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ElöSzetési árak : 
Berösz évre 160 leu. 
Fél évre 8 0 leu. 
Negyed évre 4 0 leu. 
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Bulev. Reerele Ferdinánd 14 sz&m 

(V. Kossuth-utca). 
— • Telefonszám:  34. — — 

Az örökösödési illetékek és a pénzbírságok leszállítását 
lehet kérni. 

A képviselőház március 5 én meg-
szavazta azt a törvényjavaslatot, mely 
szerint a hagyatékok után kivetett örö-
kösödési illetékek — ha azok még be-
fizetve  nincsenek — az örökös fizetési 
képességének megfelelően  lemérsékel-
hetök. Ugyanilyen módon leszóllithatók 
az összes, bármiféle  cimen kiszabott 
pénzbírságok is, a szeszes italokkal 
kapcsolatos büntetések kivételével. A 
leszállítást az érdekelt félnek  kell kér-
nie s ez a kérvény a törvény kihirde-

tésétől számitott 30 nap alstt adandó 
be a pénzügyminiszterhez. A törvény 
ugyan még nincs kihirdetve, de ez 
hamarosan bekövetkezik s ezért mind-
azok, akik a törvény kedvezményé-
ben akarnak részesülni, jól teszik, ha 
kérvényeiket előre elkészitik és felszere-
lik. A Magyar Párt helybeli népirodája 
készséggel ad részletes felvilágosítást 
s a kérvények elkészítésében is díjta-
lanul segédkezik. 

Törvényszéki végzés a Mohanu-ügybsn. 
A közérdeklődéssel kisért Mohanu-

ügyben váratlan döntést hozott a tör-
vényszék a f.  hó 14.ikére kitűzött 
ujabb főtárgyaláson.  Az ismert előz-
mények szerint, Mohanu helybeli járás-
biró ellen — a legutóbbi országos 
választások alkalmával, itteni válasz 
tási elnöki minőségében, elkövetett 
ténykedései miatt — a magyarpárti 
választók bünpert indítottak. Közöltük 
volt, hogy a január 27-ikére kitűzött • 
főtárgyalást  akkor a törvényszék azért 
napolta el, mert a feljelentők  a tár-
gyaláson nem személyesen jelentek 
meg, hanem ügyvéd által képviseltet-
ték magukat. Most aztán az ujabb 
főtárgyaláson,  az ügyvéden kivül meg-
jelentek személyesen a feljelentést 
aláirók is, kik az elnök kérdésére 
mind a huszonketten egyenként és 
határozottan jelentették ki, hogy pa-
naszukat fenntartják  és a vádlott meg-
büntetését kérik. Ezek elhangzása 
után a tanács — amelynek tagjai ez-
úttal az elnöklő Szabó Géza dr. és 
Brezoianu biró, mint szavazóbíró vol-
tak — visszavonulván, tanácskozás 
után azt a végzési hirdette ki, hogy 
a törvényszék az ügyet megszünteti, 
mert a panaszosok a január 27-ikére 
kitűzött múltkori tárgyaláson nem 
személyesen jelentek meg, ehelyett nem 
volt joguk magukat ügyvéd által kép-
viseltetni. 

Természetesen, a meglepetést keltő 
végzés ellen ugy a panaszosok, mint 
ügyvédjük, Wenetsek József  dr. fel-
folyamodást  jelentett be a tárgyaláson, 
s azt csütörtökön Írásban is benyúj-
tották. Rámutat a felfolyamodás  a 
bírósági végzésnek arra az índokbeli 
hiányosságára, hogy az előbb január 
27-íkére megidézett panaszosokat már-
cius 14-íkére ismét megidézték, ezen 
AZ utóbbi tárgyaláson a panasz fenn-
tartására nézve egyenként megkérdez-
ték, s csak ezután, mikor a kérdésre 
valamennyien igenlően feleltek,  utasí-
tották el őket azon alapon, hogy már 
a január 27 ikí tárgyaláson is szemé-
lyesen kellett volna megjelenniök. 

Nem érdektelen ezzel a fordulattal 
kapcsolatban a panaszpontokat nagy-
jában felemlíteni,  emlékezetbe idézvén 
ezáltal azokat az eseményeket, ame-
lyek a legutóbbi városi választáson is 

— mint jellemzői az akkori általános 
választásoknak — izgalmat és elkese-
redést keltettek a közönségben. Elő-
adja a panasz, hogy Mohanu elnök a 
szenátorválasztás alkalmával a bizalmi 
férfiakat  csak az urna lepecsételése 
után engedte be a szavazóhelyiségbe, 
s az urna felülvizsgálatát  karhatalom-
mal akadályoztatta meg. A választó-
polgárokat 120 méternyi távolságban 
ielállitott kotslotiRAl -U.rit.Uii livc; 
a szavazóhelyiségtől, ahová őket csak 
hatos csoportokban engedték be, 
holott a teremben 10 szavazófülke  volt 
felállítva.  A szavazást este az elnök 
annak megállapítása mellett zárta le, 
hogy több szavazó nem jelentkezik, 
holott a kordonnál visszatartva még 
tömegesen várakoztak, hogy a helyi-
ségbe bejuthassanak. A képviselővá-
lasztáson pedig az urnából kivett sza-
vazólapokat nem mutatta fel,  habár 
ezt a bizalmi férfiak  követelték. 

