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Jorga és a kisebbségi 
sajtó. 

A sajtó minden nemzet éle-
tének olyan kiegészítő része, ami 
nélkül magát a nemzeti életet 
nem lehet elképzelni. A sajtó 
elsőrendű élethivatása különösen 
akkor mutatkozik meg egy nem-
zet életében, amikor a nemzet 
azoknak a történelmi megpró-
báltatásoknak az idejét éli, ame-
lyek az ő felvirágozását  va^y 
bukását előzik meg. A nemzeti 
sajtó nemcsak a nemzeti létért 
való küzdelemnek az eszköze, 
hanem a nemzet életének a tükre 
is a történelem számára. 

Nekünk, romániai magyar 
nemzetnek is, van nemzeti saj-
tónk. A mi létért való küzdel-
münkkel is igy van egybeforrva 
nemzeti sajtónk : csorbátlan esz-
köz a nemzet fennmaradásá-
ért folytatott  hősi küzdelemben 
és hü tükör a jövő számára, 
amely megmutassa e küzdelem 
nagyságát, igazságát és nemes-
ségét. 

És éppen egy történettudós-
nak lett most szálka a szemé-
ben ez a magyar nemzeti sajtó : 
mert Jorgától, a miniszterelnök-
től sem lehet, még a marosvá-
sárhelyi hivatalos szereplésében 
sem, elválasztania történettudóst. 
A tudós kormányelnök ugy a 
tudóshoz, mint a kormányelnök-
höz méltatlan szavakkal támadta 
egy ünnepélyes beszéd közben a 
magyar kisebbségi hírlapírókat, 
nem dísztelenebb jelzővel illet-
vén őket, minthogy bandának 
nevezte az egész testületet. 
Nem a sértés miatt való felhá-
borodás adja kézünkbe a tollat, 
megszokhatta a mi közönségünk 
is, hogy a miniszterelnök más-
kor is ragadtatta magát hirte-
len kijelentésekre, mint a dob-
rudzsai földmivesküldöttség  ese-
tében is, csupán egy kötelesség-
nek akarunk eleget tenni: biz-
tosítani közönségünket ^afelől, 
hogy ez a hatalomérzetből jövő 
támadás nem fogja  letériteni a 
magyar sajtót arról az útról, 
melyet a kettős hivatás jelöl 
meg számára: a nemzeti küzde-
lemnek csorbátlan eszköze, s a 
nemzet életének hü tükre fog 
maradni ezután is! 

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

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

Változások 
a jegyzőségekben. 

A községi jegyzőknek állami szol-
gálatba történt átvételével lényeges 
változások történtek a megyénkbeli 
községek közigazgatási szolgálatában. 
Több jegyzőséget megszüntettek és 
pedig székhelyek szerint megnevezve 
a következőket: Agyagfalva,  Atyha, 
Bikafalva,  Csokfalva,  Felsősófalva, 
Küsmöd, Kibéd, Kőrispatak, Pálfalva, 
Rugonfalva,  Siklód. 

Személyi változások is történtek, 
mert áthelyezték a következő jegyző-
ket: Molnár Andort Csokfalváról  — 
Dályába, Kádár Adolfot  Parajdról — 
Derzsbe, Demeter Andort Szentegy-
házasfaluból  — Oroszhegyre, Marosi 
Albertet Szentábrahámról — Farcádra, 
Ciugudan Cornélt Bözödről — Mak-
falvára,  — Jude Zahariet Szentmár-
tonból — Zsomborra, Mihályi Bélát 
Korondról — Szentmártonba, Csiszér 
Dénest Kibédről — Petekre, Máthé 
Bélát Fenyédről — Nagygalambfal-
vára, Bleoca Victort Kissolymos-
ról — Parajdra, Balázs Lajost Etéd-
ről — Ujszékelyre, Szabó Gábort 
Derzsből — Kissolymosra, Molnár Jó-
zsefet  Kőrispatakról — Varságra, Ma-
jor Domokost Rugonfalváról  — Szent-
ábrahánira, Ki^yörgy Sándort Ujszé-
kelyről — Etédre, Hegyi Gergelyt 
Atyháról — Kisbaconba, György La-
jost Makfalváról  — Bözödbe, Bartalis 
Jenőt Bikafalváról  — Fenyédre, Finta 
Ferencet Pálfalváról  — Bardocra. To-
vábbá kinevezték Tomû a Valért (Bá-
nátból) Szentegyházasfaluba  és Pop 
Gusztáv titkárt korondi jegyzőnek. 

A rendezés alkalmát egyéb sze-
mélyi változtatásokra is felhasználták: 
13 jegyzőt állás nélkíil hagytak és 
pedig 12 magyart, 1 románt. És vé-
gezetül 8 magyar jegyzőt a belügymi-
nisztérium mellett működő fegyelmi 
bizottság elé utaltak, akiknek 1924-ben 
nem sikerült a nyelvvizsgát letenni s 
akiknek október 13 án kell megjeíen-
niök a nyelv-kérdés miatt a fegyelmi 
bizottcág előtt. 

Ez a száraz tényállás. Éz a szá-
raz tény azonban a maga szomorú 
valóságában mély megdöbbenéssel tölti 
el a megye egész magyar társadalmát. 
Első pillanatra látható, hogy ez az uj 

berendezkedés sokkal több, mint a 
közrend és a közigazgatás érdekei 
által megindokolható hivatali tényke-
dés: mert lehetetlen'emellett meg nem 
látni abban a hatalmi indulatot is, 
amely ezen érdekeken kivül eső, poli-
tikai szempontok érvényesülését teszi 
lehetővé. Nem szólunk most a közsé-
gek átcsoportosításáról, ami megokolt 
lehet a takarékosság követelményei-
vel, de nem tehetjük ezúttal vizsgálat 
és vita tárgyává abból a szempont-
ból, mennyire felel  az meg a lakos-
ság érdekeinek. Szólanunk kell azon-
ban arról, hogy ismét tizenkét magyar 
tisztviselő maradt kenyér nélkül, hogy 
e magyar népterületen dolgozó köz-
tisztviselői állományban megint tizen-
kettővel csökken azoknak a száma, 
akik nyelvi és faji  közösségben van-
nak az itt lakó néppel, akik tehát 
élethivatásukat csak itt tudhatták iga-
zán betölteni és csak itt lehettek ré-
szesei azoknak a kollektív jogoknak, 
amelyek isteni és emberi törvények 
szerint minden nemzet számára lehe-
tővé tették, hogy a maga közéletének 
minden terén, tehát a közhivatali pá-
lyán is a saját fiai  érvényesüljenek. 

És a kiszorítottak száma folytono-
san és rendszeresen növekszik. Több, 
ma még kivatalában levő jegyző kény-
szerült nyugdíjazását kérni s bizonyára 
meg van pecsételve a nyelv-üggyel 
megfegyelmizett  jegyzők sorsa is. Újra 
és.jijra feltörő  szerencsétlen és vég-
zetes irányzatok nyugtalanságát kell 
látnunk abban, hogy e jegyzőket eze-
lőtt 7 esztendővel nem sikerült próba-
tét miatt most állítják fegyelmi  elé és 
önként mered fel  a kérdés: hogyan 
feleltek  meg ezek mégis a közbeeső 7 
éven át a közhivatal követelményeinek ? 

Ez a nyugtalanság mozdítja ki 
most is a régi, kipróbált, tapasztalt 
munkaerőket és ez tizedelgette azokat 
az elmúlt esztendőkben is. 

Pedig nincs jobb biztositéka a 
konszolidációnak, a népek megnyug-
vásának, mint a közhivatali munka za-
vartalan folytonossága,  a közhivatal és 
a nép közötti kapcsolatoknak a jó hiva-
talnok személyén keresztül való meg-
tartása és erősítése. 

Vájjon mennyi áldozatot követel 
még ez a nyugtalanság, mig annak 
helyét a megbékülő belátás és a meg-
békítő nyugodtság fogja  felváltani  ?... 

