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Kisebbségi kérdés a 
gazdasági válságban. 

Tévedés volna azt hinni, hogy 
nem időszerű a kisebbségi kérdéssel 
foglalkozni  most. amikor a példátlan 
gazdasági válság tartja lázban a vilá-
got. A nemzetek életének a jogi és 
erkölcsi rend útjára való visszaveze-
tése éppen ma van napirenden, mert 
ennek Szükségszerűségét éppen a gaz-
dasági válság hozta meg. 

Ma már mindenki belátta, — csak 
nyiltan nem ismerte még be mindenki 
— hogy a gazdasági válság és a bé 
keszerződések, vagy azok végrehajtása : 
közös és csak együtt megoldható kér-
dést alkotnak. A nemrég lezajlott bal-
kánkonferencián  is ez a gondolat ér-
vényesült, amikor a delegátusok azt 
hangoztatták, hogy a Balkán-államok 
közti komoly együttműködésnek alap-
feltétele  a kisebbségi kérdés rendezése. 
Az uj angol parlament megnyitó ün-
nepségén pedig MacDonald miniszter-
elnök a következő kijelenfést  tette : 

Nem lehet addig jóvátételre gon-
dolni, amig természetellenes gazdasági 
határokat  hényszeriienek  a világra.  Az 
érdekelt nemzeteknek érintkezésbe  kell 
lépniök  egymással,  hogy végre kiver-
goUjnnn  ^u^^i^siigí  ^iimoA 
tömkelegéből.  Mielőbb  szakitani  kell 
azzal a téves gazdasági  politikával, 
amelyet 1918 végén a világra  erősza-
koltak. 

A nemzeteknek egymáshoz való 
ideális közeledéséről beszélt a legkö-
zelebbi napokban Hoover, amerikai 
elnök is s e békebeszéd alapján azt 
Írják az amerikai lapok, hogy az el-
nök elfogadta  Borah szenátor állás-
pontját, melyet a szenátor a francia 
miniszterelnökkel, Lavallal szemben is 
olyan nagy eréllyel képviselt. 

A Megyei Takarékpénztár 
ügyében a helybeli törvényszék nov. 
16-ára tűzte ki a kényszeregyez-
ség elvben való kimondására a tár-
gyalást. Örömmel állapithatjuk meg, 
hogy a közönség belátással és meg-
értéssel fogadta  a bekövetkezett hely-
zetet, aminek legjobb bizonyítéka az, 
hogy a betétesek köréből vetődött 
fel  egy olyan terv, amely megvalósu-
lása esetén egy jobb kibontakozást 
tenne lehetővé, aminek következtében 
feleslegessé  válna a kényszeregyezség 
s jgy a betétesek érdekei is közmeg-
nyugvással lennének biztosítva. Az uj 
kibontakozási terv egyelőre nem be-
folyásolja  a kényszeregyezségi eljá-
rást s azt kellő időben fogjuk  a nagy 
közönséggel ismertetni. 

Hir szerint egyes spekulánsok 
betétkönyveket akarnak összevásárolni, 
ez azonban olyan átlátszó vállalkozás 
lenne, amely már egymagában, külön 
figyelmeztetés  nélkül ís, óvatosságra 
inti a betéteseket. Ha a spekulánsnak 
jó lesz a betéti könyv : jó lesz az a 
be'éiesnek is, sőt az ügy érdekében 
sokkal jobb, ha a betétikönyv nem a 
spekulánsnál, hanem a betéte.snél van. 

A kény szeregyezség elvben való 
kimondása után a betéteseket a dele-
gált törvényszéki biró gyűlésre fogja 

összehívni s nincs kétségünk, hogy a 
betétesek készséggel fognak  hozzá-
járulni a kényszeregyezség kimondásá-
hoz, mint az egyedüli helyes kibon-
takozási módozathoz. Minthogy a tár-
gyalásra és a betétesek meghallgatá-
sára maga a törvényszék nyújt alkal-
mat, feleslegesnek  tartunk minden 
más, közbeeső gyülésezéseket, ame 
lyek éppen azt a célt nem szolgálják, 
hogy higgadtságra és nyugalomra van 
szükség. 

Egykor és most. 
I. 

Brediceanu Coriolan a magyar vi-
lágban országgyűlési képviselő volt. 
A magyar parlamentben tartott egyik 
beszédében azt a kijelentést tette, 
hogy a magyaroknak nincs joguk an-
nak követeléséhez, hogy az idegen 
ajkúak a közhivatalokban anyanyel-
vüket ne használhassák, sőt egyenesen 
visszaélésnek minősitette azt, hogy a 
románoklakta vidékeken a hivatalnokok 
nem mindnyájan román nemzetiségűek. 

II. 
Az 1931-ik esztendőben, a népek 

»felszabaditásáért«  vivott világháború 
befejezése  után 13 évvel, a székely-
udvarhelyi pénzügyigazgatóság hiva-
talos helyiségében a következő (román 
nyelvű) figyelmeztetés  olvasható: 

— A pénzügyigazgatóságnál és 
az adóhivataloknál, mint bármiféle  ál-

i kmi . intézmé'iyné). . 
csak román nyelven, a kötelező hiva-
talos nyelven kérhet a közönség — 
és adhatnak a tisztviselők. 

— Nem engedhető meg, hogy a 
lakosok, vagy a tisztviselők, kilenc évi 
román közigazgatás után se birják az 
állam nyelvét, annál kevésbé, mert 
ezen intézményekkel naponta érint 
keznek. 

— A szolgálatbeli tisztviselőknek 
tilos más nyelven beszélgetni és más 
nyelvet használni, mint a román állam 
hivatalos nyelvéi. Mindenféle  vissza-
élés fegyelmi  uton bűntettetik. 

Pénzinség és hitelmegvonás. 
A mult számunkban közöltük a 

helybeli kereskedőknek a hitelmegvo 
ná'sra vonatkozó közleményét, amely-
hez mindjárt akkor egyrészt időhiány 
és a már meglevő nagy anyaghalmo-
zódás miatt nem tudtunk, de másrészt 
nem is akartunk a magunk részéről 
megjegyzéseket fűzni.  Az azóta eltelt 
idő, sajnos, nem változtatott a hely-
zeten olyanformán,  hogy a dolog meg-
beszélése most is ne lenne időszerű. 
F'ennáll kereskedőink határozata és 
fennállanak  azok a komoly és bizo-
nyára jól megfontolt  körülmények, 
amelyek a kereskedőket határozatuk 
kimondására kényszeritették. 

Mert mi nem kételkedünk abban, 
hogy kényszerhelyzet késztette a ke-
reskedőket határozatuk kimondására, 
sőt tudjuk, hogy megfelelnek  a való-
ságnak azok az indokok is, amelyeket 
magyarázatul fűztek  határozatukhoz. 
Viszont tekintsük a másik fél:  a fo-
gyasztó közönség helyzetét is. Éppen 
most legutóbb keltett széleskörű nyug-
talanságot az Udvarhelymegyei Taka-
rékpénztár válsága, amely ugyan — 
minden remény szerint — megnyug-
vást keltően fog  elsimulni, de pilla-
natnyilag mégis csak kétségtelenül 
okozott és okoz zavarokat a kölcsö-
nök folyósításának  megszűntetése és 
a banki tartozások megfizetésének  sür-
getése által. Ugyancsak éppen most 
értük meg azt, hogy a fogyasztó  kö-
zönség egy tekin<álvep része: a nyug-
>áij-i?v'!\ ^:oportja mar. t-^ö o a 
kényiclen illetményeit nélkülözni, s 
rendszerint csak nagy késedelemmel 
kapják áldozati adóval csökkentett 
fizetésüket  a működő közalkalmazot-
tak is. 

Bizonyos tehát, hogy (különben 
akármilyen kényszerűségből történt is) 
a kereskedők hitelmegvonó határozata 
a legkészűletlenebb helyzetben érte, 
mondhatni: sújtotta a fogyasztó  kö-
zönséget, olyan pillanatnyi helyzetben, 
amely ezt a közönséget — soha job-
ban, mint máskor — éppen arra utalná. 

Inkadrálás helyett ujabb 15 százalékos áldozati adóval 
sújtják a köztisztviselőket. 

Mint ismeretes, Argetoianu pénz-
ügyminiszter megváltoztatta tervét, 
hogy az állami tisztviselők fizetését  \ 
inkadrálás állal rendezze. Ezzel szem-
ben az eddigi áldozati adót 15 száza-
lékkal emelte, minek következtében az 
egyes fizetési  osztályok illetményei a 
következőképpen áílapittattak meg: 

1. A miniszterek fizetése  eredeti-
leg 51.700 leu volt, az első áldozati adó 
11,890 leu volt, az uj fizetés  a fel-
emelt áldozati adó levonásával 33.800 
leu lesz. 

