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Nemcsak mi panaszkodunk. 
A nemzeti-parasztpárt er-

délyi vezérei bízalrr.as tanácsko-
zásra ültek össze a közelmúlt 
napokban Kolozsváron. Az or-
szág aggasztó politikai és gaz-
dasági helyzetével foglalkoztak. 
A baj főokát  ők is abban a nagy 
sérelemben látják, — ami az 
értekezlet összehivásántk bizo-
nyára legközvetlenebb lélektani 
oka is volt, s ami a tanácsko-
zások főanyagát  is szolgál-
tatta —, hogy az erdélyiek a 
közéleti tevékenységnek, s aköz-
hivatali működésnek minden terü-
letéről leszoríttatnak, s Erdély a 
regátnak valóságos gyarmatává 
sülyedt. Hogy mily nagy az el-
keseredés az erdélyi román po-
litikusok között, mutatja az 
értekezleten hozott határozat, 
amely lényegében nem keveseb-
bet követel, mint önkormányza-
tot Erdély számára. 

Egyik legnevesebb nemzeti-
párti politikus: Boila Romulus 
már tanulmányt is dolgozott ki 
az alkotmány módosítására vo-
natkozólag, amely külön tarto-
mányi képviseletek felállítását 
kivánja, s ezek a 40 tagu kor-
mányzó testülettel együtt alkot-
nák a törvényhozó testületet. 
Bár a nemzetípárt elnöksége hi-
vatalosan kijelentette, hogy a 
Boila-féle  alkotmánymódosító ter-
vezetet csak magántevékenység-
nek tekinti, ez lényegében nem 
változtat az autonómiát köve-
telő párthatározat óriási jelentő-
ségén. íme, az idő miképpen 
igazolja tizenkét esztendős ki-
sebbségi küzdelmünk jogossá-
gát. Néhány évvel ezelőtt ne-
künk még arról sem lett volna 
szabad tanácskozni, miképpen 
lenne megvalósítható a párisi 
békeegyezményben a székelyek-
nek biztosított egyházi és kultu-
rális autonómia, s illojálísak 
voltunk, ha Genfben  panasz-
kodni mertünk: ma pedig a leg-
jelentékenyebb román politikai 
párt panaszolja az erdélyi fáj-
dalmakat, sokkal nagyobb terü-
letü önkormányzatot követelve 
az egész országrésznek. 

Hogy mi lesz a végkifejlése 
ennek a román megmozdulás-
nak, ma még nem tudhatjuk. 
De mi, magyar kisebbség, ezt 
az Önkénytelen igazolást minden-
esetre ugy értékelhetjük, mintha 
mi értünk volna el végre jelen-
tékeny sikert a mi nemzeti küz-
delmünkkel. 

Szab&lyossák a buxa árát. 
Uj törvénytervezet szerint az ország-
ban a buza legkisebb ára 400 lej lesz 
métemázsánkint. Ennek megfelelőleg 
a fehér  kenyér árát 8 lejben, a barna 
kenyérét 6 lejben fogják  maximálni. 

A király és a kormányelnök meg-
köszönték a kath. nagygyUIfíS 

üdvözletét. ^ 
Teljes szövegű fordításban  közöl-

jük azt a két táviratot, amelyet a ki-
rály és a kormány elnöke intéztek a 
kath. nagygyűlés elnökéhez, válaszul 
a gyűlésből küldött üdvözlő táviratokra : 

Nagyméltóságú 
Betegh Miklós urnák, az Erdélyi Rom. 

Kath. Népszövetség elnökének 
Odorheiu. 

Őfelsége  a király felhatalmazott, 
hogy legmelegebb köszönetét tolmá-
csoljam az 1931 szept. 5 én tartott 
kath. nagygyűlés alkalmával kifejezett 
hódolat, hűség és lojalitásért, 

Sinaia, Pele?-kastély, 1931 szept. 14. 
Ilosiewici  tábornok, 

királyi főudvarmester, 

Betegh Miklós urnák 
Odorheiu. 

Köszönöm az általam képviselt 
állam iránt kifejezett  jó érzelmeiket. 

Bucuresti, 1931. szept. 15. 
N.  Jorga. 

Ipartestületi ügyek. 
Országos kirakó vásárok: szep-

tember hó 20-án Csernyádfalu,  Eger-
hát, 21-én Alsórákos, Bethlenszent, 
miklós, Erzsébetváros, Lekence, Zer-
nyest, 23-án Boldogváros (Nagvkű-
küllő m.), 24.'én Élesd, Medgyes, 25-én 
Zsidve. 

Csak az általános nyomorúságnak 
kell betudnunk, hogy iparos testvére-
ink a már annyiszor megismételt {fel-
hívásunk dacára a cégbejegyzés kérel-
mezését halogatják, pedig a határidő 
maholnap letelik és tudjuk jól, hogy 
utána a bírságolások következnek. 
Éppen ezért külön felhívásban  fordu-
lunk ez ügyben ismét a cégbejegyzésre 
kötelezett helyi és vidéki iparos test-
véreinkhez, akik pedig nincsenek va-
lamivel tisztában az eljárásra nézve, 
forduljanak  bizalommal hozzánk. Kész-
séggel adunk felvilágosítást. 

Mint a hajó a tengeren, amelyen 
az orkán több léket ejtett, hánykoló-
dik a polgárság megélhetésének vesze-
delmei közt, a sok közteher súlya 
alatt s ugy látszik, nincs más hátra, 
mint az elmerülés, mert ezer meg ezer 
lék támadt életünk hajóján, amelyet 
már a kisiparos osztály pénzzel betömni 
képtelen, és nem kell hosszú idő, hogy 
a hajdan erős é& híres kézműves osz-
tály elmerülve, menthetetlenül meg-
semmisüljön. Hiszen a regátot ezelőtt 
pénzzel rendelkező országnak ismertük, 
ahol mégis csak mindenféle  iparos 
munkához jutott és valamelyes kis 
pénzecskével jött haza, de ma már 
ott is megszűnt a kereseti lehetőség, 
amit igazol az, hogy a kézművesek és 
kisiparosok Bukarestben e hó folya-
mán országos gyűlést tartottak és el-
keseredett felszólalások  után határo-
zati javaslatot fogadtak  el, olyan kö-
vetelésekkel, amelyeket mi erdélyiek, 
e helyen is oly sokszor elsírunk és 
minden törvény tiszteletben tartása 
mellett állandóan követelünk. 

Hogy pl. vegyék revizói alá a kisipari 
adókat, az adókivető bizottságokban 
adjanak helyet a kisipar képviselőinek 
is, még pedig mérlegelési és szólási 

joggal, hogy ne legyenek némaságra 
kárhoztatva akkor, midőn polgártársa-
ikra olyan adóösszeget rónak ki, amely 
minden alapot nélkülöz és az iparos 
negyedrészét sem keresi meg annak a 
jövedelemnek, amit vele szemben egy-
szerűen és igazságtalanul megállapí-
tanak. Követelték a forgalmi  adó eltör-
lését, továbbá a patenta fixa  adórend-
szer életbeléptetését, az útadónak, mint 
jogtalannak a megszűntetését; követel-
ték, hogy a városi és községi munká-
latoknál első sorban foglalkoztassák  a 
kisiparost, de különösen, az állami 
szállításoknál elsősorban kisiparosok 
részesüljenek megbízásokban, adjanak 
teljes autonómiát a munkás-biztosítási 
pénztáraknak és még sok más olyan 
fontos  és jogos követelést sorakoztat-
tak fel  a határozati javaslatban, ame-
lyeket mi, erdélyi iparosok, már régóta 
hangoztatunk és követelünk. Érdekes, 
hogy a kolozsvári kézműipárosok ugyan-
csak a vasárnap megtartott nagygyű-
lécen ugyanezen határozati javaslatot 
terjesztették elő és fogadták  el, — ki-
bővítve azzal, hogy szűntessék meg a 
hatóságok a közüzemek műhelyeit, 
ami voltaképpen nem más, míni hiva-
talosan támogatott ^kontárság, ami je-
lentékeny kárt okoz minden iparosnak. 

