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Képviselő-választás 
május 27-ikén. 

A Magyar Párt fellépése  folytán 
lemondott He cser Kálmán helyébe 
pótválasztáson fog  a megye uj képvi 
selőt választani. A kormány e válasz-
tás napját május 27-ikére, vasárnapra 
tűzte ki. A Megyei Magyar Párttago-
zat intézőbizottsága a május 2 ikára, 
szerdán .d. e. 7tl2 órára kitűzött ülésén 
fog  határozni a jelölés kérdésében, en-
nek az ülésnek azonban kétségtelenül 
csak formai  jelentősóge lesz, mert az 
intézőbizottság előre  láthatólag  dr.  Ab 
rudbányay  Edét  fogja  egyhangúlag 
jelölni, minthogy a decemberi válasz-
táson elkövetett visszaélések és sza-
bálytalanságok az Abrudbányay Ede 
szavazatait vették el, őt fosztották  meg 
a mandátumtól s igy illő és méltányos, 
hogy vele szemben más jelölt szóba 
se jöhessen. De ettől eltekintve sem 
állithatna a Magyar Párt érdemesebb 
jelöltet, mint Abrudbányait, akit ugy a 
megyében való szereplése s a közü-
gyekben és az egyesek magánügyeiben 
való állandó tevékenysége, valamint a 
parlamentben elmondott talpraesett be-
szédei is elhivatásszerüen jelölnek ki 
arra, hogy a magyarságot az ország-
házában képviselje. 

Előre látható, hogy a Hecser 
mondatásának okszerű folyományakép-
pen a kormánypárt nem is állit most 
jelöltet Abrudbányaival szemben s csak 
Réti fogja  ismét zavarni a magyar 
egységet s az udvarhelyi székelység 
egységes megnyilatkozását Az ő pró-
bálkozásai azonban már komolynak 
nem tekinthetők s igy minden kétsé-
gen felül  áll, hogy a megürült képvi-
selői helyet a megye lakossága  az igaz-
ságnak megfelelően  a magyarpárt  je-
löltjével:  a népszerű  Abrudbányay 
Edével  fogja  betölteni. 

Közbirtokosságoktól torvény-
ellenesen behajtott adók. 

A Monitorul Oficial 1927 évi ápri-
lis 29-iki számában kihirdetett bélyeg-
törvény 51. szakasza értelmében a 
pénzügyminisztérium visszatéríteni kö-
teles azon adókat, amelyek a törvény 
hibás értelmezéséből kifolyólag  szedet-
tek be. Minthogy a pénzügyminiszté-
riumnak 1932 évi december 10-én kelt 
határozata szerint az erdélyi közbirto-
kosságok terhére törvényellenesen ve-
tették ki éveken át az impozit  de echi-
valent nevü adót  (illelékegyenérték),  a 
közbirtokosságok kérhetik az e cimen 
befizetett  összegeknek visszatérítését 
vagy legalább más köztartozásaikba 
való beszámítását. A törvény 52. cikke 
értelmében az erre irányuló kérések a 
pénzügyminisztériumhoz vagy a pénz-
ügyigazgatósághoz nyújtandók be és 
ha a kérésnek beiktatásától számított 
két hónapon belül nincs döntés, vagy 
a döntés a kérelmezőt nem elégiti ki, 
ugy a visszatérítés iránt az összeg 
nagysága szerint illetékes bíróságnál 
kereset tehető folyamatba.  A Magyar 
Párt népirodája a kérvény mintáját 
bármelyik közbirtokosságnak felhasz-
nálás végett átadja. 

Aţ uj konverziós 
torvény. 

Legutóbbi közleményünkben a 
városi adósok tartozásának kiszámítá-
sáról szóló részben kimaradt egy mon-
dat, nevezetesen az, hogy a kiszámítás 
a mezőgazdákétól annyiban eltér, hogy 
a városi adósok tartozása után a tör-
vény kihirdetésének napjáig a kamatok 
a vonatkozó törvények figyelembevé-
telével számitandók, vagyis kikötés 
hiányában a törvényes kamatok, kikö-
tés esetén pedig csak a törvény szerint 
kiköthető nagyságú kamatok. 

A kezes sorsa. 
A konverzió kedvezményei alá 

eső adósnak a kezese minden körül-
mények között élvezi a konverziós 
kedvezményeket, tehát még akkor is, 
ha ő maga a saját személyében nem 
esnék konverzió alá. Az a kezes pedig, 
aki olyan adósért vállalt kezességet, 
aki nem esik konverzió alá, akkor is 
megkapja a konverziós kedvezménye-

leinek. 
Kivételek. 

A konverziós kedvezmények alól 
kivétetnek, vagyis semmiképpen sem 
esnek konverzió alá a következő adós-
ságok : a külföldiekkel  szemben köz-
vetlenül fennálló  tartozások, ha az il-
lető külföldinek  az országban nincs 
lakhelye, telepe vagy fiók-telepe,  ügy-
nöksége vagy képviselete. Kereskedők 
és iparosok nem magánjogi természetű 
tartozásai, de ezen rendelkezés nem 
alkalmazandó azon mezőgazda-adó-
sokra, akik falun  folytatnak  kereskedést 
vagy kisipart. Nem esnek konverzió 
alá továbbá a bűncselekményekből 
eredő tartozások, az adóilleték vagy 
birság, a tartásdijak, az állami tisztvi-
selők és közintézmények hitel- és se-
gélyintézeteinek a követelései, a szolgá-
lati bér s a testi munkáért járó fizetés. 
Nem esik konverzió alá végül az egyéb-
képpen konverzió alá eshető adósnak 
a tartozása sem, ha annak teljes ösz-
szege nem haladja meg az 1933 évi, 
globális adó alá eső nyers jövedelem-
nek a felét. 

Amint a törvényben felsorolt  kivé-
telekből látható, az uj törvény szerint 
most már az ügyvédi és orvosi mun-
kadíj s általában a szellemi munkáért 
járó díjkövetelés is (amennyiben 1931 
december 18 előtt keletkezett) konver-
zió alá esik. 

Egyezségek és megállapodások, 
melyek a régi konverziós törvények 
uralma alatt köttettek, érvényben ma-
radnak és ez egyezkedő felek  kötele-
sek azokat megtartani. 

Bejelentés a bírósághoz. 
Azok az adósok, akik a tör-

vény rendelkezése szerint (lásd első 
közleményünket április 14 diki lap-
számunkban) nyilatkozatot kötelesek 

ii a bírósághoz, szerkesszék meg 
;y ezen bfjelentő  nyilatkozatot, hogy 

bban benne legyen az összes tartó-
ik felsorolása,  továbbá a cselekvő 

igyoni állapot és mindennemű jöve-
delem hü kimutatása, valamint az adós 
jelenlegi lakhelyének s a bejelentésben 
"sorolt hitelezők lakhelyének a meg-

lölése. A bírósághoz beadandó beje-

lentésnek egy-egy példányát ajánlott 
levélben el kell küldeni minden egyes 
hitelezőnek is. Ugy a bejelentés beadá-
sára, mint az ajánlott levelek elkül-
désére a törvény 30 napi időt ad, 
vagyis április 7-ig meg kell azoknak 
történniök. 

A Magyar Párt népirodája a beje-
lentéseket is díjmentesen elkészíti. 

igyelmeztetések a hadirokkantak, hadiözve-
gyek és hadiárvák részére. 

A Monitorul Oficial 1932 évi szep-
tember 10 iki 212. számában kihirde-
;tt törvény 33. cikke értelmében mind-
sok a rokkantak, özvegyek és árvák, 
lik még nem kérték a nyugdijat, a 
ilyó évi szeptember hó 9 ig terjedő 
itáridő alatt még jelentkezhetnek a 
rugdijjogosultság elismerése végett. 

^anez a jog illeti meg a háború-
in eltűntek utódait is. A jelentkezők-

okmánnyal kell igazolniok, hogy 
évi julius hó 15-ike előtt, bármi-

a román állam bármely intézmé-
és bármilyen formában  a nyűg-

Az említett törvény még a követ-
ikező fontosabb  rendelkezéseket tar-
talmazza : 

Gyermektelen nős rokkantaknak 
vagy olyan hadiözvegyeknek, akiknek 
3 kiskorú gyermekük van, az alap-
nyugdíj 25% át kitevő többletre van 
igényük, ha pedig a gyermekek szá-
ma 3 nál több, akkor minden kiskorú 
gyermek után 15% többlet illeti meg. 
Azok a hadinyugdijasok pedig, akik 
szegény és keresetképtelen szülőket 
tartanak el, az alapnyugdij V* részét 
kitevő többletet kérhetnek (8 cikk.) 