Bangha páter örökre szivébe zárta a székely népet. 
P. Bangha Béla, Jézus-társasági 

atya, a Magyar Kultura 1931 szept. 
20-iki számában Erdélyi képek cimen 
beszámol erdélyi tapasztalatairól és az 
udvarhelyi kath. nagygyűlésről. A tu-
dós szer'̂ etes, aki itt tartózkodása alatt 
a barátok zárdájában lakott, beszá-
molójában a következőket irja a szé-
kelyekről : 

V̂asárnap hajnalban (szept. 6) 
különös csilingelősre ébredek. A csen-
getyüszó egyre közeledik s énekhangba 
vegyül. Kinézek : falusi  processzió jön. 
Ugy látszik, székely szokás, hogy a 
zászló mellett mindjárt a csengetyüt 
is rázzák. Maguknak harangoznak. 
Este az oltáriszentséges körmenetben 
is minden falu,  minden »zászlóaj< kü-
lön harangozgat magának. 

Csakhamar egyetlen hullámzó nép-
tenger volt a kicsiny, dombos székely-
város. Tüzes-szemü, harisnyás szé-
kelyek, haragos-piros mellényü, nem-
zeti ruhás, imádkozó székely lányok, 
asszonyok mozogtak mindenfelé.  A jó 
ferencrendiek  templomában, de még a 
sekrestyefolyósón  is és annak minden 
sarkában szakadatlan sorozatban gyón-

tak, imádkoztak a derék székelyek. Mi-
lyen vallásos nép ez I . . . Ezek a de-
rék emberek, legények, asszonyok, lá-
nyok jórészt gyalog jöttek hepe-hupás, 
rossz utakon messziről; van falu,  a-
melyik éjfél  után kettőkor kerekedett 
fel.  Csak az öregje s a módosa jött 
ekhós szekéren. Itt aztán gyónás-ál-
dozás után alig tartott rövid pihenőt 
s aztán ott volt a püspöki nagymisén, 
utána a prédikáción, utána a diszgyü-
lésen.... Rekkenő melegben, reggel 
8-tól déli l-ig, lábon napon. Délután 
4-kor megint gyűlés, este 7-kor jó egy-
órás szentségi körmenet s utána a de-
rék nép megint felkerekedett  s ment 
haza, persze, többnyire ismét gyalog, 
30—40 kilóméter járásnyira a hegye-
ken át.... Csodálatos ez a mi né-
pünk. Tavaly a Szent Imre-ünnepsé-
geken is és azóta annyifelé  tapasz-
taltuk ezt a katonás, példás kitartást 
a néha nagyon is hosszú felvonulá 
sokon. 

Szegény, jó székely testvérek I 
Őrizzetek meg egy zugot a szivetek-
ben a pesü papnak, aki titeket szep-
tember 6-án mindörökre a szivébe zárt!« 

Ipartestületi ügyek. 
Országos kirakó vásárok: szep-

tember hó 28-án Balázsfalva,  29-én 
Csíkszereda, Etéd, 30 án Almakerék, 
Bonyha, F'eketehalom, október 2-án 
Szováta. 

Iparos testvérek I Ne sajnáljátok 
5 ieut áldozni az Erdélyi Ipar szep-
tember hó 18-ikí 38. számában meg-
jelent közleményért, mert abból tudjá-
tok meg mindannyian, hogy a kenyér-
ért folyó  küzdő harc, amelyet mí már 
csaknem 2 év óta tartunk felszinen 
és harcolunk létünkért, végre eljutott 
oda, hogy ezen célokért ma már meg-
mozdult egész Románia kézműiparos-
sága. Határt nem ismerő elkeseredett 
hangulatban tartotta meg országos 
nagygyűlését a romániai iparosság 
Bukarestben napokkal ezelőtt és tilta-
kozott azon bánásmód ellen, amely-
lyel sorsunkat évek óta a mindenkori 
kormányok intézik és eljuttattak min-
ket oda, abba a leromlottságba, amely-
ből az adóvégrehajtók segítségével csak 
a vándorbot vezet kí. Ezer és ezer 
torok ordította a bukaresti nagygyű-
lésen és követelte az élethez való jo-
gát. mert nem hajlandó továbbra is 
tűrni tönkretételét. 

Kilenc pontba összefoglalva  egy 
hatalmas határozati javaslatot terjesz-
tetlek elő, amelyet egyhangúlag foga-
dott el a nagygyűlés, ebben, mint kö-
vetelés első helyen áll a kisiparosok 
adójának revíziója és az általános adó-
leszállítás, az adókivetésnél az adóki-
vető bizottságokban a kis iparosok 
megbízottjainak beleszólási joga, a for-
galmiadó teljes eltörlése, a munkanél-
küliség ideje alatt levő időre az adó 
megszűnése, az a követelés, hogy az 
állami szükségleteket hazai iparosaink-
tól rendeljék meg, állami fogházak 
kontármunkájának betiltása, olcsó le-
járatú kölcsön a kisiparosoknak, a be-
tegsegélyző pénztárak teljes autonómi-
ája és egyesítése iránti sürgős intéz-
kedés, vagyis mind olyan követelések, 
amelyeket a kisiparosok jogosan kér-
nek, mivel ha ezek elől az állam el-
zárkózik, ugyanakkor megpecsételte a 
kisiparosság sorsát és a pusztulás el-
kerülhetetlenné válik. 

Büszkén hivatkozunk arra, hogy 
ipartestületünk a helyzet komolyságát 
felismerve,  ezeket a jogos követelése-
ket egytől-egyig már 2 év óta hangoz-
tatja és ajánlja figyelmébe  a kormány-
nak, de sajnos, ugylátszik, csak akkor 
remélhetjük mindezek végrehajtását, 
ha Románia kézmű iparossága egy 
testté tömörülve, nem szűnik meg to-
vább harcolni a kitűzött célokért. 

A tűrhetetlen betegsegélyzői ügyek 
miatt, mint előző alkalommal is jelez-
tük, szeptember hó 27-én, vasár-
nap délután 3 órai kezdettel nagy-
gyűlést hívtunk össze az ipartestűlet 
tanácstermébe, amelyre ugy a Keres-
kedő Táisulat, mint a Vármegyei Gaz-
dasági Egyesület is bejelentette rész-
vételét. Mi csak okulhatunk a buka-
resti nagygyűlés lefolyásán  és komoly 
kötelesség parancsolja minden iparos-
testvérünknek, hogy ezen a nagygyű-
lésen megjelenjék, mert ott az ő ke-
serves munkájával szerzett filléreiről 
van szó, ebben pedig érdekelve van 
mind a legszegényebb tagtól a leg-
gazdagabbig. Tehát siessünk tömeges 
megjelenésűnkkel biztosítani, az ered-
ményt. 

A konfárügyben  vármegyénk pre-
fectusa  és subprefeciusa  a legnagyobb 
jóindulattal igyekszik segítségünkre 
lenni, mert ők is meggyőződtek arról. 

MOH  — Péniek  aste  Ideális  házasság  csakis  fmmeknek.  A fHm  érdekes  erótikus  témája  mellett  tanulságos  is.  Helyárak  32—27  leu.  — Szombat  este  fél  9, vasárnap  délután  6. este  fél  9 
• órakor  Ezüst  rókák  hazájában,  szenzációs  hangos  film.  fíin^Tin-Tin-nel  «  Melyárak  3^'27-l4  leu,  - Szerda,  csOtSrtök  este  Ki  látta  8ot,t?  Helyárak  17-12-10  leu. 
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hogy az ugy helyben, mint vidéken 
elszaporodott kontárok sokasága most 
már komolyan veszélyezteti a közter-
hek viselése alatt szenvedő és ipar-
engedéllyel btró mestereket. Ugyan-
ekkor kiterjedt a subprefect  ur figyelme 
arra is, hogy a mesterek a lehetőség 
szerint adjanak foglalkozást  a munka-
nélküli segédeknek, viszont a tár-
sadalom is kerülje a kontárok támo-
gatását és adja a munkát a becsületes 
és jogos iparosnak. Hisszük, hogy a 
prefectus,  mint a subpreíectus és pol-
gármester urak, akiket vasárnapi gyű-
lésünkre meghívtunk, a betegsegélyzői 
központ visszahelyezése iránti ügyünk-
ben bizonyára támogatni fognak,  mert 
a gyűlésen is alkalmuk lesz meggyő-
ződni arról a nagy elkeseredettségről 
és pusztulásról, melyet a betegsegély-
zői ügyek hanyag, felületes  és túlhaj-
tott erőszakossága már évek óta okoz. 