2. Az államtitkároknak voU 33 900 
leu, első áldozati adó 7797 ieu, az uj 
fizetés  a felemelt  áldozati adó levo-
násával 22 150 leu. 

3. Első osztályú igazgatók fize-
tése volt 29.200 leu, régi áldozati adó 
6424, uj fizetés  a felemelt  áldozati adó 
levonásával 19 350 leu. 

4. II. oszt. igazgatók fizetése  volt 
24.350 leu, régi áldozati adó 5358, uj 
fizeités  16.100 leu. 

5. I. oszt. aligazgatók fizetése 
19.750, régi áldozati' adó 4148, uj 
fizetés  13 250 leu. 

6. II. oszt. aligazgatók fizetése 
volt 17.850, régi áldozati adó 3739, uj 
fizetés  11.950 leu. 

7. Szolgálati főnökök  fizetése  volt 

13.100, régi áldozati adó 2620, uj 
fizetés  8900 leu. 

8. Osztályfőnökök  11.500, régi 
áldozati adó 2230, uj Fizetés felemelt 
áldozati adóval 7550 leu. 

9. 1. oszt. irodafőnökö-  9100, régi 
.áldozati adó 1638, uj fizetés  felemelt 
áldozati adóval 6700 leu. 

10. II. oszt. ircdafőnökök  7850, 
régi áldozati adó 1413, uj fizetés  fel-
emelt adóval 5450 leu. 

11. Iroda alfőnökök  5600, régi ál-
dozati adó 1500, uj fizetés  3900. 

12. I. oszt. Írnokok 5000, régi ál-
dozati adó 700, uj fizetés  3650. 

13. K. oszt. Írnokok 4700, régi ál-
dozati adó 685, uj fizetés  3400. 

14. 111. oszt. Írnokok 4400, régi ál-
dozati adó 616, uj fizetés  3200. 

A lapok értesíílése szerint a ma-
gánalkalmazottak személyzeti adójának 
kulcsát 4000 leu fizetésig  az eddigi 
4 4 helyett 6 százalékra, 4000 leun 
felül  az eddigi 8 8 helyeit 10 száza-
lékra emelik fel.  Az állami alkalma-
zottak adója váhozatlan marad. (Ter-
mészetesen, nem vonatkozik ez az ál-
dozati adóra.) A jelenleg, az egyenes 
adókra vonatkozólag, érvényben levő 
10 százalékos emelés az uj költség 
vetési évben hatályon kivűl helyeztetik. 

hogy kölcsönt kapjon, hitelbe vásárol-
hasson. A legnagyobb takarékosságot 
kell megszokni, az igényeket kell lefo-
kozni a legszerényebbre, tanácsolják ta-
lán némelyek az emberiségnek. Mindez 
valóban szükséges is a mai nehéz 
időkben, s a tanács ellen szavunk sem 
lehet. Ám ez a tanács hiábavaló azok 
számára, akik igényeiket már korábban 
lefokozták  a legkisebbre és hogyan 
takarékoskodjék az, akinek e pillanat-
ban nincs, amivel takarékoskodnia, 
nincs egyetlen leje sem a kezei között ? 

Ilyen körülmények közt tehát a 
kereskedők elhatározása, ha azt tel-
jesen érvényesíteni akarják, nem ve-
zethet máshoz, mint a forgalom  rend-
kívül nagymérvű csökkenéséhez, ami 
valószínűleg, maguknak a kereskedők-
nek sem érdeke. Az elmondottakból 
az következik, hogy a hitelmegvonó 
határozat nem teremt megoldást a mai 
szomorú helyzetben, azzal maguk a 
kereskedők sem biztosíthatják forgal-
muk, üzletmenetük zavartalanságát. 
Gondolkozni kell tehát a helyzeten és 
ki kell találni valami olyant, ami a 
napi élet követelményeinek kielégítése 
mellett, lehetőleg megfelel  mind a két 
fél:  fogyasztó  közönség és kereskedő 
osztály érdekeinek. Taián a kölcsönös 
méltányosság alapján való egyezke-
déssel, vagy valami támogatás meg-
kérésével lenne elérhető az, hogy ezek 
az érdekek egybehangolódjanak. Mind-
ezt pedig esetleg egy közelebbről ösz-
szehívandó közös értekezleten lehetne 
megbeszélni. 

A t̂ yesüieiének 
köz iéas í . 

Mult heti tervezéseinket valóra 
váltottuk. Szerdán délelőtt 10 órakor 
a vármegye egyes községeiben és a 
városon lakó nyugdijasoknak tekin-
télyes nagy száma jött össze a pénz-
ügyigazgatóság előtt találkozóra, hogy 
együttesen interveniáljanak a 4—6 hó-
napra visszamenő nyugdijhátrálékok 
kiutalása és kifizetése  érdekében. A 
nélkülözések miatt szenvedő nyugdíjas 
tábor az admínistra^ián jelentkezvén, 
az éppen látogató vizsgálatot tarló: 
Mure^an kerületi inspeclor a nyugdi-
jasok ügyvezető elnökét magához ké-
rette, meghallgatta a nyugdijasok pa-
naszát és ígéretet tett, hogy amint 
visszaérkezik Bukarestbe, azonnal el-
juttatja illetékes helyre az udvarhelj-
megyeí nyugdijasoknak a nyugdijhát-
rálékok kiutftlása  iránti kérését. Uia-
sitására az elnök átadta a kérést Rá-
peanu pénzügyigazgatónak referálás 
és az inspector kezeihez való vissza-
juttatás végett. A tiszteletreméltó, jó 
indulatról az eSnök tájékoztatta a vá-
rakozó nyugdíjas gyülekezetet. 

Innen a prefecturára  vonult a tár-
saság, ahol Cupárescu dr. vármegyei 
prefect  fogadta  a nyugdijasokai kép-
viselő kiküidötleket szívélyesen. A mint-
egy 14 millióra felmenő  nyugdijhátrálék 
elmaradásának súlyos következmé-
nyeit és a nyugdijasok szenvedéseit 
ismertető kérvényt átolvasva, a nyug-
dijasok megnyugtatására kijelentette, 
hogy rövidesen Bukarestbe megy és 
Argetoianu pénzügyminiszter ur előtt 
személyesen fog  referálni  az udvar-
helymegyei nyugdijasok elviselhetetlen, 
nehéz' sorsáról, s mielőbbi hitelkiuta-
lást kér. Ezen reménykeltő kinyilat-
koztatást is jóleső érzéssel vette tu-
domásul a várakozó nyugdíjas gyü-
lekezet. 

Most az ígazságügyminiszter úr-
hoz intézett kéréssel Bilciurescu tör-
vényszéki elnök urnái jelentkeztek a 
nyugdijasok, hogy a háiráiékban ma-

MOZt,  — Szombat  este fél  9. vasárnap  d. u. fél  6 és esfe  fél  9 órakor  : A 13 hós, vagy  az utolsó  század.  Joe May  rendezésétfon.  a főszerepben  Conrad  Ifeidt.  Nagy  Ufa-s/agor,  .szenzációs,  han-
gos fíimosoda.  Helyárak  27-17-12  leu.  — Hétfőn  kedden  nincs  mozielőadás.  — Szerdán,  csQiőrtőkSn  egy  szenzációs  f/ímujdonság. 
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radt nagy mérvű nyugdijösszegeik 
kézhez vételéig függessze  fel  az igaz-
ságügyminiszter ur a nyugdijasok tar-
tozásaiért indított, vagy inditandó pe-
rekben való Ítélethozatalt, illetve vég-
rehajtásokat, melyek csak ujabbi te-
temes hátrányokat hoznának a most 
is nagy nyomorban élő nyugdijasokra. 
A törvényszék elnöke kijelentette, hogy 
bár az administratia késedelme semmi 
tekintetben nem befolyásolja  a tör-
vénykezés menetét, méltányosságból 
való esetleges figyelembevéiel  végett, 
mégis átveszi és felterjeszti  a kérést 
az igazságügyminiszter úrhoz. A kül-
döttség megköszönte a figyelmet  és 
a megjelent nyugdijas sokaságnak ezt 
is tudomására adva, déli harangszó 
után ki-ki hazatért, a nyugdíj kérdés 
rendezésének lelki vigasztalót adó re-
ményével. 

