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Bulev. Besrele Ferdinánd 14 sz&m 

(V. Kossuth-utca). 
— — Telefonszám  ; 34. — 

A parlamenti 
vizsgálóbizottság 

a j t l i u s 24-iki tanácsosi szená-
torválasztás ügyében október 
23-ikán, vasárnap éikezik váro-
sunkba és kezd) meg feladatának 
teljesítését. 

Ez a rövid hiradás bizonyára 
ismét felveti  sokakban a kérdést: 
miképpen fogja  megoldani e bi-
zottság rendkívüli feladatát  ? Nem 
kételkedhetürk abban, hogy a 
vizsgálat elrendelésének a célja 
az Igazság kiderítése volt. S 
ha ez volt a cél. nincs okunk 
kételkedni abban sem, hogy a 
kiküldött vizsgálóbiztosok is fel-
adatuknak magaslatára fognak 
emelkedni s nem engedik sem 
az igazságkeresés nagy eikölcsí 
jelentőségét, sem a maguk egyéni 
tekintélyét melléktekíntetek és 
politikai elfogultság  által eilio-
mályositlatni. A kormánynak s 
az ő nagy pártjának sem érdeke, 
hogy.ezeket a. nagy szemponto-
kat egyetlen mandátum és egy 
jelentékte en ember kedvééit fel-
áldozza. Sokkal többet fog  érni 
neki is az, ha büszkén és fele-
melt fővel  híidetheti, hogy az 
igazságkeresés útjába semmi aka-
dályt nem állított, a törvényes 
eljárásnak szabad folyást  enge-
dett és nem akart egy veszendő 
mandátumot minden áron meg-
tartani. 

A magyarságnak s a hivata-
los M agyar Pártnak ezzel ^ s z t a 
és aggodalom nélküli b í ^ l o m -
mal keU néznie a bekövetkező 
vizsgálati eljárás elé. E bizalom-
nak kell társulnia azzal a benső 
tudattal, hogy az igazság az ő 
olda'án van. 

C e ez a kettős lelki érzés 
töltse el a tisztalelkü tanukat is, 
akik a bízcttság előtt meg fog-
nak jelenni, hogy tanúságot te-
gyenek a magyar ügy mellett. 
Félelem és elfogultság  nélkül 
vallja meg mindenikük a való-
ságot, amit tud, ami az emléke-
zetes feketevasárnap  az egész 
vármegye szemeláttára történt s 
akkor az eltemetett igazság fel-
támad és győzedelmeskedni fog! 

Ujabb kitüntetés érte dr. Balogh 
Arthurt. A népkisebbségek nemzetközi 
kongresszusa elhatározta, hogy Genf-
ben állandó bizottságot állit föl,  mely-
nek az lesz a feladata,  hogy ellen-
őrizze, hogyan alkalmazzák a Nép-
szövetség egyes hivatalai a kisebbségi 
jogvédelmi eljárást, Ezenkívül ez a 
bizottság rendelkezésére áll a panasz-
szal élő kisebbségeknek és készséggel 
szolgál útbaigazításokkal. Az uj bizott-
ságnak mindössze három tagja van s 
ezek egyike a romániai magyar ki-
sebbségi élet tudós vezető embere, 
dr.  Balogh Atúmt  szenátor, akit, mint 
a nemzetközi jog és kisebbségi jog-
védelem tudós tekintélyét, méltán ért 
ez az ujabb kitüntető elismerés. 

A népszövetség igazat adott 
a csíki székelyeknek. 

Azt a kitartó és SZÍVÓS munkát, 
melyet a jogtalanul elvett Csiki Ma-
gánjavak visszaszerzése érdekében a 
mi szenátorunk, Balogh Arthur dr. és 
Paál Gábor dr. csiki képviselő évekkel 
ezelőtt inditott meg a népszövetség 
előtt, — végre siker koronázta. A si-
ker rem nevezhető százszázalékosnak 
az elért anyagi eredmény szempont-
jából : de teljes diadalt jelent erkölcsi 
és kisebbségjogi szempontból. 

