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Előfizetési  á rak: 
Bpéez évre 200 leu. 
Fél évre 100 leu. 
Negyed évre 60 leu. 
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Megjelenik szombaton reggel 

Felelős szerkesítőjTOl'PA I i A S Z I - 0 

Szerkesztősésr ée kiadöhlTntal: 
Bulev. Re^ele Ferdinánd 14 szám 

(V. Kossuth-utca). 
—. Telefonszám  : 34. —' • ' 

Igy nem élet az élet! 
Nem az öngyilkosjelöltek bu-

csumondatát akarjuk e cimmel 
dicsőíteni, hanem ellenkezőleg, 
az élni akaró emberi társadalom 
közfelfogását  tolmácsoljuk e sza-
vakban, melyek a legtalálóbban 
Ítélik el a mai élet silányságát. 
Ma semmi sem történik az élet 
kedvéért, hanem őrült körfor-
gásban táncol mindenki egy rög-
esznie körül: megmenteni az 
áUamgazdagság kifejezőjének,  a 
pénznek  a stabilitását. De mi 
lesz az élettel ? A gazda, p ipa-
ros, a kereskedő már elégett a 
pénz bálványának örökké égő 
gyomrában. Most rákerül a sor 
a nagy tisztviselői osztályra. A 
fizetéseket  és a nyugdijakat negy-
ven százalékig terjedő leszállí-
tással rontják, sőt a tanárok már 
»élvezik« az ötvenegy százalék-
kal leszállított fizetést.  A teher-
bírás mérlegének másik oldalán 
azonban változatlanul állanak a 
fegT'  vás-súlyök, az adót nem 
szállítják le s egy kiló cukorért 
ma ís egy véka búzát kell adni. 
Takarékoskodjunk! — hangzik 
a bíztatás. Csakhogy ennek is 
van határa s éppen az a baja a 
mai életnek, hogy már tulment 
ezen a határon. Ne is beszéljünk 
a szükséges polgári fényűzésről, 
amelynek körébe eddig odaso-
rolta az élet a könyvet, az újsá-
got, a fürdést,  az egészséges 
ruházkodást, a tisztaságot, az 
észszerű táplálkozást, olykor-oly-
kor a jókedvet, a kedélyességet 
s az életnek egyéb savát-borsát, 
amikről már mind leszoktunk. 
De miből éljen a szegénység, ha 
mind koldusok lettünk ? 

A polgári társadalom nem 
r i d e g jelszavakat vár azoktól, akik 
az élet vezetésére vállalkoztak. 
Régebb a kormányokban való-
ban az élet vezetőit és gondvi-
selőit látta az ember, ma azon-
ban rettegve vár minden uj in-
tézkedést. Serényebb lett a bal-
kéz, mint a jobbkéz. íme a fize-
tések és a nyugdijak leszállítása 
nem szenved késedelmet, de a 
régi járandóságok folyósítása 
még mindig balkézzel történik. 

így nem élet az élet! Meg 
kellene fontolni  a közvélemény-
nek ezt az intőszavát, amely 
alulról, a földről,  az életből ki-
ált fölfelé,  onnan, ahol már ér-
zik, hogy az élet kezd megder-
medni. Ne engedjék, hogy meg-
dermedjen az élet, mint télen a 
ta, amelynek azonban megadatott 
a tavaszi feltámadás  reménye . . , 

A Magyar Párt 
nyilatkozott a parlamentben. 

A képviselőház csütörlöki ülésén 
a Magyar Párt nevében ár. Willer  Jó-
zsef  mondott beszédet a felirati  vitá-
ban. Willer deklarációja összefoglalja 
a nehéz idők komoly követeléseit, 
amelyekkel szemben a kormány ter-
vei nem jelentenek könnyítést, hanem 
csak ujabb terheket hoznak, holott a 
nép máris elviselhetetlen terhek alatt 
nyög. Különösen a kisebbségi terüle-
teken súlyosak ezek a terhek, ahol 
azt kivánják a községektől, hogy a 
saját iskoláikon kivül az állami isko-
lákat is tartsák el. Willer beszédét a 
képviselőház nagy figyelemmel  hall-
gatta, s az az összes képviselőkben 
mély benyomást keltett. 

Ipartestületi ügyek. 
Országos kirakó vásárok: novem-

ber hó 30 án Szentegyházasfalu,  Med-
gyes, december hó 2-án Héjjasfalva, 
Kibéd, 3 án Homoródszentpál. 

Ismételten felhívjuk  ipartestűle-* 
tünk minden egyes tagját, hogy de-
cember hó 6-án d. u. 2 órakor az 
ipartestület tanácstermében megtar-
tandó választói gyűlésre, melyen 20 

'íoarhatósági biztost kell, hogy bevá-
I&sszanak a városi tanács, mint első 
fokú  iparhatóság bizottságába, lehe-
tőleg minél többen jelenjenek meg és 
azon legyenek, hogy ezek az uj bi-
zottsági tagok megfelelő  gyakorlatú és 
az iparosság ügyeit a lelkükőn viselő, 
bátor fellépésű  egyének legyenek, de 
ugyanakkor minden szakma képviselve 
legyen, mert cspk igy remélhetjük azt 
az eredményes munkát, amelyet ma 
már az iparosság érdekei megköve-
telnek. 

A helybeli vendéglősök egy terje-
delmes panasszal fordultak  ipartestü-
letünkhöz, amelyben feltárják  mind-
azon sérelmeket, amelyeket a város-
ban elszaporodott házi kifőzések  okoz-
nak, mert aki a jelenlegi viszonyokat 
ismeri, tudja, hogy a vendéglősöket 
is annyiféle  adókkal sújtják, hogy ha 
a vendéglői ipar ilyen körülmények 
mellett tisztán csak az italmérésre szo-
rul, azesetben könnyen bebizonyoso-
dik, hogy a vendéglősök ebből a ke-
resetből a sokféle  adóterheket viselni 
nem tudják. Az ipartestület keresni is 
fogja  a módot arra nézve, hogy ez a 
kérdés megfelelő  rendezést nyerjen. 

Szentegyházasfalvi  iparos testvé-
reinknek pedig azt üzenjük, hogy 
örömmel olvastuk levélbeli elismeré-
süket azért az eredményért, amit ipar-
testületünk a kontárok megfékezése 
körül a subprefect  ur segítségével elért 
és megnyugtatjuk őket előre, hogy a [ 
most beküldött panaszos levelet meg-
felelő  felvilágosítással  ugyancsak át 
fogjuk  adni a subprefect  urnák, arra 

azonban figyelmeztetjük  őket, hogy 
panasz tárgya csak az lehet, amit bi-
zonyítani is tudnak, nehogy alaptalan 
vádak tárgyalásával nemcsak időt fe-
cséreljünk, hanem a bizalomban és 
értékünkben is veszítsünk. Az ered-
ményről részletesen fogunk  beszá-
molni szentegyházasfalvi  iparos test-
véreinknek. 

A választott bírósági eljárásra vo-
natkozó nyomtatványok is már meg-
érkeztek és az összes benevezések a 
járásbirósághoz megtörténtek. Ennek 
következtében rövid időn belül meg-
kezdi működését a választott biróság, 
amelynek elébe, sajnos, már nem sok 
reménnyel nézhetünk, mert ennek a 
rendeletnek ezelőtt mintegy 4 évvel 
kellett volna megjelennie, amikor az 
adósokon még valamit lehetett volna 
kapni. De ma már mindenki annyira 
legyengült, hogy legfeljebb  foglalások 
és végrehajtások utján érhetünk el 
valamelyes kisebb eredményeket. Any-
nyit azért tegyen meg minden egyes 
iparos, hogy ezen jogát feltétlenül 
vegye igénybe, mert tovább nem vár • 
hat adósának fizetésére  az, akinek 
már a saját háza is lángokban áll és 
nincs menekvése a pusztulás elől. 

A város 1932 évi költség 
Tetéae elkészült és nov. 23.ikától 
kezdve 10 napig közszemlére van ki-
téve. Felebbezések is ezen az időn 
belül adhatók be. 

