól tudott magyarul, kedves szé-
kely testvéreimnek szólította a válasz-
tókat, akiknek részére a prefectusi 
autó szállította a magyar vezetőket 
gyalázó magyarnyelvű röpiratokat s 
íme most egyszerre elfelejtette  a köz-
érdekű plakátról a magyar szöveget. 

A helybeli róm. kath. egyházköz-
ség a mostani vasárnapon mise után, 
a főginmázium  tornacsarnokában egy-
házközségi közgyűlést tart, amely iránt, 
tekintve a fontos  tárgyakat, a hivek 
körében élénk érdeklődés nyilvánul 
meg. Kívánatos is, hogy minél többen 
vegyenek részt a közgyűlésen, mert 
csak igy szerezhet mindenki tudomást 
az egyházi és iskolai ügyek állapo-
táról. 

X Reumot, hűlés (reuma) ellen 
kenőcs akut fájdalmat,  vérbőség elő-
idézésével gyorsan megszüntet és gyó-
gyít is. Kapható 60 leuért gyógyszer-
tárakban és >Reumol€ S. A. Şighi-
şoara. 

Sándor István farcádi  lakos elvesz-
tett betétkönyvét átveheti a Magyar 
Párt népirodájában. 
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£ Szenzációs olcsó áron vásárolhat HIRSCH RUDOLF 
divatüzlatében. 1 mt. Creppe de chin, minden színben . . , . 300 leu. 

SEines mosó selymek „Grizette" 85 „ 

Kérem kirakataimat megtekinteni I 

l. mt. kelengye-vászon 32 leu. 
Ferii öltöny szövetek bámulatos olcsó áron árusíttatnak. 

Kérem kirakataimat megtekinteni ̂  

Az Udvarhelyi Munkástestedzö 
Egylet ma, szombaton a Barkóczy-
féle  vendéglő nagytermében elsŐ kul-
turestélyét rendezi. A derék törekvésű, 
fejlődni  akaró egyesület mindenképpen 
megérdemli, hogy munkásságát egész 
társadalmunk egységes érdeklődéssel 
kisérje, s céljának elérésében minél 
tömegesebben támogassa. A mai teaes 
tély jövedelme, mint tudjuk, az egylet 
felszerelésének  beszerzésére fog  szol-
gálni, s érdekes, változatos programmja 
— melynek egyes számai közt Tom-
csa Sándor fog  konferálni  — magá-
ban is megérdemli a közönség minél 
nagyobb számban való megjelenését. 

Felhivis a valasztópolgtrokhot. 
Jegyes községekből azt a hiri kapjuk, 
hogy a jegyző nyilatkozattételre hivja 
iol a választókat, hogy melyik listára 
szavaztak s a nyilatkozatot Írásba fog-
l^ja. Figyelmeztetjük a választóközön-
séget, hogy ez törvényellenes eljárás, 
tagadják meg a nyilatkozatot, semmit 
a'a ne Írjanak s az előforduló  ilyen 
esetet azonnal jelentsék be a Magyar 
{'árt népirodáján, amely a választási 
titok megsértése és hivatali hatalom-
mal való visszaélés büntette miatt az 
eljárást minden egyes esetben meg 
fogja  indítani. 

A vakok sorsát, gondozását, lelki 
világát Poltyák Károly vaktanár vá-
rosunkban évekkel ezelőtt nagyon 
érdekes előadásban ismertette. Poltyák, 
aki maga is vak, régebben a kolozs-
vári vakok intézetének volt hosszú 
időn át kiváló, ismertnevü tanára, — 
mindaddig, amig az országos váltó-
y.ások folytán  ő is állás nélkül maradt. 
Azóta mindenfelé  járva, előadásai jöve-
-delméból tartja fenn  magát szerény 
igényeinek megfelelően,  s egyúttal 
szolgálatot tesz a vakok ügyének, az 
tráni érdeklődést kelt, amiben előnyére 
van, hogy nagyon intelligens, tanult, 
tapasztalt ember és kellemes, élénk 
•előadó. Ujabban f.  hó 23-ikától kezdve 
ismét előadói körútra indul, s ezúttal 
« székely községeket fogja  sorra láto* 
^atni. Remélhetőleg, mindenütt meg-
trtő, jóakaratú fogadtatásra,  érdeklő-
•désre talál. 