A népszövetség a folyó  év tavaszán 
háromtagú bizottságot küldött ki, a-
melyben Anglia, Japánország és Nor-
végia képviselői vettek részt. A bizott-
ság feladata  az volt, hogy a jogi kér-
dés kikapcsolásával keressen gyakor-
lati megoldást. Ez a bizottság a Csik-
megyében megtartott helyszini vizsgá-
lódás alapján is igyekezett teljesen 
megismerni az ügy állását. A vizsgá-
lódások alapján előbb arra kérte a ro-
mán kormányt, hogy az állam birtok-
lásábatv maradi javakat ie!j'?gcn adja 
vissza vagy adjon kártalanítást. Mint-
hogy a kormány erre nem volt haj-
landó s a gyakorlati megoldás igy 
nem lett volna elérhető, a bizottság 
azt az ujabb javaslatot tette a nép-
szövetségnek, hogy a csiki javak régi 
jogi személyiségének és alapszabályai-
nak visszaállítása mellett adassanak 
vissza az összes városi ingatlanok (a 
Vigadó, a régi törvényszék, a földmi-
vesiskola, a katonai laktanya) s a régi 
igazgatóságtól átvett egyéb értékek, 
a Borszék fürdőn  levő 19 szobás 
üdülőház, az erdőkből és legelőkből 
mintegy tizenkétezer holdnyi terület s 
ezenkívül az állam kötelezze magát, 
hogy a csíkszeredai leányiskolában 
magyar tannyelvű osztályokat állit fel 
s a csiksomlyói árvaházban is gon-
doskodik a magyar gyermekeknek 
anyanyelvükön való oktatásáról. Vé-
gül vállalja át az állam a javak régi 
tisztviselőinek és nyugdíjasainak a 
a nyugdijait. Ézt a javaslatot a nép-
szövetség elfogadta  s ezzel a Csiki 
Magánjavak ügyében az eljárás a nép-
szövetség előtt befejeztetett. 

Ismételjük, bár az anyagiakban 
elért eredmény is jelentékeny, mégsem 
teljes, mert az erdő és legelő területek-
ből mintegy ötvenezer holdat most 
sem adtak vissza, s az elvétel óta 
okozott károkért az állam kártalanítást 
nem ad, pedig csak a letarolt erdők-
ben okozott kár több százmillió lejre 
rug. Be teljes az erkölcsi  siker,  mert a 
Csiki  Magánjavak  szervezetét  s annak 
önkormányzati  jogkörét  a népszövet-
ség döntése  teljesen visszaállitotta  s 
ezzel elismerte,  hogy az 1923 évben 
kezdődött  elkobzás  jogtalan  volt.  Ez 
pedig a Székelyföld  kisebbségjogi 
helyzetét a külföld  előtt is kellő meg-
világításba állitja. 

Ezért viseltetik hálával az egész 
romániai magyarság Balogh Arthur dr. 

és Paál Gábor dr. iránt, akik nagy 
tudással, fáradságos  utánjárással, ön-
zetlen lelkesedéssel harcolták ki az 
eredményt. 

A csiki székelyek külön elismeré-
süket és köszönetüket is kifejezték 
szenátorunkkal, Balogh Arthurral szem-
ben, aki a kisebbségi jogok érdekében 
végzett működésével világhírre tett 
szert s aki tekintélyének és tudásának 
teljes súlyát érvényesítette most" is a 
Csiki Magánjavak ügyében. 

Pereg a dob. 
Ez alatt a cim alatt immár állan-

dó róvatot nyithatunk, ha csak azokat 
az adóárveréseket akarjuk is megírni, 
amelyek nem is annyira a törvényes 
rend, az adóbeszolgáltatás érdekében 
történnek, hanem inkább a zaklatás, 
az - Tiidázés--7envgét - viseiric mt gukon. 
Zaklatásnak és üldözésnek lehet te-
kinteni az olyan eseteket, mint ami-
lyennek kedden voltunk szemtanúi, 
amikor Zetelakáról egy tekintélyes, 
jómódú kereskedőnek a bolti be-
rendezését szállították be a város-
ba, ami ellenkezik a törvény ren-
delkezéseivel is. Olyan visszaélések 
történnek már az adóbehajtások körül, 
amelyek nemcsak azoknak a megszün-
tetését, hanem a visszaélő közegek 
fegyelmi  megfenyitését  is indokolttá 
tennék. 