A felsorolt  nagygyűlések mindazt 
igazolják, hogy az ország iparossága 
nem nézheti tétlenül a jelenlegi adó-
zási rendszer elviselhetetlenségét és 
tömörüléssel a kormány figyelmét  fel 
kell hívnia arra, hogy az adózási rend-
szer nemhogy az állam népét biztosi-
laná, de az adózó polgárságot teljesen 
tönkreteszi, miáltal az adóalanyok meg-
szűnnek. Tehát még szenvedések árán 
is tovább kell dolgoznunk és küzde-
nünk, összetartva lélekben is, hogy 
eredményt érjünk el. 

Ipartestűietünk elöljárósága megál-
lapította a városunkban megtartandó 
nagygyűlés időpontját. Ez szeptember 
hó 27-én, vasárnap d. u. 3 órakor lesz 
az ipartestület hivatalos helyiségében, 
s egyetlen tárgya a betegsegélyzői köz-
pontnak Segesvárról városunkba való 
vissza hozatala. Az erre vonatkozó fel-
hívást külön helyen tesszük közzé. 

Elhelyező osztályunk többféle  szak-
mára tanoncokat keres. Érdeklődők 
forduljanak  hivatalunkhoz. 

Az IpartestUiet elnöksécie. 

Miért nehezitik az életet ? 
Az augusztus 27-én a prefecturán 

tartott közigazgatási értekezlet tanács-
kozásaiból ismét egy olyan rendelet 
született meg, amely a községi Önkor-
mányzat és a gazdasági élet szem-
pontjából igen nagy sérelmet és hát-
rányt jelent. A rendelet szerint meg-
szüntették az egyes, nem jegyzői szék-
helyű községekben a marhalevél-ke-
zelést s elrendelték ezen községek elöl-
járóinak, hogy a törzskönyvet s egyéb 
iratokat szállítsák be a jegyzői szék-
helyre, mert ott fogja  ezután a jegyző 
kezelni a marhalevél ügyet. Érthető 
eíégedetlenséget keltett ez a rendelet 
a falusi  gazdaközönség között, mert 
ellenkezik az a gyakorlati élet köve-
telményeível. Azuj rend szerint ugyan-
is, ha a gazda a saját nevelésű állat-
járól baromlevelet akar szerezni, kény-
telen átvándorolni a jegyző székhelyére, 
de ezenfelül  még két szomszéd gaz-
dát is magával kell cipelnie, akik a 
csikó, borjú vagy malac származását 
igazolják. Kétségtelen, hogy ez olyan 
időveszteséget, költséget és fáradságot 
jelent, ami a mai nehéz viszonyok 
között semmivel sem indokolható. Nincs 
is semmiféle  helytálló indoka az egész 
újításnak, mert minden községben le-

het találni megbízható, értelmes gazdát, 
aki e teendőket el tudja végezni, mint 
ahogy el tudta végezni azokat eddig 
is minden község. Nincs értesülésünk 
arról, vájjon a megye egész területére 
vonatkozik-e a rendelet, de, há csak 
néhány községről volna is szó, az ed-
digi panaszok indokolttá tennék a ren-
delet visszavonását, amely a gazdák 
érdekével — és ezenfelül  a törvény-
nyel is ellenkezik. 

„Ember, küzdj és bízva 
bízzál r 

Ezzel a fenséges  jelszóval kaptunk 
a héten panaszos levelet egy polgár-
társunktól, aki a munkanélküliség nyo-
morába esett. Munkaadó mestere — 
bizonyára gazdasági kényszerből — 
megszüntette az ő alkalmaztatását, s 
ha most valami kis munkát vállal, 
kontárnak minősítik és bezárással fe-
nyegetik. Ez a panaszos írás lényege. 

A panasznak egy igen nagy lé-
lektani erőssége van s ez az, hogy a 
családjáért remegő iparos önhibáján 
kívül esett a munkanélküliség keserves 
állapotába. Mert a mai gazdasági ösz-
szeomlásnak kétségtelenül az a leg-
igazságtalanabb következménye, hogy 
olyanoknak a kezéből sodorja ki a 
munkaeszközt, akik munka nélkül nem 
tudnak élni és nem tudnak megélni. 

S ha a panaszos levélnek az volt 
a célja, hogy a sajtó befolyásával  mi 
változtassunk ezen a nagy igazságta-
lanságon : fájdalommal  kell beismer-
nünk, hogy erre mi gyöngék vagyunk, 
mert a gazdasági összeomlás között 
is és az egyénileg érzett igazságtalan-
ságokkal szemben is áll a törvény 
uralma. Legfeljebb  azért emelhetjük 
fel  szavunkat, hogy rámutassunk az 
emberiesség követelményeire, amelyek 
még a törvény merev igazságai között 
is indokolttá tehetik a törvény szigo-
rának az életben való enyhítését, sőt 
a jóindulatu elnézés teljességét is. 

És adnunk kell a panaszosnak 
még valamit: a hít és a remény biz-
tatását, hogy a lossz sors előbb-utóbb 
jobbra fordul,  — hiszen ő maga ís a 
halhatatlan költő által az Ur szájába 
adott és egész végzetünket megma-
gyarázó szavakkal fejezi  be levelét: 
»Ember, küzdj és bízva bízzál U . . . 

Román lapszemle. 
A Nafiunea  szept. 6-iki számában 

folytatja  cikksorozatát a magyar re-
vizión;sta propagandáról. 1927 ben a 
magyaroknak sikerült ügyük részére 
Douglas Lochart et, az angol ember-
barátot megnyerníök, aki a Daily Mail 
hasábjain a magyarok védelmére kell. 
1927-ben a magyarok felbátorodva  az 
angol és olasz sajtó magatartásán, 
azt a hírt terjesztették el Pesten, hogy 
Anglia és Itália nincsenek a trianoni 
békerevizíó ellen. Sőt mí több, térké-
pet ís terjesztettek, mely szerint Ro-
mánia elvesztené összes határszéli 
megyéit és a Bánságot Orsováig 1925 
augusztusában a magyar sajtó öröm-
mel jelenti, hogy Norvégia is a reví-
zió szolgálatába állott. Ebben az idő-
ben a Popolo D'Italia, Tevere, Mes-
sagero, Tribuna és a fasiszta  párt hi-
vatalos lapja, a Lavoro D'Italia, vala-
mint a norvég Aftenpost  és az angol 
Fortnightly Rewiew cimü szemle ha-
sábjain Dudlay Heachcote, mind a 
revízió mellett kelnek sikra. 1927 
augusztusában az angol Times egész 
cikksorozatot közöl ebben az értelem-
ben. A párizsi Le Soir hasábjain pedig 
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Paul Lous száH vitába azokkal a la-
pokkal, melyek a román ügyet védik. 
Ugyancsak 1927 augusztusában Ró-
bert Govrer harmadszor interpellálja 
meg az angol kormányt a magyar 
optánsok ügyében. 

