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Mi lesz a konverzióval? 
Régóta vetjük fel  itt hétről hétre 

ezt a kérdést, amelyet az ország la-
kossága napról-napra, sőt talán órá 
ról órára is felvet.  Felveti azért, mert 
még mindig nem pkadf,  aki erre a 
kérdésre a végleges és általánosan 
megnyugtató feletetet  ki tudta volna 
t.ilálni. Nem tudta eddig kitalálni (ami 
pedig különösen nt.gy baj) a kormány 
sem, p.melyet éppen ebben a kérdés 
ben a tervek után való folytonos  kap 
kodás, megállapodás nélkül valóság és 
nézeteltérés jellemez. A megoldást az 
teszi kiváltképpen nehézzé, hogy más 
érdekek melleti, különösen két ellen-
tétes nagy érdek törekszik egyszerre 
érvényesülni. Az egyik a külföldi  tő-
kéé, amely a maga haszna kedvéért 
ellenzi a konverziót, s ellensége min 
den, a pénz értékét, jövedelmezőségét 
megingató intézkedésnek. A másik az 
ország lakosságának nagy tömegéé, a-
mely a maga fizetőképességének,  él 
hetőségének megjavítása érdekében a 
konverzió minél szélesebb körre ki-
terjesztését s a forgalomba  kerülő 
pénznek (ha csökkent ériékkel is) mi 
nél nagyobb bőségét, elevenebb moz-
gását óhajtaná. 

. . . Az otszág közgazdasági hely-
zete pedig nagy sebéből mindíggasz-
tfjbban  vérzik, "mig orvosai az egyet-
len, életmentő operáció felett  bizony-
talanul tanakodnak. Nehogy a kése 
delem miatt egészen elvérezzék 1 

Nesze semmi 
fogd  meg jól. 

A karikásuiság nagy dobszóval 
hirdeti, hogy a löldmivelésügyi mi-
niszter százezer lejt adott a megyénk-
beli gazdáknak vetőmagbeszerzésre, 
íls külön hangsúlyozza, hogy ez a 
kegyes adakozás a Solomon Virgil 
közbenjárására történt. 

Ha elemezzük a dolgot, ott kell 
kezdenünk, hogy a kormány 46 mii 
liót szavazott rneg az ország vetőmag 
szükségletének fedezésére  s ebből a 
nagy összegből kapnának a mi gaz-
dáink százezer lejt, vagyis az egész 
összegnek négyszázhatvanad részét. 
Ha kapnának. Mert az sem igaz, hogy 
kapnak. Kpp a mezőgazdasági kamara 
százezer lej erejéig bont, vagy mond-
juk : hitelt, olyképpen, hogy ekkora 
összegre vásárolhat vetőmagot hitelbe, 
de annak az árát december l-ig meg 
kell fizetnie,  vagyis a bont addig be kell 
váltania. A gazdáknak azonban a ve-
tőmagot csak készpénzért adhatja a 
kamara, mert a 8—10 hetes termi-
nus alatt másképpen nem tudja meg-
fizetni  az engedélyezett összeget. A 
kamara tehát alig kapott valamit, a 
gazdák pedig nem kaptak semmit, csu-
pán azt engedték meg nekik, hogy 
vehetnek vetőmagot, — ha van pén • 
zük! 

Így néz ki a gazdák megsegítése 
a karikás uralom alatt. De nem is az 
a fő,  hogy segitik e a gazdákat vagy 
nem. Fődolog az, hogy a népbolon-
ditó újságban ki legyen irva, hogy 
amit valósággal nem ad a kormány 
a gazdáknak, — azt is a iSolomon 
Virgil közbeniárására« adja. Ma hol-
nap azon se fogunk  csodálkozni, ha 
a karikásujságban azt olvassuk, hogy 
egy jó esőt, vagy a szép meleg időt 
is Solomon vagy Réti íközbenjárásá 
nak« köszönhetjük. 

50 éves jubileumát ünnepli 
a Székelykereszturi Jótékony 

Nőegyesület. 
1882-1932 — Ezt a két, 50 

évnyi időközt egybeölelő évszámot irta 
fel  legfelül  a Székelykereszturi Jóté-
kony Nőegyesület a napokban szét-
küldött meghívójára, ameliyel a tár-
sadalom egyes tagjait és a társegye-
sületeket e nevezetes alkalomból ren 
dezett örömünnepén való részvételre 
hívogatja. öO év hosszú idő, nsgy idő, 
s különösen nagyjelentőségű, viharos 
korszak volt az, amely a leirt két 
évszám esik. A jubiláló szépmultu 
egyesület ez idő alatt, céljaihoz híven, 
derekasan állotta meg helyét, s vette 
ki részét a jótékonyrági és kulturális 
köztevékenj ségből. Érdemes és méltó 
hát, hogy iránta is a társadalom, eb-
ből a jubiláris alkalombó', a legszéle-
sebb körű és legmelegebb érdeklődést 
tanúsítsa. 