Egyházi estély A református  leány-
bibliakör 1930 febr.  16-án, vasárnap 
íK u. 5 órakor, a tanitónőképzőintézet 
tornacsarnokában egyházi estélyt tart. 
Az estély változatos műsora a követ-
kező: 1. A gyülekezet éneke: Meny-
ben lakó én Istenem, 37. ének 1. vers. 
'J. Bibliát magyaráz Csép Gergely s. 
lelkész. 3. Szaval: Bartók Irén. 4. 
Énekel: a leánybibliakör énekkara. 5. 
Felolvasást tart: Bíró Sándor tanár. 6. 
J?ene: a ref.  internátus énekkara. 7. 
Szaval: Lőrincz Juci. 8. Zárszó. 9. A 
gyülekezet éneke: Az Ur csudáson 
működik, 260. sz. l.vers. Az estélyre 
a belépés ingyenes. Kegyes adomá-
nyokat adóra, fűtésre  és világításra szí-
vesen fogad  a bibliakör. A rendezőség. 

Gyümölcsfaoltványok csoportos 
faeszHrzdse. Az Udvarhelyvármegyei 
< Gazdasági Egyesület igazgató választ-
mányának határozata folytán  az egye-
sület vezetősége tavaszi ültetésre gyű-
niölcsfa-ohványokat  szerez be, ha meg-
felelő  jelentkezés történik. Egy oltvány 
körülbelül 70—75 leuba kerül. Mind-
azok, akiknek oltványokra szükségtik 
van, jelentkezzenek az egyesület titká-
ránál : Varró Eleknél Udvarhelyen, 
ahol az igénylendő oltványok árának 
egyharmada befizetendő.  Egyúttal fel-
hívatnak azok a vármegyei faiskola-
tulajdonosok, akik megfelelő  fejlettségű 
és biztos fajú  oltványokkal rendelkez-
nek, hogy az eladásra szánt oltványaik 
nemét, faját  és darabonkénti árát 
közöljék, mert az- esetben, ha az igé-
nyelendő oltványok iij megyénkben 
beszerezhetők, igyekszik az egyesület 
vezetősége itt, tehát olcsóbban sze-
rezni be az oltványokat. Jelentkezési 
határidő március 15. 

Egy poltróc találtatott. Igazolt 
tulajdonosa átveheti a Magyar Párt 
ép irodájában. 

Az udvarhelyi gazdák sziníelöadása 
Az «Udvarhelyi Gazdakör*-kebelében 
alakitott műkedvelői gárda f.  hó 22 én 
este 8 órai kezdettel Udvarhelyen a 
Bukarest szálló színháztermében elő-
adja a Piros-rózsa, — fehér-rózsa  nép-
színművet. Felébredt az udvarhelyi 
gazdanép is lethargiájából s már az 
első megmozdulása egy nagy kultur-
teljesítmény. A nép egyszerű fiai  óhaj-
tanak a nagyközönség elé állani, hogy 
tettekkel bizonyítsák azt, hogy ők is 
ráléptek arra az ösvényre, amely székely % 
fajunk  szellemi megújhodása felé  vezet. 
Képházat akarnak emelni a szép és 
jó kultuszának fejlesztésére,  s annak 
javát szolgálja előadásuk jövedelme is. 
Illő, hogy megértsék hivő szavukat 
mindazok, akiket hivnuk az előadásra, 
amely ha talán nem nyújthatna is tö-
kéletest, de az egyszerű föidmives  lel-
kek igaz buzgalmát és lankadatlan 
tudni akarását togja bemutatni. 

