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Adóamnesztia. 
A pénzügyminiszter amnesz-

tiarendeletet adott ki az adó-
hátrálékosok javára. Százalékos 
engedményeket biztosit azoknak, 
akik 1932 december 31-ig adó-
hátrálékukat befizetik.  És pedig 
elenged az 1927 évi hátrálékból 25 
százalékot, az 1928 éviből 20-at, 
az 1929 éviből 15-öt, az 1930 
éviből 10 és az 1931 éviből 5 
százalékot. 

A székelyföldi  adózópolgár 
méltó megdöbbenéssel olvashatja 
ezt a híradást. 1927 évi adóhát-
rálék? Hát van Romániában olyan 
adófizető,  akin még az 1927 évi 
adót sem hajtották fel  ? 

Bizonyára van. Ha nem volna: 
nem emlékezne meg róluk a 
kegyelmi rendelet. De hol van 
ilyen adóhátrálékos ? Bizonyára : 
a Székelyföldön  nincs. 

Íme, mik sülnek ki egy ilyen 
kegyelmi rerdeletből. Olyan adó-
hátralékosok vannak S.Z ország-
ban, akik még az 1931 évi, — 
sőt az 1930, 1929, 1928 és leg 
végül még az 1927 évi adójuk-
kal IS hátrálékban vannak s ezek-
től a miniszter amnesztiával, szá-
zalékos engedményekkel kecseg-
teti ki a hátrálék befizetését.  . . 

A Székelyföldön  pedig árve-
rezik a kereskedőt, az iparost, 
a földmivest,  nem az 1927 évi 
— nem is az 19̂ 1 évi adóért, 
sőt nem is az 1932 évi első, 
második, vagy harmadik fertály-
ért, hanem az 1932 évi utolsó 
fertály  utolsó filléréért! 

Ez az amnesztia-rendelet 
nem nekünk szól. A Székelyföl-
dön nincs olyan tdózó polgár, 
aki abból valamit részesülne. Itt 
az amnesztia-rendeletet megelőzik 
a párnák, a varrógépek, a bolti 
berendezések, amelyek előbb ér-
nek a Kőkereszt-térre, mint a 
kegyelmi rendelet, A Kőkereszt-
téren pedig, amint Jézus keresztre 
feszittetése  példázza — nincs 
kegyelem. 

Királyi l(itüntetés ~ ma-
gyarpárti szenátornak. 

A király Gyárfás  Elemér szená-
tort a Meritul Comercial 9Í Industrial 
első osztályú érdemrendjével tüntette 
ki. A kitüntetés a legmagasabb elis-
merése annak a fáradhatatlan  és hasz-
nos munkálkodásnak, melyet a ma-
gyarpárti szenátor az ország közgaz-
dasági életének fellendítése  érdekében 
évek óta folytat.  Gyárfás  legutóbb a 
konverziós törvény tárgyalásakor szer-
zett nagy érdemeket, amidőn a kon-
verzió fenntartása  és az egész lakos-
ság javára való kiterjesztése mellett 
harcolt. 

Közigazgatási választások előtt. 
A vármegyében bekövetkező köz-

igazgatási választásoknak országos je-
lentősége lesz. Tudva van, hogy a 
legtöbb megyében visszaállították a 
törvényesen választott, de törvényte-
lenül feloszlatott  régi megyetanácso-
kat, a mi megyénk azonban most sem 
tartozik azok közé a szerencsések 
közé, amelyek el fogják  kerülni az 
ujabb választási küzdelem megrázkód-
tatásait. Hogy-hogy nem, de ugy tör-
tént, hogy a székely anyavárixiegye 
választott tanácsának feloszlatását 
törvényesnek mondották ki. Újból a 
a nép szava kell, hogy döntsön a 
nagy kérdés felett:  kik a hivatottak a 
vármegye ügyeinek vezetésére ? 

Nem tudjuk, keresték-e az ille-
tékesek a módot, hogy e választás el-
kerülhető legyen. Azt sem tudjuk, 
akartak volna-e okot és módot találni 
arra, hogy a feloszlatás  törvénytelen-
ségét mondhassák ki és igy a válasz-
tást valóban elkerüljék. De nem is ku-
tathatjuk most már ezeket a titkos 
rugókat. Le kell ŝ rámcIhunS. azzal u 
a ténnyel, hogy a legmagyarabb vár-
megyét ujból erőpróba elé állitják. 

S éppen ez a tény teszi a mi 
vármegyénk közigazgatási választását 
országos jelentőségűvé. Azok az er-
kölcsi és anyagi megterhelések, a-
melyeket tizennégy év óta raknak a 
romániai magyarságra, a mi várme-
gyénKet nyomják legsúlyosabban. Mert 
ez a vármegye a szive a romániai 
magyar nemzetnek. Ha vereség vagy 
sikertelenség éri e vármegyében ' a 
magyarságot, azt az egész romániai 
magyarság vereségének könyveli el a 
magyarellenes sajtó és a magyarelle-
nes rosszindulat. Pedig mindent elkö-
vettek eddig, hogy az alkotmányos 
küzdelmekben e vármegye magyar-
sága alul maradjon, A mult tanulsá-
gai szerint nincs okunk abban biza-
kodni. hogy ezután másképp lesz. 
Máris olyan hireket kaptunk, hogy 
egyes községekben már megindult a 
a törekvés a magyarság bekerítésére. 
A választások még el sincsenek ren-
delve s már listákkal kísérleteznek, 
amelyeknek a magyarság egy-két 
községi vezetőjét szeretnék megnyerni, 
hogy ezzel elejét vegyék az egységes 
fellépésnek.  Pedig az egység és össze-
tartás lesz most is egyedüli fegyve-
rünk és erősségünk, mert csak ez tud 
ellenállani a megszokott törvénytelen-
ségeknek. 

A magyar léleknek tehát azzal a 
tudattal és azzal a kollektiv elhatá-
rozással kell megvárnia a választási 
küzdelemre való felvonulást,  hogy ez 
a harc az egész romániai magyarság 
harca lesz, amelyet nem szabad gyön-
gítenie személyes, szempontoknak, 
egyéni kényelmeknek, felelőtlen  alki> 
dozásnak vagy meghunyászkodásnalfc 
Már az előzetes kísérletekkel szemben 
is bátran hivatkozzék mindenki arra, 
hogy a magyar szavazatok felett  csak 

egyetlen rendelkezési jogot ismer el s 
ez a jog a nemzeti közérdeké és a 
nemzeti közvéleményé. Döntse el a 
választó polgárok akarata, hogy kik-
nek a kezébe teszi le a lakosság sorsát, 
életét, vagyonát és jövőjét s ne en-
gedje meg senki, hogy ezt az elhatá-
rozást a jegyzők és más fizetett  hi-
vatalnokok, vagy lelküket vesztett re-
negátok rábeszélése, megtévesztése 
vagy fenyegetése  befolyásolja. 

Ez az intés nem jelent kihivó el-
zárkózást a békés megegyezéssel szem-
ben. Ilyen elzárkózást a magyarság 
sohasem tanúsított ezelőtt sem. De 
a békés megegyezésnek két feltétele 
van. Az egyik az, hogy a magyarság-
nak meg kell kapnia a számbeli fö-
lénynek megfelelő  arányos képvisele-
tet. A másik az, hogy az elhatározás-
nak a békés megegyezésben is egysé-
gesnek s a polgárság akaratával meg-
egyezőnek kell lennie s a megegye-
zésben csak olyan tényezők képvisel-
hetik a magyarságot, amelyek a be-
léjük helyezett oizalomnál fogva  hor-
dozzák a nemzet előtt a politikai és 
erkölcsi felelősséget. 

