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Franciák és németek. 
A francia  kormány két ve-

zető egyéniségének : Laval mi-
niszterelnöknek és Briand kül-
ügyminiszternek berlini látoga-
tása volt a közelmúlt napok leg-
nagyobb feltűnést  keltett, mind-
nyájunkat érdeklő világpolitikai 
eseménye. Nagy esemény volt 
nemcsak azért, mert 53 óta nem 
volt több ilyen, ezt megelőző 
eset, vezető francia  politikus hi-
vatalos minőségben Berlinben 
nem járt. Ennél a külső, formai 
jelentőségnél jóval nagyobb je-
lentőséget kell tulajdonítanunk 
ennek a látogatásnak, ha azt a 
maga, belső lényege szerint fog-
juk íel, ugy tekintjük, köz-
szólammal élve, mint „az idők 
jelét". Mert ilyen értelemben való-
ban nagy esemény és az idők 
jele a francia  politika vezető 
férfiainak  ez az — 53 évi szü-
netelés után tett — berlini 
látogatása. Gondoljuk el, az 
elmúlt hosszú 53 esztendő alatt 
mi minden játszódott le a világ-
politika színpadán, mi minden 
zajlott le az emberiség lelké-
ben, aminek egyik legfőbb  oka, 
éppen a németek és fran-
ciák közötti viszony feszült-
sége volt, az az egymással szem-
ben ugrásra készen álló inge-
rültség, amely az ötven évvel 
ezelőtti francia-német  háború 
után a világháborúban, majd az 
azt követő békekötésben tom-
bolta ki magát, azonban anélkül, 
hogy ez az egymás elleni fe-
szültség ezek közben eloszlott, 
kibékitő harmóniában feloldódott 
volna. 

De most történik valami. 
A gyűlölt németekhez utazó 
francia  kormányférfiakat  francia 
néptömeg váratlan lelkesedése 
kiséri ki a vonathoz, amelynek 
megérkezését éppolyan lelkese-
déssel várja a német néptömeg. 
S amit 53 év óta nem hallott a 
világ: francia  földön  a némete-
ket, német földön  a franciákat 
élteti a tömeg. Történik valami, 
valami végzetszerű, aminek meg-
történését az ember sejtelmes 
előérzettel várta, s ez a tömeg-
érzés lett most a francia  és né-
met államférfiaknál  tudatos be-
látássá. Nem a pénz, nem a 
bankok, nem az országok gaz-
dasága : hanem a nemzetek ju-
tottak válságba, s ezt a katasz-
trófát  érezte meg előbb a töme-
gek lelke öntudatlanul, s e tö-
megérzésből születhetett meg a 
két nagy állam sorsintézőinek 
tudatos belátása. 

. . . Ennek a nagy lelki vál-
tozásnak a hullámai a mi or-
szágunkba is kezdenek átter-
jedni. Román politikusok, akik 
ma nincsenek ugyan uralmon, 

olyan szellemben kezdenek nyi-
latkozatokat tenni, mintha a 
berlini kézfogás  melege őket is 
megérintette volna. Mintha a be-
látás napja kezdené itt is fel-
váltani a gyűlölködések komor 
éjszakáját. Sajtórendszabályok, 
közszabadságok megszorításai, s 
egyéb hatalmi indulatok ijeszt-
gethetnek még itt, mint az éj-
szaka visszameredő árnyai: de 
a nap feljöttét  ezek megakadá-
lyozni nem tudják̂  

Uj magyarsásr. 

A kisebbségi hátrataszitottságban 
átvegetált esztendők odaérlelték a 
nagy román lavina elsodrásának kel-
lős közepébe került és százszázalé-
kosan önerejére utalt magyarságot, 
hogy ne csak faji  létéért folytasson 
örökkétartó harcot, hanem politikai 
igényei is legyenek. Éspedig oly mér-
tékben hangsúlyozza ezeket az igé-
nyeket, amilyen arányban áll a ki-
sebbségi magyar tömeg a néptöbbség-
gel szemben. Talán az a legfontosabb 
inditóoka ennek az -átalakulási próbál-
kozásnak, — melyet maga az idő ér-
lelése dobott bele a magyar rétegekbe, 
mint a természetben az elmaradhatat-
lan tavaszrakeltést — hogy a ma-
gyarság felismerte  saját erejét, azt a 
többmázsás súlyt, melyet mint szét-
törhetetlen szintézis érvényesíthetne az 
állami éleiben. Az idő parancsa sür-
geti ismert falu  munkájában a magyar 
főiskolai  hallgatóságot, hogy öntudatos 
egységgé szilárdítsa a dolgozó magyar 
osztályokat, hogy kivétel nélkül min-
den magyar ember, akinek egyetlen 
életprogrammja a munka, meleg öle-
léssel érezze, hogy ő nem testvértelen, 
nem árva és nem kirabolt idegen a 
saját földjén,  őszinte örömmel ujjon-
gunk minden olyan reformtörekvésnek, 
melyet becsületes szándék és nagy 
jóhiszeműség küld az emberek közé, 
mint a megváltás hírnökét. 

De vigyáznunk kell és tiszta lá-
tással résen kell lennie minden be-
csületes magyar embernek. Résen kell 
lennünk és okos kritikával kell vigyáz-
nunk minden mozzanatra, mely fel-
kavarja a magyarság rétegeinek igaz 
lélekkel vallott nezeteit és port hint 
azokba a szemekbe, melyek szomo-
rúak és könnyesek a fájdalomtól.  A 
magyar szemekbe, hogy ne lássanak 
igazságot és letérjenek arról az útról, 
mely — szigorúan a faj  keretein be-
lül — az emberiség örök ideáljai felé 
vezet. Különösen vigyáznunk kell a 
három székely megyében, mert itt, 
mivel a harc szemmelláthatólag egyen-
lőtlen, azok, akik nyelvük hegyén, de 
nem lelkükben hordják a bóditó igaz-
ságot, a csalafintaság  és ravaszság 
minden agyafúrtságával  igyekeznek 
meglékelni az egységes magyar lelket. 

Éppen azért helyezik támadásuk 
súlypontját a Székelyföldre,  mert ők 
is tudják, hogy az egytömegben élő 
székely nép a romániai magyarságnak 
azon legerősebb bástyája, amelyet leg-
először kell megtörni és lerombólhi, 
hogy a magyarságnak minden b«>,dál-
lása elfoglalható  legyen. Ezért akartak 
annak idején megyénkben ís »ujjé-
születtető« gyűléseket tartani ezek  az 
ujitók s ezért próbálkoznak most Há-
romszéken is uj rendbontással a Tő-
kés-féle  magyarok. 

A megújhodást, a nemzeti küz-
(Jelem ujabb és ujabb életrelendülését 
azonban a magyarság ezektől sohasem 
várja. A hemzeti küzdelembe az Isten 

örök törvénye szerint kapcsolódik be 
a felnövő  ifjú  magyar nemzedék, s 
gyönyörűséggel látjuk a fellángoló  lel-
kesedést, amellyel ő is részt kér a ma 
küzdő nemzedék munkájából. De nem 
az örök törvény munkásai azok, akik 
isteni rendeltetés nélkül, nem a nem-
zet érdekében, hanem a maguk sze-
mélyi érvényesülésükért akarnak uj 
utakat felfedezni,  amelyeken azonban 
a magyarság csak hínárba tévedhetne. 

K. Gy. 

Ujabb rendelet a gyülekezési jog 
gyakorlásáról. 

A vármegyei prefectura  egy kör-
ren deletének az ismertetésére kért, 
amely szerint a vármegyében min-
den nyilvános összejövetel csakis a 
prefectura  engedélye alapián tartható 
meg. A kérvényt, az illetékes rend-
őrhatóság — városon a rendőrség, 
vidéken a főszolgabírói  hivatal (pre-
^ura) — véleményes javaslatával a 
gyűlés előtt legalább 10 nappal előre 
keli beadni a prefecturán. 