Adóügyi diktátorkQdas. Az uj adó-
törvény 20 százaiékos jutalékot ad a 
feljeleniőKnek,  tehát uj kereseti lehe-
tőségeket nyii meg, s uj alkalmat szol-
gáltat egyes adóügyi közegeknek arra, 
hogy a lakosságot zaklathassák, s 
megdöbbentő hozzá nem értéssel vagy 
naivitással vegyes nagyképüsködés-
sel gyakorolják a rájuk ruházott fel-
jelentői jogát, amelyet egyes agentek 
már birságkiszabási jognak minősítet-
tek, s ezt derűre-borura alkalmazzák 
is. De lássunk esetet is! Homoród-
szentmártonban műkedvelői előadás 
volt, utána falusi  tánc. A fiatalság, 
hogy ne kelljen kocsmába menni, meg-
előző nap megvett 20 liter bort, a 
vásárlással megbizva 2 legényt; s éjfél-
kor, amikor elővették a kosarat, a 
fiatalság  ezt a bort szép csendben, de 
jó kedvvel elfogyasztotta.  A megvett 
bor árát pedig a legények összeadták 
a 2 vásárlónak, hogy az adja át kocs-
márosnak. Másnap a helybeli agent 
de urnânre, a legényt megcitálta s 
16000 leu birságot rótt ki rájuk kihá-
gás címén. S mert a legények nem 
Írták alá az általuk nem értett jegyzö-
könyvet — kimondotta, hogy nem is 
felebbezhetik  meg, bírságolása tehát 
jogerős. Még az a jó, hogy Kománi-
aban nincs halálbüntetés, mert ha 
volna, egyes adóügyi Primo de Rive-
rák talán azt is alkalmaznák a 20 
százalékos jutalékért. Nem volna-e 
helyes kitanítani ezen agenteket arra, 
hogy csak addig nyújtózkodjanak, 
amig törvényes jogkörűk takarója ér; 

A hodgyaiak szlnleldadása várO' 
fiunkban. Érdekes szinielőadásban lesz 
része 17-ikén, hétfőn  este városunk 
közönségének. Egy a hodgyaiakból 
alakult alkalmi műkedvelő társulat, 
a hodgyai tűzoltó-egylet rendezésében, 
a Bukarest-szálló színháztermében jó-
tékonycélra előadja Gárdonyi Géza 
Fehér Anna című 3 felvonásos  »be-
tyártörténetc-ét. Az előadás kezdetét 
a plakátok 8 órára jelzik. 

Köszönet részvétért. Mindazok-
nak, akik felejthetetlen,  drága jó uram 
halála alkalmával részvétükkel felke-
restek és nagy fájdalmamban  vigasz-
talni igyekeztek és néhai jó férjemet 
utolsó útjára elkísérték, ezúton mon-
dok szívből jövő hálás köszönetet. 
Külön is hálás köszöneteit mondok a 
Székely Dalegyletnek és a fúvós  zenê  
karnak, özv.  Szabó  Vtktorné. 

Akadémiai székfoglaló. P. Boros 
Fortunát dr., a fíatal  történettudós, a 
Szentferencrend  helybeli Szeráfikumá-
nak tanára, f.  hó ll-én tartotta meg 
székfoglalóját  Kolozsvárt az Erd. Kath. 
Akadémiában. Székfoglalójában  az első 
erdélyi törvénykönyvről és a' katholi-
cizmusról értekezett mély figyelem  mel-
lett. A székfoglaló  után a fiatal  tudóst 
az akadémia tagjává avatták. 

X Értesítés. Tudomására hozom 
eddigi szíves vásárlóinknak, hogy fér-
jem elhalálozása után, az általa alapí-
tott mészárszéket tovább vezetem. Egy-
ben kérem ezutánra is szíves pártfo-
gásukat. özv.  Szabó  Viktorné. 

A felnőtt leányok Marfaltongre-
gációja február  23 án este 8 órakor a 
róm. kath. főgimnázium  tornatermében 
farsangi  estélyt fog  tartani. Műsor: 1. 
Zene. 2. Kis törpe (monológ). 3. Pót-
vizsga (vígjáték 1 felv.).  4. Horváih-
dalokat énekel Bede Irén. 5. Tramplí 
(dialóg). 6, Tavasz ébredése ~ tánc, 
bemutatja Ébert Hajnalka. 7. Ének 
(énekkar). 8. Forog, nem forog  (víg-
játék 1 felv.).  9. Zene. — Műsor után 
tombola lesz, melyen értékes tárgyak 
kerülnek kisorsolásra. Tekintettel a 
műsorra, az estély a jelzett időben 
pontosan kezdődik. 

Tanítók temetkezési alapja. Az 
Udvarhelymegyei Tanító Egyiet már 
évekkel ezelőtt megszervezte intézmé-
nyesen a temetkezési segélyalapját, 
azonban az az egyleti rendes közgyűlés 
meg nem tartása miatt működését 
nem tudta megkezdeni. Azonban Poş-
toiu Péter egyleti elnöknek e tárgy-
ban tett eredményes lépései következ-
tében remény van arra. hogy a taní-
tóság ezen segélyintézménye mielőbb 
életre fog  kelni. 