Az uj kormány 
ezúttal hirtelenebb fordulattal  alakult 
meg, mintahogy az egymással vesze-
kedő politikusok akarták volna. Az 
uralkodó erélyes szóval figyelmeztette 
a. nemzeti-parasztpárti politikusokat, 
hogy ha éppen ők, akik mindig az 
alkotmányos rendszer őreinek tüntet-
ték fel  magukat, okoznak nehézséget 
a válság megoldásában és nem tudják 
megtalálni a kivezető utat: akkor 
kénytelen lenne olyan módokat is 
igénybe venni, amelyek esetleg túllé-
pik az alkotmányosság rendes sza-
bályait, mert mindent el kell követni, 
hogy az ország ne maradjon kormány-
zás nélkül. Az erélyes szó használ r, 
az egymásközti vetélkedést a politiku-
sok megszüntették és a válság meg-
oldódott. Maniu elvállalta a kormány-
elnökséget, Titulescu mint külügymi-
niszter lépett be a kormányba, Vaida 
pedig csak akkor fog  miniszteri tárcát 
vállalni, ha az orosz-román megnem 
támadási szerződés ügye elintéződik. 
A kormány többi tagjai: elnökhelyet-
tes: Mironescu, belügy: Mihalache, 
pénzügy: Madgearu, igazságügy: Po-
povici Mihail, közlekedésügy: Mirto, 
ipar és kereskedelem: Lugo?eanu, 
munkaügy :R. D. Joanitescu, közokta-
tás : Gusti. hadl^gy r«fí!CL-.rf:.-ÍL:, 
földmivelés  . Voicu Ni^escu, erdélyi mi-
niszter : Cri§an Ghita, beszarábiai: Pan 
Halipa, bukovinai: Sanciuc Saveanu. 

A konverzió, 
1. Husz holdon alóli adósok. 

Az eredeti konverziós törvényt 
módositó uj törvény lényegileg nem 
változtat a 20 holdon alóli gazdákra 
vonatkozó rendelkezéseken, amennyi-
ben ezeknek adósságai — ugy a ban-
kokkal, mint a magánhitelezőkkel szem-
ben is — 50 százalékos elengedésben 
részesülnek. Szövetkezetekkel szemben 
25 százalék az elengedés. A törvény 
18 hónapra felfüggeszti  a konverziós 
adósságokra vonatkozó jogviszonyok 
megállapítását. Ezen idő alatt bárme-
lyik fél  kérheti a bíróságtól annak el-
döntését, hogy az adósság konverzió 
alá esik-e. A biróság határozata ellen 
felebbezésnek  van helye. Az uj törvény 
életbelépésétől számított 6 hónapig a 
földmlves  adós ellen végrehajtásnak 
nincs helye, de az adós, ha a kölcsönt 
váltóra vette fel,  köteles a régi váltó 
helyett ujat adni. Ha az adós nem ad 
csereváltót, elveszti a konverziós ked-
vezményeket, amit a biróság mond ki. 
A cFereváltót még a birósági tárgya-
láson is fel  lehet ajánlani. Ha a hitelező 
bármi okból nem fogadná  el a csere-
váltót, az adós igyekezzék erre nézve 
valami bizonyítékot szerezni, pld. leve-
let, vagy tanukat. Ha az adós csere-
váltóját a kezes nem akarja aláírni, 
a kezes elesik a konverziós kedvez-
ménytől, vagyis az egész összegért 
felelős  marad. 

A törvény által engedélyezett 18 
hónap alatt adós és hitelező egymás-
sal kiegyezhetnek. A megegyezésre 
való törekvés azért célszerű, [mert ha 
ez sikerül, nem kell a bíróságokat j 

járni s az adós és hitelező közötti jó 
viszony is megmarad. Ezen idő alatt 
a törvény szerint csökkentett adósság-
összeg után, tehát az adósság fele 
(szövetkezeti adósságnál háromne 
gyede) után 4 százalékos kamatot 
kell fizetni.  A kamatfizetés  elmulasz 
tása nem vonja maga után a konver-
ziós kedvezmény elvesztését, de nem 
fizetés  esetén a 6 hónap elteltével, a 
hitelező pert indíthat a kamatokért a 
bíróságnál. A kamatokért csak a ter-
mésre és feJkelhetőségekre  lehet vég-
rehajtást vinni, a birtokra (fekvőva-
gyonra) nem. 

Az első 6 hónap elteltével további 
12 hónapi haladék illeti az adóst, ha 
a váltót 6 hónaponként ujból kicseréli 
s ha a kamatot fizeti. 

Ha az időhaladék (morátoríum) 
alatt az adós tőketörlesztést is telje-
sít, az igy fizetett  összeg duplán szá-
mítódik le az eredeti adósságból. Szö-
vetkezetekkel szemben másfélszeresen. 

El van törülve az a rendelkezés, 
hogy a konvertált adós birtokának 
művelési módját az állam írja elő, 

A törvény a 20 holdon alóli kedvez-
ményezettek közé sorolja azokat a 
földmlveseket  is, akik a földreform 
utján kaptak földet,  habár az még 
nincs is nevükre írva, sőt akkor is, ha 
az állami területen felül  20 holdig 
saját földet  is vettek. Konverzió alá 
esnek a 20 holdon alóli papok, taní-
tók, kisiparosok, a kismalmok 'tulaj-
donosai, falusi  tisztviselők és nyugdi-
jasok is, ha maguk müvelik földjüket. 

MOZI. — Szombat este fél 9, vasárnap d. u. fél 6 és este fél 9 órakor jön a legnagyobb filmcsoda: TRADER HORN. Bővebbet a hírek között 



2. oldal. SZÉKELD KÖZÉLET 1932 október 22. 

A forradalom 
Jugoszláviában egyre jobban lángol 
és terjed. Ujabban olyan hirek keltek 
szárnyra, hogy Délszlávla egy részét 
szétosztják a szomszéd államok között, 
más hirek szerint pedig együttes ki-
rályságot alakítanak Horvátországból, 
Magyarországból és Ausztriából. A 
német újságok szerint a jugoszláviai 
kormány ugy akarja megakadályozni 
az ország széthullását, hogy az egyes 
országrészeknek széleskörű önkor-
mányzatot ad, ezzel az autonómia-
tervezettel igyekeznek megnyugtatni az 
elégedetlen és forrongó  népeket. 

Ki parancsol Máréfalván? 
A máréfalvi  ostromállapotról irt 

cikkünk élénk érdeklődést és érthető 
megdöbbenést keltett megyeszerte. 
Felszólalásunk következtében az ost-
romállapotot megszüntették. Fenn ma-
rad azonban a kérdés: ki a felelős 
a vakmerő törvénysértésért? Ha az 
interimár biró adta ki a rendeletet, bi-
zonyára ő tartozik azért felelősséggel. 
Ha pedig az Ő tudtán kivül a csend-
őrőrmester léptette volna azt életbe, 
akkor bizony gyenge interimár biró 
lehet Máréfalván,  aki eltűri, hogy a 
csendőrőrmester ilyen hatalmaskodás-
sal beleavatkozzék a falu  életébe. Szé-
gyene lesz a mai közigazgatási rend-
szernek, ha a felsőbb  hatóságok na-
pirendre térnek az eset felett,  ha a 
felelősséget  meg nem' állapítják s a 
hivatali hatalommal visszaélő tettest 
meg nem büntetik. 