Ezek a panasz főbb  pontjai, s 
az ügyet a felfolyamodás  folytén  a 
tábla fogja  felülvizsgálni.  A közönség 
nyugtalanul, s egyben a törvényesség-
ben bizakodva is, várja az ügy további 
fejleményeit. 

Keosetklifalud  eitélye. Fi-
gyelemre méltó kulturestély lesz f.  hó 
20-án, vasárnap este félnyolc  órai kez-
dettel a ref.  kollégium tornacsarnoká-
ban. Kecsetkisfalud  jön be Székely-
udvarhelyre Kiss István lelkipásztor 
vezetése alatt, hogy a tél folyamán 
otthon betanult két rövid népszínmű-
vet bemutassák a nagyközönségnek is. 
A falusi  kulturelőadásnak külön érde-
kessége lesz, hogy teljesen hűen akar-
ják bemutatni a székely községek mű-
velődési eszközeit. Kender és gyapjú 
parókák, náddugó maszkirozás, nép-
színmű, párnahéjból készült dolmány, 
nadrágok, melyek fehér  alsószoknyák-
ból állottak elő, falusi  műkedvelők, 
dalok és táncok mind-mind valódi és 
hamisítatlan érdekességek. Kecsetkis-
falud  sokszínű kulturmunkáját nem 
szükség a székelyudvarhelyí nagykö-
zönség előtt külön dicsérettel felem-
líteni, becsülettel és emberséggel meg-
állották mindig a helyűket mindenhol. 
Az estélyre való belépődíj egyházi cé-
lokra tetszésszerinti. Szívesen látnak 
mindenkit, akit a székely községek 
lelkiélete érdekel. Mély tanulságot rejt 
az magában: dicséretre vagy csele-
kedetre ösztönöz. Bevezető előadást 
Bíró Sándor kollégiumi tanár tart. 

Egyenes adóalap Mányátan 
útadó sem vetliető ki a gazdákra 

Az előző években még az esetben 
is kivetették a gazdákra az útadót, ha 
adósságaik betudása alapján mente-
sültek az egyenesadó-fizetési  kötele-
zettség alól. A pénzügyminisztérium 
most körrendeletben utasította az ösz-
s,zes pénzügyigazgatóságokat, hogy 
útadót ne vessenek ki, ha egyenesadó-
alap nincs. A rendelet hiteles magyar 
fordításban  egész terjedelmében a kö-
vetkezőképpen szól: 

>Pénzügyígazgató ur! Hivatkozás-
sal a 18130. sz. 1932. január 21-én 
kelt körrendeletre, annak kiegészítése-
képpen az 1932. évi útadók kiróvá-
Hára vonatkozólag tudomására hozzuk, 
.-logy a mezőgazdasági és a házjöve-
delmekre vonatkozó 4. bekezdésnél 
figyelemmel  kell lenni a 105102—1931. 
sz. körrendeletre, melyben az foglalta-
tott, hogy azokban az esetekben, mi-
kor az egyenes adókról szóló törvény 
66. és 69. szakaszainak alkalmazása 
folytán  az elemi, mezőgazdasági vagy 
házadó csökken vagy eltűnik, akkor 
nem kell kiróni az útadót sem, mint 
ahogy ilyen esetben az egyenesadók-
ról szóló törvény 72. szakaszában fog-
lalt egyéb pótadók sem róvandók ki. 
Ennélfogva  kérjük utasítani az adóki-

iütóíAg^'sat és 'Ufitékes  közege-
ket, hogy az 1932. évi adók kiróvásá-
nál legyenek figyelemmel  ezekre a 
rendelkezésekre. € 

Szülői értekezlet a főgimná-
zinmban. 

A helybeli róm. kath. főgimnázium 
március 13-án tartott szülői értekezle-
tét siker koronázta. A gyermekeik sor-
sát szívükön viselő helyi és vidéki 
szülők igen szép számban jelentek 
meg az értekezleten, amelyet Pál Ist-
ván prelátus, intézeti püspöki biztos 
nyitott meg az összejövetel célját fej-
tegető beszéddel és ő vezette azt bölcs 
tapintattal. 