Ezeket hozzuk nyugdijas testvé-
reink tudomására, melyek, mint jó re-
ménységek, további várakozásra biz-
tatnak. Az elnökség. 

* 
Az előbbi kész, sőt már a nyom-

dában ki is szedett tudósítás után, csü-
törtökön este 7 órakor kaptuk Rápe-
anu pénzügyi administrator úrtól az 
örvendetes hírt, hogy a pénzügyminisz-
térium nyugdíjügyi igazgatójával tele-
fon  utján végzett beszélgetés és jelen-
téstétel alapján: felhatalmazást  kapott, 
hogy a városi nyugdijasokat augusz-
tus hóra, a falusi  nyugdijasokat pedig 
junius-julius hóra elégitse ki. így a 
nyugdíjkifizetések  ezen időre folya-
matba is tétettek. 

Kétségtelen, hogy az együttes meg-
jelenésünk után elért gyors eredmény 
elérését Mure^an ínspector ur is elő-
segítette, akinek jó indulatu eljárásáért 
szintén a Nyugdijasok Egyesülete tag-
jainak köszönetét tolmácsoljuk. 

Kérjük összes nyugdijas tár-
sainkat, hogy nyugdijaik felvétele  után, 
tagsági dijaikat befizetni  szíveskedjenek. 

Az elnökség. 

Román lapszemle. 
A Cuvántul  november 3 íkí szá-

mának tárcarovatában Z. S. aláírással 
ismertetés jelent meg a genfi  kisebb-
ségi kongresszus ismeretes gyűjtemé-
nyes munkájáról, mely német nyelven 
(Die Nationalitáten in den Staaten 
Éuropas) a kongresszust alkotó kisebb-
ségek helyzetét mntatja be a világ 
közvéleményének. Az ismertetés címe : 
»Románía, ahogyan kisebbségei lát-
ják.« Mindenekelőtt megállapitja a cik-
iró, hogy a kisebbségi kongresszus-
nak semmi jelentősége nincs, az leg-
feljebb  a szakemberek és a kormány-
férfiak  érdeklődésére számíthat. Majd 
megállapitja, hogy a műben Románia 
valamennyi kisebbsége szerepel beszá-
molókkal és hogy e beszámolóknak 
módja és érzületei egyszerűen infámi-
sok (becstelenek). Ezért a kitételért 
zárójelben olvasóitól kér bocsánatot. 
A cikk legnagyobb részletességgel a 
magyar jelentéssel foglalkozik,  mely 
ágazatonként ismerteti az erdélyi ma-
gyarság sérelmeit. Kitér még a német 
és a zsidó jelentésnek egyes megálla-
pításaira, az orosz és ukrán jelentésre 
pedig azt állapiíja meg, hogy az nagy-
jában ugyanazokat állítja, mint a töb-
biek. A legsötétebb képet a romániai 
helyzetről — úgymond — a bulgárok 
adják, kik szerint Romániában még a 
személyi biztonság s az otthon szent-
sége sem létezik. Románia alapvető 
tévedése az, hogy nemzeti államnak 
hiszi magát; e kisebbségi jelentések 
szerint ugyanis a lakosság 40 száza-
léka más nemzetekből kerül ki. A 
hosszú beszámoló így végződik : Ked-
ves román olvasó, ez tehát Románia. 
A törvénytelenségeknek, a baksísnak, 
a fosztogatásnak,  a közigazgatási ön-
kénynek a hazája. így mutatják leg-
alább be kisebbségei a müveit nyu-
gatnak, még pedig valamennyi kisebb-
sége kivétel nélkül, ebben a nagy 
jubiláris műben, amely a békeszerző-
dések gyászos következményeit akarja 
kimutatni. Most, azt hiszem, ezek után 
megérted, miért neveztem infámiának 
azt a módot, mellyel Romániát itt be-
mutatják és róla beszélnek. 

A Drumul noti november 4-iki 
számában A. Gociman a magyar re-
vizionista propaganda ujabb kísérleté-
ről cikkezik, melyre — véleménye sze-

rint — az elmúlt hónapok ellankadása 
után Borah szenátor ismeretes nyilat-
kozata adott biztatást. Egy ujabban 
kiadott ^Magyarország igazsága* cimü, 
ötnyelvű műről van szó, melyben töb-
bek között Apponyi ir cikket s abban 
Magyarország történelmi és kulturális 
hivatását igyekszik bizonyítani a régi 
magyarországi nemzetiségek kulturális 
elmaradottságával szemben. A cikkíró 
részben elismeri ezt az elmaradottsá-
got, de azt a magyar kultúrpolitika, 
elsősorban éppen Apponyi Albert ter-
hére Írja és számokat hoz fel  ez állí-
tásának bizonyítására. 

* 

A Lupia november 4-iki számá-
ban felhívja  olvasóinak figyelmét  arra, 
hogy a szászok legújabb közgazda-
sági szervezete, a Selbsthilfe,  Fritz 
Fachitus nyugalmazott kapitány veze-
tősége alatt, nemzeti szociálista, vagyis 
hitlerista szervezetié alakult át és a 
németországi Hitler-mozgalomnak fiók-
jává vált. A szászok között egyébként 
is igen éles ellenzéki áramlatok mutat-
koznak Brandsch személyével szem-
ben, akinek csak Szeben városában 
van talaja. Az a szász lap is, mely 
különben Brandsch ot támogatja, a 
minap lelkes cikket irt a Hitler-moz-
galomról. S egyébként is állandóan 
célzatos revizionista cikkeket közöl. 
Újra felveti  a kérdést, hogy vájjon 
ilyen körülmények között a kisebbségi 
alminíszter az ország érdekeinek meg-
felelően  tölti-e be hivatását? 

Az Universul  (nov. 6.) megemlé-
kezik az ostfiasszonyfái  ünnepségről, 
ahol a magyar hatóságok 4500 román 
hadifogoly  halála emlékének áldoztak. 
A román zászlóval díszített emlékmű 
előtt Pálángeanu ezredes tartott em-
lékbeszédet, melyben háláját fejezte 
ki azért a módért, ahogy a magyar 
hatóságok az idegenben elhalt román 
katonák emlékét ápolják. 

A Nafiunea  (nov. 6.) hasábjain 
Codarcea vezércikkben foglalkozik  az 
eseménnyel. Az emlékoszlopot, irja, 
virágok és — csodák-csodája — egy 
szép román trikolor borította. A mi 
nemzeti szineink Magyarországban ? 
íme valami, ami sokaknak talán fan-
tasztikusnak és hihetetlennek tetszik. 
A továbbiakban teljes elismerését fe-
jezi ki azért a magatartásért, mellyel 
a magyar hatóságok a fogságban  el-
halt románok emlékének áldoztak. A 
kár csak az, hogy Magyarország egész 
politikája az ellenkezőjét mutatja an-
nak, amit e magatartás jelent. Az 
egész közéletet áthatja az irredenta 
szelleme. Nekünk azonban még is illik 
megemlékezni erről a magatartásról, 
mert helytelen volna, ha csak a ked-
vezőtlen tüneteket vennők tudomásul. 
Továbbra is ébereknek kell azonban 
maradnunk. 

A Lupta november 5-iki számá-
ban részletesen ismerteti dr. I F. Kö-
vér egy cikkét, mely a Pester Lloyd-
ban láioit napvilágot s ugyanebben a 
számban erről a cikkről hosszú vezér-
cikkei is ir, Kövér azt fejtegeti,  hogy 
Romániát gazdasági érdekei Német-
ország felé  sodorják s hogy Argetoianu 
a németek barátja. A vezércikkben 
pedig ezzel kapcsolatosan a követke-
zőket irja: Budapesten megállapítják, 
hogy Romániának nincs már szüksége 
Franciaországra. Ugyanakkor azonban 
a gazdasági krízist arra akarják fel-
használni, hogy annak köpenyege alati 
becsempésszék a revíziót. Nevetséges-
nek és rosszindulatúnak tartja annak 
állítását, hogy Magyarország, vagy 
Bulgária határainak kiigazítása és a 
danzigi korridor megszümetése 24 óra 
alatt megszüntetné ezekben az orszá-
gokban a gazdasági válságot. A há-
ború győztesei nem használták és nem 
használják ki győzelmüket, hanem 
minden konferencián  engedékeny ma-
gatartást tanúsítanak, mig a legyőzöt-
tek mindig a passzív rezistencia állás-
pontján vannak. A győztesek a gazda-
sági újjáépítés dolgában az áldoza-
tokig is elmennek s nem használták 
győzelmüket ugy, mint Bismarck 1871-
ben. Kötelességük tehát, hogy ennyi 
áldozat után ne engedjék meg volt 
ellenségeiknek, hogy azok ellenük 
használják ki a szerződéseket, a le-
fegyverzés  problémáját stb. Meg kell 
maradniok a szerződések végrehajtá-
sának területén. A népszövetségi egyez-
mény egyébként nem a békeszerződé-
sek revízióját, hanem csak újra meg-

