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Ujabb támadás. 
Megdöbbentő támadást kísé-

relt meg a kormány az erdélyi 
katholikusság nagy összefoglaló 
szerve, a Státus ellen, meg akar-
ván akadályozni annak most 
csütörtökre összehívott közgyű-
lését. Tenni akarta pedig ezt 
azon az aiapon, hqgy kétségbe 
vonta az évszázadok óta tényleg 
fennálló  és működő, törvényes 
intézkedésekben számtalanszor 
emlegetett Státus lételét, jogi 
személyének törvényességét. És 
bár, az utolsó percekben. Gyár-
fás  Elemér szenátor, s más nagy-

^kintélyü kath. vezető férfiak 
Közbenjárása folytán,  Jorga mi-
niszt^lnök tiltó rendelkezését 
vissza is vonták, s a státusgyü-
lés megtartható volt, az előbb 
tett lépés ismét bizonyságot tett 
a kormány felfogásáról,  a ma-
gyarsággal szemben való érzü-
letéről. Mert a magyarság, fő-
ké.í̂ pen : a magyarság ellen irá-
nyuló törekvést kell látnunk a 
visszavont intézkedésben, annak̂  
ellenére, hogy a Státus a való-
ságban nem politikai célú szer-
vezet és sem nyíltan, sem „rej-
tegetve" nem folytat  politikát, 
amivel megvádolták. 

A tény azonban, amiről a 
kormánynak is tudomása van, 
hogy a róm. kath. egyház hivői, 
akik egyházi ügyekben a Státus 
illetékessége alá tartoznak, Er-
délyben túlnyomó részben ma-
gyarok, s ez az egyház, illetve 
Státus sok magyar intézményt, 
iskolát tart fenn,  bástyáit, védel-
mezőit a magyar kulturának. 
Ezenkívül a kormány ujabb ki-
sebbségellenes szándékát ez eset-
ben nyilvánvalóan elárulja a ko-
lozsvári kormánylap, a Drumul 
Nou maga, amely kifejezetten 
vádolja a Státust azzal, hogy 
politikai célt rejteget „hazug egy-
házi cim" alatt, nem átalván e 
lap a minden igazlelkü ember 
által tisztelt, nemes életű, fen-
költ szellemű Majláth püspököt 
is csalás vádjával megilletni. 

Ennek a vádaskodásnak a 
sara, bizonyára nyomot sem 
hagyva, fog  a püspökről lehul-
lani és kétségtelenül tisztázódni 
fog  a Státusnak csak a rossz-
akarat által homályosnak látott 
létele, jogi személyisége is. Ami 
az egész incidensből érvényben 
marad: egy ujabb tapasztal&t, 
egy ujabb figyelmeztetés,  hogy 
kitől mit várhatunk, s hogy még 
mindig nem érlfezett  el az ideje 
az igazi megnyugvást teremtő 
kölcsönös megértésnek, amelynek 
gyakorlását tőlünk állandóan kö-
vetelik, de amit a kormányon 
levők nem gyakorolnak. 

Ilyen körülmények közt csak 

pusztába kiáltó szónak kell mi-
nősítenünk Grofsoreanu  temeŝ  
vári főpolgármester  minapi meg-
nyilatkozását, amely szerint az 
érvényesüléshez, hivatali állás 
betöltéséhez — a tudással, szor-
galommal és megbízhatósággal 
szemben — csak a román szár-
mazás még nem lehet elég ké-
pesítés. Bármilyen emberies, okos, 
s egy tartós békét jelentő poli-

tika szempontjából bármilyen cél-
szerű álláspont is a temesvári 
főpolgármesteré,  a kormányzati 
politikát ez országban mégsem 
Ő, hanem Jorga és a hozzá ha-
sonló szelleműek írányítják. Pe-
dig, amig ők irányítják, addig 
állandóan felkészülteknek  kell 
lennünk a mostanihoz hasonló 
támadásokra, s az azok ellen 
való védekezésre. 

A Megyei Takarék kérdéséhez. 
Levél a szerkesztőhöz. 

Kedves Szerkesztő Ur! Tudom, 
csodálkozni fog,  ha megkapja levele-
met I Csodálkozni fog,  hogy én, aki 
régebben minden 3—4 hétben leg-
alább egyszer hangot adtam egy-egy 
gondolatomnak, de több, mint 3 éve 
teljesen hallgatok, most ismét nj^gszó-
lalok. De még jobban fog  csodálkozni 
azon, hogy én, aki királyi ügyész ko-
romban az Ön lapjában csak a zenei, 
szépművészeti és egyéb kulturális kér-
désekhez szóltam hozzá, most, mint 
ügyvéd, gazdasági kérdést akarok 
boncolgatni. 

Hiába I »Tempora mu::.a5wí, H í 
nos'mutamur in illis«. Változnak az 
idők és mi is változunk. 

A véletlen ugy akarta, hogy ne-
kem is legyen hozzászólási jogom a 
bank dolgához. Mert amidőn most 
koratavasszal kézhez kaptam a nagy-
váradi családi ház eladása folytán 
reám eső örökséget, félve  a rablóktól 
és tolvajoktól (mint ügyész sohasem 
féltem  tőlük) egyenesen a Nagyváradi 
Hitelbankhoz futottam  a pénzzel s át-
utaltattam a pénzt az Udvarhelyme-
gyei Takarékpénztárhoz. 

Az volt ugyanis a tervem, hogy 
abból a pénzből egy kis házat veszek, 
de amig egy mégfelelő  házat találok, 
addig maradjon a pénz a bankban. 
Akkor nem volt megfelelő  ház, de volt 
pénzem, most akadna elég ház, de 
nincs pénzem. Azaz hogy van, csak 
nem adják ki. És éppen ez az, amiről 
szólni akarok. 

Én a magam részéről egyáltalán 
nem vagyok nyugtalan, mert tudom, 
hogy a megyei bankban jó helyt van 
a pénzem. Hiszen bármii is vettem 
volna vele a tavasszal, az nem érne 
annyit, mint most a pénz. Ha mar-
hát vettem volna, most fele  annyit 
érne. Ha földeket  vásároltam volna: 
legalább i/s-át vesztettem volna el. A 
házak árai is folyton  esnek. Vagyis 
még jó, hogy nem kaptam kézhez a 
pénzt. Hiába: igen jól mondja az a 
közmondás : »nincs az a rossz, amiben 
valami jó ne volna«. 

Mi, a betétesek túlnyomóan nagy 
része, tudjuk, hogy a Megyei Banktól 
megkapjuk előbb-utóbb teljes Összegé-
ben a pénzünket, mert ez a bank foly-
ton csak biztos helyre helyezte ki 
a pénzt, s olyan óvatosan járt el min-
den esetben, hogy nagy veszteség e 
téren nem érheti. Anól is meg va-
gyunk győződve, hogy a betétesek 
majdnem kivétel nélkül bele fognak 
egyezni a kényszeregyezségbe, mert 
tudják, hogy ^ banktól teljes össze-
gében meg fogják  kapni a pénzüket. 
Erre garanJ!a a Megyei Bank múltja, 
vezetősége és közismert szolidsága. 

Azonban nézetem szerint mégis 
szükséges volna mielőbb egy olyan 
megoldást keresni, amelynek alapján 
a bank esetleg bényszeregyezség nél-
kül is tudná rendezni a betétesek 

ügyét, s mielőbb . megkezdené újból 
rendes működését. 

Nem volna-e lehetséges az, hogy 
a nagyobb betétesek írásban kötelez-
nék magukat, hogy a kényszeregyez-
ség visszavonása esetén bizonyos ideig 
nem mondják fel  betéteiket, ezzel 
szemben azonban a bank kötelezné 
magát, hogy a kisebb betéteseket rö-
vid Idő alatt kifizeti?  A betétesek 
most, belátva a helyzet komolyságát, 
bizonyára hajlandók volnának egy 
megfelelő  megoldásra. 