A fesztelen  megbeszélés Biró La-
jos igazgatónak »A szülői ház és az 
iskola együtt működése című előadá-
sához kapcsolódott, amelyben az isko-
lai szabályok nyomán a vallásos ér-
zés jellemfejlesztő  erejét, a szülők iránt 
való szeretetet, s az ebből folyó  tekín-
télytiszteletet, az. udvariasságot, a pon-
tosságot és rendszeretetet, a tanulók 
olvasmányait, színházbajárását, az is-
kola álláspontját a testnevelés terén 
ismertette általános figyelem  és helyeslő 
tetszés mellett. A megbeszélés meg-
könnyítése végett az előadásban meg-
nyilvánult kívánságokat a következő 
pontokba sűrítette össze: 1. A szülők 
(bármely valláshoz is tartozzanak) 
szóval és jó példával hassanak oda, 
hogy gyermekeik vallási kötelessége-
iket pontosan teljesítsék, elegendő ok 
nélkül soha se mulasszák el az isteni 
tiszteletet. 2. Ápolják a tekintélytiszte-
letet ; szoktassák gyermekeiket illedel-
mes, udvarias magaviseletre ; neveljék 
a közvagyonnak megkimélésére. 3. A 
színházak, a mozik, táncmulatságok 
látogatását még a szülőkkel együtt is 
szigorúan tiltja a szabályzat, tehát 
egyetlen egy szülő se vigye ilyenekre 
gyermekét. Az iskola időről-időre fog 
gondoskodni ifjúsági  előadásokról. A 
dohányzás hasonlóan a legszigorúbban 
tilos. 4. A szülők éber gonddal kisér-
jék gyermekeik olvasmányait, óvják 
őket a nekik nem való és csak rom-
lást, mételyt terjesztő könyvektől és 

újságoktól. 5. A testi nevelésnek az 
iskola is lelkes támogatója s mégis 
kénytelen felemelni  mérséklő szavát 
egyes sportágakkal szemben, nehogy 
azok eldurvuláshoz vezessenek, hanem 
igazában a test neveiésíre szolgálja-
nak. 6. Az iskola szűkségesnek tartja, 
hogy minden szálláson és szülői ház-
nál legyen a finevelő  intézetekkel 
egyező napirend és azt szigorúan tar-
tassák meg. 

A szülők az előterjesztett ponto-
kat egyhangú helyesléssel fogadták  s 
Frőlich Ottó, Veress Dónáth, Bányai 
János és mások felszólalása  után arra 
kérték az intézet igazgatóságát, hogy 
minél gyakrabban tartson ilyen érte-
kezleteket, amelyeknek haszna felbe-
csülhetetlen és elvítathatlan. 

Ipartestületi ügyek. 
Országos kirakó vásárok: már-

cius hó 19 én Balázsfalva,  Csikszent-
domokos, Egerbegy, Gyergyószent-
míklós, Parajd, Uzon, 21-én Vámos-
gálfalva,  Erdőszentgyörgy, Csíkszent-
györgy, Ápold, Aranyosmedgyes, Kü-
kűllővár. Kőhalom, 26-án Földvár. 

Napról-napra mind több a szo-
morú bizonysága, hogy a patenta fixa 
alapjfiií  való aőilítívctéascl aockkora 
csalódás érte a polgárságot, de hiába 
szólaltak fel  emiatt az országházban 
is tömegesen a képviselők és hiába 
bizonyították be, hogy a patenta fixa 
nem segítségére jött az adózó polgá-
roknak, hanem ellenkezőleg azoknak 
csaknem tönkretételét vonta maga 
után. A kirótt sérelmes adók csökken-
tése érdekében egyelőre csak azt te-
hetjük, hogy minden adózó 20 napi 
határidő alatt felebbezését  adja be. 
Közben az adóhátrálékok miatt a fog-
lalások és végrehajtások napirenden 
vannak, szerszámokat és bútorokat 
hurcolnak el, üzleteket zárnak be. 
így vonul végig a pusztulás az egész 
iparosság életén, s ebben a nyomoru-
ságban részestársunk a vidéki iparos-
ság is. 

Ipartestületünkkel közösen az 
egész ország testületei felemelték  til-
takozó szavukat a tűrhetetlen adózás 
miatt, de minden hiábavaló volt, a-
helyet, hogy a régi adókat csökkentet-
ték volna, még felemelték.  Ezekután 
nincs más hátra, mint az iparenge-
délyekről való lemondás, aminek nyo-
mán csak a munkanélküliek száma 
szaporodik és szaporodik a tábora 
azoknak, akik munkát és kenyeret kö-
vetelnek. 

