
XIV. évfolyam  37 . szám. Ara 4 leu. Odorheíü-Székeíyudvarhely i931 szeptember 12. 

P o l i t i k a i , k ö z g a z d a s á g i és t á r s a d a l m i u j s á g 

Előfizetni  &rftk; 
•álC4as évre aoo L.. f61  övre lOO L.. negyedévre 50 L. 
'•"• • Bgyea szám éra 4 L.  

Felelős szerkesztő 

rroi^-F^  X j ^ s s z ^ Ó 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Balevardul ftegele  Ferdinánd (Koaeuth-utoa) 14 sz&ni 
Telefonszám:  34. 

—' fcdegjeienlk  szombaton reggel. • 

Mit akarnak 
a magyar nyugdíjasok? 
Az  Unlversul c. román lap leg-

utóbb cikket közölt »Az erdélyi nyug-
díjasok izgatása* cimen s ebben azt fej-
tegeti, hogy a magyar nyugdijasok az 
Erdélyi és Bánáti Nyugdijasok Egye-
sületének eddigi működésével elégedet-
lenek s a Magyar Párt és Bethlen 
gróf  védnöksége alatt akarnak külön 
egi'esüJetbe tömörülni. Mi nem tudunk 
ilyen nemzetiségi alapon való szervez-
kedésről, sőt cáfoló  példaképpen csak 
az udvarhely megyei, imént megalakult 
nyugdijegyesületre utalunk, amelynek 
éppen — román ember az elnöke. 
Ilyen bolondgombát csak egy annyira 
tájékozatlan' ujság tálalhat fel,  amelyik 
cikkének további részében nem rösteli 
igy írni: »Hogy mit akarnak a ma-
gyar nyugdijasok, azt a jelen pillanat-
ban nem lehet tudni.« Mi elárulhatjuk 
az Universul-nak, mit akarnak a ma-
gyar nyugdijasok. Semmi egyebet, 
mint azt, hogy megkapharsák hóna-
pok óta hátrálékos nyugdijukat s hogy 
ezután lehetőleg pontosan és biztosan 
megkapják azt minden hónapban. Ez 
a ma^ar nyugdijasok legtitkosabb és 
legnyiltabb célja. 

Miért nehezítik az életet? 
A tűzifa-  árusítással foglalkozó 

rosi Kőkereszt-téren nem engedik meg 
az;.̂ rusitást. Ha megáll ott fáradt  álla-
taival a fát  áruló székely, a rendőr 
elzavarja. Ez a tér pedig ősidők óta 
mellékpiaca volt a faárusitásnak  s a 
lakosság kényelmét is szolgálta a régi 
rendszer, nem kellett mindenkinek a 
fapiacra  kimenni fát  venni. Meg tudjuk 
érteni a »rend« nek is a jelentőségét, 
de a mai nehéz életviszonyok között 
talán mégis lehetne némi eltérést en-
gedélyezni a megélhetés, a nehéz testi 
munka könnyítésére, — amikor annyi 
más, sokkal fontosabb  ügyben, amúgy 
is rég eltértünk már — a rendiől. 

Ide tartozik a gyümölcsárusok 
panasza is, s ez az, hogy nem enge-
dik meg nekik a borvidékről ide ho-
zott szőlőnek a vasúti személykocsi-
ban (a 3 ik osztályon) kézicsomag-
képpen való szállítását. Kénytelenek 
azt személypodgyászul feladni,  ami 
nemcsak megdrágítja ezt a legegész-
ségesebb gyümölcs táplálékot, hanem 
össze is rontja, mert az igy feladott 
szőlő összetörve érkezik ide. Csodá-
latos, hogy amikor a 'szőlő-termelés 
érdekében olyan drákói törvényeket 
tudnak hozni, amelyek nem számol-
nak a szeszipar tönkretételével, a fe-
keteszesz panamáival, akkor másfelől 
megakadályozzák ilyen balkezes intéz-
kedésekkel a szőlő-termés értékesíté-
sének legközvetlenebb és a legelső be-
vételt nyújtó módját, a gyümölcskép-
pen való értékesitést, amit pedig a 
közélelmezés s a közegészség érdeké-
ben is még rendkívüli kedvezmények-
kel kellene megkönnyíteni. 

Dr. Balogh Arthnr ujabb 
eiUmertetóse. A Nemzetközi Kisebb-
ségi Egyesület szerdán tartotta Páris-
ban első tanácsülését Masponzy bar-
celonai egyetemi tanár elnöklete mellett. 
A hivatalos programm letárgyalása 
után a tanácsülés az egyesület rendes 
tagjává választotta egyhangú felkiál-
tással dr.  Balogh  Artkuri,  vármegyénk 
volt szenátorát. 

Óriási tömegele részvételével fényesen 
sikerűit a katholikus nagygyűlés. 

A katholikus nagygyűlés programm-
ját részletesen ismertettük sáz ünnep-
ségek csaknem teljesen e programm 
szerint folytak  le. Annyi eltérés voit 
csupán attól, hogy az egyik magyar-
országi szónok, Huszár  Károly,  volt 
miniszterelnök, Izabella  főhercegnő  ha-
lála miatt nem jöhetett el. És nem 
jöhetett el gróf  Majláth  püspök, akit 
betegsége tartott távol, úgyszintén gróf 
Mikes  János  szombathelyi püspök, 
akinek jövetelét volt hívei programmon 
kívül várták. 

Nincs terünk, hogy a nagyjelen-
tőségű kongresszus menetét követve, 
arról teljes részletességgel számoljunk 
be, de megörökítünk néhány, általá-
nos tanulságokkal szolgáló eseményt. 

Gyárfás Elemér szenátor 
a vasárnapi díszközgyűlésen mondott 
beszédében figyelmeztette  a székelysé-
get arra a veszedelemre, hogy a kom-
munisták a székely népet akarják fel-
használni, feszitővasnak  a román állam 
ellen, azt gondolva, hogy e nép, az 
általános gazdasági bajok mellett, még 
a nemzetiségi elégedetlenség következ-
tében is alkalmasabb erre, mint a ke-
vésbbé heves természetű román nép. 
A bolsevíznius ^mpB^íjí^^S^^y^' 
tené az itt lakó népeket, Huszár  Ká-
roly  volt magyar miniszterelnök bizo-
nyíthatta volna, ha eljöhetett volna, 
hogy mi minden jót ígértek a bolse-
visták annak idején Magyarországon 
is, de végeredményben tönkretették az 
egész országot. A székely nép a maga 
erejéből és a maga »két eszével* tul 
fogja  élni a mostani bajokat is, amint 
túlélte a török-tatár pusztítások sokkal 
nehezebb időit is. Ezután tartotta meg 
Gyárfás  szenátor voltaképpeni pro-
grammszerü előadását »Az uj római 
kérdés«-rő!, amelyben azt fejtegette 
mély logikával és bizonyította be val-
lás erkölcsi tételekkel, hogy az egy-
háznak elsőrendű joga és kötelessége 
az ifjúság  nevelése, amit semmiképpen 
sem lehet az állam kizárólagos fel-
adatává tenni. 

Bangha páter beszédei. 
Bangha Béla, a világhírű budapesti 

jezsuita hitszónok, a sajtóról tartott 
nagyszerű beszédében azt bizonyította 
be, hogy nem mindegy milyen sajtóter-
méket, újságot, könyvet olvas a nép, mert 
a rosszirányzatu sajtó csak megméte-
lyezi a lelkeket. Nálunk különösen jó 
helyt volt elmondva az ilyen beszéd, 
hiszen itt jelentek meg éj/ekkel ezelőtt 
a Szentléleken szerkesztett Villám 
című gunyirat vallásgyalázó és isten-
káromló füzetei  és itt tengeti gyászos 
életét az a »székelyföldi«  lap, amely 
ezen szennyiralot feldicsérte  és tetjesz-
tette. A közönség fogadalmat  tett a 
szónoknak, hogy az ilyen újságokat 
többé nem fogja  támogatni, de még 
olvasni sem. 

A legszebb elismerés. 
Bangha  beszéde óriási hatást kel-

tett. E sorok írója egy csoport megye-
beli székely gazdával beszélgetett a 
díszközgyűlés után s azt kérdezte tő-
lük : nós mit szólnak ehez a beszéd-
hez ? Látják, ez az ur Budspest-
ről jött ide s milyen lelkünk szerint 
tud, éppen a minket érdeklő dolgokról, 
beszélni. Az egyik gazda igy felelt-a 
megjegy7.ésre : 7>Hát  ez  bizony  éppen 
ugy  iálalia  fel  a ciberét^  mintha  mi 

kavarintoltuk  volna  U  De jó megjegy-
zést tett egy másik gazdatársa is: 
>Hej kérem, ezt az urat valahogy itt 
kellene fogni,  ez  helyre  szedne  min-
ket!*.  . . . Többet ér ez a két megjegy-
zés mindenféle  gratulációnál. .. 