, volna-e célra vezeti* 
Ljfearpsait  ^g£«v8.<^etétesek 10—20 

szá^Ukát betétjeiknek engedjék át a 
bank részére az alaptőke felemelése 
céljára? Ez megkönnyítené a kibon-
takozást és egy lépést jelentene a jövő 
fejlődés  felé,  mert hiszen tudjuk, hogy 
a legközelebb tárgyalás alá kerülő u. 
banktörvény úgyis kötelezni fogja  a 
bankokat, hogy lényegesen emeljék 
alaptőkéjüket, s elő fogja  irni azt is, 
hogy a bankok csak alaptőkéjüknek 
megfelelő  arányban fogadhatnak  el 
betéteket. 

Vagy nem volna-e lehetséges ná-
lunk is a németországi módszert be 
vezetni és az ujabb betéteket keve-
sebb kamattal, de azzal a kötelezett-
séggel vállalni el, hogy azokat minden 
felmondás  nélkül kiadják. A regátbeli 
bankok már praktizálják is ezt a mód-
szert. Négy héttel ezelőtt egy a regát-
ban lakó erdélyi úrral utaztam együtt 
s szóba kerülve a pénzkrizis, elme-
sélte, hogy neki régi betétje is van 
egy bukaresti banknál, amit csak 6 
hónap muIva fog  kikapni, de ugyan-
ahhoz a bankhoz tett már be uj be-
téteket, amelyekre csak kamatot 
kap, de az uj betétből bármikor tet-
szés szerinti összeget vehet fel  azon-
nal, mert a könyvecskére rá . van 
nyomva a bank piros bélyegzője: »La 
vázut: 4Vo.« 

Meg kellene tehát vitatni az ösz-
szes módozatokat, mert egy óriási 
morális siker volna, s az egész megye 
gazdasági életére végtelen jó hatással 
lenne, ha sikerülne a kényszeregyez-
ségi ajánlat visszavonásával lehetővé 
tenni, hogy a Megyei Bank, mely szo-
lidságával a háborús és a háború 
utáni időket is minden nagyobb ne-
hézség nélkül átélte, újból megkezdje 
a hiteléletben nélkülözhetetlen mű-
ködését. 

Mi rendithetetlenül bizunk abban, 
hogy a vezetőség meg fogja  találni 
a helyesebb utat a megoldás felé. 

Oklánd, 1931 november 14, 
Dr. Voazka István. 

Uj tanár a főgrimnásiambao. 
A helybeli róm. kath. főgimnáziumban 
üresedésben lévő latin görög tanszék 
ellátására a főhatóság  Szabó András 
kollégiumi igazgatót kérte fel,  akiben 
az intézet kipróbált, jeles tanerőt nyert. 

Ipartestületi ügyek. 
Országos kirakó vásárok: novem-

ber hó 23 án Atyha, Csikrákos, Ho-
moródbene, 25 én Gyergyóditró, Gyu-
lakuta, Zsidve, Szászkézd, 26 án Szent-
egyházasfalu,  27-én Kászonaltíz, 28-án 
Zabola. 

Az Erdélyi és Bánsági Ipartestü-
letek szövetsége f.  hó 16 án Temes-
váron ülést tartott, amelyen képviselve 
voltak Temesvár, Brassó, Kolozsvár 
Nagyszeben, Nagyvárad. Arad, Torda. 
P'ogaras, Nagyenyed ipartestületeinek 
elnökségei. Sajnos, az általános sze-
génység miatt, éppen azon városok 
képviseletei maradtak le, amelyekben 
a legnagyobb szegénység és nyomo-
rúság uralkodik az iparos osztályon. 
Az ülés a kereskedelmi is iparkama-
rák ama mozgalmával foglalkozott, 
hogy a kamarák kebelén belül állítsa-
nak fel  a kisiparosok részére külön 
független  tagozatokat. 

Az ülés résztvevői általánosság-
ban ellene voltak ennek a tervnek és 
hangoztatták, hogy a kereskedelem és 
a gyáripar érdekei éppenséggel nem 
azonosok a kisipar érdekeivel és ezért 
nem akarnak még önálló hatáskörrel 
sem a kereskedelmi és iparkamarákba 
tagoz^tilag beosztódni. A kisiparosság-
nak* tó a megnyilváiiulása a vezető 
körök előtt nem újság, mert hiszen 
valahányszor még ezen eszmék ke-
resztülvitele ügyében a kamarák gyű-
lést tartottak, minden egyes esetben 
szótöbbséggel leszavazták. Sőt hatá-
rozottan kijelentették a jelenlevő képvi-
seletek, hogy nem engedik az ipartes-
tületek semmi névvel nevezendő be-
olvadását, hanem ellenkezőleg teljesen 
külön kisiparos kamarák felállítását 
követelik és tartják sürgősnek. 

Mindenesetre az lenne a legcél-
szerűbb megoldás, ha a kormány a 
jelenlegi ipartestületeket nem beolvasz-
taná az iparkamarákba, hanem azokat 
átszervezve iparos kamarákká, meg-
felelő  hatáskörrel is ruházná fel.  Ál-
talában ez lenne a helyes, a jelenlegi 
ipari viszonyokra való tekintettel, de 
különös tekintettel arra is, hogy az 
ipartestületek működési köre sohasem 
ruházható át egy olyan hivatalra, amely 
nem ismeri közelebbről az iparosság 
és az iparügyek körül felmerülő  min-
dennemű eljárásokat és intézkedéseket, 
mert az iparososztály a maga hatás-
köri jogaival és közbelépéseivel jobban 
meg tudja oldani mindazon kérdéseket, 
amelyek kimondottan az iparosság ér-
dekei körében fordulnak  elő. 

Ezen véleményünket támogatja az 
1884 évi XVII. tc. 169 §.sa, amely 
minden első fokú  iparhatóság mellé 
20, az iparosok közül való iparható-
sági megbízott választását írja elő, 
vagyis az iparhatóságban mégis csak 
20 iparosra van szükség, akiknek fel-
adata az iparosság ügyeinek intézése. 
Már pedig ha az emiitett iparkamarák, 
illetve ipartesiületek a törvény előírá-
sai szerint, megfelelő  hatáskörrel in-
tézhetik az összes iparügyeket (értve 
a felsőbbség  ellenőrzése mellett), a 
testület tagjainak is csak előnyös le-
het, ha helyben az ő ipartestületénél 
el tudja intézni mindenféle  kéréseit és 
panaszait. Ez jogos követelése ma min-
den egyes ipartestületnek, s az ipar-
kamarák szövetsége határozatilag is 
kimondotta, hogy a kereskedelmi ka-
marákban felállítandó  Ipari tagozatok 
gondolatát visszautasítja és a kor-
mányhoz intézendő memorándumban 
az önálló iparos kamarák felállítását 
követeli. 

E gondolat valóra váltása legyen 
002/,  - Szombatoo 98t» fél  9. vat&rnap  rf.  u. lé!  9ste fél  9 órakor  Pompadour  márkinS,  szenzációa  éneklő,  hangos fUm,  A iBuerepben  yereies  Ernő,  Ambrus  Irén,  Helyárak  • 27-17^12  hu -

CsQt6rt6k  este Adj  Isten,  BirU  Helyárak  17-12--10 leu. 
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az összes ipartestületek legszentebb 
feladata  és e helyen is felhívjuk  az 
összes testvér ipartestületeket, hogy 
mindent kövessenek el célunk elérése 
érdekében. 

Figyelmeztetjük ugy a helyi, mint 
« vidéki iparostestvéreinket, hogy min-
den tanoncot tanonc-szerződéssel sze-
gődtessenek be, s a beszegődött ta-
noncot Írassák be a tanonciskolába, 
azokat, oda pontosan megtisztálkodva 
kül^ék el, a mesterek a lehető-legjobb 
indulattal foglalkozzanak  a tanoncok 
szakmabeli kiképzésével, mert az 
utolsó időben a vizsgáztató bizottság 
sok tanoncot nem szabadított fel,  ha-
nem azokat 3 hónaptól 1 évig terjedő 
időre visszautasította, ami egyrészt a 
tanoncra nézve káros, de viszont a 
mesternek sem válik dicsőségére . . . . 