vizsgálását engedi meg és azt is csak 
egyhangúság esetén. Azt mondják, 
hogy Borah a revizionista mosgalom^ 
nak megnyerte Hoover elnököt is. 
Nem hisszük ezt. Ha Amerika nem 
hajlandó közgazdasági ügyekben együtt 
haladni Európával, még több nehéz-
séget okozna neki beleavatkozni a 
békeszerződések revíziójának kérdé-
sébe. De ha ez csak egy oceánontuli 
elszigetelt akció volna is, akkor sem 
hagyhatnók figyelmen  kivűi. Azt lát-
juk azonban, hogy Mussolini is ily 
értelemben beszél - - lásd nápolyi be-
szédét — s Angliában is vannak re-
viziónisták s azt mondják, hogy maga 
MacDonald is azok közé tartozna. 
Nem maradhatunk tehát karbatett ke-
zekkel, amikor a revizíónisták minde-
nütt szövetségeseket keresnek. — A 
Drumul Nou  hasábjain Bucur Tincu 
hasonló értelemben ir az »ameríkai 
revizíonizmusról*. 

* 

Az Universnl  november 8 iki szá-
mában »Magyar psychozis« (őrület) 
cimmel ir ma vezércikket. Borah ki-
jelentésein felbátrodva,  Károlyi mi-
niszterelnök parlmenti expozéjában 
újra revizionista hangokat hallatott, ha 
burkoltan is, amikor arról beszélt, 
hogy a trianoni béke következtében 
Magyarország behozatalának SOVo-át 
a faimport  teszi, holott azelőtt fát  ex-
portált. Nem "egyéb ez, mint Erdély 
visszakövetelése, ahonnan ezelőtt a fa 
kikerült. Hogy képzeli Magyarország a 
békés, sőt barátságos együttműködést 
a szomszédállamokkal, ha állandóan 
a békeszerződések dolgát feszegeti  ? 

Erdélyi Lapok. 
Ezzel a címmel január 1 én uj 

magyar napilap indul. Az erdélyi katho-
likus társadalom vezetői alapitják és 
indítják meg az uj lapot, de szándé-
kosan hangsúlyoztuk, hogy uj magyar 
napilap indul. Katholicizmus és ma-
gyarság, felfogásunk  szerint, nem egy-
mást kizáró, vagy elnyomó fogalmak. 
E felfogás  él abban a felhívásban  is, 
melyet az alapítók intéznek a nagy-
közönséghez : 

»Ma az elgyötört és kétségbeesett 
tömegléleknek a Krisztus igéi adhat-
nak csak bizalomkeltő felvilágosítást, 
csak az ő általa hirdetett szeretet meg-
valósulása adhat a társadalmi ellen-
tétekben nagy kiegyenlítéseket. Ez ad-
hat az embertárs iránti kötelességtu-
dást és önzetlenséget fent  és lent 
mindenkinél s igy közös jólelket 
a bajban és ínségben levők felka-
rolására. Ez a közös jólélek a jó-
létnek is kötelességet szab és a nyo-
morban levőt is felemeli  s küzös hit 
bizalmába öleli össze azokat, akik 
egyébként vagy elhízottakká vagy csüg-
gedőkké lennének. Az uj életirány csak 
ez lehet: a régi Krisztushitnek a gya-
korlati életbe való belemélyülése.« 

Mi régebb is folyton  hangsúlyoz-
tuk, hogy a hitetlen, lelketlen sajtó 
mily sokat árt a magyar ügynek. Kü-
lönösen vármegyénkben volt erre szo-
morú példa. Helyénvaló a katholikus 
testvérekhez intézett felhívás:  »aszía-
lukon csak olyan sajtótermék legyen, 
amit Krisztus is szívesen látna náluk.« 
Mi tehát uj segítséget látunk az uj 
magj-ar lapban ahoz a küzdelemhez, 
amelyet mi is folytatunk  a hitehagyot-
tak, a csüggesztök, a fajárulók  ellen. 
Hogy nem túlhajtott és nem türelmet-
len irányzatokat fog  képviselni a lap, 
annak biztositékát látjuk abban ís, 
hogy a lap élén dr.  Paál Árpádnak, 
mint főszerkesztőnek,  a neve fog  ál-
lani. A lap előfizetési  dija: egy evre 
1000 lej, egy hónapra: 100 lej, köz-
tisztviselőknek 800 lej, illetve 80 lej. 
A lap szerkesztősége és kiadóhivatala 
Nagyváradon lesz, Strada Prin^ul Ca-
rol 5 szám alatt. 

Felhiv&s hftjtóvadiftzatra.  Az 
Odorheiui Vadásztársaság elnöksége 
felhívja  a társaság tagjait, hogy az 
erdőmérnökség által f.  hó 22 én Via-
hifa  és Capalnija községek területén 
rendezendő hajtóvadászaton vegyenek 
részt. A vidéki vadáözok részvételüket 
f.  hó 19 ig Gagyi Albert intézőnél je-
lentsék be, hogy fuvarról  gondosko-
dás történjék. A városi vadászok kü-
lön ívvel lesznek meghlva. Az elnökség. 

Ipartestületi ügyek. 
Országos kirakó vásárok : novem-

ber 14én Zágor, I5én Riomfalva, 
16 án Szászhalom, 17-én Homoród^ 
18-án Siklód, Beszterce, 19-én Felvinc, 
Harasztkerék, 20-án Erzsébetváros. 

Az ipar- és kereskedelemügyi mi-
nisztériumban napok óta tanácskozik 
egy bízottság, melynek hivatása az ipar 
helyzetét kivizsgálni és olyan megol-
dásokat keresni, amelyek lehetővé ten-
nék az ipar szanálását. A megbeszé-
lések folytán  megállapítást nyert, hogy 
a jelenlegi adórendszer bénítóan hat 
az iparra, és ez annyira tul van ter-
helve, hogy ha nem alkalmaznak köny-
nyítéseket, menthetetlenül összeomlik. 

Végre tehát a hivatalos és szak-
értőkből álló bizottság is megállapi-
totta, hogy a jelenlegi adórendszer 
tarthatatlan. Ezt a hivatalos megálla-
pítást azokból a memorándumokból 
merítette a bizottság, melyeket a gyár-
iparosok szövetsége terjesztett be a 
Kormányhoz, részletesen kimutatva 
azon állami terheket, amelyek bék-
lyóba kötik a romániai gyáripart. A 
minisztériumi bizottság részletes terve-
zetet fog  a minisztertanács elé terjesz-
teni és ismertetni fogja  azokat a mó-
dozatokat, amelyek lehetővé tennék 
az ipar gyors megmentését és a töb-
bek között kérni fogja  az adók leszál-
lítását. 

Szóval, évek hosszú sora kellett, 
hogy a kormány meg tudjon győződni 
arról, hogy az iparos tul van terhelve 
adókkal és ha igy tart továbbra is, 
menthetetlenül Összeomlik. Mi pedig 
kongresszusainkon, amelyeket már 
ezelőtt 5—6 évvel és folytatólagosan 
is megtartottunk, az összes iparosság 
nevében emeltük fel  kérő és tiltakozó 
szavunkat a túlhajtott adózási rendszer 
ellen, amely minden jogos alapot nél-
külöz és amelynek — ha változás nem 
történik — csak pusztulás lehet a vége. 
Sajnos, a kormány mindig csak Ígé-
retekkel küldötte el az iparosság ve-
zetőit, az adózások folytak  tovább, az 
iparos osztály napról-napra legyengült, 
vagyonát, áruját, gépjét, szerszámait, 
minden megfogható  tulajdonát elvették, 
elkótyavetyélték adótiátrálékban és 
csak most, midőn a kisiparosság vég-
pusztulása a maga valóságában mered 
a kormányzat vezetői elé, most midőn 
már azt mondhatjuk, hogy késő, Jmost 
jön rá, hogy az állam egyik legerő-
sőbb adózó alanya : a kisiparos osz-
tály a szó'szoros értelmében koldus-
botra jutott — a túlhajtott adózás 
folytán. 