A nyugdij módosítható, ha a csa-
ládi állapotban változás áll be. (8. cikk.) 

Ha az elhalt rokkantnak utódai 
nincsenek, de szegény és keresetkép-
telen szülői vannak életben, akkor az 
utóbbiak az elhaltat megillető nyugdij 
felét  igényelhetik. (23. cikk.) 

A háborúban vagy háborús kö-
rülmények között eltűnt katonáknak, 
akik a leszerelésig nem adtak életjelt 
magukról, az özvegyei, gyermekei és 
szülői olyan nyugdijat igényelhetnek, 
mint halál esetében. (25. cikk.) 

A nyugdíjjogosult elhalálozása 
esetén községben 2 havi és városok 
ban 3 havi nyugdijilletménynek meg-
felelő  temetkezési segély engedélyez-
tetik. (28. cikk) 

Hadinyugdijakra vonatkozó min-
dennemű kérések vagy okmányok bé-
lyeg és illetékmentesek. (36. cikk.) 

E2ek a rendelkezések mindazo« 
volt katonákra kiterjednek, akik jelenleg 
román állampolgárok, ha az osztrák-
magyar hadseregben vagy a magyar 
honvédségben szolgáltak is. (39. cikk.) 

Mindazoknak, akik a rokkantságukat, 
illetve nyugdíjjogosultságukat igazoló 
okmányaikat elveszítették, az okmány 
megsemmisítésére irányuló hirdetéseit 

a hivatalos lap dijtalanul köteles köz-
zétenni. (45. cikk.) 

A törvény a 100%-os rokkantak 
havi illetményét községekben 1250 lej-
ben, városokban pedig 2500 lejben ál-
lapítja meg 1932 január 1-ét véve te-
kintetbe és elrendeli, hogy a felemelt 
illetmények 1936 évig az állami költ-
ségvetésbe teljes összegükben beállit-
tassanak. (6. és 44. cikkek.) 

* 

A megyei Magyar Párt elnöksége 
ezúttal kéri fel  a községi tagozatok el-
nökeit és más elöljáróit, hogy a köz-

eben vegyék számba mindazokat, 
ezen rendelkezések enntenéic 

és értesítsék őket, hogy a törvény sze-
rint megillető jogaikat a fenti  határidő 
alatt vegyék igénybe, mert különben 
többé azokat nem érvényesíthetik. 

Az elbocsátott 
vasutasok ügye. 

A román húsvét előtti megbeszé-
lések alapján gróf  Bethlen György 
pártelnök Gyárfás  Elemér szenátorral 
április 19 ikén ismét felkeresték  Me-
reuţa államvasuti vezérigazgatót és Írás-
ban is átnyújtották javaslataikat a 
nyelvvizsgák folytán  elbocsátott vasu-
tasok kérdésének a megoldására nézve, 
kifejtve,  hogy a MÁV.-tói átvett vas-
utasok ügye jórészt megoldható volna, 
ha a korhatárra és a betöltött szolgá-
lati időre való tekintet nélkül nyom-
ban nyugdíjaztatnának a kérdéses ka-
tegóriába tartozó vasutasok, kiknek 
többsége hajlandó volna kérni nyug-
díjazását és lemondana a sérelmes in-
tézkedés elleni jogorvoslatokról, ha 
biztos volna abban, hogy nyugdiját 
simán és azonnal kézhez fogja  kapni. 

Mereuţa vezérigazgató megértés-
sel fogadta  a beadványt, Ígérte, hogy 
a vasutigazgatóság áldozatok árán is 
igyekszik a javasolt megoldást tető 
alá juttatni s e tárgyban nyomban 
előterjesztést fog  tenni a közlekedési 
miniszternek és a nyugdíjpénztárnak, 
hol a Magyar Párt elnöke tovább fogja 
szorgalmazni az ügyet. 

Gr. Bethlen György bemutatta a 
vezérigazgatónak az elbocsátott vasu-
tasokhoz intézett hivatalos leirat má-
solatát, melyben ezek csak arról kap-
nak értesítést, hogy elbocsátásuk napja 
május 15 ig meghosszabbíttatott. A 
vezérigazgató kijelentette, hogy azért 
van csak egy hónapos meghosszab-
bítás az iratokban, mert ő saját ha-
táskörében hosszabb határidőt nem 
adhatott. B;ztositotta azonban a párt-
elnököt arról, hogy amennyiben a 
jelzett időpontig a kérdés fenti,  vagy 
más módon általánosságban megoi-
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dást nem nyerne, ugy ezt a határidőt 
feltétlenül  meg fogja  hosszabbítani. 

A Magyar Párt elnöke és Gyár-
fás  Elemér felhívták  a vezérigazgató 
figyelmét,  hogy e meghosszabbitásból 
esetleg rosszindulattal azt is lehet kö-
vetkeztetni, hogy ezzel csak ki akar-
ták játszani a vasutasokat, hogy ezek 
az első elbocsátó értesítéstől számitott 
30 nap alatt ne adják be a conten-
ciós pert s igy kiessenek a törvényes 
jogorvoslati határidőből. Erre a vezér-
igazgató és a vasút jogügyi osztályá-

nak a megbeszélésekbe bevont főnöke, 
2amfiropol,  teljes határozottsággal ki-
jelentették, hogy ilyesmiről szó se le-
het -s hogy a meghosszabbítás egyben 
magának a megtámadandó intézkedés-
nek hatályát is meghosszabbítja, tehát 
a contencios per akadálytalanul bead 
ható lesz az elbocsátási határidő meg-
hosszabbítását tartalmazó rendelet kéz: 
hezvételétől számitott 30 nap alatt ií' 
abban a nem remélt esetben, ha ai 
ügy a megindult tárgyalások során bél-
kés uton nem rendeztetnék. 

A szenátus elé került a gyermekverő korondi 
igazgató-tanító. 

Hírt adtunk március 3-iki lapszá-
munkban Bota János korondi igazgató-
tanitó brutálitásairól. Megírtuk, hogy 
február  17 ikén az elemi iskolás leány-
kákat jól elverte azért, mert parancsa 
ellenére nem vittek gyolcsot és pamu-
tot az iskolába, hogy abból nemzeti 
ruhát készítsenek maguknak. Közöltük, 
hogy ezután egy Balázs József  nevü 
harmadosztályos gyereket ütött meg 
a fületövén  pálcával oly durván, hogy 
a sérülés helye feldagadt  s az orvosi 
látlelet egyelőre 2 napi ágybanfekvést 
rendelt a gyermeknek. 

A megvert leánykák szülői a Ma-
gyar Párt vezetőségéhez fordultak  pa-
naszukkal, Balázs József,  a megvert 
fiu-gyermek  édesapja pedig a tanfelü-
gyelőségnél is panaszt tett. A két ese-
tet szerették volna elsimítani s a tan-
felügyelő,  amikor az inşpectorral együtt 
kiszállott a községbe s Balázs József 
a neki átadott orvosi bizonyítvány felől 
tudakozódott, azt felelte  az apának, 
hogy az ütés csak tévedésből történt 
s a tanitó hajlandó a dolgot jóvátenni 
az által, hogy a felmerült  orvosi költ-
séget magára vállalta. Lapunknál is 
történtek bizonyos közbenjárások, ame-
lyeknek célja az volt, hogy a köz-
leménnyel ellenkező tényállás hangoz-
tatásával minket az eset szellőztetésé-
nek abbanhagyására, esetleg jóindu-
latú kezelésére bírjanak rá. 

Az ügy azonban ment a maga 
utján, amelyen egy ilyen ügynek, ha 
a Magyar^Párt vette a kp̂ Ahp. mennie 
kell és Gyárfás  Elemér, a Magyar Párt 
nagytekintélyű szenátora a szenátus 
április 21-iki ülésén interpelláció alak-
jában tette szóvá a korondi ügyet s 
az ország szine előtt követelte a közok-
tatásügyi minisztertől az elégtételt. 