A jubileumi ünnepnap október 
8-án lesz és az délelőu 11 órakor, a 
székelykereszturi unitárius főgimnázi-
um tornateimébeh, jubiláris díszköz-
gyűléssel fog  kezdődni. Énnek tárgy 
sorozata: 1. Ének. Előadja az unitá-
rius főgimnázium  ifjúsági  dalárdája. 2. 
Elnöki mcgrvitót D.ond:.üZV Ugroi 
Zoltánné eliiük 3. JcgyzökOnyvhiidc 
sí tök felkérése.  4. Az Egyesület 50 
éves történeiét és ennek keretében sz 
1931 évi működését ismerten: Szent 
márfoni  Kálmán titkár 5. Az 1931 évi 
zárszámadást beterjeszti : Balogh. Róza 
pénztáros. 6. Indítványok. 7. Üdvöz-
lések. 8. Tamás Ilonka elelnök az üd 
vözlésekre válaszol. 9. Díszközgyűlés 
bezárása. — Díszközgyűlés uián követ-
kezik a házi ipari és népművészeti ki 
lllitás megtekintése a főgimnázium 
helyiségeiben, ahol a kiállítás okt. 8 tói 
12 íg d. e. 8—12 és d. u. 2 - 6 óráig 
még megtekinthető. 

Végül okt. 8 án este 8 órai kez-
dettel jubiláris estély lesz az unitárius 
főgimnázium  tornatermében, a követ-
kező műsorral: 1. Ének. Előadja a 
Székelj keresztúri Iparos Dalárda. 2. 
Prológ a Jótékony Nőegylet 50 éves 
jubileumára. Irta és elmondja : Nyírő 
József.  3 Liszt 14. rapszódiáját zon-
gorán előadja . Szentmártoni Kálmánné. 
4 Szaval: Tolvaly Tiborné. 5 Zene-
szám. Előadja a Székelykereszturi Fii 
harmonikus Társaság. 6. A Nőegylet 
törtérete képekben. Konferál:  Fried-
mann Mór dr. 7. Színre kerül: Zágon 
István : sKék és piros* c. 1 felvoná-
sos vígjátéka. — Műsor után tánc. — 
Belépő díj tetszés szerint. ^ ^ ^ ^ 

ezek elleni hathatósabb védekezés és 
eredményesebb erőkifejtés  szempontjá-
ból (amint az ipartestületek Brassóban, 
Aradon, Kolozsváron és Nagyváradon 
is megalakították a szakmabeli szak-
osztályokat) ipartestületünk is a leg-
közelebb meg fogja  szervezni a kebe-
lében lévő 14 ipartársulatnak szak-
osztályonkinti működését. Ennek tervé 
ről a részletesebb ismertetést a társulati 
elnököknek meg fogjuk  küldeni. 

Most pedig, alkalom adódván, 
még rgyszer visszatérünk a Banca 
Nftionrtiá  építkezésére, amellyel, váró 
Eunk megbízható és szakképzett ipa-
rosságának teljes mellőzése miatt, már 
ismételten foglalkoztunk.  E'égtétellel 
állf-piijul̂  hogy e célból ide-
genből ide szállított, kétes iparosok 
nemcsak nem végeztek becsületes mun-
kát a Banca Na îonalá épületének fes 
lésénél, hanem azt félbeszerbe  hagyva, 
az anyagot is eltulajdonították és a 
munkából egyszerűen megszöktek. 
Vcjjon most a vállalkozó nisgébaszállva 
beismeri e, hogy a helybeli becsületes 
iparosság kiíárásávpl megérdemelte 
ezt a becscpa'ást ? 

Az ipartestület elnöksévr. 

ROMÁN LAPSZEMLE. 

Az Universul  szeptember 14-iki 
számában jelenti, hogy Magyarorszá-
gon román alattvalókat Ítéltek el a ro-
mán megszállás alatt elkövetett haza-
árulásokért. Magyarázatot nem füz 
hozzá. 