* 

A Patria  szcpt. 10 ikí számában 
hosszú cikkben foglalkozik  a székely-
földi  állapotokkal. Aki képet akar 
kapni a gyarmati viszonyokról, nem 
kell Párizsba utaznia a gyarmatügyi 
kiállításra, hanem elég, ha szétnéz a 
havasokon, vagy éppen a Székely-
földön,  ahol a liberálisok bevezették a 
fanaríota-uralmat,  azoknak az igaz-
ságtalanságoknak és borzalmaknak ké-
sei visszhangjaként, melyek egykoron 
a Regátban uralkodtak. Mindez azon-
ban nem szól Jorgához, mert hiszen 
Ő nem is régen dicsőitette a fanarióta-
uralmat, melynek Románia művelő-
dése kezdetét köszönheti. Jorga ura-
lomra jutásakor a Székelyföldet  csak-
nem modern népek közigazgatási 
uralma alatt találta, ahol a becsületes-
ség kezdett már utat találni a köz-
erkölcsök világába. A sikkasztó tiszt-
•viselőket, a csirkefogókat,  kik befolyá-
sukkal kereskedtek s vagyont gyűj-
töttek, mindenféle  sápolókat és szél-
hámosokat, kik a liberális uralom 
alatt pénzen szerezték meg állásaikat, 

•biFáik elé állították és a lakosság tap-
sai között, mely végre fellélekzeti,  el-
küldötíék őket. Ma a székely várme-
gyék ismét néhány kíszipolyozónak 
zsákmányává lettek, kik pénzért árul-
ják a hivatalokat s az utcára teszik a 
lisztviselőket. 

* 

A Cuváftiul  szept. 9 iki számá-
ban részletesen leírja a dobrudzsai 
politikai gyilkosságoknak lefolyását  és 
történetét. Ezekkel az eseményekkel 
kapcsolatosan az Universul vezércik-
ket ír »Bolgárirredentizmus« cim alatt. 
Azt mondja a cikk, hogy a bolgárok 
minden alkalmat megragadnak arra, 
hogy röpiratokban, sajtóban és a ki-
sebbségi kongresszusokon is a legsö-
tétebb színekkel ecseteljék a dobrud-
zsai állapotokat. így abban a terjedel-
mes munkálatban, mely Ammende dr.-
nak, a kisebbségi kongresszus főtitká-
rának szerkesztésében most jelent meg, 
ugy Írnak a dobrudzsai bolgárokról, 
mint elnyomott nemzeti csoportról, 
mely minden együttérzést megérdemel. 

* 

A Patria  szeptember 11-iki szá-
mában folytatja  Pop Tibéríus csikme-
gyei közigazgatási igazgatót leleplező 
cikkeit: Pop Tibi, amint megyeszerte 
nevezik, s aki következetesen két p-vel 
ifja  nevét s főfoglalkozása  az, hogy 
Jorgának unokaöcscse, négy hónappal 
ezelőtt olyan szegény volt, hogy lejen-
ként kérte kölcsön azt, amire megél-
hetéséhez szükség volt, — ma saját 
Buíck-kocsiján jár. Jövedelmeinek for-
rása jegyzŐségek eladása. Részletesen 
felsorolja  a lap azoknak a neveit, ki-
ket ez ü'.let érdekében jegyzői állásuk-
tól elmozdított s azokét, akik megfe-
lelő összegek lefizetése  mellett állása-
ikban maradhatlak akkor is, ha fe-
gyelmi eljárás volt ellenük folyamat-
ban. A cikk részletesen beszél arról a 
mérhetetlen szegénységről, amely az 
egész Székelyföldön  uralkodik s arról 
a rettegésről és gyűlöletről, amely Pop 
Tibi nevét kiséri. Igaza volt annak a 
miniszternek — fejezi  be a cik-
j{et —, aki a Székelyföldön  jártában 
€zt a kijelentést tette: »Eddig nem 
tudtam, kogy Romániának gyarmatai 
is vannak.« 

* 

A Najiunea  szeptember I liki 
számában a magyar revíziós propagan-
dát ismertető cikksorozatának XXXII. 
folytatását  közli: 1927 augusztus 23 án 
A Daily Mail megvádolja Romániát, 
hogy az agrárreformot  csak a magya-
rokkal szemben hajtotta végre. Ugyan-
ebben a hónapban örömmel jelentik a 
pesti újságok, hogy a Weky Dispaiyh 
és Continental Daily Mail című nagy 
angol újságok a revízió szolgálatába 
állottak. A magyarok időközben pro-
paganda célból rengeteg nyomtatványt, 
térképet, jelvényt terjesztenek, 1927 
szeptemberében Nagy Emil egy ban-
ketten bejelenti, hogy Howard, az an-
gol parlament titkára szintén a revízió 
barátja, amire a jelenlevő Howard po 
harát a magyar igazság győzelmére 
emeli. 

Szám: 306—1931. 

Felhívás. 
Tudatjuk sz összes helyi és vi-

déki kereskedő,, gazda és iparos test-
véreinkkel, hogy ipariestületönk, hogy a 
már régóta tartó törhetetlen helyzet meg:-
szünreiését kivívhassa, azt, hogy su 
városunkból Segesvárra áthelyezett 
betegsegélyzői központ visszahozas-
sák, egy hatalmas nagygyűlés kereié-
ben fogja  tárgyairvi, még pedig. 1931 
évi szeptember hó 27 én, vasárnap 
délután 3 órakor az ipartestület ta-
nácstermében. 

Testvéreink! Ki ne volna ma el-
keseredve a leghumánusabb intézmény 
elnyomoritott intézkedései miatt, van-e 
kereskedő, iparos vagy gazda, aki 
keservesen szerzett filléreit  erőszakol-
tan is odaadva, a betegsegélyzői pénz; 
tár működését nem látná hiábavalónak 
és céltalannak, amikor az áldásos te 
vékenység helyett, a túlzásba vitt tag-
ságidijak erőszakos behajtása ellenére 
ís, ugy szólva, semmit sem ad tag-
jainak. Udvarhely város és vidéke sok 
nehéz milliókkal adózik a betegsegély-
zői pénztárnak és tudjuk nagyon jól, 
hogy ezen hivatal a szőrszálhasoga-
tásig menve, tagjait állandó vekzatura: 
alatt tartja és a legkisebb szabályta-
lanság esetében a bírságok tömegét 
zúdítja azokra, s ha ez ellen bármi 
felszólalásban  keresnél orvoslást, 
kényszerítve vagy. Segesvárra utazni, 
hogy tiltakozó szavadat felemelhessed, 
s az utazási költségek viselése ujabb 
kiadásokat okoz, nem ís említve meg 
az elfecsérelt  időt, amit eltölteni kell. 

Miért vitték Segesvárra a köz-
pontot, hogy az amúgy ís tönkre nyo 
moritott tagok 100 km. vasúti utat 
tegyenek meg, amikor ősídöK óta Ud-
varhely város volt a betegsegélyzí^ 
központi székhely ? 

Jogos tehát azon követelésünk, 
hogy a minden indok nélkül elhurcolt 
központot anyavárosunkba visszahe-
lyezzék, amit ipartestületünk ez emlí-
tett napon, nagy impozáns közgyűlés 
keretében, kíván leszögezni, a legma-
gasabb fórum  elé vivén azt, hogy a 
betegsegélyzői központ visszahozatala 
életszükségletünií, másfelől  iogosult-
nak érezzük magunkat arra, hogy a 
keserves filléreinkből  begyűjtött mil-
liók felett,  ha nem is kívánunk ren-
delkezni, de jogaink respektálását tör-
vényes alspon követeljük. 

Jöjjetek tehát el erre a nagygyű-
lésre, mert hiszen ott saját magatokról 
van szó és kövessünk el mindent, 
hogy végre ebben az áldatlan beteg-
segélyzői ügyben követelésünket ne 
csak meghallgassák, de azt teljesit-
sék is. 
Gyarmathy István Pluhár Gábor 

ipi. elnök. 'pt titkár 

Adópanassok. 
A gdzdaközönségnek állandó' jra-

nasza, hogy az adób^h^ajtás sc^án 
lefoglalják  és elárverezik a földmivelés 
eszközeit. Így napirenden van az igás-
állatok lefoglalása,  amelyek pedig. éí>-
pen olyan elsőrendű eszköeei a föld*-
mivelésnek a gazda részére, mint aŝ  
iparosnak a maga szerszámai. 