Ne csak mindig a gyáripar meg-
mentésével foglalkozzék  a kormány, 
mert hiszen voltaképpen a kisiparos 
osztály alkotja az ipar törzsét, ez az 
osztály izzadja az adókat, vásárol 
anyagokat, ad pénzt a kereskedőknek, 
a gazdáknak, a kisiparos az, aki ke-
serves munkájával szerzett pénzét nem 
a ládafiába  teszi, hanem vásárlás ut-
ján mindenfelé  juttat és így biztosítja 
a pénz forgalmát. 

Mindezeket a szenvedéseket, ame-
lyeket most már a kormány ís elis-
mer, betetőzi a bankok kényszeregyez-
sége, s a kereskedők azon határozata, 
hogy csak készpénzért árulnak. Hát 
létezhetik-e ezekután eshetőség arra, 
hogy ilyen viszonyok mellett ne pusz-
tuljon el kereskedő, iparos, gazda 
egyaránt ? 

Popescu iparügyi államtitkár, leg-
újabb értesülésünk szerint, Manoílescu 
bankkormányzónál legkésőbb 48 órán 
belül 200 milliótól 1 milliárdig terjedő 
gyorssegély kiutalását kérte a belföldi 
iparvállalatok részére, hivatkozva az 
országból beérkezett jelentésekre, a-
melyek szerint több nagy iparvállalat 
végzetes helyzetbe jutott. Hát mi sie-
tünk az országból beérkezett jelenté-
seket kiegészíteni a mi nyomorúságos 
helyzetünknek a föltárásával  is és 
kérjük Popescu államtitkár urat, hogy 
hallja meg a székelyudvarhelyi kisipa-
ros osztálynak a végpusztulás széléről 
küldött sóhaját és a segélyt nyújtó 
számításaiba kalkulálja bele azon ösz-
szeget is, amelyet részünkre gyors-
segélyképpen elkerülhetetlenül nyújtani 
kell. Ugyanakkor pedig bizalommal 
fordulunk  a prefectus  úrhoz ís, hogy 
ezen jogos kérésünket juttassa el az 
államtitkár úrhoz f̂eltárva  előtte váro-
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1931 november 14. SZÉKELY KÖZÉLET 3. oldal 
sunk és vármegyénk iparosainak tűr-
hetetlen helyzetét és mutassa meg 
a kormány, hogy a sok esetben tett 
Ígéreteket végre valóra is fogják  vál 
töni ! Az Ipartestület efnöksége. 

Rádió, 
mely 4 lámpára vau épitm az alábbi össze 
állitásbaa tökéletes, oagy baDgerejU, sze'ek-
tiv; tiszta és kellemes hangja a zeneileg leg 

képzettebb fület  is kielégíti. 
4 csöves készülék csinos tölgyfa-

saekrényben , 4200 L 
20 am ó. akk. árammal feltöltve  . 730 L, 
l'O voltos anódpótló tökéletes fojtó-

tekerccsel. uagy kapscitásu kon-
densatorokkal . . . . . 1500 L 

10 pólusoB bangszórő; hacgválasztó 
fala  politúrozott uagy. tölgyfalap  2250 L. 

bm L 
U. az 120 voltos anődttkkumulátor-

ral (auódpótló helyfttt)  . . . . tSjO L, 
Áruyékoltrácsu lámpákkal épitett rádi<)k árát 

egy ifövetkezö  hhdetéaembeu közlöm, 
Régi készü'ékek átépítését, áramforrásók 

javitását olcsón vállalom. 
J ' a k ó ^ I T o e r t 

tanár rádiőtechaikai mübelye. 

9 ms 
November 13. 

A fegyverssUnetet  a világhá-
ború végén a nyugati fronton  az 1918 

. évi november hó 11-ikén kötötték meg. 
Rendelet folytán  a 13 ik évforduló  al-
kalmával országszerte íinnepélyes is-
tentisztelet volt, s d. e. 11 órakor egy 
percre megszólaltatták a harangokat, 
hogy ezalatt az emberek a béke és 
háború nagy dolgairól, magukba szállva 
elgondolkozzanak. 

Házassag. Sándor Bözsi és Löbl 
Lajos október 25-én házasságot kö-
töttek. (Minden külön értesítés hnlyett.) 

ElitéUék Voi^an volt jegy-
zőt. Voi^an János volt székelyzsom-
bori jegyző üzelmeivel több izben ís 
foglalkoztunk,  s bűnössége mellett a 
nyilvánosság előtt több bizonyítékot 
soroltunk fel.  ogye végre a mult na-
pokban került döntésre a helybeli tör-
vényszék előtt, amely őt többrendbeli 
okirathamisitásért és sikkasztásért 4 
évi fegyházbüntetésre  Ítélte. 

Bgyhásd egtóly. A helybeli Ref. 
Nőszövetség mult vasárnapi egyházi 
estélyére nagyszámú közönség jelent 
meg a ref.  templomban. A gyülekezet 
éneke után, Nagy Zoltán s. lelkész 
bibliaolvasása emelte a lelkeket a ma-
gasba, majd utána az egyházi dalkörnek, 
Benkő karmester vezetésével előadott, 
szabatos és erőteljes szép éneke erő-
sítette ugyanezt a hatást. Ezután la-
punk szerkesztője olvasott fel  versei-
ből. Majd Vajda Ferenc esperes olva-
sott fel  az egyházközség alapitóiról. 
Adataival, a kortörténeti keret hü meg 
rajzolásával az érdeklődést állandóan 
lekötötte és a közönséget kíváncsivá 
tette a megkezdett érdekes és értékes 
munka folytatására. 

Uj esüstpénsek. A miniszté-
rium törvénytervezete szerint közelebb-
ről 100 és 50 lejes ezüstpénzeket fog-
nak kibocsátani. 

Poatataharékpénatár Remá-
niábaa . Meglettebb korú emberek 
előtt még a régi időkből ismeretes a 
postatakarékpénztár intézménye. Ezt 
most Romániában is létesítették, s a 
postatakarékpénztárak már meg is 
kezdték az országban működésüket. 
Betétek bármely rendes román posta-
hivatalnál elhelyezhetők, s azokért 
100,000 leuíg a kamat 4 és fél  szá-
zalék, ez azonban adómentes. A 100 
ezer leüt meghaladó betétek után csak 
2 és fél  százalék kamatot tízet a 
postatakarék, A betétek és visszafize-
tések titkosak, s azokról felvilágosítást 
csak a betéti könyv tulajdonosa kap-
hat, aki beléíi könyvének és személy-
azonossági igazolványának felmuta-
tása mellett 2000 leuig bármely posta-
hivatalnál kaphat visszafizetést. 

Lefoglalt  bolti c ikkek elide-
genítése miatt ült tegnapelőtt törvényt 
a helybeli törvényszék Barra Andor 
lövétei kereskedő fölött.  Barra néhány 
évvel ezelőtt, családi és más okok 
miatt, városunkból távozott el Lövé-
tére, ahová az itteni boltjában lefog-
lalt holmikból mintegy 28 500 leu ér-
tékűt, több alkalommal, elszállított. 
Ezért az eljárásáért a törvényszék 14 
napi fogházbüntetésre  és politikai jo-
.gainak 1 évi felfüggesztésére  ítélte. 

Ssent Erzsébet-üanepely. A 
leánykongregáció folyó  hó 22 én, va-
sárnap esctí 8 órakor jubileumi üimep-
ségei rendez szent Erzsebet tisztele-
tére a főgimnázium  lornatermeben, a 
következő műsorral: Köszöntő-ének 
szent Erzsébethez, előadja az alkalmi 
énnekkar Bonda  Kántor ur vezetésével. 
Az ünnepi beszedet dr.  P. Imets  Károly 
ferencrendi  tanományíőnök mondja. 
Képek szent Erzsébet életéből, Forró 
Gézánc urnő rendezésében. >Szent An-
tal és a hetek«, melodráma, előadják : 
Kabdebó  Nusi  és Ferenczy  Annus 
kongregánisták. ~ A jubileumi ünnep-
ségre a belépti-dij tetszés szerint. Az 
egész keresztény világ ez évben ün-
nepli Árpádházi szem Erzsébet halá-
lának kétszáz esztendejét. Illő, hogy 

" azon mindnyájan résztvegyűnk s a 
nagy szent jámbor és adakozó életéből a 
mai nehéz időkben okuljunk. Minden-
kit szeretettel kérnek ; a kongregánisták. 