Zaklatásnak kell minősítenünk 
azt az eljárást is, amely nem elég-
szik meg, ha az adós adójának egy 
részét, vagy éppen nagy részét meg-
fizette,  hanem nyomban a legkímé-
letlenebb szigorral törekszik a csekély 
hátrálékot is behajtani. Nem lehet célja 
az észszerű behajtásnak az olyan 
kényszergetés, amilyent egyik nagyobb 
kereskedővel szemben városunkban 
alkalmaztak, akitől bár 45.000 lej adó-
jából 39.500 at ezévben már megfize-
tett, a jelentéktelennek mondható hát-
rálékot is türelmetlen foglalással  akar-
ják behajtani, hogy még lélekzethez 
se juthasson. Az észszererüség éppen 
az követelné, hogy az adófizetőt,  aki 
tanújelét adta fizetési  készségének, ne 
kedvetlenitsék el még foglalkozásában 
is, amelynek nyugodt folytatása  nem-
csak a kenyérkereset, hanem az adó 
kikeresése érdekében is elengedhetetlen 
szükség. Észszerüséget és lelket kel-
lene belevinni az adófelhajtás  politi-
kájába, s akkor elkerülhető lenne, 
hogy még tisztviselők is áldozatul do-
bassanak az elhibázott rendszernek, 
amely áthelyezéssel büntet kisebb 
tisztviselőket, akiket már nem lát elég 
erélyeseknek a tempó fokozásához,  s 
akik helyett mosc már magasabb rangú 
tisztviselőket von el az őket illető 
belső munkától. 

Arany-emlékűnnepély. 
A székelyudvarhelyi ref.  tanítónő-

képző intézet ifjúsága  Arany János 
emlékére, halálának 50 éves évfordu-
lója alkalmából, f.  hó 22 én, szomba-
ton este 8 órakor az intézet torna-
csarnokában emlékünnepélyt rendez, 
amelyre ezúttal is szerstettel hívja 
meg a szülőket, az iskola barátait s 
az érdeklődő közönséget. 

Az ünnepély műsora a következő : 
1. Megnyitót mond Nagy Elemér 

tanár. 
2. Jakab Ö.: Arany János. Sza-

valja Nagy Etelka VII. o. t. 
3. Arany—Sztojanovics : Rege a 

csodaszarvasról. Énekli az ifjúsági 
énekkar. A karénekben előforduló  ma 
gánszólamokat éneklik : Magyar: Győri 
Anna VII. o. t. Hunor: Szász Irma VI. 
o. t. Első lovag : Smidt Irma VI. o. t. 
Második lovag: Glátzer Magda VI. 
o. t. 

4. Emlékezés Arany Jánosról. 
Bálint Júlia VII. o. t. előadása. Az 
előadás folyamán  Arany következő 
verseit szavalják: a) Itthon, szavalja 
Dávid Gabriella VII. o. t. b) Juliska 
lányomhoz,- szavalja Téglás Erzsébet 
V. o. t. c) Vágy, szavalja Keresztes 
Ilona Vll. o. t. d) Kertben, szavalja 
Gerőffy  Júlia VI. o. t. e) Visszatekin-
tés, szavalja Tőkés Erzsébet VII. o. t. 

5. Arany J.: A tudós macskája. 
Énekli az ifjúsági  gyermekkar. 

6. Arany J.: Toldi IV. É, (Bence 
és Miklós találkozása.) Megjelenítés. 
Szavaló : Nagy Sári IV. o. t. Miklós : 
Puskái Gizella VI. o. t. Bence: Bardóci 
Rózsi VI. o. t. 