Gyárfás  szenátor a következő négjí 
kérdést intézte Anghelescu miniszteri 
hez: 1. Van-e tudomása a Minisz'.e-
urnák Bota Joan tanitó brutálitásáról ? 
2. Megengedhetőnek tartja e, hogy' t 
tanügyi közegek olyan nevelési ésíkö' 
zökkel éljenek, amelyek a növendékek 
testi épségét veszélyeztetik ? 3. Van < 
tudomása arról, hogy Mărginean u udf 
varhelyi revizor az orvosi költségén 
megtérítésével vélte elintézhető nek ezt 
az ügyet ? 4. Nem gondolja e, hogy 
iskola tekintélyének árt az ilyen elemj 
pedagógiai szempontok figyelmen  kivül 
hagyása. 

Reméljük, hogy a Gyárfás  szená 
tor erélyes fellépésének  meglesz t 
következménye, a miniszter meg fogja 
szabaditani az iskolás gyermekeket a 
verekedő népnevelőtől s ez által nem 
csak elégtételt, hanem a jövőre nézve 
példát is szolgáltat. 

x Kisebb 
azonnal kiadó, 

vagy nagyobb 
Kossuth-u. 148. 

Ipartestületi ügyek. 
Országos kirakó vásárok: április 

30 ikán Csikrákos, Ósinka, május 2-án 
Dicsőszentmárton, Mezőbánd, Ditró, 
Ilyefalva,  Kászonaltiz, Teke, Kovászna, 
Nagyilonüa, 3 án Csernátfalu,  Csik-
bánkfalva,  Csikszentmárton, Egeres, 
Nagyszeben, Köszvényes, 4 én Szé-
kelykereszt ur, Marosludas, 5 én Ab-
rudbánya, G.-szentimre, Nyárádsze-
reda, Zsioó. 

A kisiparos osztály az egész or-
szágban sorra tartja meg évi rendes 
közgyűléseit, melyeken ismét kitűnik, 
hogy az évek óta tartó munkahiány 
valósággal pusztulásra juttatta ezt az 
osztályt. Vasárnap a szatmári ipartes-
tületnek volt rendkívül népes évi köz-
gyűlése, melyen minden szakma kép-
viselve volt, de a hangulat már a gyű-
lés elején oly elkeseredett volt, hogy 
az elnöknek alig sikerült csendet te-
remtenie. Számosan szólaltak fel,  hogy 
hangot adjanak a sivár hétköznapok 
minden fájdalmának  és a sérelmek 
áradatából, amely csak ugy ömlött az 
elkeseredett lelkekből, tanulságot le-
hetne merítenie a kormányhatalomnak 
is. A szatmári közgyűlés megmutatta, 
hogy ott is ugyanaz az általános ipa-
rospusztulás vonul végig, ami váro-
sunkban, ott is ugyanazok a panaszok 
hangzottak el, amelyek nálunk is fenn-
állanak, a többek között a túlságos 
megadóztatás, a betegsegélyzővel ós a 
kontárokkal szemben való tehetetlen 
helyzet. Keresték a lehetőséget, a ki-
utat a szatmáriak is a mai reményte-

lenségből, követelték 5 évre visszame-
nőleg az adó revízió elrendelését, mert 
az iparosság még ma is azokat a hor-
ribilis adókat fizeti,  melyeket évekkel 
ezelőtt vetettek ki. Kiderült az is, hogy 
a mult év folyamán  100 kisiparos adta 
vissza iparengedélyét. Most csak arra 
vagyunk kiváncsias, hogy Ígéretet kap-
tak-e, mint ahogy mi kaptunk és ab-
ból az életben mennyi fog  tényleg 
megvalósulni. Az Ipartestület, 

fulgarine. 
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Keresztúr névkérdése. 
Keresztúr község interimár bizott-

ságának azt a névváltoztatásra vonat-
kozó ismeretes felterjesztését,  hogy a 
község neve ezentúl: I. G. Duca le-
gyen, a minisztertanács elfogadta  és 
elrendelte a község nevének ily értelmű 
megváltoztatását. Annak idején, a név-
változtatásravonatkozó interimár-bizott-
sági határozat keletkezésekor, ismer-
tettük azt a illetékes közfelfogást, 
amely a hagyomány, a lakosságnak a 
800 éves régi községnévvel való lelki ösz-
szeforrottsága  alapján (felebbezés  alak-
jában is) ez ellen a határozat ellen nyi-
latkozott meg, amellett is, hogy a tra-
gikus végű, kiváló román államférfit  a 
magyarság is megbecsülte, s éppen 
tőle üdvös intézkedéseket várt. Való-
ban : a néhai Duca miniszterelnök em-
lékének tisztelete, az iránta való kegye-
let semmivel sem csorbult volna, ha 
nevét nem ruházzák rá egy olyan köz-
ségre, amellyel neki az életben sem-
miféle  kapcsolata nem volt. Élőfordul 
néha más államokban is, hogy az or-
szágnak valamely nagy fiáról  nevez-
nek el egy helységet, amelyhez őt a 
születés, vagy más, az élet által font 
szorosabb kapcsolat fűzi,  amit alka-
lomnak ismer föl  az illető község 
közvéleménye arra, hogy a kiváló 
közéleti férfi  iránt háláját és tisz-
teletét igy fejezze  ki és nevét igy 
örökítse meg. A közvéleménynek ezt 
az önkéntes akaratmegnyilvánulását 
nem pótolhatja egy hivatalnok-tanács 
3 tagjának határozata, amely erőlte-
tett voltánál fogva  nagyon magán hor-
dozza azt a látszatot, hogy nem any-
nyira az elhunyt nagynak aksrta az 
érdemeit megörökiteni, mint inkább az 

kicsiknek érdemeket szerezni. 

x Göllner Pici uj modern tánc-
kurzusát és ritmikus tornaiskoláját áp-
rilis 30 ától megkezdi. Jelentkezni le-
li et Str. Principesa Ileana 9 sz. alatt. 

A régi és az uj város. 
Részlet Odorhein—Székelyudvarhely 

•áros történetéből. 

— Irta: Vajda Ferenc — 
VI. 

A magyar polgári iskolák átvételét 
követte az elemi fiu- és leányiskola 
átvétele, szintén az 1919. iskolai év 
elején. E két iskola tantestülete azonban 
akkor nem tett esküt, hanem mind-
annyian az újonnan felállított  refor-
mátus elemi fiu- és leányiskolánál 
helyezkedtek el. Igy aztán náluk nél-
kül nyílott meg a magyar tannyelvű 
román állami elemi vegyes iskola, 
Szabó János igazgató vezetése mellett, 
két tanerővel. De ugyanakkor Mără-
sescu igazgató alatt megkezdi műkö-
dését a román tannyelvű állami ve-
gyes iskola is, az állami főreáliskola 
helyiségében. Ennek az iskolának első 
növendékei a állami gyermek-
menhely gyermekeiből és egy pár állami 
tisztviselő gyermekeiből kerültek ki. 

A következő 1920—1921 iskolai 
év december havában a református 
elemi iskola szolgálatába állott tanitók 
és tanítónők leteszik az esküt, állami 
szolgálatba állanak és a romén tan-
nyelvű vegyes iskola mellett, 1921 
január havában megkezdik az elkü-
lönített magyar tannyelvű fiu és 
leányiskolában a tanitást. A fiúiskola 
igazgatója: Szabó János, a leány-
iskoláé : Gyerkes Mihály lett. Ez a 
párhuzamos román és magyar tan-
nyelvű oktatás 1925-ig tart. Akkor az 
elemi fiu- és leányiskolái oktatás egé-
szen átváltozik román tannyelvűvé. 

A református  egyház a teljesen 
tanerő nélkül maradt fiu- és leány-
iskolájába más okleveles tanítókat és 

tanítónőket állított be és tovább foly-
tatta a tanitást, dacára, hogy kérték az 
iskola megszüntetését. A ref.  tanítónő-
képző intézet 1927-ben városunkba 
helyeztetvén : a ref.  egyház szerződés 
mellett, a tulajdonjog fenntartásával 
és meghatározott fenntartási  járulék 
fizetésével,  átadja az iskolát a képző-
nek gyakorló iskola céljára. 