Az Udvarhelymegyei Takarékpénztár 

Ipartestületünk pályázatot hirdet 
a hivatalszolgai állásra, melyre csak 
kimondottan iparosok pályázhatnak. 
Ugy a fizetés  és járandóság feltéte-
leire, mint egyebekre nézve felvilágo-
sítást testületünk titkára ad, akihez az 
Írásbeli kérvényeket is be kell nyúj-
tani. Az állást a jövő év január else-
jével kell betölteni. 

Többféle  ipari szakmában tanuló-
kai keresünk. Érdeklődők forduljanak 
ipartestületünkhöz. 

Az ipartesfUtet  elnőksépc. 

kényszeregyezség iránt benyújtott ké-
rését, mint jeleztük, a helyi kir. tör-
vényszék f.  hó 24-én tartott ülésében 
vette tárgyalás alá és annak elvben 
lelyet adott. A betétesek érdekeinek 
védelmére a törvény a betétesek sorá-
ból egy bizottság összeállítását rendeli 
el. E bizottság tagjai dr. Stoian Vic-
tor, dr. Ráduly István és dr. Vánky 
Kálmán lesznek. 

Az Udvarhelymegyei Takarékpénz-
tárt a kényszeregyezségi kérés beadá-
sára, tudvalevőleg, teljesen indokolat-
lanul megindult nagymérvű betételvo-
nások egyre emelkedő követelménye 
késztetette, melynek a pénzforgalom 
teljes megállása mellett, természetsze-
rűleg, nem tehetett eleget, mert ehhez 
arra lett volna szükség, hogy az adó-
sokat teljesen megnyomorítsa. Sőt a 
mai gazdasági viszonyok közepette, az 
ingó- és ingatlan — végrehajtásra vo-
natkozó korlátozó intézkedések mellett, 
az adósok peresitése nem járt volna 
kellő eredménnyel. Az intézet kény-
szeregyezséggel a betétek visszafizeté-
sének idejét és módját bírói ^eljárás 
utján kívánta szabályozni és pedig 
akként, hogy az összes betéti össze-
gek részletekben, de teljes egészében 
visszafizetést  nyerhessenek. A biróság, 
mint jeleztük, 24-én tartott ülésében 
a kényszeregyezségi eljárás megindítá-
sához hozzájárult s a tárgyalást a hi-
telezők meghallgatására 1932 január 
hó 8-ra tűzte ki. Az erre vonatkozó 
hivatalos végzést az érdekelteknek a 
biróság fogja  kikézbesiteni. 

Az Udvarhelymegyei Takarékpénz-
tárnak a kir. törvényszékhez benyúj-
tott nov. 4-iki státusa a következő: 
^Wító.-pénztári készlet 516,588, ban-
koknál fennálló  követelések 319,794, 
váltó adósok 57,561,136, folyószámlái 
adósok 11,414,809, jelz. adósok 555,621, 
ingatlanok 5,980,000, ingóságok 70,000, 
(értékpapírok teljesen leírva), összesen 
76,417,948 leu. Passzívák:  nyugdijalap 
1,158,704, betétek 47,051,959, ban-
kok 3,206,875, visszleszámitolt váltók 
14,498,138, fel  nem vett osztalék 28,466, 
tőkekamat.adó 1,755, össz. 66,072,859 
leu. Eszerint az aktívák a passzívá-
kat 10,345,089 leuval haladják meg s 
igy kétségtelen, hogy a hitelezők kö-
vetéléseikét teljes egészében megkap-
ják, sőt megmarad a bank alaptőkéje 
is és megfelelő  magánegyezség esetén, 
a bank továbbra is folytatja  műkö-
dését. 

Minthogy az Udvarhelymegyei 
Takarékpénztár minden hitelezőjének 
igénye, a fenti  számadatokból kitetsző-
leg, kielégítést fog  nyerni, a bank be-
téteseinek és hitelezőinek saját érde-
kében áll, hogy a kényszeregyezségi 
eljárást lehetővé tegyék és az intézet 
idevonatkozó ajánlatálí elfogadják. 

A teendőkre nézve az Udvarhely-
megyei Takarékpénztár központja és 
minden fiókja  készséggel áll a bank 
ügyfeleinek  rendelkezésére. Szükséges, 
hogy minden egyes betétes és hite-
lező saját érdekében higgadtan tegye 
meg kötelességét, a saját és az adósok 
vagyonának megmentése érdekében. 

A Nyugdijasok Egyesületének 
közlései. 

Ezidőszerint nem nagy remény-
ségre jogosító híradást tudunk hozni. 
Az elmúlt junius havi nyugdijakat 
mindenki részére kifizetik.  Julius hóra, 
az administrator ur látíamozása után, 
szintén fizetnek  az illetékes pénztárak. 
Laár Ferenc képviselőnk a nyugdija-
sok nehéz sorsát ismertető felszólalást 
tett a képviselőházban, ugyanezt tette 
Sándor József  szenátor a felsőházban, 
azonban mindezideig e felszólalások-
nak semmi pozitív eredményét még 
nem ismerjük. Kérvényezéseink, kilin-
cseléseink sokasága dacára is még 
csak ott tartunk, hogy a városi nyug-
dijasok augusztusra, a falusi  nyugdí-
jasok pedig juniusra vehették fel  nyug-
dijaikat. A hátrálék több, mint 12 
millió leu. Várunk, remélünk és min-
den lehetőt megmozgatunk, hogy él-
hetésünk eszközeit, nyugdijainkat ki-
utalják és kézhez vehessük. 

Az elnökség. 

Korona-gyűlés. Kedden tartotta 
az udvarhelyi espereskerület őszi ko-
rona-gyűlését. A rendkívül tartalmas 
és nagy hatású elnöki megnyitó után 
fontos  egyházi, iskolai ügyek kerültek 
megbeszélésre. A koronagyűlés foglal-
kozott a Mfc»jláth  püspököt ért leg-
utóbbi alávaló támadással is. Az es-
peresi kerület mély felháborodásának 
és tiltakozásának adott kifejezést  a 
szeretett FŐpásztorát ért bántalom 
miatt és egyben biztosította a püspö-
köt rendithetetlen bizalmáról és Őszinte 
ragaszkodásáról. 



2. oldal. SZÉKELV^ KÖZÉLET 

A zárdai leányiskola kettős 
jubileuma. 

Ma napság, amikor a diplomás 
nőknek százaival találkozunk a ke-
nyérkereső pályákon, szinte alig is 
hisszük el, hogy volt idő s nem is 
olyan régen, amikor városunk leány-
gyermekeinek még elemi iskolájuk sem 
volt, hanem a legszükségesebb isme-
reteket otthon, családi körben kellett 
megszerezniük. Mindössze hetven esz-
tendeje annak, hogy buzgó, lelkes 
férfiak,  nemes és áldozatkész tanügy-
barátok megalapították a róm. kath. 
egyházközség elemi leányiskoláját. 
Minő örömet keltő esemény volt ez 
nemcsak városunkban, de az egész 
Székelyföldön  I Hát aztán 50 eszten-
<3ővel ezelőtt minő öröm és lelkesedés 
járta át a sziveket, amikor a szépen 
virágzó iskola vezetését az irgalmas 
nővérekre bizták, akik azóta szakadat-
lanul, önfeláldozással  tanitják a leány-
nemzedéket. Nem csoda, ha ennek a 
kettős eseménynek emlékére most 
örömtüzeket gyújtanak; nem csoda, 
ha nőink most versenyre kelnek és 
vetélkednek egymással, hogy széppé, 
ragyogóvá, emlékezetessé tegyék a 
kettős jubileumot, amelyet december 
6-án tartanak meg fényes  ünnepségek 
között. Anyák, nagymamák és gyer-
mekek találkozója lesz ez az ünnep. 
A jelen és a mult fog  egymással ke-
zet az aranyos csöppségekért, a jövőért. 