Jöjjetek tehát el, iparos testvérek, 
mindannyian, akik keserves munkával 
szerzett filléreiteket  ennek az intéz-
ménynek kell, hogy feláldozzátok,  jöj-
jetek és nyiijon meg panaszos ajka-
lok arról a kálváriautról, amelyet évek 
óta nagy gondokkal és szenvedések-
kel tapostok. Az ipartestület elnökséae. 

A Nyugdijasok Egyesületének 
értesítései. 

Udvarhelymegyei nyugdíjas test-
véreink tudomására hozzuk, hogy a 
a pénzügyminisztérium egymillió lejes 
nyugdijhitel-kiutalást eszközöli, s a kö-
zeli napokban még egy millióról ac-
reditíva fog  érkezni. A pénzügyígaz-
gatóság tervezése szerint az elsö egy-
millió lejből kifizetik  a falun  lakó nyug-
dijasok hátrálékainak egyrészét, míg 
az érkezendő millióból a városon lakó 
nyugdijasok folytatólagos  nyugdijai 
nyernek kielégítést. 

Felkérjük nyugdíjas testvéreinket, 
akik e vármegye területén laknak, hogy 
lépjenek be kivétel nélkül a nyugdija-
sok egyesületébe és a nyugdíj kifize-
tések alkalmával fizessék  be, minden 
megkezdett" ezer lej után 10 lej, jelen 
•évi tfigságidijaifeat.  Pénz nélkül nem tu-
dunk tevékenységet folytatni. 

A nyugdijegyesületek szövetségé-
nek megalakítása céljából az alakuló 
közgyűlés, az előkészítő bizottság ér-
tesítése szerint, a közelebbi időben 
Tordára fog  Össze hivatni. Az azon 
való részvételre innen Gyerkes Mihály 
ügyvezető elnökünk küldetett ki a tár-
gyalások rendén teendő felszólalásra 
es több irányú indítvány megtételére. 
Önként vállalkozók részvétele, termé-
szetesen, szívesen vétetik. 

Csatlakozzék minden vármegyénk-
beli nyugdíjas testvérünk az Udvar-
helymegyei Nyugdijasok Egyesületé-
íiez és jelentkezzék minél előbb belé-
pésre a piactéri irodahelyiségben. 

Az  elnökség. 

Román lapszemle. 
Abban a sajtó-hadjáratban, melyet 

a bukaresti hírlapok az erdélyi román 
autonómista törekvések ellen viselnek, 
állandó harci eszközként szerepel a 
kisebbségekkel, elsősorban a magyar-
sággal való cimboraságnak a vádja. 

így a Neamul  Románesc  szept. 
17-i számában idézi a Gazeta de Vest 
cimü nagyváradi lapban megjelent 
cikknek azt az állítását, hogy a román 
nyugdijasok azért kapják késedelem-
mel nyugdijaikat, mert a pénzre az 
esküt nem tett magyar tisztviselők 
nyugdijainak kifizetéséhez  van szük-
ség. — Az Ordinea  (szept. 18.) tá-
madó vezércikkében többek között azt 
állítja, hogy Ghií̂  Cri$an Nagyvára-
don népgyűlést tartott, melyen a haj-
dani Habsburg-birodalmat magasztal-
ták, Sever Bocu, a kolozsvári Ellen-
zék utján Erdély autonómiáját köve-
telte, végül Romul Boila a magyar 
nyugdijasok érdekében elpazarolta az 
állam pénzét. — Az Universul  (szept. 
18.) ugyancsak vezető cikkben az au-
tonómikus törekvéseket Goga Octav 
után morbus autriacus-nak nevezi. A 
román állam egységét támadó törek-
vésekkel állunk itt szemben — úgy-
mond — s ezek az üzelmek nem 
Moszkvából és Budapestről indulnak 
nak ki, hanem Kolozsvárról. Külön 
foglalkozik  a lap Bocu Sever nyilat-
kozatával, melyet a kolozsvári Éllen-
zéknek adott, azt mondva, hogy a 

bomlasztásnak magvai nem hullhattak 
kedvezőbb talajra. Az autonómia jel-
szavát a magyar sovinizmus ügynö-
kei habozás nélkül felkapták  s az első 
hívek megszerzése igy könnyen ment. 
Boila alkotmánytervéről szólva, azt 
mondja, hogy az ugy hasonlít az Aurél 
C. Popovicíu féle  Grossoesterreich ter-
véhez, mint egy csepp víz a másikhoz. 

* 
A Patria  (szept. 19 i számában) 

Viorel Vî oiu tollából Magyarország 
háborús készülődéséről ír. A cikk a 
magyar költségvetést boncolja tárcán-
ként, kimutatja, hogy az engedélye-
zett 35 ezer fő  helyett Magyarország 
82,000 főnyi  karhatalmat tart. A lát-
ható 35,000 főből  32,777 a tiszt és az 
altiszt s csak 2223 a közlegény. Ez a 
hatalmas tisztikeret pedig a levente-
mozgalom utján évente 60,000 újon-
cot képez ki. Mindent Összevéve, en-
nek a készülődésnek költsége a ma-
gyar költségvetésnek 32 százalékát 
teszi ki. S ebben még benne sincs az 
a 70 millió pengőt elérő ipari kötelez-
vény, melyet Gömbös hadügyminiszter 
bocsátott ki. 

SPORT. 
Achviila — Hargita közt 

lesz bajnoki mérkőzés vasárnap Ud-
varhelyen. Az Achvilla az őszi szezon-
ban nagyon megerősödött, eddig há-
rom meccset nyert meg, de lehetőleg, 
a Hargitával szemben nem fog  tudni 
eredményt elérni. A mérkőzés ponto-
san 3 órakor kezdődik. 

Székely Mzüpaii kiá,llit̂ s 
Székelyudvarlielyen, 

Nincsen olyan rossz a világon, 
amiből valami jó ne fakadna.  A mai 
nehéz, nyomorúságos időkben, amikor 
körülöttünk minden recseg ropog és 
egymásután omolnak össze a hatalmas 
vállalatok, jutnak elviselhetetlen hely-
zetbe milliószámra az emberek ;és a 
vérmes remények teljesen aláfokozód-
tak annyira, hogy a mai ember bol-
dogan lélekzik fel,  ha a ma szükség-
letéhez a holnap szegényes szükségle-
tét hozzáakaszthatja, a sok rossz között 
talán az az egyedüli jó, hogy a nyo-
morúságtól hajtva a nagy tömeg sze-
mei előtt világossá lett, hogy minden 
bajaink dacára is sok olyan drága ér-
tékünk van, amelyekkei felfrissíthetjük 
ellanyhuit erőinket. Valamennyi szép, 
jó és művészi és mégis kiment a di-
vatból, holott, ha az ember egy tö-
megbe látja őket összehalmozva, meg-
áll a léiekzete és kétségbeesetten 
kiált lel: Hogyan tudta az őrületes 
divat a maga hitvány portékáivai eze-
ket kiszorítani! ? Hitvány portékákért 
hogyan tudtunk őseink művészi szín-
vonaláról igy alásülyedni! ? 

Ma, amikor az általános válság 
őrülete székely társadalmunk minden 
rétegét annyira kikezdte, hogy annak 
a megállapítása tartozik a legnagyobb 
lehetetlenségek sorába, hogy a gazdának, 
a kereskedőnek, az iparosnak vagy a 
hivatalnoknak van e rosszabbul dolga, 
mert valamennyi a tönk szélére jutott, 
mindent fel  kell kutassunk elhagyatott 
kisebbségi helyze;ünkben, ami a leg-
parányibb életlehetőséget is megnyitja 
számunkra. 