* 

A közoktatás mellett a közigaz-
gatás, igazságszolgáltatás, közlekedés, 
ipar, kereskedelem is, az 1848. évi 
törvények szellemében, uj alapokra 
helyeztetvén: ennek megfelelően  a 
város ismét uj intézményekkel gaz-
dagodik. Ezek között az első az úr-
béri törvényszék, melyet 1868 ban állí-
tanak fel.  Az urbériséget az 1848 évi 
törvényhozás (IX. t.-c.) szüntette meg. 
Az úrbéri viszonyok rendezésére, s a 
felmerülő  kárpótlások, peres ügyek el-
intézésére — még az 1854 junius 
16 án kelt nyílt parancs rendelkezése 
folytán  — felállítják  az úrbéri tör-
vényszéket. A Székelyföld  anyavá-
rosa: Székelyudvarhely Csikszékre, Há-
romszékre, Udvarhelyszékre kiterjedő 
hatáskörrel, az elsők között kapja meg 
az úrbéri törvényszéket.'Elnöke: Nagy 
Lajos, rendes birái : Jánosi Mihály, 
Török Albert, pótbirái: Ilyés Ferenc, 
Miklósi József. 

Nemsokkal azután megtörténik a 
közigazgatás és igazságszolgáltatás kü-
lönválasztása (1869 IV. t. c.), a királyi 
törvényszékek és járásbíróságok szerve-
zése (1871. XXXII. t.-c.), minek foly-
tán megszűnik itt is az úrbéri tör-
vényszék és helyébe lép a királyi tör-
vényszék. Egyben pedig a törvény-
szék mellé felállítják  a kir. ügyészséget, 
fogházat  és telekkönyvi hivatalt (1871). 
A kir. járásbíróságot csak 1874 jan. 
1 -én kapja meg a város. Kezdetben 
mindenik hivatal bérházban volt el-
helyezve. A kir. törvényszék jelenlegi 

épületét 1895-ben vásárolja meg és 
alakittatja át az állam. Hosszas tár-
gyalások után, 1911-ben, a város 
egyezséget kötött volt az állammal, 
hogy százezer korona lefizetése  mel-
lett átveszi a törvényszéki épületet: 
városháza számára, s az állam a 
Rákóczi uton uj igazságügyi palotát 
épittet. A világháború megakadályozta 
a szerződés végrehajtását. 

A törvényszék átvétele 1919 aug. 
végén történik meg. Az utolsó magyar 
törvényszéki elnök Hánn Béla dr. Az 
uj román elnök Brebán Sándor. Az 
utolsó magyar vezető járásbiró : Gál 
Ferenc, az első román vezető járás-
biró : Geleta Géza. 

Erdély s igy Székelyudvarhely 
város pénzügyi igazgatása 1849 — 
1867-ig a nagyszebeni országos pénz-
ügyigazgatósághoz tartozott. A ki-
egyezés után (1867) a kolozsvári 
pénzügyigazgatóság alá osztatott be. 
Elsőbben csak adóhivatalt és pénz-
ügyőrségi biztosságot létesit városunk-
ban az állam (1871). Később 1876 ban, 
az adóhivatal mellé felállítják  itt is az 
adófelügyelőséget.  Ennek helyébe lép 
az 1889 évi XXVIII. t.-c. rendelkezése 
szerint a kir. pénzügyigazgalóság. De 
a város, helyiség hiánya miatt, csak 
1895-ben kap pénzügyigazgatóságot. 
Akkor a református  kollégium által e 
célra épített emeletes helyiségbe vonult 
be, s azóta is ott van. Az első kir. 
pénzügyi gazgató : Reinbold Béla volt. 
Az utolsó : Mátéífy  Domokos. A pénz-
ügyigazgatóságot 1919 év elején vette 
át a román állam. Az első kinevezett 
román pénzügy igazgató: Németh Al-
bert. 

A pénzügy igazgatóságot 193$ ban 
két részre osztották és a kivetési ügy-
osztályt Segesvárra helyezték át; de 
már 1934 ben ez az ügyosztály is 
visszahelyeztetett Székelyudvarhelyre. 

A posta a régi kezdetleges álla-

potból csak 1848 után kezd kibonta-
kozni. Rendes postahivatalt városunk-
ban szintén a 70 es évek elején állí-
tanak fel.  Kezelése Ugrón Lázárnak 
volt bérbe adva. A bérlő, kit posta-
mesternek neveztek, gondoskodott a 
szolgálat lebonyolitásáról: kezelésről, 
postakocsiról (delizsánc), lovakról, ko-
csisról, s a vidéki küldemények kéz-
besítéséről. A postakocsi naponkint 
rendesen csak egyszer közlekedett, 
váltott lovakkal. Útiránya: Segesvár, 
Keresztúr, Udvarhely, Oláhfalu,  Csík-
szereda ; onnan vissza. A delizsánc 
szállította az utast, csomagot, levelet. 
Postakezelő előbb: Hübner Richárd, 
utána. Virág József  volt (1874—1884). 
Ez az állapot a székelyvasut meg-
indulásáig tartott (1886). Azután a 
vasút szállította a postai küldeménye-
ket. A postahivatal mellett külön kir. 
távirdahivatal is volt. De a két hiva-
talt Baross Gábor miniszter 1887-ben 
egyesitette. Azóta posta- és távirda-
hivatal van városunkban. Kibővült az 
egyesitett két hivatal: a telefonhálózat 
bevezetésével, mely 1900 ben létesült. 
Az átvétel 1919 elején történt. Dávid 
Lajos főnök  adta át az uj főnöknek: 
Giurca Demeternek. 

Az erdőtörvény (1879. XXXI. t.-c.) 
életbeléptetésével, felállítják  Székely-
udvarhelyen is: az állami erdőhivatalt 
(1887), mely szerződésileg kezeli a vár-
megye területén levő erdőket. Ez alá 
tartozott: az udvarhelyi, korondi, ke . 
reszturi, vargyasi — később oklándi — 
erdőgondnokság. Az udvarhelyi erdő-
gondnokságnak, mint önálló hivatalnak 
székhelye: szintén Székelyudvarhely. 
Az erdőhivatal első vezetője: Simon 
Gyula, az utolsó: Kovács Pál. Az 
erdőgondnokságnál: Háger Gyula meg-
maradt a román impérium alatt is hi-
vatalfőnöknek.  Az erdőhivatalnál pedig 
Piso János lett a főnök.  Az átadás és 
átvétel: 1919 ápr. havában történt. 

(Folyt, következik.) 

Férfi  450 lej. 
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Tekintse meg vételkötelezettség nélkül 

KESZLER 
kalapos üzletében a legkényesebb igényeket is 
kielégítő nynlször, puha, kemény kalapok, vala-
mint mindennemű vidéki, férfi-  és gyermek-kala-
pok nagy raktftrAt!  Szolid Arak és pontos kiszol-
gálás. Ezenkívül elvállal mindennemű kalaptisz-

1 titfist,  javítást és festést  is! = 

A nyugdíjasok egyesülete várme-
gyei fiókjának temetkezési osztá-

lyára vonatkozó közlemény 
A vármegyei nyugdíjas fiókegye 

«lilét temetkezési osztályára vonatkozó 
előbbi közléseink kiegészítéséül még 
az alábbiakat közöljük : 

A már ismertetett 9000, 6000, 3000 
lejes osztályokban a felvételi  dijak a következők: 

lej lej lej 
49 év betöltött életkorig 90 60 30 

50—52. € « « 120 80 40 
53 -55 * € * 150 100 50 
56-58 * c « 180 120 60 
59-61 c « c 210 140 70 
62-64 « « « 240 160 80 
65 — 67 € € € 270 180 90 
68-70 c € « 300 200 100 

Az alapszabály átmeneti rendel-
kezése szerint, 3 hónapon belül, vagyis 
1934 junius 27-ig bezárólag, kivétele-
sen felvétetnek  még a 70 éven felüli 
nyugdijasok és azok felesége  is, az 
alábbi felvételi  dijak befizetésének  kö-
telezettsége ellenében : 

lej lej lej 
71 év betöltött életkorig 330 220 110 
72 « « 360 240 120 
73 « « 390 260 130 
74 € « 420 280 140 
75 « « 450 300 150 
76 » * 480 L-20 160 
77 « c 510 340 170 
78 € c 540 369 180 
79 € « 570 380 190 
•80 « « 600 400 200 

Ezen felvételi  dijak a belépés 
napjától számítandó 3 hónap alatt 
fizetendők,  tetszés szerinti részletek-
ben, vagy egy összegben. 