A Székely Dalegylet m&so 
dik haxi estéiye. A Székely Dalegy-
let 21-én este 9 órakor tprtja saját ottho-
nában, teljesen uj és változatos műsor-
számokkal idei második háziestélyét, 
amelyre ezúton is felhívja  a figyelmet. 
Tekintettel arra, hogy az egyiei a ma-
gyar dal müveléséért és a kulturáért 
dolgozik, kéri a közönséget, hogy a 
legmeszebbmenő támogatásban része-
síteni szíveskedjék. 

A községeket terhelik to-
vább as xakoUk költsegeival. 
A közoktatásügyi minisztérium költ-
ségvetési bizottsága egyik utóbbi ülé-
sén elhatározta, hogy az elemi isko-
lákat teljesen kiveszi az állam költség-
vetéséből és azok fenntartási  terhét a 
városokra, illetve községekre ruházza. 
Az állam megfelelő  szubvencióval fogja 
az iskolafenntartó  községeket és váro-
sokat támogatni. A tanítók és tanárok 
számát a minimumra lecsökkentik. A 
tanítóképzőknek már 110 re lecsökken-
tett számát tovább redukálják 75 re. 
Elhatározta a bizottság, hogy a jövő-
ben csak okleveles középiskolai taná-
rok fizetését  fogja  az állam fizetni, 
mig a középiskolák fenntartási  költsé-
gei a községeket, illetve a városokat 
fogják  terhelni. 

ÉrteBÍtós. A székelyudvarhelyi 
Polgári Önképző Egylet választmánya 
értesiti az egylet temetkezési alapjának 
tagjait, hogy az esetenként bekövet-
kező elhalálozások után, minden fenn-
akadás nélkül, folytatólag  is ki fogja 
fizetni  a közgyülésileg megállapított 
10.000 lejes haláleseti dijakat. Az Ud-
varhelymegyei Takarékpénztárban el-
helyezett biztosítéki alapját, eddig is 
csak kivételes esetekben vette igény-
be, de állandóan gyarapította ujabb 
és ujjabb betétekkel. A normális ha-
lálesetek rendén ezután sem lesz ezen 
alap igénybevételére szükség. E meg-
nyugtató közlésünkkel kapcsolatosan, 
kérjük a temetkezési alapi nyugták 
bemutatásakor azoknak szintén pontos 
kiváltását. Á választmány. 

A helybeli zárda ós a sárdai 
eiemi leányiskola kettős jubileumi 
ünnepéről, amelyet dec. 6-ikán abból 
az alkalomból rendeznek, hogy most 
van 70 éve a leányiskola megalapítá-
sának, s 50 éve annak, hogy az ir-
galmas nővérek városunkban meg-
telepedtek, korábban is megemlékez-
tünk. Az ünnepség előkészületei most 
már javában folynak,  s az iránt nem 
csak városunkban hanem megyeszerte 
is nagy érdeklődés mutatkozik, mint-
hogy városunkon kivűl is mindnnfelé 
sokan élnek a zárda volt növendékei, 
akik kellemesen emlékeznek vissza it-
teni tanulói éveikre. A tervek szerint 
az ünnepség napján délelőtt az egy-
házközségnek lesz díszközgyűlése, dél-
után pedig szép műsoros ünnepély, 
amelynek műsorát később fogjuk  kö-
zölni. 

R. Kath. StátuBgyüiéfi.  Az 
erdélyi róm. katholikus egyház novem-
ber 19 én tartja státusgyülését Kolozs-
váron. Az igazgatótanács szélküidötte 
a státusgyülés tagjainak a közgyűlés 
részére készített jelentését, amelyet 
könyvalakban, 88 oldal terjedelemben 
nyomtattak ki. 

Hatóság elleni erőszak vádja 
miatt vonta felelősségre  szerdán a tör-
vényszék Horváth József  helybeli 
korcsmárost, aki a vád szerint, a mult 
év novemberében megakadályozta Bá-
lá^escu végrehajtót hivatalos eljárásá-
ban, miközben ez szekerét és két lo-
vát akarta lefoglalni.  Elitélték 150 leu 
pénzbüntetésre. 

A Polgári Önképző Egylet 
temetkezési pénztára értesiti tagjait, 
hogy Márk Ferenc elhalálozott tag 
után a befizetések  f.  hó 15 én, vasár-
nap d. e. 10—12 és d. u. 4—5 óráig 
lesznek az egylet helyiségében. Egy-
ben kéretnek a tagok a hátrálékok 
befizetésére  is. 

Bodrogi Baláss nőtaestje 
szép számú közönség előtt, a siker 
jegyében folyt  le a mult vasárnap a 
csizmadia ipartársulat uj otthonában. 
A jóizű magyar nótákat többször meg-
újrázta a kellemesen hangolt közön-
ség. — Bodrogi, többek biztatására, 
közelebbről nagyobb helyiségben fogja 
megismételni nótaestjét s a megyébe 
a nagyobb vidéki gócokra is elmegy. 
A vasárnapi est közönségének ezúton 
mond köszönetet a pártfogásért. 

Eilamerós egy könyv Bzá< 
mára . Gyerkes Mihálynak most nyom-
tatás allatt álló: »A legújabb gyü-
mölcsctermelés« cimü, képekkel illuszt-
rált, népszerű utmutató könyvét, kéz-
iratban átvizsgálta Deák I. Mihály gaz-
dasági egyetemi tanár a »Chínoin« 
gyár 35.000 drb. gyümölcsfát  magában 
foglaló  bérgyümölcsösének kezelője is, 
aki arról a következő elismerő véle-
leményt adta: »Örömmel olvastam a 
kéziratot, s annak különösen a véde-
kezésre vonatkozó részét a legnagyobb 
gondossággal néztem át. Igazán kevés 
volt az igazítani való, majdnem semmi. 
Biztos vagyok benne, hogy a kivánt 
célt eléred, s a könyv ugy a székely, 
mint a magyar testvéreinknek okulá-
sul fog  szolgálni. Jó eredményt minde-
nütt fel  lehet mutatni, csak egy kis 
tudás, de főleg  akarat kell hozzá* 
Mi csak örvendünk, hogy a gyümölcs 
permetezőszerek használatának első-
rendű szaktekintélye ilyen szép elis-
meréssel nyilatkozik a modern gyü-
mölcstermelés terén elsőnek megjelenő 
könyvről, mely éppen vármegyénkből 
indul oktató útjára, s amely termelők 
és tanulók számára egyaránt kitűnő 
tankönyv lesz. 

Elveszett kopő-kutya. Mult 
hó 15 én a kadicsfalvi  Rez-erdőben 
vadászat közben elveszett egy köze-
pes nagyságú (inkább alacsony) fekete, 
3 éves nőstény kopó, orrán egy kis 
fehérséggel.  Valószínű, hogy a közeli 
falvak  egyikében, Kadicsfalván,  Fe-
nyéden. Szentkirályon vagy Tibódban 
lekölykezett és ott van felfogva. 
Nyomra vezető, vagy megtaláló illő 
jutalomban részesül gazdájától, Papp 
Ferenctől Udvarhelyt Dicsőszentmár-
toni Banknál. 

A kártevők elleni őszi véde« 
késés menete a gyümölcüösben, 
1. A fa  törzse a kaparóval és drótke-
fével  letakarítandó. 2. A száraz, feles-
leges ágak levágandók, a sebhelyek 
Almolával bekenendők. 3. A fák  En-
dával ághegy tői tövig mosásszerűen 
megpermetezendők. 4. Almafáknál  a 
gyökérnyak is megbontandó és a vér-
tetves foltok  ugy az ágakon, mint a 
törzsön és gyökérnyaknál Libexszel be-
kenendők. 5. A fák  töve jól felásandó. 
6. A fák  törzsére az enyvgyürük fel-
teendők. 7. A lehullott falevelek  ösz-
szegereblyélendők és elégetendők. 8. 
A kerítések rendbehozandók a nyulak 
távoltartása céljából. ~ A gyümölcsfák 
beszerzése, ültetése és műtrágyázása 
tárgyában díjtalanul nyújt felvilágosí-
tást, válaszbélyeg beküldése esetén, az 
Erdélyi Gazdasági Egylet Kertészeti 
Szakosztálya Kolozsvár, Attila-u. 10. 

Öngyiikoflság.  Dan Demeter 
gyepmesier, aki a mult szerdán egy 
talált ócska revolverrel mellbelőlte ma-
gát, szombaton meghalt, dacára annak, 
hogy a közkórházba szállították, ahol 
megoperálták. Családja, több gyermeke 
volt, s tettét, állítólag, családi okok, 
talán az élet nehézségei miatt követte el. 

Kuicsot t a l á l t ak a Bethlen-
utcában, rajta többhelyen megkötözött, 
fekete  zsinórral, Tulajdonosa a rend-
őrségen átveheti. 