* 

A CnrenUil  is, szeptember 14 iki 
számában, megemlíti az egyik esetet. 
Mí§íci Gheorghet, aki annak idején 
a mezőhegyesi ménes elrekvirálását 
vezette, a románok Bastille jébe, a 
szegedi csillagbörtönbe zárták, ahon-
nan mindenki tönkretéve kerül ki, a 
Horthy-féle  inkvizíciós rendszer kö-
vetkeztében. A veszélyeztetett nyugati 
határ román közvéleménye erélyesen 
tiltakozik ez ellen és energikus diplo-
máciai lépéseket követel, amelyeket 
drasztikus megtorlások kell, hogy kö-
vessenek, ha nem járnak eredmény-
nyel, hogy vége szakadjon a román 
méltóság Erdély egykori hóhérai részé-
ről történő pofozgatásának. 

A Dimineaia szeptember 9 iki szá-
mában egy fényképet  közöl a buka-
resti Hertz cégnek Amerikából küldött 
levélről, amelyen Bukarest Magyaror-
szágon van feltüntetve.  A lap azzal 
vigasztalódik, hogy Venizelosz állítása 
szerint Wilson a békeszerződések ide-
én nem tudta, hogy hol van Szaloniki. 

Ipartestületi ügyek. 
Országos kirakó vásárok: szep-

tember hó 26 án Alsóveníce, Zsídve, 
Bereck, 27-én Monor, Bíharní'gybajom, 
28 án Balázsfalva,  29 én Csíkszereda, 
Etéd, 30 án Feketehalom, Bonyha, 
Gyulafehérvár,  Szílágysomlyó. 

Megdöbbenéssel hallgattuk a cuk-
rászok, pogácsa- és kalécssűtök pa-
naszát, amiatt, hogy tőlük ujabban 

[ azt követelik, hogy minden elhasznált 
1 kgr. liszt után 5 lej adót fizessenek. 

Ipartestületünk tájékozást fog  sze-
rezni ezen ujabb adó felől,  de máris til-
takozunk mindennemű ujabb megadóz-
tatás ellen, mert m.indenkínek meg kell 
érteni végre, hogy nem birjuk tovább 
hz adók tömkelegét. Különben az 

Az Adcveriíl  szeptember 11 iki szá 
mábm hosszabb cikkben számol be 
arról, hogy Segesváron -Arbeiterpar-
ieí« néven hitlerista párt alakult a né-
metországi párt programmjával és kék-
inges egyenruhával. Don Quíhote féle 
próbálkozásnak és államellenesnek 
tartja, miután Hi ler programmján a 
reviziónízmus is szerepel. Hitler prog-
rammjában van a kisajátítás is, ezzel 
a szászok rosszul járnának, mert Er-
dély nemzeti vagyonának 45"/o a az ő 
kezűkben van. Mindig deinokráciát kö-
veteltek eddig s ennek szárnya alatt 
erős polgári osztályt fejlesztettek,  igy 
furcsán  fest  ez a hirtelen frontváltoz-
tatás, de érthető, hogy a német egye-
temeken tanuló szász ifjakat  Hitler re-
torikája megfogta. 

» 

A Caletulatnl  szeptember 15 iki 
számában kivonatosan közöl részlete-
ket Bethlen György leveléből, amely-
ben Brandsch Rudolfnak  írt a kisebb 
ségi kongresszusra való meghívásra 
választ. Megjegyzi, hogy a levél nagy 
szenzációt keltett Erdély politikai kö 
reiben. 

Az Universul  szeptember 14-iki 
számában jelenti, hogy Rab István 
centennáríumát fényesen  ünnepelték 
meg a brassó megyei Hétfaluban.  A 
szónokok arról beszéllek, hogy »nem-
sokára megszabadulunk az ellenség 
jármának nyomásától®. Magyar zász-
lók alatt vonult fel  a nép. 

A Ctivántul  szeptember 14ik 
számában cikket ír t-bból az alkalom 
ból, hegy az egyik nagyvársdi magyar 
lap kommentálva Vaida nminiszterelnök 
állal a budapesti sajtónak adott inter-
jút, hosszasabban kitér a revízióra. Ki-
jelenti 0 váradi lap, hogy a román 
kormánynak oda kellett volna hatni, 
hogy a határmenti városoknak na-
gyobb érdekűk legyen Romániához tar-
tozni, n.int Magyarországhoz. Ezt tet-
ték annak idején a magyarok, például 
Brassóval is. A Cuvantul szerint a 
magyarok ezt azért tették, hogy a ro-
mán falvak  lakosságát ezzel ellensú-
lyozzák. 

Nyilatkozat 
A »Hargita« 37 ik számában meg-

jelent és személyemmel foglalkozó  hirre 
válaszom a következő: 

A róvásomra lett kijelentések tel-
jesen alaptalanok, amiért a cikk irója 
ellen a törvényes eljárást megindítom. 