Kiemelkedő része volt az ünnep-
ségnek Bangha páternek a szabad ég 
alatt elmondott, vasárnap délelőtti szent-
beszéde is. A vallásos hitről beszélt, 
ami nemcsak a földi  életnek ad erköl-
csi tartalmat, hanem egyedül képes 
megnyugvást adni az ember legfélel-
metesebb gondolatával: a halállal szem-
ben is. Hit nélkül üres és céltalanul 
elmúló valami lenne az emberi élet, 
hasonló a porban csúszó hernyóéhoz. 
Mélyen megrendítő elbeszéléssel bizo-
nyította a hit jótevő erejének érvé-
nyesülését az élettől való megválás 
órájában. Elbeszélte édesanyjának 
utolsó óíáját, hogyan búcsúztak el 
egymástól a viszontlátásra, kölcsönös 
áldással, melyet az anya — fiának  s 
ő, a gyóntató pap — az eltávozónak 
adott. A közönség fel-feltörő  zokogása 
jelezte a mélységes meghatódást. 

Paál Árpád a szociális 
szakosztályban 

a munkás és a munkabéf  víszonyaroi. 
A pápai enciklika alapján a munkái 
ugy jellemezte, mint az egyéntől el 
nem választható értéket, amelyet éppen 
ez az el nem választhatóság tesz mél-
tóságteljessé. A munka gazdasági vál-
ságát csak a szeretet alapján lehet 
megoldani. A szeretet — mint a gá-
lyát hordozó tenger vizcseppjeinek 
eréje — éppen a nagy tömegekben él 
mindig, s még akkor sem szünetel ott, 
amikor a látható felszinen  háborúkkal 
marcangolják egymást a hadseregek. 
Ennek a szeretetnek az éleiben döntő 
szerepet kell kapnia. 

Az óriási tömeg tisztán hallotta 
a szónoklatokat. 

A vasárnapi ünnepi mise és az 
ezt követő díszközgyűlés alatt 6—8 
ezer főnyi  tömeg szorongott a felső-
piac téren, melynek felső  részén, a 
Jézus-szobor mellett volt felállítva,  ter-
jedelmes emelvényen, a diszoltár és a 
szónoki szószék. Lehetetlenség lett 
volna, még a Bangha-páter tisztán 
csengő, óriási hangjának is betöltenie 
a nagy térséget ugy, hogy azt min-
denki meghallja. Nagy szolgálatot tett 
azonban az a rádió  berendezés,  ame-
lyet ez alkalomra Jakó  Albert  tanár, 
a kiváló fizikus  és rádió műszerész 
létesített a helyszínén s amely 4 hang-
szóró közvetítésével oly tökéletesen 
oldotta meg a hangerősitést és to-
vábbítást, hogy a közönség legtávo-
labb álló része is tisztén és minden 
zavaró mellékhatás nélkül hallhatta 
irég a gyengébb hangú szónokokat is. 
Ennek köszönhető, hogy az értékes 
beszédekből nem veszett el egyetlen-
egy gondolat, egyetlen egy szó sem. 

Nök a hit szolgálatában. 

A gyűlésnek két nő szónoka is 
voli. Csaiáry  Adél  missziós nővér a 
szombat délutáni hitbuzgalmi  szakosz 
tályi  gyűlésen  tartott nagy tetszéssel 
fogadott  előadást Az  enciklika  és  a 
nő  cinien. Arról beszélt, hogy nem 
kell félni  a szenvedésektől, a nŐ, aki-
nek a családban és az életben a sze-

retetet kell képvisehiie. csak szenve-
dések árán töltheti be hivatását A 
testi szeryvedések vállalására való kész-
ség, Krisztus példája szerint, a leg-
ázebb erények egyike. Csatáry Adél-
nak 0 testi szenvedésekről való fejte-
getése közben a közeledő est sötét-
sége kezdett ráülni a teremre. A vil-
lany még nem égett s az előadói asz-
talra két égő gyertyát helyeztek. És 
pár p'IIanat múlva felgyúltak  a terem 
villanykörtéi. A gyertyák égetése feles-
lê esse vált. Es a szenvedések válla. 
láBáról beszélő nő ekkor két ujjának 
egy-egy szorításával eloltotta a két 
égető lángot. .Azután összemorzsolta 
ujjait... és szemének egy rebbenése 
nélkül beszélt tovább ... 

A másik nőszónoif,  Zachariás 
Jóidra nővér, a vasárnap délutánt disz-
közgyűlésen beszélt arról, miképpen 
kell követnie az erdélyi asszonynak 
szent Erzsébet nyomdokait. 

Itt kell megemlékeznünk az ud-
varhelyi leányokról is, akik a szom-
bati Veni Sancte-n a kórusban szere-
peljek szebbnél-szebb egyházi énekek-
kel, de nagy hódítást tettek az egész 
ünnepségek alatt a nagy közönség kö-
közötterê t̂iszékely viseletükkel, a szé-

nyörü szép, festői,  nemzeti  divtában 
pompázni, amelynek bájosságát, ke-
csességét és tisztaságát soha nem éri 
utol semmiféle  párizsi divat 1 Hja,> 
párizsi divat! Valamit elrabolt már a 
párizsi divat a székely lányok nem-
zeti viseletéből... Hová lett a lány- • 
fejekről  a hosszan leeresztett, szines 
pántlikákban végződő, gyönyörű szép 
befont  haj ?! Elvitte a bubi és az 
eton ... Vájjon miért kell nekünk a 
messzi világváros déli korzóján (vagy 
déli korzójából!) élő félvílági  nő divat-
szeszélye és divat-parancsa előtt gör-
nyedezni ?.,. 

A gyertyás körmenet. 
A tömegek fejszámát  helyesen fel-

becsülni. nagyon nehéz. De talán még 
sem tévedünk nagyot, ha azt mond-
juk, hogy a vasárnap esií eukhárisz-
tikus (szentségi) körmenet mozgó és 
álló tömegei elérték, vagy meghalad-
ták a iizezeres  lélekszámot.  Még a bal-
dachin, a papi testület, a városi kö-
zönség s az idegenek egy része nem 
volt beállva a menetnek a plébánia-
templom előtt rendezkedő végébe, mi-
kor az eleje, a Temető- és Csere utcán 
áthaladva már a Kossuth- utcában vára-
kozott. A kikerülés, mely a piactérnek 
a megyeház felőli  oldalén a kereszt-
aljak sorfala  közölt vonult el, egy ke-
rek óra hosszat tartott. A kivilágított 
házak valóságos versenyt árultak el a 
nemes igyekezetben, amellyel váro-
sunk minden lakója emelni akarta az 
Ünnep fényét.  S a Kossuth utcában 
diszesen, sőt művésziesen felékesített, 
fényárban  ragyogó emeletgs házak, 
kirakatok éppen olyan megható és el-
ragadó kiegészítői voltak a szent 
aktusnak, — mint a Temető- és Csere-
utca szerény gyertyái, amelyeknek 
halaványabb fényénél  is észre lehe-
tett azonban venni, hogy az apró há-
zak mind tisztán, hófehéren,  újra 
vannak meszelve... 

Az utolsó szónoklat. 
A körmenet a templomba vonult, 

ahol, közének után, Tréfán  Leonárd 

— ^  —-  ..... .. /,  f^i^Aftaifnair  rf,nrifi9  hfílvárak  — Szombot  esíe,  vasárnap  d.  u. 6 és  este  fél  9 órakor  Pat  és  Paiachon  foot-
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fereiidu^  â â ^mondotta az ünnep-
sé^ket befejMŐ  beszédet. 

Üshetett volná tA--
fejé̂ ése  a nî ygyillésnek — ICtdftdötta 
a szónok — mtot a «eMtség| törnie-
net. Ahol ilyén Ált&m oÉí̂ áSísiil 
nyilvánít tneg á tíSt, m KriÉ̂ túsnŝ , 
az éA6  Utennéfk'  kell fémÁ̂ .  Tist-
véri becsüld î eg e 'fiélyet,  a szent 
hagyományok közt élő székely Anya-
város mert e helyen valóban tetet 
lábát Krisdtiis... 