Sürgetnünk kell a tagdijak fizetését 
is, amit pedig nem szívesen teszünk, 
mert tudjuk jó!, hogy a pénztelenség 
ma mindent megalaidályoz. De viszont 
be kell látnia testületünk minden egyes 
tagjának, hogy ha az 1928—1929— 
1930 évről fennálló  40.000 leun felüli 
tagdíj hátrálékokat a tagok nem fizetik 
meg, ki vagyunk téve annak, hogy a 
hivatalunk működése, sajnos, meg-
akadhat, holott vannak olyan tagok 
is, akik anyagilag megbírnák a tag-
dijak fizetését,  de attól elzárkóznak, 
pedig az ipartestületi tagdíj a törvény 
értelmében közadók módjára még vég-
rehajtás utján is felhajtható.  Ezért bi-
zalommal kérjük iparostestvéreinket, 
hogy a tagdijakat akár részletekben 
is igyekezzenek megfizetni,  mert a 
mai viszonyok bizonyára igazolják 
ezt, hogy valójában áz ipartestület az 
össziparosságnak ama közülete, ame-
lyet saját érdekében fenn  kell, hogy 
tartson. 

Az ipartörvény szerint a városi 
tanápsban székelő első fokú  iparható-
ság kebelébe az iparosok közül 20 
iparhatósági megbízott választandó. E 
célból december  6 án d.  u. 2 órakor 
az ipartestület nagy tanácstermében 
gyűlés lesz, melyre külön meghívót 
adtunk ki, mindenesetre gondoskodni 
kell arról, hogy ezen tisztségre meg-
felelő  tudásu iparosok legyenek meg-
választva. ' Az ipartestület ekSSkséne. 

A oégbejegyzéil hat&ridŐ 
Qtoltó napja november hó 31. 
Tudatjuk az összes helyi és vidéki 
iparosokkal és kereskedőkkel, hogy a 
marosvásárhelyi iparkamara szigorúan 
figyelmezteti  mindazokat, akik cégbe-
jegyzésre vannak kötelezve, hogy an-
nak folyó  évi november 31 ig okvet-
lenül tegyenek eleget, mert ezen ha-
táridő meghosszabbítva nem lesz és 
akik ezt elmulasztják, azokat 40.000 
leuig terjedhető pénzbírsággal büntetik. 

mm viátor a kisantantról. 
SQOtus Viator, a világhírű angol 

publicista, aki a háború előtt a Mo-
narchia területé n élő nemzetiségek 
védelmében irt cikkeivel tette híressé 
nevét és sokban hozzájárult a Monar-
chia feldarabolásához,  most egy angol 
lapban tanulmányt irt a kisantant hely-
zetéről. Scotus Viator megállapítja 
cikkében, hogy a kisantant 1921 óta 
folytonosan  gyengül. Ez a körülmény, 
szerinte, annak tulaj donitható, hogy 
Románia és Jugoszlávia  nem váltot-
ták  he azokat  a reményéket,  amelyeit 
a kisantant  megalakulásakor  hozzájuk 
fűztek.  Scotus Viator rideg megállapí-
tásai a főváros  politikai köreiben kí-
nos feltűnést  keltettek. 

Román lapszemle. 
A Patria  november 7-ikí számá-

ban a kolozsvári egyetem román hall-
gatóságának súlyos gazdasági helyze-
tével foglalkozik,  mely az ösztöndíjak 
leépítése és a különböző taxák fel-
emelése következtében állott elő. An-
nak bizonyítására, hogy ez a két kö-
rülmény mennyire háttérbe szorította 
a román elemet a kisebbségek javára, 
a következő számokat hozza fel.  A 
bölcsészeti kar tudományos fakultá-
sán a folyó  tanévben beiratkozott 122 
hallgató. Ezek közül 60 román és 62 
kisebbségi. Részletezve a beiratkozá-
sok megoszlását: a természettudomá-
nyi szakon beiratkozott 35 hallgató, 
ebből 18 kisebbségi és 17 román. A 
kémiai szakon 4 román és 2 kisebb-
ségi. A mathematikai szakon 9 román 
és 13 kisebbségi. A földrajzi  szakon 
18 román és 16 kisebbségi. A fizika-
kémiai szakon 9 román és 10 kisebb-
ségi. A fizika-mathematikai  szakon 3 
román és 3 kisebbségi. 

* 

A Cuvántul  november 13-iki szá-
mában szemelvényeket k%- a tefje-  a-
gyar revi2Íónisták^<5ÁttMwb»..'",'»'id6 -̂' 
amerikai Magyar Újságból idéz, mely 
bukaresti tanácskozásról számol be, 
hol erdélyi román körök a kisebbsé-
gek teljes szabadságát, ugyanakkor 
pedig Erdély visszaadását Magyaror-
szágnak követelték. Az amerikai lap 
szerint erről a tanácskozásról a román 
újságok nem akartak, az erdélyi ma-
gyar lapok pedig nem mertek beszá-
molni. Ugyané cikkben hivatkozik a 
new yorki zsidó Jevish Daily Bulletin 
cikkére, mely Vaida elnöklete alatt uj 
román antiszemita párt alakulásáról 
tudósít. — A Cuvántul (nov. 12.) a 

páíísi L'Ami du, peuple nyomán a 
berlini Uía stúdiót reviziónista pro-
pagandával vidólja meg, mert filmjein 
a régi egyenruhák csillogtatásával a 
régi jó idők emlékét ébresztgeti. 

Az Ordinea  november 14iki szá-
mában közli az északameríkai romá-
nok Borah szenátorhoz intézett tilta-
kozó táviratát, melyet a The New York 
Times is nyílvánoss^ra hozptt: »Meg-
ütközve olvadtuk nyilatkozatát, szói 
a távirat,, melybeb a trianoni szerző-
dés revíziója és Magyarország resta-
urációja mellett foglalt  állást. Az Egye-
sült Államokban élő románok a bá-
boruelőtti Erdélyből vándoroltak ki,, 
éppe^^azért, hogy örvendezhessenek 
a száoadságnak, mef>^en  otthon nem 
volt részük. Visszaadni Erdélyt Ma-
gyarországnak annyit jelentene, mint 
3 millió románt visszavezetni a rab-
szolgaságba 1 millió magyar kedvé-
ért, akik ma Románia határai között 
teljes szabadságnak Örvendeznek. Je-
lentené még az önrendelkezés elvének 
megsértését, melyet Wilson, a nagy 
elnök javasolt. Ha ma egyáltalán van 
magyar kisebbség az utódállamok te-
rületén, annak kizárólagos oka az a ma-
gyarosító politika, mely a leigázott 
nemzetiségek földjére  magyar telepe-
seket hozott. Európa békéjét nem egy 
mesterséges Magyarország restaurálásá-
val lehet megteremteni, hanem a ma-
gyaroknak a mai helyzetben való meg-
nyugvásával és azzal, hogy lemonda-
nak a makacsságnak és a propagan-
dának, valamint a megtévesztésnek po-
litikájáról. Bízunk abban, hogy ha a 
kérdés másik oldalát is tanulmány tár-
gyává fogja  ön tenni, meg fogja  érteni, 
hogy miért lepett meg és sértett meg 

bennünket nyilatkozata.* * 

Az Universul  és a Mi^carea  no-
vember 13 iki számaikben megemlé-
keznek Gratz Gusztáv beszédéről, 
melyben a középeurópai bajok oka-
ként a kisantant megalakulását jelölte 
meg. Az Universul »Ujra reviziónista 
hangok a magyar parlamentben* cím 
alatt emlékezik meg a beszédről. A 
Mi§carea pedig >Gratz volt magyar 
iTííniszirfi'a  kisantant ellen* cim alatt. 

Figye lem! 
Lcgjotányotabban. legizebben javita-
tanak éi njra fényeznek 

hó- és s á r c i p ő k e t 
Katona Béla gnmmivalkanizálö mű-
helyében. Ugyanott minden méretű 
antő- él bicikli-gumm't felel5s»ég  mel-
lett valkanizálok. — Minden méretű 

dcika gammit a legmagasabb áron veszek. 
A SZABÓ KÁROLY-féle  vendéglő ndvarán. 

Kőkereszttér 1. 

A Nyugdijasok Egyesületének 
közlései. 

