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lyugdUasok vámszedői. 
„akkreditív", — vagyis a ] 
felhatalmazás  rendszere 

Jgzés keserves könnyei-
^^."ása. /Akkreditív nélkül 
^jfrmíféle  állami kifizetés. 
Abap' egy román képvi-

sei^ .é t te '" szóvá a parlamentben, 
hogy ezeket a fizetési  felhatal-
mazásokat az egyes minisztériu-
mokban is csak ugy lehet el--
érni, ha az ember megfelelő 
közbenjáróról gondoskodik, aki 
megfelelő  jutalék ellenében ki-
eszközli az akkreditívet. Ugyan-
akkor egy másik román képvi-
selő a nyugdijasoknak egy pa-
naszos táviratát tette le a ház 
asztalára, s e panasz szerint a 
közbenjárók három százalék el-
lenében eszközlik ki az elkésett 
nyugdijak kiutalását. Egy ma-
gyar kisebbségi képviselő azzal 
a bejelentéssel licitálta tul a táv-
irati panaszt, hogy Erdélyben 
ti" százalékot követelnek a nyug-
dijasoktól. Az igazságUgymmisz-
ter rögtön válaszolt és azt a 
kedélynyugtató kijelentést tette, 
hogy az igazságügyi szervek a 
törvény teljes szigorával bün-
tetnek minden tudomásukra ju-
tott konkrét esetet. 

És a vámszedők tovább mű-
ködnek Erdélyben. Közelebbről 
meghatározva: a Székelyföldön. 
És legközelebbről meghatározva: 
Székelyudvarhelyen is. Számta-
lan esetet tudunk. A nyugdíjas 
család hónapok óta eseng az 
elmaradt nyugdíjért. Hiábavaló 
volt a jelentkezés, az ácsorgás, 
a könnyező panasz. Nincs akkre-
ditív. És ha volt is akkreditív: 
nincs pénz. Nincs! Ez ellen a 
szó ellen semmit se lehet tenni. 
Olyan szó, mint a sir, ahol meg-
szűnik minden. És a kétségbe-
esett családapa megkísérli át-
ugorni ezt a sírt. Valaki m.eg-
sugta neki, hogy ez a nagysá-
gos ur, vagy az a nagyságos 
asszony nyomban kieszközli 
számára az elmaradt havi ösz-
szegeket^ — tíz százalék levo-
nással. És a türelmetlen nyomor 
nem alkudozik. A két havi hat-
ezer lej helyett boldogan viszi 
haza a gondoktól fuldokló  nyug-
díjas a végre kézhezkapott öt-
ezernégyszázat. S még hálát 
rebeg a nagyságos urnák, vagy 
a nagyságos asszonynak, hogy 
ilyen olcsón megcsinálta — a 
lehetetlenséget. 

Fel se tesszük a kérdést: 
miképp történhetik meg, hogy a 
pénztár nem fizet  a tízszer je-
lentkező nyugdíjasnak, de fizet 
az egyszer jelentkező közben-
járónak? És nem keresünk sza-
vakat az olyan pénzkeresők meg-

bélyegzésérc, akik nyomorgó csa-
ládok sarcából teszik könnyebbé 
és léhábbá a maguk üres életét. 
Az igazságügyi „szervek" úgyis 
a törvény teljes szigorával fog-
nak büntetni minden konkrét 
esetet, amely — tudomásukra 
jut. S ha e szerveknetak^ még 
egyetlen egy eset se jutott tudo-
mására, az még nem jelenti azt, 
hogy nem veszi tudomásul az 
égbekiáltó bünt az Úristen, aki 
a büntetéssel se nem késik, se 
nem siet! 

Utmunka. 
A túlzott adóterheknek jelenté-

kc.iy részét teszi az útadó, amelyet 
ti liíészetes és törvényes rendeltetése 
szerint azért fizet  az adózó polgár, 
hogy abból az utakat jó karban és 
rendben tartsák, A pénzek befolynak 
és el is tűnnek, de az utak maholnap 
i>ár teljesen járhatatlanok. A pénzben 
való adózási rendszer tehát nem vált 
be. Az uj úttörvény szerint most már 
áttérünk az útadónak közmunkával 

! '^ló megváltására. A kormány terve 
" szerint a közel jövőben meg is kez-

dődnek az utjavitási munkálatok, ami-
ket akár így, akár ugy, de csakugyan 
meg kell már kezdeni. A Bukarestbe 
behívott összes prefectusok  szigorú 
utasítást kaptak, hogy a tervet mi-
előbb valósítsák meg. 

Mit kell tudni a konverzióról? 
A gazdaadósságok rendezéséről 

szóló törvény végleges, szentesitett szö-
vege a hivatalos lap április 16 iki szá-
mában megjelent. A törvény teljes meg-
értéséhez és alkalmazásához szükséges 
végrehajtási utasitást nem adták még 
ki s a törvény 4 ik szakasza szerint 
tcy'ön íörvény fog'a  ipeeáUaDitani azc 
kat a feltétéleket  is, amelyek mellett ' 
egyes konvertált követeléseket az ál-
lami törlesztési pénztár vehet át ugy, 
hogy azokkal az adósok nem eredeti 
hitelezőjüknek, hanem közvetlenül az 
államnak fognak  tartozni. 

A most megjelent törvény a kö-
vetkező alapelvek mellett szabályozza 
a nagy szociális és pénzügyi kérdést. 

A törvény kedvezményében része-
sülnek mindazok a román állampolgá-
rok, akik falusi  birtoknak, vagy bár 
városi határban fekvő,  de földmivelésre 
szolgáló területeknek a tulajdonosai. A 
kedvezményezettek közé számittatnak 
a tejtermelők és az állattenyésztők, ha-
bár földjük  nincs is, továbbá a lelké-
szek és a tanitók is. Idetartoznak a mol-
nárok is, ha a malomiparon kivül föld-
miveléssel foglalkoznak.  Akinek csak 
falusi  háza s mellette fekvő  kertje van, 
de tényleg földmiveléssel  foglalkozik, 
igénybe veheti a konverziót, habár 
más, saját földbirtoka  nincs. Bérbe-
adott földbirtoknál  csak akkor alkal-
mazható a konverzió, ha nem maga a 
tulajdonos (pld. kiskorú), hanem tör-
vényes képviselője adta azt bérbe, vagy 
ha a kölcsön felvétele  a bérbeadás 
előtt történt. Nem esnek konverzió alá 
a földbérlők,  ha saját birtokuk nincs. 

A konverzió kiterjed ugy a ban-
kokkal és hitelintézetekkel, mint a ma-
gánosokkal szemben fennálló  tarto-
zásokra. 

A földmives-adósságoknak  a fele-
része már a törvény életbelépése által 
eltöröltetett azoknál a földművelőknél, 
akiknek birtoka nem haladja meg a 20 
holdat (egy hold = 8 véka), ha e bir-
tok értéke összes vagyonuknak legalább 
20 százalékát teszi. A megmaradó má-
sik felerész  adósságot 30 év alatt kell 
letörleszteni, évi A százalékos kamat-
fizetés  mellett. Joga van az adósnak 
nagyobb részletekben, vagy akár egy-
szerre is kifizetni  a tartozást, de a hi-
telező sem magasabb kamatot, sem 
nagyobb törtesztést nem követelhet. A 
tartozás összegét ugy kell kiszámítani, 
hogy a tőkéhez hozzáadandó a törvény 
megjelenéséig (április 16.) esedékes ka-
matoknak, óvalolási és egyéb perkölt-
ségeknek az összege s az igy kelet-

kező összeg felerészének  a leszámítása 
után áll elő a konvertált adósság. Pél-
dául : ha 3200 lej a törvény életbelép-
tekor a tőke tartozás, 240 lej az addig 
járó kamat, 160 lej az óvásdíj, 600 lej 
a perköltség, ez összesen kitesz 4200 
lejt, aminek fele  el van engedve s ma-
--d konvertált tartozásképpen 2100 lej. j 
liinneK az ovi' i<jiiobi,ióoi (SG . 
évre osztva) 70 lej, kamata pedig az 
első évben 84 lej. A kamatokba fize-
tendő összeg minden évben kevesebb 
lesz, mert a tőke minden évben 70 
lejjel apad. 