A porhintő felhívások  a karikás-
újságban nem elégségesek, mert szám-

- taial^/lsSí^éíeé' került már nyilvános-
ságra, de még egyetlen esetben sem 
láttuk a méltó megtorlást. Felemiitjük 
itt a kecsetkisfaludi  csendőrbruláütást, 
melyet annak idején maga a karikás 
újság vett védelmébe, azt irván, hogy 
a csendőrőrmester feljelentést  tesz 
»rágalmazói« ellen (tudniillik: elle-
nünk). Hol van a feljelentés  ? Hol ma-
radt a kegyetlenkedő csendőr meg-
büntetése ? . . . 

A nyugdíjas egyesület 
segélyalapja. 

Az Udvarhelymegyei Nyugdijas 
Egyesület választmánya, október 19 én 
tartotta a közgyűlés után első ülését, 
melyen több fontos  tárgy letárgyalása 
után, elfogadta  az elnökség azon in-
dítványát, hogy az egyesület létesítsen 
egy — haláleset, vagy váratlan csapás, 
rendkívüli nehéz anyagi helyzet be-
következte esetére, — visszafizetendő, 
hirtelen segélyt nyújtó alapot, az egye-
sület tagjai számára. A maga idejé-
ben érkező megsegítés mindig életbe-
vágóan fontos  s a mai viszonyok kö-
zött pedig éppen szükséges, hogy egy-
máson segíteni próbáljanak az embe-
rek. E segélyalap szervezeti szabályaí-
nak elkészítésére egy háromtagú bi-
zottságot küldött ki a választmány. 
Falun és városon lakó nyugdijasok és 
hadi I.O.V. nyugdijasok egyaránt 
igyekezzenek a nyugdijegyesűletbe be-
lépni, hogy ez az előnyös és időszerű 
segélyalap is megteremthető legyen. 

Az együttességnek mindig sok és 
nagy előnye van. 

A magyar nemzet aján-
déka Mussolininak. 

Vasárnap érkezett Rómába az a 
magyarországi küldöttség, amely át-
nyújtotta Mussolini olasz miniszter-
elnöknak a magyar nemzet köszöne-
tét a vele szemben tanúsított barátsá-
gos és támogató magatartásáért. A 
'Mussolininak szóló köszönetet kétmil-
lió magyar polgár írta alá s az aláírá-
sok kétszázhúsz kötetet töltenek meg. 
Mussolini mély meghatottsággal fo-
gadta az ajándékot s a küldöttséghez 
intézett beszédében kijelentette, hogy 
az olasz nemzet magatartása nem fog 
megváltozni az igazság kiáltó megsér-
tésével szemben, amit Magyarország 
kárára követtek el. Egyszer már ki-
jelentettem — mondotta Mussolini — 
és most megerősítem, hogy a béke-
szerződések nem örökéletüek, külö-
nösen azok — mint a trianoni —, a-
melyeket politikai számítások sugal-
maztak. A nagyhatású beszédet ezzel 
a kiáltással fejezte  be Mussolini: Él-
jen Magyarország! 

partestületi ügyek. 
Országos kirakó vásárok: októ-

ber 22 én Bögöz, 24-én Szászrégen, 
25 én Brassó, Szászváros, 26 án Hosz-
szuaszó, Magyarigen, Gyergyótölgyes, 
27-én Oklánd, Homoródszentlászló. 

Ipartestűietünk f.  évi okt. 13-án 
hozott választmányi határozatát testű 
létünk összes tagjainak tudomására 
hozzuk, azon hozzáadással, hogy ami-
kor a vezetőség a humanitás és a 
felelősség  végső határáig engedett a 
tagdijak követelésében, ezzel szemben 
viszont hiszi, hogy a tagok is belátva 
ezen kedvezmény előnyét, most már 
igyekezni fognak  a tagsági dijak befi-
zetésével ezt a kedvezményt igénybe 
venni. 

Ennek alapján tudomására adjuk 
minden iparos testvérünknek, hogy 
akik hátralékban vannak az 1930 és 
1931 évi tagsági dijaikkal és azt f. 
évi dec. 1 ig befizetik,  azoknak a tag 
sági díj 400/0 a elengedtetik, s ez 
engedményt a befizetés  alkalmával 
levonhatják. Mindazoknak pedig, akik 
folyó  évi tagsági dijukat december l-ig 
befizetik,  a dij 10"/o át engedi el a 
testület. A tanoncszerződési és felsza-
baditási taxákból ezek felét,  vagy eset-
leg az egészet is elengedheti a testület, 
amennyiben a szülő teljesen vagyon-
talan és a taxa elengedését bélyeg-
mentes kéréssel kéri az elöljáróságtól. 

Ezek előrebocsátása után testü-
letünk vezetősége, bár tudatában van 
a nehéz gazdasági viszonyoknak és a 
sokféle  közteher viselésének, a legna-
gyobb bizalommal fordul  minden tes-
tületi taghoz, hogy éppen ezekre való 
tekintettel kell segítségére siessen min-
den tag annak a testületnek, amely 
testhez ő is hozzátartozik, hogy tömö-
rüléssel, megértéssel és közös harccal 
velünk küzdjön azokért az eszmékért, 
amelyek a mai kisiparososztálynak az 
érdekeit képviselik és annak létérdekét 
kell, hogy biztosítsák. Erre kéri az 
ipartestület minden egyes iparos test-
vérét. 

Az ipartestület elnöksége. 

Népművészeti és háziipari kiáliitás Kereszturon. 

Kész cserépkalyhák 
a legprímább chamotte-anyagból 

gyári áron kaphatók 

Kóbori Ernő li]\m\ 
Str. Horia (Alsó Tó-utca) 23. 

Átalakításokat és mindennemű 
kályha-munkálatokat elvállalok. 

Kiadó irodahelyiség. Str. Príntul 
Nicolae (Árpád-utca) 4 sz. 

ősi kulturák megsemmisülnek, I 
népek, fajon  viselt nevükön kipusz-
tulnak, de szokásaik, alkotásvágyuk, 
munkálkodásuk átélésformája  ujabb és 
ujabb nemzedékekre száll át. Ugyan-
azon éghajlat, talajviszonyok ugyan-
olyan háziszükségletek előállását és 
őstermelői berendezkedések létrehozá-
sát eredményezik. Az eszme, a gon-
dolat fennmarad,  tovább öröklődik, 
csak végrehajtóit fedi  el a homok. 
Körülbelül ezeket gondoltuk el, hogy a 
kiállítás két termét végig jártuk a Szé-
kelykereszturi Jótékony Nőegylet fenn-
állásának 50 ik évfordulóján,  a ke-
resztúri unitárius főgimnáziumban  okt. 
8—12-ig megtartott kiállításon. 