Nem tudjuk megérteni, milyen 
törvényes alapon nyugszik ez a rende-
let, minthogy az alkotmánytörvény 
korlátozás és különös engedély nél-
kül biztosítja minden állampolgár szá-

üléstartás jogát, csupán azt 
a kö'V^iöégít írván elő, hogy a gyü-
léstaftást  a helyi hatóságnak előzete-
sen be kell jelenteni, aminek a rend-
fenntartásról  való gondoskodásban van 
a magyarázata. Ettől eltérő megszo-
rításokat csak ostromállapot idején 
szoktak alkalmazni, de tudomásunk 
szerint, jelenleg nincs ostromállapot. 

Ipartestületi ügyek. 
Országos kirakó vásárok : október 

hó 5 én Székelyudvarhely, Szászvaros, 
Dános, Maroshéviz, 6-án Bürkös, Törcs-
vár, 7-én Nagybacon, 9 én Verespatak, 
Zabola. 

Szeptember hó 27-én, azaz vasár-
nap délután az ipartestület hivatalos 
helyiségében tartottu'í meg nagygyűlé-
sünket a Segesvárra áthelyezett beteg-' 
segélyzői központ vísszahozatala ügyé-
ben. A gyűlésen Pop dr. vármegyei 
prefecturai  igazgató, aki állandóan ér-
deklődéssel és figyelemmel  kisérí a 
város iparosságának minden kérését 
és megmozdulását, a polgármesterrel 
személyesen vett részt. Ezenkívül 
ugyancsak részt vettek a kereskedő 
társulat és a Mezőgazdasági Kamara 
kiküldött képviselői ís és sietett meg-
jelenni az iparosság értelmes és ko-
moly része ott, ahol saját ügyeiről 
kell határozni. 

A gyűlést Gyarmathy • István ipt. 
elnök nyitotta meg, üdvözölve a meg-
jelenteket, a subprefecthez  fordulva 
pedig hálás szavakkal fejezte  ki az 
iparosság köszönetét, mert bizony rég-
óta folyik  a harc az iparosság részé-
ről érdekeinek megmentéséért, de ezi-
deíg a hatóságok fejei  bizony nemso-
kat törődtek a kisiparosság sanyarú 
helyzetével, annál kevésbé siettek meg-
jelenni annak gyűlésein. Az elnök sza-
vaira a subprefectus  nyomban vála-
szolt és biztosította az iparosságot a 
hatóságok minden téren való támoga-
tásáról és megígérte, hogy amennyiben 
tőle telhetik, törekszik, hogy a város-
ban minden adófizető  polgárnak a pa-

Szegény embernek a szerencséje is szegény. 
Szegény özvegy asszony Farkas-

lakán Tamás Andrásné. Nagy szegény-
ségében ís van azonb.an neki egy te-
hene s a tehénnek volt egy kis borja. 
Van ezenkívül Véri néninek néhány 
libája is. Voltaképpen ezek a libák 
szerezték is neki a nagy bajt. A libá-
nak az a bolond erkölcse van, hogy 
így ősz felé,  ha fel-felnéz  a végtelen 
levegő égre, eszébe jut, hogy neki ís 
vannak szárnyai, rájön a szabadság 
ösztöne. A Tamásné libái egy ilyen 
sejtelmes őszi napon megrebbentek az 
udvaron, a kis borjú megriadt a szo-
katlan fehér  zajtól, ijedtében neki szö-
kött a kapu-zábénak, belevágta abba 
gyönge fejét,  megrepedt a koponyája. 
Nem szállt el belőle mindjárt az élet, 
de ki lehetett mondani rá a szenten-
ciát, hogy vége van. Ha már vége 
van, — így gondolkodtak az összese-
reglett tanácsadók — nem kell meg-
várni a lassú elmúlást s az ebből eredő 
kárt, le kell vágni a borjut, s megmen-
teni a húsát A falu  mészárosa nyom-
ban meg is alkudta a borjut 900 lejért. 
Az asszony pedig elment cédulát vál-
tani, persze, a jegyzőhöz, mert ez most 
a rend. 

Mégsem volt azonban éppen olyan 
szegény asszony Tamás Andrásné, 
mert lám, azt mondja a jegyző ur, hogy 
a nemrég elhalt apósa után hagyaték 
maradi s arra 700 lej adó van kivetve. 
Igaz, hogy öten vannak az öröklő test-
vérek s így hát ötfelé  oszlana az adó 
is, de tudnivaló, hogy az adó egyetem-
leges, bármelyik örökösön fel  lehet 
hajtani. Nosza szegény Tamásné, fi-
zesd ki előbb a 700 lej adót, addig 
nem kapsz marhacédulát. Megindul 
Vérinén' a faluban,  meg is értik sür-
gős nagy baját jóakarói, összekerül 

hamarosan, — nem az egész summa, 
mindenkinél nagy most a szükség, de 
mégis összekerül 400 lej. Szalad a 
pénzzel Vérinén' a jegyző úrhoz, sza-
ladni kell, mert nehéz a bcn'ju állapota. 
De nem elég a pénz. Adóhátraléknak 
nem szabad maradni, csak ugy lehet 
kiadni a cédulát. Nincs mit tenní̂  még-
egyszer megjárja nagy lelkendezve a 
falut,  még egyszer megszorítja síró 
szavával a könyörületes sziveket. S 
van még könyörület, összecseppen 
nagy nehezen a többi 300 lej is. S 
amíg az összekölcsönzött 700 lejjel az 
irodára szalad, már vezetgetik ís a 
borjut az uton, fel  a mészároshoz. Fo-
hászkodik magában Vérínén': csak 
még addig tartaná meg az életet ab-
ban az Isten, amíg meglesz a cédula, 
hogy szabályszerűen le lehessen vágni 
a borjut. Hiszen a vételárból kikerül 
az adóba fizetett  700 lej s még meg-
marad kettő. Meg is kapta a cédulát, 
de hosszabb volt annak a megszüle-
tése, mint a borjúnak az élete. Mikor 
a kezében lobogtatott írással elérte a 
borjut vivő menetet: akkor a borjú 
már ott feküdt  az uton, élettelenül, 
öngyilkos módon múlva ki a világból. 
Nem a mészároshoz, hanem a dög-
kertbe jutott a husa . . . 

Szegény Véri néni megfizette  az 
adóhátrálékot s most töprenghet nagy 
kára felett,  hogy vájjon ki az oka an-
nak : az ostoba libák, akik még nem 
tanulták meg, hogy ijesztő röpködé-
sükkel ugy sem tudnak a magasba 
emelkedni, vagy az ostoba borjú, aki 
csak az élete árán tudta megtanulni, 
hogy kemény ugyan az ő koponyája, 
de még annál is keményebb — a ka-
puzábé. . . 

MOZi.  — Szombat  e9i9 fél  9. rasárnap  d. u. 6 és este fél  9 órakor  Bécsi  rapszódia.  Unifomisos  finn,  nagyobb,  mint  a Sárgaliliom!  E filmet  mindenki  nézze meg. Helyárak  22—17—12 leu.  — 
Csütörtök  este A velencei  kalmár,  a főszerepben  Menny  Portén,  Werner  Krauss,  Helyárak  /7—I2  -10 lei/. 
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nászát meghallgatva, legjobb tudása 
szerint legyen segítségére. Egyúttal 
főbb  vonásaiban ismertette mindazon 
célkitűzéseket is, melyeket az iparos-
ság, a gazdák és kereskedők megélhe-
tésének könnyítése végett határozott el. 

Nem tudjuk, mennyire lesz al-
kalma a subprefectnek  ígéreteit bevál-
tani, de annyi bizonyos, hogy a meg-
jelentekre nézve megnyugtató hatással 
volt ez a komoly és férfias  igéretadás. 
Egyelőre megemlítjük, hogy valahány-
szor az ipartestület kéréssel fordult  a 
prefectus  és subprefectus  urakhoz, ők 
jóindulattal sietlek elintézni a panaszo-
kat, különösen a kontárügyrői határo-

.zottan állíthatjuk, hogy a vérszopó 
kontárcsoport kiirtása most már irgal-
matlan kezekbe jutott. 