Ziegler Heinz gyógyszerísc. 

HÍREK. 
Szept. 23. 

Magyarpárti képvhelö az adókin* 
zás ellen. Nagy sikert ért el Ferenczy 
Zsigmond dr., a Magyar Párt most 
megválasztott marostordai képviselője, 
aki a képviselőház egyik utóbbi ülé-
sén, általános tetszés és az összes 
ellenzéki pártok tapsai közt mondott 
beszédében a kormány adópolitikáját 
bírálta. Beszédének különösen azt a 
részét helyeselték a Magyar Párt és a 
többi ellenzéki pártok képviselői, amely-
ben tiltakozott az ellen, hogy a kor-
mány az adóbehajtásokat még szigo-
rítani akarja. Ezzel szemben éppen azt 
követelte, hogy a kormány szállítsa 
le az adókat, amelyek különösen a 
Székelyföldön  :tulmagasak és teremt-
sen olyan életlehetőségeket a népnek, 
hogy az bár a leszállított adókat meg 
tudja fizetni. 

A nyuQdijasok közgyűlése Mint a 
mult számunkban is közöltük, az Ud-
Varhelymegyei Nyugdijasok Egyesülete 
szeptember hó 27 én, kedden d. e. 11 
órakor a Barkóczy étterem helyiségé-
ben tartja meg közgyűlését. Előzőleg 
25 én Tordán pedig az Erdélyi és Bán-
sági Nyugdíjasok Szövetsége tartja 
alakuló közgyűlését, melyen a mi nyug-
díjas-egyesületünk képviseletében Gyer-
kes Mihály ügyvezető elnök fog  részt-
venni. Beszámolóját az ezt követő 
keddi nyugdíjas közgyülé<ien fogja 
megtenni, melyre hivatalos mindenik 
állami és hadi nyugdíjas. 

X A soDgoratanitást szeptem-
ber elsején megkezdtem. Uj tanítvá-
nyokat is vállalok. Tompa  LászlótU, 
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Az unitáriusok őyi háiaünnepe f. 
hó 25 én, vasárnap lesz urvacsoraosz 
tással. Istentisztelet kezdete délelőtt 
10 óra. Jó idő esetén d. u. 2 órakor 
társas kirándulást rendez Orbán Ba-
lázs sirjához az Unitárius Leányegylet. 

Vígyázzunl( a hamis pánzel(re. A 
Nemzeti Bank figyelmezteti  a közön 
séget, hogy sok hamis papírpénz, kü 
lönösen 1000 lejes van forgalomban. 
De sok a 100 lejes és a 20 lejes ha 
mis pénz is. 

Templomi ünnepélyeit. Itt van az 
ősz, jön a tél s ezzel együtt minden-
nap nyomasztóbban lép fel  a nyomo 
ruság és a szenvedés, melynek gond-
jait csak a szeretet oszlathatja el pil-
lanatnyilag. Az idén rnég többen van 
nak, kik a könyörülő szeretetre lesz 
nek utalva, mint máskor. A reformá-
tus nőszövetség a szeretetmunkák vég 
zésének a fedezésére,  október és no 
vember hónapokban, minden második 
vasárnap, a délutáni istentisztelet kere-
tében, templomi ünnepélyt rendez: 
előadással, énekkel, beszéddel, szava-
latokkal összekötve, amelyre a nemes 
cél érdekében, előre is felhivjuk  e lap 
olvasóinak szives figyelmét.  Az első 
ilyen templomi ünnepély október hó 
2-án délután lesz a következő műsorral: 
1. A gyülekezet éneke. 2. Igeolvasás 
és ima : Nagy Zoltán s. pap. 3. Be 
vezető beszéd : Vajda Ferenc lelkész. 
4. Énekel: a Ref.  Dalkar. 5. Szaval: 
Gccző Margit. 6. Énekel: B. Sólyom 
Édith. 7. Előadást tart: Czerják Her-
min tanárnő. 8. Hegedűn játszik: 
dr. Kertész Béla, kiséri Tompa Lász 
Ióné. 9 Szaval dr. Lévay L^jos. 10. 
A gyülekezet éneke. — Belépti dij nincs, 
de minden egyes leu, mit a perselybe 
dobunk: egy-egy könnycseppet fog 
letörölni. A rendezőség. 