Legelőbb egy egész falat  borító 
kalotaszegi írásos varrottas és vag-
dalt hímzés ötlött szemünkbe, rég mult 
aranykorok késő unokái, amelyeket 
Kónya Gyuláné tiszteletes asszony 
küldött ide. Nem messze tőle helyez-
kednek el a székelykéreszturí ref.  nő-
szövetség pompázó színű szőttesei. 
Rég letűnt nomád őseink csillogó szí-
nei pillantanak ránk fodraik  közül. 
Mintegy 30 különböző csikós, kockás 
és sima minta kelleti magát függöny-
nek, párnának, férfiruhának,  asztal-
neműnek s más egyébnek, Tolvaly 
Tiborné büszke lehet rájuk. Szomszéd-
jukban Taar Gézáné nagyajtai kézi-
munkái juttatják eszünkbe honfoglalás-
kori őseink ruházati fölszerelését.  Foly-
tatólag szentábrahámí Mátéffy  Domo-
kosné hímes abroszai, Csekefalváról 
Német Berta törülközői, Bedő Anna 
szötteményei. Major Vencelné gyö-
nyörűséges ágyterítői, Ujszékelyről 
Buzogányné és Kovács Gáborné törlői 
és abroszai, Szenterzsébetről Veress 
Ádámné kenderes törülközői, a kecse-
tiek^ö es 8 nyűstös munkái, Keresz-
turról Fekete Aladárné, Lőrinczy Já-
nosné, Kibédi Pálné, Kiss Jánosné, 
Szentgyörgyí Dénesné, Fodor Samuné, 
Szász Józsefné,  Kiss Zs. F., Nagy 
Róza, Fülöp Jánosné, Gál Mariska, 
Major Ráki, végül özv. Csiki Dénesné, 
dr. Fazakas Miklósné házi szövésű 
szőnyegei, Szentmártoni Kálmánné 
magyar hímzései: diványpárna, asztal-
és kredenc-teritői következtek. 

Ugyanebben a teremben voltak 
kiállítva a kopjafák  leszármazottai, a 
hímes faragású  virágpálcák és virág-
lécek, valamint a vésett és kivájt nye-
les merítő edények és fából  faragott 
gyertyatartók. Ugyancsak itt állított ki 
néhány aquarellt Haáz Rezső is, a 
székely népélet néhány jellemzően ér-
dekes jelenetét örökítve meg rajtuk, s 
itt találjuk Dadayné néhány mosolygó 
miniatűrjét, Orbán János szerencsésen 
választott tárgyú olajfestményeit,  Szent-
mártoni Lenke és Éviké tehetségre 
valló rajzait és Nagy L. tollrajzait. A 
terem ízléses elrendezését dr. Deme-
ter Attíláné, dr. Gyárfás  Pálné, Nagy 
Lajosné, Péter Lajosné és Tolvaly 
Tiborné úrnők végezték. 

A második teremben a legnagyobb 
méretű munkák a kelimhimzésű sző-
nyegek és függönyök  voltak, melyek-
nek ős turáni motívumai lelkűnkben 
rokonrezgéseket keltettek, igy a Derzsy 
Gáborné és Derzsy Annóka, dr. Gál-
ffyné,  Jaeger Jenőné munkái, a toron-
táli munkák közül kiválók voltak 
Ugrón Zoltánné, Csejthei E.-né és 
Varró tíszteletesné szőnyegei. Gobe-
lint állítottak ki Derzsi Annóka, 
dr. Wenetsekné, Jakab Jánosné és 
Lauferné,  perzsa szőnyeget: Szakáts 
Miklósné, dr. Fodor Boldizsárné, Aj-
vász Béláné, Alexandru Boicescu stb. 
Nagy hatást értek el a Boros Dodi 
(Weressné) kiváló bőrmunkái, vala-
mint a dr. Borosnyayné aragonit-mun-
kái. Különböző, részint horgolt, részint 
hímzett, részint kötött munkákat (füg-
gönyt, terítőt, kabátot, lambrequínt) 
állítottak ki: Szentmártoni Lenke és 
Éva, Pál Sándorné, dr. Román Eneáné, 
Cretu Melania, Deák Istvánné, Albert 
Mária, dr. Fazakas Miklósné, dr. Nagy 
Endréné, Erőss Gizella és Horváth 
Cincó. Külön említjük dr. Gyarmathy 
Dezsőné butorbevonó keresztszemes 
hímzésű munkáit, csomózott, hímzett 
díványpárnáit stb. A csokorkötés és 

színharmónia mestermüvei voltak az 
Ugrón Zoltánné és Tamás Ilonka 
szalmavirágcsokrai. A virágkertészet 
terén elért eredményeiket dr. Gyar-
mathy Dezsőné és Úgron Pál mutat-
ták be általános tetszés mellett. 

A terem ízléses és megkapóan-
eredeti rendezésének érdeme dr. Gyar-
mathy Dezsőnét és segítőtársait, Sza-
káts Míklósnét, Tamás Ilonkát, dr. Fe-
rentzy Gábornét illeti. 

Végül meg kell jegyeznünk, hogy 
bár a közönség nagy számban láto-
gatta ezt a kiállítást, ez a szám mégis 
nagyon kevés ahhoz képest, ameny-
nyit ez a szép és hatalmas anyag 
megérdemelt volna. N. 

Petkiek panasza. 
— Beküldött levél. — 

Nem tudom, miért kell a mi derék 
jó népünknek olyan elöljárót kapnia, 
aki nem bírja a nép bizalmát. így 
vagyunk többek közt mi is, szegény 
petkiek. Derék, jóravaló interímár-
bizottságot és elnököt jelöltek nekünk 
és meg is lettünk volna elégedve, ha 
Dénes Dénes urnák nem lettek volna 
nagyravágyó szándékai. Nem elége-
dett meg, mint tag, egyenesen elnök-
ség kellett. Mikor a jegyző úrhoz ki-
jött az ínterímárok kinevezése és egy-
úttal a rendelet a felesketésre,  besza-
ladt Dénes Dénes Udvarhelyre és 
kérte a prefect  urat, változtassa meg 
előbbi rendeletét, módosítsa ugy, hogy 
ő jusson az elnöki székbe. 

Jó volna, ha már egyszer a nép 
akarata is érvényesülne és olyan em-
berek kerülnének a nép élére, akik a 
nép érdekeit szolgálva, a nép bizal-
mát bírják és megérdemlik. (—) 

Színészek érkeznek 
ismét városunkba. Ferenczy Gyula dr. 
társulata f.  hó 23-án, vasárnap este 
kezdi meg előadásait a ref.  kollégium 
tornatermében. A társulat jelenleg Di-
csőszentmártonban működik, s amint 
halljuk, sikerrel, a közönség kitartó 
érdeklődése mellett. Ferenczy dr. ki-
váló képességeit, magas kulturáját, s 
eddigi színigazgatói működését ismer-
ve, bizonyosak lehetünk, hogy a tár-
sulat meg is érdemli a támogatást. 
Ezt erősíti a társulat névsora is, mely-
ben több ismert, jó névvel találkozunk, 
köztük több olyannal is, akik az ud-
varhelyi közönségnek már kedves is-
merősei, mint Gaál Piri, Vékony Ilonka, 
Légrády Pál. 

Az előadások műsora pedig a 
legérdekesebb újdonságokból fog  állani. 
Megnyitó előadásul vasárnap esíe fél 
9 órakor az Érik a búzakalász c. 
nagysikerű operett kerül színre. Hét-
főn  este Zilahy Lajos világsikert ara-
tott színdarabja : a Tűzmadár, kedden 
este a Weekend c. híres uj operett, 
szerdán este pedig A méltóságos asz-
szony trafikja,  ötletes vígjáték. 