J^tv^ iizeiiî véQyes beszámcrióc 
kat sem Ifejezhetjto  be anélkül hog 
fnegemiékezMkik  a niigygymés há̂ b 
fia^ár^.  As ^báakiőiég nevébec 
FÁI  íshfún  prelátus kétszer is talál 
alkalffî  a kös:̂ net kifejezésérê  hoĝ  
a 8ok ttnulságot adó nagygyiUés meg 

-itrelní^ személték ^ 
Vasá^tP ^leM^&azédében ^ülöoö 
sen tnî kapó sattíwAkal m m ^ K ^ 

e bár viharai sulyoftai 
migtéfRáztál̂  tMtöbeUleg meg iü ló ' 
ŷatkOB î, taeg^ti és itt íiieg is má 

« d . -
Ugyanitt kell t iegtéljesébb el? • 

mecés sz^aiáak hédyet adni a rendi • 
zéiééÍ..lBZ(̂ ben, amely líehéz munki 
nák az élén B^ő  Lajos  c. igazgai ) 
állott, nf«gatte  pedî  egy egész leik* 3 
gAsda/férfrak,  nÓky if}ak  és lányo . 
Bíró nbgy munka közepete 
arra ís rá tudott érni, hogy az Ünne • 
ség pregrammját id egy szép bészw-
deS gudagitsa, amelyet a Szomb ti 
kö^Ulé^n mondott »Népühk és i-
telligenciánk« cimen, s amelyben a ne n-
zet két alkotóeleméifék  kölcsönös e y-
mforautalts^át,  thegértését és en ek 
a fölytonósJré}t6(̂ ésre  gy^orolt él !tő 
hatását fejthette  gyönyörű ké^ kel 
és élrpgádó lendülettel. 

Hat68áOl akadil 
A^ Vtífizetea  üiinepi hangul 

m«|l̂ etÖ8en megzavarták azok a hi 
aoMyék m g^Tés előtt egy-két na 
kelt^ fsárnyra  arp|>l, hogy a korm 
hatMÍ&g>;'a .<82î tember 6 iki .:kom 
oisÜ t̂ap Ültére vlámaszkodva i 
engédél̂ áté Mt̂ iOtt pro 
di^ Iklfif̂ t̂  « mtnisistéríua 
ncáa tödottvi^^ — az irásbeh 
engásdél̂ ^̂  eUenkező — tilalmat, az 
itte^ pref^^án  csakugyan történtek 
ebto áz értelemben rendelkezések. 
Télef̂ értesitések  mentek ki nemcsak 
az itteoí; ifalvakba,  hanem más me-
gyékbe, különösen Csikba is, amelyek 
az elöljáróságok utján azt adták tud-
tul » lakosságnak, hogy a vasárnapi 
ünnepség eltharad s a, csendőrség és 
a jeg}'ző!i ^igoru utasítást kaptal̂  
hogy a nép felvonulását  és bejövetelét 
akadályozzák meg. Még vasárnap reg-
gel )s töiiéntek az egyes falvakban 
enn̂ k megfeleld  kidobolások s érte 
süléseink vannak, hogy távol vidékek-
ről utbah levők, papok és világiak, 
legnagyobb kétségek között időztek az 
egyes állómásokon, félve,  hogy még 
a továbbutazásban is megakadályozzák 
őket. így a segesvári prefectura  is hir-
detményt tett közzé a felvonulás  elma-
radásárói Gyárfás  szenátor, Sándor 
Imje népszöv. igazgató s a helyi ren-
dezőség többszörös közbenjárásának 
végre sikerült meggyőznie a helyi ha-
tóságokat, hogy a belügyminiszter 
engedélyével szemben nehezen lenne 
mégíndokqlható egy olyan felelősség-
teljes hatóság tilalom, amely már sa 
tisttán vallási jellegű megmozdulá̂ kat 
sem akarja megengedni a kísel̂ sé-
gekíiek s a jobb belátás végül elhárí-. 
>otta ezt a fenyegető  akadályt. Az a 
meggyőződésünk, hogy a betiltást kez* 
deményező hatóságok azoknak az uszí-
tásoknak ültek fel,  amelyekkel a román 
lapok — különösen a kormánypártiak 
— napokon keresztül izgatták a ro-
mán közvéleményt, különösen a sovén 
nemzetieskedőket. Ezek a lapok éles 
és minősithetetlen cikkekben támadták 
a kath. nagygyűlést, irredenta-mozga-
lomnak nevezték azt s különösen a 
Huszár Károly és Bangha páter idejö-
vetelének megakadályozását követelték 
a kormánytól, a legdurvább hangon 
fenyegetőzve  és kiszámithatatlan kö-
vetkezményeket helyezve kilátásba arra 
az esetre, ha a kormány nem lépne 
fel  ikellŐ€ erélyességgel. így is meg-
volt a zavarkeltésnek az a hatása, 
hogy több községből, különösen Csik-
megyéből, nagyobb tömeg elmaradt a 

^eWHHi íWÍl6*k alEohban ma niár 
mik rem'in'iszciiTailL am%^%ör< 
pülnek és elmosódnaR''a mi^ 
megnyugváseal «i|mben: a hit-
élet aagy szM^földi  ^^ ^zágös 

l ^ ^ ' ^ ő vél ériSáiM eri 
Wíteinyil ^ÉMM^ . 

Orezágos datosversMy. 

babérkofzoroja. 

Szeptettiber hó dâ jaíR -ün-
nepbe 4neg a Romániai -Magyaf  {)alo8 
szxmnH  fétínmitícm  'm^  í^^ 
lóját, országos dál̂ versennyel ösáze* 
kötve. A na^szabásu, szép ünnei^ 

te W o 56 áSí  '  ' 
ibmtiifiiiígfk  a mi^  d̂ai 

szeretettről Vámegyénkbéláé ]̂p 

Az AdévertU  szeptember 7. i szá-
-mában háÜM^' cikkben közli 4 ím. 
Hogy JásM 'Mlkár, Szende Pál IM-
retében, k ItÉiéi mult napokban -IWÍg-
|llbg««at Mtáleionw IIMglX)̂ -
l̂Én. 4 c i l ^ ^ ^ ^ 

A Mét  mp 
Erii^. aut̂ aomiáj'ának kérdőben ta-
JátkeÉett, melyet Jászi is követelt, a 
^̂ mánoknak teljes nemzeti és sasociális 
sZábad ĝot akarván adni. Éf)pen  ézéi't 
ennek « Mtögeeáenak nem iehet oesk 
tisztán személyes jellégé, Jászi má ÍS 

• $zt hirdeti, hogy a dunai népek bol* 
dpguUsa minél szorosabb gazdasági 
e^üttmük^ésüktől függ  s ebben a 
m̂Srdéî ben « dunai komederáció gon-
idolatáig megy el. 
•.gasaag'iir'Tri'fimigaB 

vett részt a versenyen, 
csoportban, tíjeílyét Öt m 
tártóí̂ aj, k:öztük két váí 
szemben, der^ülm^áltottá, meú 
csoport elsődiját nyerte mé^ ̂ y száĵ , 
ezüst babérkoszorúi Dalosaink Kolbzs-
váron, zászlójuk alatt, mikor'felyónul-
tak: meleg ünneplésben ré̂ zesűlté'k, 
kifogástalan,  preciz énekükkel pedig 
dicsőséget Szereztek nemcsak é^há-
zuknak, hanem városunknak is. Az 
elért siketért a dicsérét és elismerés 
elsősorban Benkő József  ig.-tanitó kar-
nagyot fUeti,  k! nyári pihenőjét felál-
dozva : télje$ sikerrel Unitotta be ugy 
a kötött, mint a áZabádon yáltfsztott 
darabot. Ezt a derék munkát hönô r 
rálta a zsü'-i élsö dijjal. A hazátéro' 
dalosokat, á vásúti lészátlénál, nágy?;. 
számú közönség jelenlérébeii, yá^ i 
presbitérium és á nőszövetség.. A^án-
nák nevében Jodál Gábor 
nok, ennek nevében 
rásné meleg ^vakbán k̂ Ŝ̂ t̂btt 
aZ elért szép eredmény atkalmiál 
Vajda î 'erenc elnök boldog örönnhá 
köszönte meg á fogadtató,  jéleZv̂ , 
hogy a dalkör óriükődfóéhe'z  fá^tt  M 
gyes érzeimfl  várakozásokra:. ez a W 
bérkoszoiu a felelet  és igérv^ hógy 
ez ^ább elkötélteés Vá daliigWá^P-
vábS mttí̂ éê re. A.-láraagy6l,-Í2{-31ld-
csTOacffa  tószonyok s irilg ifii 
is î ép virágcsokíókkftt  leptek 
kifejezést  adva ezáltal i9 eilst^tí 
süknek. ' ' ^ 

X>Í^gos k ü ^ Vásárok: szep-
tember h6 l:4*éiÍLSzékeÍyké̂ ztur, 13 

^^á^ Baî vá̂ ár (ünnep miatt .következő 
^ ^ Matösiígra, 

l^én' Mtkod, IS áiiHosSzufaiu. 