Megnyílt az országgyíilés, s- re-
méljük, hogy képviselőink ezután ta-
lán több súllyal tudnak interveniálni 
a nyugdijasok saánalmat kiváltó, hely-
zetének enyhítése érdekében. Jelenleg 
a helyzettink az,, hogy a városon lakó 
nyugdíjasok megkapták nyugdijaikat 
augusztusra,' hátra van még 3i hónap, 
a falun  lakó nyugdijasok pedig meg-
kapták juníusra és kisrészben iuliusra,. 
hátra van még 5 hónapi nyugdijuk. 
Az együttes hátrálék kb. 13; millió leu.. 
Ezt a nagy összeget a tél elején nél-
külözni rendkívüli megpróbáltatás, 

Rápeanu pénzügyi administrator 
ur biztat, hogy rövidesen lesz mé& 
egy hónapra nyugdíjkifizetés,  elsősor-
ban a falusiak  részére és azután 
a városi nyugdijasok számára. Kérjük 
és várjuk a sürgős intézkedéseket. 

Az elnökség. 

A Bóm. Kath . 8t&tai e heti 
gyűlése előtt történt megdöbbentő. ir»-
cídenssel külön cikkben foglalkozunk. 
E helyen kiegészítésül megemlítjük^ 
hogy a gyűlést betiltó kormányelnöki 
intézkedés visszavonása után a gyű-
lést méltó, ünnepélyes hangulatban ós 
nagy érdeklődés mellett mégis meg-
tartották. Megválasztották világi el-
nökké Gyárfás  Elemér dr. szenátort, 
alelnökké pedig Inczédy-Joksman Ödön 
drt. Mint minket közelről érdeklő ügy 
szóba került a Státus által fenntartott 
gimnáziumok sorsa, amelyek közül, az 
anyagi nehézségek miatt, a jövőben 
csak három tartható fenn.  A gyűlésre 
városunkból Pál István prelátus, Nagy 
Lajos dr.. Hinléder Fels Ákos dr., Hű-
bér Endre, Frőlich Ottó és Dobos Fe-
renc dr. utaztak fel,  leginkább arra 
vonatkozó elszántsággal és felkészült-
séggel, hogy mindent elkövetnek a 
gimnázium fenntartásáért.  Ennek ér-
dekében Hinléder Ákos dr. fel  is szó-
lalt és nagyhatást keltett határozati 
javaslatot terjesztett elő, s felszólaltak 
Pál István és Kagy Lajos dr. is. Végül 
a közgyűlés ugy döntött, hogy a hely-
beli főgimnáziumot  fenntartandó  inté-
zetnek  minősítette. Fennmarad ezenkí-
vül még a kolozsvári és a csíkszere-
dai főgimnázium,  míg a gyulafehérvári, 
sajnos, előreláthatólag megszűnik. 

X Ügyes ki»olgáló leány állást 
nyer azonnali belépésre. Tiszta és 
egészséges legyen. Románul beszélő 
előnyben részesül. Jelentkezni lehet a 
Kassay  bodegában. 

A sánta koldus. 
Itta: Vajda Ferenc. 

Udvarhelyi Pál, a nagy ember-
barát, a szegények, koldusok áldoza-
tos pártfogója  beszélte a következő tör-
ténetet : 

Városunkban szombat a koldusok 
napja. Más napokon nem szabad kol-
dulni. A hatóság tiltotta meg. Mert 
hát, tisztesség adassék, de a koldusok 
között is némelyiknek nagyon szurkos 
a keze. Mit a szeme meglát: a keze 
nem hagyja ott. Ezért kell ellenőrizni. 

Laji, a sánta koldus, ebben a 
részben, a becsületesek közé tartozott. 
Minden szombaton hűségesen megje-
lent a házunknál. Illedelmesen köszönt. 
Aztán, keserves, síró hangon elmon-
dotta irgalmasságra índitó szózatát. 

— A Jézus nevében, könyörülje-
nek egy szegény nyomorékon. Szán-
janak meg. Nyújtsanak egy alamizsna 
krajcárt. 

Megszántuk. Könyörültünk rajta. 
Hol a krajcár: leu értékben, hol a 
sarkalat kenyér, vagy zsírozó mindig 
kijárt neki. Legtöbbször pénz. Annak 
legjobban örült. Hálás volt érette. Meg-
köszönte. 

— A nagy Isten fizesse  meg. Ad-
jon ezer annyit helyette. 

Ez a koldusok megszokott kö-
szönete. Laji se tért el ettől. 

Így aztán, ha nem csordult, csep-
pent. A hétre való, munka nélkül is, 
kikerült, Laji nem törte a testét. Az 
árnyékban heverészett, mig a gazdák, 
verejtéket izzadva, dolgoztak a darab 

kenyérért, mit Isten nevében neki 
adtak. 

Egyik szombat napon két székely 
atyafi  fát  vágott az udvaron. Szom-
szédfalusiak  voltak. Mindkettőnek háza, 
csűre, kis gazdasága. De a házi dolog 
mellett jutott idejűk arra is, hogy 
egy-egy szekér fát  felvágjanak.  Sóra, 
dohányra, olajra, no, meg egy kis 
pálinkára is, jól fogott  a mellékkere-
set. Jó kedvvel, serényen dolgoztak. 
Közben tréfálkoztak. 

— Te Gyurka, szólal meg Kicsi 
Nagy János, vágjuk mi is ugy a fát, 
mint Simó Ferkő Bukarestben. 

— Hát ő hogy Vágta, kérdi 
Gyurka. 

— Az ugy volt, tudod-e, hogy 
három napon át nem kapott dolgot. 
A negyedik napon összefogott  *egy 
román emberrel. Az is olyan szőrű-
bőrű ember volt, mint ő. Került is 
dolog egyszeribe. Fát kellett vágni. De 
csak egy fürész  volt. 

— Nem baj, Gligorbá, mondja 
Simó Ferkő. Megosszuk a munkát is, 
meg a keresetet is. 

— No, okos székely, hogy osz-
tani meg munka, mikor egy van fü-
rész ? 

— Hát ugy Gligorbá, hogy meg-
fogjuk  a fürész  két végét. Kijed húzza, 
s én nyögök utána. Ez a munkameg-
osztás. A pénzt könnyű megosztani. 

— No, bolond székely, mondja 
rá Gligorbá méltatlankodva. 

Gyurka nagyot nevetett a Simó 
Ferkő uj módi munkaelméletén. De, 
mivel a munkamegosztásban ő is csak 
a nyögést vállalta: nem tudtak meg-
egyezni. Inkább ugy tettek, mint az 
egyszeri muzsikus cigány: aki húzta 

is, járta is. Ők is külört-külön : húzták 
is, nyögtek is. 

Midőn így mókázgatnak egymás-
sal, hát jő Laji, a sánta koldus. A 
jobb kezében kurta, hajlított végű 
pálca. Arra erősen ránehezedve, a bal-
lábát szánalmasan húzta maga után. 
Csak éppen nem jajgatott, de nyögött, 
akárcsak a favágók.  A két favágó 
egyszerre pillantja meg Sánta Lajit. 
Jól ismerték. A falujokból  való. 

— Ne, te, ne, Laji, a félcigány 
kudul, mondja Gyurka. 

Egymásra néznek. Elmosolyod-
nak. Egyet gondolt mind a kettő. 
Kicsi Nagy János azonban megelőzte 
Gyurkát a beszédben. 

— Ne sántálj, Laji, hiszen kutya-
bajod sincsen, veti oda neki, 

Laji, a sánta koldus, erre a nem 
remélt leleplezésre elsápadt. Mérges 
tekintetet vetett a két favágó  felé,  de 
azért sántáit tovább. Megállott a kony-
haajtó előtt. Köszönt. Elmondotta a 
mondókáját. Megkapta rá a szokott 
alamizsnát. Megköszönte és amint jött, 
sántán indult kifelé.  A kapunál vissza-
fordult.  Szemei vérben forogtak,  mint 
a veszett kutyának. A botját magasra 
emelve, megfenyegette  vele Kicsi Nagy 
Jánost. 

— Megállj, Kicsi Nagy János, ezt 
megkeserülöd. Kivetted a számból a 
kenyeret. 

Aztán haladt tovább, sántán, mert 
ép kéz-lábnak nem igen adnak ala-
mizsnát. 

Ez eset után Laji, a sánta koldus 
elmaradt házunktól. De a két favágót 
sem láttuk hosszú ideig. Egyik heti-
vásáron találkoztam Kicsi Nagy Já-
nossal. A fapiacon  gerendát vásárolt. 