Ma csak ugy hordozhatjuk súlyos 
igánkat, ha minden eddigit félredobva, 
az erősen összezsugorodott jövedel-
meinkhez szállítjuk alá kiadásainkat. 
Vagyis addig hányjuk le magunkról a 
szükségtelen terheket, amíg hazata -
lálunk. Ezt pedig sehol sem tehetjük 
hathatósabban, mint ruházatunk, vise-
letűnk és házi felszereléseink  körében, 
ha azokat nemzeti ízlésűnk, fejlett  mű-
vészi mmtáink szerint és az általunk 
előállítható jó, tartós, házi anyagból állít-
juk elő. Csak ugy maradhatunk élet-
ben a nagy világfelfordulásban,  ha ér-
zéseinkben, ruházatunkban, erkölcsünk-
ben azok leszünk, amikké maga az 
Úristen teremtett minket: székelyekké. 

Ezt a hathatós célt munkálja az 
udvarhelyi református  egyházmegyei 
nőszövetség az áhal, hogy városunk-
ban október  11—15  ig  a református 
kollégium tornacsarnokában a székely 
háziipari cikkekből: szőttesek,  hímzések, 
varrottasok,  házieszközök^  ruházati  cik-
kek  stb., kiállítást rendez. 

Annyira szépnek, változatosnak, 
gazdagnak, tanulságosnak és művészi-
nek Ígérkezik ez a kiállítás, hogy ön-
maga ellen való vétséget követ el vá-
rosunk és vármegyénk minden egyes 
lakója, ha ezt a kiállítást meg nem 
tekinti. 

A szeptemberi marosvásárhelyi 
gazdasági kiállítás egyik legnagyobb 
érdeklődést keltő része épp az udvar-
helyi egyházmegyei nőszövetség házi-
ipari része volt. Hisszük, hogy a buzgó 
vezetőség önzetlen fáradozását  idehaza 
még nagyobb érdeklődés fogja  kísérni. 
Minden székely ember, asszony, leány 
adjon találkozást egymásnak a kiállí-
tás helyén, hogy uralkodóvá és győ-
zedelmesé váljon bennünk a komoly 
elhatározás : vissza  ae eredetihez,  a 
széphez,  a jóhoz,  a nemzetihez!  Ezen a 
ponton leszünk egyek, székelyek, fele-
kezeti különbség nélkül. M.  M. 

Szeptember 25. 

Homoród. 
Omladozó,  nagy  kőiornácon 

fogyott,  rongyos  banda  játszik^ 
Sepretlen,  őszi  sétatéren 
Falevéllel  a szél  cicázik, 

A vendéglős  sirba  szökött  el 
S tárva-nyitva  hagyta  a szálát. 
Keringnek  benn,  tornyos  ruhákban 
O annabált  a porló  dámák. 

Üres  hordók  aszú  szagától 
Részeg  szivvel  messze  merengek. 
Néhai  víg  kompániáról 
Dalt  suttognak  a gyérült  fenyvek. 

Keringő  dámák,  annabálok 
Nem  haltak  még  halállal  szebbel 
S halálra  ugy  dermedtek  bennem 
Örökfiatal  szerelemmel. 

Omló,  tornácqn,  rossz  cimbalmon 
Az  öreg  idő  halkan  játszik, 
Egy-egy  ébredő  ódon  emlék 
Almosán  belepikulázik. 

Csanády  0/örg/, 

SzásK József  áthelyaséie. Az 
Erd. Róm. Kath. Státus igazgatóta-
nácsa a mult héten tartott ülésén 
Szász József  helybeli főgimn.  tanárt a 
tanügy érdekeben a kézdivásárhelyi 
tanítóképzőhöz helyezte át. Szász Jó-
zsef  huszonkét esztendőt töltött váro-
sunkban s ez alatt az idő alatt nem-
csak a tanári munkából vette ki a 
maf?a  oroszlán-részét, hanem a társa-
dalmi es a közéletnek is megbecsült, 
érdemes munkása volt, mint élénk 
tollú újságíró, mint kiváló szavaló, 
ügyes rendező, kitűnő színjátszó és 
több egyesületnek buzgó jegyzője. 
Távozása tanártársai és tanítványai 
körében mély szomorúságot váltott ki, 
aki4c fájó  szivvel búcsúznak a vig ke-
délyű, derűs humoru kollégától és az 
ifjúsággal  érző humánus tanártól. Ta-
nártársainak rokonérzése, tanítványai-
nak hálája és szerelete kiséri uj állo-
máshelyére is. 

Bejelenttfi»i  kötelexettsósüfe 
teljesítésére figyelmezteti  a rendőrség 
a következőkei: Október elsejéig a 
bejelentő hivatalban be kell jelenteni 
mindenkit, aki állandóan a város terü-
letén lakik, de bejelentve még nincs, 
úgyszintén a családtagokat, akik itt 
laknak, de még bejelentve nincsenek, 
valamint az olyanokat is, akik elköl-
töztek, de ez a körülmény bejelentve 
még nincs. Be kell jelenteni, akik a vá-
rosban lakást változtatlak, továbbá a 
lakásadóknak a még be nem jelentett 
lakókat és bérlőket, s végül a munka-
adóknak segédeiket s más alkalma-
zottaikat. Azokat, akik bejelentési kö-
telezettségüket elmulasztják, megbün-
tetik. 

Ások a köstisKtviseiők, akik 
katonai kötelesettság; alatt álla-
nak, s akiknek mozgósítás esetére fel-
mentésük van, a rendőrség közlése 
szerint, f.  hó 30 íkáig felmentési  iga-
zolványukat kötelesek a kerületi pa-
rancsnokságnál (cercul) bemutatni, 
ahol egyúttal »livret« -jűket is látta-
moztathatják. 

£gy derék kereskedő ha-
lála. Kormos István kereskedő f.  hó 
21 én, városunkban, 32 éves korában, 
hosszas szenvedés után, elhunyt. Szor-
galmas, aerék ember volt, akit isme-
rősei általában megbecsültek. Nagy 
részvét melleit temették. 

Nálunk ia látható teljen 
holdfogyat  A OS ás lesz: holnap, f.  hó 
26 án. A részleges fogyatkozás  kez-
dete este 7 óra 54 perckor; a teljes 
fogyatkozás  kezdete 8 óra 5 perckor, 
a teljes fogyatkozás  vége 10 óra 30 
perckor, a részleges fogyatkozás  vége 
11 óra 42 perckor. Tiszta idő eseten 
szép égi tüneményben lesz részünk. 