Rómán láptóéiflle. 

Az Época  széptember . Él lki szé̂  
mában hosSzu nyijatkoZatbt. kezQ( 
dr. CupSrescü. prefectiisióV  -aZ űdVart 
helyi állapotokról. A nyüa^öz^t «z 
zal vezeti be, hogy az ü) prefectus 
alatt megszűnt a lakosság zaklatásá, 
ami az előző kormány alatt napiren-
den volt. >A nemzeti politika dolgá̂  
ban — mondja többek között a pre-
fectus  — a legnagyobb zürzavárt ta-
láltam megyémben, a lakosság pedig 
felette  elégedetlen volt s a szélsősé-
ges irányok felé  hajlott. Ma pedig Ud-
varhely lakossága azók közé tartozik, 
akik a leglojálisabbak a hatéságokkal 
szemben, aminek a legjobb bizonyítéka 
a választások eredménye. Az intáimár 
bizottságok megalakításánál az a cél 
vezet, hogy a rendes emberek és 
jó gazdák jussanak szóhoz akkor iii, 
ha nem jártak nálam kinevezésükért. 
Megyém lakossága mérhetetlenül ézé̂  
gény s még is annyira lojális és 
kés. Az alkoholizmus szffrhyü  ' jpúW 
titásokat végez soraiban. Nem Y^éz^, 
hogy volna még egy megye, aliol 
annyit innának, mint Udvarhelyen. 
Annyira el van adósodva, hogy már 
az adókat sem tudia fizetni.  Ezért in-: 
tézkedlem, hogy egyetlen adóárverést 
se tartsanak addig, amig a késedelmes 
adófizetőt  meg nem intették. S kijár-
tam azt is a lakosság megsegitésére, 
hogy a CFR. mérsékelt tarifával  szál-
lítsa az udvarhelyi eredetű fát.  Amilyen 
riadalmat keltett a székelykeresziuri 
tanítóképző megszüntetéséről szóló hir, 
olyan megnyugtató volt Jorga ujabb 
elhatározása, mely az intézményt to-
vábbra fenntartja.  A szélsőséges irány-
zatot megyémben a jó közigazgatás 
ellensúlyozza s ennek eredménye lesz 
a megye gazdasági és pénzügyi vi-
szonyainak javulása is, aminek követ-
kezményeképpen pedig a szélsőséges 
'rányzatok egészen el fognak  tűnni.* 

; Sa|nos, hiába irtuk és hangoztat̂ -
tuk »ap̂ nai:p után a kisiparosság szo-
morú helyzetét, az álhindó murricanélkü-
Uŝ et,)iiábaslrtuk el, hogy iparos testvé-
reinkt^ ptoz htáa^ nfiiatt,  adóba éS 
betegsegélyzőbe szierszámát és utolsó 
butort̂ csait is árverezéa'e cipelt^, 
hiába emeltek fel  tiltakozó szavunkat 
a nagy kongresszusok kereteibert, hogy 
a kilátásba helyezett betegsegélyzői 
dijemelés nemcsak jogtalan, hanem 
elviaelbetetien, mégis törvénybe iktat-
ták aZt és ráadásul a cégbejegyzéssel 
járó terheket is kötelességképpen reá 
nyotnoritották a már teljesen lönkre-
méHt-̂ aros öS2StáÍyi*a. 

miköi' érkezik el az idő, mikor 
á iíök J^kláltást az ország vezetőségé 
mejha11|á és megérti? Míhek találnak 

. és ujabb terheket, mikor 
misggyóződhettek már arról, hogy az 
d̂áigi adókî «É ^ég felét  sem tud|a 

^ ẑ iparosááĝ ^ megfizetni'.  Egyéb nfncB, 
. mint izUnden téren csak kísérletezés k 
töégény, adófizetők  bőrére, de sekol 
erölmáiT ,̂'Vmdy csak a legkisebb 
ánvhiést is hbtó. ' 

^ lí̂ tVTh ff  ̂ áiripa^ m îy. 
jáftí.  RéndőH ellenőitéö alá helyez-

Jk á bukaresti pékeket és ^ pénzüĝ  
ihirttefetérium  elhatározta, hógy a leg> 
erélyesebb észközök igénybevételétől 
sem rwd vissza. Ugyanakkor megál-
lapítja ait is, hogy 18 nap alatt 21 
mfMió  Jep folyt  be kenyérbélyegekből, 
ami ,a miriisztériumban nagy lehan-
gollságOt okozott, mert ilyenformán 
az-állampénztár okvetlenül ráfizet  kz 
ex̂ rtprémíumbkra, mert ebből a be-
vételből akarja á kormány az e céli-á 
felvett  milió kölcsönt visszafizetni 
a Bancá Naíionalának. Viszont a .pé-
kek a legnagyobb felháborodással  tár-
gyalják az élesztő-uzsorát is, amivel 
évenként félmilliárdnál  jóval nagyobb 

^ösznot szed be a négy gyárból álló 
élesztőkartell és mégis csak a sütő 
ipar bőrén akarják a mezőgazdaságot 
szanálni, elhatározták tehát, hogy a 
legközelebbi sütő kongresszuson elke-
seredett harcot indítanak az élesztő-
diktátorok ellen. 

•Morátoriumot kell adni a paraszt-
ságnak*, mondja Pop Valér erdélyi 
miniszter, mert a sok végrehajtás és 
foglalás  egyik oka a földmives  osztály 

•'katâ trófájának.  Hát miért csak a pa>' 
•rászgg^^ hiszen a kis. iparossága, 
is ü|yíf̂ t):ben  a gyógyíthatatlan be í 
tegségbert Szenved és éppen ugy rá 
van szorulva az állam által nyújtandó 
mindenemű segítségre és morátori-

umokra, mint a gazda, lévén ők min-
den téren közösei ttMelve. 

A kisiparosait ttiMn rászolgált, 
"^sszu évek során tt vMbs verejt^ek 

tdlüMttadóftasMMtvel  arra, hogy 
egyMei* S lé&zesüljön állami 
illátásúitbiAv má u$f  Vudjuk, hogy 
« lístMHWm áUandóan 
részesül állami szállításokban, mî  
minket erdélyieket azokból mindig ki-
fel̂ tenek,  és csak akkor jövünk szá-
mításba, ha az állám bevételeit emel-
^ ÉiA 
IH Bon« 

Isméteken feihivjuk  az összes se* 
gédek fígyelmér  arra, hogy hiva-
talos helyiŝ ünkben s£ep.teml>er hó 
13-án, vasárnap délután 3 órakor bé-
kéltétő btzĉ sági tagokAI keU v#«lK* 
szanak, amiben lehetőleg minél többen 
vegyenek részt. 

Elhelyező osztilyuíxfelran.  rendel-
kezésre áll égó̂  tánbnc lí̂ alosipáuáy 
továbbá ICfereftttnk  töbt̂ iSéte; mkíMira. 
tanoncokat. Érdeklődők,, foĉ llftnak 
l̂ VAtftlunkhoí. 

í s hogy betetőssauk kö«lendCÍik« 
kel, jelezzük, hogykö£!e(gő|élt{»3r^ 
mor már előre . veli t 
egy özve^ iparosné 9. éffefi  fictfskráy 
jának otthont kereseiink' 
ládoknál, melyek őt eÉár, eUátámi 
akár pedig örökbe eKogadnák,. tnert 
dacára a hide!g szélnek, oiezitláb és 
vékony nyáríruhácskában didereg a 
szegény árva fíu.  . . , v ,, 

H Az IpirtMtMtt: •faünéa'f 

üdvarhelymegyáCMu-.----... 
meI5 és GyQmfilcskti^e^; 

Szöveti«0t'. ' ^ 

Az erdélyi gáz dáközbtl%Űhk 
lemi képviselete : az C. G. E. munka-
kör1»M sorakozoU |aZdá't«f&kdál(̂ (h  Ú 
marosvásárhelyi gazdasági és IpaH 
kiállítással kftpbdo  latosain, SZeptéitibéf 
hó 3—6 napjain tar^t, értekezletein, 
Ütetve kongrésszűsán megállapftotta, 
hogy az ê dig fő  jövedéltní foirásnak 
tekintett : buzâ  és mák mntpê rmék áM 
elérte a mélyporitíft.  Románia öö-n 
vidékeid ^ már .1^-120 lém 
máKSánké̂ i 
á ksiijtó árztíha^s 

'•fr.' 

