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.szkapuk a szé-
szivét példázzák. 

^ népét, amelynek 
a . kban is rendkívüli 
soí ''oh " .kiváltképpen súlyos 
ten .lése s amelyre ma 
mé;. 'osabban nehezedik ez 
a ' ges rendeltetés. S a 
székeiy iiL"» a mostohább sors-
h'Sk sem esik kétségbe, ma is 
i j I ^ . szivét azok előtt, akik az 

• . megtartó eszméit hozzák. 
tLz: a kétségbe nem eső, örökké 
rea^enylő szívvel tud magának 
U; a és újra ünnepet szerezni s 
ezért fogadja  most is örömmel 
és régi vendégszeretetével a 
katholikus ünneplésnek az anya-
városba érkező egyházi és világi 
vezéreit, az országos katholikus 
nagygyűlés összes vendégeit. 

A katholikus anyaszentegy-
ház híveinek a hitben való meg-
erősödése ; a vallási, társadalmi, 
népmüvelődési és tiidományos 
eszméknek zsinati m^vi ta tósa . 

likus hivők lelkivilágának gya-
rapítását jelenti — szétárad an-
nak termékenyítő kisugárzása a 
nemzetélet minden területére. 

Ezért látunk mí a katho-
likus világ itteni ünnepében kö-
zös ünnepet, amely nem szét-
választja, hanem összefonja  a 
megpróbáltatásokban élő nem-
zettársadalom fenntartó  erőit. 

Együtt ünnepel tehát a szé-
kelység a katholikus népszövet-
ség nagy napjain, gyarapítva a 
maga lelki kincseit, nehéz küz-
delmének eszközeit azokkal az 
okulásokkal, tanításokkal és buz-
dításokkal, amelyeket ezúttal 
katholikus vallású vezérek, egy-
házi és világi kiválóságok nyúj-
tanak neki. 

Egy szívvel és lélekkel kiált-
juk ezért a hozzánk érkezőknek: 
Isten  hozott! 

Erélyes hang a Idselbségi 
sérelmek ellen, 

A Genfben  összeült kisebbségi 
konferengia  augusztus 31-iki ülésén 
Szüllő  Géza csehszlovákiai magyar 
delegátus nagy beszédben foglalkozott 
a magyar kisebbségek helyzetével Ha 
nézzük a kisebbségek küzdelmeit és 
szenvedéseit — mondotta —, ugy fel-
tétlen meggyőződésünk lesz az, hogy 
cselekednünk kell, mert a mostani 
helyzet nem tarthat tovább. Lehetet-
len az, hogy bűntelenek bűnhődjenek 
s legyenek áldozatai az országrende-
zéseknek. A konferencia  a megsebe-
sítettek és visszaszorítottak konferen-
ciája, amelyet azért tartanak Genfben, 
mert ott székel a Népszövetség, amely 
állítólag a bajok orvoslója. A világ 
most már lárja, hogy a kisebbségi 
kérdés letagadhatatlanul létezik és 
hogy annak jelenlegi helyzete egyálta-

lában nem szolgálja a népek közötti 
megbékélést és megértést. Szüllő ez-
után a kisebbségi sérelmekről szóló 
határozott adatokat írásban adta át a 
konferencia  elnökségének. Memoran-
dumából kitűnik, hogy a három utód-
államban azonos módszereket hasz-
nálnak a kisebbségekkel szemben. Fi-
zikailag és lelkileg gyöngíti őket a 
kormányzat, hogy azután megsemmi-
síthesse. A kisebbségek nem nyugsza-
nak bele abba, hogy megsemmisíttes-
senek és kötelességük az ilyen törek-
vés elleni védekezés. Tudják azt, hogy 
nemcsak jogaik, hanem kötelességeik 
is vannak és csak azt kívánják, hogy 
a mérleg serpenyője a jogokkal és 
kötelességekkel egyenlően legyen meg-
terhelve. A világháborút is a nemzeti-
ségek elégedetlensége idézte elő — 
mondotta Szüllő beszéde végén — és 
óva intette a győzteseket, hogy ha-
sonló hibák teíézésével uj háború 
lángját gyújtsál? fel. 

A Nyugdíjasok Egyesületének 
értê tése. 

\ 
a lUth. ua^yŝ yalésre vonakozőlag. 

A kath. nagygyűlés részletes prog-
ramniját már közöltük. Most röviden 
újból' Jelezzük az egyes napok ese-
ményeit. 

Sz^t.  5. szombat: Délelőtt VaO 
ípr V ^ Sancte a plebánia-temp-

n : : ^ . ^̂ tfJUg  fíRt'dfR'd agJS? 
vaí, VslO-kőr a Kath. Népszövetség 
közgyüíése a finevelő-intézet  diszter-
méber .̂ VslI órakor: A Kath. Akadé-
mia közgyűlése a főgimnázium  torna-
csarnókában.. 1 órakor ebéd Szabó 
Károlynál. 

p . u. 3 órakor: A szociális szak-
osztMy gyűlése a fin.-int.  dísztermében. 
5 órfakor:  A hitbuzgalmi szakosztály 
gyűlése a főgimnázium  tornacsarno-
kábán. 7 órakor Litánia Márton Áron 
prédikációjával. 8 órakor vacsora a 
Bukarestben. 9 órakor műsoros est a 
a színházteremben. A műsor megvál-
tása külön dij nélkül belépésre jogosit. 

Szepi.  6. vasárnap: Délelőtt 8 
órakor: Férfiak  miséje és szentáldozása 
a plebánia-templomban. Nők miséje 
és szentáldozása a barátok templomá-
ban. Délelőtt 9 órakor: Ünnepi mise a 
felső  piactéren Bangha Béla prédiká-
ciójával. V2ÍI órakor: I diszgyülés. 1 
órakor közös ebéd a Barkóczy-féle 
kerthelyiségben. 

Délután V24 órakor: II. diszgyü-
lés. V26 órakor Szentségi gyertyás kör-
menet a Temető , Csere-, és Kossuth-
utcán, esetleg az Eötvös- és Árpád-
utcán keresztül. A rendezőség az út-
vonal kivilágítását kéri. Körmenet után 
a plebánia-templomban befejező  szent 
beszédet mond P. Tréfán  Leonárd. 

A gyűlésekre a rendezőség szere-
tettel hív meg mindenkit. 

Ssókely fiak  elhelyezése. A 
Székelyek Kolozsvári Társasága az 
alábbi iparágakban tudna tanulókat 
elhelyezni: 3 asztalos, 4 cipész, 1 bor-
bély, 1 vízvezeték-szerelő, 1 pék, 1 
női-fodrász,  1 keztyüs, egyet cipŐke-
reskedésbe, egyet pedig üveg- és por-
celán-üzletbe. Érdeklődők bővebb fel-
világosítást kaphatnak a társaság tit-
kárától (Cluj, Juliu Maniu 8.) 

KisaBszonynapján akarnak 
Eálog;oliii. Zetelakán vasárnap a 
templom előtt kihirdették, hogy, ha 
nem fizetik  az adót, Kisasszonynapján 
4 adóvégrehajtó indul meg a község-
ben zálogolni. 

Az Udvarhelymegyeí Nyugdíjasok 
Egyesülete megkezdette tényleges mű-
ködését. Az ipartestület szívességből 
rendelkezésre bocsátott gyüléstermé-
ben naponkénti szolgálattételt vezet-
tünk be, hogy a személyi panaszokat 
és kérelmeket felvehessük  s azok te-
kintetében segítséget, utbaigazitasokat 
adhassunk. Jelenleg a nyugdíjas tisz-
tek és katonák nyugdijösszegeinek a 
regátí nyugdijasokéval való egyenlő-

j sitése iránti memorandum megszer-
kesztésére vesszük fel  az adatokat. 
Kérjük tehát a hátrányt szenvedőket, 
hogy esetleges panaszaikat hozzák be 
a nyugdijegyesületi irodába. 

A májustól augusztusig járó nyug-
dijak és a némelyeknél még januárra is 
visszamenő hátrálékok fedezésére  szük-
ségeltető tízmillió leu hitel kiutalása 
érdekében való eljárásra részletesen 
indokolt memorandumokban kértük, fel 
a vármegyénkben 4 képviselőt é^ 2 
szenátort, s ugyanilyen memoranílu-

^mot adtunk be, személyes interven-
cióvá!, a vármegyei prefecthez  is, annak 
a pénzügyminisztériumba leendő . el-
juttatását kérve. Kérésünket a prefec-
tus ur még aznap magával vitte .Bu-
karestbe, hogy eljárjon ezen nagy 
ügyünkben. Reméljük, hogy ezen 

p. részlaesen kifejtett,  indokolt ké-ésűj^ 
•'yup^l, "á Kbfínány'  még"érTr"1iefyze-
tíinket és elrendezi ezen, mindnyájun-
kat gyötrő, hátrálékok kifizetését,  hi-
szen már a szeptemberi nyugdijak ti-
zetése is esedékessé vált. 