Huber Ernő, a színház ismert tit-
kára bérletgyűjtés céljából már váro-
sunkban van, s 12 előadásra 400 le-
jért lehet nála I. helyre bérletet vál-
tani, II. helyre pedig 300 lejért. A 
színtársulat azzal a reménnyel érkezik 
városunkba, hogy színi kulturát ked-
velő, áldozatkész közönségünk, a ne-
héz viszonyok dacára, ezúttal is jó-
akarattal teszi itt pár hétén át a ma-
gyar színjátszást lehetővé. 

A tanitónőképzőintézet Arany-ünnepélye szombaton este lesz 
ai intézet tornacsarnokában. Ezulon i> felhivjuk a közönség figyelmét az estélyre, mely pont 8 érakor kezdődik. 
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Ha elegáns és szép cipőt 
akar vásárolni, ugy keresse fel 

Dobrai Károly 
cipő üzletét, ahol a legkényesebb 
igényeket is kielégítő dús válasz-
ték áll rendelkezésre Ugyanott 
mérték utáni megrendelések vétel-
kötelezettség nélkül készülnek. 

A székelykereszturi állami iskoláknál liáttérijs szorult a 
magyar nyelv. 

Többször foglalkoztunk  a várme-
gyei magyarság azon sérelmével, hogy 
a székelykereszturi állami tanítóképző 
intézet előadási nyelvét románná tették, 
s megszüntetvén az ottani áll. elemi 
népiskolában a magyar sekciót, az elő-
adás nyelvét ez iskolában is kizárólag 
románná változtaltákát. Az állami taní-
tóképzőnél megengedték ugyan a ma-
gyar tanulóknak, hogy fakultatív  módon 
a magyar irodalmat is tanulják s az elemi 
iskolánál is a tanóra beosztásánál 3—4 
órát juttattak a magyar nyelv tanu-
lására s ez utóbbi iskola tantestülete 
igyekezett is mindent megtenni, hogy 
az adott — bár sérelmes — körülmé-
nyek között a magyar nyelvre is gond 
fordittassék.  Azonban az elmúlt évben 
az elemi iskolánál egy tanerő hiánya 
több, mint két hónapon keresztül le-
hetetlenné tette a magyar nyelv taní-
tását és a jelen iskola is évben is, ugy 
látszik, ez akar megismétlődni. Ugyan-

is még mindig hiányzik egy tanerő 
ennél az iskolánál. Természetesen, 
ennek hiánya legelső sorban a magyar 
nyelv tanításában érezteti káros voltát. 

Fel kell hivnunk a tanfelügyelő-
ség figyelmét  arra, hogy ennél az is-
kolánál ezt a hiányt, a megfelelő  ta-
nerő beállításával, sürgősen pótolni 
kellene, mert lehetetlenség, hogy egy 
olyan iskolánál, ahol osztályonként 
60—70 növendék van, még tanerők-
ben is hiány legyen. 

Kíváncsian várjuk azt is, hogy 
vájjon a tanítóképzőnél (ahonnan a 
magyar tanerők ez évben mind áthe-
lyeztettek, köztük a magyar irodalom 
tanára is) az igazgatóság a 40—45 
magyar növendék magyar nyelvből és 
irodalomból való tanítását miként fogja 
megoldani, mert lehetetlennek tartjuk, 
hogy azt ne tanítsák. Ez a kívánság 
megvalósítható, bármennyire küzd ez 
az intézet is a fennmaradásért. 

ROMAN LAPSZEMLE. 
A Cuvántul  október 1 ei számá-

ban a csehszlovákiai románok szen-
vedéseiről ír abból az alkalomból, 
hogy a végrehajtókat megtámadó ro-
mán földmivesek  közé lőttek a cseh 
csendőrők az egyik máramarosi falu-
ban. Élesen támadja a cseh hatósá-
golíat, eseteket ismertet. Benes mi-
niszter állandóan a cseh szeretetről 
beszél, de alantasai megcáfolják  őt. * 

A Curentul  október 9-iki számá-
ban rövid cikkben mutat rá arra, hogy 
Genf  békés szelleme elmulóban van. 
A versaillesí szerződés állandó bizony-
talanságot létesített, mert a kisebbségi 
ügyek folytonos  napirendre hozásával 
háborús szellemet teremtenek. Genf  a 
wilsonl elveket megtagadja, mert a 
népszuveránitás fölé  helyezi a kisebb-
ségek érdekeit. 

» 

A Curentul  október 8-íkí számá-
ban hosszú cikkben mutat rá arra, 
hogy miért csömörölt meg végleg a 
kisebbségi futballbajnokoktól.  Egymás-
után győzték le az ország színeinek 
képviseletében a szomszéd államokat, 
csak Magyarországtól kaptak ki, mert 
a holló nem vájja ki a társa szemét. 
A győzelmek utáni banketteken sok-
szor kijelentették, hogy ők tősgyöke-
res magyarok s egy-egy »nem, nem 
sohá«-t engedtek ki fogaik  közt. * 

Az Adeverul  október 7-ikí szá-
mában a Nagyváradon a romániai 
tartalékos tisztek által rendezett kon-
gresszusról közölt beszámolójában el-
mondja, hogy dr. Gherman felhívta  a. 
kongresszus figyelmét  arra, hogy 
Budapesten egy revánsista kormány 

került hatalomra s éppen ezert mnen, 
a nyugati határról tiltakozzanak a volt 
harcosok a revízió ellen. 

* 

A Patria  október 8 Iki számában 
felhívja  a nagyvezérkar figyelmét  arra, 
hogy a hirtelen fejlődésnek  indult ki-
sebbségi turista-egyesületek kirándu 
lásokat rendeznek a nyugati hegyek 
román vidékeire, jeleket raknak le és 
térképekel készítenek. A turisták nem 
egyszer gyanúsoknak bizonyultak. * 

A Cmanttil  október 10-íkí száma 
szerint október hatodika eddig osztrák-
ellenes nap volt, ma románellenes lett, 
miután a kivégzett tábornokok Avram 
lancu ellen is harcoltak. Megtámadja 
az aradi magyarpártot, amely néhány 
talált csontra' ráfogta,  hogy a vérta-
nuk csontjai. Október 6 án nagy ro-
mánellenes tüntetések voltak Magyar-
ország városaiban. Aradon a Magyar 
Párt és az egyházak rendeztek ün-
nepélyeket. 

A Nyikóvídék tanfolyama. A nyl 
kóvidékí gazdák, az értelmiség veze-
tése alatt, maguk igyekeznek gazda-
sági előmenetelük érdekében értékes 
tevékenységet kifejteni.  Elhatározták, 
hogy még az ősz folyamán  10 napig 
tartó gyümölcstermelési és baromfi-
tenyésztési tanfolyamot  rendeznek Ko-
bátfalva  központtal. A különböző szö-
vetkezetek segítsége mellett, önmaguk 
is áldoznak, minden résztvevő 50 lejt 
fizet  beiretás alkalmával s e dijakból 
fogják  fedezni  a tanfolyam  költ-
ségeit. A mezőgazdasági tamarát és 
a vármegyei hatóságot szintén felké-
rik a nemes tervezésük kivitelében való 
segítségadásra. Helyes ut, örvendetes 
dolog, mikor a gazdaközönség vidé 
kenkénti szervezkedéssel igyekszik sa-
ját maga is önmagán segíteni. Köves 
sék ezen nemes megmozdulást a többi 
körzetek gazdacsoportjai is. 

Okt. 21. 