A tagok által fizetendő  járulékok 
az egyes elhalálozások után a követ-
kezők : 

lej lej lej 
a 9000 lejes oszt-ból elh. tagért 30 20 10 
a 6000 c < < c 20 14 7 
a 3000 « c « « 10 7 4 

A vidéken lakó nyugdijasok leve-
lezőlapon kérhetik felvételüket,  meg-
jelölve nevüket, életkorukat és havi 
nyugdijuk összegét. A felvételi  dijak 
is beküldhetők postautalványon, mi-
nek átvétele után mi megküldjük a 
nyugtát és a tagsági könyvecskét. 

Az elnökség. 

Keresztart nem engedte meg 
a hatóság a konverziós tör-

vény ismertetését. 
A keresztúri Magyar Párt f.  hó 

22 én, vasárnap az uj konverziós tör-
vényt és az uj községi választási tör-
vényt ismertető összejövetelt akart 
rendezni, amelyre mintegy 250 érdek-
lődő össze is gyűlt. Azonban a csend-
őrök, annak ellenére, hogy dr. Gyar-
mathy Dezső elnök a gyűlést Bordás 
főszolgabírónak  írásban bejelentette, a 
gyűlést szétzavarták. Erre az elnök, a 
főszolgabírótól  személyesen kérte, hogy 
tegye lehetővé a gyűlést, hiszen a kor-
mány maga is kívánatosnak tartja a 
konverziós törvény széleskörű ismer-
tetését, de tőle azt a választ kapta, 
hogy neki nincs joga engedélyt adni, 
a kérést felküldte  a prefecthez,  aki azon-
ban vadászni van, s hogy a jövő va-
sárnap a prefect akarja a konverziós 
törvényt ismertetni Kereszturon. 

A összegyűlt érdeklődők kényte« 
lenek voltak igy szétoszolni. 

Ezek ufán  azt kérdezzük, mért 
tarthat Réti minden héten gyűlést 
Kereszturon? Miért hirdethetett dob-
szóval konverziós gyűlést Réti ugyan 
akkor az állami iskolába, a Magyar 
Pártnak pedig még a községi dobos 
utján való közhírré tevést sem enge-

délyezte a primaria ? 

SPORT. 
Vasárnap játszotta a Hargita Se-

gesváron második bajnoki mérkőzését, 
az Acvila ellen, amely mérkőzésnek 
eredménye eldöntetlen lett 2 : 2 goal-
aránnyal. A Hargita vasárnapi csapata 
a segesvári nehéz pályán már bizto-
sabban mozgott, mint az azelőtti Uni-
rea-mérközéskor, azonban balszerencse 
üldözte, 11 es rúgást nem tudott ér-
vényesíteni, pedig kevés szerencsével, 
mint győztes hagyhatta volna el a pá-
lyát. A félsiker  titka az, hogy a Har-
gita legjobb emberei katonai szolgála-
tot teljesítenek és egypáran le van-
nak tiltva a bajnoki játéktól, az eze-
ket helyettesítő fiatalok  pedig, jóllehet 
lelkesedéssel játszanak, még nem tud-
nak teljesen beilleszkedni a törzscsa-
patba. A vasárnapi Acvila-mérközésen 
már jobban ment nekik a játék, ugy, 
hogy kevés idő elteltével és szorgal-
mas trening látogatással, a csapatnak 
állandó játékosaivá lehetnek. 

Vasárnap a Hargita otthonában 
játszik és a szezon legérdekesebb és 
legizgalmasabb mérkőzését játsza le. 
a medgyesi Vitrometán ellen. Az ősz 
folyamán  a Hargita a Vitrometánt Med-
gyesen 3 : 2 arányben győzte le, a 
Vitrometán azonban megóvta a mér-
kőzést "és a segesvári District á 2 Díj 
noki pontot a Vitrometánnak is adta, 
azonban a Hargita felebbezett  és ez 
az ügy a napokban fog  döntésre jutni 
a bucureşti Szövetségnél. Hogy a Szö-
vetség milyen álláspontot fog  elfog-
lalni ebben a kérdésben, nem lehet 
tudni, éppen ezért mindkét csapat, 
ugy a Hargita, mint a Vitrometán, a 
vasárnapi mérkőzésének nagy fontos 
ságot tulajdonit ós ez a körülmény 
fogja  izgalmassá tenni a találkozást. 
A Hargita, ugy tudjuk, komplett ösz-
szeállitásában fog  a pályára állni. A 
mérkőzés előtt a sofförök  és mészá-
rosok játszanak barátságos mérkőzést 
d. u. 3 órai kezdettel. A bajnoki mér-
kőzés kezdete pedig 5 órakor lesz. 

Vasárnap tartja meg a Hargita 
Testedző Egylet a Bucureţii szálló ét-
termében d. e. fél  11 órakor, évi ren-
des közgyűlését az alanti tárgysoro-
zat szerint : 

1. Elnöki megnyitó. 
2. Titkári jelentés. 
3. Pénztári jelentés. 
4. Intézői jelentés. 
5. Szertári jelentés. 
6. Az uj tisztikar megválasztása. 
7. Indítványok. 
A Hargita vezetősége ezúton is 

kéri tagjait, hogy a közgyűlésen mi-
nél számosabban megjelenni szíves-
kedjenek, hogy az azon lebonyolodó 
fontos  és az egyesületet érdeklő ese-
mények a résztvevőknek impozáns szá-
ma mellett történjenek meg. 

H R E K « 
Április 27. 

Ahol még a férfiak  is sirtak. 
I Vasárnap ebéd után szines embertö' 
negek nyomultak Bikafalva  felé  a faluba 
/ezető négy uton. A ref.  nőszövetség 
gyűlésére jöttek a körüllevő faluk  és 
Bzékelyudvarhely népes küldöttségei, 
\ falun  kívül várták a vendégeket a 
helybeli asszonyok és leányok. Be-
szédbe eredünk s jó magyar szokás 
jzerint megkérdezem, hogy mi újság 
sikafalván  ? 

— Hát bizony itt ma mindenki 
sírt, még a férfiak  is, mert ma búcsú-
zott ki a papunk, Rácz tiszteletes ur, 

— Hát akkor mi éppen jó helyre 
[övünk, mert olyan helyet keresünk 
léppen, ahol megbecsülik a papot, aki 
ísten igéjét hirdeti a népnek. Hát 
csak sírjon, nénémasszony, az egyik 
szemük, mert a másik nevetni fog, 
amikor meglátják azt a szép gyüleke-
zetet, amilyen nem volt Bikafalván 
emberemlékezet óta. 

Igy beszélgetve érkeztünk a falu 
piacára, amikor a város felől  megér-
keztek a prepák, hosszú sorban, ének-
szóval hozva a fiatalságot,  a jókedvet. 
Nem tudtuk, miben gyönyörködjük 
inkább, a gazdagon virágzó fákban, 
vagy a képzős leányok festői  csoport-
jában. 

A templom a tágas cinteremmel 
együtt sem tudta befogadni  a szép 
székely ruhában felvonult  sokaságot. 
Márk Mihály lelkész nőszövetségi tit-
kár kedves beszéde és áhítatos imája 
után, Szabó Andrásné nyitotta meg a 
gyűlést hithüségre intő lelkes szavak-
kal, tolmácsolva egyben dr. Gyárfás 
Pálné elnök üdvözletét, akit éppen a 
közügyekben való fáradozása  akadá-
lyozott abban, hogy a gyűlésre eljö-
hessen. Majd Kiss Ferencné hodgyai 

I papné, mint köri elnök ismertette az 
a egyes nőszövetségek mult évi munkál-
Jkodását, s nagy ügyszeretetről és buz-
I góságról tanúskodó beszámolóját ér-
I deklődve és lelki haszonnal hallgatta 

a nagyszámú közönség. Azután dr. 
Váróné Csató Gabriella igazgatónő, a 
vármegyei nőszövetség alelnöke beszólt 
a tőle megszokott mélységgel, közvet-
lenséggel és bájjal a társas élei egyet-
len erős alapjáról, az erkölcsről és a 
vallás tápláló erejéről. Végül Biró Sán-
dor tanár buzdította a férfiakat,  hogy 
az asszonyok valláserkölcsi munkáját 
támogassák, térjenek vissza a bibliához, 
a templomhoz, mert a vallásnélküli 
élet máris igen sok keserű gyümöl-
csöt termett s mindennap többet terem. 