Megszólítom. 
— Isten áldja, János. Régen lát-

tam. Egy néhány szekérfa  volna. Fel 
kellene vágni. 

— Nem lehet, uram, szól János. 
Most magamnak fürészelek,  de nem 
tűzifát,  hanem gerendákat. Leégett a 
csűröm. Ujat kell építenem. Nem baj. 
Megsegít a jó Isten. De ezt is meg-
keserüli még valaki 1 

Telt, mult az idő. Nagy idő mul-
tával, egyik szombaton, sánta koldus 
lépett be a kapunkon. Nézem. Olyan 
ismerős. Közelebb jŐ. Hiszen ez Laji, 
állapítom meg magamban. Hanem mi 
történhetett vele, most két mankón jár ? 

— Mi az Laji, szólítom meg. Ugy 
látszik, módosodol, mert eddig egy 
pálcával jártál, most pedig kettő van. 

— Ne fogja  a bolondság, jó uram, 
szól Laji elkeseredve. Nagy dolog tör-
tént velem. 

— Ugyan, mi történt? 
— Megvert az Isten. Késő este 

volt, mikor a szomszédfaluból  hazafelé 
igyekeztem. Koldulni jártam akkor is. 
Öszi, hideg szél fujt.  Mindenki fedél 
alá húzódott. Sehol egy árva lélek. 
Semmi mozgás, semmi hang. A falu 
végén, azonban, csoda történt. A sö-
tétben olyan ütést kaptam a lábamra, 
hogy abban a helyben ketté törött. 
Lepedőben vittek haza. Bekerültem a 
kórházba. Onnan ezzel a két mankó-
val szabadultam ki. Most igazán sánta 
vagyok. Ne sajnáljon tőlem egy ala-
mizsna krajcárt. 

— No, Laji, most az egyszer 
mégis bottal vert az Isten, ugy-e ? 

— Igaz, uram. Én voltam a hibás. 
Ezután Laji ismét meglátogatott 

minden szombaton. 



1931 november 21. SZÉKELY KÖZÉLET 3. oldal, 

A magyar képviselőház 
november 13 i^i ülésén gróf  Palla-
vicini György  képviselő beszédet mon-
dott, melyben követelte, hogy a kor-
mány sürgősen hozza létre az osztrák-
magyar vámuniót. Majd az államforma 
rendezésének sürgős szükségéről be-
szélt, s egyedüli helyes megoldásnak 
a királyság visszaállitását mondotta. A 
ház több oldaláról ilyen közbekiáltások 
hangzottak: — Előbb revíziót, azu-
tán restaurációt 1 Jánosi  Gábor képvi-
selő a békeszerződés beiktatásának 
tizedik évfordulójáról  emlékezett meg. 
Üdvözölte a Ház szószékéről MacDo-
naldot, Mussolinit, Borah szenátort és 
Rothermere lordot, mint a revizió gon-
dolatának vezérharcosait. 

SPORT. 
ü. M. T. E.-U. K. S. E. 1:1. 

A muIt vasárnap városunkban két 
helybeli csapatunknak volt barátságos 
foot  ball-mérközése. Mind a két csa-
pat sok igyekezettel játszott, s egy-
más ellen erős támadásokat is kez-
dett, azonban a felázott,  csuszamlós 
pálya a játékot nagyon befolyásolta. 
Az elért l-l gól már az első félidő 
eredménye volt mind a két csapat ré-
szére s a második félidőben  a mérleget 
nem sikerült egyiknek sem a maga 
javára billenteni. 

Mosi  vasárnap a Hargita Keresz-
táron fog  bajnoki mérkőzésen részt-
venni. >Druckerek,« akik le akarnak 
utazni, Biró Gyula titkárnál jelentkez-
hetnek. 

HÍREK. 
November 20. 

Parlamenti képviselőink a 
nyagd i j a sokó r t . Alig nyilt meg a 
parlament uj ülésszaka, a Magyar 
Párt két kiváló parlamenti tagja máris 
első feladatai  egyikének tekintette, hogy 
ott a nyugdijasok érdekében felszólal-
jon. Laár Ferenc képviselőnk a ka-
marában. Sándor József  pedig a sze-
nátusban;panaszolta fel,  orvoslást köve-
telve, a nyugdijasok szenvedéseit, azt 
a példátlan nemtörődést és késedel-
met, amellyel őket és családtagjaikat 
hónapokon át nélkülözésre kényszeritik. 

Halálox&i. Özv. Szakáis  Áronná 
Keresztes Rózália, 92 éves korában, 
f.  hó n-ikén, városunkban elhunyt. A 
ritka szép kort ért megboldogultat ki-
terjedt család gyászolja, s a gyászolók 
közt több unokája és dédunokája. 

A% Udvarhelymegyei Taka-
r ^ k p é n a t á r kényszeregyezségi ügyé-
ben a folyó  hó 16 ikára kitűzött tár-
gyaláson a törvényszék megállapította, 
hogy a takarékpénztár kényszeregyez-
ségi kérése a törvény által előirt ösz-
szes okmányokkal, valamint a szüksé-
ges kimutatásokkal hiány nélkül fel 
van szerelve és igy a kényszeregyez-
ségi eljárás elvi kimondásának nincs 
semmi formai  akadálya. Az iratok át-
tanulmányozhatása céljából a törvény-
szék a határozat kihirdetését folyó  hó 
24-ikére halasztotta, mikor a kérésnek 
•minden bizonnyal helyet fog  adni. 
Ezzel kapcsolatosan megemlítjük, hogy 
a bank hitelezőit a törvényszék által 
delegált törvénybíró gyűlésre fogja 
összehívni, melynek időpontját már 
következő lapszámunkban fogjuk  a 
betétesekkel közölni. így tehát minden 
korábbi akció fölösleges,  mert csak 
megtévesztést eredményezhet. 

Ueghalt Ferenci Józeef  püs 
p ö k özvegye. Az unitáriusok néhány 
évvel ezelőtt, pátriárcha korban elhunyt, 
nagy püspökének özvegye: kissolymosi 
-Gyergyai Anna Kolozsváron, néhány 
heti betegeskedés után, elhunyt. Bol-
dogult, kiváló férjét  szintén magas 
korban, 92 éves korában követte a 
halálba, gyászára nagyszámú, tekin-
télyes családjának. 

X Tánomnlateá-g a népház-
ban . A szombatfalvi  ifjúsági  egyesület 
folyó  hó 22-én délután 2 órai kez-
dettel a népházban nyári záró tánc-
mulatságot rendez. A helybeli és vi-
déki közönséget ezúton hivja meg 
•tisztelettel a rendezőség. 

A jövő évi állami költség-
vetés tervezete a pénzügyminiszté-
riumban pár nappal ezelőtt készült el. 
E szerint az 1932 évre Románia be-
vételéül 25 mUliárd 429 millió 406 
ezer 038 leu összeg van előirányozva. 
(25,429.406,038 leu.) Ez a költségve-
tés-tervezet, viszonyítva az 1931 évi 
költségvetés 38.402.491.635 leu össze-
géhez, 12.973.085.597 leu csökkentést 
mutat. No de, azért maradt igy is 
elég szépen fizetnivaló  t 

Szabad Üoeumí előadás Be-
nedek E l e k emlékére . Mint előze-
tesen jeleztük, a Polgári Önképző 
Egylet a jelen őszi-téli idény alatt ha-
vonta tart egy gazdasági jellegű elő-
adást. A nov. 22-én délután 3 órakor 
a kör helyiségéheií tartandó előadás 
egyedül, nem gazdasági tárgyú lesz, 
hanem ez alkalommal megemlékezik 
az egylet, vármegyénk nem régen el-
hunyt nagy fiáról,  Benedek Elekről. 
Az emlékező beszédet Biró Lajos róm. 
kath. főgimn.  h. igazgató mondja,- s 
egyben le is .leplezi az egylet által 
készíttetett fényképét  is, hogy legyen 
örök időkre tisztelet tárgya mindenki 
előtt legkitűnőbb ifjúsági  irónk emlé-
kezete. A ref.  dalkör énekszámokkal, 
ífj.  Képiró Lajos és Kerestély László 
pedig szavalatokkal fognak  közremű-
ködni. Látogassunk el mentől többen 
ezen kulturális ingyenes előadásra, 
melyen kegyelettel áldozhatunk Bene-
dek Elek emléke előtt 1 