A Nyugdíj-Egyesülelünk tagjai 
sorába való jelentkezést, személyesen, 
megbizott, vagy akár összeirás utján 
is kérjük minél előbb megtenni, hogy 
mentő! tömegesebben legyünk, akik 
pártoljuk az együttes összefogásbal 
való eljárást és tevékenységet. 

Az elnökség. 

A deszkaárusitás 
korlátozása. 

A brassói fakereskedők  panaszára 
a belügyminisztérium rendeletileg sza-
bályozta Brassó város területére vo-
natkozólag a szekérrel oda szállított 
deszka árusitását. A rendelet szerint, 
Brassó város területén csak az árulhat 
deszkát, aki igazolja, hogy a deszka 
valamely közbirtokosságiól, mint az 
eladó résztulajdona, vagy saját erde-
jéből származik. Az igazolványt a 
közbirtokosság vagy a községi elöl-
járóság bizonyítványa alapján az illető 
erdőhivatal (Ocolul Silvic) adja ki, vagy 
ezen bizonyítványokat láttamozza és 
lebélyegzi. Aki olyan közbirtokosságtól 
származó deszkát visz eladásra, amely-
nek az illető nem tagja, vagy ha a 
deszka nem a saját erdejéből szárma-
zik, — az köteles magát, mint desz-
kaárusitót, az illetékes kereskedelmi 
és iparkamaránál bejegyeztetni. Azok, 
akiknek saját fuvaruk  nincs és desz-
kájukat idegen fuvarossal  küldik eladni, 
kötelesek személyesen bemutatni a 
fentjelzett  igazolványt, léhát más 
tulajdonos igazolványával nem sza-
bsd Brassóba vinni deszkát eladásra. 

Közöljük ezt a rendeletet, hogy 
a megyénkbeli gazdák az esetleges 
károkat és büntetéseket elkerülhessék... 
de szeretnénk már egyszer olyan ren-
deletet is látni, amely nem ujabb és 
ujabb korlátokat állit a székely gazda 
megélhetése elé, hanem valami ked-
vezéssel igyekezne megkönnyíteni azt! 

Ipartestjiletí ügyek. 
Országos kirakó vásárok: szep-

tember hó 5-én Berethalom, 6-án Uye-
falva,  7-én Gyergyószentmiklós, Zágor, 
9 én Csikszépviz, Fogaras, Makfalva, 
Torda, 10 én Baromlaka. 

A cégbejegyzések folyamatban 
vannak, azonban rrég mindig nagyon 
sok iparos nem jelentette be cégbe-
jegyzési kérvényét és igy valószínűleg 
sokan esnek annak idején bírság alá, 
a késés miatt. Itt újból felsoroljuk, 
hogy feltétlenül  cégbejegyzésre van-
nak kötelezve, még akkor is, ha nera 
fizetnek  I670 os adót: a vendéglők, 
kávéházak, szállodák, beszállók, korcs-
mák, cukrászdák, pékek, mészárosok, 
malmok (falusi  malmok nem), autó-
busz-vállalatok, autó-fuvarozók,  mézes-
kalácsosok, épitési vállalkozók, fény-
képészek, nyilt helyiséggel rendelkező 
villanyszerelők, órások, ékszerészek, 
továbbá ezen kritériumtól függetlenül 
bejegyzésre kötelezettek az összes 
ipari és kereskedelmi társascégek, mint 
betéti, közkereseti és részvénytársasá-
gok, továbbá mindenféle  szövetkezet, 
valamint ezeknek Összes fiókjai,  ügy-
nöksége és képviseletei. A kézmű-
iparosok bejegyzése szabad elhatáro-
zásuktól függ,  amennyiben nem esnek 
a fenti,  előírások alá, vagy iparuk a 
törvéiiy kisipar^itőriLjaeiiLJia-. 
Táája megr KÍsipáVós áz, ákí 5 löerős-
nél kisebb géppel és 20 munkásnál 
kevesebb alkalmazottal dolgozik (lásd 
az ipari és kereskedelmi miniszter 
32913—930 sz. rendeletét). Ezen érte-
sítésünk szól vidéki iparos testvéreink-
nek is, akik szintén forduljanak  min-
dennemű ügyeikben ipartestületünkhöz. 

Figyelmeztetjük a mestereket, hogy 
tanoncaikat a tanonciskolába ne felejt-
sék el beíratni, mert tudjuk nagyon 
jól, hogy ma a büntetés a legköny-
nyebb és csak kárt és gondot okoz a 
mesternek, ha elmulasztja a beiratást. 
Ennek az utolsó határideje szeptem-
ber hó 10-ike bezárólag, a rendes ta-
nítás pedig I4 én d. u. 5 órakor kez-
dődik, egységesen csak a róm. kath. 
elemi iskolában. 

Az aug. 30 ára összehívott, a 
segédek részéről való, békéltető bizott-
sági tagválasztás határozatképtelenség 
miatt elhalaszíatott f.  évi szeptember hó 
13 la, amikor a választás, tekintet nél-
kül a megjelentekre, meglesz, eset-
leg a tagok a segédek közül hivatal-
ból fognak  kineveztetni. Elég sajnos, 
hogy a városunkban levő mintegy 300 
segéd a saját jól felfogott  érdekében 
sem törődik az üggyel, ami rájuk 
nézve fontos,  hiszen a mesterrel való 
vitás ügyeikben felerészben  ők ítélkez-
nek a békéltető tárgyalásokon. 

Vidéki iparos testvéreinknek tudo-
mására hozzuk, hogy az előző időben 
feljelentett  kontárokat, akiknek birsá-
gát az amnesztia alapján elengedték, 
ipartestületünk ismételten feljelentette 
a szolgabiróságokhoz, újból követelve 
megbüntetésüket, még pedig annál 
súlyosabban, mert az illetők iparenge-
délyt sem váltottak, sőt tovább dol-
goznak, igy tehát a visszaeséses ki-
hágás magasabb bírságot követe!. 

Elhelyező osztályunk keres több-
féle  szakmára tanoncokat, továbbá 
rendelkezésre áll egy tanonc asztalos-
vagy szabó'iparra. Érdeklődők fordul-
janak hivatalunkhoz. 

Az Ipartestület einöksépe. 

X KoressthuroB rövid zongora, 
bécsi gyártmány, eladó. Cim a kiadó-
hivatalban. 

.fOZ/  - PéniBk  esíe  fél  9 vasárnap  d.  u 6, este  fél  9 órakor  : A vándor  poéfa.  Föszorepben  Conrad  Veidt.  E iUm  a leunagyobb  Conrad  V.idt-filmosoda.  Helyárak  22-17-12  ieu.  - Hétfőn  este. 
keddd.  u. esíe  /é/  9 érakor:  A farkarok  dala.  a legszenzációsabb  éneklő,  zenéié  Hangos filn^ujdonság.  H.lyárak  32-27-1*  leu.  Bévebbet  a h,rek  közéit.  Szombaton  este  n.ncs moz.eléadás, 
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Román lapszemle. 
A Najiunea  augusztus 23-iki szá-

mában ^Magyarország francia  orien-
tációja« cimen közöl vezércikket, s 
ezeket irja : Horthy Magyarországa fel-
áldoz egy kormányt, mely tizeszten-
dőn keresztül nem tehetségtelenül ve-
zette az országot, csupán csak 
azért, hogy jobb kapcsolatokat tegyen 
lehetővé Franciaországgal, a mai Eu-
rópa legnagyobb politikai és pénz-
ügyi erősségével. Ha lehet is birálni 
Bethlen kormányzását, az kétségtelen, 
hogy magyar nemzeti szempontból 
nézve a helyzet más. Azokon az elő-
nyökön kívül, amelyeket a kormány-
zás állandósága jelentett, a magyar 
diplomáciának sikerült mindenütt ha-
tékony rokonszenveket és segítségeket 
szerezni annak az országnak a ré-
szére, mely tiz esztendővel ezelőtt 
valósággal száműzetésben élt a nagy-
világon. Az egész világ előtt ismere-
tesek azok a szívélyes kapcsolatok, 
melyek a magyar államot Olaszország-
hoz fűzik:  hiábavaló volt minden láza-
dozásunk, ezek egyre mélyültek. Ang-
liában nemcsak a híres Rothermere 
támogatja Magyarországot, hanem más 
jelentékeny tényezők is. A magyar 
propaganda más országokban is való-
ságos csodákat müvei, mert a magyar 
kormány a propaganda munkáját nem 
tekintette kellemes alkalmaknak arra, 
hogy politikai protegáltak fiait  és 
unokaöccseit nyaralni küldje, hanem 
komoly és nehéz feladatoknak,  amelyek 
felkészült,  hazájukat szerető férfiakra 
várnak. Miután Magyarország most 
mindezeket a sikereket elérte, Párizs 
felé  kísérletezik, hogy a francia  rokon-
szenveket is megszerezze. Igaz, hogy 
Károlyi benső barátja Bethlennek saz 
ő franciabarát  politikája teljes össz-
hangban lesz Bethlen olasz és német-
barát politikájával. Ez azonban belső 
ügy, kifelé  a cégtáblán tz lesz: lássá-
tok franciák,  a kedvetekért nem ha-
boztunk feláldozni  kormányunkat. Mi-
vel fogunk  mi válaszolni erre? Talán 
csak nem Németország felé  való tájé-
kozódással? A végén még az lesz a 
helyzet, hogy Magyarország lesz az 
antant-államok szövetségese, mi pedig 
r\n MÁm'gtftrt^-.  g Mgy 
boru-bukott mellett. 