Eiiialasztottálc az udvarhelyi állat 
vásárt. Az október elsején szokásos 
udvarhelyi állatvásár, a száj és köröm 
fájás  miatt, hatósági intézkedés foly-
tán, bizonytalan időre elmarad. Az 
ehelyett tartandó későbbi pótállatvá 
sárról a közönség annak idején tájé-
koztatást kap. 

Sport. Vasárnap játszotta, szép-
számú közönség előtt, a Hargita foot-
ba|l csapatfl^első  bajnoki mérkőzését, 
a műit évi bajnok csapat, a Vitrome-
tan ellen. Eredmény 2 : 0 (2 : 0) a Har-
gita javára. A csapatminden egyes 
tagja lelkesen küzdött a gj'őzelemért 
s a Vitrometán csak kivételes képessé 
gü kapusának köszönheti, hogy nem 
hagyta el nagyobb vereséggel a pályát. 
— Vasárnap, 25 én a Hargita csapata 
Medgyesen játszik bajnoki mérkőzést 
a M.T.V\ ellen. Városunkban barát-
ságos mérkőzés lesz, a vásárhelyi M. 
M.T.E. csapata és az O.M.T.E. között. 
Lesz előmérközés is a Hargita old-boy 
csapata és az O.M.T.E. old boy csa-
pata közt. 

A Vármegyei Gazdasági Kamara 
gyümölcskiállitása iránt, mely október 
hó 8 - 9 én a ref.  tanítónőképző tor-
natermében lesz, a vármegye minden 
részében nagy az érdeklődés s a kiál-
lításon igen számosan fognak  részt-
venni. Mint értesülünk, egy gyümölcs-
nagykereskedő is ideérkezik Bukarest 
bői a kiállításra, aki itteni tspasztala-
tai alapján, esetleg nagyobb vásárlá 
sokat is fog  eszközölni. Óhajtandó te 
hát, hogy azok, akiknek eladó almá-
juk van, feltétlenül  vegyenek részt 
ezen a gyümölcskiállitáson. 

Gyujtogatásért vonta felelősségre 
a helybeli törvényszék Viola János és 
Zichler Pál keresztúri lakosokat, mert 
1930 évben Kereszturon Viola Sán-
dornak, Gyergyóban pedig Viola Já 
nos volt főnöke  : Melles Ferenc anyjá 
nak egy-egy gazdasági épületét fel-
gyújtották, birtokügy, illetve valami 
nézeteltérés és összeveszés miatti 
bosszúból. Viola Jánost 7 hónapi és 
12 napi súlyos börtönre, társát pedig 
G hónapra itélte a törvényszék. 

X Mozihirek. Szombat este fél  9, 
vasárnap délután 6 és este fél  9 óra • 
kor a várva-várt filmcsoda,  Mesék az 
Írógépről, Szomahází világhírű müve 
után, Renate Müller, Hermán Thiemig, 
Félix Bressart ragyogó filmoperettje, 
Ábrahám Pál muzsikájával. Zenéjénél, 
rendezésénél fogva  a legcsodásabb fil-
mek egyike, melyről már mindenki 
hallott. Helyárak 22—17—12 lej. — Jön 
Egy éj a paradicsomban, Anny Ond-
rával, Redl ezredes árulása, orosz drá-
ma, Ezred réme, katonai vígjáték, De-
nevér, ,^nny Ondrával, Inspiration, 
Greta Garbóval, Trader Horn. 

Lélekemelő hatással, szépszámú 
közönség jelenlétében folyt  le a hely-
beli ref.  egyház Ifjus.  Ker. Egyesüle-
tének mult vasárnapi felavató  ünne-
pélye. Nagy tetszés mellett, a mult hé-
ten közölt műsor szerint folyt  le a 
műsoros rész is, kivéve i(j. Jodál Gá 
bor egyik orgonaszólóját, amely az or-
gona váratlan defektusa  miatt, a kö-
zönség sajnálatára, elmaradt. 

Figyelmeztetés a repUlőbélyeg 
alkalmazóihoz. A repülőbélyeg alkal 
mazásának ellenőrzésére városunkban 
megalakult bizottság, megalakulásának 
köztudomásra hozatala mellett, ezúton 
is figyelmeztetni  kívánja mindazokat, 
akik kötelezve vannak ezt a bélyeget 
alkalmazni (autóbusz vonalak bérlői, 
mozisok, színigazgatók, cirkuszosok, 
mulatságrendezők, étterem , bodegatu-
lajdonosok, kereskedők, gyárosok, ban-
kok, klubok, kaszinók, illatszertárosok, 
droguisták, gyógyszertárosok stb.), 
hogy a törvény előírásait szigorúan 
tarisák be, mivel kihágások esetén a 
legszigorúbb büntetést kapják. A repü 
lőbélyeg megsemmisítése a bélyegtör-
vény 28 ik szakaszának előírása sze-
rint történik, azaz aláírással vagy a 
cég pecsétjének ráalkalmazása által. A 
bélyegek másképpen való megsemmi-
sítése bű-otetés alá esik. 