7. Arany—Révfy  : Szondi két ap-
ródja. Énekli az ífj.  énekkar. A balla-
dát megjelenítik: A török szolga: Csórj i 
Mária VII. o. t. Az első apród : Győri 
Anna VII.-o. t. A második apród : Bol-
dizsár Gizella VI. o. t. 

8. Arany J.: A bajusz. Előadja 
Gazdag Ilona VII. o. t. 

9. Arany J.: Tengerihántás. Meg -
jelenités. Dalos Eszter és Tuba Ferkó 
történetét elmeséli Vass Mária VII. o. t. 

A zárórák változása. A munka 
ügyi ínspectorátus rendelkezése szerint, 
melyet velünk a rendőrség közöl, vá-
rosunkban változott záróra lépett életbe, 
tekintettel arra, hogy a fürdőszezon 
lejárt, s a legutóbbi zárórák itt Udvar-
hely fürdővárosi  jellege folytán  voltak 
érvényben. Ezentúl a rendelkezés sze-
rint : a kereskedések hétköznapon d, 
u. 1—3 óráig tartandók zárva, este 
pedig 7 órától, mig szombaton és ün 
nep előtt való napokon este 8 órakor 
tartoznak zárni. Borbélyüzletek d. u. 
1—3 óráig zárandók, este 7 órakor, 
szombaton és ünnep előtt való napokon 
pedig este 11 órakor. Kereskedelmi és 
ipari irodák, ügynökségek, bankok d. u. 
1—3 óráig tartoznak zárni és este 
7 órától, szombaton és ünnep előtt 
este 8 órától. Mindezek az üzletek 
vasárnap és ünnepnapokon zárva tar-
tandók, a cukrázdák, cukorkaűzletek 
azonban egész nap nyitva lehetnek, 
a mészárszékek és hentesüzletek 10 
óráig, s árulhatnak (de nem dolgoz-
hatnak) a pékek is 10 óráig. Fényké-
pészetek, virágkereskedéseit nyitva le-
hetnek egész nap. 

A Székely Dalegylet nagy hangversenye S g i T T i a . " 



2. oldal. SZÉKELV KÖZÉLET 1932 október 15 

Ostromállapot Máréfalván. 
Valóságos és tényleges ostrom • 

állapotot létesített Máréfalván  a fékte-
lenkedő hatalmi tulkapás : 7-ikén, pén-
teken a községi dobos utján, tehát hi-
vatalos módon közhírré tették, hogy 
este 8 órán tul két vagy több ember-
nek tilos az utcán együttjárni, vagy 
ott tartozkodni s egy ember is csak 
lámpással járhat künn. Éppen, mint 
1919—20-ban 

A kiskirályok hatalmaskodásaitól 
a nép már annyira meg van félemlítve, 
hogy az ilyen rendeleteknek is vakon 
engedelmeskedik, s félvén  az ellenke-
zéstől, meg sem meri gondolni, mek-
kora visszaélést és törvénytelenséget 
jelent a hivatali hatalommal való ilyen 
léha és felelőtlen  játék, amely egy-
szerűen zár alá vet egy községet, 
megfosztva  az embereket legelemibb 
szabadságjoguktól. A megtévesztést és 
visszaélést fokozza,  hogy a valóság-
ban végre is hajtják a rendeletet, a 
csendőrörmester még a kukoricabon-
tásra vagy másféle  esti látogatásra 
menő legényeknek sem engedi meg 
az uton való járás-kelést s felírja  őket. 