Jelmezes és álarcos flilérestély. 
A Polgári Önképző Egylet március 
I én, farsang  utolsó szombatján ren-
dezi meg szokásos jelmezes filléres-
télyét, melyre már most felhívja  a kö 
zönség figyelmét  és kéri a rendezőség 
az ifjúságot,  hogy lehetőleg jelmezben 
jelenjék tneg az estélyen. Bővebbet 
falragaszok  utján közöl a rendezőség. 

A trg-mureşi (marosvásárhelyi) 
kereskedelmi és Iparkamara tudomá-
sára hozza az érdekelteknek, hogy a 
trg-mureşi (marosvásárhelyi) kereske-
delmi és iparkamara választói névjegy-
zékének kiigazítása folyamatba  vétetett. 
Ezek a névjegyzékek f.  é. február  1 tői 
február  15 ig terjedő időre a kamara 
titkári hivatalában, valamint a kamarai 
kerület minden városának polgármes-
teri hivatalában közszemlére voltak ki 
léve. Sérelmek fennforgása  esetén (igy, 
ha a névjegyzék adatai tévesek, vagy : 
valaki a névjegyzékből tévedésből ki-
hagyatott) joga van a kérdéseS sérelem 
tárgyában ugy magának az érdekelt-
nek, mint 5 (öt) más választó kama-
rai tagnak a kamarához a névjegyzék-
nek közszemlére tönént kitételétői szá-
mított 15 nap alatt előterjesztéssel 
(contestatio) élni. A kamarának az elő-
terjesztésre hozandó határozata már-
cius 3.ig írásban fog  az előterjesztés-
sel élőkkel közöltetni, az ezen határo-
zatok értelmében kijavított listák pedig 
ettől a naptól (március 3) ugyanazon 
hatóságoknál, amelyeknél közszemlén 
is voltak, 10 napra ki fognak  lűggesz-
tetni. Az ezen kifüggesztés  állal vég-
legessé vált névjegyzékek ellen, a ki-
függesztés  tartama alatti időben (már-
cius 3—13) az érdékeltek részéről a 
rájuk nézve illetékes törvényszéknél 
felebbezés  adható be. Végül «a kamara 
minadazokat, akik akár már fel  van-
nak véve a névjegyzékbe, akár most 
akarjak abba magukat felvétetni,  nyo-
matékosan felhívja,  hogy amennyiben j 
a névjegyzékbe való felvétel  alapjául 
szolgáló foglalkozásuk  (minőségük) 
megszűnt, e tényt a törvény által meg-
kívánt törlés kötelező kereszttil vitelé-
nek eszközölhetésén kivül már csak 
azért is sürgősen jelentsék be irSsban 
a kamarának, mivel ezen bejelentés 
hiánya azt hozza magával, hogy az 
illetők a kamara névjegyzékében to-
vábbra is olyan iparosolt- és kereske-
dőkként fognak  szerepelni, akik hiva-
tásukat gyakorolják, amely ténynek az 
lehet a következménye, hogy továbbra 
is adófizetésre  fognak  köteleztetni. 

X Eladó gazdasági gépek: l Kühne-
féle  II soros vetőgép, 1 Trieur, 1 ló-
kapa és 1 járgány. Értekezhetni: Áru-
központ, B. Reg. Ferdinánd 12. Meg-
tekinthetők Beke Albert örököseinél 
Nagygalambfalván. 

Piaci arak. A buza: luO-115, 
rozs: 80—85, árpa; zab: 
36—40, tengeri: 57—60, burgonya : 
13—16 leu vékánként. S - i 