A Na^iunea  augusztus 25 iki szá-
mában folytatja  azt a cikksorozatot, 
amelyben Magyarország revíziós pro-
pagandáját igyekszik ismertetni. A 
magyar propaganda számára — írja 
többek között — az 11 Popoló D'ltalia 
cimü kormány-lapot is sikerült meg-
nyerni, amely nemcsak az olasz kor-
mány hivatalos lapja, de az ország 
egyik legelterjedtebb újságja is. 1925 
október 15 én Pierro Pisenti olasz 
képviselő cikket közöl az II Popolo 
D'ltalia hasábjain, amelyben az olasz 
közvélemény figyelmét  a magyar ügyre 
igyekszik felhívni.  A Rómában meg-
jelenő Epoca hasábjain ^Olaszország 
missziója a Dunamedencében« Pierro 
Pisenti szintén hasonló jellegű cikket 
közöl. Az olasz képviselő ebben a 
cikkében az olasz-magyar barátság el-
mélyítését sürgeti és arról ír, hogy 
Romániában és Csehszlovákiában ke-
gyetlenül elnyomják a kisebbségeket, 
akiknek legnagyobb része Szent Ist-
ván birodalmához tartozik. Pisenti kép-
viselő Türr generális nevét is meg-
említi, aki 1848 ban Garibaldival együtt 
ontotta a vérét egyazon eszme szol-
gálatában. A fenti  olasz újságokon 
kivül 1925 folyamán  a magyar ügy 
szolgálatában még az alábbi olasz la-
pok közöltek cikkeket: a római Serent, 
a turini Regno s főként  ez utóbbi, 
amely a ^Megcsonkított Magyarország® 
címen szenzációsnak beharangozott 
cikket közöl ilyen befejezéssel:  »a 
magyarok büszkén vallják azt, hogy 
országuk kulturális újjászületését a 
millenáris Rómának köszönhetik, amely-
nek mindenkor hívei voltak. Idegen 
uralmak nyűge alatt mindig várfák  és 
remélték Róma segítségét. Olaszország 
tehát nem nézheti és nem hagyhatja 
továbbra is magára ezt a testvérorszá-
got, kiszolgáltatva a barbárok kénye-
kedvének, kik keresztre feszitették  s 
akik miatt igazságtalanul kell elszen-
vednie a legszörnyűbb fájdalmakat.® 

X Zongoraórákat adok kez-
dőknek és haladóknak, Ferencíy An-
nus. Bul. Reg. Ferdinánd 95. 

Hivatalos nyilatkozat 
a Körtvélyfáy-ügyben. 

Megemlékeztünk arról a hirdet-
ményről, amelyben Körtvélyfáy  J. ál-
lítólagos ^miniszteri ügyvéd* a Csiki 
Magánjavakkal, a székelyföldi  mező-
gazdasági hitellel s egyéb nagy ügyek-
kel kapcsolatban felhívja  a közönséget 
a vele való érintkezésre. Közlemé-
nyünk folytán  a prefectura  most a 
következő hivatalos körözvény közlé-
sére kérte fel  szerkesztőségünket; 

Szám 121 C. P. 1931 aug. 31. 
Körözvény. Körtvélyfáy  József  ur ál-
tal, mint a munka-, közegészség- ésnép-
jólétűgyí minisztérium ügyvedje által 
ad. 115—1931 szám alatt kiadott hir-
detményei kapcsolatban és az 1931 
augusztus 28-án 53395 szám alatt 
kelt miniszteri rendeletben foglalt  érte-
sítés alapján, amellyel a munka-, köz-
egészség- és népjólétügyi miniszter tu-
domásunkra hozza, hogy nincs tudomá-
sa a Körtvélyfáy  J. ügyvéd ur alkal-
maztatásáról, — felhívjuk  a tisztelt^ 
közönséget, hogy az LJdvarhelyvár-
megye területén elterjesztett ezen hir-
detmények által ne hagyja magát 
félrevezettetni. 

Ezen értelemben intézkedéseket 
tettünk alantos közegeink utján is. 
Dr. Cupárescu s. k. N. Tescula s. k.-
irodafőnök. 

Ezt a körözvényt szerdán a vá-
rosban dobszó mellett is közhírré tet-
ték, a városi hatóság pedig, felsőbb 
utasítás folytán,  a Körtvélyfáy-féle 
plakátokat letépette és elkobozta. 

SPORT. 
Vasárnap megkezdődnek a baj-^ 

noki mérkőzések a segesvári kerület-
ben is. Ma este lesz a sorsolás, hol-
nap d. e. a falragaszok  már közölni 
fogják  a pontos vasárnapi program-
mot. A Hargita valószínűleg idehaza 
játszik s hogy az érdekeltek a katho-

jébén "résftvehessetiek,  "a mérwözw í t 
rendes időnél valamivel előbb fog  kez-
dődni. 

A Hargita 10 éves jubileumi ün-
nepsége, a Brasovia részvételével, 
valószínűleg szeptember hó utolsó 
vasárnapján lesz. 

íie ártsunk magunknak! 
A pénzügyi válság, melynek leg-

nehezebb napjait éljük, az általános 
! gazdasági válság utolsó fejezetét  ké-

pezi. Az általános gazdasági válságot a 
mezőgazdasági válság indította meg, 
majd kiterjedt az ipari, kereskedelmi 
és végül a pénzügyi életre is. A me-
zőgazdasági termények árában beállott 
rohamos árzuhanás az iparcikkek leg-
nagyobb fogyasztórétegét,  a mezőgaz-
dasági népesség vásárló erejét annyira 
lecsökkentette, hogy az az ipari ter-
melés és evvel egyidejűleg a kereske-
delmi forgalom  ellanyhulását vonta 
maga után. Ennek pénzügyi következ-
ménye aztán az lett, hogy fizetési  kö-
telezettségének sem a mezőgazdaság, 
sem az ipar, sem pedig a kereskede-
lem nem tudott pontosan eleget tenni. 
Minthogy pedig a bankok követelése-
iket ennek következtében nem tudták 
rendszeresen behajtani, az ujabban 
fellépő  hiteligényeket is korlátoltan tud-
ták kielégíteni. 

A hitelélet megbénulása, mely a 
pénzügyi válság első tünete volt, egyre 
nagyobb arányokat öltött, mig végül 
a német pénzügyi zavar teljes felfor-
dulást idézett elő. A németországi szük-
ségrendeletek és a magyarországi bank-
korlátozások hatása alatt betéteseink 
megrohanták a bankokat, betéteiket 
visszavonták, ugy hogy ennek követ-
keztében bankjainknak mindennemű 
hitelfolyósítást  be kellett szűntetniök, 
hogy készpénzkészletüket a betétesek 
rendelkezésére bocsáthassák. 

A közönségnek a bankokkal szem-
ben tanúsított eljárása teljesen indo-
kolatlan volt és mérhetetlen károkat 
okozott a közgazdasági életnek a hi-
telélet megbénításával. A helyzet azon-
ban szerencsére még nem olyan súlyos, 

hogy azon ne tudnánk segíteni, ha a 
betétesek eddigi magatartásukat meg-
változtatják. Ezt pedig nemcsak a köz-
gazdasági érdek, de a betétesek ma-
gángazdasági érdeke is parancsolólag 
követeli meg. 