Nem is tartozik az ügyhöz, mi-

ért történt az ostromállapot elrende-
lése. Csupán a hírszolgálat teljességé-
ért említjük meg, hogy a felekezeli 
iskola tanítói személyzetéről bizonyos 
ellentétek és hibák kerültek napvilágra 
s ezekkel kapcsolatosan titokzatos mó-
don beverték az egyik tanítónő abla-
kát s állítólag ez az oka az' ostrom-
állapot elrendelésének. De mindez 
mellékes. A lényeg az, hogy még ma is 
megtörténhetik a hivatali hatalommal 
való ilyen súlyos visszaélés, ami azt 
mutatja, hogy a kiskirályok sokkal 
biztosabbak a maguk dolgaiban, sem-
hogy a büntetéstől félnének.  A megyei 
Magyar Párttagozat vezetősége, mi-
helyt az esetről tudomást szerzett, 
nyomban feljelentette  azt dr. Bárbat 
prefectnek,  kérve a törvénytelen állapot 
megszüntetését, amit a prefect  kilátásba 
is helyezett. De a megtorlásnak sem 
volna szabad elmaradnia s főképp 
Simionescu  őrmesterrel szemben, aki 
a választások alatt is sorozatos bűn-
cselekményeket követett el s akit, a 
közrend érdekében, egy törvénytisz-
telő emberrel kellene kicserélni. 

Kétezeren nézték meg a 
gyűmSlcskiállitást. 

A Mezőgazdasági Kamara gyü-
raölcskiállítását, melynek anyagát a 
ref.  tanítónőképző nagytermében Ren-
dek Géza, Gyerkes Mihály és Lakatos 
Tivadar rendezték el Ízlésesen, októ-
ber 8-ikán d. e. 11 órakor, tekintélyes 
közönség jelenlétében, Sz. Szakáts 
Péter kamarai elnök tartalmas ismer-
tető és üdvözlő beszéddel nyitotta meg. 
Utána Deák Albert csehétfalvi  szé-
kely gazda mondott talpraesett és a 
természet szeretetétől áihátott, költői 
gondolatokban gazdag beszédben kö-
szönetet a kamara elöljáróságának a 
sok tanulságot kínáló kiállítás meg-
rendezéséért, s kiváltképpen a jól 
jövedelmező gyümölcstermelés felka-
rolásáért. Gyerkes Mihály, a kamara 
gyümölcstermelési kiküldölte, a kiállí-
tás anyagát ismertette. Szombaton 
délután a ref.  tanítónőképző 200 nö-
vendéke és tanárikara is megszemlélte 
a kiállítást. Vasárnap még több szem-
lélője volt a kiállításnak, akik számára 
a kiállítás vezetője szintén adott is-
mertetést. 

A kiállításon főképpen  az almafé-
lék voltak képviselve, körte, miután 
annak alig volt termése a jelen évben, 
igen kevés csoportban volt látható. 
Résztvett 42 kiállító 52 fajta  alma- és 
körtefélével,  ami 161 csoportban volt 
ügyesen elrendezve. A bírálóbizottság 
javaslata alapján I ső osztályú kitün-
tetésben, aranyérem oklevél jutalom-
ban részesültek: dr. Szöllősí Ödönné, 
Szakáts Zoltán, Ugrón Ákos, özv. Lá-
nyi Imréné, id. Kassay F. Dénes, Csia 
Kálmán, Somodi Ferenc, Lakatos Ti-
vadar, Deák Ferenc, Sztojka Gyár-
fás,  Varró Elek, özv. báró Dániel Gá-
borné, Lőrincz Lászlóné, Szent Fe-
rencrendi zárda. Szabados Mihály, 
Deák Albert Csehétfalva,  dr. Mezei 
Ödön körte-félével,  Bálint Mihály, dr. 
Fábián László és Nagy Imre, a Chi-
noin és a Moskovíts gyümölcsvédelmi 
gyárak lerakataí, a Holder permetező-
gép lerakata. Utólag érkezett be a 
besztercei szász gazdasági iskola ki-
váló szép batulalma gyűjteménye, 
mely a Ziegler-féle  gyógyszertár kira-
latában kapott elhelyezést. Az első-
osztályu kitüntetéseken kívül sokan 
nyertek II. osztályú jutalmazást ezüst-
érem oklevél alakjában és a III. osz-
tályba sorozottak dicsérő oklevelet. 

Természetes, hogy mindenik ki-
állítót egyforma  elismerés illeti meg a 
nemes érdeklődésért és a másokat 
buzdító részvételért. Az áldozatért, fá-
radozásért pedig a kamarát és a ren-
dezőket illesse a közönség elismerése. 