A házak előtti árkokat ki kell 
takarítani. A rendőrség figyelmezteti 
az összes háztulajdonosokat, hogy 10 
napon belül gondoskodni kötelesek a 
házak előtti árkok, sáncok kitakarítá-
sáról és mésszel való beöntözéséről. 
Különben a mulasztókat a rendőrség 
megbünteti. 

Felhívás. Az odorheiui—székely-
udvarhelyi róm. kath. egyházközség 
tagjai felhivatnak,  hogy az 1932—933 
iskolai évre fizetendő  egyházi járulé 
kok megállapítására — az alább megne 
vezett utcák és napok szerint — a 
róm. kaih. elemi fiúiskola  helyiségében 
személyesen megjelenni szíveskedjenek. 
Szeptember 26-án d  u. 3 órakor  a 
Kossuih—Budvár—Sósfürdő—Petőfi-
Eötvös utca, 27- én d.  u. 3 órakor. 
Attila—Komis—Tibád — Vár—Bethlen 
—Árpád—Tó utca, 28-án d.  n 3 óra 
kor.  Kőkereszt tér. Király—Szent Imre 
—Szent János utca, 2'J-én  d.  n: 5 óra 
hor Batthyány-tér—Bem u'ci, Deák-
tér. Iskola—Rózsa-utca, 30 áu d.  u. 
3 órakor  Bálint—Solymossy—Tábor— 
Csere—Temető—Malom utca. Ez al-
kalommal is felkéri  az egyháztanács 
azon bízottsági tagokat, kiket a járu 
lékok kivetéséhez minden utcából kü 
lön meghívóval értesített, hogy a kije-
lölt időben feltétlenül  megjelenni szi 
veskedjsnek, hogy a kivetések akadály 
nélkül foganatosíthatók  legyenek, Róm. 
kath.  egyháztanács. 

Erdélyi Közgazdaság dmen október 2 ikán 
uj közgazdasági hetilap fog  Kolozsvárt megin-
dulni. lap célja, hogy Erdély elhanyagolt 
gazdasági érdekeinek kihangsúlyozása mellett, 
gyakorlati kalauza legyen gazdának, kereske-
dőnek és iparosnak egyaránt, megmutatva ne-
kik amaz életlehetőségeket, amelyeit a mai két-
ségbeejtő körülmények közt is még adódnak. 
A lap iga?gatását V. Szabó La|os dr oki. 
gazdamérnök földbirtokos  ís bankigazgató vál-
lalta aki a gazdasági életűek ugy pén?ügyi, 
mint más ágaiban kivá'ó jártassággal bir, fele-
lős szerkesztője pedig Ábrahám Sándor oki 
mérnök, technil<ai és közgazdasági szakiró, társ-
szerkesztője Szász Ferenc (puszfakamarási)  oki. 
pzdamérnök, a közismert mezőgazdasági szak-
iró lesz. Ezenkívül minden megye székhelyén 
egy mérnök-megbízott, összefogva  egy oki. gaz-
daval, fogja  a lapot támogatni. Szerkesztőség 
és kiadóbivatsl Kolozsváron (Str. S Micu 1 ) 
Előfizetési  dij negyedévre 120 télévre 220, 
egész évre 400 lej; egyes szám ára 12 lej. 

Az I. K. E sportünnepélye. Szép 
tember 25 én, vasárnap d. u. 4 órakor 
a kollégiumkertben a székelyudvarhelyi 
református  egyház ifjúsági  keiesztyén 
egyesülete érdekes sportünnepélyt ren 
dez, gazdag, nívós műsorral: 1, Fel-
vonuiás, tisztelgés zeneszóra. 2. Előirt 
szabadgyakorlatok. — a) Fiúcsapat. 
Csapatvezető Nagy Gergely. — b) Le-
ánycsapat. Csapatvezető Metz Juliska 
k. a. 3 Távolugrás, magas-, rudugrás, 
szertorna. 4. Sík és stafétafutás.  Verse 
nyek. 5, Humoros sportgyakorlatok, 6. 
Gúlák. 7, Füleslabdajáték, 8. Elvonulás. 
— Benevezéseket még szombaton délig 
elfogad  az I, K. E. sportszakosztálya. 
A győzteseket — külön alkalommal 
— díjazni fogja,  emlékéremmel, az 
I. K. E vezetősége. — A nagyközön-
ség figyelmét  és pártfogását  felhivjuk 
ifjúságunknak  nemes törekvésére. Az 
ünnepélyhez a zenét a Székely Dalegy-
let fúvós  zenekara szolgáltatja ifj, 
Ungváry János vazetése alatt, — Ked 
vezőtlen idő tsetén a sportünnepély 
elmarad. 