Tudni kell ugyanis, hogy a pénz-
nek a bankokból való elvonása 
a bankjegyforgalom  csökkentését idézi 
elő, mert a kivett pénzt a betevők nem 
adják vissza a forgalomnak,  hanem 
odahaza őrzik. A gazdasági élet a 
bankjegyforgalom  lecsökkentését nem 
birja el huzamosab ideig s arra kény-
szeríti a kormányzatot, hogy a forga-
lomból kivont pénzjegyeket ujabb, fe-
dezetlen pénzkibocsátással pótolja. A 
fedezetien  pénzkibocsátás természete-
sen a pénz értékcsökkenését idézi elő 
s ebben az esetben azok szenvedik a 
legsúlyosabb veszteséget, akik vagyo-
nukat odahaza készpénzben őrzik. A 
pénz elértéktelenedése ellen való vé-
delem tette szükségessé most Magyar-
országon az aranypengő érték beve-
zetését. 

Ugy a magánérdek, mint a közgaz-
dasági érdek egyaránt azt követeli, 
hogy a betéteket hagyjuk nyugodtan 
a bankokban, a már kivont betéteket 
vigyük vissza, sőt minden más fel-
használatlanul heverő tőkét is adjunk 
át a bankoknak, hogy azok gazdasági 
feladatukat,  a hitelszükséglet kielégí-
tését továbbra is elláthassák. 

A betevőknek tudniok kell, hogy 
a nagyobbarányu betétvisszaadással 
a bankokat súlyos nehézségek elé 
állítják, már pedig bankjaink nemzeti 
vagyonunk milliárdjait kezelik. Minden 
betevő tekintse kötelességének, hogy 
az elvont betétet adja vissza a bank-
nak, ahol azt azelőtt elhelyezte, hogy 
az évek hosszú sora alatt kialakult 
magyar bankszervezet egyensúlya ne 
boruljon fel. 

A kormány támogatásával nem-
régiben életrehívott garanciabank biz-
tos hátvédet nyújt bankjainknak' és 
alkalmas arra, hogy a betevők min-
den aggodalmát eloszlassa. Kü!f3nben 
már ugy Németországban, mint Ma-
gyarországon is az ijedelem idejében 
kivont betéteket csaknem teljes össze-
gében visszavitte a közönség. 

Gazdasági életünk belső mejTszi-
járditását, addig is, mig a nemzetközi 
Inegbldás "á' éazdáügi' 
okát nem szünteti meg, másként, mint 
a rendes hitelélet visszaállításával nem 
érhetjük el. 

A nemzetközi pénzpiac feszült-
sége sokat enyhült. Emellett szól a 
magyar kölcsön sikere és Franciaor-
szágnak a délkeletLurópai agri^rálla-
mok iránt való fokozott  érdeklődése, 
melyeket hosszúlejáratú kölcsönökkei 
akar megsegíteni. Mindez kedvező jel 
arra, hogy a mély pontjára jutott 
gazdasági válságból a nemzetközi 
közremunkálkodás által megtaláljuk a 
kivezető utat. 
(Magyar Nép.) Dr. Oberding József. 

Fáradt  a sas. 
Fáradt  a sas, reászállott 
a felhős  sziklára. 
Légi utjál  most ritkábban, 
s oly unotian járja. 

játszik  ugy a felhőkkel, 
amint játszott  régen, 
szürke  köd  ült  a világra, 
a földön,  s az égen. 

Kontár  szállt  fel  a magasba 
tákolt  szárnyas géppel. 
Lenézi a lég királya 
magas megvetéssel. 

Hiába  ölt  szárnyat az ész, 
az nem sasok szárnya, 
s a magasat csak kontárul, 
bitorolva  járja 

(Bethlenfalva,  1927.) 
Bolyai  Gáspár 

Lakást keresek 
október l-re, mely óll 2—3 szoba, konyha és 
kamrából, siegfelei5  mellékbc-ljíségekkel. Le-
hetőleg külön udFörral éa gyüuíftlcs-  vagy ve-
teméayea kerttel Ajánlatokat kérek a ,Mi-

nerva"-nyomdába (vármegyeház) It̂ adni 

A szániu csukott autóm-
mal fuvarozást  vállalok az 

ország minden részébe. 
Bekő Sándor, Odorheiu, 
Str. Pr. Meolae (Árpád u) 31. 

HÍREK. 
Szeptember 4, 

Id. Rösler Károly. 

Közismert és mindenki által be-
csült polgártársunk hunyta le augusz* 
tus 31-én örök álomra szemét váro-
sunkban : id. Rösler Károly kereskedő. 

Kereskedő volt és pedig minta-
képe a szolid, megbízható kereskedő-
nek, aki maga-alapitotta üzletét szor-
galmas munkával és árnyékot nem 
tűrő korrektséggel a ml viszonyaink-
hoz mérten nagyszabásúvá fejlesztette, 
amelynek jóhírneve nemcsak megyénk-
ben, hanem országszerte ismeretes 
volt. Hatvanöt életévébői ötvenet töl-
tött a kereskedői pályán, s a munkát, 
amely egymaga nem töltheti ki az életet, 
a polgári élet jóízű kedélyességével 
tudta szerencsésen egyesíteni. Szíves, 
előzékeny barát volt és mindezek a 
tulajdonságai alkották jellemét, s tették 
a polgártársi megbecsülés és közsze-
retet részesévé őt magát, üzletét pedig 
népszerűvé. Ezzel a jól egyensúlyo-
zott lelkiséggel tudta életviszonyaival 
összhangban tartani egy másik, sze-
mélyes dolgát is : szász eredetű volt, 
aki nemzetiségének feladása  nélkül élt 
le egy hosszú életet a magyarság ke-
belében, nyugodt megértéssel. 

Tagja volt az Udvarhelymegyei 
Takarékpénztár felügyelő  bizottságá-
nak, több polgári egyesületnek. Halá-
lát özvegye: Szabó Berta és fia:  ifj. 
Rösler Károly, valamint kiterjedt rokon-
ság gyászolja. Temetése szerdán dél-
után volt nagy közönség részvéte 
mellett. 

Különös takarákoBság a vár-
megyénél. A vármegyei interímár bi-
zottság Szabó Endre, Böhmer Ervin és 
Barabás János vármegyei tisztviselőket 
állásukból elbocsátotta — takarékos-
sági okból. Nagyon szomorú és saj-
nálatos az ilyen életsorsot,'eksziszlen-
ciákat érintő döntés minden esetben. 
Ezut^l_ Wváltk^gen fe Hünő az Szabó 
Endre sz^élye miatt,laKTa "váflRígJf®-
nek régi, 25 éve működő, kipróbált és 
megbízható tisztviselője, s akiről maga 
a prefect  is csak nemrég jelentette ki, 
hogy kiváló munkaerő és referensi 
feladatait  románul egészen jól meg 
tudja oldani. Ezért különösen megle-
petésszerű a Szabó Endre elbocsátása, 
amely reméljük, nem is végleges. De 
hibásnak kell tartanunk az ilyen intéz-
kedést általános szempontból is, annak 
lelki hatását elgondolva. Milyen biz-
tatást merítsen a többi tisztviselő ab-
ból, ha látja, hogy hiába a lelkiisme-
retes munka, az elbocsátás Damokles 
kardja állandóan feje  fölött  függ,  s 
rá állandóan lezuhanhat ? Ez termé-
szetszerűen a törekvést lazítja és szűn-
teü meg, aminek ismét csak a köz 
láija a legnagyobb kárát. Erre, a köz 
érdekére való tekintettel is remélnünk 
kell, hogy a mostani hibás intézkedést 
minél előbb helyre hozzák. 

A róm. kath. főgimaásiam-
ban az iskolai évet szept. 1-én nyi-
tották meg ünnepélyes istentisztelettel, 
amely után az intézet tornatermébe 
vonultak, ahol Szlávik Ferenc igaz-
gató és Pál István prelátus-püspöki 
biztos intéztek lelkesítő szózatot az 
ifjúsághoz,  majd pedig az iskolai tör-
vényeket olvasta fel  Szász József,  a 
tanári értekezletek jegyzője. A tanu-
lók létszáma a mult évit meghaladja. 
Az I. osztály 50 es létszáma teljesen 
betelt ugy, hogy több tanulót nem is 
lehetett felvenni.  Az intézet tanulóínak 
összlétszáma 200 körül van. 

Árlejtést hirdet a város a meg-
kezdett, de be nem fejezett  városi 
tervrajzra (vázlatra) -és egy utcavonal-
szabályozási terv-vázlatra. Az ajánla-
tok szept. 14 íkén d. e. 10 óráig 
adandók be. 