A kereskedelmi ós iparka-
m a r a közleményei. A tg.-murefi 
kereskedelmi és iparkamara felhívja 
azon exportörök figyelmét,  kik Ma-
gyarországba és Ausztriába árukat 
exportáltak és azok árát az ottani 
ujabbi korlátozó rendelkezések miatt 
meg nem kaphatták, hogy ezen szál-
lításokból származó követeléseikre vo-
natkozó alábbi adatokat haladéktala-
nul jelentsék be a kamaránál: 1. a 
romániai hitelező cége és címe, 2. a 
magyar vagy osztrák címzett cége és 
címe, 3. a) a fizetendő  összeg, a szám-
lában feltűntetett  valutában, b) a dec. 
1-éig esedékes váltóknál, a váltó ösz-
szege, 4. a) az összeg azon magyar 
V. osztrák bank általi bonifikálásának 
napja, mellyel dolgozik a hitelező, 
b) azon magyar v. osztrák bank, mely-
lyel dolgozik a hitelező, c) váltónál a tel-
jesítési hely, 5. a követelés származásá-
nak kimutatása (áruk részletezése), 6. iga-
zoló okmányok (számlamásolatok, köt-
levél, fuvarlevél,  levelezés stb) A kö-
zölt adatokat a kamara azonnal meg-
küldi az illető országok román követ-
ségei kereskedelmi attaséjainak, hogy 
a kereskedelmi miniszlérium és a 
Banca Na îonala által kiküldött és ott 
tárgyaló bizottság által figyelembe  ve-
hetők és elrendezhetők legyenek. Te-
kintettel arra, hogy ezen bizottság a 
legközelebbi napokban megkezdi mű-
ködését, a minisztérium arra utasította 
a kamarát, hogy e fenntebb  felsorolt 
adatokat három nap alatt juttassa ren-
deltetése helyére, ezért az érdekeltek-
nek mindéképp ajánlatos a bejelenté-
sek azonnali teljesítése. — A brassói 
X. kerületi iparfelügyelőség  értesitése 
alapján közli a kamara, hogy f.  évi 
december hó 19 én 11 órai kezdettel 
az iparfelügyelőség  székhslyén (Bra^ov 
Sír. Titu Maiorescu Nr. 7) gőzkazán 
fűtő,  gőzgép- és robbanó motor-me-
chanikus vizsgák fognak  tartatni. Azok, 
akik e vizsgán részt akarnak venni, 
felbélyegzett  kérésüket adják be a 
brassói iparfelügyelőséghez.  A kérés-
hez csatolandó a munkaadónak a köz-
ségi elöljáróság által láttamozott bizo-
nyítványa a végzett gyakorlati műkö-
désről, erkölcsi és születési bizonyít-
vány. A kérések a vizsga napján is 
benyújthatók. A vizsgadijak a követ-
kezők : fülőí  vizsga és mechanikus 
vizsga fűtői  bizonyítvánnyal 250—250 
leu, mechanikus vizsga fűtői  bizonyít-
vány nélkül, valamint motormechani-
kus vizsga 400—400 leu. Mozdony-
vezetői vizsgálatok nem tartatnak. — 
A pénzügyminisztérium közlése sze-
rint, ezen minisztériumba kereskedők 
számára minden nap 12—13 óra kö-
zött szabad bemenet engedélyeztetett. 
— Figyelmeztetnek a gabonakeres!<e-
dők, hogy mindaddig ne exponálja-
nak Csehszlovákiába gabonaküldenié-
nyeket, mig nekik vagy a címzettnek 
nincs meg a beviteli engedélye, mert 
különben a határon való feltorlódás 
folytán  anyagi károsodás érheti őket. 
— A posta vezérigazgatósága értesí-
tése szerint Ausztria Romániával szem 
beni relációban felfüggesztette  ideígle 
nesen a postautalványok kézbesítését. 
Utánvételes küldeményeknél semmiféle 
megszorítás nincs. — A f.  évi októ 
ber 20-án kelt 3442 számú királyi 
Dőcretum rendelkezései szerint a ro 
mániái dió-exportörök szövetsége tag-
jainak dió és dióbél exportjára vám-
mentesség, illetve vámkedvezmény ada-
tik. Részletes felvilágosítás  a kamará-
nál, vagy a vámhivatalnál nyerhető. 

Legjutányosabban. legszebben javita -
tanak és újra fényeznek 

h ó - é s s á r c i p ő k e t 
Kalona Béla gummivulkanizáld mű-
helyében. Ugyanott : minden méretű 
autó- és biciklí-gnmm't felelősség  mel-
lett vulkanizálok. — Minden méretű 

ócska gummit a legmagasabb áron veszek. 
A SZABÓ KÁROLY-féle  vendéglő udvarán, 

Kőkereszt-tér 1. 

Á l l a n d ó a n s z o l i d á r a k m e l l e t t v á s á r o l h a t 
h a R * i s n ] ^ á t s -

női selyem, flor-.  cérna-harisnyákat és sport zoknikat; férfi-  és gyermek-
zoknikat g más egyéb szükségleti cikkeket, kézimanka anyagokat stb. a 

„ D O R f l " - á i « u h á z b a w 
Araink I-a minőségben. Az áruk veielkötelezettség nélkül megtekinthetők. 
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X Mosihirek. Szombat este, va-
sárnap délután fél  6, este fél  9 óra-
kor: A 13 hős, vagy az utolsó szá-
zad. A legszenzációsabb, hangos film-
csoda. A főszerepben  Conrad Veidt, 
akinek neve már legelői ragyog a film-
csillagok között. Berlin, Bukarest, Bécs, 
Budapest világító reklámjai belerajzol-
ják az est sötétjébe a Conrad Veidt 
nevét. Az utolsó század óriási sikert 
aratott és olyan tetszés mellett perreg 
mindenfelé,  mint ahogy az idén egy 
filmje  sem. Izgalmas mese tökéletes 
felvételek  jellemzik ezt a háborús han-
gosfilmremeket.  A legnagyobb hangos 
Ufa-sláger.  Helyárak 27—17—12 leu. 
Hétfőn,  kedden nincs mozielőadás. Jön-
nek a hangos világslágerek: Pompa-
dour márkinő. Hadzsi Murát, vagy a 
fehér  ördög, íván Mosjukinnal. Szer-
dán, csütörtökön egy szenzációs világ-
sláger. 

AZÜRCRÉME, 
szeplő,  májfolt,  pattanás,  mitesszer 
ellen.  Az arcb&rt  simává,  üdévé,  fiata-
lossá teszi.  Egy  tégely  ára  40 leu. 

Egy  darab 

AZÜ  R-SZ  APPAN 
ára  25 leu.  Kapható:  minden  drogéria, 

gyógy  '  és illatszer  tárban. 

Jonathán-alm^nk diadala. 
Almafajtáink  közül eddig, mint legjobb 
erdélyi gyümölcsöt, a batul almát is-
mertük. És pedig a zöld batult, mint 
kiváló izüt, főleg  házi használatra ter-
meltük, ennek másik fajtáját,  fehér 
alapszínű, pirossal ékesített fajtáját  pe-
dig inkább piaci eladásra szántuk. 
Idők teltével azonban mindkettő elfaj-
zott, s ma nagyon kevés a jónak 
mondható, de annál több a gyönge 
minőségű batul almánk, Pár évtized 
óta aztán előtérbe került a Jonathán-
alma. Nem is csoda, hiszen kiválóan 
finom  íze, lédús zamatossága, korai 
használhatósága és csaknem az ujig 
való tartóssága, igéző szép, piros 
színe, kitűnő szállíthatósága, minden-
képpen érdemesitik az első helyre. A 
világrészek ezen kitűnő almája, ná-
lunk, Erdély bérces, halmos helyein 
is a legszebben díszlik. A székely-
keresztúri gazdasági kiállításon a Sz. 
Szakáts Zoltán permetezett gyümölcs-
fáin  termett Jonathán-almák ugy nagy-
ság, mint szépség és féregmentesség, 
hibátlanság tekintetében, az első he-
lyet érdemelték ki, s azokat a kiállí-
tást látogató közönség állandóan cso-
dálta. Házi használatra tehát termel-
jünk még batul-almát, pénzszerzés 
céljára azonban már Jonathán-oltvá-
nyokkal ültessük be kertjeinket, üres 
területeinket. A Jonathán-almát keresi 
ma elsősorban minden kereskedő, 
úgyszintén a fogyasztók  nagy része 
is. Ára a mi piacunkon most 80—100 
le'u vékánként, 'mig a többi fajták  ára 
40—60 leu között váltakozik. Vessünk 
most ezen napokban sok vadalma-
magot, hogy oltsunk jövőre mentől 
több kereskedelmi almafajtát,  főleg 
Jonathán almát. 

xFeUíabadult kováosiegény 
áilást keres, mint segéd. Cím a ki-
adóban. 