A gyümölcskiállítás jelentőségét 
már megnyitó beszédében méltatta a 
kamara elnöke, rámutatva a gyümölcs-
termelés közgazdasági fontosságára. 

amely különösen akkor emelkedik ki 
fokozottabban,  amikor, mint az idén 
is, silányabb a gabonatermés, s ami-
kor a gyümölcstermelésből lehet a 
gazda jövedelmét pótolni. Éppen ebből 
a célból gondoskodott a kamara az 
az idei gyümölcstermés értékesitheté-
séről, arnidőn az udvarhelymegyeí 
almatermés exportjának megszer-
vezését megindította, kiküldötte meg-
bízottját Budapestre vevőket keresni 
és a beviteli engedélyt megszer-
vezni. Ez sikerüli is. Megyénk vas-
útállomásain történő átadás mellett 
7—8 leus árat érthetünk el a Jona-
thán, Parmen, Batul, Ponyik stb. ne-
mes fajtájú  .'ílmák kilójáért. Akadályai 
ezen exportnak az államok között 
fennálló  pénzügyi korlátozások, me-
lyeknek elintézése végett a kamra 
megbízottja jelenleg Bukarestben tar-
tózkodik. Ha ezen nehézség elintézése 
sikerül, ugy az elsőminőségü almánk 
exportálását semmi sem gátolja. Al-
máink közül a Jonathán és Parmen a 
legértékesebbek, tehát vigyázzunk az 
eladásnál, mert ha ezeket külön el 
adtuk, ugy a megmaradó almafajok 
csak kevesebb pénzért lesznek elad-
hatók. A kamara export-akciójának 
főelőnye,  hogy a kevésbé divatos 
almák is egy árban adatnak el. 

Ezen export lehetőségéről a na-
pokban kap értesítést a gazdaközönség. 

Ipartestületi ügyek. 
Országos kirakó vásárok: októ-

ber 15 én Lövéte, Parajd, Dicsőszent-
márton, Ujszékely, 17-én Csíkkarc-
falva,  Erked, Nagyenyed, 21én Brassó, 
Kíssínk. 

Az egész ország kisiparos osz-
tálya már évek óta emeli föl  szavát, 
küzd az elviselhetetlen adóterhek ellen, 
s bár ezek ellen képviselők és szená-
torok is több ízben szólaltak fel  az 
országházban, a túlhajtott megadózás 
és a könyörtelen behajlások, az évek 
óta tartó munkanélküliség mellett, a 
kisiparososztályt, teljesen koldusbotra 
juttatták. 

Ennek ellenére városunkban az 
adóbehajtás olyan méreteket öltött, 
amilyenre példa még soha nem volt. 
A végrehajtók házról-házra járva, kö-
nyörtelen szigorúsággal követelik az 
adóhátrálékok megfizetését,  szerszá-
mot, bútort és minden megfoghatót 
lefoglalnak,  hogy azt potomáron el-
árverezzék. Ipartestületünknél állan-
dóan jelentkeznek iparos testvéreink, 
elkeseredett hangon panaszolva, hogy 
az adóhátrálékok behajtása lelketlenül 
és túlzott szigorral történik, munkától 
meggörnyedt öreg iparosok, akik egy 
egész életen át becsülettel viselték 
az adófizetési  kötelezettségeket, ma 

könnybeborult szemmel, reszkető kéz-
zel magyarázzák a munkanélküliség 
által okozott nyomorúságot. Ez a 
hibás, mondják, abban, hogy munkás-
kéz tétlenül áll, a család éhezik és az 
iparosnak egész családjával nézni kell, 
hogy hurcolnak el mindent és kótya-
vetyélik el az adó miatt. Mindezek 
folytán  ipartestületünk a következő 
kérést terjeszti elő a vármegye pre 
fectusához: 