Ha a kisbirtokos földműves  tar-
tozása földvásárból  származik, akkor 
esetleg még nagyobb engedményre 
tarthat számot. Ugyanis, ha az előbbi 
számítás szerint leszállított tartozás még 
mindig magasabb lenne, mint a ha-
sonló földnek  1931. évi középára, ak-
kor csak a föld  értékének megfelelő 
kisebb összeget tartozik fizetni  30 év 
alatt 4"/i) kamattal. 

Külön elbírálás alá esnek és csak 
25 százalék elengedésben részesülnek 
azok az adósságok, amelyekkel 10—20 
hold közötti birtokosok, vagy 1—20 
hold közötti, üvegházzal, hajtatóval 
rendelkező virág- és konyhakertészek 
tartoznak valamely hilelszöveikezetHek 
(tehát nem banknak), vagy olyan 
pénzintézetnek (banknak), amely a rá-
bízott pénznek legalább 70 százalékát 
földhitelre  adta ki, 18 százaléknál ma-
gasabb kamatot, jutalékokkal együtt 
nem szedett (az utóbbi két évben) és 
takarékbetétjeinek legalább fele  föld-
mívesektől, iskolai, egyházi s más köz-
intézményektől származik.. 

Az évi kamat és törlesztési rész-
let közvetlenül a hitelezőnél fizetendő. 
De az elmaradt fizetést  az állam hajtja 
be, közadók módjára, az adóhivatalok 
utján. Foglalás alá csak a birtok jö-
vedelme vehető, de ha valaki három 
évi. részlettel kerül hátrálékba, annak 
a földjét  is el lehet árverezni. Elemi 
csapás esetén az adós haladékot kér-
het a járásbíróságtól. A részletek min-
den év október havában esedékesek. 

A konvertált adósságot a birtokra 
bekeblezik. Több hitelező esetén a kö-
vetelések rangsorát a járásbírósághoz 
beérkezett kérések időiendje szerint 
állapítják meg. 

Nem kérheti a konverziót az a 
földmives,  akinek holdanként legfeljebb 
300 lej szövetkezeti  adóssága van, vagy 
holdanként 150 lej másféle  adóssága. 
Az agrárreformmal  kapott föld  hasz-
nálói még abban az esetben is része-

_s/.U;ieJr .Jconverrió .előrjveihei?. .Jbia. tu-
lajdonjoguk még nincs telekkönyvíleg 
bekebelezve. Havasi legelők, amelyek 
a tenger színétől számítva legalább 
600 méter magasságban feküsznek,  50 
holdig esnek konverzió alá. 

A konvertált birtok felett  a föld-
mivelésügyi minisztérium ellenőrzést 
gyakorol s követelheti, hogy a föld-
birtok az általa előírt szabályok sze-
rint müveitessék. Hogy ez az ellenőr-
zés és beavatkozás milyen terjedelmű 
és milyen indulatu lesz, azt a végre-
hajtási utasítás, vagy esetleg csak a 
későbbi évek tapasztalatai fogják  meg-
mutatni. Az állam átveheti a konver-
tált követeléseket, ugy, hogy az adós 
nem eredeti hitelezőjének, hanem az 
államnak (állami törlesztési pénztárnak) 
fog  tartozni. Az idevonatkozó feltéte-
leket és módozatokat ugyancsak a 
végrehajtási utasítás, vagy esetleg kü-
lön törvény fogja  megállapítani. 

A törvény nagyjában való ismer-
tetését jövő számunkban folytatni  fog-
juk s ugyanakkor méltatni fogjuk  az 
egyes rendelkezéseket és az azoktól 
várható eredményeket és kihatásokat 
is. Itt jegyezzük meg, hogy a törvény 
teljes szövegű fordítása  nyomdánk 
boltjában 20 lejért kapható. 

Van pénz bőven. 
Alig került le — vagy még le 

sem került — napirendről a megyei 
interimár bizottság által a rendőrség 
részére megszavazott 200 ezer lej 
ügye, máris ujabb pénzosztó bőkezű-
ségről számolhatunk be. A megyei 
int. bízottság április 15-iki ülésében 
5000 lej segélyt szavazott meg egy 
Vi$an  nevű újságírónak, hogy ezzel 
előmozdítsa egy itt kinyomandó iro-
dalmi füzet  kiadását. További 5000 
lejt szavazott meg a Secuima  c. új-
ságnak, hogy »fenn  tudja tartani ma-
gát*. És végül ugyancsak 5000 lejt 
a JDoina  dalegyletnek, a román nem-
zeti dalkultura propagálása céljára. 
Mindhárom összeget a megyei költ-
ségvetés terhére. 

Nem volna kifogásunk  a kultú-
rának hozott áldozatok ellen, ha a 
mai pénzbeli állapotok valóban elbír-
nák az ilyen áldozatokat is s ha éppen 
a vármegyénél nem állana fenn  az a 
helyzet, hogy ugy a tisztviselők, mint 
a nyugdíjasok már két hónap óta nem 
kapják illetményeiket. És ha ezen fe-
lül az áldozatkészség megbírná a kö-
vetkező kérdéseket: 

Mennyit áldoz e színmagyar vár-
megye költségvetése magyar kulturá-
lis célokra? 

Ki az a Vi$an és mi az a fűzet, 
melyet a vármegye pénzén akar ki-
nyomatni ? 

Szüksége van-e a román nemzeti 
kulturának vagy propagandának arra, 
hogy szubvenciónálja a Secuimea c. 
lapot és szüksége van-e a vármegyé-
nek arra, hogy e segélyhez ő adja a 
pénzt ? 

Mit szól a kimerült adóközönség; 
a nyugdiját tíz hónap óta nélkülöző 
hadirokkant; a nem fizetett  tanító ; az 
éhező munkanélküli: ha azt látja, hogy 
a közpénzekből újságírókat és lapvál-
lalatokat segélyeznek ? 

Kitüntetett pénzügyi fő* 
tiBstviteiők. A király Dancs Ár-
pád és Schuller Rezső pénzügyi taná-
csosokat, 25 évi érdemes közszolgála-
tuk elismeréséül, az I. oszt. szolgálati 
érdemrenddel tűntette ki. 
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Makkai Sándor dr. ref. püspök vármegyénkben. 
Makkai püspök előadásai. 

Mint már többször jeleztük, Mak-
kai ref.  püspök 23 án érkezik váro-
sunkba. Kíséretében lesznek Vásár-
helyi János püspökhelyettes, Illés 
Gyula dr. tanügyi és Mester Mihály 
gazdasági előadó tanácsosok. Makkai 
püspököt Jodál dr. kollégiumi gond-
nok, Vásárhelyi püspökhelyetlest Biró 
Sándor tanár látja vendégül. 

« 

Április 24 ikén délelőtt lesz, Mak-
kai Sándor püspök részvétele mellett, 
a felsőboldogfalviak  hármas »öröm-
ünnepe«, a megújított templom fel-
szentelésével és a tiszteletre méltó 
Biró Áron lelkész jubiláris évfordulói-
nak megünneplésével. A nagyszámú 
érdeklődőre való tekintettel, ez alka-
lomra gondoskodás történt külön au-
tóbuszok indításáról is. Indulás d. e. 
9 és fél  10 órakor lesz a ref.  kollégi-
um elől. (Jövet, vagy menet dija 10— 
10 lej.) 

« 

Vasárnap este 8 órakor jelen lesz 
a püspök a kollégium tornatermében 
a Református  Dalkör által rendezett 
előadáson, amelyen Vásárhelyi püspök-
helyettes fog  előadást tartani és elő-
adják Vajda Ferenc passzió játékát. 