Károly király születésnapját a 
mult vasárnap osszágszerte megünne-
pelték. Városunkban is ünnepi isten-
lisztelet volt, amelyen megjelentek a 
hatóságok és testületek képviselői. 

Tanítónői kinevezés. Molnár An-
nát, a székelyudvarhelyl ref.  tanítónő-
képző mult évben végzett növendékét 
Erdőcsinád marostordamegyei községbe 
nevezte ki tanítónőnek a ref.  püspök. 
Az uj tanítónő már el is foglalta  ál-
lását. 

Nem igaz. Megírtuk, hogy báró 
Jósika János magyarpárti képviselő 
indítványozta a parlamentben egy olyan 
törvény meghozatalát, amely kimondja, 
hogy a mezőgazdasági cselédek ne le-
gyenek kényszerítve a munkásbíztosí-
lóba belépni. Az indítványt a parla-
ment el is fogadta  s abból törvény 
lett. A munkásbiztosítás más országok-
ban előnyös, üdvös intézmény. Nálunk 
azonban csak felesleges  és céltalan 
megterhelést jelent. Ezért kell érdem-
nek tekinteni a báró Jósika kezdemé-
nyezését, amely ettől a felesleges  te-
hertől szabadította meg a mezőgazda-
sági munkásokat. Azonban a karikás 
újság ettől az érdemtől ís szeretné 
megfosztani  a Magyar Pártot, amikor 
a valósággal ellenkezőleg azt írja, 
hogy a törvény kezdeményezője Solo-
mon Virgil volt. Ismételjük, a törvény 
kezdeményezője, indítványozója báró 
Jósika János volt, tehát a Harghita 
közlése nem igaz s az csak politikai 
fogásból,  kortescélra van kitalálva. 

Halálozás. Hajdú  Lajos csendőr-
őrmester f.  hó 19 ikén 45 éves korá-
ban, Kányádon, hosszas betegség után 
elhunyt. Tekintélyes család gyászolja. 

Marad a 14 százalék. A megegye-
zéses (konvenciónális) kamatnak két 
százalékkal való leszállításáról akartak 
törvényjavaslatot benyújtani a képvi-
selőház egyik utóbbi ülésén, de a 
Banca Na^ionala ezt megakadályozta, 
mert ezesetban neki is le kellett volna 
szállítania a kamatlábat. Igy a parla-
menti ülésszakot bezárták, anélkül, 
hogy ezt az üdvös törvényt megcsi-
nálták volna. 

Szabó János tanitó nyugalomban. 
Szabó János, a helybeli áll. elemi fiú-
iskola tanítója, 34 évi tanítás után 
nyugdíjaztatását kérte, amit teljesítet-
tek ís. Ezalkalomból tiszteletére teg-
nap, csütörtökön este a Bukarest-
szállodában bankett volt, melyen meg-
jelentek a tanítótestületek tagjai, s 
többen az iskolaügyí hatóságok részé-
ről. Számos felköszöntő  hangzott el, 
méltatva a nyugalomba vonuló, derék és 
néj^szerü tanitó érdemes munkásságát. 

II. húzása novemb. 16—17 

A magyar és a világlrotia-
lom legerdekesebb uj könyvei. 

A KÖVETKEZŐ UJ KÖNYVEK ÉRKEZTEK ÉS KAPHATÓK A 

KÖNYVNYOMDA RJ. 
Uzleteben: 
Asch: Moszkva 168 leu 
Asch : Pétervár 168 » 
Károly! Imre: Örvény szélén. . . . 100 > 
Kreuger szerelmei 57 » 
Munthe: San Michele l - l l 234 » 
Dreiser: Amerikai tragédia l-lll. . 234 > 
Aidanov; Thermidor 90 > 
Both: Hiób . 84 » 
PItIgrIIII: 18 karátos szűz 96 » 
Glyn : A szerelem órája 66 > 
Zllahy : Két fogoly 90 » 
Zllahyj Szökevény 80 » 
Szaba Dezső : Karácsony Ko'ozsvárt. 120 > 

Ezenkívül az Athenaeum rendkívül népszerű, csínos vászonkötésü 
2 pengős kötetei, kötetenkint 60 leu. Butoralbum 200 leu. 

Miílioníios lehet, ha osztálysorsjegyet vásárol a 
B é v é s z E r n é - k o l l e k t n r á b ö l ! 

Osztálysorsjáték 

Magyarországon nem lesz munka-
nélküliség. A Gömbös-kormány elha-
tározta, hogy négymillió pengőt (száz-
mílló lejt) folyósít  közmunkákra, hogy 
a munkanélküliek ezáltal munkához 
és keresethez jussanak. 

Uj ügyvéd. A helybeli törvény-
szék f,  hó 18 ikán, kedden a szoká-
sos formaságok  közt, teljes tanács-
ülésben, avatta fel  Borbáth Samu dr, 
ügyvédet, aki továbbra ís, mint Gönczy 
Gábor dr. ügyvédtársa fogja  folytatni 
működését. 

ft Tolnai Vilíglapja 
rígi pildányat h Icjirt HapbatiH 
= nyomdánk üzletiben. = 

Rumba-estély lesz 23 lkán, vasár-
nap este 8 órai kezdettel a csizmadia-
társulat vendéglőjében. Az estély so-
rán Bodrogi Balázs, városunk nép-
szerű, meleghangú énekese nótáiból 
egy csomót elő fog  adni. Belépti díj 
nincs, de egy szál virág 5 lejért való 
megváltása kötelező. 

Szüreti mulatság Szombatfalván. 
A szombatfalvi  ifjúsági  egyesület f.  hó 
23 án este jótékonycélu szüreti mulat-
ságot rendez. Az estély 8 órakor tánc-
cal kezdődik, s 10 órakor egy nagy-
szabású szüreti lánc fog  bemutattatni, 
amely ünnepélyessé teszi az estét. 
Utána nagy szőlőlopás, ,»aid ismét 
tánc reggelig. A délutáni díszfelvonu-
lás bizonyos okok miatt elmarad. Be-
lépés a nézőközönség részére tetszés 
szerint. A helybeli és vidéki közönség 
tisztelettel ezúton hivatik meg. Az if-
júsági egyesület vezetősége. 

Sport. Vasárnap a Hargita foot-
ball-csapata itthon játszott bajnoki 
mérkőzést a segesvári Achvila ellen. 
Eredmény 0 : 0. A Hargita ezen utolsó 
mérkőzésével az őszi szezonban 7 
bajnoki pontot szerzett. 

X Három szobás lakás, mellékhe-
lyiségekkel együtt, kiadó Str. Princi-
pesa Maria 21 sz. alatt. 