A december 6 iki kettős jubile-
umi ünnepség gazdag és változatos 
sorrendje a következő: 

I. D. e. 10 órakor főpapi  mise a 
plébánia-templomban és rövid szent-
beszéd. 

II. D. e. ^212 órakor egyházköz-
ségi díszközgyűlés a főgimnázium  tor-
nacsarnokában. 

1. A diszgyülést megnyitja Pál 
István prelátus elnök. 

2. A kettős jubileumi eseményt 
méltatja és jegyzőkönyvi megörökítésre 
ajánlja: Frőlich.Ottó, finevelő  intézeti 
igazgató. 

3. Üdvözlések. 
4. A diszgyülést bezárja : Tamás 

Albert ny. főgimn.  igazgató, egyház-
községi gondnok. 

III. D. u. 5 órakor műsoros ün-
nepély a főgimnázium  tornacsarno-
kában. 

'1. Ünnepi ének. Előadják a je-
lenlegi növendékek. 

2. Megnyitót mond Pál István 
prelátus-plébános. 

3. Szemlér Ferenc : .Ünnepi vers. 
Szavalja: Kabdebó Annus, volt nö-
vendék. 

4.,Olasz ének-szóló. Előadja egy 
volt növendék. 

5. A leányiskola megalapítását és 
a Tisztelendő Nővérek megtelepülését 
ismerteti Biró Lajos, főgimn.  igazgató. 

6. Liszt: Magyar rapszódia. Op. 
12. Zongorán játsza: Hannig Baby 
zenetanárnő. 

7. Alkalmi trialóg. Előadja három 
növendélc. 

8. Gounod: Tavaszi dal. Énekli 
Ferenczy Böske, volt növendék. 

9. Mael Ferenc : Szivzászlók. Sza-
valja : Voszka Bözsi jelenlegi növendék. 

10. Népdalok. Klarinetszóló. Elő-
adja : Bámbó Laci, volt növendék. 

11. Alkalmi ének. Előadja a Kath. 
Dalárda. 

Az ünnepség iránt nemcsak váro-
sunkban és megyénkben, hanem me-
gyénk határain tul is nagy az érdeklődés, 
mert sokan vannak a szép Székely-
földön,  akik székely anyavárosunk 
ezen kifünő  iskolájában végezték ta-
nulmányaikat. 

Hallói Figyelem I 

Abonánsokat olcsón 
felvesz 

Barkóczy - étterein. 
(Házhoz 5V, kedvezmény.) 
Papok, jegyzők, taniték és 
kereskedelmintazókrégi és 
a legújabb találkozóhelye. 

Szolid árak! Pontos kiszolgálás! 

Megalakul az Udvarhelymegyei Gyümölcs-
termelő és Értékesítő Társaság. 

Gazdasági kamaránk egy, az egész 
vármegyére kiterjedő gyümölcstermelő 
és értékesítő társaság megszervezését 
készitetíe elő és december hó 6-án 
délután 4 órára a Barkóczy-féle  étte-
rem helyiségébe a részvényjegyzőket 
és érdeklődő gyümölcstermelőket a 
»Gyümölcs termelő és Értékesítő Tár-
saság« megalakítását kimondó köz-
gyűlésre össze is hivta. 

Kamaránk ugyanis meggyőződött 
arról, hogy még az eddigi, gyenge ke-
zelésű gyümölcstermelésünk is sokszo-
rosan több jövedelmet hajt, mint bár-
melyik más terményünk s igy, ha még 
számbavesszük azon nagy előnyt is, 
hogy az erdélyi alma az európai pia-
cokon első helyen keresett cikk : ön-
ként adódik a Tjuzditás, hogy megél-
hetésünk és teherviselő képességünk 
alátámasztása céljából siessünk minden 
megragadható eszközzel gyümölcster-
melésünket kiépíteni. 

Valósággal lealázó dolog jelenleg 
reánknézve, hogy hozzánk, a gyü-
mölcstermelhetőség legkitűnőbb hazá-
jába, az amerikai Kalifornia  államból 
hozzák a Jonathán almát és eladják 
kilónként 60—80 leu árért, mig mi a 
mi búzánknak vékájáért alig kapunk 
40 leüt, holott a nálunk termett Jo-
náthán alma sokkal Ízletesebb és min-
den tekintetben elsőbbrendü, csak nin-
csen belőle még megközeliíőleg sem 
elegendő mennyiségű. 

A földmivelésügyi  miniszter által 
most kiadott rendelettörvény alapján 
megszervezendő gazdasági társaságok 
minden előnyt (bélyegmentesség, va-
súti kedvezmények stb.) élveznek, s 
igy a tervezett vármegyei gyümölcs-
termelő és értékesítő szövetkezet egész-
ben hivatva van arra, hogy várme-
gyénkben a gyümölcstermelést modern 
alapon kiépítse és az exportálást, az 
összes előnyök megszerzésével, vég-
hezvigye. 

Ezen nagy céljai elérése végett a 
tervezett Gyümölcstermelő és Értéke-
sítő Társaság beállít elsősorban Szé-
kely udvarhelyen egy nagyobbszabásu 
gyümölcsfa-iskolát,  azután pedig Szé-
kely kereszturon, Oklándon, Erdővidé-
ken, Etéden és Erdőszentgyörgyön 
egy-egy körzeti vidéki faiskolát,  hogy 
a szükséges gyümölcsfaoltványokat  a 
gazdák innen, ezekből olcsó áron be-
szerezhessék. 

Karbavéleti a vármegye területén 
most meglevő gyümölcsösöket, hogy 
azok mentesittessenek a monilia (rot-
hadás), a fusícladium  (varasodás, ra-
gyásodás) betegségeitől, úgyszintén a 
férgek  sokaságától, s igy tartós és 
piacképes, elsőrendű gyümölcsöket te-
remjenek. Az igy nyert termést pedig 
a fákról  leszedetve, azonnal átveszi a 
gazdától olyan árért, mint aminőt a 
mi piacunk napi ára mutat, végleges 
eladás után pedig kiegészíti a még 
kijáró árkülönbözetet is. 

Létesíteni fog  ezen szervezet a 
vármegye egyes központi helyein min-
tagyümölcsösöket bérleti, vagy tulaj-
don alapon való berendezéssel, beren-
dezi a permetezőgépek és permetező-
szerek lerakatát, ismertető és bemutató 
előadásokat fog  tartatni az egyes köz-
ségekben a gyümölcstermelés köréből, 
vagyis, a kamara segítségével, mindent 
el fog  követni, hogy a modern gyü-
mölcstermelés és értékesítés várme-
gyénkben mentől jövedelmezőbb for-
mában elterjedjen. E terv végrehajtá-
sára az alapszabályok már készen 
vannak, s az alakuló közgyűlésen elő 
fognak  terjesztetni. 

Egy üzletrész ára 500 leu, mely-
ből 50 leu az aláíráskor, a további 
részletek pedig később fizetendők  be, 
a szervezést végző Gazdasági Ka-
marához. 

E vármegyei gyümölcstermelési 
szövetkezet pártfogásba  vétele elen-
gedhetetlenül szükséges mindenki ré-
széről, de különösen a vármegye gyü-
mölcstermelő gazdái, a gyümölcsköz-
ségek, a közigazgatási községek, bir-
tokosságok, bankok, szövetkezetek, in-
tézmények, egyesületek, s minden más 
alakulatok járuljanak hozzá annak ki-
építéséhez részvényjegyzéseikkel egyé-
nenként, vagy többen társulva, mert 
az ezen termelés rendén nyerendő 

szép jövedelem végeredményében min-
den foglalkozási  rétegre áldásosán fog 
kihatni. 

Ne feledjük,  hogy amelyik falu 
és vármegye lakossága legelsőnek fogja 
kertjeit, üres tereit, legelőit, szántó-
földjeit  beültetni hasznos gyümölcs-
fákkal  : azon gazdáké lesz a jobb jövő, 
azok fognak  a gazdasági válságból 
legelőbb élhető helyzetbe kijutni. Ud-
varhelymegye minden talpalattnyi he-
lyét a Gondviselés finom  gyümölcsök 
termelésére jelölte ki. Használjuk fel 
ezen kiváló előnyünket, ez isteni ado-
mányt : gazdasági felépülésünkre. 

A részvényjegyzési bejelentések 
az alakuló közgyűlés előtt tehetők 
meg (de esetleg utólagos felvételre  is). 
Fődolog, hogy mindenik községünkből 
mentől többen csatlakozzanak a gyü-
mölcstermelés és exportálás ügyének 
megszervezéséhez. 