Tannlmányi látogatás a bá-
lyokt bórgyümölCBÖsben. Szinte 
mesébe illő, nálunk legalább, ismeret-
len fogalom  egy 40.000 drb. gyümölcs-
fát  magábafoglaló  gyümölcsös. Gróf 
Károlyi Imre telepítette ezt a nagy-
méretű gyümölcsöst a Bályok biharme-
gyeí község határában elterülő 4000 
holdas birtokán, illetve ennek 800 
holdnyi területén. Ez uradalmat az 
agrárreform  idejében minden hozzá-
tartozó felszerelesével  együtt, Pincas 
József  bukaresti bankár vette meg 
tőle. A gyűmölcsfa  telepitésekből ez év 
elején 5000 drbot, később, május vé-
gén mind az egész, még élő 35.000 
drb. gyümölcsfa  mennyiséget az új-
pesti Chinoin vegyiszerek és perme-
tezőszerek gyára vette ki bérletbe. A 
gyár kiküldöttje az újkori gyümölcs-
termelési rendszerrel hozzálátva a fák 
gondozásához és kezeléséhez, az állati 
és növényi kártevők elleni védekezés-
hez, őszire olyan termés-eredményeket 
ért el, melyek a mi itteni, minden el-
képzelt várakozásunkat felülmúlják.  E 
kitűnő termés és gyümölcsfa-kezelés 
megszemlélésére az Erdélyi Gazdasági 
Egylet és a Chinoin-gyár bemutató 
szemléltetést tartottak e hó 20 án, 
melyen a földmivelésűgyi  miniszter 
képviselői, gazdasági kamarák kikül-
döttei és magánosok, mint érdeklődő 
termelők, mintegy kétszázan vettek 
részt. A mi gazdasági kamaránk ki-
küldötte Gyerkes Mihály volt, aki ta-
nulmányi beszámolójában igen nagy 
elragadtatással emlékezik meg a bá-
lyoki bérgyümölcsös terméseredményé-
ről, mely ugy mennyiségileg, mint mi-
nőségileg, valóságos rekord eredniénye 
volt a Chinoin gyűmölcstermelésí rend-
szerének. E tanulmányi látogatásról 
és az itteni gyümölcstermelési akció 
eddigi haladásáról, úgyszintén a foly-
tatólag szükséges teendőinkről kama-
ránk kiküldötte a székely keresztúri 
gazdasági és gyümölcs kiállitássdl kap- j 
csolatosan okt. 4 én d. u. 3 órai kez-
dettel gyümölcsiermelési előadást és 
bemutalást fog  tartani. Érdeklődjünk 
a gyümölcstermelés iránt, mert ez lesz 
az erdélyi ga2daközönség legszebb és 
legjobb jövedelemszerzője rövid időn 
belül. 

meghalt egy nagy magyax 
sfiinesz*  Hegedűs Gyula, a magyar 
színészet legkiválóbb mestereinek egyi-
ke, Budapesten 61 éves korában el-
hunyt. Mint annyi más kiváló magyar 
színész, Hegedűs Gyula is, fiatal  ko 
rában Kolozsváron érte el a méltány-
lás, az elismertetés első babéraít, innen 
került fel  aztán a budapesti Vigszin-
házhoz, amelynek Európaszerte becsük 
nevű, nagy művésze lelt. Alakításai-
nak nagyszerű életteljessége, beszédé-
nek természetessége voltak a legfőbb 
eszközei sikereinek, s ezek tekinteté-
ben ő felülmúlhatatlanul  tökéletes volt. 
A magyar társadalom és művészeti 
élet óriási részvétele mellett temették, 
s holttestét Budapesten való búcsúz-
tatás után Máriabessenyőre szállították, 
ahol a birtokán levő kriptájába helyez-
ték el. 

Tilos a külföldi  sorsjegy. A 
rendőrségtől kapott értesítés szerint, á 
belügyminisztérium szigorúan megtil-
totta, hogy Romániába bármiféle  kül-
földi  pénzre szóló sorsjegyet behozza-
nak, s itt azt árusitsák. Akik ilyen 
sorsjegyeket elárusítanak, meg is bün-
tetik, mint azokat is, akik ilyeneket 
vásárolnak. Ezenkívül a sorsjegyeket 
el is kobozzák. A szigorú tilalom kap-
csolatos azzal, hogy közelebbről már 
a román állami sorsjátékot fogják 
megindítani. 

A B órák já rásán október 
elsejével ismét igazítani kell, ujabb 
kormányrendelet folytán,  egy órával 
előbbre kell vinni őket. Ezt a változ-
tatást, ujabb értesülés szerint, a vasúi-
nál is végrehajtják. 
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S a l a m o n B é l a rőföslcereskreciésében  (IBetlilen-tztcá. lO- sz.) 
nöi ós férfi  divatszövet-iíjdonságok, selymek és minden más röfös  és 

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

Haláloa&fl.  Rezi  Irma  keresz- | 
túri lakos, élete legszebb virágában, • 
20 éves korában városunkban f.  hó 
21-ikén elhunyt. Nagy részvéttel te-
mették, 

A rógi 100 l(»jes, kék és ibolya-
színű papírpénzek f.  hó végéig való 
feltétlen  beváltására ismét figyelmez-
tetjük közönségünket, mert a bevál-
tási idő meghosszabbításáról még 
semmi intézkedés nem történt, s azon-
túl csak a szürkés barna (sepia) 100 
lejes pénzek lesznek érvényesek. 

Reforiiiá.tus  magyar kórhás* 
Az erdélyi református  püspök által 
indított akció, hogy sorsjáték jövedel-
méből Kolozsváron egy református, 
magyar kórház létesíttessék: élénk 
visszhangra talált mindenik magyar 
hitfelekezetnél.  A miniszter engedé-
lyezte a sorsolást, melynek első hú-
zása f.  évi nov. hó 6 án lesz. Főnye-
remény egy millió leu. Egy drb, sors-
jegy 100 leu. Sorsjegyek kaphatók: 
Szilágyi cukrászatában, Képiró Lajos 
borbélyüzletében, a Könyvnyomda 
R.-T. boltjában és a református  lel-
készi hivatalnál. 

Minden péknél sütött ke-
nyérre bélyeget kell ragasztani. 
Így intézkedik, a rendőrség közlése 
szerint, egy ujabb miniszteri rendelet. 
Ennek értelmében azok is kötelesek 
viselni ezt a megterhelést, s a kenyérre 
bélyeget ragasztani, akik otthon készí-
tett kenyerüket süttetik meg valamely 
péknél, otthoni sütőkemence hiányá-
ban, vagy a tüzelőanyagban való ta-
karé'̂ oskodás céljából. Ilyenek pedig 
nagyon sokan lévén, a közönség kö-
rében erős az óhajtás, hogy ezt az 
életet nehezítő ujabb intézkedés* visz-
szavonják. — Mint a közhangulatra na-
gyon jellemző dolgot érdemesnek lát-
juk azt , is .meĝ mUtepí, .hogy, a mult 
napokbán olyan hírek keletkeztek és 
terjedtek el a közönség körében, mintha 
ezentúl a teljesen otthon készült és 
sütött kenyeret is megadóztatnák, 
illetve voltak, akik ezt ugy tudták, 
hogy a magánlakásokban levŐ sütő-
kemencékért kell adót fizetni,  aki pe-
dig erre nem hajlandó, le kell a ke-
mencét bontania, vagyis a sokat zak-
latott emberi lélek már már valóságos 
mesevilágot kezd egy-egy ilyen ügy-
ből építeni. Azonban, sajnos olyan 
időket élünk, hogy sohasem lehetünk 
bízonyostik afelől,  nein lesz-e egy egy 
ilyen mese hamarosan valósággá ? 

Unitárius hálaadó istentiaz 
telet. A helybeli unitárius egyházköz-
ségben f.  hó 27-én, vasárnap, tartják 
az őszi hálaadó istentiszteletet, úrva-
csora osztással egybekapcsolva. 

X liSeghivó. Az Udvarhelyme-
gyei Népnevelési Egylet f.  é. október 
3 án, szombaton d. u. 4 órakor rend 
kívüli közgyűlést tart, melyre a tago-
kat ezennel tisztelettel meghívjuk. — 
Tárgysorozat: 1.Zárszámadás az 1930. 
évről. 2. Költségvetés az 1931. évre. 
3. Elnökség (elnök, titkár, jegyző stb.) 
választása. 4. Esetleges indítványok. 
Ha e közgyűlés nem lenne határozat-
képes, akkor okt. lO-én tartatik meg, 
amikor tekintetjnélkül a jelenlevők szá-
mára, határozni fĉ  a tárgysorozat 
pontjai fölött.  Elnökség. 

A faln-taniilmanyoKÓk  gya-
korlati kézi könyveiül szolgálnak az 
Erdélyi Fiatalok falu-füzetei.  Ezek 1. 
száma Gyallay Papp Zsigmond Nép 
•és az intelligencia c. az első falu  pályá-
zaton 1. díjat nyert müve (ára 20 leu), 
2- száma a Demeter Béla által össze-
állított: Hogyan tanulmányozzam a 
falu  életét ? c, kérdőív, amely 400 kér-
déssel igazítja útba a faluval  foglalkozni 
akarót. (Ara 10 leu.) A falu-füzetek 
lovábbi számaiként dr. Bernád Ágoston: 
Gazdasági feladataink  és Kós Károly : 
Népművészetünk és iránta való felada-
taink fognak  megjelenni. (Mindkettő 
ára 20—20 leu. 