Ss inéssek jönnek. E hónap 
végén színészek érkeznek városunkba, 
Szalai Zsigmond ujabban jogosított 
színigazgató társulata. A társulat je-
lenleg Balázsfalván  működik és idejö-
vetelét jóhirek előzik meg, ottani sike-
rei és a közönség óhajtása folytán 
tervezett szezonját meg is kellett hosz-
szabbitani. A társulat tagjai közt több 
jóhangzásu és nálunk is ismert színész-
név viselője van: Gálffy  Nusi prima-
donna, Palády Rózsi és Erős Irén 
szubrettek, Tarnai József  bonviván 
és mások. Városunkban a társulat, 
előreláthatólag, kb. 30-ikán fog  bekö-
szönteni, a Ballerina nagy operett be-
mutatásával, s műsorán van a nagy-
sikerű Feketeszáru cseresznye és a 
Torockói menyasszony is. A társulat 
buzgó titkára, Radnai Dezső, itt a na-
pokban kezdi meg bérletgyüjtési mun-
káját, azzal a reménnyel, hogy kö-
zönségünk ismert jóakaratát, a nehéz 
viszonyok dacára, ez alkalommal sem 
tagadja meg a magyar színészet tö-
rekvő, küzdő munkásaitól. Bérlők ré-
szére 10 szelvényes bérletjegyek ára: 
I rendű helyre 400 leu, II rendű helyre 
300 és III rendű helyre 250 leu. 

A látsxatadót is bevezetik 7 
Egyes román lapok (pl. a Curentul) 
közlése szerint, a glóbális adózás mó-
dosításánál be akarják vezetni nálunk 
is az adókivetésnek azt az uj módját, 
amely nemcsak a jövedelmet, hanem 
az életmódot is figyelembe  veszi. Ezt 
az uj adót, látszatadó néven Magyar-
országon már alkalmazzák is. 

Kath* ének- és zenekar ala-
k u l városunkban . Az újjászervezés 
alatt álló udvarhelyi róm. kath. temp-
lomi ének- és zenekar f.  hó 22-én, va-
sárnap d. u. fél  4 órakor tartja ala-
kuló közgyűlését a kath. főgimnázium 
zenetermében. E dalárda célja kizáró-
lag az egyházi ének és zene müve-
lése lévén, ugy, hogy a magyar egy-
ség ápoha magyar dalkultuszt meg-
rövidülés ne érje, — megérdemli az 
illetékesek teljes mérvű támogatását. 

Uozih i rek . Szombat este fél  9, 
vasárnap délután fél  6, este fél  9 óra-
kor Pompadour márkinő, szenzációs 
éneklő, hangos film.  Róbert Stolz ope-
rettje. A főszerepben  Verebes Ernő, 
Ambrus Irén. A Pompadour márkinő 
az a film,  melyben mindent megtalá-
lunk, sztárok, táncosok, táncosnők, 
énekesek, énekesnők játszanak. A leg-
ragyogóbb kiállítás. Helyárak 27, 17, 
12 leu. — Csütörtök este Adj Isten, 
Biri, a főszerepben  a legszebb film-
szinésznők, színészek. E filmről  min-
denki hallott, e filmet  mindenki meg-
nézi. Helyárak 17, 12, .10 leu. — Jön 
Hadzsi Murát, vagy A fehér  ördög, a 
főszerepben  Ivan Mosjukin. 

Állandóan szo l id árak mel let t vásáro lhat 
h a r i s n y á t s 

n51 lelyem, flor-.  céma-haritnyikat és sport soknikat; férfi-  és gyermek' 
zoknikat s mát egyéb szükségleti cikkeket, kézimanka anyagokat stb. « 

Áraink l-a minőségben. Az áruk vételkötelezettség nélkül megtekinthetők. 

Jorga párisi előadásának 
megzavaről . A lapok hirt adtak ar-
ról, hogy Jorga miniszterelnöknek a 
párisi egyetemen tartott előadását tün-
tető kommunisták zavarták meg. Ujabb 
értesülés szerint a zavargók nem kom-
munisták, hanem haladó gondolkodású 
egyetemi hallgatók voltak, akik a kö-
vetkező szövegű röpcédulát szórták 
szét az előadó terembe: Jorga meg-
tisztelt bennünket, hogy a régi Velen-
céről tartson előadást. De őrizkedik 
attól, hogy saját országáról mondjon 
el igazságokat. Nekünk ugy állítja be 
önmagát, mint az emberi jogok védel-
mezőjét. Ezzel szemben Romániában 
a legtulzottabb önkényt gyakorolja. 
Hiszen a polgári sajtót is üldözi. Példa : 
a Lupta és Ordinea betiltása. Hogy 
ne is beszéljünk a nemzeti kisebbsé-
gek elnyomatásáról, akiknek iskoláit 
bezárják, vezetőiket, sajtóját üldözik. 
A professzor  ur ne csak arról beszél-
jen, mi volt Velencében a keresztes 
hadjáratok alatt, hanem jól tenné, ha 
beszámolna arról a kereszteshadjárat-
ról, amelyet ő indított. 

Bodrogi Balázs nótaestélyét, 
amelynek múltkori nagy sikeréről már 
beszámoltunk, a közelebbi napokban 
két helyen is megismétli és pedig most 
vasárnap, 22-ikén este a Magyar Párt 
helyiségében, a jövő szombaton, 28-ikán 
este pedig a kereskedő társulat helyi-
ségében. Belépti dij nem lesz, hanem 
a műsor megváltását kéri az estély 
rendezője, aki egyúttal számit a közön-
ség jóindulatu szíves pártolására is. 
Az estélyek kezdete kb. 9 órakor. 

Meghivö. A városi tanács 4515— 
1931 sz. alatt felhívja  a város összes 

Jtiarosait és kereskedőit, hogy az ipar-
hatósági mogbizottaknak, az 1884 évi 
17. tc. 169. § a alapján, december 
6 ikán d. u. 2 óra 30 perckor tartandó, 
választásán, az ipartestűlet piactéri 
helyiségében, megjelenni szíveskedje-
nek. A választandó megbízottak száma 
20. A minimális adó, hogy valaki vá-
lasztható legyen, 800 leu. A választási 
lista az ipartestület helyiségében meg-
tekinthető. 

Enrőpa megmentésének öt 
feltétele.  A Carnegie-intézet gazda-
sági. szakértői hat hónapi tanulmányut 
után most tették közzé jelentésüket 
Európa gazdasági válságáról, öt pont-
ban foglalták  össze, hogyan lehetne 
helyreállítani Európa megbillent gaz-
dasági egyensúlyát. 1. Valamennyi 
európai államban le kell szállítani a 
vámtarifákat.  2. Németország jóvátételi 
terheit csökkenteni kell. 3. A német 
rövidlejáratú tartozások nagyobbik ré-
szét hosszúlejáratú kölcsönökre kell 
konvertálni. 4. Nemzetközi gazdasági 
konferenciát  kell összehívni a válság 
leküzdésének megvitatására. 5. A béke-
zerződé sek felülvizsgálata. 

A Székelység, Bányai János 
ismertető havi folyóiratának  2. száma 
is megjelent, az elsőhöz hasonló vál-
tozatos lartalommal, még teljesebben 
kidomborítva azt a programmot, melyet 
az érdemes és áldozatkész szerkesztő-
kiadó megvalósítani törekszik. 