Megértést, késedelemnélküli elha-
tározást kérünk, s akkor a jövő évben 
már megindítjuk a szakszerű gyü-
mölcstermelést és megszervezzük nagy-
rahivatott gyümölcskívitelünket. 

6yerke8 Mihály. 

Színház. 
Anyagi szempontból kétségtelenül 

nem a legkedvezőbb jövőre való ki-
látással kezdte meg Szalai Zsigmond 
színtársulata szerdán este városunk-
ban előadásait. A mindenfelé  rendkí-
vüli sikert aratott Ballerina c. operett 
került színre a megnyitó előadáson, 
amely iránt azonban a közönség ná-
lunk rendkívül gyér számban érdek-
lődött. A szereplők pedig minden tőlük 
telhető módon igyekeztek a tetszést 
megnyerni. Paládí Rózsi a címszerep-
ben temperamentumos, megjelenésben, 
játékban, hangban egyaránt megnyerő 
primadonnának bizonyult, aki, előre-

Játhatólag, más szerepeiben is sok 
tapsot fog  kapni. A kedves Gálffy 
Nusi már korábban jóismerősévé és 
kedvencévé vált a közönségnek, 
amely őt örömmel látta viszont, mint 
a szintén ismerős,^rokonszenves Boros 
Margitot és Erőss Irént. A férfiak  kö-
zül a kadét szerepében Nagy Imre 
mutatkozott be, nagyon előnyösen. 
Rokonszenves, temperamentumos szí-
nész, aki egyszerre megnyerte a kö-
zönség rokonszenvét. Pompás humo-
rával, karakteres alakításával nagy si-
kere volt az itt már szintén ismert és 
kedvelt Derecskeynek. Radnaí Dezső, 
Szalai Zsigmond. Haller, Tarnai is 
mind jó színészi alakítást produkáltak. 

Csütörtök estére A nőtlen férj  c. 
népszerű operett volt előadásra ki-
tűzve. A közönség azonban akkora 

részvétlenséget tanúsított, h^j^miMás 
helyett az igpzgató jelentette be, hogy 
az előadást nern tartják meg, egyúttal 
kérve a megjelenteket, vigyék hírül a 
távolmaradottaknak, hogy ma a szín-
társulat itt csupán kenyerének meg-
szerzéséért küzd, s ne hagyja a kö-
zönség a magyar színészeket végkép-
pen elpusztulni. Kívánatos lenne, ha 
ezek a szívhezszóló szavak, a nehéz 
viszonyok ellenére, megtalálnák utju-
kat a közönség szivéhez, hogy lega-
lább néhány hétre biztosítva legyen 
a színészek megélhetése... 

A jövő heti műsor: Hétfő  : A nőt-
len férj,  operett, félhelyárakkal.  Ezen 
az előadáson egy szelvény két sze-
mélyre érvényes. Kedd: Feketeszáru 
cseresznye. Szerda : Fehér orchideák, 
operett. Csütörtök: Két szív egy ke-
ringőben. (Zwei Herzen ím V4 Takt.) 

Az erdélyi ref.  ê ŷházkerulet 
közgyűlése. 

A mult szombaton és vasárnap 
az erdélyi ref.  egyházkerület közgyű-
lése ült össze Kolozsváron, hogy nagy 
számbavételt csináljon az egyház ügyei-
ről, az utolsó két évben teljesített 
munkáról és a jövőben végzendő fela-
datokról. A közgyűlés iránt rendkívül 
nagy érdeklődés mutatkozott, világi 
és lelkésztagok igen nagy számmal 
jelentek meg, de a résztvevők nagy 
számán kívül is, a gyűlés minden te-
kintetben méltóságteljes és impozáns 
volt, illő a mai nehéz idők követel-
ményeihez. 

A közgyűlésnek terjedelemben és 
jelentőségben is legfontosabb  része 
Makkai Sándor dr. püspöknek a hely-
zet nehézségeit minden téren nyíltan 
feltál  ó nagszabásu jelentése volt, a-
melyben azonban, a bajok ismerfetése 
mellett, megcsenditette a jobb jövőben 
való reménykedés, s azért való küz-
delemre lelkesités, felemelő  szavait is. 

A jelentés szerint, az 1930 év végén 
az erdélyi ref.  egyházkerület összJélek-
száma 511,215 volt, az 1928 év végén 
konstfitált  lélekszámmal üsszevcly«r-A-. 
szaporulat 8577.Az egyházkerület népe 
35 millió lejjel járult 1930-ban egyháza 
fenntartásához,  rendes és rendkívüli 
adókban, adományokban, szorgalmi jö-
vedelmekben és alapítványokban. Az 
egyházkerület iskolai szükséglete 64 
millió lej volt évenként, amelyből csak 
3 millió az államsegély s körülbelül 
10,000.000 lej az az összeg, amelyet 
a megmaradt egyházi vagyon jövedel-
mén és a rendes adózáson tul önkén-
tes társadalmi akció révén kell bizto-
sítani s igy nem csoda, ha mindig 
hiány mutatkozik. Ismertette a püs-
pöki jelentés a személyi ügyek, az 
anyagi és lelki ügyek terén előfordult 
feltűnőbb  mozzanatokat. A vasárnapi 
iskolai, fiu-  és leányífjusági,  főiskolai 
ifjúsági,  leány- és nőszövetségi mun-

JÓ könyy 
a legalkalmasabb, legmaradandóbb értékű és 

karácsonyi 
l ego lcsóbb 

ajándék. 

I 
Szórakozást és okulást nyújtva feleilteti a mai Idők nehézségeit 

A Könyvnyomda Részvénytársaság üzletében 
érdekesebbnél érdekesebb, s emellett Irodalmi értékű 
könyvek nagy választékban kaphatók a magyar Iroda-
lom és a világirodalom legkiválöbbjaltól, a műit évi 
árakhoz viszonyítva:féIáron, sőt olcsóbban Is: 

Regények, útleírások, s másfajta érdekes olvasmányok. 
Sorozat Wallace s2enzácíós regényeiből, Oscar Wílda, 
Geraídy, Heltaí ienö, Benedek Elek m ü v e i b ő l . 
G yermekkönyvefcböl különösen nagy választék s 
Benedek Elek, Andersen, Grimm, Hauff,  Bechstein meséi, 
Marlitt, May Károly ifjúsági  regényei, Gulliver utazásai, Robin-
son Crusoe, Don Quijote, Münchhausen kalandjai. Ezeregy 
éjszaka. A legtöbb könyv szépen illusztrálva. Széthúzható 

képes könyvek, tréfás  és állatos képekkel. 
Kaphatók ezenkívül gyönyörű k a r á -
csony fa díszek, irókészleteki levelező-
lap- és fényképalbumok, emlékkönyvek. 

Minden a viszonyokhoz mért. rendkívüli olcsó áron! 
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kák hatalmas léptekkel haladtak előre. 
A szociális kérdésekkel való foglalko-
zás céljából napirenden van a ref. 
férfiak  szövetségének a megalakítása, 
ami a közgyűlés során meg is történt. 

A közgyűlés tagjai többször sza-
kították félbe  tetszésnyilvánításaikkal 
a püspök nagyszabású beszédét, a-
melyet ő az élni akarás és az élni 
tudásban való bizalom nagyhatású ki-
jeleníéseivel fejezett  be. 

A közgyűlésen sor került egy egy-
házkerületi fógondnok  megválasztására 
is. Főgondnokká Bene Ferenc dr. dési 
ügyvédet választották meg. 

Nagy jelentősége révén nagy ér-
deklődést keltett az igazgatótanácsnak 
BZ a javaslata, amely a tanárok és ta-
nítók fizetésének  mintegy 35—40 szá-
zalékos ideiglenes csökkentéséről szó-
lott, s amelyhez maguk az érdekeltek 
képviseletében többen olyan értelem-
ben szólottak hozza, hogy a kénysze-
rítő szűkség parancsát tudomásul ve-
szik, s az előtt meghajolnak. Az eb-
ben az önzetlen belátásban megnyil-
vánított lelki erőt Makkal püspök kü-
lön nagy elismeréssel emelte ki. 