Tánctanfolyam.  Vasárnap, f. 
hó 27 én a Gáspár József  ur táncter-
mében délután az iskolásoknak és este 
9—11 óráig a felnőtteknek  és minden 
vasárnap koszorú. Szíves pártfogást 
kér: Herliiska  Nándor  okleveles tánc-
-tnnór 

A zsidóság nagy ünnepei 
közül több nevezetes van soron ezek- j 
ben a napokban Nemrég volt újév 
napjí>, az Ő időszámításuk szerint, az 
5692-ik évnek a fordulója,  mig hétfőn, 
Jom Kippurt, a hosszú napot ünne-
pelték meg. Holnap, 26 ikán pedig meg-
kezdődik a 8 napig tartó sátoros ün-
nep. Ennek két első napján, 26— 
27-íkén és két utolsó napján, október 
3—4 íkén teljes munkaszünetet tarta-
nak, nem nyitják kí üzleteiket sem. 

X Mosihirek* Péntek este Ideális 
házasság, csakis felnőtteknek,  — a film 
érdekes erótikus témája mellett tanul-
ságos is. Helyárak 32, 27 leu. — 
Szombat este fél  9, vasárnap délután 
6, este fél  9 órakor Ezüst rókák ha-
zájában, szenzációs hangos film,  egy 
cselekménnyel teli, gyönyörű zenéjü 
dráma. A szebbnél-szebb jelenetek a 
legszebb tájakon készültek. A darabban 
szereplő Rín Tin Tín dicséretére nincs 
szűkség. Helyárak 32, 27, 14 leu. — 
Szerda, csütörtök este Kilátta Bobyt? 
A főszerepben  Carlo Aldíní. Helyárak 
17, 12, 10 leu. — Jön: Bécsi rap-
szódia, Vihar a Moniblanck felett. 
Takarodó a Rajnán, Vihar, — mind 
szenzációs filmsíágerek 

AZVRCRÉME, 
szeplő,  májfolt,  pattanás,  mitesszer 
el/eo.  Az  arcbőrt  simává,  üdévé,  fiata-
lossá  teszi.  Egy  tégely  ára  40 leu. 

Egy  darab 

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

gyóg}-  és illatszertárban. 

Ssekaiy folyóirat.  A székely-
földi  lapjainkban Icfolytaioti  hosszas 
megbeszélés eredménye gyanánt, azzal 
a szép céllal, hogy Orbán Balázs mun-
kájának folytatója  legyén, az első so-
rától az utolsóig tisztán székely témák-
kal foglalkozó  képes havi folyóirat 
indul útjára Székelység c. alatt. Közéle-
tűnk és a szaktudományok legkiválóbb-
jai állanak teljes munkakészséggel az 
érdemes és ismert nevü szerkesztő. 
Bányai János geologus tanár lelkes 
kezdeményezése mellett. Az első szám-
ban, az Orbán Balázsról szóló rövid 
megemlékezés után, Szádeczky Lajos 
ismerteti a székely székek kialakulását. 
Vers, egy ujabb nyikómenti népdal 
Sz. Horváth L. gyűjtéséből (kottával), 
s jóizü góbéság (a jánosfalvi  medve-va-
dászat) is kínálkozik a lapban, amely-
nek rovataiban sok anyagot kapunk a 
Székelyföld  kutatásáról. A székely szó-
tár és lexikon, irodalom, hírek aktu-
álitást és élénkséget adnak az ifjú 
folyóiratnak,  mely a székely anyavá-
rosban, Székelyudvarhelyen jelenik 
meg, s nyomdai előállítása lapunk 
nyomdájában történik. E csonka évre 
előfizatési  ára 40 leu, tanügyiek, papok, 
nyugdijasoknak 30 leu, (Más valutá-
ban 1.50?., illetve 1.20 P. érték). Rég-
óta érzett hiányt pótol e lap s azért 
a Székelyföld  és népe iránt érdek-
lődőknek figyelmébe  ajánljuk. 

X KÖsgyülési meghivó. A hely-
beli Filharmonikus Társaság elnöksége 
ez uton hozza köztudomásra, hogy 
folyó  évi október hó 10 én este 6 óra-
kor a református  dalkör próbahalyisé 
gében (a régi kollégium épülete mel-
letti udvarban) rendkívüli közgyűlést 
tart a következő tárgysorozattal: 1. 
Függő adósságok rendezése. 2. To-
vábbi próbahfilyiségről  való gondosko-
dás. 3. Tisztújítás. 4. Indítványok. — 
Tekintettel a tárgysorozat fontosságára 
pontos és teljes számú megjelenést 
kér az elnökség. 

Kiadó 
a ẑoD)batfalvi  káutortaiiitói bl<ás 
gazdasági épiilettcl, 
Értektisní lehet Seb6'k Béla kániar* 

tanitnoál. 

Vergetett  m é z 
kapható kilónként 40 lenén FEHÉR 
ISTVÁN méljészetébeu Síombatfalván 

Str. Draíral'na Xií 1. 

Mutassuk be Udvarhely-
gyümölcstermését. Az 

Udvarhelymegyei Gazdasági Kamara 
október hó 4-én Székelykereszturon 
gazdasági és gyümölcs-kiállitást ren-
dez. A kiállításra hozható állatok és 
termények mellett, jelenjék meg vár-
megyénk mindenik községe gyümölcs-
termelési bemutatásával is. Így a gyü-
mölcstermelésre való buzdítás és in-
dítás előískolája lesz ez a gyümölcs-
kiállítás, melyen a Chinoin vegyiszerek 
gyárának bályokí bérgyűmöicsöse is 
tekintélyes küldeménnyel fog  részt-
venni. A küldeményeket október hó 
3 íkáig kell eljuttatni a keresztúri ta-
nítóképző helyiségébe, vagy váro-
sunkba a Gazdasági Kamara irodájá-
hoz. A kiállítás napján délután 3 óra-
kor gyümölcstermelési előadás és be-
mutatás is fog  tartatni. 

Az Erdélyi Fiatalok és aa 
erdélyi magyar falu.  A romániai 
magyar főiskolások  és a romániai e-
gész uj magyar nemzedék egyetlen 
független  folyóirata,  az Erdélyi  Fiatalok 
teljes erővel igyekszik a figyelmet  rá-
terelni az erdélyi magyarság életének 
alapjára, a falura.  Ez évfolyam 
május júniusi számát teljesen a falu-
problémának szenteli. László Dezső 
szerkesztő vezércikke, Imre Lajos hosz-
szabb tanulmánya, Demeter János, De-
meter Jenő, Pálffy  Károly, Demeter 
Béla cikkei mind ezzel a problémával 
foglalkoznak,  dr. Paál Árpád pedig 
mélyreható megjegyzéseket fűz  Gyallay 
Papp Zsigmond falu  fűzetéhez.  A ki-
sebb cikkek közül kiemelkedik Balázs 
Ferenc írása a falu  jelentőségéről, az 
Erdélyi Fiatalok falu-  és irodalmi sze-
mináriumának, valamint a kolozsvári 
magyar főiskolás  egyleteknek beszá-
molói, s általános érdeklődésre tarthat 
számot Móricz Zsigmond és az erdélyi 
ifjúság  levélváltása, továbbá az oklándi 
falusi  {fiatalság  csatlakozó levele. A 
kolozsvári magyar egyet, hallgatók sta-
tisztikája stb. egészítik ki a számot. 
E szám hirdeti meg a lap második falu-
tanulmány-pályázatát a következő té-
telekre : I. A falu  gazdasági nehézségei 
és lehetőségei. II. A falu  lakóinak vá-
rosba vándorlása. III. A népművésze-
tek és a háziipar gazdasági vonatko-
zásai. IV. Vegyes néprajzi területeken 
együttélő népek viszonya és kölcsön-
hatásai. V. A falu  életfelfogása  és gon-
dolatvilága. Határidő 1931 okt. 15 
déli 12 óra. Pályadijak, valamennyi té-
telnél — külön 1500 leu I. dij és 750 
leu II. dij. Az Erdélyi Fiatalok elő-
fizetési  ára : főiskolásoknak  egy évre 
100, másoknak 200 leu, Ugy a lapra, 
mint a falu  füzetekre  szóló előfizetések 
és megrendelések a kiadóhivatalba 
(Cluj—Kolozsvár, Str. I. Maniu 8 sz.) 
küldendők. 