* 

Még emlékezetünkben vannak azok 
a lebilincselő előadások, melyeket két 
évvel ezelőtt Makkai Sándor dr. püs 
pök tartott a keresztyén élet nagy kér-
déseiről. A tanítónőképző vizsgálatá-
val kapcsolatban, a jövő hét folyamán, 
hétfőn,  kedden és szerdán este 6 óra-

kor, újból előadásokat fog  tartani a 
kollégium tornatermében. A közönség 
^érdeklődését előre ís felhívjuk  ezekre 
az előadásokra. Kívánatos a pontos 
megjelenés, mert a jelzett időben 
az előadás megkezdődik. 

Makkai püspök vármegyénkben 
való időzése alkalmából az udvarhelyi 
ref.  egyházmegyei nőszövetség az egy-
házmegye két főpontján:  Székelyke-
reszturon és Székelyudvarhelyen nő-
szövetségí konferenciákat  tart. A szé-
kelykereszturi konferencia  28 án d. u. 
fél  2 órakor lesz, a templomban, az 
alábbi programmal: 1. 132 sz. ének. 
2. Áhítat: tartja Vásárhelyi püspök-
helyettes. 3. Elnöki megnyitó: Dr. 
Gyárfás  Pálné. 4. 266 sz. ének. 5. 
Nőszövetségeink általános helyzetképé-
ről beszámol Márk Mihály. 6. A veze-
tők kötelességei: Tolvaly Tiborné. 7. 
A tagok kötelességei: Thamó Lász-
lóné. 8. Makkai Sándor dr. püspök 
hozzászólása. 9. Bezáró : Dr. Gyárfás 
Pálné. 10. 178 sz. ének. Este 7 órai 
kezdettel a püspök tart előadást a 
templomban. Ezen konferenciára  a 
bögözi—etédi — székelykereszturí kör 
asszonyai gyülekeznek össze, — Az ud-
varhelyi—kányádí—parajdí kör asz-
szonyaí részére konferencia  30 án d. 
e. 9—12 óráig lesz a tanítónőképző 
tornacsarnokában, s ugyancsak 30 án 
d. u. 4 órától kezdődőleg az udvarhe-
lyi református  férfiszövetség  megala-
kítása fog  végbemenni a püspök je-
lenlétével. 

Ipartestületi ügyek. 
Országos kirakó vásárok : április 

hó 24-én (vasárnap) Alsórákos, Erked, 
25 én Ecel, Muzsna, Makkfalva,  Torda, 
Feketehalom, Bethlenszentmíklós, 28-án 
Oklánd, Sepsiszentgyörgy, Kiskapus, 

iciBeásriiédaBi 29 én Csjktákos. 

A helybeli áll. ipariskola által vál-
lalt asztalos munkák miatt városunk 
iparosságának körében az elkeseredés 
még mindig általános, minthogy min-
den oldalról megindított tiltakozásunk-
nak és védekezésünknek ezideig még 
kézzelfogható  eredménye nincsen. 
Emiatt felszínen  tartjuk panaszunkat, 
mindaddig, míg az ügy igazságosan 
elintézve nem lesz. 

A subprefect  ur tudomására hozta 
ipartestületünknek, hogy a miniszté-
riumból távirat érkezett, mely szerint 
az iparosság és az áll. ipariskola közti 
munkaügyi konfliktus  kiegyenlítése 
érdekében az ipar- és kereskedelem-
ügyi miniszter közbenjárt a közmunka-
ügyi miniszternél. Sajnos, mindig csak 
Ígéretek hangzanak el, de a megnyug-
tató és kielégítő intézkedések el-
maradnak. Viszont ennek ellenére 
vígan folyik  az adók kivetése és ir-
galmatlan behajtása. Ne csodálkoz-
zék tehát senki azon, ha a helyi és 
vidéki iparosságnak mintegy 700 tagja 
készül beadni iparengedélyét. 

Amint utólag értesültünk, a hely-
beli Banca Na|íonalá építkezésénél végre 
6 kőműves iparos testvérünket alkal-
mazták, de viszont az asztalosokra 
nézve olyan vélemény nyilvánult meg 
az építkezési mérnök részéről, hogy 
nem volna bizalma azok szakszerű 
munkájában és így kényszerítve van a 
legrosszabb esetben ís az asztalos mun-
kát Bukarestben elvégeztetni. Hát nem 
ismerjük az építkezési mérnök urat és 
csodálkozunk azon, hogy a helybeli 
asztalos mesterek munkáját ilyen érté-
kelésben részesítik, de azt határozot-
tan állítjuk, hogy városunknak nem-
csak asztalos iparossága, hanem álta-
lában minden szakmabeli iparosa még 
minden alkalommal meg tudta állani 
a helyét, sőt kiállítások alkalmával 
kapott elsőrendű oklevelek és kitün-
tetések igazolják iparosaink értékes 
szakmabeli képességét és tudását. 
Szinte nevetségesnek is tartjuk e he-
lyen védelmére kelni városunk iparos-
ságának, akkor, amikor egy egyszerű 
építkezési munkálat elvégzéséről van 
szó és sietünk hangsúlyozni azt is. 

hogy ez az első eset, mikor e város-
ban idegen helyről hozatott készmun-
kával veszik ki a szegény kisiparosság 
kezéből a munkát és kenyeret. 

A helybeli pénzügyigazgatóság 
átiratban hívta fel  ipartestületünket, 
hozzuk tudomására mindazon iparos 
testvéreinknek, akik nemcsak iparuk-
kal, illetve saját készitményü áruk elő-
állításával fogUlkoznalf,  hanem kési. 
rendelt árukkal is üzletszerűen keres-
kednek (köztük felemlíti  a pékeket, 
henteseket, mészárosokat, cipészeket, 
kalaposokat, fodrászokat,  manikürösö-
ket), hogy a bélyegtörvény 4 ík sza-
kaszának 19. pontja alapján feltétle-
nül kötelesek üzleti könyveiket a pénz-
űgyigazgatóságnál hitelesítés végett 
bemutatni és felülbélyegeztetni,  mert 
mindazokat, akik ezen kötelezettségnek 
eleget nem tesznek, a bélyegtörvény 
értelmében szigorúan megbüntetik. 

Vidéki iparos testvéreink figyel-
mét felhívjuk  arra. hogy az elmúlt 
hetekben több mester azért kapott bün-
tetést, mert a munkaügyi miniszter 
által előirt tanoncszerződést írásban is 
nem kötötte meg és azt a hivatalnak 
nem mutatta be. Tehát minden tanon-
cot csakis tanoncszerződés mellett fo-
gadjanak fel  és a szerződést a szolga-
bíróságnál, vagy ipartestületünknél 
mutassák be. 

E sorok zárása alkalmával kap-
tuk a szomorú hírt, hogy városunk 
iparosságának egy igazán tevékeny és 
becsületes, kiváló tagja dőlt ki, aki 
nemcsak a szerszámmal a kezében 
küzdött az össziparosság jobb sorsáért, 
hanem a tollat ís állandóan felhasz-
nálta, tudását évtizedek óta papírrá 
vitte, harcolva az iparosság közérde-
keiért. Ez a nagy halottunk: Nagy János 
cípészmester, akinek halála nemcsak 
a családnak, hanem városunk iparos-
ságának és ipartestületének is nagy 
gyásza. Midőn sírjára részvétünk virá-
gait hintjük, ugyanakkor emlékét mind-
nyájan hálával és szeretettel véssük 
be lelkünkbe. 

Az Ipartestület elnöksém. 

Bezárták a parlamentet. 
A kamara csütörtöki ülésén Jorga 

miniszterelnök királyi kéziratot olva-
sott fel,  mely a mostani parlamenti 
ülés szakot bezárja. A királyi kézirat 
elismeréssel méltatja a törvényhozás 
munkáját, melyet a konszolidáció je-
gyében végzett s amellyel megmen-
tette az országot a súlyos gazdasági 
válság több következményétől. 