Rádlök 
modern kapcsolásban, olcsó árban. 

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

Kombinált  4. Három dupla és egy friplarácsos 
csővel 30 volt (8 zseblampaelem) anódfe-
szültséggel, nappal is kielégítő liangszórővé-

, telt ad 6500 L 
AmyéhoU lámpás 4.-2 normális és 2 árnyé 

kolt rácsu csővel épitett, alumininm-lemezek-
kel árnyékolt, modern, naxy teljesítményű, 
paod-pass szűrővel ellátott, Ideális készü-

, . . . . . . . . . . . 6500 L. 
M. a. nagyteljesitményü hangsxóróval, háló 

zati álamra teljesen felszerelve  . 10000 L. 
Trauszponálá  készülékek különböző kapcxo* 

lásban. 
Ha nincs megelégedve régi kapcsolású 

- készülékével, olcsón átalakítom. 
űajc^  Albert  tanár rádiótechnikai műhelye. 

Ká kell térjen tehát g^ i l kö^ 
közönségünk ŝ ' mellékgazda^ iga-. 
zatok: tej, vaj, sajt, iojá% gyümölcs, 
méz stb. termélésénék kiépítése, te-
kintettel, hogy ezek szakszerű ék világ-
piacképes előállitásával megélhétésün-
ket határozottan biztosítani tü^uk. 
Mi ez alkalommal ezen irányt mu-
tató határozatok után, csak egyik ága-
zatra, a gyümölcstermelés főDb  szem-
pontjaira kivánunk reámutatni és a 
közfigyelmet  ejrre felhívni. 

Az erdélyi talajban és éghajlat 
alatt termelt gyümölcs, minden vonat: 
kozásban világpíacképes. Különösen, 
ha almatermelésünket a követelmények-
nek megfelelően  kifejlesztjük  és értéke-
sítéséről országunk határain túlra váló 
szállítással is gondoskodunk, s egyféjé 
almaterményünkből vagonokat, sől 
vonatokat indíthatunk : akkor minden 
kétségbeesésünk megelégedettségre cse-
rélődik fel  gyümölcstermelésünk kitühő 
jövedelmei révén. ' 

Gyümölcstermelésünknek ezen mé-
retekre való kiépítéséhez kél előfeltétel 
szükséges: a tömeges gyümöcsfa-olt-
ványok előállítása itthon, vármeg^nk 
területén a* mi talajunkban és ég-
hajlatunk alatt, olcsó árak mellett és 
másodszor a gyümölcstermés mentől 
szebb jövedelmet hajtó értékesítése. 
Ezekhez okvetlenül szüksé̂ ŝ várme-
gyénk gazdaközönségének akarása és 
egy vármegyei  gyümölcsfaiermelő  és 
g^mölcsértékesitö  szövetkezetnek  üzlet-
rész-jegyzések alapján való létrehozna 
s az igy megnyert tőkének a gyü-
mölcsfaiskola  felállításába  és az érté-
kesítő szervezetbe való befektetése. 

Egy hatalmas méretű és szaksze-
rüen kezelt gyümölcsfaiskola,  olcsó 
árak mellett, tízezrével ontaná a mi 
céljainkra a megfelelő  nagyságú és faj-
tájú oltványokat, hogy kertjeinket, köz-
helyeinket, közutainkat, legelőinket, 
kopár területeinket és végül szántó-
földeink  közeit is beültetve, azokat 
mentől előbb hatalmas méretű gyü-
mölcsösökké varázsoljuk. 

Ugyancsak ezen tőkeerős éS  esz-
tendőről-esztendőre nagyobb arányokra 
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Salamon IBöla rőföslcereskedésóberi  (Bethlen-u^tca lO. sss.) 
női és férfi  divatszövet-ujdonságok^ selymek és minden más rőfös  ós 

kötött ártuk m e g I e p ő o I c s ó árban kaphatók. 
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kifejlődő  vármegyei szövetkezet gon-
doskodnék AZ éctékesités terén első> 
sorban a hullott gyümörcs izekké való 
feldolgozásáról,  pálinkának történő ki-
főzéséről  és a kézzelszedett gyümöl-
csök osztályozásáról s tömeges ela-
dásáról. Mindezek megvalósításának 
nálunk minden előfeltétele  meg is van, 
csupán a szervezettség és a tőke hi-
ányzik. 

Bármilyen nehéz is ma pénzt elő-
teremteni, életfeltételünkről  lévén szó, 
ezen gyümölcstermelési és gyümölcs-
értékesítő szövetkezetet mégis létre 
kell hoznunk, s ha ehhez, vármegjrénk 
mmden egyes gazdájat, a szervezetek, 
intézmények, egyesületek csak egyet-
len lOO'leus üzletrész-jegyzéssel és 
befizetéssel  járulnak is hozzá, már 
biztosítva van, tekintélyes tőkével, ezen 
életetadó szövetkezet, mely a többi 
mellékgazdaságl ágazatok üzembevé-
telére fs  kinőiMti magát. 

Hiszem, hogy Gazdasági Kama-
ránk, mely oly készségesen karol fel 
minden, a gazdák érdekeit szolgáló, 
nemes eszmét és életrevaló javaslatot, 
ezen csoportosulásra irányuló meg-
mozdulásnak előkészítő és megszer-
vező munkáját Is készségesen fogadja 
pártfogásába,  csak mentől többen, 
minden köziségből forduljanak  hozzá, 
AZ Ügyet pártold bejelentéssel és a 
szervezet létrehozását célzó kérelem-
mel. Igy a tömegszervezkedés áldásos 
eredménye el nem maradhat. 

GyeHtei Hfhily. 

A Nyugdíjasok Egyesületének 
értesítése. 

A miniszterelhökségi iroda szept. 
8án 3ia->193l sz. a. kelt leirata alap-
ján értesítjük vármegyei nyugdíjas 
.testvéreinket, hogy a memorandumunk-
ban kérelmezett tizmí|lió nyugdíjhátrá-
lékt összeget,'ügyszlntén a tieztviselök 
hátrálékos fizetését  is a pénzügyminisz-
ter ur szeptember 20-íg ki fogja  fizet-
tetni. Midőn ezen Örvendetes leiratot 
az érdekeltek tudomására adjuk, őszinte 
köszönettel adózunk Cupfirescu  vár-
megyei prefect  urnák; aki személyesen 
juttatta el momorandumunkat illetékes 
helyré, úgyszintén a többf  tényezőknek 
is, akik ebben az érdekben közl.'jnjár-
tak, s mint a miniszterelnökségi leirat 
igazolja, eredményesen is. Türelemmel 
várjuk az acreditiv megérkezéséi, 
melynek alapján ha a fizetések  elkö-
vetkeznek, javasoljuk," hogy a járan-
dóságok átvételére ABC. rendben hi-
vassanak be a nyugdíjasok és pedig 
egyszer az >A« betűvel, utána pedig a 
»Zc betűvel kezdődőleg. A nyugdíjak 
felvétele  után a tagok sorába való je-
lentkezéseket kérjük, mert mint a jelen 
tudósításban foglahak  is igazolják, 
•eg3̂ sülten érhetünk el eredményeket. 

Az elnökség. 

SPORT. 
Vasárnap Unírea-Hargita. 

ÉpUI a tribün. 

Vasárnap lesz Udvarhelyen az 
őszi szezon egyik legérdekesebb baj-
noki meccse a segesvári magyar egye-
-sülét csapata és a Hargita között. Az 
Unirea azzal tette magát legutóbb Is-
mertté, hogy egy, szerinte hibás bírói 
ítélet miatt, levonult a pályáról, ter-
mészetesen, akkor, amikor a Hargita 
már vezetett 1: O ra és fölényben  volt. 
Mndig is ugy szokott lenni az ilyen 
esetekben, hogy a gyengébb csapat 
fegyelmezetlenül  elhagyja a küzdő-
teret. A segesvári egylet akkor bün-
tetés nélkül úszta meg ezt a sport-
szerűtlen eljárást, de szigorú megdor-
gálásban részesült, bizonyos, hogy 
ez másodszor nem fog  előfordulni.  A 
mérkőzést, valószínűleg Neagu kerü-
leti elnök vezeti le s igy sima le-
folyása  biztosítva lesz. 