X Bithmikua torna és Uen-
sendieck-tanfolyamot  nyitott szep-
tember 1 én városunkban Tompa Mar-
git okleveles rithmikus tánc- és torna-
mester. Elfogad  tanításra gyermeke-
ket és felnőtt  leányokat, valamint asszo-
nyokat is, a gyermekeket 4 éves kor-
tól kezdve, a fiukat  csak 13 éves ko-
rig. Jelentkezést elfogad  lakásán Str. 
Pr. Nicolae (Árpád-utca) II sz. alatt. 
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Sa lamon B é l a rőföskereskedésében  (JEdetnien-u-Tca sz.) 
női ós férfi  divatszövet-uj donságok, selymek és minden más rőfös  és 

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

Vass Albert, az ismert, mak- ! 
falvi  festőművész  a kath. nagygyűlés | 
alkalmával a főgimnázium  tornatermé-
ben kiállítja ujabban festett,  kisebb 
méretű képeit, melyek kivétel nélkül 
udvarhelymegyei tájrészleteket és né-
pies alakokat ábrázolnak. 

Vaddisznók k&rtavése. A tö-
rökbuza érésével megindultak a vad-
disznók is, éjjelenként lejárnak az er-
dőségekből lakmározni a törökbuza-
töldekre. A városi határban a csere 
körűi a fenyő  mellett és a nagyolda-
lon tettek jelentéktelenebb kárt, na-
gyobb károkat okoztak a remetei és 
szomszédos határokon, különösen pe-
dig a zetelakin. Baj, hogy a tulszigoru 
ebtartási rendeletek miatt a vadászok 
ma már nem tarthatnak oly könnyen 
vadászkutyákat, amelyeknek segítségé-
vel mégis csak legkönnyebb volt ezen 
kártevő vadak elejtése. 

Egymilliárd (ezer millió) lej 
értékű pénztárjegyet bocsát ki a Ro-
mán Nemzeti Bank, hogy az ország 
bankjegykészletét pótolva, a pénzfor-
galmat bővebbé tegye. 

A kath* nagygyűlés irodai* 
mi estélyónek műsora. Az orszá-
gos kath. nagygyűlés keretében szept. 
5 én este 9 órakor a Bukarest színház-
termében tartandó irodalmi-est műsora: 
1. Jánosy—Országh: Erdélyi szimfónia. 
Élőadja a főgimn.  ifj.  énekkar. 2. Be-
vezető beszéd, x x x. 3. Költeményei-
ből előad: Ujlaky János, az Erdélyi 
Kath. Akadémia tagja. 4. Weytz—Kiss : 
Óda az erdőhöz. Előadja a főgimn. 
ifj.  énekkar. 5. Magyar Bálint költe-
ményei. 6. Elbeszélést olvas Antal 
Áron, az Erdélyi Kath. Akadémia tagja. 
7. Költeményeiből előad Pakocs Károly, 
az Erdélyi Kath. Akadémia alelnöke. 
8. Petőfi—Ferch:  Egy gondolat bánt 
engemet. Élőadja a Székely Dalegylet. 
— Az énekszámokai Kiss Elek főgimn. 
tanár, karnagy vezeti. — A műsor 
megváltása külöii dij nélkül b,elépé3rg 
jogosít. ' 

A marosvásárhelyi mexö-
gazdasagi, ipari és klsállatkl-
állítás ssenzaoiöi. Az Erdélyi Gaz-
dasági Egylet által Marosvásárhelyen 
szeptember 3—6 napjain rendezeti 
mezőgazdasági, ipari és kisállatkiálU-
tásnfik  igen sok érdekessége, szenzá-
ciója és a kapcsolatos gazdanapoknak 
változatos és gazdag programmja van. 
Bemutatásra kerül a tehenek villany-
géppel való fejese,  továbbá egy be-
rendezés, melyben a fűtést,  világítási, 
főzést,  mosást, vasalást, porolást, par-
kettkefélést,  masszírozást, ondolálást, 
fürdővíz-melegítést  mind villany tartja 
üzemben. A talajművelő gépek között 
sok újdonság és uj találmány kerül 
bemutatásra. A kiállítás háziipari cso-
portja, Erdélynek eddig legnagyobb 
falusi  háziipari kiállítása. Érdekes 
és bizonyára általánosan méltányolt 
látványossága lesz a kiállításnak a 
helybeli ref.  kollégium, illetve tanítónő-
képző értékes és gazdag néprajzi mú-
zeumának a gyűjteménye is, amelynek 
művészi csoportosítása céljából Haáz F. 
Rezső tanár utazott el Marosvásár-
helyre. A vadászati kiállítás bejelentett 
tárgyai európai viszonylatban is első 
helyen állanak. A kiállítás tartama 
alatt és területén uri és kisgazda fo-
gatverseny, kotorékverseny, gazdaköri 
sportünnepély és dalosverseny fog 
tartatni, azonkívül gazdasági szakelő-
adások és mozifilmbemutatók  fogják 
a gazdanapok színvonalát emelni. 

Turista irodalmi és fény-
kép-pályásat. Az Erdélyi Turista 
című évnegyedes folyóirat  legutóbbi 
számában turista irodalmi- és fénykép-
pályázatot hirdet, melyen bárki több 
művel is résztvehet. A pályázatok rész-
letes feltételei  megtudhatók az Erdélyi 
Turista folyóirat  2—3-ik számából, 
mely minden nagyobb ujságárusitó 
helyen kapható, vagy megrendelhető 
Brassóból (Szent János utca 7). 

X Rövid, résvázn, teljesen jó 
karban levő zongora oicsón eladó. 
Cím a kiadóban. 

A zongorátanitást szeptember 
15-én megkezdem. Vállalok néhány 

vuj tanítványt is. Tompa  L4szlóné. 

A helybeli Ref.  Dalkör va-
sárnap, augusztus 30-ikán este szép-
számú érdeklődő közönség előtt, tar-
talmas műsor keletében, mutatta be 
azokat az énekszámait, amelyekkel a 
Romániai Magyar Dalosszövetség szep-
tember 6—7-iki országos dalosverse-
nyén részt vesz. Örömmel állapíthat-
juk meg, hogy ez a »próbahangver-
seny« határozott bizonyságot szolgál-
tatott a, Benkő József  buzgó karmes-
tersége mellett, nemrégóta működő, 
de lelkes dalkör haladásáról, ami egyút-
tal biztató kilátást nyújt arra, hogy a 
dalosversenyen való szereplése is si-
keres lesz. A közönség is élénk tet-
szésnyilvánítással jutalmazta minde-
nik énekszámot. Az estélyen Vajda 
Ferenc esperes szép és tartalmas elő-
adásban a zenének és éneknek a lé-
lekre gyakorolt hatásáról, s az egyházi 
életben való fontosságáról'elmélkedett, 
míg utána a kedvezően ismert, szép 
hangú Bede Irén énekelt nagy hatás-
sal, Ferenczy Annuska gondosan si-
muló zongorakisérete mellett. A Szé-
kely Dalegylet fúvószenekarénak  len-
dületes és biztos játéka lelkes törek-
vésre és gondos előKészitésre vallott, 
amiért méltán illeti dicséret az ambi-
ciózus, fiatal  karmestert, Unghvári Já-
nost. Márton Rózsi kellemes hangon 
és érzéssel szavalt. — Az estély folya-
mán először volt alkalma látni a kö-
zönségnek a tanítónőképző tornater-
mében újonnan elkészült csinos szín-
padot, mely székely kaput ábrázoló, 
szépen faragott  előrészével kellemesen 
hat s a lelkes tervező, Haáz F. Rezső 
tahár, ismert finom  ízlésére vall. 

, New-York polgármestere él-
teti SXagyarorssagot. Jim Walker, 
New-York népszerű polgármestere, 
néhány hetet Karlsbad-fürdőn  töltött 
gyon;iorbajának gyógyítása céljából. 
Amerikába való visszautazása előtt 
ellátogatott Budapestre, ahol kitüntető 

pesti főpolgármestertől:  Éljen Ma-
gyarország I 

Felhívás. A Romániai munkások 
rokk^nt-segélyző egylete temesvári köz-
pontjától Duka András elnökhöz 36 
darab intő érkezett azon figyelmezte-
téssel, hogy a tagok jogai az alapsza-
bályok 9. § a értelmében 26 heti hát-
rálek után önként megszűnnek és az 
ilyén hátrálékosok a tagok sorából tö-
rölgetnek. Da ha az ilyen törölt tagok 
kérik, a központi vezetőség határozata 
értelmében, egy nyilatkozat aláírása 
mellett, visszavétetnek a tagok sorába. 
Tekintettel arra, hogy a központi ve-
zetőség ezen határozata csak a legkö-
zelebbi küldöttgyűlésig marad érvény-
ben, felhívjuk,  hogy hátrálékát minél 
előbb, de mindenesetre még a küldött-
gyűlés megtartása előtt rendezze, mert 
a küldöttgyűlés után a 26 heti hátrá-
lék miatt törölt tagok még nyilatkozat 
aláírása mellett sem fognak  visszavé-
tetni és az eddig szerzett jogaikat tel-
jesen elvesztik. Tisztelettel: A központi 
vezetőség.  — Az udvarhelyi vezetőség 
felkéri  a hátrálékos tagokat, hogy f. 
hó 6 án, vasárnap délután megtartandó 
pénztárnyítás helyiségében jelenjenek 
meg, hogy a felhívások  kézbesíthetők 
legyenek. 