Sérelmes a falusi  kisgazdára nézve \ 
az is, hogy nem kaphat ehdó* állatjára 
marhacédulát addig, amig adéhátrálé-
kát ki nem fizeti.  így abba a hely-
zetbe kerül, hogy legjobb szándéka 
mellett sem tudja leróni adótartozását, 
mert nem tudja eladni állatját, holott 
pedig éppen annak az árából akarná 
megfizetni  az adót. 

* 

Ide sorakozik az a panasz is, 
amely szerint egyes falusi  szatócsok-
nál. korcsmárosoknál ugy foganatosítják 
az adóvégrehajtást, hogy bezárják és 
lepecsételik üzletének ajtait, amivel azt 
érik el,, hc^y az adóalany nemcsak az 
adóra, hanem a saját és családja fen-
ntar tóra sem tud keresni. 

Az adót fizetni  kell, ez kétségte-
len, s a vonakodóval szemben törvé-
nyes kényszerrendscabályok állanak 
fenn.  EXe valami módot mégis csak kel-
lene találni arra, hogy e kényszerrend-
szabályok ne vágjanak olyan mélyen 
az életbe, hogy magát az é/e/eí aka-
dályozzák, vagy tegyék éppen lehe-
tetlenné. 

Vadászokat érdeklő ügyek. 
Miniszteri rendelet szerint ujabb 

fegyvertartási  engedélyek nem adhatók 
ki a fegyvertartási  törvényt módosító 
uj törvény meghozataláig. Az ujt tör-
vénytervezet szerint a fegyvertartási 
engedély kiadása nem a prefectura,, 
hanem a miniszter hatáskörébe fog 
tartozni. A régi fegyvertartási  enge-
délyek érvényben maradnak^, s érvé-
nyesek ma is és így téves egyes ren-
dészeti közegeknek az a felfogása,, 
mintha a mostani engedélyek- mellé 
még külön miniszteri megerősítésre 
ís szükség volna. 

* *. 
A vadászati jegyek kiadása körül 

egy kis nehézség merült fel,  mert a 
jegy érvényességéhez a vadászati in-
spector aláírása ís szükséges, megyénk-
ben pedig az inspectori állás ez idő-
szerint üresedésben van. A prefectura 
azonban intézkedett, hogy a jegyek 
kiadásában ne álljon elő fennakadás, 
ami a vadászokra való tekintettel is 

Az országos kath. népszövetség igazgatójának köszönő 
levele a helyi tagozat elnökéhez. 

A városunkban lezajlott, fényes 
sikerű országos kath. nagygyűléssel 
kapcsolatban Sándor Imre, az Erdélyi 
Róm. Kath. Népszövetség ügyvezető 
igazgatója, a következő közérdekű le-
velet intézte Bíró Lajoshoz, a helyi 
népszövetségi tagozat elnökéhez: 

Mélyen tisztelt Einök Ur! 
A lefolyt  katholikus nagygyűlés 

feledhetetlen  benyomásai még ott zson-
ganak a résztvevők lelkében s bizo-
nyára sokan emlegetik nagy hálával 
a székelyudvarhelyíek áldozatos ven-
dégszeretetét. Ez a körülmény hatha-
tósan ösztönöz, hogy újra, meg újra, 
ezúttal írásban is kifejezést  adjak annak 
a mélyen érzett hálának, mely Székely-
udvarhely egész közönsége iránt lel-
kemben él. A gyűlés rendezésének 
aggodalmai semmivé foszlottak  már 
kezdetben a lelkes támogatás láttán. 
Ebben a mértéken felüli  nehéz időben, 
mikor az ember könnyen hajlandó 
arra, hogy minden rajta kívül álló 
dologgal szemben közömbösen álljon 
s áldozatosságát ís a legszűkebbre 
korlátozza, bennem újra ébredt Szé; 
kelyudvarhelyen a hagyományos szé.-
kely vendégszeretetbe vetett hit s a 
csüggetegségre hangoló nehézségek 
közepette lángra gyúlt az a remény-
ség, hogy túléljük a hitünk és nem-
zeti kulturánk ellen tornyosuló vesze-
delmeket. Az uj lelki erőt köszönjük 
Udvarhelynek! Nemcsak a kisebb-

nagyobb szívességeket, áldozatkészsé-
get, hanem mindezeken tul a nagy-
gyűlésből fakadó  minden áldást fizes-
sen sokszorosan vissza az Úristen a 
székely anyavárosnak! 

Nem merek hozzá fogni,  hogy 
egyeseket is megnevezzek, kik méltán 
számíthatnak őszinte hálára. Mégis 
illesse külön is hála az egyházközsé-
get és annak érdemes vezetőit, plé-
bánosát és egyháatanácsát, a ferenc-
rendi zárdát, intézeteinket, az összes 
közreműködő egyesületeket s általában 
mindazokat, kik a rendezés gondjaiban 
vendégek elszállásolásával, vagy egyéb-
ként osztoztak. Másvallásu testvéreink 
közül sokaknak kell megköszönnünk 
azt, hogy megértették és támogatták 
a mi társadalom építő s közös veszély-
ben közjót szolgáló törekvéseinket. 

Legelső sorban illesse köszönet 
Elnök Urat s a tagozat többi vezetőit 
a helyi rendezés minden fáradságáért 
és áldozatáért. Kérem, hogy kifejtett 
munkájának befejezéseképpen  szíves-
kedjék módját találni annak, hogy 
mindazoknak intéző bizottságunk kö-
szönetét kifejezze,  akik hozzájárultak 
a nagygyűlés sikeréhez. 

Kiváló tisztelettel vagyok Elnök 
Urnák 

Kolozsvár, 1931 szeptember I5 én. 
készséges híve: 

Sándor Imre 
kath oépszöv. igazgató. 

helyes és szükséges intézkedés. 
Miniszteri rendelkezés szerint a 

vadászjegyek kiváltásának végső ha-
tárideje: októbíf  1. A prefecturán 
keííöU űrlapok, illetve a törzs-füzetek 
e irapon visszaküldetnek a míníszte-
riurâ ba s azu-.án csak azok folyamod-
hatnak vadá&zjííínyért, akik mint uj la 
gok akarnak belepni valamely vadász-
egyletbe. 

Kisebbségi jogok védelme 
Genfben. 

A népszövetség Genfben  összeült 
mostani gyűlésén gróf  Apponyi Albert 
magyarországi delegátus, erélyes be-
szédben '.követelte a kisebbségek fo-
kozottabb védelmét Hasonló szellem-
ben szólalt fel  Cürtius, a német biro-
dalom képviselője, különösen hang-
súlyozva annak szükségességét, hogy 
a gazdaállamok kormánya által a ki-
sebbségi panaszokra adott nyilatkozat 
a panasztevőkkel közöltessék. Nagy 
jelentőséget kell tulajdonítanunk annalc 
a további felszólal  ás níik is, amelyben 
Franciaország képviselője a kisebbsé-
gek érdekében eihangzott beszédekhez 
csatlakozott. 

Erdély története. 
Irta: Janoaó Benedeh dr.  A szerző utasításai 
szerat kiadásra rendezte: Gya/lay  Domokos. 