Ipartestületünk évi rendes köz 
gyűlését március hó 29-én d. u. 2 
órai kezdettel a Csizmadia Ipartársulat 
nagytermében tartja meg, ahol alka-
lom nyílik arra is, hogy helyzetünk 
javítása érdekében együttesen keres-
sük a kivezető utat és védelmet ke-
ressünk az ellen, hogy az eddig mun-
kánkkal biztosított és megszerzet árut 
és szerszámainkat ne üssék ki a ke-
zünkből, hanem engedjenek dolgozni 
és ne rójanak meg akkora adókkal, 
amekkorákat egyikünk sem tud meg-
fizetni.  Ezen közgyűlésünkre meghív-
tuk Szabó Béni brassai ipartestületi 
elnököt is, az egyetlen iparos ország-
gyűlési képviselőt, aki lankadatlanul 
annyiszor és annyiszor emeli fel  tilta-
kozó szavát mindazon sérelmek miatt, 
amelyek az iparos osztály létét .ve-
szélyeztetik. Az ő testvéries érzését és 
ragaszkodását iparos testvéreihez iga-
zolják az alábbi sorok is, amelyeket a 

MOZI. - S.ombaton este Mary Dongán bünpör. c. film.  1 2 - 1 0 - 8 lej.s helyárakkal. - Vasárnap d. u. fél  6 és «,te fél  9 órakor Mámoros éjszakák. Helyárak 2 2 - 1 7 - 1 2 lej. Bővebbet a 
hirek között 



2. oldal. SZÉKELY^ KÖZÉLET 1932 március 19. 

meghívásunkra válaszul küldött leve-
léből közlünk : 

»A meghívás alapján örömmel jö-
vök az én rajongásig szeretett szé-
kely fajom  ősrégi anyavárosába, mert 
hiszen az egyetemes jellegű és iparos 
kérdéseken kívül legszentebb munka-
köröm volt és lesz dolgozni a mí 
majdnem mindig árva sorsban élő 
drága székely fajunkért.  És ha ezen 
további munkásságomhoz biztatást, 
segítséget a Székelyföld  szívéből lesz 
alkalmam nyerni, ezért csak hálával 
lehetek eltelve . . . Egyebekben pedig a 
közeli viszontlátás reményében szere-
tettel üdvözlöm az összes iparos test-
véreimet !« 

Szabó Béni levele minden sorá-
ban benne lüktet az ő lelkületének 
székely testvéreihez való ragaszkodása 
és szeretete, mellyel sokszor az or-
szágházban iparos testvéreinek az ér-
dekeit több száz képviselővel szemben 
siet megvédelmezni. 

Jöjjetek el tehát, iparos testvéreink, 
ügy helyből mint a vidékről, értsétek 
meg azt a hívó szót és azt az össze-
kapcsoló érzést, amely benne van a 
Szabó Béni levelében, ragadjátok meg 
azt az alkalmat, amidőn az ő kezét 
szemtől szembe megszorítva, szóval is 
elmondhatjuk neki, hogy jól tette, ami-
kor anyavárosunkba jött és jól tette, 
hogy nem sajnálta a fáradságot,  el-
jönni hozzánk és biztató szavaival vi-
gasztalást és kitartást önteni a további 
küzdelemre mindnyájunk lelkébe, le-
gyen ipartestületünk ezen közgyűlése 
ünnepnap nekünk, anyavárosunknak, 
véssük a lelkünkbe Szabó Béninek 
minden szavát mert ő mindnyájunk 
javát akarja, ő mindnyájunkért küzd. 

Az Ipartestület elnöksége. 

A nyugdijasok 
egyesületének közlései. 

A Nyugdíjasok Egyesületének 
Szövetsége arról értesíti az Udvarhely-
megyei Nyugdijasok Egyesületét, hogy 
a nyugdijegységesitési törvény előké-
szítő bizottságába_a kolozs\^rí köz^nt_ 

- - "TS az aríHlUiíir'Javaídlt Póp VaTér szö-
vetségi elnököt és Róth Lajos aradi 
nyugdijegyesüleü elnököt küldötte ki, 
akik a bukaresti nyugdijszövetséggel 
állandó érintkezést tartanak fenn  és az 
eseményeket állandóan figyelemmel 
kísérik. Az általunk felterjesztett  sérel-
meket a többiekkel együtt egyeztetve 
tárják elő, amint a törvényelőkészítő bí-
zottság érdemleges ülésre összejöhet. 
Megnyugtathatjuk, nyugdíjas társain-
kat, hogy olyan két egyén képviselj 
az erdélyi nyugdijasokat, akik közül 
az elnök, mint agitatív egyén, Róth 
Lajos ped g mint számfejtő  és a nyug-
díjkérdés minden részletének teljes 
ismerője mindenképpen a legjobban 
képviselik az erdélyi nyugdijasok ér-
dekeit. 