Az Erdélyi Gazdasági Egylet ma 
gyarorszagi tanulmanyi kirandulása. 
Az Erdélyi Gazdasági Egylet március 
hó 15—24 napjain a budapesti or-
szágos mezőgazdasági kiállítás alkal-
mából egy gazdasági tanulmányi ki-
rándulást rendez Magyarországra, ame-
lyen ugy férfiak,  mint nők a legna-
gyobb kedvezményekkel vehetnek részt 
A kirándulás résztvételi dija különböző, 
aszerint,hogy a jelentkezőkigényelnek-e 
Budapesten elszállásolást és résztvesz-
nek a vidéki kiránduláson, vagy nem. 
A kirándulás részvételi diját négy féle 
csoportosításban állapitotta meg az 
egyesület, aszerint, hogy a jelentkezők 
csak Budapestre mennek, vagy a vi-
déki gazdasági kirándulásra is és hogy 
Budapesten szállodában igényelnek-e 
eisz&llásolást, vagy privát háznál szál-
lanak meg. Az útlevelet és vízumot a 
jelentkezők részére az Erdélyi Gazda-
sági Egylet szerzi meg. A kirándulá-
son résztvenni szándékozók legkésőbb 
március 3-ig kell bekűldjék az Erdélyi 
Gazdasági Egylet titkári hivatala el-
mére (Cluj-Kolozsvár, Str. Andrei Mu-
reş̂  n—Attila u. 10) az állampolgársági 
és személyazonossági bizonyítványaikat 
másolatban. Az érdeklődőknek az E. 
G. E. készséggel nyújt díjtalanul fel-
világosítást. Postabélyeg melléklendő. 

X Eladó egy szalongarnitura, nag>' 
tükörrel, egy gyermekágy és egy 
Garvens-szivattyú Székely udvarhelyt, 
Bethlen- utca 59, szám alatt Szabó 
Árpád tanárnál. 

X Használt irodai irógép olcsón 
eladó. Szász J. tanár, Árpád-u. 6 sz. 

X Kiadó üzlethelyiség. Farkas-
lakán a főúton,  a község legforgal-
masabb helyén egy üzlethelyiség, rak-
tárhelyiséggel együtt kiadó és azonnal 
elfoglalható.  Ugyanott egy , szoba is 
kiadó, esetleg bútorozva is. Érdeklődni 
lehet ugyanott özv. Fancsali János-
nénál, vagy Sz.-udvarhelyen Eichner 
Emilnél, lapunk nyomdájában. 

X A Barkóczy autóvezető szakis-
kola ez évi első tanfolyamát  február 
l-én megkezdette. Vizsga kb. már-
cius közepe táján lesz, hihetőleg még 
a régi törvény alapján. Jelentkezni 
lehet a Birkóczy-garázsban 0-Jorheiu. 
— Ugyanott 1—2 inas felvé-
tetik a mŰlieiy részére. 

Eladö: a Könyvnyomda RéssTénytársasáff 
Odorhelu-SsökelyadTartiely. 

Cmu utcai bntorozoU szoba 
^^^ fcbrn&r  15-tSt I;iad6. 
Cim fflcglodbatő  a tiadöhiValalban. 
nMasMBaaaHHBBBaHBHM « • • i 

E adó egy nagy konyhatüzelő jó 
állapotban 2 lerrel. Megtekint-

hető a tisztelendő nővérek uél. 

Buza és árpa, 
amig a késztet tart, kapható: 

Sxöllősi Samunál. 

Kiadó l akás 
üz le the ly i ség 

ralctárral. A lakás áll: egy szoba, 
konyhar és kamarábót. Esetleg 
trodathelyiségnek is megfelel. 
^ ^ (Szombatfalva). ^ ^ 

Eladó: 
hoíiseii ttzvrü, oiosutt gyapja, mérsé* 
kelt árban. He^t«k>iiiiietö és atvf. 
lietu UrI. R«g. Ferdinaod (Kossuth* 

tUca) 61 szám alatt 
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Figyelem I Előrehaladott idény miatt 
téli áruk olCSÓn kaphatók JAKAB GYULA divatüzlétéberi 

Figyelem! | 

I 

1 mtr. Rollfs  Flanel 55 leu. 
1 „ cérna-szövet, jó mosó 60 » 
Finom Piquet barchet 60 „ 
Tennisflanell  30 , 
= = = = = = F é r f i r u h a s z ö v e t e k n é l 107o e n g e d m é n y . 

F a r s a n g r ó l Dupla Clott paplan 700 leu. 
Ke lengye vászon Pa 45 „ 
Príma Créppe de Chine 380 » 

Elveszett 3 drb juh, egy fehér 
beiice, 1 holdas szQrke és egy 

t éves fekete  bárány, baifQléböI 
hátul kivéve, jobbfaiébe  hátul be-
vágva Megtaláló jeleutse a homo-
ródszPDtmártooi birónál. 