4. oldal. SZÉKELY KÖZÉLET 1932 október 22. 

r A rádiótechnika modern irányelvei: 

kevés lámpaszám biztosítja a torzítatlan, kellemes hangot, árnyékoltrácsú lámpák 
a nagy hangerőt. — Az alább felsorolt  rádiók Teiefunken,  Philips, Standard 
művek által használt modern kapcsolási elvek szerint árnyékoltrácsú csövekből 
és kifogástalan,  jó minőségű alkatrészekből vannak felépítve  Mindegyik igen 
jól .működik, felelősség  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 lámpái r. 2 nagy frekvenciája  árnyékoltrácsú lámpával (gyári 

ára 12000 L) 7000 L 
Ez utóbbi készülék antennája 2 m.-es léz-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, megbízható anyagok-

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

A l b e r t rádiótechnikai műhelye Odorheiu 

A Székely Dalegylet mult szom-
bati hangversenye ismét erőteljes iga-
zolása volt az egylet elismert kiváló-
ságainak, folytonos  haladni törekvé-
sének. Ugy a dalkar, mint a szimfo-
nikus zenekar műsorszámai lendüle-

j. tes és pompásan preciz teljesítmények 
voltak, egyaránt tanúskodtak a kitűnő 
karmester: Kiss Elek nagy hozzá-
értéséről és buzgóságáról, s a tagok 
szorgalmáról és nemes ambícióiról. 
Különösen meglepő volt a Mendels-
sohn-zsoltár előadása; a nagyszabású 
és nehéz műben ének- és zenekar 
hibátlan harmóniában való együttmű-
ködése, s Halmágyí Samuné biztos 
szólórészlete megkapó hatással érvé-
nyesült, Dobos Ferenc dr. könnyed 
humorral kezdett, s elmélyedően ko-
molyba átmenő, formás  alkalmi be-
széde frappáns  sikert aratott. Bodrogi 
Balázsnak szivhez szóló, behízelgő 
énekszámait, melyeket Ferenczy An-
nuska finom  alkalmazkodással kisért, 
meg kellett pótolnia. Opra Benedek 
hatásos szavalata Ady költészetének 
nagy átértéséről tanúskodott. 

-

A szegénysorsu betegeknek, kü-
lönleges gyógyszerszükséglet esetén, 
ingyen gyógyszerrel való megsegítése 
érdekében vármegyénkben mozgalom 
indult. Lapunk szept. lO iki számá-
ban már komolyhangu felhívás  is fog-
lalkozott ezzel a mozgalommal, amely 
kedvező kilátással halad előre. Ebből 
a célból szerdán városunkban bízottság 
alakult, amelynek tagjai Bárbat dr. 
vármegyei prefect.  Vajda Ferenc, Biró 
Lajos, Nistor Joachím, Gyarmathy Ist-
ván, Papp Dezső és Pop Aurél dr. 
A prefect  a községeknek a mozgalom-
ba való bevonása érdekében a preto-
rokat és jegyzőket már utasította is. 
Kívánatos lenne, hogy a közönség is 
megfelelő  érdeklődést és bizalmat ta-
núsítson a mozgalom iránt és adomá-
nyaival segítse elő, hogy az ember-
baráti, szép cél elérhető legyen. 

I Autómmal 
^ személy- és teherszállítást 
^ a legjutányosabb áron 
S = = vállalok. = 
^ Miklós Károly 

Strada Stefan cel Mare 
(Malom-utca) 18 szám. 

GyümölcsfaoitváRy akció. A Me-
zőgazdasági Kamara az elkövetkezett 
őszi-tavaszi gyűmölcsfaoltvány-ülte-
téshez ez alkalommal is megadja a 
darabonkénti 5 leus segély-hozzájáru-
lást s a Szöllősi Samu-féle  helybeli 
gyümölcsfaiskolát  és az Ugrón test-
vérek fiatfalví  faiskoláját  jelölte meg, 
ahonnan vásárolt oltványok után 5 
leus segélyt ad. E célból a vásárló 
kérjen a kamarától igazolványt és 
ennek ellenében a megegyezés szerinti 
árból, az oltványok átvételének az 
igazolványon való elismerése mellett, 5 
leüt a kamara fog  kifizetni.  Igyekez-
zék tehát mindenki gyűmölcsfaoltvány-
szűkségletét ilyen alapon beszerezni. 

A Polgári Önképző Egylet könyv-
tára megnyílt. A Polgári Önképző 
Egylet nyár folyamán  rendezett könyv-
tára, a rendezési munkálatok befejez-
tével, október 20 án megnyílt és is-
mét az olvasó közönség rendelkezé-
sére áll. Könyvtárnyitás van minden 
hétfőn  és csütörtökön este 8 órai kez-
dettel. 

Köszönetnyilvánítás. Mindazoknak, 
akik szeretett jó férjem  : Péter Géza 
temetésén megjelenni, vagy mély gyá-
szomban bármiképpen résztvenni szí-
vesek voltak, hálás köszönetemet fe-
jezem ki. Özv. Péter  Gézáné. 

Könyv a konverzióról. Megjelent 
és lapunk nyomdájának boltjában 20 
leuért kapható a konverziót módosító 
uj törvény, román és magyar szöveg-
gel. Ugyanez a mezőgazdaság adós-
ságok rendezéséről szóló korábbi tör-
vény végrehajtási utasításával, ennek 
fordításával  és az ehhez fűzött  magya-
rázatokkal 40 leu. Mind a kétféle  ki-
adásban a fordítás  és magyarázat 
Gáspár Gyula dr. és Váradi Ödön dr. 
jónevű nagyváradi ügyvédek munkája. 

Talált tárgyak. Találtatott váro-
sunkban egy szürke zsák, továbbá (a 
zöldségpiacon) egy nagy kapukulcs. 
Igazolt tulajdonosuk a rendőrségnél át-
veheti. 

Bethlen-utca 65 szám 
alatti emeletes házban 

négy szoba, konyhás 
= utcai lakás = 

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

X Mozihirek. Szombat este fél  9, 
vasárnap d. u, fél  6 és este 9 órakor 

I jön a legnagyobb filmcsoda  : »Trader 
I Horn«. Két éven keresztül áldozott 

pénzt és tehetséget a Metró a Trader 
Horn csodálatos történetének meg-
filmesítésére,  melynek során elénk 
tárul Afrika  rejtelmes, mélye csodála-
tos tájaival, ezerféle  vadjaival, véres 
veszedelmével. E filmnek  meséje is 
van, egy hatalmas kaland, amely két 
fehér  férfit  embernemjárta vadonokon 
át ahhoz a vad törzshöz vezet, ahol 
mint Istennő egy misszionárius kis-
lánya nő fel.  Közben csodásan tárul-
nak elénk a napégette roppant tisztá-
sok tüneményes távlatai, az áthatol-
hatatlan sűrűségű erdőrengetegek le-
bilincselő érdekességei, a krokodilok 
és vízilovak csapkodásaitól meg-meg-
csobbanó csendes vizek. — Helyárak 
22—17—12 lej. — Jön: Bécsi víg 
asszonyok Willy Forsttal és Verebes 
Ernővel. — Jön : »Dirigible«, a leg-
nagyobb repülős filmcsoda.  — Jön : 
>Hercegnők játékszere*, nagy orosz 
film. 

X Zongor&EÓk figyelmébe: 
Hannig Baby oki. zenetanárnő veze-
tése mellett olcsón végezheti zenei 
tanulmányait a zárdában. Jelentkezzék 
a zárda főnöknőjénél. 

EöByvnyomda RéBzvéaytársaság Odorheia—iSzékeiyadTarheiy. 

A „Királykisasszony" gyermek-
operett próbái nagy apparátussal meg-
indultak. A címszerepre sikerült meg-
nyerni Imreh Ibolyka tehetséges mű-
kedvelőnkét. Minden remény megvan 
van arra, hogy ezen látványos és re-
mek zenéjű operett a legnagyobb 
siker jegyében fog  színre kerülni. 