Érdekes, szükséges, sőt régóta 
nélkülözött magyar könyv jelent meg 
pár napja Kolozsváron; Erdély törté-
nete. A könyv írója: a nemrég el-
hunyt, kiváló nevű> érdemes öreg tu-
dós. Jancsó Benedek, akit általában 
eddig is ugy méltattak, mind Erdély 
jelenének és múltjának egyik leglel-
kesebb buvárlóját,. legalaposabb isme-
rőjét. Hosszú,, munkás életének java-
részét szentelte- ő- az erdélyi kérdések-
kel való foglalkozásnak,  s ez odaadó 
törődésének együí legérdekesebb gyű-
mökse most ez a halála után meg: 
jelent könyv isv A könyvben Jancsó-
Benedek a nagyszorgalrau kutató tu-
dós tájékozous^ával, de egyúttal vi-
lágos, érdekes előadásban, könnyen 
érthető nyelvea mondja el Erdély tör-
ténetét, a történelmi mult leghomályo-
sabb kezdeteitől a legújabb időkig. S 
mindezt anélkül^ hogy a szinte 400 
oldalas könyv a legkevésbé is fárasz-
tóvá, vagy éppen unalmassá válnék, 
egészen addigi amig Az ember tragé-
diájának: Ember, küzdj és bízva bíz-
2Á\y nagj'szerü biztatásával a lendüle-
tes és felemelő  befejező  mondatok 
után ís pootot tesz a szerző. (Ezután 
még, mint a könyvhöz csatolt >függe-
lék«, két összefoglaló,  rövid közle-
mény foglalkozik  az erdélyi románság: 
eredetének elméleteivel és a székelyek 
eredetével, kót olyan kérdéssel, mely 
az utóbbi időben is sokszor volt — 
inkább csa k politikai célzatossággal' 
irányított — megvitatások tárgya.) 

Az előbb régóta nélkülözöitnek 
és szükségesnek mondottuk ezt a 
könyvet. Régóta nélkülözöitnek azért, 
mert, néhány, ma már elavult, régi 
munkán kívül, nem volt magyar 
nyelvű könyv, amely az érdeklődő kö-
zönséggel Erdély külön történetét ko« 
moly felfogásban,  kellS alapossággal 
megismertelte volna. Szükségesnek^ 
ma különösen , szükségesnek pedig 
azért találjuk a könyvet, meft  lehet e 
ma egy, a mienkhez hasot>ló nehéz 
sorsban élő nemzet gyermeke, egy 
ilyen különös multu, sok vihart látott 
országlest lakója számára valami szük-
ségesebb, mint ezt a multat megís-' 
merni, tájékozódást szerezni arról a 
helyzetről, amelyet nemzete» a körülötte 
levő világban, ezek különböző nem-
zetei közt, elfoglal  és ebből a maga 
számára tanulságokat, további küzdel-
meihez báiwiió öntudatot meríteni. 
Mindezt pedig ugyancsak bőven és 
emellett vonzó módon nyújtja ez a 
könyv, amellyel való célját a legszeb-
ben maga a szerző mondja meg 
előszavának a következő soraiban: 
»Azért... írtam, hogy vele ráirányítsam 
a közfigyelmet  Erdély külön történetére, 
mert ugy vagyok meggyőződve, hogy 
ennek tanulmányozása és a vele való 
foglalkozás  csak erősíteni fogja  azt az 
erkölcsi erőt, amelynek alapja a tör-
téneti öntudaton alapuló, erős és te-
vékeny nemzeti érzés.« 

Az értékes tartalmú könyv a ko-
lozsvári Minerva r. t. kiadásában je-
lent meg, ára pedig 80 leu. 
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kötött áruk m e g l e p ő o l c s ó á r b a n kaphatók* 

SPORT. 
Vasárnap, f.  hó 20 án a munkás-

csapat idehaza bajnoki mérkőzést ját-
szik az Aquilával, amely idáig két 
bajnoki mérkőzésből is győztesként 
került ki. A mérkőzés 3 órakor kez-
<3ődik, tekintettel az izraelita ünne-
pekre, hogy ezen a mérkőzésen min-
denki részt vehessen. A munkáscsa-
pat a legjobb felállításban  fog  meg-
jelenni a pályán. 

HÍREK. 
Szeptember 18 

Az Udvarbelymegyei Nyugdijegye-
sület értesítései. 

A részben januártól, nagyrészben 
májustól esedékes nyugdíjhátrálékok-
nak szeptember hó 20 ig leendő kifi-
zetésére miniszterelnökségileg megígért, 
tízmilliós hitelkiutalás a pénzügyigaz-
gatósághoz még nem érkezett meg. 
Amennyiben ezen acreditivá szeptem-
ber hó 20-ig sem érkezik meg, ujabb 
intervencióval élünk a pénzügyminisz-
ter urnái. Kérünk, sürgetünk, mert 
hiszen a brassómegyei nyugdijasok ki-
elégítésére a nyugdijkifizelések  még a 

. legutóbbi, tehát szeptember hóra is 
•24 ével kezdődőleg kí vannak tűzve. 

EziUtal — konkrét panasz alap-
ján — felhívjuk  a vármegyei nyugdij-
alapból ellátott nyugdijaslestvéreink 
figyelmét  arra, hogy igen sokan kö-
zülök az igényelhetőnél kevesebb nyug-
dijat kapnak. A nyugdíj-revízió alkal-
mával, legtöbbjüknek a revízió iránti 
felterjesztésére,  az előírásoknak be nem 
tartása miatt, nem történt meg az uj 
nyugdíj megállapítás. Fáradjanak be 
tehát a nyugdijegyesület irodájába, 
ahol egy uj kérés megszerkesztésével 
«s illetékes helyre való beadásával 
talán sikerül a jogos nyugdíjigény 
megállapítását kieszközölni. 

Az egyesületbe való jelentkezésre 
buzdítjuk mindenik nyugdijastestvérün-
ket. Egyesülésben, csoportosulásban 
ao\i előny rejlik. Az elnökség. 

A szekelykereszturj áliatkíáilitás. 
Emiitettük már röviden, hogy 

a vármegye mezőgazdasági kamarája 
•október hó 4 én, vasárnap a székely-
keresztúri állatvásártéren vásárral és 
-dijjazással egybekötött tenyészállat-
kiállítást, kapcsolatosan a tanítóképző 
tornacsarnokában gazdasági- és házi-
ipari kiállítást rendez. A kiállításra 
mindennemű állat felhajtható,  díjazva 
azonban a lovaknál az összes fajták, 
mig a szarvasmarháknál csak a sy-
menthali és az erdélyi magyarfajták 
lesznek. Díjazásban részesülnek a lo-
vak közt a 3 éven felüli  tenyészmé-
nek : (1000, 500 és 300 leu), a 3 éven 
aluli méncsikók : (500, 300 és 200 leu), 
csikó nélküli tenyészkancák: (500, 
300 és 200 leu), csikós tenyészkan-
cák : (1000, 500 és 300 leu), kancák 
•3 éves korig: (500, 300 és 200 leu). 
A szarvasmarhák közül az erdélyi ma-
gyarfajta,  magántulajdont képező 2 
éven felüli  tenyészbikák : (500 és 
30o leu), a községi bikák, juialom a 
gondozóknak: (300 és 200 leu), az 
erdélyi magyarfajta  tehenek : (500 és 
:200 leu), erdélyi magyarfajca  ünők 2 
éves korig : (500 és 300 leu), a sy-
menthali, magántulajdont képező 1 és 
fél  éven felüli  bikák : (1000, 800, 500 
és 300 leu), a symenthali, magántulaj-
dont képező 1 és fél  éven aluli bika-
borjuk : (800, 500, 300 és 200 leu), 
a symenthali községi bikák, jutalom 
a gondozóknak: (500 és 300 leu). 
symenthali tehenek: (1000, 600 és 
300 leu), a symenthali ünők 2 éves 
korig (500, 300 és 200 leu). Ezek kö-
zött több csoportban ugyanazok a di-
jak többszörösen is ki vannak tűzve. 