A nagygyűlés anyagának elő-
adója, Pluhár Gábor ipt. titkár a va-
lósághoz hiven részletesen ismertette 
az egyetlen pontot, a betegsegélyző 
központ városunkba való visszahoza-
taláoak kérdését. A többek között, 
mintegy 140 község betegsegélyzői 
tagjainak a nevében megdönthetetlen 
indokokkal támasztotta alá a nagy-
gyűlés azon véleményét, hogy jogta-
lanság és igazságtalanság volt annak 
idején a központot Segesvárra — ugy-
szólva, átlopni. Továbbá ismertette a 
betegsegélyző pénztár azon felületes 
és könnyelmű eljárását, amelyet a be-
teg tagokkal szemben tanusit. Nevet-
séges és éltéktelen gyógyszereket ad-

-nak, melyeket házilag szerez be a 
központ, innen ered aztán, hogy a 
szerencséden és gyógyulást kereső 
beteg -a szódabikarbóna és ászpirin 
adagolásoktól, érthetőleg, nem gyó-
gyulhat meg, ezzel kapcsolatban lelki-
ismeretlenség az is, hogy a betegse-
gélyzői orvosoknak — a sok milliós 
bevétel ellenére — olyan nevetséges 
fizetést  adnak, hogy ezért a betegse-
gélyzői orvostól lelkiismeretes munkát 
nem ís lehet várni. Viszont emellett az 
orvos keze is kötve van a központ 
vezetőségétől, hogy csupán a raktári 
•gyógyszereket adhatja a betegeknek, 
de értékesebb és gyógyító erejű gyógy-
szerek rendelése tiltva van. 

A titkár előadását a jelenlevők 
állandó helyesléssel kisérték, s a fel-
szólalások során is elkeseredett hangok 
igazolták, hogy a betegsegélyzői in-
tézménynek jelenlegi működése miatt 
el vannak a végletekig keseredve és 
a keservesen gyűjtött fillérekből  össze-
halmozott milliók után joggal követelik 
a humánus gondoskodást. A nagy-
gyűlés határozatait összesen 12 pontba 
foglalták,  s az ezeket feltűntető  kérést 
az ipartestület egyfelől  a városi ta-
nácshoz nyújtja be, másfelől  pedig, 
a képviselőházban való tárgyalás vé-
gett, egy bizottság személyesen fogja 
elvinni a prefecLUshoz  és subprefec-
tushoz, hogy támogatásukkal és párt-
fogásukkal  juttassák ezen memoran-
dumot a munkaügyi miniszter úrhoz, 
hogy végre a sínylődő munkásosztály 
is emberies és igazságos elbánásban 
részesüljön. 

A mestereknek tudomására hoz-
zuk, hogy a tanonciskola igazgatósá-
gának értesítése szerint, még mindig 
mintegy 70 mester nem iraita be ta-
noncát az iskolába, így azok feltétlenül 
meg lesznek büntetve. Tévednek a 
mesterek, ha elhallgatni próbálják a 
tanoncok beiratását, mert az ipartes-
tűlet minden egyes tanoncszerződés 
után nyomban értesíti az iskolát és 
igy a tanonc szegődteiések pontosan 
nyilván vannak tartva. 

Ismételten felhívjuk  ugy a helyi, 
mint a vidéki iparostestvéremk figyel-
mét arra, hogy a cégbejegyzés határ-
ideje október hó 10 ikén befejeződik, 
lehát igyekezzenek mindazok, akik 
erre kötelezve vannak, iparengedélyü-
ket bejegyeztetni, mert ennek elmu-
lasztása esetében 40.000 leuig terjedő 
pénzbírság van kilátásba helyezve. 

Elhelyező osztályunk keres meg-
bízható csizmadia- és kovács segéde-
ket, továbbá kovács-iparba tanoncokat. 

Az ipartestület elnöksége. 

Hef.  kórház-sorsjegy,  mely-
lyel  szerencsés  esetben egymillió 
leus főnyereményt  nyerhet,  kap-
ható a Könyvnyomda  R.-T.  üzle-
téhen.  A kisorsolandó  nyeremé-
nyek összege 3 millió  500 ezer 
leu.  Egy sorsjegy ára 100 leu. 

R e f o m á t i s  nőszoTetsé ir i é s i f i s á i i  m o l t ó t e r 1 1 - é i v á r o s n i l í t e i . 
Hírül adtuk már, hogy a f. hó 

ll-iki, vasárnapi nöszövetségi kiállí-
tással kapcsolatosan nöszövetségi és 
ifjúsági  konferenciákat,  valamint falusi 
kulturnapot rendeznek az udvarhely-' 
köri református  egyházközségek. Most ' 
módunkban van leközölni a részletes 
programmot is. 

A napi ünnepségek istenii sztélét-
tel kezdődnek a templomban, délelőtt 
10 órakor. Az istentiszteleten szolgál-
nak: LŐrincz Áron farcádí,  Kiss Ist-
ván kecseti lelkészek. Közénekkel 
közreműködik a kecseti nőszövetség 
énekkara. Istentisztelet után 11 órakor 
a kiállítás megnyitása a kollégium 
tornacsarnokában. A kiállítást meg-
nyitja dr. Gyárfás  Pálné, az udvarhely-
megyei ref.  nőszövetség elnöke. Elő-
adást tart Haáz F. Rezső ref.  képző-
intézeti tanár. Az előadás után követ-
kezik a köri nőszövetségek gyűlése és 
konferenciája  a templomban: Imád-
kozik Rácz Gábor bikafalvi  lelkész, 
megnyitót mond dr. Gyárfás  Pálné. 
Előadást tartanak: Adorjánné Weress 
Margit képzőint. tanár es Lydia test-
vér, a marosvásárhelyi diakonissza-
intézet vezető diakonisszája. A köri 
munkásságról beszámol Szabó An-
drásné, a székelyudvarhelyi nőszövet-
ség alelnöke. A nöszövetségi konfe-
rencián még közreműködnek: énekkel 
a farcádí  vegyes dalárda, szavala-

tokkal a sűkői és farcádí  nőszövetség 
részéről egy-egy leány, nőszöv. tag. 
Ugyanebben az időben a kollégium 
rajztermében köri ifjúsági  összejöve-
tel lesz. Itt imádkozik Kiss Ferenc 
hodgyai lelkész, előadást tart Vajda 
Ferenc tb. esperes, székelyudvarhelyi 
lelkész. Közreműködnek énekkel, sza-
valatokkal a farcádi,  sűkői, hodgyai és 
kecseti ifjak. 

Délután  fél  3 órai kezdettel a 
Bukarest- szálloda szinháztermében p. 
köri faluk  népies kulturűnnepélye és 
az ősi népviselet bemutatása a vár-
megye különböző részeiből. A műsor 
prológussal kezdődik, kecseti előadó-
val. Szerepelni fog  a körben levő négy 
dalárda: a székelyudvarhelyi, farcádi, 
kecseti vegyes és a hodgyai férfi  dalárda. 
Komoly szavalatot ad elő Bikafalvá-
ról id. Széles János, aki a költő taná-
csát fogja  tolmácsolni népünkhöz. Ere-
deti székely nótákat fognak  szólóban 
énekelni Hodgyából: Bedő Domokos, 
Boldogfalvárói:  Benedekné Bán Mar-
git. Közreműködik a ref.  képzőintézet 
zenekara Seprődi Anna tanárnő veze-
tésével. Magyar táncot mutatnak be a 
hodgyai ifjak.  Az előadás keretében 
lesz az ősi népviselet bemutatása, az 
ifjak  együttes, majd csoportonkénti 
felvonulásával  és Kiss István kecseti 
lelkész kisérő előadásával. 