Az Autobus E:x:pres 
Oeland olt^ 
lándi vendéglőjébe 
május Ure  úzletve-* 

töt keres. 

VftD  sierencBém % kö öoség asi?eii to-
domiiára hosni, hogy saját kéazitméayO 

ablak-rolettăkat 
kéuitek Bsékelykereutaroo. Reodeléie* 
ket üdvarhelycD fsimi  Szaltó Andrii 
iiitÍBme«ter, T«mei6 utcA 13 bx. alatt. 
Uiryaí̂ ott kést síiták ii kaphatók. Hi-
teiképei Bsemélyeknek réstleifiietési 

kedveaméojt nyojtok 

Tíiitet̂ tte!: BALOGH JANOSNÍ 
r«l«tU-kéRÍt0, CriatW'Si.-kerecctiir. 

© 
Halló! Halló nem rádiói 

Városszerte beszélik, nem üres frázis,  vagy hirdetési 
trükk, meggyőződhetik bárki róla, hogy valódi angol 
szövetek, előnyös vétel folytán  hihetetlen olcsón kap-

hatók, amig a készlet tart! 
A mai nehéz kereseti viszonyokra való tekintettel, kész 
férfi,  fiu,  gyermek-ruhák, kabátok, nadrágok, rőfös,  kö-
$ tött, rövidáruk, paplanok hihetetlen olcsón. ^ 

LÖBLNÉL (volt Bethlen-utca). 
0 

Boltos pályázat. 
Az ag}agfalvi  fogyasztási  szd* 

vetkezet a boltosi álí&sra pályáza-
tot hirdet. Fizetése: havi 500 
leu fix  és a forgalom  után 
ilIetVR a mouopol és gyapdtt atáa 
I ^I Q jutalék. Lakás l szoba, konyha, 
kerthelyiséggel Fűtésre, világításra 
3 öl fa,  120 liter petróleum. Evi 
forgalom  eeymillfó  körül. 

Bztositékul 50.000 leu kész-
pénz, vagy ÍQgatlaa bekebelezés 
kívántatik meg. Páyázni óhajtók 
f.  évi március ho lO-íg jeientkez-
btnek az Igazgatóságnál írásban 
•agy személyesen. Latíía-Agyagfala, 
p. u. Mugeni—Bögöz, Udvarhely-
megye—Odorhein. 

Ha 

A iÜ  eraságából. NorvéfiáUl  behoxoH 
nVIKINa» jehéia 

HÓ-és SÁRCIPÖK 
elegáns fermájuak  éa leftartóaabbak 
a világon. Tartósaágnkért aaaTatolok. 

As éo taktátomban vásároltakat aj pánal kU 
cserélem, ba aaok két bóaap alatt etozakadoak, 
Vásáxoljon „VIKINO" hó- és sárcipőt, mely 

csak as én raktáromban kapható. 

Tisztelettel: 0 O B R A Y ^ 'P^ 

olcsó és jó sapkat, kalapot akar 
a. K E S Z L E I ? , 
kalapUzleteböl Odorhelu Eötvös-
utca 4 8Z. a. vegyen, hol minden-
fajta uri- és ferfí-kaiapokat  nagy 
= = választékban kaphat. = 

Tanulókat falvesz a Transilvania 
R.-T. autógarázaa Odorhelu Bul. 

Reg. Ferdinánd 38. 
Portást keres azonnali belépésre 

a szállodához ugyanott 

Stékelyudvarhelyt a Budvár-ntca 
1. sz. alatti lakóházas kb. 6 hol-
ddi beltelek szabadkézből eladó, 
tiírtekezni lehet: "Weinberger Ber-

nátnál Kossu'h utca. 

Felhivom a tissteU vároii éa vidéki 
köiöosé^ figyelőiét,  bogy rabtiron 

levő lajit kéízitéiQ ruhakéiz'etemet az 
egési isesoo alatt t lefisoHdabb  árak 
meilett iraaitora: 
HOHZU téli kabát . . . 1S50 L t51 
Mikádő vatUfl  8M > 
Mikádó bGrbéiéaiPl . . . 1500 > 
Egétx rend férfi  rafaa  gyapjo* 

Bzövetböl 1400 > 
Egéis read fia  m â gyapjo* 

Biövetböl 100 » 
Gyermek-ruha 380 » 

Tisxtelettel kérem a vásárló k6söD-
léget tegyen ná!am próbaváBárl&nt, hogy 
meggrösódheaaec ssoUd; kittsolgáláíMi* 
ról és áram Urtóiágárö). 