Alkalmi estély a csizmadiatársu-
lat vendéglőjében. A helybeli csizma-
dia ipartársulat, az uj üzletvezetői ál-
lás betöltése alkalmával, társas vacso 
rával egybekötött, megnyitó estélyt 
rendez, f.  hó 25 én, vasárnap este 8 
órai kezdettel, a vendéglő helyiségében. 
Erre az estélyre a társulat vendégeit, 
pártolóit szeretettel meghívja a társu 
lat elnöksége. Az uj vezetőségnek, Ve-
restói Dániel uj üzletvezetővel együtt, 
tninden igyekezete az lesz, hogy a 
nagyközönség pártfogását  kiérdemelje 
Elsőrendű konyha, a legjobb fajborok 
és más italok állnak állandóan a nagy 
közönség rendelkezésére. Győződjék 
meg mindenki a vasárnapi megnyitó 
estélyen 1 

Példás a budapesti rendőrség-
Bukarestből 30 román rendőrtiszt ér-
kezett Budapestre, hogy a magyar 
rendőrség szervezettségét és munkáját 
tanulmányozzák. Értesülésünk szerint 
egyidejűleg több budapesti rendőr al-
tiszt és forgalmi  rendőr teljesít oktató 
szolgálatot Bukarestben. 

Dp. Lányi I m r é n é 

kalapszalonjában 
a legszebb filz-  és bársony-
kalapok feltűnő  olcsó áron 
beszerezhetők. 

Odorheiu, Piactér 20 sz. Lörincy 
és Zakariás üzlete fölött  az 

i emeleten ( 

A táncmulatság vége. F. évi feb 
ruár 7 ikén Szentléleken tánc volt, 
ameiyen bogárfalvi  legények ís megje-
lentek. Ezekkel, egy leánynak a meg-
táncoltatása miatt, néhány szentléleki 
legény összeveszett, s rajtuk késszurás-
sal, fával  való ütögetéssel több alapos sc 
bet is okozott. A törvényszék e miatt a 
tettes szentléleki legények közül Szente 
Mihályt 16 napi elzárásra és 40() lej 
pénzbüntetésre, Szente Gáspárt 1 hó 
napi elzárásra, Hegyi Jánost és Hajdó 
Ferencet pedig egyenkint 4 napi elzá-
rásra és 50 lej pénzbüntetésre itélte. 

Kész cserépkálybák 
a legprímább chamotte anyagból 

gyári áron kaphatók 

Kóbori Ernő tállbW 
Str. Horia (Alsó Tó utca) 23. 

Átalakításokat és mindennemű 
kályha munkálatokat elvállalok. 

X Meghívás. Egyházközségünk is 
kolái fenntartásával  régóta válságos 
helyzetben küzködik, ami odáig ju-
tott, hogy a körül határozni kell. Evé 
gett az egyházközség közgyűlését 1932 
szeptember hó 25 re (vasárnap) d. e. 
11 órára (miseutánra) a főgimnázium 
helyiségébe ezennel összehívom és ké 
rem az egyházközség tagjait, hogy 
azon a tárgy fontosságának  megfele 
lően megjelenni szíveskedjenek. A köz 
gyűlésnek egyetlen, de elég nagy tár 
gya : a helyzetnek megbeszélése, ami 
kell, hogy érdekelje az egyházköz-
ségnek minden tagját és nem szabad 
kételkedni aziránt, hogy bárki is vo-
nakodnék a közgyűlésen megjelenni s 
a tárgyalásban részt venni. Sz. udvar-
hely 1932 szeptember 10, Pál István 
plébános. 

X Zongorázók flisyeimébd 1 
Hannig Baby oki, zenetanárnő veze-
tése mellett olcsón végezheti zenei 
tanulmányait a zárdában. Jelentkezzék 
a zárda főnöknőjénél, 

X Hegedűből és német nyelvből 
privát órákat ad : Khell István főgim-
náziumi tanár. 