RendkivUl olcsó árakon 

szerezheti be sziikségletót 
harisnyákból, keztyUkből, ri-
dikUlökből, kombinókból, kül-
földi Kelim hárászokból, kézi-
munka anyagokból, női fehór-
nemiiekböl, pulóver- és golf-

kabátokból. 
Olcsó árak I Szolid kiszolgálás 1 

Állandó gyári lerakat. 

Ordelt János-cégnél 

A parlamentben 
mondták. 

Vasut-építési törvényjavaslat tár-
gyalásánál egyik lupista képviselő az 
építkezésre vonatkozó szerződés be-
mutatását követelte. Egy kormánypárti 
képviselő azt válaszolta erre, hogy az 
ilyen szerződéseket  nem szokás a nyil-
vánosság elé hozni. 

. . . Igaza van a kormánypárti 
képviselőnek, nálunk ez tényleg nem 
szokás. 

A képviselőház egyik utóbbi ülé-
sén Argetoianu egykedvűen és szót-
lanul hallgatta az ellene intézett támadó 
beszédet. Egy ellenzéki képviselő így 
kiáltott feléje:  Miért hallgat, miniszter 
ur, miért nem válaszol ? Mire Arge-
toianu feleié:  Mindig  igy feszek,  va-
lahányszőt  igaztalanul  támadnak. 

. . . Az azelőtti ülésen Argetoianu 
hosszú beszédben válaszolt egy ugyan-
csak ellene intézett támadásra. Jó, 
hogy tudjuk. 

» 

Bizonyos óvintézkedéseknek a 
konverziós törvénybe való felvételét 
sürgette a szenátusban Gyárfás  Ele-
mér. Argetoianu szóbelileg  megigérle, 
hogy, ha nincsenek is felvéve  ez in-
tézkedések a törvény szövegébe, azok-
ra a kormány  a végrehajtásnál  fi-
gyelemmel  lesz. 

. . . A képviselőházban negyven 
képviselő követelte a szentszékkel kö 
tött konkordátum felbontását.  Az em-
lékírat indokolásában azt mondják, hogy 
a konkordátumot az a kormány, amely 
nem irta azt alá, bátran felmondhatja. 
Ennyit csakugyan ér — a szóbeli ígé-
ret is. 

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

Egy  darab 

AZÜR-SZAPPAN 
ára  25  leu.  Kapható:  minden  drogéria, 

gyóg}-  és  illatszertárban. 

Az árumaximálások elleni 
felebbezések. 

A kereskedelemügyi minisztérium 
közlése szerint a kormány gazdasági 
tanácsának f.  évi március 2-án hozott 
határozata értelmében a primáriáknak 
a specula-törvény alapján hozott ár-
maxímáló határozatai nem a Comíte-
tul local de revízuíre-nál, hanem a ke-
reskedelmi minisztérium mellett a fenti 
törvény alkalmazására felállított  Comí-
síunea permanenté nál támadhatók 
meg felebbezéssel. 

ROMÁN LAPSZEMLE. 

A.Lupiában ápríli& 12 én Emil D. 
Fagure a londoni kudarccal kapcsola-
tosan »Ekirépa pusmiiásának vesze-
delméről* vezércikkezik. Bár Olaszor-
szág és Németország torpedózták meg 
Londonban Tardieu tervét, a káröröm 
a kudarc fölött  náluk sem nagyon 
jelentkezett. Ha a Times azt irja, hogy 
a londoni kudarc a négy nagyhatalom 
tekintélyének róvására megy, ugy nyil-
vánvaló, hogy ezt a tekintélycsorbu-
lást elsősorban a torpedózó hatalmak 
fogják  érezhetni. Miért van Német-
ország minden ellen, amit a franciák 
Középeurópa érdekében kezdeményez-
nek ? Vár talán valamit az összeom-
lástól és általános káosztól, amely 
fenj'eget?  Azzal, hogy a németek és 
olaszon a francia  gazdasági tervre 
sakkhuzásokkal válaszoltak, természe-
tesen, Franciaországot ís a politikai 
térre kényszerítik. Ismét bebizonyoso-
dott tehát, hogy a politikai szempont 
megelőzi a gazdaságit. Abból pedig, 
hogy Londonban ez történt, egyetlen 
dunai állam sem huz hasznot. 

A Nafiunea  ápr. 12 íki számában 
ismerteti Gino Cucchetti olasz író elő-
adását, melyet a milanói fascio  palo-
tában >Magyarország politikai mérle-
géről* tartott. Poldini, az Amící delli 
Ungheria egyesület elnöke azzal mu-
tatta be a közönségnek az előadói, 
hogy ő a »Nel cuore dei Maghíari* 
kötetnek a szerzője. Cucchetti szerint 
a trianoni béke a legszerencsétlenebb 

Rádiók. 
3 lámpás árnyékolt rácsu csövekkel, a legjobb anyagból épiteH rádió, 

melynek igen kellemes, tiszta hangja vaa ára 3750 L, 
Ugyanez Triotron hangszóróval, 27 amp. ó fütőakk-al,  30 drb Giff  zseb-

lámpaelem-anóddal 5400 L. 
U. a. elemek helyett beépített anódpótlóval 6150 L. 
U. a. 140 voltos anédakkumulátorral , . 7200 L. 

•árnyékolt rácsu csövekből épített, pand-pass szűrővel ellátott 4 lAmpás 
rádió. Hangerejét a leggyöngébbtől a legnagyobb erősségig lehet fokozni  3 gomb 
be- és kiforgatásával.  Szelektivitása tetszés szerint állitható be, igy nem lordulhat elő, 
— mint a túlságosan szelektíven épített készülékeknél (csak 2—3 kilociklus szélességű 
sávot erősít) — hogy a mély zenei hangokat kellő módon ne erősítse. Hangja ezért 
tiszta és színezett A torzítás kikerülése céljából csak egy alacsony frekvencía-tránsz-
formátor  van beépítve, a visszacsatolás lágy, fütyülés  nélkül való, a tekercstestek 
alumíniummal gondosan szigetelve vannak, s a legjobb alkatrészekből van össze-
állítva ára 55C0 L. 

Teljes hálózati, más telepes ké<izülékek árát következő hirdetésemben közlöm. 
Javításokat, áUlakitásokat Jutányos áron vállalok. 

Jakó Albert tanár rádiótechnikai műhelye, Odorheíu. 
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-állapotokat teremtette. A revízió gon-
dolata azonban egyre terjed. Nemcsak 
ííothermere és Borah, hanem Musso-
lini is azon a véleményen van, hogy 
a revizió az egész világ érdekében 
áll. Mi lett volna Belgiummal, ha 
ugyanebben az elbánásban részesítet-
ték volna? Milyen jog alapján vehet-
ték volna el francianyelvti  területeit? 
Az uj Középeurópának súlypontját a 
•Balkánra akarják áttolni s nem Ma-
.gyarországra, ami a természetes volna. 

» 

A Lupta ápr. 15 iki számában 
^Mussolini bombáic cimen ir vezér-
cikket. Valahányszor Európa valami-
lyen megoldásra készülődik, Musso-
lini bombát vet az egyetértés meg-
zavarására. Emlékeztet azokra a ki-
jelentésekre, melyeket olasz részről a 
békeszerződések revíziója mellett egyre 
sűrűbben tesznek. Hivatkozik Musso-
lini egy cikkére, melyben a Nemzetek 
Szövetségét teszi felelőssé  a gazda-
sági pusztulásért, mert nem alkalmazza 
a revíziós 19. szakaszt, annak ellenére, 
hogy a békeszerződések végrehajtása 
világossá lett. A Lupta vitatja, hogy a 
gazdasági válság a békeszerződések-
kel bármily összefüggésben  volna, 
^'elteszi a kérdést, hogy megszűnnék-e 
a válság, ha Románia visszaadná a 
magyar területeket? A területi kérdé-
seket a békekonferencián  12 hónapon 
keresztül tárgyalták, s felesleges  azokra 
"Visszatérni. Megmondta Briand, hogy 
a revizió nem békét, hanem háborút, 
a háború után pedig forradalmat 
hozna. Ha Mussolininek nem tetszik a 
Tardieu-féle  terv, jöjjön elő jobbal, s 
ha Grandhi álmosnak találja a Nem-
zetek Szövetségét, tegye ő elevenebbé. 