Amíg a templomban folyt  az asz-
szonyok gyűlése, addig a leányokkal 
Molnár Margit vallástanár külön kon-
ferenciát  tartott, melyet egy kedves 
játékkal fejeztek  be. A képzős leányok 
nem fogytak  ki a játékból, a móká-
ból, a székely leányokkal együtt tán-
coltak, énekeltek. Játék után a helybeli 
nőszövetség — az elnöknővel és Bedő 
Gyulánéval, s Opra Ida tanítónővel az 
élén — szeretettel vendégelte meg az 

egész sokaságot. A szeretetvendégség 
után megint szép műsort élveztünk 
végig a szabadban, mert a terem nem 
tudta befogadni  a sok népet. Énekelt 
a farcádi  és hodgyai ref.  dalárda, a 
képzős leányok, magán-énekszámokat 
adtak elő és szavaltak székely asszo-
nyok, leányok és a képző növendékei 
és a közönség ugy élvezte, hogy 
észre sem vette az idő elröpülését. A 
rendezés fáradságos  munkájáért első 
sorban köszönetet érdemlő Kiss Fe-
rencné köri elnök zárta be a kon 
ferencia-napot,  köszönetet mondva 
mindazoknak, akik közreműködtek és 
részt vettek a feledhetetlen  ünnepsé-
gen. (Jelenvolt.) 

Papbeik tatás Felsöboldogfalván. 
A néhai Biró Áron utódául Felsőbol-
dogfalvára  megválasztott Rácz Gábor 
eddigi bikafalvi  ref.  lelkész ünnepé-
lyes beiktatása most vasárnap lesz uj 
állomáshelyén. A beiktatást Nagy La-
jos esperes végzi. 

Az adóbehajtási törvény képvise-
lőházi tárgyalása alkalmával Gál Mik-
lós magyarpárti képviselő nagyszabása 
beszédet mondott, erélyesen tiltakozva 
az adószedés túlzásai ellen. 

Rendellenes meleg tavasz. A mos-
tani rendkívüli nyári meleg időjárás ápri-
lis havában csak elvétve fordult  még tlő. 
Legutóbb 1920 április 19 ikén mértek 
Közép Európában 29—80 fokos  mele-
get, de több napon át tartó hasonló 
meleg utoljára csak 1Í00 ban volt ész-
lelhető. A szokatlan tavaszi felmelege-
désnek a tengervíz lehűlése és a föld 
felmelegedése  közötti eltérésben látják 
a magyarázatát a meteorologusok, s 
hozzáteszik, hogy az ilyen időjárás 
később rendszerint megbosszulja ma-
gát. Ezzel kapcsolatban közöljük, hogy 
a budapesti meteorologiai intézet legu 
tóbbi jelentése szerint a hőmérséklet 
lényeges csökkenése nem várható s a 
mi vidékünkön esőre sincs sok kilátás. 

Május elsején hajnali ébreszti 
zenével kedveskedik a helybeli Székely 
Dalegylet fuvószenekara,  mely alka-
lommal a város bejárása után kivonul 
a Csicser-erdőba. Kiránduló vendégeket 
is szívesen lát. Az illetők hozzanak 
ételt és italt magukkal. 

Szülői értekezlet. A ref.  elemi 
gyakorlóiskola f.  hó 29-én, vasárnap 
d. u. 5 órakor a régi kollégium rajz-
termében (II. emelet) szülői értekezle-
tet tart, melyre a szülőket tisztelettel 
meghívja az igazgatóság. 

Halálozás. Biró György  községi 
pénztárnok, közbirtokossági jegyző, 
róm. kath. egyháztanácsos Korondon, 
f.  hó 25 ikén, elhunyt 53 éves korá 
ban. — Nyisztor  Miklós,  aki Székely 
bethlenfalván  volt hosszú éveken át 
községi biró, egyháztanács iskolaszéki 
tag, f.  hó 22 ikén, 68; éves korában 
elhalt. Családjuk, községük népének 
nagy részvéte mellett temetiék mind 
a két tekintélyes községi vezető em-
bert. — Dáné Sándor,  f.  hó 21 én, vá 
rosunkban 67 éves korában elhalt. 
— Laiber Ignác  fazekas,  66 éves ko 
rában, f.  hó 22 ikén elhunyt váró 
sunkban. Kiterjedt rokonság gyászolja, 
nagy részvét mellett temették őket. 

Há a k o n y h á j á n jó 

gyári ecetet 
akar használni, ugy keresse föl 
az Ambrusné ecetrak-
tárát, ahol mindig friss, jó 

ecetet lehet kapni. 

Raktár: Str. Horia (Kornis utca) 
18 szám. 

A villanytelep mellett. 

Május 3—4-én kezdődő 
uj sorsjátékban már 

1(1 e g y m i l l i ó s 
I t f főnyeremény 

kerül kisorsolásra. 
Az uj játékterv szerint 
főnyeremény  a legszerencsésebb esetben 

Nyeremények végösszege: 240.320.000. — 
Sorsjegyek 125 - , 250 —, 500—, 1000-— lej. 

- RévéSZ Ernő főelárusitó  szeren-
csés sorsjegyei kaphatók: 
Biró Gyula, 
Minerva-könyvkereskedés, 
Orbán-tőzsde, 
Gőilner Ottó 

Odorheiu. 

KS 

Révész Ernő tg.-mureşi főelárusitásá-
ban az elmúlt sorsjáték alatt a 
20981 sz. sorsjegy 1 000.000 — 
15228 » 1.000.000'— 
17506 > 300.000'— 
17850 » 200 000-lejt oyert. 
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Majalis a Kerekerdöben. A csiz-
madia ipartársulat május elsején nagy 
majálist rendez a Kerekerdőben. Lesz 
táncmulatság, mulattató társasjátékok. 
A zenét Salamon zenekara fogja  szol-
gáltatni. Elsőrendű és olcsó italokról a 
társulat vendéglőse fog  gondoskodni. 
Aki egy kellemes, szép napot akar el-
tölteni, feltétlenül  vegyen részt az év 
első tavaszi kirándulásán. 

Egy kis ferdítés,  — irja Asztalos 
és az ő segédje, Réti, s e jelszó alatt 
— egy nagyot ferdítenek  a Varga 
Béla-féle  ügyben. Kénytelenek voltunk 
újból nyilatkozattételre kérni fel  Varga 
Bélát, aki határozottan kijelentette a 
következőket: Nem igaz, hogy a kis-
gazdapárt 2 vezetője előtt kijelentet-
tem volna, hogy nem vagyok tagja a 
Magyar Pártnak. Fenntartom és megis-
métlen a Sz. K. legutóbbi számában kö-
zölt azon nyilatkozatomat, hogy a kis-
gazdapárt gyűlésén részt sem vettem, 
megválasztásomról tudomásom nem 
volt s hogy e párthoz semmi közöm 
nincs. Kijelentette végül Varga Béla, 
hogy ezzel az ügyet a maga részéről 
lezárta és senkivel nem vitatkozik. 
— Ehez a korrekt nyilatkozathoz több 
szó valóban nem fér.  De hozzátarto-
zik a Rétiék módszerének ismerteté-
séhez, hogy a két ur, aki Varga Bé-
lánál eljárt, őt azzal a megtévesztő 
mesével akarta lapunkban ismertetett 
nyilatkozatának megmásitására reáven-
ni, hogy a szóban levő békéltető bi-
zottság nem politikai jellegű s az min-
den párttól független,  holott nyilván-
való, hogy az Asztalos Réti féle  poli-
tikai pártban szervezett eme bizott-
ság is csak az ő politikai céljaikat 
szolgálja, — aminthogy más, eszmé-
nyi célkitűzést róluk nem is hihet el 
senki. 