Ssives pártfogást  kér: 

G O I D IZIDOR. 

A 
Uj mechanikai műhely. 

n. é. közönség szives tudomására adjuk, hogy a Bul. Reg. 
Ferdinánd 20. sz. alatt uJ 

mechanikai és elektrotechnikai műhelyt 
nyitotlunk. 

Vállalunk autó- és rádió akkumulator javítást és töltést, autó-
és mindenfajta motorikus erővel mflködö gépjavítást, rádlé-vevö 
készülékek készítését, javítását és felcserélését, dinamók teker-
cselését és mindennemű, az elektrotechnika körébe vágó munkák 
elvégzését. — Rádió készülékeket vidéken, vásárlási kötelezettség 
= = = nélkül szívesen bemutatunk. 

Az általunk végzett munkákért teljes oarancíát vállalunk. 

Tanulót felveszünk. 

RAPID elektrotechnikai vállalat 

Vágla ki és őrizze meg I 
Mindenki részére módot akarván nyújtani, hogy 

RÁOIÚ-KÉSZÜLÉKET 
szerezzen be, elhatároztuk, hogy mHycn tisztelt 
vevőinknek í. hó 15-től f.  hó 22 ig összes raktáron 
lévő rádióalkatrészeknél 15% és teljes rádiófelsze-
iZlZZ: relésnél 20®/o árengedményt âdunk. ZI^ZZ: 
3 lámpás vevőkészüléket teljes felszereléssel  (ant. 
hangszóró, anód és accum.) 6700 leuért adunk (régi 
ára 8400) Nagy választék villanylámpák és villany-
felszerelésekben.  Fenti időben ezen cikkekre is lÔ o 
engedményt adunk Ne szalassza el ezen kedvező 
^ ^ ^ ^ ^ alkalmat ^ $ ^ ^ ^ 
T r a n s i l v a n i a R.-T. Í̂'SSS!̂  

Ha 
RADIÓT ^^^^  venni, 

ha 
rádióját át akarja alakíttatni, 

ha 
rádió-telepét ki akarja javittatni: 

ugy 
bizalommal íorduljon hozzám. 

J A K Ö fizifcsii  tanár. 

3 szoba, konyha, üveges verenda 
és mellékhelyiségekből álló la-

kás kiálló. Április 24-én elfoglal-
ható. Cim a Űadóban. 

Kiadó vagy esetleg 
xr eladó lakts. xr 
Odorheío—Székelyodvarliely Str. 

Míbaí Viteazul, Király-utca "14. 
iséc szobi, konyha, kamra, pioce, 
uyári konyha kemencével, disznóól, 
tyakól, gyiínaölcáös és Teteményes-
kert éi egy kítüon knt. Március 
elsejére beköltözhető. Krtekezni le-
bet: Kastay Gyulánál. 

Közgyűlési meghívó* 
As Odorb«ia-Í — Biékeljadvarbeijii roa« 

k&tb. jallpffl  KIsfi  TenetkeiMi Egylet fol)'ó 
hó d. u S órakor terţi» 26 ik éri 

rendes közgyűlését 
a róm. katbolíkai eiemi fiuiikoliban,  anftlyre 
a tagokat at »fyiet  iráot érdeklM6>cet 
tíKtélatttl m«f!kivja. 

TArfyMMsat  i 
1. ElDÖki megnyitó. 
"2  St&iBviiiiraló btiotuig jeleotéie 
3 PAiutári Jeiratî i. 
4 PénitárDokoak a feUaeatféoy  m«fad4c» 

it 1»29 évről. 
6. lodit<'áo70k. Ciakit oijr ioáHfáayitk 

tárgyaltatoAk, melyek » ktagyaiM c]4tt 8 
nappal »i elaöknég keMbei irtibao be«4ai-
aak (alaptiabály 6 } ) 

Odorbeio, 193U tebr. 14 

Koajvii>üiuaa Remeaytársas&g OdorAetu—6zelíei;udvarbeiy. 