A városon lakó nyugdijasok már-
ciusi leredukált nyugdijait f.  hó 20 ika 
után, az administrator igérete szerint, 
fizetni  fogják.  A falun  lakó nyugdijasok 
februári  nyugdijainak kifizetésére  még 
mindezideig nem érkezett acreditiv, 

• annak érdekében pedig már két héttel 
ezelőtt is eljártunk az ittjárt inspec-
tornál és azután a pénztigyigazgató-
nál is. 

A mult évi hátrálékok kifizetését 
a felvett  kölcsön 2 ik részletéből ígé-
rik, lehetséges, hogy valamit ebből ki 
fognak  fizetni;  megbízottunk eljárt eb-
ben az érdekben az illetékes bukaresti 
tényezőknél. 

A tanítók utolsó havi fizetésének 
igazolását a miniszter ismét a tanfelü-
gyelőségekre bízta, így hát ezután nem 
kell a minsztériumhoz fordulni  ezen 
certificatért. 

Az egyesületi tagdijak beküldését 
kérjük ugy a kisebb, mint a nagyobb 
nyugdíjasoktól egyaránt. 

Áz elnökség. 

AZURCRÉME, 
azepl5,  májfolt,  pattanás,  mitesszer 
ellen.  Az arcbőrt  simává,  Odévé,  fiata-
lossá teszi.  Egy  tégely  ára  40 leu. 

Egy  darab 
AZÜR-SZAPPAN 

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

ROMÁN LAPSZEMLE. 

A Cuvániul  márc. 9-íki számában 
I. Tolan folytatja  kampányát az Emke 
ellen. Szerinte az Emkének egyetlen 
célja az volt, hogy a magyar pusztát 
a közbeeső román területek elmagya-
rositása utján összekösse a székely-
séggel. Ebben a munkájában az 
Emkét az összes magyar hatóságok 
támogatták. De támogatta a katholíkus 
Státus és a püspökök is. Az Émke 
iskolaalapításait is ez a cél irányította. 
Iskoláit mindig u. n. veszélyeztetett 
területeken állította fel,  aztán átadta 
az államnak s az igy szerzett pénzen 
uj iskolákat alapított. Maga az En.ke 
dicsekszik azzal, hogy 163 iskolát 
alapított és összesen 268 ilyen expo-
nált iskolának viselte gondját. Mi sem 
jellemzi jobban ezt a tendenciát, mint 
az, hogy első iskoláját Balázsfalván 
alapította meg. 

» 

A Cuvántul  márc. 11-ikí számá-
ban azzal vádolja az aradi kisebbségi 
sajtót, hogy a román hatóságok s a 
mai határok ellen izgat. Különösen 
kiemeli a Reggel című lapot, mely 
Titulescu hirtelen visszaérkezésével 
kapcsolatosan arról ír, hogy Arad 
vidéke rövidesen visszakerül Magyar-
országhoz, valamint az Erdélyi Hír-
lapot, mely regátellenes tendenciákkal 
a tanfelügyelőséget  támadta. Erélyes 
megtorlást követel. 

A Tardieu féle  javaslattal kap-
csolatosan a román lapok előbb csak 
távíratok közlésére és külföldi  sajtó-
hangok ismertetésére szorítkoztak. 
Azonban ujabban szinte valamennyi 
lapban egyszerre, nyilván politikai 
irányításra, megindult a hozzászólások 
sorozata, még pedig többnyire aláírt 
cikkek formájában. 