A Hargita őszi bajnoki mérközé-
iseinek sorrendje a következő: 

MMTE szeptember 6 Udvarhelyen 
Unirea « 13 « 
KSE « 20 Kereszturon 
Achvilla « 27 Udvarhelyen 
STV október 4 Segesváron 
MTV € 11 Medgyesen 
Vitroméfan  c 18 Udvarhelyen 
UMTE € 25 € 
M 11 november 15 Medgyesen. . 

A Hargita vezetősége elhatározta, 
hogy ideiglenes tribünt épit, hogy a 
közönség eső ellen védve legyen. Ha 
a körülmények megengedik, a tribün 
pár nap alatt kész lesz. 

Tenníszverseny. .ri 
fi" 

Vasárnap folyt  le élénk érdekld̂  
dés mellett Gyergyószentmiklóson a 
Benke-kupa döntó küzdelem, melyet 
megérdemelten a gyergyóiak nyertek 
meg 8:1 arányban; s Igy ők lettek 
az idén Is a vándorserleg birtokosai. 
A gyergyói csapaton meglátszik a foly-
tonos gyakorlat, melyhez hozzájárult 
a fiatalos  lelkesedéssel párosult győzni 
akarás. Ezzel szemben a mi csapatunk, 
minden igyekezete mellett is, gyengébb-
nek bizonyult. A gyergyóiknak nagy 
előnye, hogy sok a jó játékosuk s igy 
könnyen összeállíthatnak egyszerre 
nemcsak égy, hanem több verseny-
csapatot is, míg ez nálunk nem lehet-
séges. Ehez járul nálunk a pályakér-
dés és a szervezettség hiánya is. Azon-
ban ezeknek a találkozásoknak mégis 
megvan az az előnye, hogy a székely 
városok tenniszcsapatait nemes ver-
senyre serkenti s tulajdonképpen ' ez 
volt a serleget adományozó intendója is; 

HÍREK. 
Sf«ptembM  11. 

A marosvásárhelyi Ináll it^. 
Méreteiben réndkivül nagy, a mê-

zőgazdaság, ipar és háziipar thezejét 
csaknem minden részletében felölelő 
kiállítást rendezett: az Erdélyi Gazda-
sági Egylet és a Marosmegyet Gazda-
sági Szövetség folyó  hó 3—6. napjain 
Marosvásárhelyen. A kíáHítás az állo-
máson alól levő ál uraktár helyiségei-
ben és egész területén foglalt  helyet 
A kiállítás megnyitása szeptember hó 
3-án délelőtt, igen nagy közönség je-
lenlétében történt, mely alkalommal az 
előre megejtett bírálatok alapján, már 
a kitüntetéseket is kihirdették. A kiál 
litás öt osztályba volt csoportosítva, 
és pedig: ipari, háziipari, mezőgazda-
sági, vadászati, erdészeti és baromfi-
kisállat-osztályokra. Mindenik kiállítási 
csoport a maga remekeit mutatta be, 
felemelő  és biztató eredmények gya-
nánt. 

A sok érdekes és szebbnél-szebb 
látnivaló között különösen feltűnést 
keltett az Udvarhelymegyei Mezőgaz-
dasági Kamara vezetése alatt össze-
hozott : székely népipari kiállítás, mely 
egész helyiségeket foglalt  le, egészen 
uj, eddig nem ismert motívumokkal 
tanúskodva a székely házi-ipar gazdag-
sága mellett. Ugyancsak különös ér-
deklődés tárgya volt a Sz. Ŝ zakáts 
Péfer  kamarai elnök által konstruált 
>Sztkulia« füstmentes  gyűmölcéaszaló 
is, melynek vármegyénkből máris 
több megrendelője van. Várme-
gyénkből igen tekintélyes számmal 
vettek részt ezen kiállításon, 'akik kö-
zül igen sokat tüntettek ki. Aranyér-
met és oklevelet nyertek : Sz. Szakáts 
Péter Bikafalva,  Ref.  Nőszövetség 
Székely keresztúr, Mezőgazdasági Ka-
mara Székelyudvarhely, Haáz Rezső 
Székelyudvarhely, Gyárfás  Pálné Szé-
kelykeresztur, Altér Salamon Székely-
udvarhely, Haáz Sándor Székelyud 
varhely, Ref.  Nőszövetség Felső 
sófalva,  Kovács István Székelyud-
varhely, Vass Áron Makfalva,  Ug-
ron-kertészet Fiatfalva,  Ref.  kollégium 
Néprajzi Muzeuma Székelyudvarhely, 
Bányai János Székelykeresztur, Deák 
Albert Csehétfalva,  Barra Sándor Ho-
moródalmás. Ezeken kívül sokan nyer-
tek ezüst érmet és oklevelet, bronz 
érmet és oklevelet, valamint dicsérő 

oklevelet is. Az érmek és oklevelek 
átvehetők az itteni Mezőgazdasági Ka-
maránál. 

Meg kell emlitenüttk még azt is, 
hogy az első három oapon egész so-
rozata folyt  le a gazdasági értekezle-
teknek, a népipari ügyeket szolgáló elő-
adásoknak. Ezek egyenként is egy-egy 
ê őngyszemet képviseltek, együttesen 
pedig valőságös nagy értékű tant-'mány 
nevet viselhetik. Egyetemlegesen jnind 
oaairányultak, hogy á nép körében 
tovább kell fejleszteni  a célszerüsitett 
népipart s így a gazda hazulról csak 
a legszükségesebbekre, tehát mentől 

do^ra adjon ki pénẑ  más-
oldájo^ pedig a gazdasági termelést 

hkÍ^ mellékgazáasági ágazatoknak 
nevezett: tej, vaj, tojás, gyümölcs, 
méz stb. exportképes előállítására kell 
fordítani.  Sokan, nagyon tömegesen 
látogatták meg a létrehozásában sok 
akadálylyal megküzdött, gyönyörű ki-
állítást, de érdemes lett volna, ha min-
den vármegyéből legalább egy-két vo-
nattal megjelenhetnek ott az érdekelt 
gazdák és családtagjaik, megnézni á 
sok és seép kiállítási látnivalót, meg-
hallgatni a számtalan, kitűnő előadást. 

Gy. 

A helyivel! postátöl Mihal Leu 
eddtgi főnököt  Brassóba helyezték át. 
ide utódául pedig Stanculescut Maros-
vásárhelyről, , . 

EalálOK^t.  Firos  Áronné  Pál 
Eliza f.  hó. S lkán, Malomfalván,  45 
éveŝ körában elhunyt. Kiterjedt, tekin-
télyes család gyárija az élete java-
korában jelhiinyt, derék székely asz-
szonyt. 

Sladott, do át nem t«lek-
könyvesett Ingatlanok adója. 
Gyakori eset, hogy az eladott ingatlan 
tul&jdonjogát a vevő a telekkönyveiéi 
nem kebelezteti magára, aminek az a 
következménye, hogy az ingatlan adó-
járaí'továbbra 1s á volt tulajdonost 
terhelik meg, mert az' adót arra kell 
kiVetni, aki á telekkönyvben és a ka-
taszterben tulajdonosképpen, szerepel. A 
birtokviszonyok rendezettsége megkí-
vánja tehát, hogy nemcsak a vevő, 
hanem a volt tulajdonos is igyekezzék 
átíratni a tulajdonjogot, vagyis készít-
senek írásbeli szerződést, rójják le an-
nak illetékét és adják be a telekkönyvi 
hatásághoz. De még ez sem elég: az 
eladónak külön is be kell jelentenie a 
pénzügyigazgatósághoz az eladást, 
mert az adótól csak akkor fog  meg-
szabadulni, ha e bejelentés alapján a 
p. ü.-igazgatóság a kataszterben is át-
írta a tulajdon-változást. Most, amikor 
ismét adókivetés következik, tanácsos, 
ha az érdekeltek eleget tesznek ezek-
nek a törvényes szabályoknak, metí 
igy sok zaklatásnak, sőt pereskedés-
nek is elejét vehetik. 