» 

A Curentul  ápr. 16 iki számában 
ismerteti a kolozsvári természettudo-
mányi fakultás  emlékiratát, melyet a 
fakultás  hallgatói a laboratóriumi di-
jak dolgában terjesztettek elő. A ro-
mán hallgatók érvelésének egyik fő-
pontja az, hogy a dijak emelése a ro-
mánokra hátrányos, a kisebbségekre 
nézve pedig előnyös hatással lesz. Ál-
lításának bizonyítására a következő 
számokat hozza fel:  a természettudo-
mányi fakultáson  Í52{>—30. tanévben 
volt 77 89»/o román, 13 60«/o magyar 
hallgató; 1930—31. évben a románok 
arányszáma 76'23°/o ra csökkent, a ma-
gyaroké 1477®/o ra emelkedett. Ez a 
folyamat  az 1931—32. évben még nyil-
vánvalóbbá lett, mert a románok arány-

^ száma ma 68 25"/o, míg a magyaroké 
^ 23.110/0. Három év alatt tehát a ro 

^ mánok srányszáma 9 67®/o kai romlott, 
a magyaroké pedig 9-51®/o kai javult. 
Ezek a számok még jobban kidom-
borodnak akkor, ha számbavesszük, 
hogy az' egész fakultás  hallgatóinak 
száma az 1930—31. tanév 589 hall-
gatójáról a folyó  tanévben 463 hall-
gatóra esett vissza. Az elnemzetlene-
dés romboló képével állunk szemben, 
mondja az emlékirat, ha a kisebbségi 
elemek e növekedő beszivárgását néz-
zük. Ezt a folyamatot  kizárólag a 
taxák emelésének tulajdonítja, melyet 
a kispolgári és falusi  környezetből 
származó románok nem tudnak hor-
dozni. Hivatkozik az emlékirat még a 
kolozsvári egyetemi tanárok egyesüle-
tének 1930 nov. 12-én tartott gyűlé-
sében elhangzott megállapításra, mely-
szerint a taxák emelése a diákok 50"/o os 
kimaradását fogja  maga után vonni. 
A kimaradottaknak 90°/o-a pedig szo-

• ciális helyzetük következtében román 
lesz. 

• 

A Nafiunea  április 19 iki számá-
ban arról ír, hogy Budapesten a Tar-
dieu-tervet alkalmul használják fel 
ujabb revíziós kirohanások előkészí-
tésére. A Revíziós Liga és a Tesz a 
minap elhatározták, hogy nagy gyűlé-
seket tartanak, a revíziós gondolatot 
az ország lakosságának legszélesebb 
köreiben elterjesztik és a külföldi  pro-
pagandának is uj lendületet adnak. 
Ismerteti még Urmánczy Nándornak 
egy cikkét, mely az álomban levő 
Nagymagyarország politikájáról ál-
modozik. 

Bacsics József 
vasűzletét áthelyezte Bul. Reg. Ferdi-
nánd 10 sz. alá Balázs János vendég-
lője mellé. Kéri m. t. vevőit, hogy uj 
helyiségében felkeresni  szíveskedjenek. 

Dalolj  magadnak* 
Vágytál;  lenni sas, 
hogy erős,  hatalmas szárnyakon 
felhők  fölé  repülj. 
Vágytál:  lenni bagoly, 
kit  bámulattal  tisztel  a világ. 
Vágytál:  lenni csalogány, 
hogy hangodra  halkuljon 
a szivek dobbanása,  — lettél: 
porheverő,  szürke,  kis veréb. 

Szürke,  verébszárnyon próbálsz 
versenyt repülni sasokkal, 
verébszájjal  másnak prédikálni, 
verébszivvel  dalolni  másoknak, 
s hangod,  mint a tollad: 
szürke,  kicsi  verébhang maradt, 
— dalolj  magadnak! 

Már  nem fontos:  hallgatnak  e 
A nótát, ha új is, [mások, 
verébhangból  meg nem értenék! 
Csak  el ne hallgass,  amig 
veled  van a lelked, 
(verébtestben  is meleg sziv dobog!) 
dalold  új hangon az új dalt, 
s bár ne értse senki hangodat: 
dalolj  szüntelen,  dalolj  magadnak! 

Mert  elhagy az ifjúság, 
szerető  elhagy,  vágyak  elhagynak, 
veled  csak egy marad:  a dal, 
egy jövőd:  a vénség, 
ezért,  szürke,  kicsi  veréb, 
ifjan  is, vénen is: dalolj  magadnak. 

Székelyudvarhely, 1932 márc. 28 
PáU  Károly. 

Ezt a verset egy 22—23 éves 
cipészsegéd irta, akinek még több más 
versét is alkalmunk volt elolvasni. 
Ismerjük őt személyesen is és erős a 
bizalmunk tehetségében, amelynek 
szárnyain, ha azokat nem szegik mos-
toha körülmények, biztosan fog  olyan 
magasságokba emelkedni, ahol nem 
— mint ö nevezi magát — szürke 
veréb csiripel, hanem pacsirta fúrja 
égbe énekét és sasszárnyak hasítják a 
levegőt. 

Ennek az egy versnek a gondo-
latokban és érzésekben való gazdag-
sága és mélysége minden reményt 
megad arra, hogy e jóslat nem válik 
csalódássá. 

Vagyonrevizió. 
A képviselőház megszavazta a 

tisztviselők vagyonának felülvizsgálá-
sáról szóló törvényt. A törvény ki-
mondja, hogy a hűtlen tisztviselőknek 
és az összes politikai kluboknak a 
vagyona elkobozható, ha nem tudják 
igazolni a vagyon eredetét. Lehet, 
hogy a szenátus nem fog  hozzájárulni 
a törvényhez, mert tartani lehet attól 
— a miniszterelnök kijelentése szerint 
is —, hogy a törvény elfogadása  ese-
tén még több pénzt menekítenének ki 
külföldre. 

MnBBOlini személyesen fog 
részt venni a dunai államok konfe-
renciáján, ha azt Luganóban tartják 
meg. Ez a kikötését Mussolini távi-
ratilag közölte az angol és a német 
kormánnyal. 

Színház. 
Néha lankadó, de a viszonyokhoz 

mérten mégis kielégítőnek mondható 
érdeklődés közben folytatja  a Sarkadi-
társulat városunkban előadásait. A 
mult pénteken a Torockói menyasz-
szony került szinre, a címszerepben a 
bájos Juhász Etával, aki mellett Simon 
László tűnt fel,  a már előbb megis-
mert jobb erőkön kivül. Szabadkai, 
Fóthi, Karsay Böske, Fritsch Boriska, 
Kiss Elemér, Bihari, Bársony a társu-
latnak még ezek az erősségei, akik a 
Haway rózsája, a Különös válóper és 
a Potyautas bemutatása során sok 
kedvvel, buzgalommal törekedtek a 
közönséget kellemesen elmulattatni, — 
a bravúros ügyességű Hideg Jani-
Szonja táncospár és a frissen,  tempe-
ramentumosán működő zenekar mel-
lett. 

Tegnap, csütörtökön ötletes ka-
baré-est volt, amelyen a szellemes 
Tomcsa működött közre konferálá-
sával. 