A Curenttil  márc. 9-iki számában 
Pamfil  Seícaru mindennapos vezércik-
két ennek a kérdésnek szenteli »A 
dunai államok blokkja* cím alatt. Ha 
A — Hobabűrgok néha i niunarcíliájB, 
mondja bevezetőjében többek között, 
a nemzeti gondolat szempontjából 
súlyos erőszakot jelentett, politikailag 
tehát non sens volt, gazdasági szem-
pontból viszont harmónikus egészet, 
az ipari és agrártermelés állandó 
egyensúlyát jelentette. A néhai mo-
narchia területén alakult hat állam ezt 
a gazdasági egységet feldarabolta  s 
kénytelen volt mindegyik külön a 
maga területén az uj viszonyokhoz 
alkalmazkodni. Különösen az agrár-
államok közülök élnek meg mostaná-
ban súlyos pillanatokat. Magyarország 
sem követett politikai célokat, amikor 
külföldi  fizetéseire  moratóriumot kért, 
hanem egyszerűen nem tudott fizetni. 
A magyar puszta földmivesének  derék 
munkája hiábavalónak bizonyult, mert 
terményei nem találtak piacot. Hang-
súlyozza, hogy Tardieu javaslata nem 
követ titkos politikai célokat, amit az 
bizonyít legjobban, hogy a tervet egy-
idejűleg Brüningnek is tudomására 
hozták, Európa gazdasági érdekei 
egyetlen egységet alkotnak. Az elszi-
geteltség, melyben ma az európai 
államok élnek, az agrárországokra 
aránytalanul nagyobb kockázatokkal 
jár. EzeKnek az államoknak az érdekei 
közösek, megsegítésük az európai 
közgazdaságnak egyetemes érdeke, 
Tardieu javaslata a helyzet bölcs 
mérlegelését és okos kezelését jelenti, 
— Az Ordineában  márc, 10 ikén Ion 
Foti mindennapos cikkét szintén e 
kérdésnek szenteli, még pedig Massaryk 
személyével kapcsolatban, akiben a 
középeurópai tervek egyik nagy ko 
vácsolóját látja. Ennek a blokknak 
alkotó elemei egyfelől  a kisantant, 
másfelől  Ausztria és Magyarország 
volnának. Ezek a kis államok vala-
mennyien sietve adták meg kedvező 
válaszukat a javaslatra. Anglia azonban 
csak formaszerint  járult hozzá, Német-
ország pedig ellenségesen áll szemben 
vele. Hogy a francia  terv hatásos 
Isgyen, azonnali alkalmazására van 
szükség. Preferenciális  vámokat azon-
ban ném lehet hosszabb időre alkal-
mazni, mert azt a kereskedelmi szer-
ződések záradékai nem engedik. Tar-
dieu kísérlete azonban a legnagyobb 
jelentőséggel bír. Éppen az a düh. 

Rendkivill olcsó árakon 

szerezheti ba szükségletét 
harisnyákból, keztyUkböl, ri-
dikUlökböl, kombínékból, kül-
földi Kelim hárászokból, kézi-
munka anyagokból, női fehér-
nemüekből, pulóver- és golf-

kabátokból. 
Olcsó árak ! Szolid kiszolgálás I 

Á l l a n d ó g y á r i l e r a k a t . 

Ordelt János-cégnél 
mellyel a német sajtó támadja, mutatja 
azt a jelentőséget, amit megvalósulása 
,v;agával hozna. Ausztria második 
Svájccá válhatnék, ha a Duna meden-
céjében találhatná meg életfeltételeit. 
A Duna medence országai pedig ha-
talmasabb és gazdagabb gazdasági 
egységet alkothatnának, mint amilyen 
a néhai osztrákmagyar .monarchia 
volt. — A Cuvánlulban  márc. 9-én 
Vladimír lone&cu >Dunai konföderáció* 
címen foglalkozik  a kérdéssel. Nem 
ismerjük még, ugyinO.nd, Tardieu ter-
vének gazdasági elképzelését, ugy 
tudják azonban, hogy regíónáiis szer-
vezkedésről van szó, mely elkalmas 
volna, az érintett államok gazdasági 
érdekeit előbbre vinni. A francia  kül-
politika már Briand ösztönzéseire is 
sokszor foglalkozott  ezzel ^ tervvel. 
Most Olaszország is határozottan ked-
vező állásponton van a kérdést illető-
leg. Ha Róma és Páris ebben a kér-
désben megegyeznek egymással, Né-
metország ellenzései dacára is nagy 
lépést tenne előre ez az ügy. — Az 

"unfversul  (márc. 9.) bár névtelenül, 
de szintén vezércikkben foglalkozik  a 
kérdéssel. A problémát eddig az hát-
ráltatta, szerinte, hogyanagyhatalmak 
meggyőződés nélkül kezelték azt. Ma 
e tekintetben lényegesen megváltozott 
a légkör. Az a körülmény, hogy Tar-
dieu hosszas és alapos előzetes meg-
beszélések után lépett csak tervével a 
nyilvánosság elé, kezességet jelent 
arra nézve, hogy a kérdést különösen 
a gyakorlati megvalósítás szempont-
jából alaposan tanulmányozták. A 
német sajtó ugyan azt jelenti, hogy 
Itália és Anglia nem járulnak hozzá 
Tardieu tervéhez, az olasz sajtóból 
azonban az tűnik ki, hogy a fascista 
és a britt kormány között már folynak 
is a megbeszélések erről a problémá-
ról. — Az Universul  március 9-iki 
számában jelenti, hogy a párisi Le 
Temps, Excelsior, Le Journal és a Le 
Petit Journal egyidejűleg hozták az 
alábbi közleményt: Tardieu javaslata 
Prágában a legnagyobb érdeklődést 
keltette s kedvező fogadtatást  talált, 
azoknak az aggodalmaknak az ellenére 
is, melyeket agrárkörök hangoztatnak. 
Anglia és Olaszország hozzájárulását 
ugy magyarázzák, hogy Anglia egy-
felől  minden rekonstrukciós munkában 
részt vesz, Olaszország részére pedig 
másfelől  azt jelenti e terv, hogy ez-
úttal nem marad ki a középeurópaí 
csoportosulásból, ahogyan az a kis-
antant megalakulásánál történt. Ausz-
triának, különösen azonban Magyar-
országnak részvétele az uj elgondo-
lásban az olasz kormányt arra fogja 
kényszeríteni, hogy különösképpen 
Magyarországnak jelentősége és helye 
érdekében állást foglaljon  és azon 
őrködjék, hogy az ne csökkenjen. A 
kérdést azonban a legnagyobb okos-
sággal kell kezelni és veszélyes illú-
zióktól őrizkedni tanácsos lesz. Az a 
veszély is fennforog,  hogy most újra 
feltámadnak  a régi M'tteleurópa tervek. 
És éppen ilyen fontos  volna tudni azt, 
hogy vájjon Magyarország lemondva 
a revíziós agitációról, hajlandó lesz-e 
a gazdasági támogatás ellenében po-
litikai feltételektől  eltekinteni, — A 
Curentiil  március 10 ikén részletesen 
ismerteti azt az emlékiratot, mellyel 
az olasz kormány Tardieu javaslatára 