Furfangós  adós. Személyi Ist-
ván erdőszentgyörgyi lakos adósa volt 
Nyárádi Imre hidegkúti lakosnak, aki-
nek ezért löOOOO leuról szóló váltó-
kat adott. Miután azonban adósságát 
idejében nem rendezte, Nyárádi pert 
indított, s követelését a bíróság rneg 
is ítélte. A végrehajtás során azonban 
kitűnt, hogy Személyi időközben még 
két más embernek is adott váltót, 
Nyárádi szerint, összebeszélve, azzal 
a furfanggal,  hogy azok is pereljék 
be, s hamisan árvereztessék, ugy 
hogy ezzel Nyárádii megakadályozzák 
követelése érvényesítésében. A vizs-
gálat foly. 

A legnjabb divat 
szerint késxit olcsó árou öl-
tönyöket, felöltőket  és fasono-
ât: Dobay szabósága. 

A% újkori gyümölcstermelés. 
Még szedés alatt áll és igy csak rész-
ben olvashattuk nyomtatásban : Gyer-
kes  Mihály ny. tanító, gyűmölcsterme 
lési szakértőnek rövidesen a könyvpi-
acra kerülő „Az  újkori  gyümölcster-
melés"  cimü könyvét. Ez a népszerű 
modorban irt és mintegy 160 oldalon 
a gyümölcstermelés és az ennek révén 
való jövedelemszerzés minden mozzana-
tát felölelő  könyv, képekkel illusztrálva, 
főleg  az amerikai rendszerű ujabbkori 
gyümölcstermelési módozatokat közli, 
melyekre támaszkodólag igen szépen 
jövedelmező gyümölcstermelést indít-
hatnak a gazdák és közintézmények 
egyaránt. A könyv kéziratác átvizs-
gálta Sz. Szakáts Péter kamarai elnök, 
aki a Gazdasági Érdekeink c. gazda-
sági szaklapban igen elismerő ismer-
tetést és a könyvhöz előszót is adott, 
s ugyancsak átolvasták azt: Friedl 
Gusztáv dr. a Chinoin vegyészeti gyár 
növényvédelmi igazgatója (Újpest) és 
Deák I. Mihály növényvédelmi felü-
gyelő, a bályoki bérgyümölcsös keze-
lője és szakértői elismerésük kifeje-
zése mellett és némi pótlásaikkal el-
látva adták vissza a kéziratot kinyo* 
matásra és mentől szélesebb körben 
való elterjesztésre. Igy ez a könyv ugy 
a termelői, mint a gyümölcsvédelmi 
és értékesítési teendőkben ma minden-
ben helytálló, biztos útmutatásokat, 
ismertetéseket ad ugy a kezdő, mint 
a már régebbi gyümölcstermelőknek. 
Ara 40 L. Ajánljuk az értékes köny-
vet a gyümölcstermelés iránt érdeklődő 
közönség figyelmébe.  Megrendelhető a 
szerzőnél városunkban (Odorheiu). Ta-
nuljuk meg gyümölcsfáink  helyes gon-
dozását, hogy mentől több szép és 
piacképes gyömölcsöt Kapjunk, ami 
lényegesen fogja  növelni jövedelmünket. 

Riegéssitée marosvásárhelyi 
kiálUt&si tndósitáiunkhoz. A ma-
rosvásárhelyi gazdasági kiállítás kitün-
tetettjeinek hiteles névjegyzékét tudó-
sítónk, közleménye megírása előt% 
nem szerezhetvén meg, megtörtént, 
amit az újságírásban elkerülni nem 
lehet, hogy tévedésből kimaradt érde-
mesebb nyertesek megemlítése is. Ez 
történt a Lőrinczy László, unitárius 
lelkész buzgó vezetése alatt működő 
kadácsi »Avicultura« baromfitenyésztő 
szövetkezettel, amelyik elvileg meg 
kapta az EGE. aranyérmét,, ugyszín 
tén a Marosmegyei Mezőgazdasági 
Kamara aranyérmét és 600 leu pénz -
dijat, vagyis Rhode Izland Red. nö 
vendék törzseivel a kisállat kiállítás 
legszebb dijazását nyerte el Tudósí-
tásunk nem szándékos hiányát, ter 
mészetesen, készséggel egészítjük kí 
és örvendünk, hogy a tudomásunk 
szerinti legelső, amerikai mintájú, ba 
romfiienyésztő  szövetkezet éppen vár 
megyénkben jött létre és az rövid 
idejű működése után már az első d j 
elnyerésével dicsekedhetik. A kadácsi 
baromfitenyésztő  szövetkezettel, min: 
mintául tekinthető szervezettel, más 
helyen is foglalkozunk,  s lesz alkal-
munk még annak dolgait és szerve 
zetét részletesebben ismertetni. Egy 
előre üdvözöljük a szép kezdeménye 
zést, elért sikere alkalmából. 

Értesítem 
a vásárló kö7,öu8̂ get, hogy 

iizletemet 
luajns t-lupjén átht-l>Mtem a SxebecF 
Autal bőrÜKl̂ td melletti hdyÍ8égbf, 
ahol a legjatáuyosabban lehet vásá-
rolni kése f<̂ rfi-  és gyermekri hákat. 

Gold Izidor. 

Ál landóan szolid árak mellett vásárolhat 
ha i * i snyát : -

női selyem, flor-.  cérna-hariinyikat ét sport zoknikat; férfi*  és gyermek-
zoknikat s xnás egyéb szükségleti cikkeket, kézimunka anyagokat stb. a 

Áraink l a minőségben. Az aruk véielköteiezettség nélkül megtekinthetők. 
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Kivételes olcsó árban: öltöny-szövetek kiváló, jó minőségben, divatszinekben 120 leutól. Kész 
ruhák, kabátok, Trench-Coatok, .ruhabársonyok, tennisz-flanellek,  eső-

ernyők, szőnyegek, kötött áruk! Saját érdekében győződjék meg mindenki olcsó áraimról. LÖbl L« S 
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Uj könyv as egyhásépités 
nemes munkájában. Kovács Lajos 
brassói unitárius lelkész pár évvel 
ezelőtt »A kereszténység fejlődéstörté-
nete* cimen egy angolból forditott  ér-
dekes tartalmú könyvet adott ki, me-
lyet a kritika általános elismeréssel 
fogadott.  Jelenleg az Unitárius Irodalmi 
Társaság könyvsorozatában a saját 
dolgozataiból Ébresztgetés^  cimen egy 
ujabb könyvet bocsát a nyilvánosság 
elé mintegy 10—12 Ív terjedelemben. 
E dolgozatok nagyobb részét az impé-
riumváltozás utáni idŐk szelleme ter-
Tnelte ki. Érthető tehát, ha magukon 
viselik a bizalomra és kitartásra ösz-
tönzésnek azt a hangulatát, amely a 
nagy változással az egész erdélyi ma-
gyarság lelkét eltöltötte és eltölti ma 
is. Amint a szétküldés alatt levő elő-
fizetési  felhívás  mondja : e dolgozatok-
ban az egyházias érzés és faji  öntudat, 
a hit ereje és a gonldolkozás szabad-
sága egyaránt kifejezésre  jut. Amíg 
egyfelől  a szerző a könyv tartalmával 
növelni akarja a lelki erőt és szolgálni 
az öntudatos gondolkozást, másfelől 
nernes cél lebeg szeme előtt: a tiszta 
jövedelmet a küszöbön álló brassói 
unitárius templomépítés költségei fede-
zésére fordítja.  Közös magyar érdek, 
hogy a hitnek ez uj oltárát valósulás-
hoz segítsük, melynek megbecsülésre 
méltó emléke és ellenértéke akar lenni 
ez a könyv. Azért felhívjuk  a figyel-
mat erre az ébresztésre szánt, komoly 
tartalmúnak Ígérkező munkára, mely 
100 leu előfizetési  árban karácsony 
előtt jelenik meg. De megjelenik íven-
kénti füzetekben  is októbertől havonta 
10—10 leus árban, hogy nagyobb 
megterhelés nélkül juthassanak hozzá 
azok is, akiknek egy összegben az 
előfizetés  sok volna. Érdeklődőknek 
közelebbi felvilágosítást  szívesen ad 
szerző: Brassó. Rózsa-tér 10 szám. 