Tévedés csúszott be multheti 
méltatásunkba, amelyet a Ref.  Dalkör 
itteni próbahangversenyéről írtunk, a-
mennyiben a Székely Dalegyletnek az 
estélyén,Unghváry János vezetése alatt, 
sikeresen szereplő vonószenekara hi-
básan fúvószenekarként  volt megdi-
csérve. Hogy a dicséret végül is an-
r̂ k, jusson, akit az adott alkalommal 
megilletett, a tévedést ezennel helyre-
í̂ aziijük. -

níozlhirek. Szombat és vasárnap dél-
után és este Pat és PatachoQ, footballisták. 
E film  a legsikerültebb Pat és Patchoa-
film,  melyben ezer siót beszélnek néme-
tig. Ezt a filmet  mindenki nézze meg a mert 
ilyen szórakoztató Patacbon-fílm  még, nem volt 
és nem is lesz. E film  a nevetés Niagarája. 
Helyárak 32—27—14 leu. Jönnek a vlUgsIkert 
aratott hangos fílmslágerek:  Tüz az operában, 
As ezüst rókák hazájában (Rin-Tin-Tinnel) Az 
Opera fantomja,  Lon Cbaoeyrel... Viharok a 
Montblanck felett.., 

A katholikus nagygyűlés irodalmi 
estje. A nagygyűlés keretében fogIaU 
helyet az a tartalmas és sok művészi 
szépséggel gyönyörködtető irodalmi-est 
ís, amelyet szombaton este a színház-
termet teljesen megtöltő közönség hall-
gatott végig, nagy figyelemmel.  Az 
irodalomnak a kath. vallásosság gon-
dolatait, eszméit is kifejezetten  hang< 
súlyozni törekvő több ismert nevü 
munkásával, az Erdélyi Kath. Akadé-
mia több jelentékeny tagjával ismer-
kedhetett meg a közönség ez alkalotxi* 
mai A főgimnázium  énekkarának Kiss 
Efek  eenetanár vezetése alatt előadott 
lelkes éneklése volt a műsor első száma, 
ámely után Pákocs Károly, a jeles 
nevü költő, mondott formás  és lekötő 
bevezető beszédet a vallásosságtól 
áthatott irodalom jelentőségéről éS 
annak művészi j(̂ osultságáról. Utána 
Ujlaky János adta elő néhány szép 
költeményét, melyek eszmei emelke-
dettségük, képekben való bŐvelke-
désük és az előadás izzó lelkessége 
által lenytlgözték a közönséget. A fő* 
gináziumi ifjúság  énekkarának ujabb 
sikeres szereplése után Magyar Bálint̂  
olvasott fel  verseiből. Egy nagymű-
veltségű, hivatását a legneme^ben 
átérző, tiszta lélek lírája zengett ezek-
ben a bensőséges versekbea, amelyek 
forma  tekintetében is f!ncmak̂  benső-
séges, tiszta zenéjüek voltok. A mai 
időkből vett tárgyánál fogv»  érdeklő-
dés kisérte Aotal Áron novelláját !&, 
bár egyoldalú szemléletével, azzs!, 
hogy a társadalomnak egyik jelenté 
keny hivatásu csoportját elfogiűt  tuU 
zással állítja odá az általános nyomo-
rúság okozójául, tagadhatatlanul disz* 
harmónikus hatást keltett. A Székelv 
Dalegylet, UnghvárI János ,éUal vesé* 
nyelt, vonós zenekarának megszo' 
kottán lendületes és szabatas játékét 
hosszas tapssal jutalmazta a közöoHég. 
Az egyes előadók sorában ismét sze-
repeit Pakocs Károly,'aki végül, íinély 
liatást keltve, néhány, gondolatokban 
gazdag, fínom  lir&ju, formában  is kiváló 
versét mutatta be,' megkapó kö(ívet-
lenséggel, átszellemült előadásbaji' Vé-
gezetül Kiss Elek vezetése alatt, a Szé-
kely Dalegylet énekelt minden jól »mert 
kiválóságával, ismét bebizQnyitva, hogy 
.zereplésével bármilyen változatos mű-
sorban, bármilyen messziről jött, jeles 
szereplők közt is mindig méltóképpen 
megállja helyét. Ez alkalommal ís rá-
adással kellett a kitartóan tapsoló kö-
zönség kívánságának eleget tennie. 

X Sössönet résxvétért. Mind 
azon jó ismerőseinknek és barátaink-
nak, akik férjem  elhalálozása folytán 
részvétüket kifejezni  szívesek voltak, 
ezúton ís köszönetet mondok, őzv. 
Rösler  Károlyné. 

Kőrösladányi v&rosnnkban. 
Érdekes vendége van pár napja váró 
sunknak : a nevezetes szuggesztör, Kő' 
rösladányi, akit messze földön  ugy 
ismernek, mint szakmájának egyik leg 
különb, csodálatos tfenoménjét.c.  A 
Bukarest-szálló éttermében két estén 
már bemutatta különös tudományát, 
s érdekes mutatványai, amelyeket kü 
lönösen a gondolat átvitel, szuggerá 
lás terén vitt véghez, nagyszámú kö 
zönségét valóban csodálatba ejtette. 

Gaxdaság:! és áUatbiáltit4« 
Ssékelykeresstaron. Udvarhely-
vármegyére kiterjedőleg október hó 
5 én Székelykereszturon, az Udvar -
helymegyeí Gazdasági Kamara rende 
zésében, gazdasági, kertészeti és állat 
kiállítás less. Közelebbről kimennek az 
erre vonatkozó felhívások.  Előre ís 
készülhetnek gazdáink és gyümölcs 
termelőink ezen sikeresnek ígérkező 
kiállításra. 

Állandóan szolid árak mellett vásárolhat 

= = harisnyát: -
B01 ittlyem, flor-.  círna-harifnyákat  és sport zoknikat; férfi*  és gyermek-
zoknikat B más egyéb szükségleti cikkeket, kézimunka anyagokat stb. a 
. , D 0 B A " - á r u h á 3 E b a n 
Áraink l a minőségben. Az áruk vetelkötelezettség nélkül megtekinthetők. 
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Trench coatok, esököpenyek, rőfös  rövidáruk, szőnyeg reszlik, viaszos I 
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Uj bőrkereskedés. 
Tisztelettel hozzuk a nagyérdemű vásárló közönség szives tudomására, hogy a ^^^ 

Miess Tes t v é r ek R-T. Brassó 
B ő r g y á r é s B ö r n a g y k e r e s k e d é s az Udvarhelyi Bőrgyár R yolt̂ ^̂  

létében Bul. Reg Ferdinánd (volt ^ossuth-
utca) 2 szám alatt (Florián-féle  házban) 

fiók-üzletet  nyitott. 

. Söt«önetnyilvánlt&B. Mélysé-
ges hálával mondunk köszönetet a 
helybeli róm. kath. egyházközség Ösz-
szes egyesületeinek: a2 Olláregylet, a 
Misszió, a Léénykongregáció, Legény-
egylet és Népszövetség csoportvezetői-
nek és tagjainak a kath. nagygyűlés 
alkalmából kifejtett  páratlan tevékeny-
ségükért és buzgó fáradozásukért.  Kö-
szönjük városunk minden rendű és 
rangú polgárénak felekezeti  és nem-
zeti különbség nélkül ama szívességü-
ket, hogy vendégeink elszállásolására 
a legnagyobb készséggel ajánlották 
fel  lakásaikat. Köszönjük a Székely 
Dalegyletnek önzetlen közreműködését 
' odalmi estélyünkön; köszönjük a 
nemes ipartársulatoknak és tűzoltó • 
egy lelnek zászlóikkal való megjelené-
süket körmenetünkön; köszönjük a 
körmenet utvonalának kivilágítását és 
díszítését. Hálás szívvel adózunk a 
sajtónak ügyünk meleg felkarolásáért 
s a városi hatóságnak nemes figyel-
méért és előzékenységéért. Végül kö-
szönetet mondunk annak a sok ezer 
székely testvérünknek, akik fáradságot 
nem kiméivé összesereglettek a kath. 
nagygyűlésre és olyan épületes buzgó-
sággal és példás fegyelmezettséggel 
vettek azon részt. Isten áldása legyen 
mindnyájukon. Odorheiu—Székelyud-
varhely, 1931 szept. 10. Bíró Lajos 
népsz. elnök, Dobos Ferenc dr. nép-
szt)v. titkár. 

A helybeli Ref,  Dalkör nye-
reménye a szép ezüst babérkoszorú, 
melyet a kolozsvári orsz. dalosverse-
nyen való győzelmes szereplése bi-
zonvságául hozott haza, néhány napon 
át Zimny Ferenc üzletének kirakatá-
ban látható. 

KŐr9sladányi má, pénteken 
este megismétli szenzációs, szuggesz-
tiós előadását a Bukarest-szálloda 
külön termében széksorok mellett. 

Kössönet. Azon kedves csalá-
doknak. akik a csíkszeredai diákokat 
szives vendégszeretettel fogadták  és 
látták el, hálás köszönetemet fejezem 
ki. László  vallástanár. 

Érteaitem tanítványaimat, hogy 
a magán-zeneórákat okt. 10-én kezdem 
meg. Kiss  Elek  zenetanár. 