Kész az aggmenház Székely-
kereszturon. A Székelykereszturi 
Jótékonycélu Polgári Társaskör évek-
kel ezelőtt céljául tűzte ki egy agg-
menház építését. A :kitartó, lankadat-
lan munka meghozta a maga eredmé-
nyét. Az aggmenház készen áll s a 
Társaskör november hó 8 án tartott 
közgyűlése ünnepélyes formák  és ke-
retek között átadta rendeltetésének. 
Az épület maga téglából épült és há-
rom szobából áll. A középső a felü-
gyelő szobája, a másik kettő 10 elag-
got öreget fogadhat  magába. E helyen 
ők lakást és fűtést  kapnak. Magára a 
Társaskörre igen nagy megnyugvás e 
teljesítmény, hiszen nem csak pillanat-
nyi segélyeket osztogat már, — hanem 
annak állandó jelleget is kölcsönözhe-
tett. Az aggmenház létesítésének gon-
dolatát dr. Elekes Dénesné, mint el-
nöknő vetette fel,  az ő kitartó erős 
akaratának köszönhető, hogy az eszme 
testet öltött. A Társaskör hangulata a 
beszámoló közgyűlésen hasonló volt 
annak az egyházközségnek hangulat-
hoz és lelki megnyugvásához, amely 
templomot épített magának. A közgyű-
lés Ütő Lajos elnök indítványára jegy-
zőkönyvében a legnagyobb hálával és 
elismeréssel jegyzi fel  azoknak neveit, 
kik dr. Elekes Dénesné mellett, mint 
munkatársak, állottak az ügy megva-
lósításának nehéz munkája mellett. A 
nemes célokért küzdő lelkeket megáldja 
az Isten. A legnagyobb jutalom pedig 
a lelkiismeret megnyugtató szavában 
van. Az egylet nemes büszkeséggel 
tekinthet teljesített munkájára, mert 
ilyen eredményt kevés egylet mutathat 
fel.  Dr. Elekes  Dénesné nemes lelké-
nek könyörűletességét, az igazi jóté-
konykodás elgondolását, tervének cél-
hoz jutását sokan fogják  áldva emle-
getni. 

B e r c a n eli téltetése. Annak 
idején ismételten foglalkoztunk  azok-
kal a közkórháznál történt visszaélé-
sekkel, melyek tetteséül Bercan Dra-
gos gondnok került vád alá. A tör-
vényszék őt legutóbb, mintegy 
400.000 leu elsikkasztása és okmány-
hamisítás miatt, 2 évi börtönre ítélte, 
amit azonban megfelebbeztek. 

2 szoba, koayka, kamra, fardo-  és 
eloszoba, pince és mellékhelyi-

ségekből épftU,  kényelmes, uj háza-
mat eladnám, esetleg egy kisebbel 
elcserélném. Érdeklődőknek felvilá-
gosítást ad: Szabó Gyula kárpitos, 
Odorhein Piac tér. 

nSTero. I s e l l t ö r j e f e j é t  a. 

karácsonyi ajándékon, 
mert 

Opdelt -cégnél 
már 

75 lm vásárlásnál kap ajándékba 1 borítékban 8 stoppoló pamutot 
150 < < « < egy szép gobelin-képet, vagy egy 

diszdoboz stoppoló pamutot* 

Női és férfi  pulóverek gyári lerakata! 
I p á r divathapisnya máp 45 le jé r t . 

Valamint az összes raktáron levő áruk leszállított árban kaphatók. 
Kézimunkák és hozzá anyagok, kül-és belföldi  hárászok, selymek 
és D. M. C. pamutok g y á r i á r b a n és nagy választékban! 

K é r e m k i r a k a t a i n k m e g t e k i n t é s é t ! 
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Gaxdaiiági kamaránk foly-
ta t j a munkáját a gytimöicster' 
molés fejlesstóse  érdekében. 
Amire ismételten rámutattunk, ma ha-
tározottan megállapítható, hogy nálunk 
ma a gazdálkodás legjövedelmezőbb 
ágazata: a gyümölcslermelés.  Még a 
jelenlegi gondozatlan, osztályozatlan és 
szakértelem nélküli szállításokkal össze-
vissza potyolt almatermésünk is itt, 
az udvarhelyi piacon 40—100 leu árért 
kél el; a csíkszeredai, vagy brassói 
piacokra beszállítva pedig vékánként 
60—120 leu ár között tudjuk fajta  és 
minőség szerint értékesíteni, ami 6—12 
leu kilónkénti árnak felel  meg. így te-
hát nagyon érdemes gazdasági kama-
ránknak a gyümölcstermelésünket fel-
lendítő munkájára felfigyelni.  Mint érte-
sülünk, kamaránk szívesen küldi ki díj-
talanul mindenik községbe szakértőit, 
ismertető és bemutató előadások meg-
tartására és a gyümölcstermelési helyi 
együttesség, a gyümölcsközség  megala-
kításában való segédkezésre, csak az ér-
deklődő községi lakosok ebbeli kívánsá-
gukat szóban, vagy írásban fejezzék  ki a 
kamránál. E tekintetben örvendetes fel-
buzdulások hírét kapjuk vármegyénk 
minden vidékéről. Meg vagyunk győződ-
ve, hogy ha a gyümölcstermelés iránt 
érdeklődők kezükbe vehették Gyerkes 
Mihálynak nyomtatás alatt álló: »A 
legújabb gyümölcstermelés* cimü tan-
könyvszerű, utmutató kézikönyvét, 
mely éppen az okszerű gyümölcster-
melés felkarolása  céljából készült, min-
denik községben a legnagyobb oda-
adással fogják  felkarolni  ezt a jövedel-
mező gazdasági ágazatot. Mi ezúttal 
is csak örömünket fejezzük  ki a felett, 
hogy gazdasági kamaránk jövőre szóló 
programmjába ujabban is felvette:  a 
gyümölcstermelés mentől intenzivebb 
kiépítését. Ne feledjük,  hogy Európa 
gyümölcsös kamrája Erdély, s abban 
a mi vármegyénk talajánál és éghaj-
latánál fogva  a finom  gyümölcsök 
termelésére kiválóan alkalmas. Tehát 
csak ezen termelési ágazatban jártas 
egyének és vezetők kellenek, s népűnk 
megélhetése, a legszebb jövedelem-
szerzéssel állandóan biztosítva van. 
Lásson hozzá mindenik gazda: gyü-
mölcsfái  őszi gondozásához. 

AZÜRCRÉME, 
azeplö,  máj folt,  paitanás,  miiesszer 
el^en.  Az arcbőrt  simává,  üdévé,  fiata-
lossá teszi.  Egy  tégely  ára  40 leu. 

Egy  darab 
AZÜR-SZAPPA,N 

ára  25 leu.  Kapható:  minden  drogéria, 
gyóg}-  és illatszertárban. 

X Köfiönetnyilvánltás.  Mind-
azoknak, akik felejthetetlen,  jó férjem 
temetése alkalmával fájdalmunkat  eny-
híteni igyekeztek, köszönetet mondok. 
Külön köszönetet kell mondjak az ud-
varhelyi munkásságnak áldozatkészsé-
géért. Patakfalva,  1931 november 15. 
özv. Nagy  Jánosné  és családja. 

X Baba 'k l ln ika Szabó Ödön 
fodrász  üzletében, hol mindenféle  já-
tékbabát kijavitnak, a hiányzó része-
ket pótolják. Baba-parókák minden 
színben és formában.  Elvállalom színi-
előadások maszkirozását. Parókák és 
színházi kellékek kikölcsönzése. Jutá-
nyos árak.  Pbntos kiszolgálás-  Veszek 
vágott  és hullott  hajat. 

A rádiÖBŐk előfiietóii  dija. 
A helybeli postahivatal annak a 
közlésére kért, hogy egy ujabb ren-
delet folytán  intézkedni fog  mindazok-
nak a rádió-készülékeknek az elkob-
zása iránt, amelyek tulajdonosai előfi-
zetési dijaikat 15 napon belül nem 
fizetik  be. 

Ref,  kórháa-sorsjegy,  mely-
lyel  szerencsés  esetben egymillió 
kus főnyereményt  nyerhet,  kap-
ható a Könyvnyomda  R.-T.  üzle-
téhen.  A kisorsolandó  nyeremé-
nyek összege 3 millió  500 ezer 
leu.  Egy sorsjegy ára 100 leu.\ 

X Viotor-irőgóp, jókarban, ol-
csón eladó. Megtekinthető Str, Pr. 
Nicolea (Árpád utca) 11 sz. alatt. 

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

Bécsben végzett, okleveles ze-
netanárnő vezetése mellett olcsón vé-
gezheti zenetanulmányait a helybeli 
Irgalmas Nővérek zárdájában. Bővebb 
felvilágosítás  a zárda elöljáróságától 
kapható. Tekintettel arra, hogy egy 
éve, hogy nem kapják a nővérek fize-
tésüket, a szíves pártolást nagyon 
szépen kérik. 