Ezenkívül kiáUithatók: baromfiak, 
házinyulak, tengerimalacok és kutyák 
is, továbbá mezőgazdasági, gyümölcsé-

szeti, héziipari és tejtermékek. A kis-
állatok ketrecekben hozandók és élel-
mezésükről a tulajdonosok tartoznak 
gondoskodni. Dijazva csakis azon ál-
latok tulajdonosai lesznek, akik az 
elöljárósággal igazolják, hogy az álla-
tok saját tenyésztésüek, vagy legalább 
is a bikák 6 hónap óta, a tehenek 
egy év óta birtokukban vannak. Dijat 
csakis udvarhelymegyei gazdák kap-
hatnak. A felhajtott  állatok lehetőleg 
marhalevéllel vagy pedig községi bizo-
nyítvánnyal legyenek ellátva, amelyben 
igazolni kell, hogy vészmentes köz-
ségből származnak az állatok. E bizo-
nyítvány kiállítása díjtalan. Azon állat-
tulajdonosok, akik távol laknak s előtte 
való napon már beérkeznek Cristur 
községbe kiállítandó állatjaikkal, jól 
teszik, ha azt Szilasi  Jenő  kerületi 
főállatorvos  urnák, legalább 4 nap-
pi.l előbb bejelentik, mely esetben 
gondoskodás fog  történni az állatok 
elhelyezéséről. A mezőgazdasági, gyű-
mölcsészeti és háziipari tárgyak legké-
sőbb október 4-én reggel 6 órára be-
szállítandók és legfennebb  2 óra alatt 
elrendezendők. Beszállithatók és elren-
dezhetők előző nap délután is, mely 
esetben az éjjeli őrzésről gondoskodás 
történik. Erről szintén Szilasi  Jenő 
urnák, vagy a képezde igazgatójának 
kell jelentést tenni. Ezen kiállítás ün-
nepélyes megnyitása október 4-én d. 
e. 9 órakor —, az áliatkíáilitás meg-
nyitása 10 órakor történik. Aznap 
mind a két kiállítás befejezést  nyer. 
Ha idő lesz rá, szakelőadásokat is 
tartanak. 

A katonai ezolgáilatra be-
hivottak figyelmébe.  A rendőrség 
közlése szerint azok, akik ujabban 
gyakorlatra való behívást kaptak, nem 
tartoznak bevonulni, mert a behívást 
megsemmisítették. A behivó paranccsal 
jelentkezni kell a rendőrségen. A 
schimbás-lovasok azonban bevonnlni 
kötelesek. 

Borsaimae merénylet Ma-
gyarországon. Európaszerte nagy 
feltűnést  keltett, s méreteiben és bor-
zalmasságában ott még páraüan, ször-
nyű merénylet történi Magyarországon. 
Vasárnap éjjel, valamivel éjfél  után, 
Budapesten tuJ, Bia-Torbágy állomás 
közelében, a »nemzetközí« gyorsvonat 
a kb. 40 méter magasságban levő 
viadukton (völgyhidon) egy a sinekre 
helyezett pokolgépbe ütközött. A rob-
banás következtében a vonat, két 
kocsi kivételével, melyek az összezú-
zott hídon fennmaradtak,  a rettentő 
mélységbe zuhant. A merényletnek 22 
halott áldozata van, s ezenkívül na-
gyon sok sebesültje. A nyomozásnak 
mindjárt az elején megállapítható volt, 
hogy kommunisták keze dolgozott a 
merényiétben, amelynek elkövetői í-
szonyu elvakultságukban és kegyetlen-
ségükben nem gondolták meg előre, 
hogy — amint történt is — éppen 
talán velük egyforma  sorsú, szegény-
emberek, vasúti munkások, ártatlan 
gyermekek, nők is kerülnek áldozataik 
közé. A magyar kormány a tettesek 
kézrekeritőinek a részére 50 ezer pen-
gőt tűzött ki jutalmul. Az áldozatokat, 
a kormány, a hadsereg és a főváros 
képviselői, mintegy 50 ezer ember je-
lenlétében és zokogásig v^ló megin-
dultsága közben a budapesti Vérme-
zőről temették el. 

SHaokanóIküli iparos segé-
d e k ! Az ipartestület, felsőbb  utasítás 
folytán,  arra hivja fel  a városban levő 
összes iparos segédeket, akik törvényes 
munkakönyvvel rendelkeznek és munka 
nélkül vannak, hogy munkakönyvükkel 
8 nap alatt az ipartestületnél okvetle-
nül jelentkezzenek. A jelentkezés célja 
az, hogy a munkanélküli segédek lét-
számát meg kell állapítani, felsőbb 
fórumhoz  való felterjesztés  végett. 

C1a4i(* VászonfedelB,  egyfogatu 
Kocsi, \ m is hántnat 

együtt, jutányos áron. ftzottttal  Stifc-
h<tö'. d̂eHlődni lehet a „MinerVa"-

nyomdában (Vármegyeltáz). 

X Csak néhány napra meg-
érkezett a nagy és híres amerikai 
cirkusz, mely ma és a következő na-
pokon tartja nagy megnyitó díszelő-
adását szenzációs műsorral. 

Református  nö'ssövetségi és 
ifjúsági  nap lesz Szókelyudvar-
helyen. Az udvarhelyi ref.  egyház 
megye nőszövetsége október ll-ikére 
női háziipari és kézimunka-kiállítást 
tervezett a ref.  kollégium tornacsarno-
kában. Ugyanaznap délelőtt a nőszö-
vetség udvarhelyi köre nőszövetségi 
és ifjúsági  napot rendez. Aznap dél-
után a körhöz tartozó faluk,  az ud-
varhelyi ref.  dalárda és ref.  tanítónő-
képző zenekarának közreműködésével, 
a Bukarest-szálloda színháztermében 
nagy kulturális előadást rendeznek. A 
műsor érdekes és tisztán falusi  jellegű 
számokból van összeállítva. Egyik 
pontja a vármegye különböző részei-
ben fennmardt  ősí népviseletnek lányok 
és legények csoportjai által való bemu-
tatása és pedig olyan bemutatása, ahogy 
az a maga jellegét a legeredetibben meg-
tartotta. Ezen a bemutatón képviselve 
lesz a megye minden része, nemcsak a 
református,  hanem a katholikus és 
unitárius vidék is. A részletes műsort 
később fogják  közölni, de a közönség 
figyelmét  már most felhívjuk  a bizo-
nyára nagyon sok szépet és érdekest 
Ígérő napra. A körhöz: Székelyudvar-
hely, Kecsetkisfalud,  -Sűkő, P'arcád, 
Hodgya, Bikafalva,  Felsőboldogfalva, 
Árvátfalva  és Patakfalva  ref.  egyház-
községei tartoznak. 

Olcsóbb lesz a gyufa?  Hir 
szerint a svéd Kreuger-cégnek, a gyu-
famonopolium  tulajdonosának a ke-
reskedelmi igazgatója tárgyalásokat 
folytat  Bukarestben a kormánnyal a 
gy ufa  árának leszállítása tárgyában. 
A magas gyufaárak  miatt ugyanis 
lényegesen csökkent az országban a 
gyufa  fogyasztás. 

Autósok figyelmébe^  Tudo-
mására hozzuk a összes autó-tulajdo-
nosoknak, hogy a cégbejegyzési tör-
vény szerint mindazok, akik autó fu-
varozással iparszerüleg foglalkoznak, 
kötelesek cégűket bejegyeztetni, ennek 
elmulasztása esetén az illetők 40.000 
leuig büntethetők. A bejegyzési határ-
idő folyó  évi október hó 10. Továbbá 
közöljük, hogy akik iparengedéllyel 
nem rendelkeznek, azok nem jogosul-
tak privát-fuvarozásokra  ; vagy váltsa-
nak iparengedélyt, amit a törvény ir 
elő, mert ipartestületünk az ilyeneket 
ellenőrizni fogja  és amennyiben ipar-
engedély nélkül mégis fuvaroznának, 
ellenük iparkihágásért feljelentési  te-
szünk. Gyarmathy István ipt. elnök. 
Pluhár Gábor ipt. titkár. 