X Helybeli ö s vidéki megren-
delőimnek tudomásáia bozom, h o ^ egész-
ségügyi okokból történt hosszabb távollétem 
után varrodámat Str. Mircea Voda (volt 
Petőfi  u.) 15 sz. ala{t újból megnyitottam. Si-
került nagy áldozatok árán egy elsőrendű női 
ruhaszabászt Jérfi  munkaerő) szerződtetnem, 
ki Geiger Etel B -né első budapesti szabászati 
és varró-szakiskolájának kitűnő növendéke volt. 
A brassói és sepsiszentgyörgyi ipari kiállításon 
aranyéremmel kitüntetve. Mivel ízléses és sik-
kes fehérnemii-modelijeim  eddig is nagy köz-
kedveltségnek örvendtek, minden igy.-kezetem 
oda irányul, hogy a mai nehéz viszonyoknak 
megfelelő  árakkal, szolid és pontos munkával 
a legmesszebb menő igényeket is kielégíthes-
sem. Lányi Ernőné. 

As iparcstanonciskolák ügye, 
ujabb rendelkezés szerint, ezután nem' 
a közoktatásügyi, hanem a közmun-
kaügyi minisztérium hatásköre alá 
tartozik. 

X Hegedüőrakat adok kezdők 
és haladók részére. Jelentkezni lehet 
Főtér 3 sz. alatt, Kiss  Elek zenetanár. 

Katholikus kántorválasstás. 
A székelyudvarhelyi katholikus egy-
házközségnél Szabó Antal nyugalom-
bavonulásával megüresedett kántor-
tanítói állást vasárnapi közgyűlésén 
töltötte be az egyházközség. A vá-
lasztást ének- és orgona-bemutatkozás 
előzte meg. A szakértőbizottság öt 
pályázó közül Bonda  Árpád  segesvári 
kántort jelölte első helyre, akit nagy 
szavazattöbbséggel meg is választót 
tak. Bondának jól iskolázott, kellemes 
hangja van, orgona-játéka biztos, a 
segesvári magyar társadalomnak érté-
kés tagja volt s benne az udvarhelyi 
társadalom is értékes erőt nyert. 

Meghivó. (Szám: 308—1931.) 
Az udvarhelyi ipartestület az 1884. évi 
XXlI-ik t.-c. 141. §-a értelmében a 
békéltető bizottsági tagok megválasz-
tása céljából, miután az aug. 30 iki 
gyűlés határozatképtelen volt, f,  évi 
szeptember hó 13-án d. u. 3 órai kez-
dettel az ipartestület hivatalos helyisé-
gében ismételten gyűlést tart, melyre 
az összes iparos-segédek ezennel meg-
hivatnak, azon megjegyzéssel, hogy 
ezúttal a gyűlés, tekintet nélkül a meg-
jelentekre, megtartatik és meghozza 
határozatait. A segédek választási név-
jegyzéke az ipartestület hivatalában ki 
van függesztve,  akik abból hiányoz-
nának, a jegyzékbe való felvételt  írás-
ban kérhetik. Odorheiu, 1931 szept. 2. 
Gyarmathy ipt. elnök, Pluhár ipt. 
titkár. 

A Z Ü R C R É M E , 
szeplő,  májfolt,  pattanás,  mii&ssmr 
ellen.  Az arcbőrt  simává,  üdévé,  fiata-
lossá teszi.  Egy  tégely  ára  40 leu. 

Egy  darab 
A Z UR'SZ  A P P A r f 

ára  25 leu.  Kapható:  minden  drogéria, 
gyógy-  és illatszer  tár  ban. 

Mária-nevenapi bnoin Osik-
vendégázeretettel fogadták..  Elutazásaxj ^^^md^g^Sa. -Miat minden esztehdőben; 
isor - e • Wvahkal ' bucaUüUU á UOTa- ̂  ^ íc « reiWnmivAí 

Éljen 
ugy most is a csiksomlyói kegytemp-
lomban a Mária-nevenapi bucsu a 
Kisasszony napját követő vasárnap, 
szeptember 13 án lesz. Gyülekező már 
szeptember 12 én. Csíkszeredába fél-
áru vasúti kedvezménnyel lehet utázni, 

Köszönetnyilvánitás. A ne-
velő jó atyám, Menyhárt .András nyug. 
ref.  esperes-lelkész elhunyta alkaljná-
ból megnyilvánult részvétért háláöan 
mondok Őszinte köszönetet. Simon Ilka. 

MoHOgató víz az utcán,. Több 
Ízben szóvátettük, hogy városunkban 
a mosdó, mosogató vizet, sőt a még 
szennyesebb leveket is sokan az ut-
cára öntözik ki. A rendőrhatóság is 
szigorú rendelettel tiltotta meg ezt a 
rossz szokást. Mégis ujabban ismét 
hasonló panasszal fordultak  hozzánk 
s mi újra az illetékes hatóság figyel-
mébe ajánljuk, hogy a legszigorúbban 
őriztesse ellen és birsággal sújtsa azo-
kat, akik mások egészségével s a tiltó 
rendelkezéssel nem törődve, a közuta-
kat teszik rondává és betegség terjesz-
tővé. 

X A teztil- és rövidáru ke-
reskedők tudomására hozzák a kö-
zönségnek, hogy tekintettel a nagyon 
szűk pénzügyi viszonyokra, a hite-
lezést  beszüntetik. A gyárosoktól, nagy-
kereskedőktől árut csak készpénzért 
kaphatunk, nekünk is hasonlóképpen 
kell cselekednünk. Továbbá kérjük, 
hogy tartozásaikat,  a kellemeüensé* 
gek kikerülése érdekében mielőbb ki-
fizetni  szíveskedjenek. 

X Hegedü'órákat szeptember 
I től kezdve kezdőknek és haladók-
nak ad Khell István főgimn.  tanár 
Bul. Reg. Ferdinánd 15. 

A IV. egyetemes unitárius 
ifjúsági  konferenciáról.  Aug. vé-
gén tartotta meg az unitárius ifjúság 
4-ik konferenciáját  Nyárádszentlászlón, 
illetve Szentgericén. A városok ifjú-
sága ment el ismét megszorítani a falu 
embereinek munkától kérges kezét. Ez 
az ifjúság  nem olyan, mint apái. Ön-
tudatosabb, elmélyültebb s a kritika 
igazságával néz. Nemzete katasztrófá-
ját annak az erjedési folyamatnak  tu-
lajdonítja, amelyik már évszázadok 
óta tart. Sajátos faji  értékei visszafoj-
tattak, s idegen célok meg nem fize-
tett harcosa volt a magyar. Neki csak 
vére volt, amit bőven ontott — máso-
kért ! , . . Már többé nem tud keleti 
lenni s még mindig nem nyugati. A 
végzet, a mindent elseprő, még tán 
feltartóztatható.  A magyarság hibái 
mellett is az értékek kiaknázhatatlan 
tárnáit rejti magában. »Kicsiny nem-
zetek csak kulturában lehetnek na-
gyokká.* Ha a magyarság sajátos kul-
túráját ki tudja termelni, jövője biztos. 
A magyarság értékeit a tömegek őrzik. 
Ezért jelentős, jövőt formáló  a város 
ifjúságának  a faluhoz  való zarándoko-
lása. iMínden kérdésessé vált. Az ifjú-
ság felelni  akar. Feleletein épül fel  a 
jövőnk. Imé a konferencia  időrendi 
képe : 20-án az unitárius ifjúsági  moz-
galom világképét próbálták kialakítani 
az előadók. 2l-én az iparos, a keres-
kedő és az értelmi ifjúság  kérdései 
vetődtek íel. Az iparos és a kereskedő 
ifjúságot  — ifjúsági  otthonok létesíté-
sével — faji  alapon, szakmaszerint 
kell megszervezni, továbbképzés céljá-
ból. ítélő képességűk felébresztésével 
meg kell tartani őket tisztult magya-
roknak, Az értelmi ifjúságot  kaotikus 
céltalanságából a vallás, fajiság  és 
szociálizmus örök értékeiből szinte-
tizált világnézettel kell kiragadni. A 
szociálizmus ne az uralkodó osz-
tályok kicserélését, hanem az összes 
emberi értékek kifeUődését  mun^ó , 
mindenkinek'jólétet, boldogulást nyújtó 
irányzat legyen. 22 én a cseléd-leány 
kérdés került vita alá. A falusi  leány 
a jövő nemzedékének a letéteményese. 
Testi és lelki épségének megőrizése 
faji  létérdek. A nagyobb városokban 
megszervezendő leányotthonok erre 
vannak hivatva. — A bukaresti ma 
gyarság felett  megkonduló vészharang 
is elhatott a konferenciáig.  23-án a 
nép és intelligencia közötti problémák 
merühek fel.  Az értelmiség a népből 
eredt s a nép értelmi szolgálata nem 
csak kötelessége, hanem érdeke is. 
A különbség csak formai:  a műveltség 
különböző foka  s így a nép és az in-
telligencia közötti távolság a nép_ ki-
művelésével eltűntethető. — Égető 
kérdéseink a gazdasági válság és a 
szellemi proletáriátus. A szövetkezés-
ben rejlő erővel gazdálkodásunkat te-
gyük célszerűbbé, jövedelmezőbbé, A 
tanult ifjú  tágabb körű tudásával térjen 
vissza falujába  s ha lefokozott  igények-
kel is, legyen népének értelmi szol 
gája. 24-én Szentgericén ugyanilyen 
kérdések voltak napirenden. A konfe 
rencia a falu  és város egymásratalálása 
volt, egy szebb, igazibb és emberibb 
élet hajnalhasadása. (—) 