A ssinhási iroda köxlemé-
nyei. Szenzációs és minden tekintet-
ben várakozáson felüli  lesz a színház 
e heti műsora. Sarkadi igazgató a 
kezdet nehézségein átesve, olyan mű-
sorral lepi meg a közönséget, amely 
a legkényesebb igényeket is ki fogja 
elégíteni. Pénteken és szombaton ven-
dégszerepel Heltai Ida, az ünnepelt 
operaénekesnő és növendékei. Láni 
Oszkár dr., az Erdélyszerte ismert je-
les muzsikus kiséri az előadásokat. A 
pénteki előadás műsora a következő : 
Tannháuser, Faust, Aida operák egy-
egy felvonása.  Ezenkívül: Liszt, Schu-
bert-, Lavotta-, Csiky-műdalokat fognak 
énekelni. Szombaton pedig: Pillangó 
kisasszony, Büvösvadász, Zsidónő ope-
rák egy-egy felvonása  és műdalok 
lesznek műsoron. A pénteki és szom-
bati operaelőadások eseményszámba 
fognak  menni és Udvarhely közön-
sége olyan előadásokban fog  gyönyör-
ködni, amilyeneket csak világváro-
sokban láthat. Sarkadi igazgató telje-
síti azt az ígéretet, amit tett Udvar-
hely közönségének és többet nyújt, 
mint bármelyik igazgató elődje. Va-
sárnap délután olcsó helyárakkal a 
>Fehér ló« operettet játszák. Vasárnap 
este spiónc (Kémnő) c. legújabb 
operettet mutatja be a társulat teljes 
személyzete. Hétfőn  zónaelőadás 5— 
10—15 és 20 lejes helyárakkal. Ked-
den és szerdán szenzációs újdonságok 
lesznek. Előkészületben van »Amit az 
erdő meséU, Géczi István 100 arany-
nyal kitűntetett népszínműve Fóthi 
Károly főszereplésével.  Jön az idei 
szezon nagy újdonsága. Valaki, Mol-
nár Ferenc legutóbbi alkotása. 

TavasKÍ kabátokat és rahákat 
mélyen leszállított árak mel-
lett legszebben :: 

f e s t é s t i s z t i t 

Schmitz 
kelmefestő O D O R H E I U . 

Gallérok mosását és fényeíésiét 
a brassói Kristály részére vál -
lalom. Darabonként 5 lej :: 

Ha elegáns és szép cipőt 
akar vásárolni, ugy keresse fel 

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

HÍREK. 
Április 22. 

Meghalt Nagy Jánoi 

Városunk polgárságának egy álta-
lánosan ismert, érdekes vezető egyé-
nisége halt meg: Nagy János cipész-
mester. A megboldogult évtizedekkel 
ezelőtt, fiatalon  került városunkba, 
amelynek életével azután családi köte-
lékei, munkássága révén teljesen egy-
beforrott.  Egyik megalapítója volt az 
Orbán, Nagy és Tamás-cégnek, amely 
messze földön  híressé vált, s a külön-
böző országos kiállításokon elsőrendű 
kitüntetéseket, aranyérmet, díszokleve-
let nyert készítményeivel szerzett be-
csületet önmagának, s igazolta egyút-
tal fényesen  a székely ipar életreva-
lóságát. Nagy János iparán kivül élénk 
érdeklődést tanúsított az élet legkülön-
bözőbb megnyilvánulásai iránt. Olva-
sott, gondolkozó ember volt, aki gyű-
léseken való felszólalásaival,  sőt újsá-
gokban megjelent közleményeivel is 
mindig megérdemelten keltett figyel-
met, különösen akkor, amikor az ipa-
rosság öntudatának hangját szólaltatta 
meg. Az iparos élet anyagi és erkölcsi 
fellendítéséért  folytatott  működését 
Erdély más része iben is ismerték, mért 
a máshelytt tartott kongresszusoknak 
is szívesen hallgatott szónoka volt. 
Erős faji  érzésével lelkesedett a ma-
gyarság minden politikai, s kulturális 
megnyilvánulásáért, s mint a megyei 
magyar párttagozat végrehajtóbízottsá-
gának tagja, szorgalmasan^ részt vett 
e bizottság minden ülésén. Évtizedeken 
át tagja, s hosszasabban alelnöke is 
volt a sokfelé  dicsőséggel szereplő 
Székely Dalegyletnek, amelynek — 
érces, mély hangjával — egyik erős-
sége volt. 70 éves korában, de mun-
kabírásának teljességében, rövid ki-
nos betegség után, váratlanul mult el. 

uJ negyedévben kéri e lap 
kiadóhivatala az olvasókat, hogy elő-
fizetési  dijaikat, s különösen hátrálé-
kaikat, minél előbb rendezni szíves-
kedjenek. A kiadóhivatal, mint már 
többször ismertetve volt, korábban 
a lap olvasói érdekében elment az 
áldozatkészség szélső határáig, — s 
ma, amikor a gazdasági válság foly-
tán a lapok anyagi fenntartása  még 
sokszorosan nehezebbé vált, jogosan 
reméli és kéri, hogy a terhek hordo-
zását az olvasók is, legalább a maguk 
tartozásainak pontos rendezésével, igye-
keznek lehetségessé tenni. 

Üsletek x&rvatartása a ro-
m&n egyhftsi  ünnepeken. Holnap, 
szombaton, a műhelyek egész nap 
zárva, a kereskedések egész nap 
nyitva tartandók, borbélyüzletek déle-
lőtt zárva, délután nyitva. Május 2 ikán, 
és 3 ikán hétfőn  és kedden, a román 
húsvét másod és harmad napján a 
borbélyok déli 12 óráig nyitnak, délu-
tán csuknak. 

A róm. kath. főglmn&siam 
ünnepségei. A helybeli róm. kath. 
főgimnázium  május l én matinéé ke-
retében ünnepli Majlálh püspök 35 éves 
püspöki jubileumát. Május 2 án este 
8 órai kezdettel pedig Arany Já-
nos emlékezetének áldoz műsoros 
ünnepéllyel. Mindkét ünnep mtisorát 
lapunk következő számában közöljük. 

Tartalékos tisstsk figyel-
mébe. Az államvasutak és a román 
tengerhajózási intézmény a tartalékos 
tisztek és családtagjaik részére 50<'/9 
díjkedvezményt biztosított. Igényt tart-
hat erre minden frontharcos  tart tiszt, 
aki jogát fenntartotta  és rangját leg-
felső,  királyi dekréttel a hadügyminisz-
térium is elismerte, amiről E. mintájú, 
arcképes tiszti igazolókönyve van. E 
kedvezmény és hasonló, közös érde-
kek gyors megvédése céljából Udvar-
helymegyében is megalakul a tart. 
tisztek szövetsége. Sürgősen felkérünk 
minden bajtársat, nemzeti különbség 
nélkül, hogy igazoló könyvecskéjével 
jelentkezzék Constantinescu Mihai tart. 
százados irodájában, hogy a további 
lépéseket megtehessük a legrövidebb 
időn belül. A székelyudvarhelyi  front-
harcos, tart.  tisztek  bizottsága. 

X Orvosi hir. Dr. Weiss R. Ottó 
fogorvosi  rendeléseit május 1-vel új-
ból megkezdi. Bul. Reg. Ferdinánd No. 9. 
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Anyák napja a zárdában. 
Mint már korábban jeleztük, a hely 
beli zárda rendezésében Anyák napja 
lesz és azt most vasárnap, 24 én és 
hétfőn,  25 én d. u. 5 órai kezdettel a 
zárda nagytermében fogják  tartani a 
következő műsorral: 1. Nyitány: Ma 
gyar ábránd. Zongorán játsza: Izsáky 
Ilonka. 2. Anyák üdvözlése ; mondja : 
Balázs Ili II. o, t. 3. Szűz Mária üze-
nete. Társas jelenet; előadják a zárda 
növendékei. 4. »Szeretlek, anyám*. 
Vers ; mondja : Mihálykó Róza II. o. t. 
5. »Edesanyánknak«. Vers; mondja : 
Orbán Manci II. o. t. 6. Csokorkötés. 
Allegórikus jelenet, előadják a II. o. 
növendékek. 7. Énekszám, hegedüki-
sérettel. Énekelnek : Voszka Bözsi, Si-
pos Mártuska, Györffy  Manci. Hegedűn 
kisérik: Khell Zoltán és Bányai József 
gimn. tanulók. 8. >Hol a boldogság ?« 
Színjáték; szereplői a zárda növendé 
kei. 9. Ünnepi szónok: Ft. P. Kázmér 
ferences  atya. — Az ünnepélyre a t. 
szülőket és érdeklődőket szeretettel 
meghívják a nővérek. Belépő dij 
nincs, azonban a zárda javára önkény-
tes adományokat hálás köszönettel 
fogadnak. 