Prefectus  Url 
Ugy a helybeli, mint a vidéki 

iparos testvéreink adójának behajtási 
körül történő eljárások miatt a vég-
elkeseredés hangján fordulunk  Önhöz, 
kérve, jöjjön velünk a városba, jöjjön 
házról-házra és győződjék meg sze-
mélyesen arról a nyomorúságos hely-
zefről,  melyben ma az iparos osztály 
szenved. Győződjék meg, hogy a mű-
hely néma csöndben áll, jövedelem 
már évek óta nincsen, a nélkülözés és 
a gondok felőrölték  nemcsak a munkás 
családfőt,  hanem az egész családot is. 
Jöjjön és nézze meg, hogyan foglal-
naK le szerszámot, bútort és minden 
megfoghatót  adóhátrálék fejében,  győ-
ződjék meg arról, hogy itt nem az 
adófizető  polgár a hibás, hanem hibás 
az a sors, amely ma nemcsak itt 
helyben minket, hanem már az egész 
világot fojtogatja. 

Vagy jöjjön velünk az ócskapiac-
ra és legyen szemtanuja annak a 
szomorú jelenetnek, mikor az adófizető 
polgár szegényes bútorait és minden-
féle  holmiját kótyavetyélik el potom-
áron adóhátrálékok miatt, tekintsen a 
lelkébe annak a sok szenvedő és el-
keseredett polgárnak, aki ezt a tortu-
rát végig kell, hogy szenvedje, amely 
felér  egy nyilvános akasztással szá-
mára. S ha már több esetben bebizo-
nyította, hogy városunk polgárságát 
szenvedéseiben sietett megsegíteni, ugy 
jöjjön ez alkalommal is védelmére, 
nemcsak a városi, hanem a vidéki 
iparosságnak is és hasson oda, hogy 
az illetők az árverezések felfüggeszté-
sével legalább kapjanak időhaiadékot 
a részletekben való fizetésre.  Erre kéri 
ipartestületünk a Prefectus  urat és 
hisszük, hogy kérésünket nem fogja 
félredobni,  hanem intézkedni fog  arra 
nézve, hogy a polgárság kivégzése 
meg legyen áliitva. 

Az ipartestület elnöksége 

Az udvarhely-espereskerületí róm. 
kath. iskolatanács f.  hó ll-én tartotta 
meg szokásos évi gyűlését Pál István 
prelátus, ker. főesperes  elnöklete mel-
leit. A tartalmas elnöki megnyitó és 
jegyzőkönyvfelolvasás  után Dobos Fe-
renc dr. tett javaslatot a téli évadban 
rendezendő előadások iránt. Az isko-
lák állapotára vonatkozó tanfelügyelői 
jelentéssel kapcsolatban élénk megbe-
szélés tárgya volt egyes tanügyi sze-
mélyeknek iskoláikkal szemben való 
magatartása. Végül az iskolatanács 
kimondotta, hogy ragaszkodik a 14%-os 
kulturadóban való részesedéshez és 
annak kifejezését  mindenütt a legeré-
lyesebben sürgeti. A közgyűlés az 
elnök záró szavaival végződött. 

x Piacon a legjobb forgalmú  he-
lyen a Csaló és Kun-féle  üzlethelyiség 
azonnal kiadó. — Ugyanott a beren-
dezések, pénzszekrény, mérlegek ol-
csón eladók. Értekezni lehet Schuller 
Viktor üzletében. 

A Székelykeresztari Jótékony 
Nőegylet jabileuma. 

A Székelykereszturi Jótékony Nő-
egyesület 50'éves fennállásának  em-
lékére okt. 8 án jubileumot rendezett. 
Valóban örömünnepe volt e nap a 
Székelykereszluron és vidékén lakó 
magyarságnak, mert az impérium át-
vétele óta ilyen lélekemelő, megható 
ünnnepély nem volt e minden szép-
ért és jóért lelkesedő kis városban. 
A jubiláris díszközgyűlés az unitárius 
főgimnázium  tornatermében délelőtt 
11 órakor a főgimnázium  dalárdájá-
nak egészen preciz üdvözlő énekével 
kezdődött. Azután özv. Ugrón Zoltán-
ná elnök mondott megható szép meg-
nyitót. Majd Szentmártoni Kálmán tit-
kár ismertette az egyesület 50 éves 
történetét, melyből nyilvánvaló lett, 
hogy 50 év óta nem volt Székelyke-
reszluron egyetlen hazafias  és társa-
dalmi megmozdulás sem, melyben a 
a Jótékony Nőegyletnek tevékeny ré-
sze ne lett volna. Ötven év alatt az 
egyesület a szegényeknek mintegy 
kétmillió leu segélyt adott, erkölcsi ha-
tása pedig számokkal és szavakkal 
kifejezhetetlen.  Azután következtek az 
üdvözlések, melyek szebbnél szebb 
formában  fejtették  ki a szeretet, az 
együttérzés, a kitartás szükségét. 