Román lapszemle. 
A Nafiunea  szept. 25 íki számá-

ban, néhány napi szünet után, foly-
tatja a magyar revíziós törekvések 
propagandájának történelmi ismerieté 
sét: 1927 novemberében a magyar 
nemzeti szövetség tiszteletbeli tagjává 
választja lord Rothermeret s két fiatal 
embert propagandamunkára külföldre 
kűld. Ugyanez a szövetség 1927 év 
végén Délamerikában »Riograndei Ma-
gyar Híradó« címen a revíziós propa-
ganda céljára magyar lapot alapit. Ez 
év szeptemberében lord Rothermere 
amerikai utja során Amerika segítsé-
gére appellál a trianoni revízió elősegí-
tése érdekében. Propagandájának ered-
ményeképpen 1927 dec. 10 én New-
Yorkban megalakul a Revíziós Liga, 
melynek elnökévé Hoower szenátort 
választják. 

* 

A Curentul  szept. 25 iki számá-
ban Romulus Dianu azt igyekszik bi-
zonyítani, hogy a lengyelországi uk-
rán forradalmi  mozgalmat Németor-
szág hivatalos körei pénzzel és fegy-
verek szállításával támogatják. Két 
ilyen forradalmi  szervezet van, az 
egyik az U W. Q.. a másik az U. N. 
D. O. Hivatkozijí Wickham Siced ne-
ves angol politikai íróra, aki a Zeit 
című német íolyóíratbím (1931 évi 
első szám) azt irja, hogy szemernyi 
kétség sincs abban, hogy a kelet 
galíciai események revíziós célokat | 
szolgálnak és német üzelmekre vezet-
hetők vissza. Jó ezeket nekünk is tud-
nunk — fejezi  be közleményét Dianu 
— mert véletlenségből ezek az ukrán 
irredenták ugyanazok, akik a román 
állam egységét is fenyegetik  Bukovina 
és Bessarábia irányában emelt igé-
nyeikkel. 

« 

Az Universul  szept. 27 iki szá-
mában ismételten azzal a felhívással 
foglalkozik,  melyet Brandsch a szá-
szokhoz a maguk revíziója érdekében 
intézett. Ez a figyelmeztetés,  irja, nem 
volt a türelmetlen szászoknak ínyére. 
A Kronstádter Zeitung sajnálatos 
kisiklásként emlékezik meg e felhí-
vásról s Jorga cikkét, melyet ezzel 
kapcsolatosan a Neamul Romanescbe 
irt, igen jelentőségteljesnek tartja, de 
visszautasítja azzal, hogy a szászok 
sohasem fognak  jogaik elkobzásába 
belenyugodni, bárha az Jorga alatt is 
folytatódik.  A szász lap egyebként azt 
ftjánlja  a román sajtónak, hogy az 
ilyen revíziós tanácsok helyett vegye 
inkább a maga középkori felfogását 
revízió alá, melyet a kisebbségi kér-
désben tanúsítani szokott. 

* 

A ISieawul  Románesc szept. 27 íki 
számában hosszú cikkben foglalkozik 
az amerikai magyar revíziónista pro-
pagandával. A magyarok, miután lát-
ják, hogy revíziós törekvéseik Euró-

pában nemigen találnak visszhangra, 
tevékenységűk terét ujabban Ameri-
kába teszik át. Számításuk nem ís 
rossz. Ha a pusztán tanyázó szom-
szédainknak sikerülne az amerikaiakat 
meggyőzniök, valóban nagy eredményt 
érnének el. Ennek az érdekében nagy 
erőfeszítéseket  tesznek: élő és irott 
szóval, művészeti tereken, színházak 
és mozgófényképek  világában. Holly-
woodban a magyfir  mozi színészek 
egész külön csoportot alkotnak, kik 
minden eszközt megragadnak a ma-
gyar revíziós mozgalom érdekében. 
Ennek a jól megszervezett tervnek 
egyik legújabb állomása Bethlen Mar-
git grófnőnek,  a volt miniszterelnök 
feleségének  tervbevett amerikai kör-
útja. Az amerikai románok sem ma-
radnak azonban tétlenül s az America 
című lapjuk mozgalmat indított, hogy 
a künnélő románság ezzel a körúttal 
kapcsolatosan ne elégedjék meg puszta 
tiltakozásokkal, hanem, készüljön föl 
arra, hogy minden állítást, mely el 
fog  hangzani, történelmi és statisztikai 
adatokkal meg tudjon cáfolni. 

Megkezdődnek a szabadtíceumi 
eSoadások. 

Sokszor esünk abba a téves fel-
fogásba,  hogy a nyomorúság és szen-
vedés idején nem időszerű a tanulásra, 
a szellemi képzésre való összejövetel, 
mert hiszen — önbizalmunkat vesztve 
— egymásnak csak panaszainkat sír-
juk el, csak a sok nincsenséget sora-
koztatjuk fel,  s az előadandó elméleti 
dolgokból, vagy fellángoló  szavalatok-
ból nem értünk meg semmit, nem lel-
kesedünk azokért. 

Kétségtelen, van ebben valami 
játszati, hangulati igazság, de a mély-
reható vizsgálódás eredménye mégis 
csak más és pedig az, hogy a nehéz 
küzdelmek idején kell a megfeszített 
észbeli tevékenységre elhatározni ma-
gunkat és annak kigondolásaival min-
den eddig nem létezett ujat kitervezni 
és azt javunkra, megélhetésünkre ki-
építeni. Ezen életadó elvtől vezérel-
tetve, a helybeli Polgári Önképző Egy-
let- szabadliceumi bizottsága a köze-
ledő őszi-téli idényre megállapította 
az ingyenes szabadoktatási előadások 
idejét és tárgyait is. Eltérően az eddigi 
szokástól, mosi havonta csak egy elő-
adás lesz és a tárgyak sem váltakoznak 
esetenként uj tárgykörben, hanem az 
októbertől áprilisig tarló idény alatt 
sorra kerülő hét előadás, egy kivéte-
lével, mindig : „Az iij irányú gazda-
ság Erdély  népei számára'*  főcim  alá 
sorakozik, az alcímek pedig azon gaz 
dasági ágazatokat ismertetik, melyek 
révén a kis tételekből társulással szép 
jövedelmet lehet összehozni, nemcsak 
a falusi  gazdaközönségnek, hanem a 
városi polgárságnak is. S hogyha ezen 
ismertetések tuzditásai után nem is 
venné mindenik városi hallgató a kisebb 

gazdasági ágazatokat mivelés alá, mégis 
szikrát pattanthatnak ki azok a lelkek-
ből és az elmét csak gondolkodásra 
ösztönzik és a szövetkezetten való kis-
gazdálkodásra, jövedelemszerzésre ser-
kentik. Akinek tehát az eszmék, a nyuj • 
loit ismeretek birtokába jutnak, csak 
igyekezni fog  kiutat találni az élet nê  
héz küzdelmeiből, annak lenyűgöző 
tehetetlenségeiből. Ha tehát csupán 
ennyi értéket tudna is juttatni a meg-
kezdendő ciklusos szabadliceumi elő-
adások egyűttesége : már igy is betöl-
tötte hivatását. De bizonyára sokan 
lesznek, akik az értékesnek Ígérkező, 
kisgazdasági ágazatokból nyert okta-
tásokon elindulva, jövedelmet fognak 
maguknak teremteni egyedenként is, 
de érdekcsoportokba összeszövetkezve 
annál bizonyosabban és feltétlenül  na-
gyobb eredményekkel. 

Egyelőre csak az okszerű gyü-
mölcstermelés és gyümölcsexport ál-
talánosan felszínre  hozott kérdéséi ál-
lítjuk példának, melynek jövedelme-
zősége és művelése ezidőszerínt isme-
reteinken kívül áll, s ezen gyávasá-
gunk és tehetetlenségünk miatt, a tő-
lünk 5000 kmnyí távolságra fekvő  Ka-
lifornia  gyümölcstermelői viszik el tő-
lünk a rengeteg pénzt, a mi almánk-
nál gyengébb zamatu, de hibátlan és 
gyönyörűen kinevelt almatermésük ide-
importálása folytán.  EzL tanuljuk meg 
mi is és milliók lognak jutni összes-
ségünk birtokába. 