Rádió, 
mely 4 lámpára vao építve, az alábbi össze 
állitásbao tökéletes, cagy hangerejü. szelek-
tív; tiszta és kellemes hangja a zeneileg leg 

képsettebb fület  is kielégíti. 
4 CBövei készaiék csinos tölgyfa-

szekrényben 4200 L. 
2U am. ó. akk. árammal feltöltve  . 730 L. 
l'O voltos anódpótló tökéletes fojtó-

tekerccsel, nagy kapacitású kon-
denzátorokkal 1500 L. 

10 pőlusos hangszóró; hangválasztő 
faia  politúrozott nagy, tölgyfalap  2250 L. 

b68Ü L 
(J. az 120 voltos anódakkumulátor-

ral (anódpótló helyett) . . . . £850 L. 
Árnyékoltrácsu lámpákkal épitett rádiók árát 

egy következő hirdetésemben közlöm. 
Régi készülékek átépitését. áramforrások 

javitását olcsón vállalom. 
T a l s ó - A - l T o e r t 

tanár rádiótechnikai műhelye. 

Szerkesztő i üzenet. 
Akik cikket, hirt, vagy hir-

deté t t küldenek hozzánk, olyan cél-
ból, hogy az lapunkban megjelenjék, 
ezúttal is kérjük, hogy közleményeiket 
m.indig lehetőleg csütörtökön délig 
szíveskedjenek hozzánk eljuttatni, még 
abban az esetben is, ha azok nem 
túlságosan terjedelmesek, mig a terje-
delmesebbek beküldését már szerd^K-
kérjűk. Pénteken, reggel 9 óráig, már 
csak egészen rövid, pár soros közle-. 
ményt fogadhatunk  el ugy, hogy az 
a lapnak még aznapi számában meg-
jelenjék. A lap technikai előállítása 
teszi számunkra parancsoló kénysze-
rűséggé, hogy ezekhez a feltételekhez 
ragaszkodjunk, mert ellenkező esetben 
a nyomdánál többletmunka és több-
letkiadás áll elő, s késedelmet szenved 
a lap megjelenése is, ami érdeke ellen 
van a közönségnek is. Közös érdeknek 
megfelelően  is jár el tehát, aki ehhez 
a szíves kérésűnkhez megértéssel, pon-
tosan alkalmazkodik. 

a í y l l t t é r . 
E rovat közleményeiért a szerkeiitő nem vállal 

feleifi  sséget. 

Myilatkozat. 
Zetelaki Lukács Dénesné szül. 

Kádár Ilona, hogy pálinkát ihassék, az 
én nevemben álnok hazugsághoz folya-
modott az én rovásomra és engem, 
akaratom és tudtom ellenére, előlépte-
tett titkosrendőrnek. Ezért mielőtt a 
bíróságtól megjutalmazását megkapná, 
addig is őt a nyilvánosság előtt ezen-
nel tiszteletteljesen hazug rágalmazó-
nak nyilvánítom. 

Zetea 1931 nov. 19. 
Farajdi  Ferenc 

erdőőr. 

Kladö tu l^doaos : a Könyvnyomda B-T* 
Odorheiu—Székel yxtdv árbely. 

Publicatíunc de lícíttíc. 
Salina C. A. M. R. R. Praid tlne 

lícitatie pentru darea in concesiune a 
extrac^iei ?! transportului sáréi pe dis-
tan^á de 1500 metri, in ziua de 16 
Decembrie a. c. ora 10 a. m. 

Conditiunile de admiterea concu-
ren í̂lor $í caietul de sarcini se pot ve-
dea ín ori t̂ ce Joi Sámbátá la bí-
róul Direc îei Salinei, intre orele 3—4Va 
dupá amiaz. 

_ Direcfiunea, 

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-
kötelezeltség nélkül készülnek. 

Tudomására  adom a t. vásárló  és 
ipai-os  közönségnek,  hogy  Piafa  Regina 
Maria  (Piactér)  5 szám alatt 

bőrmletemet 
ismét  megnyitottam. 

Raktáromban  kaphatók  mindenféle 
börök,  talpak  és a bőripari  szakmába 
tartozó  áruk  és Iparcikkek. 

Legfőbb  törekvésem,  hogy  elsőrangú 
minőségű  áruimmal  és versenyképes 
áraimmal  t. vevőim  igéryeit  teljesen  ki-
elégítsem, 

Szives  pártfogást  kér: 

SZEBENY  ANTAL 
bőrkereskedő. 

Eladó autó. 
Jó karban ievö csukott F 0 R D-
luxus-autó olcsón eladó Dénes 

állatorvosnál Odorheiu. 

Publícatíune* 
Subsemnatul curator de mássá a 

falitului  Dézsi Andrei aduc la cunog-
tin{á, cá márfurile  de práválie a fali-
tului se vor vinde prin licitatie pub 
licá in ziua de 30 Novembrie 1931 
ora 11 la fata  locului in Odorheiu Str. 
Voivod Mihai 4. Str. Prin^ul Ni-
colae Nr. 16 cu prt^ul de strigare de 
200.000 lei. In caz de nevoie §i sub 
pre^ul de estimare. Conditiunile deta-
ilate se pot vedea in birou curatorului. 

Odorheiu, la 16 Noembrie. 103Ii 
Dr. Kassay  F.  Stefan. 

curator. 

Hirdetmény* 
Alantirott, mint a vb. Dézsi Endre 

helybeli kereskedő csődtömeggondnoka 
enennel közhirré teszi, hogy a csőd-
tömeghez tartozó összes üzleti áruk 
1931 november 30 án d. e. 11 órakor 
a helyszínén, Odorheiu Str. Voivod 
Mihai Nr. 4 és Str. Prinful  Nicolae 16 
sz. alatt nyilvános árverésen el fog-
nak adatni 200.000 leu kikiáltási ár-
ban. Szűkség esetén kikíltási áron alul is. 
A részletes feltételek  a tömeggondnok 
irodájában bármikor megtekinthetők. 

Odorheiu 1931 november 16. 
Dr. Kassay  F.  István 

tömeggondnok. 

F I g y e l e m l 
Tanító UrakI 

Heg a mult Iskolai évben megjelentek « 
KOVÁCSI PÁL-féle  modem 

RaJzfUzetek, 
FöldraJzfUz«tek 6s 
Rajztanilásl vezérfonal. 

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

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

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

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

Minden tanitó meggyőződhetik arról^ 
hogy a fűzetek  bevezetésével a rajz- és fold-
rajztanítás a lehető legszebb eredménnyel 
a legkönnyebb módon elérhető. 
RaJzfUzetek  darabonként 8 leu. 
FöldraJzfUzetek „ 12 „ 
Vezérfonal ,, 16 „ 

A felsorolt  munkák városunkban a 

Könyvnyomda R.-T. 
könyvkereskedésében beszerezhetők. 

HULLADÉK-PAPÍR 
naĵ yban 5 kilón felui) 
10 lenérti kicsinyben 
12 lenélt kapható a 

Könyvnyomda R. T. 
üzletében. 

Halló! F igyelem! 
Abonánsokat olcsón 

fel  re 82 

Barkóczy-étterem. 
(Házhoz 5% kedvezmény.) 
Papok, jegj-£(>k, tanítók és 
kereskedelmi niatókrégi és 
a legnjabb találkozóhelye. 

Szolid árak! Pontos kiszolgálás I 

Kiadó lakás. 
A Táros főterétől  1300 méter 
távolságban egy 4 szobás kő-
ház,* kerttel és míudeuféle' 

melléképülettel kiadó. 
Cim: a kiadóhivataibau. 

A templom fűtéséhez 
egy használt nagy 
kályhát keresünk. Ér-
tekezni lehet az unl-
t á r i us lelkésznél 

helyben. 

Könyvnyomda RészTénytársaság Odorheiu—Székelyadyarhely. 

f C í v p t p I p Q  n I r c Á á r k n n * öltöny-szövetek kiváló, jő minőségben, divatszinekben 120 leutól. Kés2 
A ^ I Y ^ l ^ I ^ a UIVOU a i u a u . ruhák, kabátok. Trench-Coatok, ruhabársonyok, tennisz-üanellek, eső 

ernyők, szőnyegek, kötött áruk I Saját érdekében győződjék meg mindenki olcsó áraimról. LÖbl L. 