Az impozáns közgyűlés vasárnap 
fiatal  lelkészek felavatásával,  s a ref. 
férfiszövetség  megalakulásával fejező-
dött be. 

S Z É K E L Y KÖZÉLET 3. oldalc 

Román lapszemle. 
A Nafiitnea  november 14-íki 

száma cikket közöl »Hoover, Borah 
nyomában« dm alatt s idézi az ame-
rikai elnök következő kijelentését: >A 
békét nem lehet csupán irott szerző-
désekkel fenntartani*.  A budapesti és 
erdélyi magyar lapok, úgymond, ug-
rálnak örömükben. Csakhogy Hoover 
reviziónizmusa egyáltalán nem érinti 
Magyarország sorsát, mert az végle-
gesen megpecsételtetett, követeléseik 
pedig sohasem fognak  »jóakaratból« 
teljesülni, amit azt Hoover hang-
súlyozza. 

« 

A Lupia november 17 iki száma 
arról ir vezércikket, hogy a lefegyver-

- zés* tárgyalásokkal párhuzaaiosan á 
szövetséges hatalmak államférfiai  kö-
zül többen, egyesek nyíltan, mások 
titokban, biztatják a reviziónista moz-
galmat. Vájjon ez, kérdi, a lefegyver-
zés megtorpedózása akar-e lenni, avagy 
azt célozza, hogy a lefegyverzést  a 
revízióval kapcsolatba hozza ? Mind a 
magyarok, mind a bulgárok azzal vá-
dolják a kisantantot, hogy állig fel-
fegyverkezve  kihívást jelent a béke 
ellen. Holott mindenki láthatja, hogy 
a kisantant kiválóan békepolitikát üz, 
fegyverkezésérs  egyrészt az orosz ve-
szedelem, másrészt egyes szomszédok 
kihívó magatartása miatt van szűk-
ség. A kisantant imperiálísta politikája 
ma egyenesen őrültség volna. Telje-
sen megmagyarázhatatlan tehát, hogy 
a reviziónisták támogatást és biz-
tatást olyan államférfiaktól  kapnak, 
akik maguk is a békeszerződések 
alapján állnak. Leginkább a ma-
gyar reviziónisták főként  Rómára 
támaszkodnak, különösen a nápolyi 
beszéd után s azt hirdetik, hogy 
Washington ebben egyetért Rómával, 
Grandi útját is igy értelmezik. 

foglal  állást. A Habsburg-család, ugy 
mond, a dinasztia fejének  egyhangú-
lag Ottó főherceget  ismeri el. Abban 
azonban, hogy Ottó lesz-e a magyar 

^király vagy mást választanak, kizaró-
lag a magyar nemzet hivatott a dön 
tésre. Személyesen távol tartja magát 
ettől a kérdéstől, Minden érdeklődésé-
vel azok felé  a kis földmivesek  felé 
fordul,  akik erdélyi birtokain élnek 
s valamikor újra Magyarországhoz 
fognak  tartozni. Hálatelt szívvel gon-
dol reájuk azért a gondért, mellyel 
ezt a magyar földet  müvelik. Ezt a 
földet  a haboruban ő ís védte, míg az 
ellenség el nem csatolta. A Cuván-
iul (november 16) szintén a király-
kérdéssel foglalkozik  Pallavicíni őrgróf 
parlamenti beszédével kapcsolatosan, 
melyben az a kérdés megoldását és 
Ottó trónra ültetéséi sürgette. A cikkel 
kapcsolatosan közli Ouó főherceg  disz-
magyaros képét. 

* 

Az Adeverul  és a Bimineafa 
november 21-ikí számaikban csaknem 
azonos cikkben foglalkoznak  Apponyi 
Albert gróf  parlamenti beszédével, 
amelyben az általános titkos szavazati-
jog bevezetését követelte. Apponyinak 
ez állásfoglalásában  a demokrácia dia-
dalát látják, annál is inkább, mert 
Apponyi, szerintük, egész életében 
annak a reakciónak volt képviselője, 
mely 1200 óta szakadatlanul uralko-
dik Magyaroszágon. Ugyanezzel a be-
széddel foglalkozik  az Universul  is, 
annak azonban külpolitikai részét 
emeli ki, melyben Apponyi a trianoni 
szerződés revízióját, a német és olasz 
szimpátiák megőrzése mellett francia 
orientációt követel. 

Az Universul  november 21-íkí 
számában hosszú ismertetést közöl a 
bulgáriai különböző irredenta szerve-
zetekről. Három ilyen szervezetet rész-
letesen ismertet. Ezek : a B. D. N. Z 
a V. D. R. 0. és a D. R. 0. kezdő-
betűkkel jelzett szervezetek, melyek 
közül az első általános bulgár nem-
zeti kérdésekkel foglalkozik,  a máso-
dik polgári alapon törekszik Dobrud-
zsa visszaszerzésére, a harmadik pedig 
ugyanezt a célt a kommunizmus se-
gélyével szeretné elérni. 

n S T e m . ^ s e l l t ö r j e f e j é t  a . 

karácsonyi ajándékon, 
mert 

O r d e l t J á n o s - c é g n é l 
már 

75 l;u vásárlásnál kap ajándékba í borítékban 8 stoppoló pamutot 
^^^ ® * * < egy szép gobelin-képet, vagy egy 

diszdoboz stoppoló pamutot* 
Női és férfi  pulóverek gyári lerakatal 
I pár divatharísnya már 45 lejért. 

Valamint az összes raktáron levő áruk leszállított árban kaphatók. 
Kézimunkák és hozzá anyagok, kül- és belföldi  hárászok, selyme k 
és D. M. C. pamutok g y á r i á r b a n és nagy választékban! 

= Kérem kirakataink megtekintését! = = 

AB Udvarhelymegyei Ta 
karókpénzt&r felhívja  figyelmét 
mindazon ügyfeleinek,  akiknek az in-
tézetnél 5,000 leun felüli  betéte van, 
hogy a kényszeregyezségi eljárással 
kapcsolatosan a hitelezői értekezleten 
szükséges meghatalmazások aláírása 
folyamatban  van. Tekintette! arra, hogy 
a kényszeregyezségi ajánlat elfogadása 
nemcsak az intézetnek, hanem első-
sorban éppen a betéteseknek érdeke, 
kéri, hogy az intézet központját vagy 
fiókintézeteit  a szükséges meghatalma-
zások aláírása végett haladéktalanul 
felkeresni  szíveskedjenek, magukkal 
hozva a betéti könyvet is. 

Vallásos estély. Az Unitárius 
Nők Szövetsége dec. hó 6-án d. u. 
3 és fél  órakor a templomban vallásos 
estélyt rendez. A templomot fűteni 
fogják.  Az estély műsora a jövő szám 
ban lesz. 

HÍREK. 

Az Ordinea  november 18-iki szá-
mában arról ad hírt, hogy Dobrud-
zsában D. R. O. nevű titkos bulgár 
szervezetet fedeztek  fel,  melynek irre-
denta céljai vannak. A szervezetnek 
élén Gecov nevű orvos állott, ki egy-
úttal a kavarnai bulgár gimnáziumnak 
igazgatója. Nevezett, orvosi látogatá-
sok örve alatt, felkereste  az összes 
bulgárokat s igyekezett rávenni őket 
arra, hogy ebbe a szervezetbe belép-
jenek. A szervezet minden tagja havi 
30 lej dijat fizetett,  A rendőrség is 
ugy jött ennek a szervezetnek a nyo-
mára, hogy a tagok egyike nem 
akarta a díjat befizetni  s amikor fe-
nyegetésekkel sürgették, feljelentést 
tett a rendőrségen. Az egyik letartóz-
tatott tag vallomása szerint, a szer-
vezet tagjai adott jelre megrohanták 
volna a kavarnai hatóságokat s ezzel 
igyekeztek volna közreműködni a Kad-
riláter Bulgáriához csatolásában. 