Dr. Márkus Pál gyermek^ 
orvoB, volt több éves orvos a braun-
schweigi gyermekkórházban és a kö-
nigsbergi ortopédiai gyermekklinikán 
»Hindenburghaus«, Segesvárt, Főtér 
26 szám alatt rendel mindenféle  cse-
csemő-, gyermek és- ortopédiai beteg-
ségek részére 9—ll-ig és 3—5-ig. 

Publícatíune* 
Gimnaziul de fete  Odorheiu anun-

á̂ prin prezenta, cá se prímesc oferte 
pentru 12 siánjeni lemne de foc  esen̂ á 
fdg,  bine uscate. 

Ofertele  inchise se vor primi páná 
la dala de 1 Octombrie ora 12 a. m. 
la Directia Gimn. de fete. 

Direc^unea. 

A helybeli román leányiskola ár-
ajánlatot kér 12 öl jól kiszáradt, tiszta 
bükkfára. 

Ajánlatok 1931 okt. l-ig beadan-
dók az igazgatósághoz 

Értekesiet a tyuktenyésstée 
és tojásezport kérdéséről. A ma-
rosvásárhelyi gazda-kongresszus meg-
állapította, hogy az eddig mellékgaz-
dasági ágazatoknak tekintett gyümölcs-
termelést és tyúk-, illetve kisállatte-
nyésztést előtérbe kell hoznunk és 
éppen olyan íntenzivitással kell kifej-
lesztenünk, mint az eddig vezérlő 
gazdasági ágazatoknak tekintett mag-
termelést és a nagyobb állatok te-
nyésztését. A kis álUtok közül na-
gyobbmérvü tenyésztésre legalkalma-
sabb a tyúk, melynek husa és tojása 
egyaránt kitűnő piaci árucikk. A tyuk-
tenyésztés kifejlesztése  és a tojásexport 
megszervezése kérdésének megbeszé-
lése érdekében az udvarhelymegyei 
hitel-, tej és fogyasztási  szövetkezeteink 
vezetői és más érdeklődők f.  hó 22-én 
városunkban a Szabó Károly-féle  ven-
déglő éttermében tanácskozásra jöttek 
össze. A népes értekezletet gróf  Beth-
len László dr , az E. G. E. alelnöke 
lendületes és a kérdést megvilágító 
beszéddel nyitotta meg. Az értekezlet 
tárgyát és a szervezkedés lehetőségeit 
Elekes Béla hitelszövetkezeti központi 
ellenőr ismertette részletesen, utána 
pedig özv. Bodor Akosné ismertette a 
tyuktenyésztés és tojás-export megva-
lósítását a gyakorlati kivitel szempont-
jából. Rajtuk kivül még többen hozzá-
szólottak a tárgyhoz és az eszmét 
mind lelkes örömmel üdvözölték. Vé-
gül a megállapodás az lett, hogy a 
nyert irányítás alapján kérdeztessenek 
meg a faluk  lakosai, hajlandók-e a 
tyuktenyésztés és tojás-export ügyét 
felkarolni?  A tojás kivitelre a vevő 
már meg is van, csak azt kellene a 
vármegye közönségének biztosítani, 
hogy a tyúk tenyésztést kifejleszti,  hogy 
hetenként a vármegye egy vagon 
standardirozott tojást tudjon kiszállítani. 
Vármegyénk gazdaközönségének a 
tyuktenyésztés szövetkezeti alapon 
való kifejlesztésére  készen áll a minta, 
a kadácsi tyuktenyésztő szövetkezet 
révén, s a kezdésre tapasztalati út-
mutatást tud adni Lőrinczi László unit. 
lelkész. Amennyiben érdeklődés nyil-
vánul meg eziránt, gazdasági kamaránk 
a legnagyobb odaadással karolja fel 
az ügyet. A tyuktenyésztésből igen 
hamar és kevés befektetéssel  tudunk 
jövedelmet teremteni. Karoljuk fel  hát 
mindenütt egyéni, vagy szövetkezeti 
alapon a tyuktenyésztés ügyét. Gy. 

Kiadótulajdonos: a Könyvnyomda R.-T 
Odorheiu—Székelyndvarhely. 

Ha elegáns és szép C Í p Ő t ^^^^ vásárolni, ugy 

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. 

S z a b ó K á r o l y 
vendéglSjébeu minden hétfőn  este 
disEDÓtói'os vacsora: káposztaléleves, 
vegyes hurka párolt káposistával, 
fánk  tészia. — Ugyanott keddeiikint 
vegyes töltelék kgr. ként házhoz 

kapható 
r * n m n rf 

Figyelem! 
Tanitó Urak! 

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

RaJzfUzetek, 
Földrajxfüzetek és 
Rajztanilösl vezérfonal. 

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

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

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

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

Minden tanitó meggyőződhetik arrél, 
hogy a fűzetek  bevezetésével a rajz- és föld-
rajztanítás a lehető legszebb eredménnyel 
a legkönnyebb módon elérhető. 
RajzfUzetek darabonként 8 leu. 
FöldraJzffUzetek  „ 12 „ 
Vezérfonal «i 16 n 

A felsorolt  munkák városunkban a 

Könyvnyomda R.-T. 
könyvkereskedésében beszerezhetők. 

ma 

Kiadó üzlethelyiség! 
Bethlen-utca 53 szám (Fapiac) alatti üzlet-
helyiségemet. lakással együtt, bérbeadom, 
nagy istálló, pince, kerttel és nagy udvar-
ral. Alkalmas vendéglőnek vagy bármely 
más üzletnek. Október 1-én beköltözhető. 

Szőke István szíjgyártó. 

Pályázati hirdetménŷ  
Az üresedésben levő felicenii  (fel-

sőboldogfalvi)  köríitkári állásra ezen-
nel pályázatot hirdetek. 

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

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

Feliceni 1931 szeptember 24. 
Szabó  körjegyző. 

Bárki mindent kap 
teljes megelégedésre? és biztos jó ered-
méuyt ér el, ha most ŐESzel szükség-
letét jácint-, luíipáo és pompéiB 
virágbagymákbaa HoliaLdiából, továbbá 
főzelék-,  virág- és mezőgazdasági mag 
vait, üövéQyeit, legnemesebb lözsáit 

ISühIe Árprud-cégnél , 
udvari gzáiiitó, magkereskedés és ker-
tésíeti telepén, TIMI^OARA JII/16. 
(Alapíttatott 1875) szerzi be. — Ár-
jegyzék kivánatra ingyen ée bérmentve. 

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

melléképülettel kiadó. 
Clm: a kladóhlTatalbau. 

í  Uj bőrkereskedés. 
Tisztelettel hozzuk a nagyérdemű vásárló közönség szíves tudomására, hogy a 

Miess T e s 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 -T. volt b ő r ^ 
jetébe^ árukban, úgyszintén mindenféle  bőripari 
utca) 2 szám alatt (Florián-féle  házban) 

fiók-üzletet  nyitott. 

szakmába vágó cikkekben. 

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

KöttyTnyomda RéBzyéaytársaság Odorheiu-Székelyudvarhely. 