X Német nyelv iránt érdeklő 
dőknek órákat adok, úgyszintén gyer 
siekeknek német kurzust  tartok. Cini 
a kiadóhivatalban. 

í / á n o t t f e d c l i  egyfogata 
Hocsi. líVal í 5 báwwal 

együtt , ju tányos á ron . Azonnal átve-
hető. trdeKlíídni lehet a „ M i n e r V a " -

nyomdában (Várntegyebáz). 

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 s más egyéb szükségleti cikkeket, kézimunka anyagokat stb. a 

. , D O R A " - á » ' M h á z b a n 
Áraink I a minőségben. Az áruk vételkötelezeUség nélkül megtekinlhetök. 
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Orgonahangverseny a oeik'-
somlyói kegytemplomban. A csik-
somlyói kegytemplom uj orgonájának 
felszentelése  Kisasszony napján, szep-
tember 8-án lesz. A felszentelési  szer-
tartást és szentbeszédet dr. Imets Ká-
roly, ferencrendi  tartományfőnök  fogja 
végezni. Ünnepélyesen ekkor fog  leg- ; 
először megszólalni a nyilvánosság 
előtt a 36 játéku monumentális mü, 
amely az országnak legnagyobb orgo-
nája. A délelőtt 10 órakor megkezdett 
szentmise alatt Domokos Pál Péter 
képezdei zenetanár, karnagy vezeté-
sével Gruber »Sz. Cecilia-s c. zenés 
miséjét fop'ia  előadni a csíkszeredai 
ifjúságból  alakult zene- és vegyeskar. 
Az orgonahangverseny délután fél  5 
órakor veszi kezdetét. A hangverseny 
alatt Zsizsmann Rezső, a kolozsvári 
sz. Mihály templom karnagya, a hires 
orgonaművész orgonadarabokat fog 
előadni. Bevezető beszédet mond dr, 
Csipak Lajos tanár. Orgonakiséret 
mellett énekel Ajvászné Fehér Dóra. 
A szeptember 5, 6, 7-iki udvarhelyi 
katholikus nagygyűlés után igen al-
kalmas átrándulni, különösen a mesz-
sziről zarándoklóknak, hogy ezen az 
érdekes és nem mindennapi esemé-
nyen részt vegyenek. Csiksomlyó 
utolsó vasútállomása, Csíkszereda, für-
dőhely-kedvezménnyel bir és igy fél-
áru jeggyel lehet megtenni az utat. 
A hangversenyen résztvenni akarók 
kéretnek a legpontosabb megjelenésre, 
mert a műsor megkezdése után a 
templom zárva lesz. Beléptidíj az or-
gonahangversenyre tetszésszerínti. A 
műsor-megváltás azonban kötelező. 
Tekintettel a nagy érdeklődésre, a 
»Műsor« előleges megvételével helyet 
lehet biztosítani Vákár Lajos papir-
kereskedésében Csíkszeredában és a 
barátoknál Csiksomlyón. Adományokat 
az uj orgona költségeire hálás köszö-
nettel fogad  a zárdafőnökség. 

A marosvásárhelyi kereske-
delmi és iparkamara köxlemé 
nyei. Gyümölcs-exportőrök tudomá-
sára kivánjuk hozni, — a lengyel ro-
mán kereskedelmi és iparkamara érte-
sítése alapján — hogy a Varsóba é""-
kezett export-gyümölcs küldeményeket 
ezentúl a kamara egy delegáltja a fe-
lek jelenlétében megvizsgálja; ellen-
őrzi az áru minőségét és megerősíti 
az eladási árat, mely körülményről 
jegyzőkönyvet vesz föl,  amit mindkét 
fél  aláir. Ezen eljárás azért volt beve-
zetendő, hogy az esetleg felmerülő  vi-
tás és peres kérdéseknek elejét vegyék. 
Az eljárás dijában a bruttó összeg 
P/t a fizetendő  mindkét fél  lészéről. 
— A kereskedelmi és iparkamara tudo-
mására jutott, hogy illetéktelen sze-
mélyek pénzeket szedtek föl  cégjegy-
zési kérések elintézése végett. A ka-
mara figyelmezteti  az illetékes keres-
kedőket és iparosokat, hogy a ka-
mara tisztviselői, ha vidéken meg-
jelennek, igazoló okirattal vannak 
ellátva és mindazok, akik ilyen sza-
bályszerű igazoló okirattal nem ren-
delkeznek, csalók és mint ilyenek a 
hatóságnak adandók át.. — IVIegbiz-
ható magtermelők közöljék címeiket 
a kamara titkári hivatalával, valamint 
azok, akik csomós ebir, romocsin, an-
gol és francia  perje termelésével fog-
lalkoznak^ 

Értesitem 
a vásárló közönséget, hogy 

Üzletemet 
májas elsején áthelyeztem a Szeheni 
Antal bői'ftílete  melletti helyiségbe, 
ahol a legjatányosabban lehet vásá-
rolni kése férfi-  és gyermekriíhákat. 

O o l d I z i d o r . 

X Hölgyek figyelmébe  I Hellwig 
János, Horthy  kormányzó  mar sah táb-
lájának  és az angol királyi  követség-
nek arany éremmel  kitüntetett volt 
konyhamestere, városunkban konyha-
művészet! tanfolyamot  nyit. Bemuta-
tásra kerülnek különböző hideg- és 
meleg előételek, pecsenyék, saláták, 
halak, rák- különlegességek, pástétomok, 
puddingok, crémek stb. stb. francia 
módszer szerint diszitve. A tanfolyam 
tartama négy hét, szeptember kilence-
dikétől kezdődőleg. A t. érdeklődők 
beiratkozhatnak és bővebb fölvilágosí-
tást nyerhetnek a T>Rózsa<i  parfüméri-
ában. 

Felhívás sors jegy vásárlásra. 
Az erdélyi ref.  Egyházkerület egy Ko-
lozsváron létesítendő, református  kór-
ház céljaira sorsjátékot rendez. Nyere-
mények főösszege  3,500.000 leu, fő-
nyeremény 1 millió leu. Első húzás 
november 30., a második december 
22., a harmadik 1932 január 20. Egy 
sorsjegy ára 100 L. Minden sorsjegy, 
amelyik a húzások előtt 2 nappal 
vásároltatott, az összes következő hú-
zásokon játszik; a kihúzott sorsjegy 
nem játszik tovább. Összesen 1804 
drb sorsjegy nyer, legkisebb nyere-
mény 300 L, azután 500 L, 3000, 
5000, 10000, 20000, 50000, lOO.üOO, 
200.000 L. és a 3 ik húzáson a fő-
nyeremény 1 millió leu, készpénzben 
fizetve  minden nyeremény azonnal a 
Kolozsvári Takarékpénztár Hitelbank 
R.-T. által. Tekintettel a nagy összegű 
nyeremények lehetőségére s a sorsjegy 
árának csekély voltára, továbbá a jó-
tékony célra is, az egyházkerület a ' 
minél nagyobb számban való vásár-
lást kéri. Sorsjegyek kaphatók Szabó 
Árpád, koll. tanárnál Székelyudvar-
helyen. 