Vadászok figyelmébe. A helybeli 
vadászegylet figyelmezteti  tagjait, hogy 
a régi vadászjegyek csak május léig 
érvényesek. Az uj vadászjegyek meg-
érkeztek, igyekezzék mindenki kiváltani 
uj jegyét, mert anélkül tilos a területre 
kimenni. 

Műsoros háziwstély a ref. tani-
tónöképzöben. A helybeli ref.  tanító-
nőképző május 3-án, csütörtökön este 
i  órai kezdettel háziestélyt rendez az 
ifjúsági  dalosversenyén résztvevő aze-
génysorsu növendékek feísegélyezé-
sére. Műsor : 1. Imnul Regal. Énekli 
az intézet énekkara. 2. Gounod : Me-
ditation. Hegedűn játsza Orbán G., 
zongorán kiséri Bányai E. III. oszt. 
tanulók. 3. Mécs L : Tavaszi zsoltár. 
Szavalja Varga E. V. oszt. tan. 4. 
Arany—Nemes : Bölcsődal. Az ifjú-
sági dalosverseny kötött darabja. 
Énekli az intézet énekkara. 5. Godard : 
Valse. Op. 56. Versenydarab. Zongo-
rán előadja Bányai E. IV. oszt növ. 
6. Keresztély M.: Mesebeli királyleány. 
Énekes táncos jelenet. Előadják a III. 
oszt. növendékei. 7. Schubert: A hársfa. 
Énekli a IV. oszt. énekkara. 8. Ady: 
Szt. Margit legendája. Szavalja Haáz 
J. VII. oszt. tan. 9. Daloskonyha. Éne-
kes jelenet, előadják a VI. oszt. nö-
vendékei. 10. Schubert: S'ändchen. 
Versenydarab. Énekli Szász I. VII. 
oszt. tan. 11. Kerényi: Szita-szita. Az 
ifjúsági  dalosverseny szabadon válasz-
tott darabja. Énekli az intézet ének-
kara. 

A május 4—14 ike között meg-
tartandó budapesti nemzetközi vásár 
rendkívül nagyszabásúnak ígérkezik, s 
az iránt a külföldön  is nagy érdeklő-
dés nyilvánul meg. Sokan utaznak fel 
Romániából is. Itt figyelmeztetjük  a 
felutazókat  arra, hogy a Romániában 
engedélyezett utazási kedvezmény ér-
vényessége csak május 20 ikáig tart, 
addig tehát haza kell, hogy érkezzenek, 
különben elvesztik itteni utazási kedvez-
ményüket. Kedvezményes igazolványok 
korlátolt számban még kaphatók Biró 
Gyula bankfőnöknél.  Tudni kell azt 
is, hogy az utasok legfeljebb  román 
pénzben 1000 lejt, pengőben ugyan-
csak 1000 lejnek megfelelő  értéket, s 
más idegen valutában is ugyanakkora 
értéket, vagyis mindent összevéve leg-
feljebb  ÜOOÖ lejnek megfelelő  értéket 
vihetnek át a határon. Különben kel-
lemetlenségnek teszik ki magukat, s 
pénzüket elkobozzák. 

Köszönetnyilvánitás. Köszönetet 
mondok a róm, kath. jellegű temetke-
zési egylet vezetőségének, hogy Laiber 
Ignác elhalálozása alkalmával az utána 
járó alapsegélyt, az általa befizetett 

járulékokkal együtt, a bejelentés alkal-
mával azonnal kifizette.  Laiber Ignácné. 

Ha elegáns és szép cipőt 
awar vásárolni, ugy keresse fel 

Dobrai Károly 
cFbö üzletét, ahol a legkényesebb 
iyínyeket is kielégítő dús válasz-
téle áll rendelkezésre- Ugyanott 
mirték utáni megrendelések vétel-
kötelezettség nélkül készülnek. 

A Székely Dalegylet tagavatási ün-
nepe. Lélekemelő ünnepség keretében 
avatta fel  a helybeli Székely Dalegy-
let 25 uj tagját, akik vállalkoztak a 
magyar dalkultura további erősítésére. 
Voszka István dr. uj elnököt Pluhárl 
Gábor főtitkár  avatta fel,  arra kérve, 
hogy a 64 év óta a dicsőség utján 
haladó egyleti zászlót vigye előre to-
vább is lelkiismerettel és eredménye-
sen. Azután az elnök buzditó szavak 
kai fordult  a felavatandó  25 uj har-
coshoz és kérte őket, hogy vele . 
zösen dolgozva legyenek segítségére, 
hogy az egyletbe bevezetett uj élet 
hozzon megértést, szeretetet és az egy-
let szerezhessen további dicsőséget 
egyetlen magyar kincsünk, nyelvünk, 
dalkulturánk ápolásában. A felavatás 
után a tagok fehér  asztal mellett ül-
tek össze, ahol a közönség részéről is 
számosan voltak jelen. 

Köszönetnyilvánítás. A Hargita 
Testedző Sport Egyesület és mind-
azok, akik felejthetetlen  Emilünk el-
hunyta alkalmával bánatunkat igaz 
szivből jövő őszinte részvétükkel eny-
híteni igyekeztek, ezúttal fogadják  leg-
hálásabb köszönetét a Göllner  csa-
ládnak, 

Próbahangverseny. A Ref.  Nőszö-
vetség által május 13-án rendezendő 
hangverseny iránt mind nagyobb ér-
deklődés nyilvánul meg. A helybeli, a 
hodgyai és farcádi  ref.  dalkörök pedig 
szorgalmasan készülnek, hogy a részt-
vevő közönségnek egy meglepően szép 
szórakoztató esrtclyt nyújtsa : ak, s ho .̂y 
a keresztúri dalosversenyen is kellő 
sikert érhessenek el. Rem- li a rende-
zőség, hogy derék dalosaink megfelelő 
támogatásban is fognak  részesülni. 
Részletes műsor falragaszokon  és la-
punk következő számában lesz. 

x Mozihirek. Szombat este, vasár-
nap délután 6, este fél  9 órakor Éj-
féli  randevú, nagy operett újdonság. 
A film  a rendező zseniálitását dicséri 
és bemutatja a csodaszép Lee Parry, 
Adele Sandrock és Johannes Riemann 
művészetét. Mesteri vonásokkal, any-
nyi emberi melegséggel ad egy sze-
relmi regényt, hogy mindenkit bámu-
latba ejt. E film  mindenkit egyformán 
érdekel és mindenkinek egyformán  so-
kat nyújt. — Csak kedd délután 6 óra-
kor és este Pardon, tévedtem. A fő 
szerepben Gaál Franciska, Paul Hör-
biger, Huszár Pufi.  Egy teljesen mo-
dern filmoperett,  témában, zenében já-
tékban egyaránt. Zenéje csupa édes 
melódia s ezenkívül lüktető mese, ked 
ves humor, pajzán jókedv jellemzik a 
filmet.  — Jön a szezon egy kiemel-
kedő eseménye május 12—13 án Nem 
vagyok angyal. Az érdekes témánál 
is érdekesebb maga a színésznő Mae 
Vest. Uj név. írónő és színésznő. 
Newyorki színpadokon játszott siker-
rel. Különös asszony. Nem baboná-
zÓ8n şzâp, nem lefogyasztottan  so-
vány, nem is túlzottan fiatal  és szende 
hajadon, hanem 100%-os asszony. 
Minden jelenetével közelebb férkőzik 
közönségéhez, hogy aztán teljesen ha-
talmába kerítsen mindenkit. Mae Ves-
tet a férfiak  megnézik kíváncsiságból, 
a nők megnézik irigységből és, hogy 
tanuljanak tőle. Mae Vest minden szem-
hunyoritása és hangja azt mondja : 
Nem vagyok angyal. — Jön a Kisér-
tetek vonata. 

x „Minerva" Biztosító R. T. fő 
ügynöksége, Udvarhely értesiti t. ügy-
feleit  és képviselőit, hogy irodahelyi-
ségét május 1-től Bul. Reg. Ferdinand 
(Kossuth u.) 34 szám alá, az Iparbank 
udvarára helyezi át. Ugyanott egy 
jókarban levő, prima kerékpár eladó. 