R&ndkivül flulyo»  pénabün-
te té í t , 32 ezer leüt, rótt ki a hely-
beli pénzügyigazgatóság Bakó Karoly 
szombatfalvi  kiskereskedőre, azért, 
mert Bakó újév napján, állítólag, egy 
feljelentés  szerint, egy pohár palinkat 
mért ki üzletében. Bakó felebbezese 
folytán  a helybeli törvényszék a na-
pokban ítélkezett ebben az ügyben 
és őt a súlyos pénzbüntetés alól fel-
mentelte, mert a kihallgatott tanuk 
vallomásával bizonyítottnak" talalta 
Bakónak azt az állítását, hogy ő a 
pohár pálinkával az emiitett ünnepen 
nem pénzért, hanem ajándékban kí-
nálta meg vendegét. 

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. 

Ravasz farfang^gal  akart pénz-
hez jutni Bíró Mihály Ferenc Dénes, 
jelenleg 30 éves zetelaki lakos. Az 
1928 évi junius hó 8-án, magát Máthé 
Gábor kisKorunak mondva, állított be 
az egyik helybeli ügyvédi irodába, s 
ott megbízást adott, hogy abból a 
pénzből, amelyet Máthé Gábor nevén 
az árvaszék kezel, részére 6976 leüt 
felvegyenek.  Az ügyvédek a megbízást 
csakugyan teljesítették, s a Máthé Gá-
bor nevén valósággal kezelt pénzt Bí-
rónak, költségszámlájuk levonása után, 
ki is fizették.  A ravaszság azonban, 
mikor Máihé nagykorúvá vált s az 
összeg részére lett volna kifizetendő, 
kiderült, Birót cselekedetéért a törvény-
szék elé állították, ahol tegnap volt 
meg ügyében a tárgyalás. Miután a 
kárt Bíró már előbb megtérítette, ezt 
enyhítő körülménynek vették, és ösz-
szesen 15 napi Jfogházra  és 200| leu 
pénzbüntetésére Ítélték. 

Betörés miat t került a törvény 
kezére Vajda András 28 éves kolozs-
vári lakos, aki nemrég a parajdi posta-
hivatalba tört be. A parajdi csendőr-
ség fogta  el, s a helybeli törvényszék 
fogházába  szállította. Tettestársát is 
nyomozzák. 

Ref.  kórhás's0rsjegy\  mely-
lyel  szerencsés esetben egymillió 
leus főnyereményt  nyerhet^  kap-
ható a Könyvnyomda  R.-T.  üzle-
tében. A kisorsolandó  nyeremé-
nyek összege 3 millió  500 ezer 
leu. Egy sorsjegy ára 100 leu:^ 

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

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

F i g y e l e m l 
Tanitö Urak! 

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

RajzfUzetekf 
FöldraizfUzelek és 
Rajztanitási vezérfonal. 

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

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

A földrajzi  füzetekben  szintén az egész 
évi tananyag vázlatszerű rajzokkal, tiszta 
és világos útbaigazításokkal van ellátva 

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

Minden tanitó meggyőződhetik arról, 
hogy a füzetek  bevezetésével a rajz- és föld-
rajztanitás a lehető legszebb eredménnyel 
a legkönnyebb módon elérhető. 
Rajzfüzelek darabonként 8 leu. 
FöldrajzfUzelek „ „ 
Vezérfonal n ^^ >> 

A felsorolt  munkák városunkban a 

Könyvnyomda R.-T. 
könyvkereskedésében beszerezhetők. 

Árverési hirdemény. 
A Filharmónikus Társaság tulaj-

donát képező összes ingóságok és pe-
dig pianinó, nagybőgő, fúvós  és egyéb 
hangszerek, felszerelések  és nagy-
menyiségü hangjegyek, (teljes zene-
kari, kamarazenemüvek, partitúrák stb.) 
1931 november hó 15 én, vasárnap dél-
után 3 órakor a református  dalkör 
próbahelyiségében (Piac-tér 25 sz.) 
megtartandó önkéntes nyilvános árve-
résen alacsony kikiáltási árak mellett 
eladatnak. 

Az árverésen résztvevők kötele-
sek az árverés napján az általuk meg-
ígért összeg 10"/o-át bánatpénz cimén 
megfizetni,  s ezen bánatpénzt l hónap 
alatt a vételár felére  kiegészíteni és 
további 1 hónap alatt a vételár másik 
felerészét  is kiegyenliteni a társaság 
képviseletében eljáró dr. Filó Ferenc 
helybeli ügyvéd kezéhez. — A meg-
vásárolt ingóságok csakis a vételár 
teljes lefizetésekor  vagy kellő biztosí-
tásakor vehetők birtokba. 

Részletes feltételek  a társaság jogi 
képviselőjének Árpád utca 12 sz. alatti 
irodájában tekinthetők meg. 

Odorheiu 1931 október 29-én. 
Az Odorheiui Filharmónikus Társaság 

vezetősége. 

Halló! Figyelem! 
Abonánsokat olcsón 

felvess 

Barkóczy-étterem. 
(Házlioí 5"/, kedvezmény.) 
Papt)k, jegyzSk, tanitók és 
kereskfidftlmiutay-ók  régies 
a legiiifibb  találkozólielye. | 

Szolid árak ! Pontos kiszolgálás I | 

Kiadó lakás. 
A város főterétől  1300 méter 
távolságiban egy 4 szubás kő-
ház, kerttel és mindentéle 

melléképülettel kiadó. 
Clm: a kií\dólilvatalbau_ 

Szerkesztői üzenet. 

Akik cikket, hirt, vagy hír 
detéat küldenek hozzánk, olyan cél-
ból, hogy az lapunkban megjelenjék, 
ezúttal is kérjük, hogy közleményeiket 
mindig lehetőleg csütörtökön estig 
szíveskedjenek hozzánk eljuttatni, még 
abban az esetben is, ha azok nem 
túlságosan terjedelmesek, mig a terje-
delmesebbek beküldését már szerdára 
kéljük. 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 kérésünkhez megértéssel, pon-
tosan alkalmazkodik. 

HULLADÉK-PAPIR 
nagyban 5 liilón felül) 
10 lenért, kicsinyben 
12 leuéit kapható a 

Könyvnyomda R, T, 
üzletében. 

a szóba, koujha, kamra, fürdo-  és 
előszoba pince és mel'ekliftlu-

ségekbó'l épüh, kényeim*.., fi.i  háza-
mat eladnám. eseílHí egv k^hftei 
elcseiélném. Érdeklftdoknt'k  felvila-
fíositást  ad: Hzübíi Gynla kárpitos, 
Odorheiu Piac-tér. 

A tempiom fűtéséhez 
egy használt nagy 
kályhát keresünk. Ér 
lekezni lehet az uni-
t ári US lelkésznél 

helyben. 

Kladótulajűonoa j a Könyvnyomda R-T" 
Odorheiu-Székelyudvarhely^ 

A legújabb divat 
szerint készít olcsó áron öl-
tönyöket, felöltöket  és fasono-
kat: Dobay szabósága. 

ví " ^ A akar vásárolni, ugy Ha elegáns és szép c I P O t .̂̂ fL. 
keresse fel 

Dobra i Ká ro ly 
cipo-üzletét, 

ahol a legkényesebb igényeket is ki-
iiMillHimHIIIil""""" 

riégitö "dú7Wlaszték £1 r̂ ^ 
Ugyano t r 'm ' é r t ék utánijne^^^^ 

n é i k m i^észiiinek. 

Miért vásárol legjobban H I R S C H B D O L F divatüzletében? 
S o t t m i n d e n f é l e ^ t o u t  a l e g n a g y o b b ^ 
árusítanak. Erről könnyen meggyőződhetik. Kerem Kirdivdia 

1/-. I 1 ' ' L ^ - . öltöny-szövetek kiváló, jó minőségben, Idivatszinekben 120 leutól. Kész 

IVlVCteleS OlCSO arOHIl. ruhák, kabátok, Xrench-Coatok, ruhabársonyok, tennisz-flanellek,  eső 
ernyők, szőnyegek, kötött áruk! Saját érdekében győződjék meg mindenki olcsó áraimról. L Ö b l L. 