Élőszóval a következők részéről tör-
téntek üdvözlések : a r. kath. egyház-
község, református  egyházközség, uni-
tárius egyházközség, székelykereszturi 
községi elöljáróság, székelyudvarhelyi 
Jótékony Nőegylet, az udvarhelyme-
gyeí ref.  Nőszövetségek és a székely-
kereszturi ref.  Nőszövetség, a székely-
kereszturi Dávid Ferenc-Egylet Nő-
szövetsége, a székelykereszturi Jóté-
konycélu Társaskör, a székelykeresz-
turi egyházköri Dávid Ferenc Egyesü-
letek, a székelykereszturi unitárius fő-
gimnázium elöljárósága, az unitárius 
főgimnázium  ifjúsága,  a székelykeresz-
turi Kaszinó elnöksége, a székelykeresz-
turi Filharmóníkus Társaság, a Ke-
resztúri Athlétikaí Klub, a székelyke-
reszturi ipartestűlet, a Székelykeresz-
turi Iparos Dalárda. Átiratban vagy tá-
viratilag szintén sokan küldöttek me-
leghangú üdvözletet a Jótékony Nő-
egyesűletnek, köztűk BorosGyörgy dr. 
unitárius püspök, s a Romániai Magyar 
Nők Központi Titkársága. 

Az ünnepély után özv. Ugrón 
Zoltánné látta vendégül az idegen 
vendégeket és a tisztikart fiatfalví  kas-
télyában, ahol Szentmártoni Kálmán 
üdvözölte Ugrón Zoltánnét, mint a 
jótékonyságnak megtestesítőjét, hiva-
tott apostolát. 

A jubiláns estélyen oly sokan je-
lentek meg, hogy a főgimnázium  tá-
gas tornaterme nem tudta befogadni 

A rádiótechnika modern irányelvei: 

kevés lámpaszám biztosítja a torzitallan, kellemes hangot, árnyékoltrácsú lámpák 
a nagy hangerőt. — Az alább felsorolt  rádiók Te!efunken,  Philips, Standard 
művek által használt modern kapcsolási elvek szerint árnyékoltrácsú csövekből 
és kifogástalan,  jó minőségű alkatrészekből vannak felépitve  Mindegyik igen 
jól működik, fele'ősség  mellett adom, 
3 lámpás r. (gyári ára 7000 L ) 4050 L. 
Ugyanaz hálózati kivitelben (gyári ára 8800 L.) 6000 L. 
4 lámpás r. 2 hangoló körrel 5000 L. 
Ugyanez pand-pass szűrővel 6000 L. 
4 lámpás r. 2 nagy frekvenciája  árnyékoltrácsú lámpával (gyári 

ára 12000 L) 7000 L. 
Ez utóbbi készülék antennája 2 m. es réz-rud, függönyrud,  esetleg nappalra tető 
alá is elrejthető 6—10 m.-es réz huzal. Már kora d. u. Bukarest, Budapest mel-

lett Varsó, Lemberg, Prága, Bécs, Róma leadóit is hozza hangszóróban. 
Hangszórókat különböző kivitelben és minőségben, megbizható anyagok-

ból összeállított akk. telepeket olcsó árban szállítok. Átalakításokat, javításokat, 
jutányos áron vállalok. 

Albert rádiótechnikai műhelye Odorheiu 