X Tennitxesők figyelmébe  I Szí-
ves tudomásukra hozzuk, hogy a re-
formátus  kollégium tornakertjében levő 
uj pálya május 1 ével kezdődőleg 
órák szerinti játékidőkre kiadó és pe-
dig délelőtt 6—8 és 8--10 és délután 
4—6 és 6—8 óráig tartó játszási idő-
re. Játszani óhajtók jelentkezhetnek 
április 28 ig Papp P'erenc igazgatónál 
és Czere betegsegélyzőpénztári főnök-
nél. A tennisztársaság. 

ElSadáiok a Hargitáról. A 
kolozsvári Erdélyi Muzeum-Egyesület 
f.  évi előadás-sorozatában hétfőn  tar-
totta a bezáró előadást Bányai János, 
aki kutatásai eredményeit foglalta  ösz-
sze két, vetített színes képekkel kisért 
előadásban. Az első előadás a homo-
ródalmásí barlang roppant változatos 
alakulatait s vidékének hasznosítható 
anyagokban s látványosságokban való 
rendkívüli gazdagságát ismertette. A 
másik előadás a Tolvajos-hágón levő 
opálbarlang keletkezését ismertette. 
Ennek a világhír felé  siető vidéknek 
most volt az első és részletes ismer-
tetése s hisszük, hogy a világon ez-
ideig egyedül álló e nembeli ritkasá-
gunk is rendkívül sok látogatót fog 
vonzani, annál is inkább, mert a fel-
keresése semmi nagy akadályba nem 
ütközik, tekintve, hogy az egész láto-
gatás a csíkszeredai úttól mintegy 10 
percnyi időbe kerül. Igen érdekes 
összejátszása a véletlennek, hogy a 
kolozsvári előadások idejében éppen a 
Tudományos Akadémia ís a kutató-
nak egy másik hargitai tanulmányát 
tárgyalta, amelyben a Magyarhermány 
határában a Bodvaj-bányánál felfede-
zett Dobos-tortaszerü rétegeződésü 
oprál-lerakodásokat ismertette s azok-
nak érdekes szabályszerű képződését 
fejtette  meg mikroszkópikus vizsgála-
tok alapján. 

Uj maximális árak váro-
sunkban. A marhahús 16, borjú 22, 
háj és olvasztani való szalonna 23, 
zsír 28, juhhus 10, bívalyhus 12 lej ki-
lógrammonként. Nullás liszt 7-50, főző-
liszt 7, kenyérlíszt 6 50, barna kenyér 
b-50, félbarna  6-50 lej. 

Találtatott egy csomag nö-
vénykötöző háncs. Igazolt tulajdonosa 
átveheti a kiadóhivatalban. 

Vonaton is lehet jegyet vál-
tani. Ujabb intézkedés folytán  a vo-
natvezetőnél ís megválthatják jegyü-
ket azok az utasok, akik a vasúti ál-
lomáson azt kényszerhelyzet miatt 
megváltani nem tudták. Tanukkal kell 
azonban ígazolniok felszállási  helyü-
ket, s a távolság arányához képes 20, 
40, 60 lej ráfizetést  kell tenníök. 

Dalárdaverseny Ssékelyke-
resstnron. Pünkösd harmadnapján 
lesz a keresztúri és udvarhelyi egy-
házkörök D. F. egyleti dalárdaver-
senye Székelykereszturt. A verseny 
iránt széleskörű érdeklődés nyilvánul 
meg. Dr. Boros György püspök és 
neje egy-egy szép dísztárgyat adomá-
nyoztak a nyertes énekkarok jutalma-
zására. A versenyen az Országos Da-
losszövetség Vajda Ferenc tb. esperes 
által képviselteti magát s szép juta-
lotntárgyakkal járul hozza a dalosok 
jutalmazásához. 

As uj lakbérleti törvény egy-
aránt érdekli a háztulajdonost és la-
kót. Április 23 tói kezdődőleg kötele-
zőleg életbe lépteti ez a törvény a 
lakbérek leszállítását. A törvény tel-
jes szövege, az érvényben maradt régi 
rendelkezések együttes magyarázatá-
val, 30 lejért kapható a Részvény-
nyomda boltjában. 

As Oltáregylet mult vasárnapi 
záródélutánja a megszokott nagy kö 
zönség jelenlétében folyt  le. Esztegár 
Zsofika  fejlett  technikájú zongora-
játéka után Frölich Ottó beszélt Er-
dély két tüneményes nagy férfiáról: 
Hunyadi Jánosról és Mátyásról, akik-
nek dicső tetteit ismertette a közönség 
nagy figyelme  mellett. A szakszerű 
előadásért Pál István mondott köszö-
netet. Nagyhatású volt a Bede Irén 
énekszólója, Hannig Baby mesteri ki 
sérete mellett s a Lányi Ferencné sza-
valata, amelyek sűrű tapsokat arattak. 
Mindenkinek a bámulatát keltette fel 
a kis Martínovits Magduska, aki egy 
hosszú mesét mondott el hibátlanul. 
Egy páros jelenetben nagyon kedvesek 
voltak Kovács Manci és Boda Juci. 
Befejezésül  Héjjá Albert titkár mon-
dott hálás köszönetet az összes sze-
replőknek, rendezőknek és a közönség-
nek, hogy az Oltáregylet idei műso-
ros délutánjait olyan nagy szeretettel 
és lelkesedéssel karolták fel.  A ren-
dezőnők élén a nagy nyilvánosság 
előtt ís köszönet illeti meg Khell Ist-
vánnét, aki, mint rendező elnök, lelkes 
irányitója volt a nagysikerű műsoros 
délutánoknak. 

Táncmulatság. A szombatfalvi 
Ifjúsági  Egyesület f.  hó j24-én a nép-
házban táncmulatságot rendez, melyre 
az érdeklődőket tisztelettel meghívja 
a rendezőség. Kezdete d. u. 2 órakor 
lesz és éjféli  12 óráig fog  tartani. 

Marosvásárhelyen less a fő-
tárgyalás a pénchamisitási ügy-
ben. A pár hónapja nagy feltűnést 
keltett, s akkor részletesen ismertetett 
pénzhamísitási ügyre néhány nappal 
ezelőtt került sor a helybeli törvény-
szék egyik főtárgyalásán.  A törvény-
szék a vádlottak ügyvédeinek felszó-
lalásai után ugy határozott, hogy az 
ügyet átteszi a marosvásárhelyi tör-
vényszékhez, miután pénzhamísitási 
ügyekben az a törvényszék illetékes 
döntésre, amely táblának a széheiyén 
van. 

Egy másféléves  yorkshirei 
tenyészkan eladó Godra Ferencnél H.-
szentmárton. 