De nem kisebb jelentőségű azu-
tán a tyuktenyésztés üzembevétele 
és ennek révén a levágott tyúkok hú-
sának kiszállítása; a tojás töaiegter-
melése és standardirozott minőségben 
a külföldre  való exportálása, mindkettő 
elsőrendű kisgazdasági foglalkozás. 
Azután a kisebb áilalok tenyésztése, a 
fajta  kiválasztásával és a helyes ne-
veléssel, értékesítésseltovábbá az ál-
lati termékeknek, mint a tej. vaj, sajt, 
méz nagyobb arányokban, csoportok-
ba való összeállással történő terme-
lése és kivitelképpen való eladása 
a szövetkezeti alapon való szervezke-
dések megismerése ; a pénz, mint gaz-
dasági és forgalmi  eszköz, annak meg-
szerzése, gondozása és végül ezen gaz-
dasági sorozaton kívül 2. ik előadás-
képpen a Benedek Eleknek, gyer-
mekifjuságunk  kitűnő Írójának és köl-
tőjének emlékére szentelt ünnepély. 

íme. ezen rövid ismertető is reá-
világit azun kitűzött törekvésekre, 
melyek szerint a tanulás, ha arra al-
kalmas témákat hoz a rendezőség, még 
letörött hangulatunkban ís nagy gya-
rapodást, értéket jelenthet. Gy. 

fma  mmrmmmimmjmMiBmiisiam 

Bárki mindent l(ap 
'eljes megeiéKCiíéHr.' és hiíton jó er,4-
méciyt ér ei, hd most ősszel SKüKség-
ietét. jhcint, fulipao  és flíjyob  poropáa 
virAgdBgymttkbau HotiaDdié.ból, továbbá 
fÓ2t;iék-„  virtp;- és me^ógavd-ksági mag 
Tuit, DÖvéayeit, legLtimesobb rÓKS&it 

^ S ü h l e Á r p á d - c é g n é l , 
udvari kZAllitó, magkereskedés és ker-
téBítíti telepéD, TIM1§0ARA JII/16. 
(Alapiltíitott 1875) saerzi be. — Ár-
jegyzék kiváQHtra iugyeo és bérmentve. 

SPORT. 
A Hargita Testedző Egylet a mult 

vasárnap játszotta egyik legerősebb 
mérkőzését a segesvári Aquillával, ame-
lyet fölényes  játékkal, 3: 1 arányban 
győzött le, jóllehet .a Hargita tartalé-
kolva volt. A mérkőzés első gólját 
Váry lőtte, rég nem látott bombalövés-
sel. A többi gólt Ferenczy Jenő és 
Solymossy lőtték. 

Vasárnap, f.  hó 4 én a Hargita 
Segesváron fog  játszani. Ellenfele  a 
jóképességű STV. lesz. 

Erdély története, Jancsó Be-
nedek nagyérdekességű könyve, mely-
lyel mult számunkban részletesebben 
foglalkoztunk,  kapható a Könyvnyom-, 
da R. T. üzletében. Ára 80 leu. 

Földbérlet. A helybeli reformá-. 
tus egyház a sósfűrdő  melletti földjét 
1931 október 11-én d. e. 11 órakor, 
a kőkereszttéri tanácsteremben tar 
tandó nyilvános árverésen, haszon-
bérbe adja. Árverési feltételek  a lel» 
készi hivatalban. 
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LdLAAiAA^ kJUkiki M MI 
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női és férfi  divatszövet-ujdonságok, selymek és minden más röfös  és 

kötött áruk m e g l e p ő o l c s ó á r b a n kaphatók. 

Október 2. 

Őssi  rózsa. 
A mezőn a fakult  ősz  ködéhen 
Olyan kínzott  a nyiló virág, 
•Sárgultan  hull  a levél  az ágról, 
S fagyni  készül  a kopár  világ. 

Északi  szél sivit át a réten — 
Elhalványul  mittden  nyári szin, 
A bús tarlón  miért is virágzik^ 
Oh miért az ilyen őszi  kin? 

Őszi rózsa, fehér  gyász virága, 
A nyár sirján nyiló kegyelet. 
Bár búsit a sivár, halvány élet: 
Virágzói  az őszi  bú felett. 

Székely  udvarhely,  1931 szept. 
Bolyai  Gáspár. 

Fapváltofsás  két unitárius 
egyh&zban* A K ss Sándor helybeli 
unitárius )eli<ész ellen folytatott  fe-
gyelmi ügy azzal a megegyezéssel 
fejeződött  be, hogy Kiss Sándort a 
jánosfalvi,  az ottani lelkészt, Sigmond 
Józsefet  pedig a székelyudvarhelyi egy-
házközségbe helyezte át a püspök köl-
csönösen. Kiss Sándor, akinek kéré' 
sére történt a csere, fegyelmi  ügyének 
ujrafelvétele  iránti kérését visszavonta. 

Uj vasúti menetrend lépett 
életbe, október elsejével. A városunk 
és Segesvár közölt közlekedő vonatok 
menetrendje ezután a következő lesz. 
Az Udvarhelyről  való indulás ideje 
reggel 5 óra 30 perc. déli 12 ó. 50 p. 
és este 9 ó. 08 p. Ezeknek a vona-
toknak érkezése Segesvárra reggel 6 
ó. 52 p., d. u. 2 ó, 16 p. és este 11 
ó. 26 p. A Segesvárról  való indulás 
ideje reggel 6 ó. 54 p., d. u 2 ó. 55 
p. ós este 9 ó. 07 p. Ezeknek a vo-
natoknak Udvarhelyre való érkezése 
reggel 9 ó. 04 p., d. u. 4 ó. 29 p. 
és este 11 ó. 29 perckor. — Az uj 
rend az eddigihez képest rosszabbo-
dást jelent városunkra nézve, egyrészt 
a reggeli és esti vonatoknak késői ide-
érkezése miatt, másrészt különösen 
amiatt, hogy a fővonalakhoz  való csat-
lakozás is kedvezőtlenebb lett. A kö-
zönség általános óhaja, hogy az ille-
tékesek járjanak közbe ennek a hely-
zetnek a lehetőség szerinti korrigálása 
erdekében. 

Hal&losa0. Kassay  Ferenc  89 
éves korában, szeptember 27 ikén, vá-
rosunkban elhunyt. A magas korban 
elhalt, tisztes iparost kiierjedt rokon-
ság gyászolja. 

A kenyérbélyeg;nek  az ott-
honi sütésnél való alkalmazásáról is 
hirek terjedtek el nemrégiben, melyet 
sokan olyan változatban is terjesztet-
tek, hogy az otthoni sütőkemencék 
után is adót fognak  kivetni, s aki ezt 
fizetni  nem hajlandó, köteles kemen-
céjét lebontatni. Ezekről a hirekről 
magunk is megemlékezve, hozzátet-
tük, hogy mindez csak mese, kitalá-
lás, a mindenféleképpen  sokat izgatott 
emberek fantáziájának  szüleménye. 
Most egy ugyanebben az ügyben a 
vármegyei prefecturától  ki.poU hiva-
talos értesítés is megállapítja, hogy az 
otthoni kenyérsütés ilyen megadózta-
tása nem igaz, arra nézve semmiféle 
rendelet nincs. Egyesek tehát csak azt 
a rendeletet értették félre,  amelyik a 
házi készitésü, de a pékeknél  sütött 
kenyereknek a felbélyegzéséről  intéz-
kedett. 

Ak Ö92i bacoalaurátusi vixs* 
gára a helybeli róm. kath. főgimná-
ziumból jelentkezett 4 uj és 14 régi 
növendék. Ezek közül 15 en a bras-
sói »Me$ota« líceumban működő bi-
zottság előtt vizsgáztak. Az uj növen-
dékek közül átment 3, a régiek közül 
5, összesen 8. Más bizottságnál vizs-
gázott 3 régi növendék, kiknek szin-
tén sikerült a vizsgájuk Eszerint a 
sikerrel vizsgázottak száma 11 s igy 
az eredmény igen jónak mondható, 
ami az ifjak  szorgalmán kivül a taná-
rok' lelkiismeretes munkájának kö-

• szönhető. 