1—3 
Perzsaszönyeg szövéshez egy ta-

nulóleányt felvesz  Ebért Andrásné, 
Odorheiu, Otbán Balázs utca dtk 

Az Országos Magyar Párt par-
lamenti csoportja, s vele együtt a 
párt bukaresti irodája április 20 án uj 
helyiségbe költözött. E helyiség a Ca-
lea Victoriei 63—65 szám alatti ház-

I bán van (a Splendid szálloda közelé-
ben). A parlamenti csoporthoz inté-
zendő levelek tehát ezentúl igy cim-
zendŐk : Partidul Maghiar , Calea  Vic-
toriei No.  63—65 (Casa  Mica.)  Ugyan-
csak erre a cimre küldendők a Willer 
lózsef  dr. képviselőnknek szóló leve-
lek is. 

Testvérletlenkedés testvérek kö-
zött. Szőcs Dénes 44 éves farcádi 
lakos a mult évi augusztus hó 23 án, 
valami buza miatt, összeveszett, majd 
összeverekedett a vele egy udvarban 
lakó 35 éves testvérével, Szőcs Mózes-
sel, s ennek eltörte a balkarját is. A 
törvényszék a napokban az erősza-
koskodó Szőcs Dénest, jogerős Ítélet-
ben, 6 hónapi börtönbüntetésre Ítélte, 
súlyosbító körülménynek tekintvén, 
hogy a vádlott éppen tulajdon test-
vérének okozott olyan súlyos testi 
sértést. Jó is volna, ha legalább a 
testvérek élnének egymás között bé-
kességben ! 

Tiboldi József: Dalok. I. kötet cím 
alatt 42 műdal jelent meg gyűjtetné-

I nyes kiadásban, a Rózsavölgyi cég ele-
|gáns szép kiadásában. A székelyke-
íreszturi születésű szerző darabjaiból 
' már eddig is sok ismeretessé vált kéz-
irat! kottái alapján. A könnyen elő-
adható szép r olódiák gazdag tárházat 
.. r ti .• > ;.,( imjaittk számára. Ára 
4 P. Megrendelhető a kiadó cégnél és a 
szerzőnél is. (A szerző címe : Pester-
zsébet, Vas (Gereben-utca 11). 

x Eladó egy Mogyorosy-fóle pe-
dálos cimbalom. Cím a kiadóhivatal-
ban. 2—2 

Régi számok a 
Színházi Életből 
5 lejért és a 
Tolnai Világlapjából 
4 lejért kaphatók a 
Könyvnyomda R.-T. 

üzletében. 

Ismét megjelentek a zöldlevélte-
tük. Még alig bontakoznak a fák  le-
velei, s a mult évi pusztításaikról is 
meretes zöldlevéltetük (hamuféreg)  tö-
megei már is kezdenek megjelenni. 
Szivókártevők ezek, melyek a szilva-
fán  zöldszinüek, a körtefán  feketék  és 
az almafán  vörös szinüek, s egyetlen 
példányból egy nyáron egymilliárd is 
szaporodik. A gyümölcsfák  leveleinek 
az alján élnek, s édes nedvet üríte-
nek ki magukból, mely a mézharmat. 
Ez lehull az alattuk levő levél szinére 
s ezen élnek nagy vigassággal a han-
gyák, s itt telepszik meg és szaporo-
dik nagy gyorsasággal a fekete  szinü 
korompenész gombabetegség, mely 
megakadályoza a levelek életműködé-
sét, s tönkremegy a termés. A levél-
tetüket bőrméreg permetezéssel pusz-
títjuk, erre való a Libex gyári készít-
mény, melynek kilógrammja 80 lej, 
vagy a házikészitésü petróleum emul-
zió, melyet elkészíthetünk magunk is 
30 deka szappan, 1 liter esővíz és 2 
liter petróleum összefőzése  által, s ez 
felhigitandó,  mint az előbbi, 4% os 
oldatra. A rózsafákat  csak félerősségü-
vei permetezzük. Legyünk résen, s 
mihelyt meglátjuk a levéltetűk megje-
lenését, még egy gyermek játék-vízi-
puskával is azonnal permetezzük le 
őket, vagyis minél előbb kezdjük meg 
irtani gyümölcsfáink  nagy ellenségeit. 

Hirdessen  a SZÉKELY 
KÖZÉLET-ben,  biatos  sikere 
lesa Önnek is. 

x A ref. kollégium régi épületé 
ben a kapu melletti utcai üzlethelyi-
ség havi 600 lejért azonnal kiadó. 

x Mérlegképes könyvelő szép Írás-
sal vállal: kereskedőknek könyvveze-
tést, magyar, román, német levelezést, 
órakönyvelést. Cím a kiadóban. — 

x A Szent Imre utcában 59 ház-
szám alatti ház, mely áll 2 szoba és 
konyhából, valamint a Verőfény  dűlő-
ben levő 3 hold kiterjedésű szántó és 
kaszáló szabad kézből eladó, értekezni 
lehet a fenti  házszám alatt. 

Közgazdaság. 
Szárazsággal köszöntött be a ta-

vasz, egész áprilisban alig esett valami 
eső. Ez meg is látszik a természeten, 
a buza vetések igen gyengék, a kaszá-
lók alig mutatnak valami fejlődést, 
ami érthető aggodalommal tölti el a 
gazdákat. A gazdák talán még segít-
hetnének azon, hogy silány őszi ve-
téseik a májusi esőzésekkel (talán a 
május is nem lesz aszott) följavulja-
nak s megfelelő  aratásra legyen 
kilátás, — csak egy a bökkenő: a 
pénz hiánya. Pedig minden áron se-
gíteni kellene az őszi vetéseken, ami-
kor ez a segítség nagyon is meghozza 
jutalmát, a jobb és több termésben. 
Egy hold őszi vetésen 75 kgr. szu-
perfoszfát  műtrágya elhintése nagyon 
elősegítené a vetések- fejlődését,  s fő-
leg bokrosodását. 

Aki gondol a jövőre, aki azt akar-
ja, hogy a jövőben lágy, éltető kenyér 
legyen az asztalán, annak bármily áron 
áldozatott kell hoznia, addig, ainig 
nem késő. A jelentkezőknek, ,a mű-
trágya árának befizetése  mellett, szí-
vesen megrendelem a szükséges mű-
trágyát. 

Varró Elek 

Meghívó. 
A Bancă populară „Pentru Ajutorarea 
Reciprocă' societatea cooperativă de 
credit Cristur (jud. Odorheiu) — 
Önsegélyző Népbank, mint Szövetkezet 
1934 évi május hó 21-ón d. u. 3 óra-

kor a saját helyiségében 

rendes közgyűlést 
tart, melyre a tagokat az alapszabá-
lyok 28. § a értelmében azzal hívjuk 
meg, hogy amennyiben ezen a tagok 
határozatképes számban nem jelenné-
nek meg, ugy folyó  évi május hó-
28 án d. u. 3 órakor ugyanazon he-
lyen ujabb közgyűlést fogunk  tartani,, 
mely a napirendre felvett  tárgyakban 
a megjelentek számára való tekintet 
nélkül, jogérvényesen határoz. 

Napipend i 
1. Az 1933 évi üzleteredményről szóló 

jelentések tárgyalása, az évi zárszá-
madások megvizsgálása és a felment-
vény megállapítása. 

2. Az 1933 évi mérleg megállapítása^. 
3. Tiszta jövedelemről való rendelkezés. 
4. Az igazgatóság 2 tagjának válasz 

tása. 
5. A felügyelő  bizottság tagjának vá-

lasztása. 
6. Netaláni indítványok. 

Állomány 1934 január hó l én: 
tagok sz. 639, üzletrészek sz. 664 

belépett tagok sz. 10, üzletrészek sz. 10 
Marad év végén 649 tag, 774 

üzletrésszel. 
Cristur, 1934 ápril hó 25. 

Az igazgatóság» 

UJ könyvek, 
a magyar és a világirodalom 
legérdekesebb alkotásai, érkeztek 
és kaphatók, rendkivül olcsón a 
Könyvnyomda R.-T. boltjában. 

Nyomtatta a kiadótulajdonos : Könyvnyomda Részvénytársaság Odorheiu—Székelyudvarhely. 