X Hölgyek figyelmébe  1 Hellwig 
János, Horthy  kormányzó  marsal-tá^-
.Iájának  és  az  angol  királyi  követség-
nek-  arany  éremmel  kitűntetett volt 
konyhámestere, városunkban konyha-
művészeti 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 fölvilágosi 
tást nyerhetnek a *  Rózsa*  parfüméri-
ában. 

QSbb pároeszéd. 
— Te Mihály, a hónyod alatt 

hova viszöd azta két görögdinyét ? 
— Én biza viszöm az anyósom-

nak i 
— Hát neki nem elég egy ? 
— Nem, — met azt mondá a 

ténnap, hogy ugy szereti a görögdi-
nyét, képös lönné egy dinyéért a fél 
életit oda adni! Hát én kettőt viszök 
neki. ^ Gáborba. 

Elitélték as ajasékelyi ös 
vegy papnó gyilkosait. Emléke-
zetes az a borzalmas gyilkosság, 
amelynek a január 13-ikára virradó éj-
jel Ujszékelyen az özvegy papné, Bo-
dor Istvánné volt az áldozata, akit 
testén rengeteg késszurással, holtan 
találtak szobájában. A vizsgálat során 
csakhamar kézrekerűltek gyilkosai, 
3 cigány, akik fölött  tegnap, csütörtö-
kön este 8 órakor egésznapi tárgya-
lás után, mondott Ítéletet a helybeli 
törvényszék Glosi Miksa dr. elnökből 
és Milea biróból álló tanácsa. Renge-
teg tanút hallgattak ki, akik közül a 
legtöbb értéktelen és ellentmondó vallo-
mást tett. Végre a törvényszék, Préda 
ügyész vádbeszéde és a védői beszédek 
meghallgatása után, a gyilkosság és 
rablás bűnében való részesség miatt 
Ötvös Feri János;.44 éves és Szász 
Titi Mózes 32 éves ujszékelyi lakoso-
kat életfogytiglani  fegyházra,  a 25 éves 
Boldizsár Mátyást pedig 15 évi fegy-
h^ra Ítélte, ezenkívül valamennyit 
még 10 évi hivatalvesztésre is. Egy-
hitő körülménynek vették a tettesek-
nek a vizsgálat során tett beismerését, 
s Boldizsár Mátyás javára még azt, 
hogy mint fiatalabb  és műveletlen 
egyén, befolyás  alatt cselekedett. Az 
ügyvédek (Pál dr., Fiió dr. és Kálmán dr.) 
felebbezést  jelenlettek be, mert az el-
itéltekre a cselekmény nem vylt köz-
vetlenül rábizonyítva. 

AZURCRÉME, 
szeplő,  máj'folt,  pattanás  mitdaszar 
•  ellen.  Az  arcbőrt  simává,  Odévé,  fíata-
hssá  feszt.  Eg/  tégely  ára  40  leu. 

Egy  daiab 
AZÜRSZAPPAN 

ára  25  leu.  Kapható:  minden  drogéria, 
gyógy'  és  illatszert^^ban. 

Állandó nagy választék saját gyártmányú 

árukban, úgyszintén mindenféle  bőripari 

szakmába vágó cikkekben. 

Hetenként, 
hétfőn  este uisznótoros ^ 
Tacsora; ugyanott házi 
véreg, iíiája8, kolbász 
kg.-ként házhoz kapható 

S z a b ó K á r o l y 
vendéglejében. 

X Rithmikns torna ós BIen-
•endieok-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 ís, a gyermekeket 4 éves kor-
tól kezdve, a fiukat  csak 13 éves ko-
rig. Jelentkezést elfogad  lakásán Str. 
Pr. Nicolae (Árpád-utca) 11 sz. alatt. 

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

A songoratanitást szeptember 
15 én megkezdem. Vállalok néhány 
uj tanítványt is. Tompa  Lászlóné. 

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

Sladötulajdonos: a Könyvnyomda B.-T 
Odorhelu-Székelyadvarhely. 

Admínistra$ía judê ului Odorhéíu 
Serviciul Technic. 

No. 9345—1931. 

Publícatíune de lícítátíe 
In conformitate  cu Deciziunea No. 

59 din 21 August 1931 a Comisíunei 
InterimarS a judetului Odorheiu, se 
publicá licitaíie cu oferte  inchise pentru 
procurarea uneltelor de drum, nece-
sare cantonierilor depe drumuríle 
judê ene §i vicinale, ín valoare de Lei 
21.825. 

Licitâ ía se va îne in ziua de 26 
Septembrie a. c. ora 10 a. m., ín Pa-
latul Prefecturei,  la Serviciul technic 
camera No. 3. 

Concuren̂ l vor inainta Servicíului 
technic judê ean, páná la ora 10 a 
zilei fixate  ofertele  inchise sigilate 
intocmite conform  prevederilor art. 
79—114 din Legea ContabilítStii pub-
lice a condî iunilor de mai jos. 

1. In ofertá  se va arátá rabatul 
in asupra prejurilor din deviz, iar 
nu suma globalá. 

2 Garancia provizorie este de 5°/o 
asupra prê urílor oferite. 

3. Devizul §1 Caietul, de siircini 
se pot vedea ziln c la Serviciul tech-
nic judê ean intre orele óficioase  utjde 
va prithi ?i lámuriri necesare. 

Odorheiu, la 7 Septembrie 1931. 
p. Prefeci,  Dr.  Sever  Pop. 
Seful  serv. technic, Ing. Török  Arhur 

(A vármegye mérnöki osztálya 
pályázatot hirdet — zárt ajánlatok 
mellett — az utászoknak szükséges 
kézi szerszámokra 21.825 leu érték-
ben. Az árlejtés szeptember 26 ikán 
d. e. 10 órakor a prefecturán  a 3. sz. 
szobában.) 

F i g y e l e m l 
Tanllö UrakI 

Hég a mait Iskolai évben megjelentek a 
KOVÁCSI PÁL-féle  modern 

RaJzfUzelek, 
FöldraJzfQzetek  6s 
RaJitanllAsI vezérfonal. 

A feisorolt  munkák teljesen az állami 
tanterv figyelembe  vitelével vannak meg-
izerkeaztve. 

Az egyea osztályok rafzffizetei  az 
egész évi rajzanyag feldolgozására  szak-
szerű rajzbeli utasításokat, szöveges ma-
gyarázatokat adnak. 

A (Sldrajxi fűzetekben  szintén az egész 
évi tananyag vázUtszerfi  rajzokkal, tiszta 
és világos útbaigazításokkal van ellátva. 

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

Minden tanító meggyOzSdhetik arr6l» 
' hogy a füzetek  bevezetésével a rajz- és föld-
rajztanítás a lehető legszebb eredménnyel 
a legkönnyebb módon elérhető. 
Rajzrazetek darabonként ft  leu. 
FöldraJzfUzetek  . „ 12 „ ^ 
Vezérfonal  * n 16 „ 

A felsorolt  munkák városunkban a 

Könyvnyomda R.-T. 
könyvkereskedésében beszerezhetők. 

Iskola-kezdetre 
a n. é. közönség figyelmét  tiszte-

lettel felhívom 

hangszer-és hangjegy-
kereskedésemre. 

Jó. elsőrangú hegdÉQk 300—40.000 
lenig, jó, elsőrangú hegedűhurok, 
hegedű-iskolák, vonók és eladó zon-
gorák. Zongora hangolás és javítás 
szakszerűen végeztetik. Minden fajta 
hangszerjavitást pontosan és lelki-

ismeretesen végzek. 

KRAHBERGER 
Bul. Rog. Ferdinánd 3. 

hogy 

Értesítés. 
A t. kósöntéK szives tudomás&rA bozota, 

m ű h e l y e m e t 
BethiPii u. 6 oü  alól Bethlen-u. 22 sz. alá 
belve?!tput at TekiiitBttpl a m«i fiuíyoa  BazdH 
Bági viszorijokra, a munkadijakat tetemesen 
leazállitottam. — öltönyök és átmeneti ka-
bátok a legújabb divat szerint kész&lnek. 

KérfciQ  luv&bbra i«> a asiveit támoitatá&C. 
T.sztelettel: CSERGŐ BALAZS fetfiíz&bó. 

rm tmmm m 

Szülők figyelmébe! I s k o l á s gye rmeke i részére szükséges U * 
fehárnemü-vásznakat,  ruhaszöveteket, harisnyákat kötenyek- IlirS>(/ll HUUUll 
nek való glottokata legnagyobb választékban és legolcsóbban: 

Kérem kirakataimat megfigyelni! divatüzietében szerezheti be. 
mm Kum 

KönyvnyotQda Részvéiytáraaság Odorheiu—Székelyudvar hely. 