válaszolt. Olaszország, mondja többek 
között az emlékirat, az államok gaz-
dasági együttműködésére vonatkozó 
minden tervet nagy érdeklődéssel 
fogad  s ez a gondolat vezette akkoi: 
is, amikor Ausztriával és Magyaror-
szággal gazdasági jelentőségű meg-
állapodásokat kötött. Ennek a három 
országnak a kormányai ma is állan-
dóan azzal foglalkoznak,  hogy ezeket 
a megállapodásokat minél tökélete-
sebbé tegyék és a közöttük kialakult 
gazdasági kapcsolatokat elmélyítsék. 
Olaszország ugy véli, hogy ennek a 
három államnak — Itáliának, Magyar-
országnak és Ausztriának — ez a ki-
alakult együttműködése hathatós ap-
portot fog  jelenteni a közös munkában. 
Éppen azért nem találja célravezető-
nek az olasz emlékirat azt, hogy az 
együttműködés részleteinek megbeszé-
lését a dunai államok egymásközti 
tárgyalásaira bízzák, mint azt a fran-
cia javaslat tervezi. Sokkal célszeiűbb-
nek találná, ha a tárgyalásokon kez-
dettől fogva  résztvennének, Franciaor-
szág, Anglia és Olaszország képviselői 
is, mert igy a tárgyalások rendén 
alakulhatna ki a megegyezés és nem 
születhetnének mégolyan határozatok, 
amelyek egyik vagy másik nagyhata-
lom számára utóbb elfogadhatatlanok 
lennének. Mindenben elfogadva  a 
francia  javaslatnak arra vonatkozó 
véleményét, hogy Középeurópa gazda-
sági életét szanálni kell, annak a 
véleménynek ad kifejezést  az emlék-
irat, hogy emellett még sürgősebbnek 
tartja a katasztrófális  bajokkal küzdő 
középeurópai államok pénzügyi kise-
gítését, hogy esetleges katasztrófák 
elkerülhetők legyenek. 

Sörfogyasztók  figyelmóbe! 
Ha sört vásárol, kórem 
őrizze ellen a dugót. A 
CELL-sörnól a dugó be-
égetett cégjegyzósemmel 

van ellátva. 
Szö l lős i Samu. 

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. 

A Szejkevíz 
fogyasztóinak szives tudomására 
hozzuk, hogy Jóllehet a viz árát 
le is szállítottuk, mégis nagy 
költséggel most egy nickel töltö-

szerkezetet is felállítottunk. 
Ezen berendezés folytán a viz 
közvetlenül, a levegővel való 
érintkezés nélkül kerül a forrás-
ból a korsóba, szénsavdús és 

kristálytiszta. 
Szejkeforrás-kezelöség. 
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A német birodalmi elnök-
választftB  nem végződött Hindenburg 
végleges győzelmével, mert bár egye-
dül 18 millió 661 ezer szavazatot ka-
pott, az abszolút többséget még sem 
érte el, s ezért április 10 ikén uj vá-
lasztás lesz. 

Halalosáa. Özv. Lántzky  Sán-
dorné  Gillyén Krisztina 63 éves korá-
ban, hosszas betegség után, f.  hó 
11-ikén, városunkban elhunyt. Kiter-
jedt és tekintélyes rokonság gyászolja. 
Nagy részvét mellett temették. 

Miklós  Antal,  Máréfalván  66 éves 
korában, f.  hó 16-ikán elhunyt Tekin-
télyes család, nagyszámú rokonság 
gyászolja. 