» ' 

A Patria  november 14-iki szá-
mában a Deutsche Zeitung után Jó-
zsef  főherceg  nyilatkozatát közli, mely-
eién az a magyar kírálykérdést illetően 

November 27. 

TisBtviselői állásra a városi 
tanács pályázatot hirdet. A pályázat 
beadásának határideje: 1931 decem-
ber 10. 

Halálosás. Köllö  Antalné  Ilyés 
Berta, 27 éves korában, f.  hó 26-ikán, 
városunkban elhunyt. Fiatalon való el-
hunytával kisfiát,  férjét,  édesanyját, test-
véreit és sok rokonát hagyta hátra 
nagy szomorúságban. 

Fényes erkölcsi sikerrel, két 
estei zsúfolt  ház előtt ünnepelte a le-
ánykongregáció f.  hó 22 én és 23-án 
Árpádházi Szent Erzsébet halálának 
hétszázados évfordulóját.  A műsort 
mindkét este »Köszöntő ének Szent 
Erzsébethez,® vezette be, amelyet az 
egyházi énekkar adott elő, Bonda Ár-
pád kántor vezetése mellett, kifogás-
talan precizitással. Az ünnepi beszédet 
az első este P. Imets Károly dr. rend-
tartományi főnök,  a második este pe-
dig Héjjá Albert s. lelkész mondotta. 
Mindkét beszéd sok szépséget vará-
zsolt a hallgatóság elé Szent Erzsébet 
életéből. Nagyon hatásos volt a Kab-
debó Annus előadta melodráma, Esz-
tegár Zsófi  alkalmazkodó zongoraki-
sérete mellett. Az estnek egyik fény-
pontja volt a Szent Erzsébet életéből 
vett képsorozat, amit Forró Gézáné 
szakavatott rendezésében a legkiválóbb 
erők személyesítettek meg, A minden 
dicséretet megérdemlő főszereplők: 
Birtalan Annus, Miklós Sándor, Mor-
dán Mariska, Szász Rózsi és Zakariás 
Juci voltak. A kisebb szereplők is de-
rekasan állották meg a helyüket. 

Olcsó cukor — drága áron. 
A kereskedelmi miniszter bejelentette 
a képviselőházban, hogy a cukorkar-
teli drága árujával szemben 7 lejes ár-
ban fogunk  cukrot kapni a csehor-
szági gyáraktól. Bejelentette azonban 
azt ís, hogy ez az olcsó cukor is 35 
lejes árban fog  a fogyasztóhoz  jutni, 
mert az állam nem mondhat le a 10 
és 13 lejes taxákról. 

Szombat délelölt 
az utolsó alkalom, hogy nyerési lehető-
ségét a ref.  kórházsorsjáték legközelebbi 
hu fására  biztosithassa. Szombat délelőtt 
II órától egészen kedd reggelig, amíg a 
hozás tart sorsjegyek nem árusíthatók 
el. Aki gondtalan karácsonyt akar ma-
gának és családjának biztosítani, kísé-
relje meg szerencséjét a sorsjátékon, s 
vegyen sorsjegyet a Könyvnyomda R.-T. 

üzletében 100 lenért. 

Hamis 2 0 lejesek vannak for-
galomban, melyeket Németországból 
hozott réz-lemezből, állítólag Nagy-
szebenben, készítettek. A hamis pén-
zek majdnem tökéletesen hasonlítanak 
a valódihoz, csupán annyi eltérés teszi 
a hamisítást felismerhetővé,  hogy az 
évszám — 1930 — mellett jobbról és 
balról hiányzik az a két kis görbe 
vonal, amely a valódi érméken látható. 
Eszrevető az ís, hogy a hamis 20 le-
jes egy hajszállal vékonyabb, mint a 
valódi. 

Köszönetnyilvánítás. Az Ir-
galmas Nővérek helybeli zárdája ez-
úton is hálás köszönetét tolmácsolja 
Vass Lajos dr. helybeli ügyvéd urnák, 
úgyszintén a zetelaki esperes urnák: 
főtiszt.  Bartos Mihálynak, akik 1—1 
szekér fát,  valamint az oroszheegyi 
főtiszt,  plébános urnák ís, aki 1 zsák 
búzát adományozott a zárdának. Isten 
fizesse  meg I Rendeljen ezerannyit 
helyébe! 

Olcsó favágást  vállalok mo-
dern gépeimmel raegyéükben 

bárhol, 
ölenként . . . 70 leu 
óránként . . . 70 leu 

Levelezó'lap értesítés ele-
gendő. Pálífy  Mózes Cristur. 

Ssabad lioeumi előadás. Be-
nedek Elek emlékének áldozott a Pol-
gári önképző Egylet az elmúlt va-
sárnap délután tartott szabad líceumi 
előadásán. A több, mint 180 főre  menő 
hallgatóság nagy gyönyörűséggel hal-
gatta a Ref.  Dalkör bevezető szép 
énekszámát, ezután pedig ifj.  Képiró 
Lajos szavalatát, aki Fülöp Áron »Ke-
letí történeti c. költeményét adta elő, 
igen hatásosan. Most Bíró Lajos rk! 
főgimn.  h. igazgató emlékbeszéde kö-
vetkezett, Az ünnepi szónok tartal-
milag és formailag  egyaránt igen ér-
tékes és szép előadásban ismertette 
Benedek Elek élete folyását  s ezzel 
párhuzamosan gazdag népies és gyér-

• mekifjuságí  irodalmi működését. Mun-
káinak sokasága egy egész könyvtárat 
tesz ki, s azok közül különösképpen 
örök becsünek marad a Magyar Mese 
és Mondavilág c. gyűjteménye. A kitűnő 
emlékbeszéd végeztével az előadó le-
leplezte Benedek Elek sikerült arcké-
pét is, melyet fényképnagyítással  Ko-
váts István fényképész  készített az egy-
let részére önkéntes adományképpen. 
Ezután Kerestély Lacika szavalta el 
Elek apónak »A kisbaconi temetőben* 
c. szép költeményét, igen ügyesen. Az 
egész ünnepség, melyen kulturális egy-
let, kuIturember, vármegyénk kitűnő 
író fia  emlékének áldozott nagy fi. 
gyelem közepette, szépen sikerült. A 
Ref.  Dalkör precizen előadott ének-
száma fejezte  be az ünnepet. Végül 
a bizottság elnöke a szereplőknek kö-
szönetet mondva, jelentette, hogy a 
következő előadási nap dec. 13 án lesz 
és azon LŐrinczy László unitárius lel-
kész az okszerű baromfitenyésztés  és 
a tojásexport ügyéről fog  tartani gaz-
dasági jellegű előadást. 

Kösgyülós as ipariskolában. 
A helybeli ipariskola f,  hó 29 én d. e. 
10 órakor közgyűlést tart. Az érdek-
lődőket és szülőket ezúton ís meg-
hívja az igazgatóság. 

Bef.  énekes könyvek és bib 
liák érkeztek és kaphatók a Könyv-
nyomda R.-T. üzletében. 

Ismét korcsmai veszekedés-
böl indult ki az az eset, amely miatt, 
kétrendbeli testi sértéssel vádoltan, 
Simó János 21 éves gyalakutai legény 
a tegnap, felelősségre  vonás céljából, 
a helybeli törvényszék elé kerüli. A 
f.  évi április hó 6 íkán este történt, 
hogy nevezett korcsmai íddogálás köz-
ben összeszólalkozott Ádám Kálmán-
nal, akit megszúrt. Veszekedésük köz-
ben lépett bo a korcsmába Döngölő 
Mihály, Simó János nagyapja, aki a 
veszekedőket elválasztotta, s unokáját 
pofonűlve,  ki ís vitte a korcsmából. 
Ekkor érkezett a korcsma elé vasvil-
lával Ádám Kálmán apja, Ádám Jó-
zsef,  aki Simó Jánost üldözni kezdte. 
Ekközben azonban elesett, amire Simó 
János Őt ís megszúrta. A törvényszék 
a szurkálódó Simót, jogerős ítélettel, 
1 hónapi fogházra  és 200 leu pénz-
büntetésre ítélte. 