Moilhirefc*  Szombat este fái  9, vasár-
nap d. u. 6 és este íél 9 órakor bemutatásra 
kerül a hangos filmgyártás  diadala, Tüz az 
operában Éneklő, zenélő világsiáger, ^Hoífman 
meséi« és »Tannháu«erc cimü operák dallamain 
felépülő,  gyönyörű zeoéjü, éneklő filmcsoda.  Fő-
szerepét Gusztáv FrÖlicb alakitja, kinek a neve 
garantálja a liim sikerét. Azonkivül fellépnek 
a berlini Staatsoper nagynevű énekesei és a ber-
lini opera egész kórusa és zenekara. £ fimben 
megrendítő az opera égése, amely a sziopadoa 
keletkezik előadás közben, ahol a közönség 
egymást taposva rohan a kijárat felé.  Ez a je-
lenet olyan döbbenetes hatást kelt, hogy a film 
new-yorki bemutatóján, a tilmen ábrázolt iz-
galom átragadj a nézőtérre is és csak a ren-
dezőség lélekjelenlétének volt köszönhető, hogy 
valójaban nem tört ki a pánik a színház néző-
terén is. Helyárak 32-27—14 leu I 

X Saerónyigenyü fiatalember,  aki 
az irodamunkák minden ágában jártas, 
magyar, román nyelvtudással azonnali 
belépésre állást keres. Cim a kiadóban. 

^ Egy 3 éves elsőrendű 
orosz kopó eladó. 

X Eladók. Odorheiu, Árpád u. 
54 szám alatt tégla, kő, kályha, ajtók 
és ablakok eladók. 

Egy székely ember világ-
raszóló ta lá lmanya , A maros-
vásárhelyi kiállításnak külön érde-
kessége volt a Csomoríán  Aron bö-
gözi cipészmester kiállítása, amelyet 
aranyéremmel tüntettek ki. A saját 
találmányú, varrás nélküli cipő a láb-
beli olcsóbbitása terén rendkívüli je-
lentőségű. A feltalálónak  testvére Ame-
rikában most végzi a szabadalmazta-
tást, ahol szaklapok részletes ábrák-
kal ismertetik a találmányt, költség-
megtakarítási számításokkal mutatva 
ki gazdasági jelentőségét. Egy vállalat 
már 250.000 dollárt ajánlott fel  a ta-
lálmányért, vagyis román pénzben: 
több, mint 40 millió leüt 1 Ez Ame-
rika. Miközöttünk alig tud valaki 
róla, talán le is kicsinylik, Amerika 
pedig vagyont kínál a székely lelemé-
nyesség által kieszelt találmányért, s 
még nagyobb vagyonokat teremt vele. 

AZÜRCRÉME, 
szeplő, máj folt,  pattanás,  mitesszer 
ellen. Az arcbBrt  simává, üdévé, fiata-
lossá teszi.  Egy  tégely  ára 40 leu. 

Egy  darab 

AZUR-SZAPPAN 
ára 25 leu. Kapható:  minden drogéria, 

gyóg}- és illatszertárban. 

Felhivás. A székelyudvarhelyi 
rom. kath. egyházközség tagjai felhí-
vatnak, hogy az 1931/1932 évre ki-
vetendő egyházi járulékok • megállapi-
tása céljából az alább megnevezett 
utcák és napok szerint, & kath. fő-
gimnázium földszinti  kistermében sze-
mélyesen megjelenni szíveskedjenek: 
Attila-, Árpád-, Bem-utca, Batthyány-tér 
szept. 21 d. u. 3 óra. Bálint-, Bethlen-, 
Budvár-, Csere-utca szept. 22 d. u. 3 
óra. Kőkereszt- és Deák-tér, Iskola-, 
Eötvös-, Király-, Kornis-utca szept. 23 
d. u. 3 óra. Kossuth utca szept. 24 
d. u. 3 óra. Malom-, Petőfi  , Rózsa-
utca szept. 25 d. u. 3 óra. Solymossy-, 
Sósfürdő-,  Szentimre-utca szeptember 
26 d. u. 3 óra. Szentjános, Tábor-, 
Temető-, Tibád-, Tó-, Vár-utca szept. 
27. d. u. 3 óra. Az egyháztanács által 
kijelölt bizottság. 

I A szókelykereszturi unitá^ 
rius téli gazdasági iskola tájé-
koztatója . Kendes hallgatók kérésé-
hez csatolandók: 1. Keresztlevél (be-
töltött 14 évről). 2. Állampolgársági 
bizonyítvány. 3. Községi bizonyítvány 
arról, hogy folyamodónak,  vagy szü-
leinek legalább 2 hold szántóföldje 
van. 4. Iskolai bizonyítvány 4 elemi 
osztály elvégzéséről, ö. Orvosi bizo 
nyitvány arról, hogy a felvételt  kérő 
tanuló egészséges és munkaképes. 6. 
Községi erkölcsi bizonyítvány arról, 
hogy ugy a felvételt  kérő tanuló, míni 
szülei kifogástalan  magaviseletűek. 7. 
Akik élelmezési, vagy bennlakásí díj 
elengedésének kedvezményében akar-
nak részesülni, azoknak csatolniok 
kell községi szegénységi bizonyitványi 
iS. — Bennlakásí és élelmezési dijak 
6 hónapra: 1 Öl tűzifa,  I mázsa buzfi 
30 kgr. kukorica, 5 kgr. zsír és 1720 
leu készpénz, mely utóbbi ís meg-
váltható terményekkel (buza, kukorica, 
árpa, burgonya, vagy tűzifával).  Bent 
laKási, könyvtári és szerszámhaszná-
lati dij 6 hónapra 1000 leu. Élelmezés 
2 hónapra előre, bennlakásí stb. d̂ j 
két egyenlő részletben szintén előre 
fizetendő.  Kérvények beadási idejv; 
október 1. A tanítás kezdete október 
15, vége április 15. Bennlakók gyanánt 
csak 20 éven aluliakat veszünk fei. 
Bennlakók kötelesek magukkal ágy 
neműt hozni. Az iskola sikeres elvég-
zése egyéves katonai szolgálat ked-
vezményére jogosít. 

Á l l a n d ó a n s z o l i d árak. 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 : = = = 

D5Í selyem, flor-.  cérna-hariinyikat és sport zoknikat; férfi-  és gyermek' 
zoknikat s más egyéb szükségleti cikkeket, kézimunka anyagekat stb. a 

„ p o R A " - á r u h á z b a n 
Araink i-a minOsegben. Az aruk vetelkótelezettség nélkül megtekinthetők. 
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1 ó r k s i n • öltöny-szövetek kiváló, jó minőségben, divatszinekben 120 leutól. Kész 
I v I V C L C I C S O l C S O a r D a l l • ruhák, kabátok, Trench-Coatok, ruhabársonyok, tennisz-üanellek, eső-

ernvők. szőnyegek, kötött árukl Saját érdekében győződjék meg mindenki olcsó áraimról. LÖbl Lm 
l a a n n v B a i \mmmmwMmMmmmm. 

UJ borkereskedés. 
Tisztelettel hozzuk a nagyérdemű vásárló közönség szives tudomására, hogy a 

M i e s s T e s t v é r e k R-T. Brassó 
B ő r g y á r é s B ő r n a g y k e r e s k e d é s az Udvarhelyi Bőrgyár R -T. volt bőrüz-

letében Bul. Reg Ferdinánd (volt Kossuth-
utca) 2 szám alatt (Florián-féle  házban) 

nők-íizíê ^̂ ^̂ ^̂  

Állandó nagy választék saját gyártmányú 

árukban, úgyszintén mindenféle  bőripari 

szakmába vágó c i k k e k b e n . 

Rádiók 
modern kapcsolásban, olcsó árban. 

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

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

ÁrttyékoU  lámpás 4.-2 normális és 2 árnyé-
kolt rácsu csővel épített, aluminium-lemezek-
kel árnyékolt, modern, nagy teljMítményii, 
pand-pass síürővel ellátott, ideális készü-
lék . . . . . 6500 L. 