Piaci árak. A buza : 75—90, rozs: 
50-60, árpa : 35—38, zab: 22-24, 
tengeri: 38—40, burgonya: 8—12 lej 
vékánként. v-6 

Bethlen-utca 65 szám 
alatti emeletes házban 

négy szoba, konyhás 
= utcai lakás = 

október hó l-től kiadó. 
Felvilágosítás kapható 
a Rösler-cégnél 

Az órákat október elsejétől kezdve 
1 órával hátrább fogjuk  járatni, va-
gyis elsején a mutatót ennyivel vissza 
kell igazitanunk. Ezzel  ismét közelebb 
jutunk a nyugati időszámításhoz, 

X Riimikus- és Mansendíeck-tor-
natanfolyam. Október elsején 2 hóna-
pos ritmikus és M jnsendieck torna -
kurzust nyitok, asszonyok, leányok és 
gyermekek részérj. Gyermekeket 4 
éves kortól, fiukat  14 éves korig taní-
tok. — A gazdasági helyzetre való 
tekintettel: mélyen leszállított árak. 
Jelentkezés: S:r. Prin^ul Nicolae (Ár-
pád-utca) 11 sz, — Tompa  Margit,  ok-
leveles litmikus-. és Mensendieck-tor-
namester. 

X Elemi és középiskolai vallás-
könyvek, bibliák és énekaskönyvek 
kaphatók nyomdánk üzletében. 

Gyümölcsszedés és eltartás. Szep-
tember hó végén és október hó első 
napjaiban van a téli gyümölcsök sze-
désének az ideje is. Bár a szárazság 
miatt későbbre fejlődött  ki a gyümölcs 
és nagyon sok lehull belőle, mégis 
jobb nem sietni a leszedéssel, mert 
a kellőleg be nem érett gyümölcs 
nem lesz tartós, hamar pusztulásnak 
indul és kevésbé jóizü, A fákon  ma-
radt téli gyümölcsöt pedig ne szedjük 
zsákba, hanem füles  kosárba, melyet 
vászonnal, vagy papírral kibélelünk és 
a két végén levő kampóval a fára  fela-
kasztunk, így két kézzel dolgozha-
tunk és óvatosabban nyúlva a gyön-
gén álló gyümölcshöz, leszakítjuk és 
szépen elhelyezhetjük a szedőkosárba. 
Az így leszedett gyümölcsöt azután 
fedett  helyen prizmákba vagy kupa-
cokba rakjuk le szalmával behintett 
földre,  3—4 napig, hogy fülledjen, 
mert így színesedik, az érés folyamata 
megindul, a férgese  és rothadásosi 
kiválik, s a pincébe való elrakás alkal-
mával azokat kiválaszthatjuk. A gyü-
mölcseltartó kamrát, pincét pedig jól 
takarítsuk ki, gondoskodjunk annak 
állandó szellőzéséről, lehetőleg meszel-
jük ki, vagy rézgálicoldattal perme-
tezzük meg, hogy ez által a rothadás 
penészgombacsiráit ö'jűk ki. Fordítsunk 
nagy gondot téli gyümölcseinkre, mert 
a kézzel szedett eisőoszfáiyu,  úgyne-
vezett »tábla almának«, amelyiknek az 
átmérője G cm. vagy pedig a kerülete 
18 cm, máris 4—6 leu ez ára kgram-
monként. Az őszön, az állatoktól vé-
dett kertekben minden gazda vessen 
vadalma és vadk-jrle-magot, hogy ab-
ból a jövő tavaszon mentől több cse-
mete keljen ki beoltás és szaporítás, 
esetleg vadoncképpen való eladás cél-
jából. Ennek ís kitűnő ára van. 

Búzatermésünket a f  évben a 
rozsda tette tönkre. Tudományos meg-
állapítás szerint, ha mütrágyázva lettek 
volna a vetések, e nagy csapás nagy-
részben kikerülhető lett volna. Szuper-
foszfát  készpénzfizetés  ellenében a 
mezőgazdasági kamaránál és alulírott-
nál kapható mm.-ként 360 lej árban 
(Varró  Elek.) 

Sladötulajdonos: a Könyvnyomda B-T. 
Odorheiu—Székelyndvarhely. 

ELADÓ HAZ, 
5 tágas szobával, melyben lakás 
mellett Iroda is elhelyezhető. A 
masszív, boltíves, tágas pince-
helyiségek raktárnak is használ-
hatók Értekezni lehet Str. Prin-
tul Nicolae (Árpád-u ) 11 sz. alatt. 

Autómmal 
személy- és teherszállítást 
a legjutányosabb áron 

vállalok.  

Miklós Károly 
Strada Stefan cel Maré 

(Malom utca) 18 szám 

• • • • 
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