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 
= = = = = h a r i s n y á t : -
női selyem, flor-.  cérna-harisnyákat és sport zoknikat; férfi-  és gyermek-
zoknikat 8 más egyéb szükségleti cikkeket, kézimunka anyagokat stb. a 

. • D O R A " - á v * u h á z b a n épuietében. 
« a nagy t r a f i k mellett. 
Aramk l-a minőségben. Az áruk véielkötelezettsóg nélkül megtekinthetők. 
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öltöny-szövetek kiváló, jó minőségben, divatszinekben 120 leutól. Kész 
ruhák, kabátok, Trench-Coatok, ruhabársonyok, tennisz-üanellek, eső 

ernyők, szőnyegek, kötött áruk! Saját érdekében győződjék meg 
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Kivételes olcsó árban: 

A helybeli ipariskola igaz-
gatósága tudomására hozza a n. é. 
közönségnek, hogy bárminő asztalos, I 
kerámikai és szobrászati munkát ol-
csó áron végez. Megrendeléseket d. e. 
8—12 és d. u. 3—6 óráig fogadnak. 

kz erdészei!  hivatal  által  birt^  három 
nagy szobából álló helyiség 1932 január 
hó l'iöl  kiadó.  FelyilágosHás  nyerhető 
fíÖSUR-cégnél. 

Bethlen-utca  6S szám alatt  két 
szoba-konyhás  lakás kiadó.  Azonnal be-
költözhető. 

Kulturestély^ Az Astra kultúr-
egyesület f.  hó 28-án este 9 órai kez-
dettel a Bukarest-szálloda színház termé-
ben, a helybeli katonazenekar javára, 
nagy kulturestélyt rendez. Előadást 
tart Pámfil  Seicaru képviselő, a Curen-
tul bukaresti napilap igazgatója. Zene-
számokkal szerepelnek Diaconescu ka-
pitányné, Császár Nusika és Kulcsár 
Margit, Rolh Bubi és Frölich Bandi 
és a katonai zenekar. Szaval Mohanu 
Florika. Táncolnak Kulcsár Margit 
es Zorkóczy Baba. Az estély után 
reggelig tartó táncmulatság. Belépő dij 
nincs, de a programm megváltása 30 
leuban kötelező, tanulóknak 10 leu. 
A rendezőség kéri a közönséget a 
minél nagyobb számban való megje-
lenésre. 

Erdély története, Jancsó Be-
nedek nagyérdekességü könyve, mely-
lyel egyik számunkban részletesebben 
foglalkoztunk,  kapható a Könyvnyom-
da R. T. üzletében. Ara 80 leu. 

Bécsben végsett, okleveles ze-
netanárnő vezetése mellett olcsón vé--
gezheti zenetanulmányait a helybeli 
Irgalmas Nővérek zárdájában. Bővebb 
felvilágosítás  a zárda elöljáróságától 
kapható. Tekintettel arra, hogy egy 
éve, hogy nem kapják a nővérek fize-
tésüket, a szives pártolást nagyon 
szépen kérik. 

Mőst  senki se mulassza el a 
gyümölcsfáit  gondozni, 
ez által  a jövő évi termés sike-
rének  fokozását  elősegíteni/  — 
A legjobban bevált  és elismert 
gyümÖlcsfavédőseere  k 

gyári árakban  kaphatók: 
»i?ö2sa« illatszertár,  Szentpéíery, 
Zárug,  Vida  és Szakács  keres-
kedő  cégeknél  Székelyudvarhelyen. 

Nagy nyomoraságok a na-
poleoni hábornk atán. Ezen a 
cimen márciusban Kolozsváron az Er-
délyi Muzeum-Egylet egyik szakosz-
tályában Szentmártoni Kálmán székely-
keresztúri unitárius tanár tartott elő-
adást, aki nek ez az előadása most 
füzet  alakjában is megjelent. A szerző, 
akiriek alapos történelmi tudása, széles 
látóköre és az anyagát érdekesen cso-
portosítani tudó irói készsége már 
korábbi munkásságából is előnyösen 
ismeretes, ez alkalommal is méltókép-
pen tesz bizonyságot ezekről a jeles 
képességeiről. A mai idők nyomoru-
ságai közt összehasonlításul, de vi-
gasztalásul is érdekes ol/asni, hogy 
mennyire hasonló nehézségek alatt 
vergődött az emberiség száz évvel 
ezelőtt is. Az érdemes szerző a füzet 
végén szép és lelket erősítő szavakban 
mutat rá a történelemnek arra a nagy 
tanulságára, hogy a hasonló nélkülö-
zések és nyomorúságok is véget ér-
nek, s hogy »összetartás, kitartás és 
biztos tudással párosult erős akarat 
még sötétebb időkben is csodákat 
mívelt«. 

AZÜRCRÉME, 
szeplő, máj folt,  pattanás,  mitesszer 
ellen. Mz arcbőrt  simává, Odévé. fiata-
lossá teszi.  £gy tégely  ára 40 leu. 

Egy  darab 

AZÜ  R-SZAPPAN 
ára 25 leu. Kapható:  minden drogéria, 

gyóg}- és illatszertárban. 

Moxihirek. F. hó 29 ikén, va- | 
sárnap d. u. fél  6, este fél  9 órakor { 
Ivan Mosjoukine legnagyobb alakítása, [ 
Hadzsi Murát, vagy A fehér  ördög, a 
legnagyobb orosz hangos filmsláger 
kerül bemutatásra. Erdélyben először 
Aradon került vetítésre. A premier a leg 
nagyobb siker jegyében zajlott le sa film 
napokon át zsúfolt  házak előtt futott. 
Hadzsi Murát, Tolsztoj híres regényé-
nek hőse, kaukázusi szabadsághős. 
Ivan Mosjoukine, ez a vérbeli orosz 
művész alakítja ezt a hatalmas sze-
repet a filmen,  amelyet az Ufa  egy 
és fél  évi gondos, alapos munkával 
készített. A film  két női főszereplője 
Líl Dagover és Betty Aman. A ber-
lini bemutatóról a Reíchsfilmblatt  töb-
bek közt a következőképpen irt: Egy 
pompázatos monumentálitásban dia-
dalmaskodó film  s a nagy tetszés kö-
zéppontja Mosjoukine nemes müvé • 
szete. — Helyárak 27—17—12 leu. 
E világsikert aratott orosz filmet  fel-
tétlenül mindenki nézze meg, mert 
most bizonytalan ideig nem lesz mód-
jában a mozilátogató közönségnek 
mozielőadásokban gyönyörködni. 

X Victor-Írógép, jókarban, ol-
csón eladó. [Megtekinthető Str. Pr. 
Nícolea (Árpád-utca) 11 sz. alatt. 

Kérelem ai erdélyi földbir-
birtokos osztályhos. Az Erdélyi 
Gazdasági Egylet Gazdatiszti Osztályá-
nál állandóan nagyobb számban van-
nak nyilvántartva az állást kereső ok-
leveles és gyakorlati képesítéssel biró 
gazdatisztek, ispánok, vincellérek, te-
henészek, kertészek, gépészek stb. gaz-
dasági alkalmazottak. Az E. G. É. 
Gazdatiszti Osztálya ezúton kéri tisz-
telettel az erdélyi magyar földbirtokos 
osztályt, hogy a közelgő ^íjévre való 
tekintettel az esetleg üresedésbe ke-
rülő állások betöltése előtt kérjenek 
ajánlást a Szakosztálytól. Cim: Er-
délyi Gazdasági Egylet Cluj—Kolozs-
vár, Str. Andrei Mure^an—Attila u. 10. 

Fellépett a juhok köxött a 
májmétely. Erdély nagy juhállomá-
nyára való tekintettel igen nagy jelentő-
séggel bír a mételykór fellépése.  A mé-
tely a nedves időjárásban szokott fej-
lődni. Az őszi nedves időben a legelőn a 
mételysporákat a juhok felszedték  és 
most ha istállózásra kerülnek, az ösz-
szezsufolt  állományban a fertőzés  ve-
szélye még növekedni fog.  Kívánatos 
ezért, hogy a juhtartó gazdák figyeljék 
meg állományukat és a legkisebb 
gyanú esetén kezeljék Distollal a ju-, 
halkat, mert ellenkező esetben azok 
tömegesen legyengülnek és elhullanak. 
Mint értesülünk, egy állatra való Distol 
adag ára 14 leuról 10 leura esett. A 
védekezést és gyógykezelést ez a kö-
rülmény is megkönnyíti. 