X Jutányos áron eladó: hatvan 
diszkötésben, illusztrációkkal a Magyar 
Regényírók Könyvtára. A mű kiadása 
Mikszáth Kálmán szerkesztésében 1911-
ben indult meg, s a régebbi magyar 
írók legértékesebb müveiből van ÖSÍ-
szeállitva. Eladó továbbá Az Osztrák-
Magyar Monarchia írásban és Képben, 
melyhez a bevezető részt Rudolf  trón-
örökös irta s melyben a legne-
vesebb írók és művészek dolgoztak, 
mint munkatársak. E mű füzetekben 
van, de a nyolc kötethez a diszkötési 
tábla is megvan, s így könyvkötői 
munkát igényel. Felvilágosítást nyom-
dánk kiadóhivatala ad. 

X Gyümölcsfa-csemeték nagy vá-
lasztékban, továbbá virágcsokrok és 
virágkoszorúk kaphatók Szöllősi Samu 
kertészetében. 

X Pálinkafőző üstömet termelők-
nek saját gyümölcstermésük kifőzésére 
rendelkezésre bocsátom. Szöllősi  Samu. 

Az Unitárius Leányegylet teaes-
télye november 5 én lesz a Barkóczy-
vendéglő nagytermében. Értékes műsor 
előkészületben. 

X Egy utcai, szép bútorozott szoba 
november l-től kiadó. Cím: a kiadó-
hivatalban. 

X Elveszett a gyergyóujfalví  ha-
vasról egy három éves bivaly. Farká-
nak bojtja fehér.  Félfüle  hasított. Ér-
tesítés Szántó Ádám Gyergyóujfalu 
címre kéretik. 

X Mielőtt rádiót vásárol, tekintse 
meg a »Rapid« rádiólerakatban (Bul. 
Reg. Ferdinánd 16. Kassay-bodega 
udvarán) legmodernebb hálózati készü-
lékeket. Dacára a súlyos gazdasági 
viszonyoknak, 6—10 havi lefizetésre  is 
kapható. Érdeklődőknek részletes fel-
világosítással szolgál ifj.  Papp Z. Endre. 

A marosvásárhelyi keres-
kedelmi éi iparkamara köile-
ményei. Terményexportőrök figyel-
mét felhívjuk,  hogy a vámvezérigaz-
gatóság 236795 sz. értesítése szerint, 
f.  évi augusztus 20 tói kezdődőleg 
csak a terményexportőrök élvezik az 
export-taxamentességet, akik tagjai a 
»Románai. Terményexportőrök Uniójá-
nak®. A nem tagok 2600 lej export-
vámtaxát kötelesek fizetni.  Minden 
egyéb bélyegtaxát és forgalmiadót 
azonban a vonatkozó törvény alapján 
bármelyik terményexportőr köteles 
megfizetni  A — vámvezérigazgatóság 
242762 szám értesítése szerint min-
den importált parfüm  és toáiettcikk 
után ezután repülőbélyeg rovandó 
le: 50 leu értékig 1 leu, 50—200 
leu értékig 2 leu és 200 leu érté-
ken felül  5 leu. Minden külföldről 
hozott szeszesital után üvegenként 40 
leu taxa fizetendő.  — A Banca Nationala 
értesítése alapján ujolag közöljük, hogy 
a Banca Nafionala  és fiókjai  nem vál-
tanak be ércpénzt papírpénzre ; a ban-
koktól és magánosoktól átutalások al-
kalmával csak 3000 leuig fogadnak  el 
ércpénzt. — A Kamarák Szövetsége 
tudomásul adja, hogy senkinek nem 
adott megbízást, hogy kereskedelmi 
és ipari évkönyvre előfizetőt  gyűjtsön. 

Megjelent Az Ellenór nj száma. Vasár-
nap reggel megjelent Tóth Sándor lapjának. Az 
Ellenőr-nek uj száma a régi tetszetős kiállítás-
ban s nívós, változatos tartalommal. Ez a szám 
több, mint huszonöt po.itikaí, közgazdasági, 
színházi cikket és riportot közöl. Az uj szám 
főbb  tartalma a következő Kísérletek a köze-
ledéshez, Románia még nincs készen, A ma-
gukra hagyott magyar bankok. Magyar szellemi 
élet Párísban. Mit akarunk a magyar muzsiká-
val. A zsidó kórház ügyéhez, Tulajdonképpen 
mi lesz a kolozsvári Magyar Színházzal. Arra-
való vezetőket Kolozsvár élére. Még nínc* ki-
fizetve  Szentgyörgyi István temetése, Az Adria 
vesztesége egy ingatlan üzleten Kilencedik ma-
gyar napilap Kolozsváron, A zsebrákok ellen, 
A román pénzintézetek áldozatkészsége. Mégis 
csak üzlet a színház stb. A Közgazdaság-rovat 
külön számot tarthat az érdeklődésre. Az Elle-
nőr kapható az ország minden hírlapárusító-
jánál, egy szám ára 20 lej. 

X Ritmikus- és Mensendíeck-tor-
natanfoiyam. Október elsején 2 hóna-
pos ritmikus- és Mensendieck-torna-
kurzust nyitottam, asszonyok, leányok 
és gyermekek részére. Gyermekeket 4 
éves kortól, fiukat  14 éves korig taní-
tok. — A gazdasági helyzetre való 
tekintettel: mélyen leszállított árak. 
Jelentkezés: Str. Príntul Nicolae (Ár-
pád-utca) 11 sz. — Tompa  Margit,  ok-
leveles ritmikus- és Mensendieck-tor-
namester. 

Kladötutajdonoa : a Könyvnyomda a-T . 
Odorheiu—Székelyudvarhely. 

A Párisi Divat 
gazdag tartalma, októberi 
száma megérkezett és 25 
lejért kapható nyomdánk 

üzletében. 

Corpul Portáreilor al Trib. Odorheiu. 

No. 1033—1932 port. 

Publícatíune de lícítatíe. 
Subsemnatul portjrel prín eceasta 

publicá, cá in baza deciziunii No. 
2555—1932 §í No. G. 3149—1932 a 
judecátoriei din Odorheiu ín favoarea 
Mihail Konyen repr. prin Dr. A. Laslo 
oentru incasarea creantei de 4000 Lei 
§i accesorii se fixeazá  termen de 
24 Octombrie 1932 ora 16 p.m. la 
fâ a  locului in Odorheiu strada Re-
gele Ferdinánd No. 94 unde se vor 
vinde prin lícítatiune publicá judíciará : 
2 ham, 6 damigene, 4 bánci, 5 mese, 
2 dulapuri, 7 scaune, 1 scroafá  in va-
loare de 4390 lei. In caz de nevoie §: 
sub pre^ul de estimare. 

Pretenziunea care e de incasat 
face  4000 capital, dobánzile cu lOV 
socotind din 14 Decembrie 1931 iar 
spesele pán á acum stabilíte de 1428 
Lei. 

Intrucát mobiléié cari ajung la 
licita îe ar fi  fost  sechestrate de 
altii §i acestia §i ar fi  cá§tigat dreptul 
de acoperire licítatia prezentá este or-
donatá §i in favoarea  acestora ín sen-
zul art. LX. 1881, § 192. 

Odorheiu, la 7 Octombrie 1932. 
Portárel: Bülá^escu 

Rendkívül olcsó árakon 
szerezheti be szükségletét 
harisnyákból, keztyükböl, ri-
dikUlökből, kombinékból, kül-
földi Kelim-hárászokból, kézi-
munka anyagokból, nöi fehér-
nemUekböl, pulóver- és golf-

kabátokból. 
Olcsó árak I Szolid kiszolgálás 1 

Állandó gyári lerakat. 