Ab óravaltosas éa a heHy 
béli kereskedések. Az óraváltozás 
folytán  a helybeli kereskedők üzleteiket 
ezután rendes napokon reggel 7 órá-
tól fél  1 óráig, délután fél  3 órától fél 
7 óráig tartják nyitva. Kivétel szombat 
és az ünnepekel megelőző napok es-
téje, amikor a zárás 7 órakor történik. 

Révay Györgynó nyugalom-
ban. Révay Györgyné, a helybeli áll. 
leányliceum tanárnője szeptember vé-
gével nyugalomba vonult. Ez alkalom-
ból szerdán az intézetben ünnepség 
volt, amelyen a távozó Révaynét tes-
tületi kollegái és a növendékek bú-
csúztatták. 

Rendes kösgyülése less as 
udvarhelyi ref.  egyhásmegyé-
nek f.  hó 8 án d. e. 10 órai kezdet-
tel, városunkban, az egyházközség 
tanácstermében. A gyűlés főbb  tár-
gyai, az elnöki megnyitón kivül, az 
esperes, a főjegyző,  számvevő, tan-
ügyi előadó, belmisaziói előadó jelen-
tései, az egyházmegye 1931 évi szám-
adása, 1932 évi költségelőirányzata, 
továbbá egy lelkészi egyházmegyei ta-
nácsbiró választása. 

A bélyegkötelesettség alá 
eső szersödeBek és md.s okmái-
nyok azonnali bemutatása. A 
helybeli pénzügyigazgatóság felhívja 
az összes érdekelteket, hogy az összes 
adásvevési, bérleti, alkalmazási és 
minden a bélyegtörvény alá tartozó 
más szerződéseket és iratokat elké-
szítésük alkalmával azonnal mutassák 
be ílletékezés végett a pénzügy igazga-
tóság bélyegügyosztályában, ellenkező 
esetben a törvény teljes büntető szi-
gorát fogják  alkalmazni. — Ezen ok-
mányok bélyegeit a bélyegeken át al-
kalmazott aláírással, vagy az okmány 
első szavaival alkalmazott átírással kell 
megsemmisíteni. A meg nem semmi-
sített bélyegekért a bélyeg ötszörösét 
szabják ki, mint büntetést. 

Borah esenátor ujabb nyi-
latkozata a békerovixiókról. Az 
11 Popolo d'ltalia cimü olasz lap lon-
doni levelezője szerint Borah szená-
tor, az amerikai szenátus külügyi bi-
zottságának elnöke érdekes kijelenté-
seket tett a békeszerződésekről. Ha a 
világ nem hagyja abba a fegyverke-
zést — mondotia —, ugy még súlyo-
sabb gazdasági krizisneK nézünk elébe 
mint a mostani. A békeszerződések 
azok, amelyek egész Európa életét 
megmérgezték. Ezeket kell revízió alá 
venni, ha a világ nem akar ujabb 
háborút 

Drága a villany fogyasztás. 
(Panaszos levél.) Kevés a pénz, nagy 
a nyomorúság, s emiatt egyes dolgok 
ára ís rendre lefelé  morzsolódik. A 
gazdák különösen a terményeik rend-
kívüli megolcsóbbodása miatt vannak 
elkeseredve, s alább szállott a mult 
évihez viszonyítva a napszám ís. Van-
nak azonban dolgok, amelyek nem 
akarnak megolcsóbbodni, annak elle 
nére, hogy olcsóbbodhatnának. Ezút-
tal a városi villany-vílágítás árát akar-
juk megemliiení, amely most is olyan 
magas, mint amilyen magasra a pénz-
bőség idején, egészen más viszonyok 
közt, évekkel ezelőtt felemelték.  Pedig 
azóta a szén ára is jelentékenyen 
alászállott, hogy mennyivel, arra nézve 
csak azt emiitjük példanak, hogy. egy 
zsák szén, melynek az ára volt 30— 
40 leu is, ma már 8—10 leuért vásá-
rolható meg. Hallottuk azt ís, hogy a 
villamos üzem alkalmazottainak a fize-
tését is nemrégiben leszáliitottak. Az 
üzemköltségek tehát anyagban ís, 
munkabérekben is mindenesetre szá-
mottevően kisebbedtek azóia, hogy a 
ma is érvényes fogyasztási  dijakat 
megállapították. Még sem akarnak a 
mindenféle  teher alatt roskadozó kö-
zönségen egy kicsit könnyíteni I Miért ? 
Mindenesetre óhajtjuk és kérjük, hogy 
az illetékesek ezt az ügyet lógják egy 
kis revízió alá. 

KÖBsönetnyilvánitás.  Mind-
azoknak, kik felejthetetlen  férjem  ha-
lála alkalmával részvétükkel igyekez-
tek a fájdalmat  könnyíteni, ezúton 
mondok hálás köszöneiet. özv. Kor-
mos Istvánné. 

Ügyvédi hír. Dr. Ferencz Ba-
lázs ügyvéd az eleddig dr. Bárbat 
Györggyel társas irodából kiválván, 
önálló irodáját Str. Principesa Elisa-
beta (Belhlen-utca) 8 szám alá he-
lyezte át. 

Könyvtárnyit  ás. A helybeli 
Polgári Önképző Egylet könyvtára, 
újonnan elrendezve, október hó l én 
megnyilt és ezután minden hétfőn  és 
csütörtökön este 7—9 óráig az egylet 
tagjai részére könyvkiadás lesz. 

A keosetkisfaludiak  uj is* 
kólája. A mult vasárnap nevezetes 
napja volt a kecsetieknek. A község 
derék, értelmes népe, amelynek a mű-
velődés, haladás iránti fogékonyságát 
már nem egyszer volt alkalmunk öröm-
mel megállapítani és megdicsérni, is-
mét uj tanujellel bizonyította be, hogy 
ezek a szép tulajdonságok e nép lel-
kében nem gyengülnek, sőt azt újra 
meg újra nemes cselekedetekre, áldo-
zatokra ösztökélik. Ez az uj tanujel 
egy teljesen felszerelt,  2 tág termes 
szép iskolaépület, melynek a mult va-
sárnap volt a felszentelése,  a község 
aprajának, nagyjának, s még több más 
községből való érdeklődőnek a jelen-
létében. Az ünnep első része a ref. 
templomban folyt  le, ahol az istentisz-
teletet Nagy Lajos esperes végezte és 
Péter Géza egyházmegyei főjegyző 
mondott imát. Az iskola felszen-
telését, megáldását, az épület előtt, 
ugyancsak Nagy Lajos esperes végezte, 
az iskola történetét pedig Kiss István 
helybeli lelkész olvasta fel.  Ebből a 
történetből érdekes volt megtudni, 
mint a kecsetiek áldozatkészségének 
legnyilvánvalóbb bizonyítékát, hogy az 
uj felekezeti  iskola 286 ezer leus költ-
sége tisztán a hivek áldozatkészségéből 
gyűlt össze, s a ráeső részt mindenki 
önkényt fizette  meg, ugy hogy ebből 
a tekintélyes összegből már csupán 
250 leu nincs még befizetve.  A pénz 
fizetésén  kivül munkát is végeztek az 
uj iskolánál a derék kecsetiek, minden 
felnőtt  férfi  egy napig, s ezenkívül 
mindenik 2 szekér követ, fövényét  is 
fuvarozott.  A szép példa érdemes és 
méltó arra, hogy ott, ahol szükséges, 
máshol is minél lelkesebb követésre 
találjon. 

AZÜRCRÉME, 
szeplő,  májfolt,  pattanás,  mitesszer 
ellen.  Az arcbőrt  simává,  üdévé,  fiata-
lossá teszi.  Egy  tégely  ára  40 leu. 

Egy  darab 

AZÜR'SZAPPAN 
ára  25 leu.  Kapható:  minden  drogéria, 

gyóg}-  és illatszertárban. 

Ref.  kórb&Ki sorsjegyek kap-
hatók a mult számunkban említett el-
árusítókon kívül Vízy Géza és Bod-
rogi Albert borbélymesterek "üzletében. 
Egy sorsjegy ára 100 leu, főnyeremény 
1 millió leu. Első huzás 1931 no-
vember 30. 