Lopás — szerelem miatt. Az 
eset még az 1929 év novemberében 
történt Erdőszentgyörgyön. Orbán Er-
zsi, az akkori erdőszentgyörgyí főszol-
gabíró háztartási alkalmazottja bele-
szeretett Keresztesi Domokos katonába, 
s hogy ennek ajándékkal kedvesked-
hessék, felhasználta  azt az alkalmat, 
hogy a lakással egy udvaron volt a 
községház is, amelynek egyik szobá-
jában egy szekrényben Rosenberg sec-
retar a pénzét tartotta. A leány né-
hány Ízben átsurrant a helyiségbe, s 
rendre mintegy 5000 leüt lopogatott ki 
a Rosenberg pénzéből. 26 ikán vonta 
a törvényszék e miatt felelősségre  Or-
bán Erzsit, akit lopás címén 30 napi 
fogházbüntetésre  ítélt, amelybe 15 
napot a vizsgálati fogságból  beszámí-
tott. 

Klftdötulajdonoa  : a Könyvnyomda R-T' 
Odorbela—SzökelyndTArbely. 

Betétesek! 
A Rózsa-utca 2 szám alatti ház, 
amelyben két üzlethelyiség, raktárak 
és 4 szoba és konyhából és mellék-
helyíségekkől álló lakás foglaltatik, 
gyümölcsöskerttel, e l adó . A vétel-
árat legnagyobb részben betéti könyv-
vel is lehet fizetni.  Értekezni  dr.  Váró 
és dr.  Kálmán  ügyvédek  irodájában. 

Ha elegáns és szép cipöt 
akar vásárolni, ugy keresse fel 

Dobrai Károly 
cipő Üzletét, ahol a legkényesebb 
igényeket Is kielégítő dús válasz-
ték áll rendelkezésre. Ugyanott 
mérték utáni megrendelések vétel-
kötelezeltség nélkill készülnek. 

Invitatie. 
Camera de Agriculturi a judctului Odor-

heiu a proiectat constituirea Aeocistiel Coope-
ratlve de Pomiculturá Aviod in vérere cá 
lucrárile pregátitoare s'au terminat, prin pre-
zen^a vá invitSm de a lua parte la 
adunarea generalá de constiluire 
care va avea loc la 6 Decembrie 1931 ora 4 d, m. 
in OFEful  Odorheiu la restaurantul Barkóczy. 
SS Sz. Szakáts Péter ss Rendek Géza 

prefedinte.  director. 

Ordin de zl: 
l. Desemnarea pre^edintelui, a secretaru-

lui a verific&torilor. 
2 Conferintá  despre importacta pomicul-

turii rafionale, 
3. Constituirea asociatiei. 
4. Intocmirea statutelor. 
6. Alegerea Consiliului de Administratie 

a cenzorilor. 
6. Ptopuaeri. 

Meghivö. 
Az Udvarhelymegyei Mezőgazdasági Ka-

mara tervbevette: az „Udvarhelymeeyel Gyii-
BiSIcstermelö és Értékesítő Társaság' meg-
szervezését Miután ezen tervezésnek, illetőleg 
megalakításnak előmunkálatait elvégeztük, a 
gyümölcstermelés ügyének pártolóit, az Odor-
heiun, 1931 évi december hó 6̂ -án d, u 4 
órakor a Barkóczy-féle  vendéglő éttermében 
tartandó 

alakuló közgyűlésre 
tisztelettel meghívjuk. 
Sz. Szakáts Péter sk. Rendek Géza sk. 

elnök. igazgató. 

Tárgysorozat: 
1, Közgyűlési elnök, jegyző és hitelesítők 

kiküldése. 
2. A gyümölcstermelés fontosságának  és 

modern alapon való kiéoitésének ismertetése. 
3 Az »Udvarhelymegyei Gyümölcstermelő 

és Értékesítő Társaság* megalakítására vonat-
kozó előterjesztés letárgyalása és a megalaku-
lás kimondása 

4. A megalakított Társaság alapszabályai-
nak ismertetése és megállanitása. 

5. Az alapszabályokban előirt 5 igazgató-
sági és 3 felügyelőbizottsági  tag megválasztása. 

6. Indítványok. 

Tudomására  adom a t. vásárló  és 
ipaf-os  közönségnek,  hogy Piafa  Regina 
Maria  (Piactér)  5 szám alatt 

börüdetemet 
ismét megnyitottam. 

Raktáromban  kaphatók  mindenféle 
bőrök,  talpak  és a bőripari  szakmába 
tartozó  áruk  és Iparcikkek. 

Legfőbb  törekvésem,  hogy elsőrangú 
minőségű áruimmal  é s versenyképes 
áraimmal  t. vevőim  igér.yeit  teljesen  ki-
elégítsem. 

Szives pártfogást  kér  : 

SZEBENY  ANTAL 
bőrkereskedő. 

Rádió, 
mely 4 lámpilra van ípit^e, az alábbi ösize 
állitMban tökéletes, nagy hangerejü. szelek-
tív; tiszta és kellemes hangja a zeneileg leg 

képzettebb fQlet  is kielégíti. 
4 csöves készülék caiuos tölgyfa-

szekrényben 4200 L. 
20 am. ó. ftkk.  árammal feltöltve  - 730 L. 
r o voltos anódpótló tökéletes fojtó-

tekerccsel, Dagy kapncitáfiu  ken-
den jsátorokkal 1500 L 

10 pólasos hBCgszőró; haDgválasztő 
fala  politúrozott nsgy, tö'gyfalap 2250 L. 

ötíSÜ Lx. 
U. az 120 voltos anódakkumul&tor-

ral (anódpőt'ó helyett) . . . . 8850 L, 
ArDvékoltrácsu lámpákkal épített rádiók árát 

egy következő hirdetéBemben közlöm. 

Régi készülékek átépítését, áramforrások 
javítását olcBóu vállalom. 

T a , 3 r ó - A - l T o e r t 
tanár rádiótechnikai műhelye. 

F i g y e l e m ! 
Legjatányoiabban. legszebben javita-
tanak is újra fényeznek 

hó- és sárc ipőket 
Katona Béla gnmmivolkanizilő mű-
helyében. Ugyanott minden méretfl 
antó- és bicikli-gnmmít felelSstég  mel-
lett vnlkanizálok. — Minden méretű 

ócska gnmmit a legmagasabb áron veszek. 
A SZABÓ KÁROLY-féle  vendéglő ndvarán, 

Kőkeresxt-tér 1. 

E l a d ó b o l t 
0dorheiU"SzékeÍyg4?íirBe1yeB a B ^ i * 
len-iatcáDan a l l á r k Ferenc-fél^^ 
dnsan felszerelt,  jó menetelU vegyes-
kereskedés, elhalálozás miatt, késK-
pénzfiietés  mellett, eladatík. — Ér* 
tekezni lehet az örökösöknél Székely-

ndvarhelyeii 

HULLADÉK-PAPÍR 
nagyban 5 kilón felűl) 
10 lenért, kicsinyben 
12 lenért kapható a 

Könyvnyomda R. T. 
üzletében. 

I 

Eladó autó. 
JÓ karban levő csukott F 0 R D-
luxus-autó olcsón eladó Dénes 

állatorvosnál Odorheiu. 

Kiadó lakás. 
A város főterétől  1300 méter 
távolságban egy 4 szobás kő-
ház,', kerttel és mindenféle 

melléképülettel kiadó. 
Cim: a kiadóhivatalban. 

Állandó nagy raktár 
miudenféle  finom  férfi-,  gyer-
mek- és vidéki kalapokban, 
sapkákban, olcsó áron.Férfi-
és n5i kalapok jaTÍtását 

vállalom 
Szives pártfogást  kér: 

K S f S Z l i E R  A l i B K B T 
volt EÖtvos ntca. 

. j 