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

Transzponáló  készülékek  különböző kapcso-
lásban, 

Ha nincs megelégedve régi kapcsolású 
készülékével, olcsón átalakítom. 

Jakó  Albert  tanár rádiótechnikai műhelye. 

A gyümölcsfák  mdgvódóBe 
nyul rága t ellen. A védekezés ed-
digelé legelterjedtebb eszköze, a nád-
köpeny, ujabb tapasztalatok szerint 
teljesen pótolható a többrét összehaj-
tott ujságpapirossal, olyképpen, hogy 
ezzel csavarmenetesen bevonjuk a tör-
zset és raffíával,  vagy dróttal több-
helyen, vagy szintén csavarmenetesen 
odaerősítjük. Ügyeljünk arra, hogy a 
h'ó felszíne  s a védőbevonat felső  vége 
ne essék közel egymáshoz, különben 
a nyul felágaskodva  elérhetné a nem 
védett részt. Magas hófúvás  esetén, 
amennyiben lehetséges, lapátoljuk el 
fáink  körül a havat. (T. K.) 

A Eongoratftnitást  szeptember 
15 én megkezdtem. Vállalok néhány 
uj tanítványt is. Tompa  Lászlóné. 
Kladötuiajdonos: a Könyvnyomda R.-T 

Odorhela-Székolyndvarhely. 

Banca Nationala a Románíei. 
Anun^á Onor. Public cá bíletele 

de Bancá de 100 lei de culoare albastrá 
fi  violetá, se retrag din circulatie pe 
data de 1 Octombrie 1931, cánd vor 
ínceta de a mai avea putere líberatorie. 

Detinátorii de acest fel  de bilete, 
sunt deci ruga î in mod stáruitor, sá 
se prezinte din vreme la sediul Báncei 
Nfationale  din Odorheiu — pentru 
preschimbare numai diminea{a intre 
orele 8—IIV2. 

Dela dala de 1 Octombrie a. c., 
nu vor mai rámáne in circulatie decát 
bíletele de 100 lei de culoare sepie 
inchisá. 

(A Banca Natlonala október l-ig 
naponta d. e. 8—V2I2 óra között be-
váltja a forgalomból  kimenő kék és 
ibolyaszínű 100 lejeseket. Október el-
seje után csak a szépia színű (szűr-
ífésbarna)  szinü 100 lejes papír pénz 
lesz érvényes.) 

; P e r g e t e t t méz 
kapható kiiónkóiit 40 leaért FEHÉR 
iSTVÁiN méhésfetóben  SaombatfaWáu 

Sir. Dragalina Xo 1. 

F i g y e l e m ! 
Tanilö UrakI 

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

RaJzfUzelek, 
Földrajzfttzetek és 
Raiztanllösl vezérfonal. 

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

Az egyes ' osztályok rajzfuzetei  az 
egész évi rajzanyag feldolgozására  szak-
szerű rajzbeli atasltásokat, szöveges ma-
gyarázatokat adnak. 

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

E valóban hézagpótló munkák szüksé-
gességét bizonyltja az els5 évben tapasz-
talt nagy érdeklődés, kereslet, valamint a 
tanítói szaktekintélyek elismerd nyilat-
kozata. 

Minden tanitő meggyőződhetik arról, 
hogy a fűzetek  bevezetésével a rajz* és főid-
rajztanítás a lehető legszebb eredménnyel 
a legkönnyebb módon elérhető. 
RaJzfUzelek darabonként 8 leu. 
FöldraIzfUzelek „ 12 „ 
Vezérfonal m 16 „ 

A felsorolt  mankák városunkban a 

Könyvnyomda R.-T. 
könyvkereskedésében beszerezhetők. 

Primária comunei Cri^eni. 
No. 559—1931. 

Publícatíune* 
Comuna politicá Crî eni dS in a-

rendá prin licitatie publicá cu oferte 
ínchise sigilate debitul pentru ván-
zarea báuturilor spirtoase pe timp de 
3 ani, íncepánd cu data de eliberare 
brevetului pentru vánzarea báuturilor 
spirtoase. 

Licitatiunea se va (inea la pri-
mária, íncepánd dela pretul minimál 
de Lei 14.000 (Lei 10.000 pentru debit 

Lei 4000 pentru localul.) stabílít de 
comisiunea ínstítuitá in conformitate 
ín art. 185 din legea asupra produc-
îeí desfacerei  spirtului al báutu-

rilor spirtoase, publicaiá in Monitorul 
Oficial  No. 140 din 27 Junie 1930 in 
ziua de 1 Octombrie 1931 orele 8 a. m. 

Garantia provizorie de 5Vo in nu-
merar sau efecte  de stat in confor-
mitate cu art. 92 din L. C. P. se va 
depune in ziua ?! cu ocaziunea tinerii 
licita\iei in primirea comisiunei de li-
cita îe. 

Garancia definitivá  de 10®/o din 
valoarea rezultatá la licítatie in con-
formitate  cu art. 105 L. C. P. se va 

depune inaintea semnárií contractului. 
Caietul de sarcini la care se vor 

aplica dispozitiunile art. 88—110 din 
L. C. P. ?i ale art. 183—191 din 
Legea suscrisS, se poate vedea la pri-
mária in orele oflcioase. 

Crí§eni la 9 Septemrie 1931. 
Notar. Primar. 

Molnár.  Szabó István. 

A községi korcsma 3 évi bérbe-
adására 14000 leu kikiáltási ár mellett 
árlejtést hirdet Kőrispatak elöljárósága, 
1931 október elsején 8 órai határidő-
vel. 

Értesítem 
a vásárló közönséget, hogy 

Üzletemet 
májas elsején áthelyestem a Szebeni 
Antal bőrüzlete melletti helyiségbe, 
ahol a legjntányosabban Ubet vásá-
rolni kész férfi-  és gyermekruhákat. 

G o l d lasidor. 

Hetenként, 
hétfőn  este disznótoros 
vacsora; ugyanott házi 
véres, májas, kolbász 
kg.-kéat házhoz kapható 

S z a b ó K á r o l y 
ven d ég] ében. 

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

melléképülettel kiadó. 
Cim: a kiadóhivatalban. 

Lakást keresek 
október l-re, me'y áll 2—Z  szoba. koDyhs és 
kamrából, megfelelő  meliékbelrioégekkel. Le-
hetőiig külön udvarral és (fyüccftlcs-  vagy ve-
teméuyes kertte . Ajánlatokat kérek a 

oerTa''-oyomdába ( ármcgyeh^z) leadni 

Me^hivókat, {fyászlapokat,  vala-
mint minden, a nyomdai termékek 
körében előforduló  más nyomtat-
ványokat csinos és Ízléses kivi-
! { telben készit a : : 

Könyvnyomda 
Részv.- Társaság 

muintézete. 

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

,SZÉKELY KÖZÉLET" 
szerkesztősége 

és kiadóhivatala. 

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

lüadó 
a szombatfalTÍ  kántortanitói lakás 
gazdasági épülettel, g^limölcsössfl, 
Értekezni lehet Sebők Béla kántor-

taoitéttál. 

Ha elegáns és szép C 1 P Ő t t 

keresse fel 

Dobrai Károly 
cipő-Üzletét, 

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

Szülők figyelmébe! 
M M H B H H M Í B ^ H M ^ M ^ H I ^ H 
Kérem kirakataimat megfigyelni I 

Iskolás gyermekei részére szükséges 
fehérnemű-vásznakat, ruhaszöveteket, harisnyákat kötények-
nek való glottokat a legnagyobb választékban és legolcsóbban: 

Hirsch Rudolf 
dfvatUzletében szerelheti be. 

KönjTnyomda BészTéiytáreaság Odorheiu—Székelyudvarhely. 