X Oyermektelen házaspár* 
hoc jól főző  mindenes kerestetik. 
Orbán jBalázs-utca 78. . _ 

X Teljesen jő karban ievÊ i 
hároiíi szoba bútor elköltözés miatt ' 
jutányos árban eladó, ugyanott férfi 
téli ruhák és téli férfi  kabátok kap-
hatók. Özv. Bihari Mórné, Odorheiu 
Ugfon-udvAr. 

Mozihlrek. Hétfő  este fél  9 és kedd 
délután ő, este fél  9 órakor A farkasok  dala 
a legszenzációsabb éneklő, zenélő, hangos film-
cso;da. A főszerepben  C ary Cooper E film 
new-yorki premierjén olyan nagy volt a tolon-
gás, hogy a rendfenntartásra  a rendőrséget kel-
lett igénybe venni. A közönség el volt ragad-
tatva ennek a nagyszerű filmnek  a lüktető tem-
póját ól, végletekig fokozott  izgalmasságától. wAz 
eddigi sikerekből megállapitható, hogy e film 
egy igazi, úgynevezett közönségfilm,  amely a 
Paramount minden remek kvalitásától ékes és 
melynek bizonyára nálunk is meglesz a nagy 
sikere. — Ennek a filmnek  nem ci;ak az a 
hivatása, hogy nagy szenziót k<«Itsen, hanem 
az is, hogy felejthetetlen  emléket adjon a né-
zőnek. Helyárak 32-27—14 leui 

KÖZGAZDASÁG. 
Itt az őszi vetés ideje. Bár a ga-

bona o!c?ó és,"mondhatni, a termelési 
költségeket sem fizeti  ki, mégis a mű-
trágya használata haszonnal jár, mert 
oly előnyök jelentkeznek a műtrágya 
használatával, amelyek révén az még 
most is kifizeti  magát. Azonkívül a műtrá-
gya használata nagy előnyt jelent a 
buza közé vetett lóhere fejlődésére. 
Már bebizonyosodott tény az, hogy 
a kaszálókra ősszel alkalmazott mű-
trágya nagyobb hatást idéz elő, mintha 
azt tavasszal szórjuk kaszálóinkra. A 
szuperfoszfát  műtrágya mellett főleg 
oly földeken,  amelyek az istállótrágyát 
évek óta nélkülözik, teljes sikerrel 
használható a mésznitrogén, továbbá 
ujabban sikerrel alkalmazták a guanó-
trágyát is. Ez utóbbi, bár hatása las-
súbb, az ujabb előállítási módszerek 

mellett teljes hatásúnak bizonyult s 
előnye az, hogy jóval olcsóbb bármely 
más műtrágyánál. 

Bármily műtrágya-megrendelést 
alulírott készséggel eszközöl. 

Piaci árak. A buza: 38—45, 
rozs : 35—40, árpa 40—42, zab : '25--
28, tengeri: 50—52, burgonya : 14—16 
leu vékánként. Varró E 
Kiadótulajdonos: a Könyvnyomda R.-T 

Odorhelu—SzékeJyadvarheiy. 

Rádiók 
modern kapcsolásban, olcsó árban. 

Hartey  4, Szelektív, felerősített  kapcsolásban, 
csinos kivitelben 4500 L. 

Kombinált  4. Három dupla és egy triplarácsos 
csővel. 30 volt (8 zseblámpaelem) anódfe-
szültséggel, nappal is kielégítő hangszóróvé-
telt ad . 5500 L 

Árnyékolt  lámpás 4 — 2 normális és 2 árnyé-
kolt rácsu csővel épített, aluminium-lemezek-
kel árnyékolt, modern, nagy teljesitményü, 
pand-pass szűrővel ellátott, ideális készü* 
lék 6500 L. 

a. nagyteljesítményű hangszóróval, háló-
zati álamra teljesen felszerelve  . 10000 L. 

Transzponáló  készülékek  különböző kapcso-
lásban. 

Ha nincs meî elégedve régi kapcsolású 
készülékével, olcsón átalakítom. 

tJakő  Albett  tanár rádiótechnikai műhelye. 

Nyilváuosságra hoxom. hogy a 
8zékeljkeresztut'i, tatajdononaat ké 
pezö 

Villamos müvet 
aa Erdélyi Villaniossáí^i Vállalat 
Részvéu-társaságnak (Seia S. A. P. 
A.) eladtam és fftikérem  a villam«3 
müvem összes liitelezoit. hogy köve-
teléseiket jelea hirdetés 
sétSl számított 8 oapou beiül a vevő 
vállalat központi irodájába: Nagy-
szeben, H ü r o i n Gsere$xnyeír2i«nt 
3 jelentsék be. 

Cristnr-secnesc, 19Bt ang. 15. 
— ]>«yAk I ^ t T & n . 

Iskola-kezdetre 
a D. é> kSzonség figyelmét  tijzte-

iettel felhívom 

hangszer-és hangjegy-
kereskedésemre. 

J6, elsőrangú hegedűk 300—40.000 
leuig, jő, elsőrangú hegedühurok, 
hegedű-iskolák, vonók és eladó zon-
gorák. Zongora hangolás és javitás 
szakszerűen végeztetik. Minden fajta 
hangszerjavitást pontosan és lelki-

ismeretesen végzek. 

K R A M B E R G E R 
Bul. Reg. Ferdinánd 3. 

H a l l ó ! H a l l ó ! 
MéJyen leszállított árak mellett 

fest és tisztit SCHMIT2 
kelmefestő  OdorhelUi 

Nőt f(t!öltők  fűtése  . . . . 8C—140 leu 
Női Bzövtít ruhák hO-~UO « 
Nöi selyem ruh'i.U 100—150 « 
Férfi  ruhflk  ti8?;ti?é.8a. . . . 80-ir0 « 
Férfi  ruha festése  140 - 200 « 

^ A m A A A ^ A ^ ^ A M. 

Értesítés. 
A t. közönség Qzives tudomáBira bozom, 

hogy 

műhelyemet 
Betblcn-u. 8 ez. alól Bethlen-u. 22 sx. alá 
helyeütem át. Tekintettel a tnai súlyos gazda 
sági viszonyokra, a munkadijakat tetemesen 
leszállítottam. — Öltönyök és átmeneti ka* 
bátok a legújabb divat szerint készülnek. 

Kérem továbbra lo a szíves támoKat<\8t. 
Tisztelettel: CSERGŐ BALAZS férűseabó. 
n r í p^ r* r<i n r ^ m nir® 

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

Festés tÍ9i;titAöiík 3 u: poQ beiül eszközöl-
tetnek; gyász esctéu 4 órau belül. Gy?p'iu-
fonalalc  kgr.-ként mar csak 35 leu miodea 
színben. Házi szőttes pöuztó métere ö5 leu. 
Gallérok Hpec'ális tisziUasat és fényezését 

viilUloci. 

Meghívókat, gyászlapokat, vala-
mint minden, a nyomdai termékek 
korében előforduló  más nyomtat-
ványokat csinos és Ízléses kivi-
: t telben készit a : : 

Könyvnyomda 
Részv^-Társság 

mttintézete. 

írószer- és papirke-
reskedésében minden-
nemű irodai szükség-
letét mindenki olcsón 
: : beszerezheti. > : 

„SZÉKELY KÖZÉLET" 
szerkesztősége 

és kiadóhivatala. 

Egy ügyes flut  tanulónak fel-
veszek (leüet vidéki is). 

S Z A B Ó f o d r á s z . 
Bul. Reg. Ferdinánd 7. 

Ha elegáns és szép c i P Ő t ^^^^  vásárolni, ugy 
keresse fel 

D o b r a i K á r o l y 
cipo-üzletét, 

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

o ••l''! £• 1 'L Mskolás gyermekei részére szükséges i|; i n i ir 
O Z U l O K r i f f y C l i n C D C l  fehérnemű-vásznakat, ruhaszöveteket, harisnyákat, kötenyek- O l l b i / 1 1 IlllUUli 

- Hl 

Kérem kirakataimat megfigyelni I 
nek való glottokata legnagyobb választékban és legoicséhban: 

d i v a t ü z l e t é b e n s z e r e z h e t i b e . 

ismeam mMBumatemm 
Köoyvnyomda Rész vés y társaság Odorheiu—Székelyudvarheiy. 

lyC e g é r l c e z t e l c é s o l c s ó n k:a.pl : ia.tók:: 
Trench coatok, esököpenyek, rőfös  rövidáruk, szőnyeg reszlik, viaszos 
vászon abroszok, ponyvavásznak, nap- ós esőernyök: L ö b l n é l ""aShiSn-ifci"" 