X Hdoflihirek.  Szombat este fél 
9, vasárnap délután 6, este fél  9 óra-
kor Bécsi rapszódia. Uniformisos  film, 
nagyobb, mint a Sárga liliom ! Mellőz 
minden reklámot 1 Kielégít mindenkit. 
E filmet  mindenki nézze meg. Hely-
árak 22—17—12 leu. Csütörtök este 
fél  9 órakor a Velencei kalmár, a fő-
szerepben Henny Portén, Werner Kra-
uss. Helyárak 17—12—10 leu. Jön 
Vihar a Monlblanck felett.  Jön Ta-
karodó a Rajnán. A legszenzációsabb, 
hangos filmslágerek. 

X A keoseti vereapataki le-
gelőről 1931 szeptember 24-én egy 
2 évet töltött, symentháli szőke ünŐ 
tinó elveszelt. Tulajdonosa Lőrincz 
Dénes farczádi  lakos. 

Az Őssi vetŐmagpácolás je-
lentősége. Ahogy nem lehet termelni 
szőlőt permetezés nélkül, éppúgy nem 
lehet búzát sem vetni ma már pácolás 
nélkül. Eddig nedves uton rézgáliccal 
pácoltak, ma már általában csak szá-
raz pácoló szereket alkalmaznak a kis-
gazdák is. A porcsávázó szerek kö-
zül a Porzol a legelterjedtebb, amelyet 
a kisgazda, ha nincs keverő hordója, 
legjobban ugy tud a vetőmaggal jól 
összekeverni, ha egy teknőbe 10—20 
kg. magot önt és ahoz 3—6 deka 
Porzolt tesz, de lehet zsákba is keverni, 
a zsák két végének váltogatva történő 
emelésével, A porzolozásnak a főelőnye 
a csiravédelem, a termés fokozhatása, 
vetőmagmegtakaritás, gyorsaság, ol-
csóság és megbízhatóság. 

Hol van a kenyérbélyegek 
á r a ? A földmivelésűgyí  minisztérium 
ötvenmillió lejes kölcsönt vett fel  az 
AUülános Állami Takarékpénztártól. 
Ezt az ötvenmillíós hitelt a buza ki-
viteli kiadásának fedezésére  fordítják. 
Hol van akkor az a pénz, mit a ke-
nyérbélyegek árából készpénzben szed-
tek be, ugyanerre a célra, ha mégis 
kölcsönt kell felvenni  ? 

A vasutak elleni merényletek 
megismétlődő hirei közt érdekesen hat 
egy helybeli törvényszéki tárgyalás 
hire, melynek szereplői. Szőke Zsig 
mond, Salamon János, László Domo 
kos és Hegedűs László, fiatal  betfalvi 
lakosok, szintén vasutt pálya megron-
gálása miatt feleltek,  mint vádlottak, a 
helybeli törvényszék előtt. Azzal vol 
tak vádolva, hogy a mult év őszén 
Belfalva  közelében a vasúti sínből ki-
csavartak egy csavart, aminek követ-
keztében szerencsétlenség is történhe-
tett volna. A törvényszék legutóbb 
egyenkint 3—3 hónapi fogházra  és 
500—500 leu pénzbüntetésre ítélte a 
rossz csíny elkövetőit. 

A busa és borárak kérdésé-
nek megoldásához a szeptemberi hi-
deg esőzések nagyban hozzájárultak, 
A őszi szántások, vetések országszerte 
megkéstek és bár nedves, de hideg 
talajba kerül a mag, későn fog  csí-
rázni ; sok helyen az alacsony árak 
miatt nem is fognak  búzát vetni, A 
szőlő érését ís nagyban hátráltatták az 
esőzések. A szőlő nem tudott fejlődni 
és közben a penész ís fellépett,  mely 
a szőlő cukortíírtalmát pusztítja. Ha 
egy jó érlelő idő nem jön hirtelen, az 
előző évjáratú jó minőségű borok iráni 
é;énk kereslet fog  megindulni. 

Gyümölcsfák,  róasafak  taka 
ritását, télire való eltakarását jutá 
nyosan vállalja : Demeter Domokos 

Kalapszalonom 
október l-töl Piac-tér U 
szám alatt, Lőriucz és 
Zakariás üzlete fölött, 
az emeleten van. Szives 
pártfogást  kér továbbra is 

Dr. Lányi Imréné. 

Értesítem 
a vásárló közönséget, iiojtî y 

Üzletemet 
niajtts tL-fiéu  átlieh Mttíni a Szebfiíí 
Aiital bŐrüílete melletti helyiségbe, 
ahol a legjatáuyosabbaa lehet vásá-
rolni kész férfi-  és gyermfkríihákat. 

O o l d I z i d o r . 

Á l l a n d ó a n s z o l i d á r a k m e l l e t t v á s á r o l h a t 

a r i s n y á t : 
női selyem, flor-.  cérna-harisnyákat és sport zoknikat; férfi-  és gyermek* 
zoknikat s más egyéb szükségleti cikkeket, kézimunka anyagokat stb. a 

Araink i-a inínóségben. Az áruk veielkötelezettség nélkül megtekinthetők. 
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öltöny-szövetek kiváló, jó minőségben, divatszínekben 120 leutól. Kész 
ruhák, kabátok, Trench-Coatok, ruhabársonyok, tennisz flanellek,  eső 

ernyők, szőnyegek, kötött árukl Saját érdekében győződjék meg mindenki olcsó áraimról. L5bl L. 
Kivételes olcsó árban: 

IHBI OBámámáuism^Miinomeam 

BasamínőségverBeny* A bú-
zatermelés válságának megkönnyebbí-
tésére az egyes gazdáknak jóformán 
csak egy eszköz áll rendelkezésre a 
jó minőségű, export-célokra alkalmas 
buzafajták  termelése. Konopi Kálmán 
dr, buzanemesitő az Erdélyi Gazda-
sági Egylet marosvásárhelyi kiállítása 
alkalmával is kifejezésre  juttatta e te-
kintetben véleményét és ő, mint az 
állam által elismert egyedüli magyar 
buzanemesitő (összesen 4 elismert 
növénynemesitő gazdaság van Romá-
niában) már a mult évben akciót pró-
bált inditani egy országos buzaminő-
ségversenynek állami támogatással 
való megrendezésére. Miután próbál-
kozása akkor nem vezetett ereményre, 
most a kolozsvári állami vetőmag-
nemesitő intézet beleegyezését kérte 
ahhoz, hogy annak az összegnek fel-
használásával, melyet a mult évben 
a sajátjából egy verseny céljaira az 
intézet rendelkezésére bocsátott, Ő 
maga rendezhessen egy versenyt, 
amelynek célja a közfigyelemnek  erre 
a kérdésre való felhivása,  a következő 
fellételekkel:  1. Résztvehetnek a ver-
senyen mindazok, akik a Konopi féle 
buzanemesitő gazdaságtól vettek 1929-
ben, 1930-ban vetőmagot. 2. A ver-
senyre beküldhetők a következő számú 
buzafajták:  1931 beli első, illetve má-
sodik évi utántermése, 116, 156, 171, 
232, 239 és 241. Minden egyes fajtá-
ból 250—250 gramm küldendő gon • 
dosan becsomagolva, postacsomagban 
(és nem mint minta érték nélkül feladott 
tasakokban). 3. A beküldés határideje 
f.  évi október hó 31. 4. A vizsgála-
tokat odvosi laboratóriumában Konopi 
Kálmán dr. személyesen fogja  végezni. 
5. A verseny eredménye 1932 junius 
havában fog  az E. G. E. hivatalos 
lapjában, az Erdélyi Gazdában közzé-
tétetni. 6. Ez alkalommal fognak  a 
következő dijak is kiosztásra kerülni: 
1 ső dij 3000, 2 ik 2000, 3-ik 1500, 
4 ik 1000 és 5 ik dij 500 leu. Az E. 
G. E. növénytermelési szakosztálya 
felkért  az érdekelt gazdaközönséget, 
hogy Konopi Kálmánt közérdekű mun-
kájában támogatni szíveskedjék, a ter-
melés színvonalának emelése végett. 

tartózkodó s igy az árak állandóan 
esnek. 