A ssékely beciület drága 
kinoB, — oltalmassab, erősítsük 
ast. A helybeli ipartestület a mult hó 
végén tartott nagygyűlése alkalmával 
a kiválóan ismert nevű Szabó Béni 
brassói szücsíp árost, ottani ipartestü-
leti elnököt, országgyűlési képviselőt 
a közgyűlés diszelnökévé választották, 
m.ajd a később hagyományos formák 
közt megtartott érdekes ünnepségen 
a helybeli csizmadiatársulat tisztelet-
beli atyamesterévé ís felavatták.  Mi-
előtt Szabó Béni kitüntetését meg-
köszönte volna, felolvasták  a levéltár 
számára küldött önéletrajzát. Ebben 
jelzi, hogy midőn, mint Nyárádmagya-
rosról szücstanoncnak elindult székely 
árva fiút,  Tordára vitte az édesanyja, 
s a gyéresi állomáson a tordaí vo-
natra tette, ezt adta utravalónak: 
»fiam,  légy becsületes* És Szabó 
Béni becsületben nevelkedett fel,  ezzel 
a kiváló talizmánnal önmagának te-
kintélyes vagyoni helyzetet teremtett, 
iparostársai közügyí dolgait előbbre 
vitte s részt adtak számára az ország 
dolgainak intézésében is. Ha más, 
kisebb jelentőségű sors keretéből ís, 
de a székely becsület igazi gyöngy-
szemképpen való felcsillanásáról  ad 
hirt az a levélrészlet is, melyet Kor-
ponai Kornél nagybányai nagy gyü-
mölcstermelő irt Gyerkes Mihályhoz, 
egy odavetődött székely bányamun-
kásról és családjáról írván a követ-
kezőket : »Parajdról származik s Vul-
kánból került ide egy szegény székely 
bányász-család. Házaspár, s van egy 
14 éves neveltfiuk.  Itt az aranybányá-
ból elbocsátották őket s így kerültek 
hozzám a mult őszön az almaszedés-
hez, majd teljesen itt maradtak. Az 
asszony szakácsnő, a férfi  inas, a 
fiút  pedig én tanítom faískolakeze-
lésre. Nyugodt a házam tájéka, ami-
óta ez a család itt van. Mindent meg-
teszünk, hogy jól érezzék magukat, s 
én áldom,  s ha tudnám,  irigyelném 
azt a magyar földet,  ahol ilyen be-
csületes emberek  teremnekx  íme egy 
nem erdélyi, de a székely embert csak 
jelleméből, tehát becsületes megbíz-
hatóságából és munkásságából ismerő 
magyar ember megállapítása a szé-
kely becsületről. Oltalmazzuk, nevel-
jük ezt a faji  kiválóságot, amelyik az 
egész világon csak elismerést és ke-
nyeret biztosít a székely embereknek. 

Szabad liceam. A Polgári ön-
képző Egylet a téli időszakban ren-
dezett szabad líceumi előadásainak 
sorozatát a mult vasárnap, április hó 
17-én tartott előadással zárta be. Ez 
alkalommal Wenetsek József  dr. ügy-
véd a pénzkrizísről adott igen tartal-
mas és népszerű formájú  ismertetést. 
Az előadás nyomán a hallgatóság 
feszült  figyelemmel  kísérte az életben 
oly jelentős szerephez jutott pénz 
körvándorlását, s az ennek mostani 
elakadásából származó pénzválságot. 
Egyik világrészben a termékek túlsá-
gos mennyiségű előállítása, felhalmo-
zódása, máshol meg ezek, különösen 
az élelmícíkkek hiánya (Kína, India) 
okozza a nagy bajt, s ezen zavarban 
ezek következtében a pénznek a köz-
forgalomból  való eltűnése hozza ma-
gával az egész világ pénzkrizísét. De 
legfőképpen  az arany imádata és a 
pénzértékalapjául való tétele idézi elő 
annak elrejtését, hogy az végtére már 
nem ís fizető  eszköz, de valósággal 
életcéllá nőtte ki magát. Nálunk t. 22 
milliárd lej értékű aranyalappal biró 
pénzből 7 milliárd a külföldi  tartozá-

sok fizetésére  fordiltatík,  míg 6 mílli-̂  
árd itthon elrejtve és a külföldi  pénz-
intézetekben nyert elhelyezést, a fenn-
maradó 9—10 milliárd pedig nem ké-
pes a szükséges pénzforgalmazást 
kibírni. A súlyos pénzkrizíssel kap-
csolatosan még sok jelenség vágtat 
valósággal keresztül-kasul a minden-
napi életünkön, melyek minket csafe 
nyomnak és életlehetőségünkben aka-
dályoznak. Wenetsek dr. tartalmas 
előadását a közönség nevében Gyer-
kes Mihály biz. elnök köszönte meg 
s ezzel a szabad líceumok sorozatát 
be ís zárta. Nagy értékűek ezen in-
gyenes szabadoktatások, melyek sorát 
a jövő szezonban is folytatni  fogják. 

A meadgazdasági  adósságok 
rendezéséről  és a gazdák  helyzetének 
javításáról  szóló törvény népszerű 
ismertetését  tartalmazza  az a könyv, 
amelyet most a törvény szenátusi meg-
szavazása után fejezett  be és adott  ki 
két  románul tudó,  jeles nagyváradi 
ügyvéd:  Váradí  Ödön  dr.  és Gáspár 
Gyula dr.  A könyv, mely érdekel  min-
den  ügyvédet,  gazdát,  hitelezőt  és 
adóst,  néhány napon belül  kapható 
lesz nyomdánk  üzletében.  Ára 20 leu. 

A vak aaszony gyógyítói 
László Jánosné 25 éves szombatfalvi 
lakos és egy magát Kóré Marínak ne-
vező másik asszony hónapokkal ez-
előtt felkereste  Malomfalván  Lakatos 
Máriát, aki már 10 év óta vak, azzal 
a mesével, hogy ők regáti kaluger-
nők, akik szemét meg fogják  gyógyí-
tani. A vakságot, amint mondták, a 
szegény nő ellenségei okozták, ugy 
hogy a kapufélfa  tövébe mindenféle 
különös dolgokból való »csinálmányt« 
ástak el. A gyógyítás pedig, mondták, 
abból állna, hogy ők éjjel különböző 
ruhadarabokat ásnának el a temető-
be n, s azon a helyen reggelig imád-
koznának, amire a vak reggel már 
újra látni ís fogna.  A hiszékeny vak 
nő, gyógyulása reményében, jó csomó,, 
használható ruhát, s még 200 leu 
külön kért pénzösszeget ís oda adott 
az asszonyoknak, akik a ruhaneműt 
zsákba tették, azzal, hogy másnap 
reggel, a biztos gyógyulást látni, visz-
szatérnek. A kicsalt holmival aztán, 
természetesen, odább állottak. Másnap, 
mikor sem a várt eredmény; sem a 
csaló asszonyok nem jelentkeztek, a 
vak nő leánya gyanút fogott,  s meg-
győződvén rászedetésűkről, bejött a 
városba jelentést tenni a rendőrség-
nek, amely aztán László Jánosnénál 
a kicsalt ruhákat meg ís találta. Kóré 
Mari azonban megszökött, s ellene 
letartóztatás céljából körözést adtak 
kí. László Jánosnét, aki azt állította, 
hogy a vakot tulajdonképpen Kóré 
Mari ámította el és csalta meg, ő 
maga csak éppen jelenvolt az esetnél, 
a törvényszék, egyik multnapi tárgya-
lásén, 3 napi elzárásra és 100 leu 
pénzbüntetésre ítélte ezért a jelenlé-
teléért. 

Kladötulajdonoa: a Könyvnyomda R-T' 
Odorbeia-Székelyűdvarhely. 

JÓ, kereszthuros rövid 
zongora jutányos áron 
eladó. Értekezni lehet: 
Malom-utca 36 sz. alatt. 

I d o m á n á l l a m i o s z t á l y s o r s j á t é l c ! 

240,000.000 össznyeremény. 
4 0 > 0 0 0 nyGrÖSZám. — A nyereményeket cégem utján fizetik  ki. 

A sorsjegyek Maros-, Csik-, Udvarhelymegyei fföeiárusltását  átvettem és az 
árusítást már megkezdtem. Sorsjegyeket postán a pénz előzetes beküldése mellett küldöm. 

R é v é s z E r n ő T á r g u - M u r e P Í a t a 47, 
Csiki intézőség: Gyergyói intézőség : 

Smiloi/its Mártonnál, Mefeurea»»CiUG.  Márk Istvánnál, Gheorgheni, 

Elár-u-sitólcat keresek: az egész m e g y e ter-Ciletén-
Székelykereszturl elárusítók: Oclandi elárusító: Parajdí elárusító: 

Volksbank R.-T., Udvarhelymegyei Tpt. fiókja,  Udvarhelymegyei Tpt. fiókja.  Vitán Zoltán. 
Cre^u Melanía tőzsde. Erdöszentgyörgyí elárusító: Volksbank R.-T. fiókja. Könyvnyomda Réezvéayt&rsaság Odorheiu—Székelyudvarhely. 