Piaci árafe.  A buza: 45—50, 
rozs : 35—40, árpa 40—42, zab : 24— 
26, tengeri: 50—55, burgonya : 12—14 
leu vékánként. V—ó. 

Kladötuiajdoaos: a Könyvnyomda R.-T 
Odorheiu—Székelyadvarhely. 

KDZGAZDASAG. 
Rendkívüli idők járnak már hetek 

óta. Nap nap ulán zuhogva hull az 
eső, s szinte télies a hideg, a gazda 
tehetetlen az időjárással szemben, 
semmi munkáját nem tudja elvégezni. 
Halomra rothad a sarjutermés, nem 
lehet vetni az őszieket, kín az őszi 
betakarodás. Mintha az időjárás is a 
gazda ellenségévé szegődött volna. 

Az őszi udvarhelyi állatvásár, kö-
zepesen alóli felhajtás  mellett, gyengén 
sikerűit. Pár vagon vágómarhát szál-
litottak el, túlságosan alacsony áron, 
A gazda tartja az állat árát, a vevő 

Administra^ia jude^ului Odorheiu. 
No. 11^632. K. 29 Sept. 1931. 

Anunt de lícítatíĉ  
Se publica spre cuno^tintá gene-

ralá c3, Ín ziua de 15 Octombrie a. c. 
orele 10 a. m. se va înea de cátre 
Administratia jude|ului Odorheiu, in 
cabínetul Dlui secretar generál jude-
{ean (camera No. 29.) licitatiune pub-
licá conform  dispozítiunilor art. 88— 
110 din legea asupra contabilitá^ii pub-
lice precum $i ale art. 31—53 din re-
gulamentul pentru funcjionarea  Ofi-
ciului Central de Licitatii pentru impri-
marea furnizarea  Buletinului Oficial 
al acest judtt pe anul 1932. 

Licita^iunea va avea loc prin ofer-
te prezentate ín plicuri ínchise §i si-
gilate, ínsoíite ín plic separat de o ga-
randié provizorie ín valoare de 5000, 
— cons'ánd din numerar s'au efecte 
publice garantate de Stat. — Garan-
Jia definltivá  va fi  depusá de cátre ad-
judecatorul licitatiei la íncheerea con-
tractului prin complectare la suma de 
Lei 10.000. 

Condî iunile din caetul de sarcini 
fac  parte integrantá asupra acestei 
furnituri. 

Concurentii se avizeazá, cá rezul-
tatul licitatiei nu va fi  definitiv  decát 
dupá avízul favorabil  al susnumitului 
Oficiu  urmat de aprobarea cuvenita 
din partea comisiunei interimare ju-
detene. 

Orice lámuriri mai detaliate se 
pot primi dela serviclul financiar  ju-
de^ean (camera No. 43) ín zilele §i 
orele de serviciu, unde se poate vedea 
§i caetul de sacini. 
p. Prefect,  Dr. Sever  Pop. 

Seful  serv. fin.  T.  Szöcs. 

Olcsó szőrmevásár 
Kassay szUcsnély 

I aki elvállal minden e 
szafemátoa  vágó munká-

latokat. 
Nagy választék bőrkabá-

tokban. 
Pontos kiszolgálás. 
Ugyanott egy t a n u l d 

felvétetik. 

t 
Ha elegáns és szép c Í p Ő t vásárolni, ugy c 

keresse fel 

Dobrai Károly 
cipő-üzletét, 

ahol a legkényesebb igényeket is ki-
elégítő dús választék áll rendelkezésre. 
Ugyanott mérték utáni megrendelések 
vétel-kötelezettség nélkül készülnek. 

F i g y e l e m ! 
Tanllö Urakl 

Még a mult iskolai évben megjelentek a 
KOVÁCSI PÁL-féle  modern 

RaJzfUzelek, 
FöldrajifUzetek és 
RajztanltásI vezérfonal. 

A felsorolt  munkák teljesen az állami 
tanterv figyelembe  vételével vannak meg-
szerkesztve. 

Az egyes osztályok rajzfuzetei  az 
egész évi rajzanyag feldolgozására  szak-
szerű rajzbeli utasitás^okat, szöveges ma-
gyarázatokat adnak. 

A földrajzi  füzetekben  szintén az egész 
évi tananyag vázlatszerű rajzokkal, tiszta 
és világos útbaigazításokkal van ellátva. 

E valóban hézagpótló munkák szüksé-
gességét bizonyltja az első évben tapasz-
talt nagy érdeklődés, kereslet, valamint a 
tanitói szaktekintélyek elismerő nyilat-
kozata. 

Minden tanitó meggyőződhetik arról, 
hogy a füzetek  bevezetésével a rajz- és főid* 
rajztanítás a lehető legszebb eredménnyel 
a legkönnyebb módon elérhető. 
RaJzfUzelek darabonként 8 leu. 
FöldrajzfUzetek „ 12 „ 
Vezérfonal n 16 » 

A felsorolt  munkák városunkban a 

Könyvnyomda R.-T. 
konyvkereskedé sében beszerezhetők. 

Keresek 
megvételre, ké.szpénzKel fiíetve,  Ud-
varhelyen va^y körayékén 10—12 
hold fekvSséget.  Csak a mai viszo-
nyoknak megfelelő  ajánlatok vétet 
uek fljryelerabe.  Ajánlatok a kiadó 

hivatalba 80 000 jeli?:ére. 

S z a b ó K á r o l y 
vendéglőjében minden hétfon  este 
disznótóros vausora: káposztaléleves, 
vegyes hurka párolt káposztával, 
fánk  tészta. Az egész menü 85 len. 
Ugyanott keddeukint vegyes töltelék 

kgr. ként házhoz kapható, 
r^ r ^ r^ n r ^ r f  r ^ r í 

Primária Feliceni (Felsőboldogfalva) 
No. 759—1931. 

Pályázati hirdetmény* 
Az üresedésben levő felicenii  (fel-

"'sőboldogfalvi)  körtitkári állásra ezen-
nel pályázatot hirdetek. 

Fizetése havi 2000 leu. A pályá-
zatok a felicenii  (felsőbogdogfalvi) 
körjegyzőséghez október 15-ig. ad-
hatók be. 

A pályázati kérésnél tekintetbe ve-
endő az Állami és köztisztviselőkre 
vonatkozó végrehajtási utasítás 5 és 
78 paragrafusa. 

Feliceni 1931 szeptember 24. 
Szabó  körjegyző, 

A legújabb divat 
szerint készít olcsó áron öl-
tönyöket, felöltőket  és fasono-
kat: Dobay szabósága. 

Kiadó lakás. 
A város főterétől  1300 méter 
távolságban egy 4 8Z()l)ás kő-
ház, kerttel és mindentéle 

melléképülettel kiadó. 
€lm: a kiadótilvatalbanv 

Ui bőrkereskedés. 
Tisztelettel hozzuk a nagyérdemű vásárló közönség szíves tudomására, hogy a ^ ^ ^ 

M i e s s T e s t v é r e k R-T. Brassó 
B ő r g y á r és B ő r n a g y k e r e s k e d é s 

az Udvarhelyi Bőrgyár R -T. volt bőrüz-letében Bul Reg Ferdinánd (volt Kossuth-
utca) 2 szám alatt (Florián-f̂ ^̂ ^̂ ^ 

fiók-üzletet  nyitott. 

Állandó nagy választék saját gyártmányú 

árukban, úgyszintén mindenféle  bőripari 

szakmába vágó c i k k e k b e n . 

Miért vásárol legjobban HIRSCH RUDOLF divatfizletében? 
Mert ott mindenféle  árut a legnagyobb választékban és o l c s ó á r a k o n 
árusítanak. Erről könnyen meggyőződhetik. Kérem kirakataimat megtekintem! 

EönjTiiyomda BészTéiytársaBág Odorheiu—Székelyudvarhely. 