Török  Ferenc  nyug. igazgató ta-
nító, f.  hó 12-ikén 61 éves korában, 
Bözöd községben elhalt. A kulturának 
és közéletnek ismert, érdemes mun-
kása volt. Tekintélyes család gyászolja. 

A Ssékely Dalegylet, mint 
már mult számunkban megemlítettük, 
húsvét másodnapján, a Bukarest-szálló 
termében rendezi Kálmán Imre zene-
szerző világot bejárt operettjét, a »Ma-
rica grófnő«-t.  A darabról elég annyit 
felemlítenünk,  hogy alig van nap, hogy 
valamelyik európai rádió műsorán ne 
szerepelne ez a gyönyörű muzsikáju 
operett. A darab sikerét teljesen biz-
tosítja a Dalegylet kipróbált műked-
velő gárdája és zenekara, valamint 
műszaki személyzete, akiknek közös 
céljuk az, hogy tökéletes előadással 
kedveskedjenek közönségüknek. Az 
egyes felvonásokban  előforduló  mulató 
jeleneteket Kónya Jancsi és zenekara 
kiséri, ő fogja  az előadást követő tánc-
hoz is a zenét szolgáltatni. A ren-
dezés munkálatait Csendőr Jenő látja 
el szakavatotsággal, a zenekart pedig 
Kiss Elek karnagy fogja  vezényelni, a 
tőle már megszokot precizitással. A 
jelenlegi gazdasági állapotokra való 
tekintettel a helyárakat a Dalegylet 
vezetősége a legminimálisabb összeg-
ben szabta meg, hogy ezzel is lehe-
tővé tegye mindenki részére, hogy a 
húsvét másodnapját otcsón és kelle-
mesen tölthesse el. A vezetőség ez 
uton kéri a közönséget, hogy az előadás 
pontos megkezdését segítse elő az-
által, hogy a falragaszokon  hirdetett 
időpontban pontosan jelenjék meg. 
Egyéb tudnivalókról a napokban 
megjelenő falragaszok  adnak bővebb 
felvilágosítást. 

A földreform  függő  ügyei-
nek likvidálása. A minisztertanács 
minden évben elrendeli a földreform 
sürgős befejezését.  A Jorga-kormány 
is kiadta tavaszi ukázát, ennek dacára 
a megszokott lassúsággal döcögnek 
tovább az ügyek. A minisztertanács a 
folyó  évre tervbe vette a még elinté-
zetlan birtokbaadások végrehajtását 
és a tulajdonjogi okmányok kiállítását. 

A Református  Nősxövetség* 
tea-est6lye. A helybeli Református 
Nőszövetség húsvét első napján d. u, 
•5 órakor, a kollégium tornatermében 
szeretetvendégséget rendez és a részt-
vevőknek teát szolgál fel.  Ez alka-
lomból kifolyólag  Jézus életéből fog-
ják bemutatni a virágvasárnapi, nagy-
pénteki és húsvéti eseményeket, tisztán 
bibliai alapon, megfelelő  korhű jelme-
zekben. Tekintve azt, hogy ilyen 
vallásos jellegű dolgokat még nem 
mutattak be városunkban : a közönség 
igen nagy érdeklődéssel néz elébe. 

Ások a .tartalékosok, akiket 
más sorozási (kerületből (cercultól) 
utaltak át ide, a rendőrség utján kapott 
értesítés szerint, 30 napon belül a 
helybeli cerculnál kell, hogy jelent-
kezzenek, s beadják lakóhely-változ-
tatásra vonatkozó kéréseiket. 

Kónya Jánosi ós Bodrogi 
Baláxs közös hangverseny- és nóta-
estélyüket f.  hó 20 ikán, virágvasár-
napján este 9 órai kezdettel Szabó 
Károly vendéglőjében közkívánatra 
megismétlik. Hírneves és népszerű prí-
másunk zenekara és kedvelt mű-
kedvelő énekesünk együttes szereplé-
sének már a korábbi alkalommal, márc. 
6-ikán, nagy sikere volt, a megjelent 
szépszámú közönség alig tudott betelni 
a szebbnél-szebb zeneszámokkal, meg-
kapó, régi magyar nótákkal. Aki ha-
sonló kellemes szórakozást sóhajt erre 
ezen az ujabb estélyen ismét alkalmat 
találhat. 

Ssinielődás és táncmulatság 
Kereacturon. A székelykereszturi 
Jótékonycélu Polgári Társaskör, hogy 
az őszön épített aggmenház miatti 
adósságát rendezhesse, húsvét másod-
napján este 8 órai kezdettel, a Walter 
termeiben nagyszabású színíelőadással 
kapcsolatos táncmulatságot rendez. 
Előadják a Fruska cimű, 3 felvonásos, 
szellemes vígjátékot, melynek minden 
szereplője tehetséges műkedvelő, akik-
nek személye már előre biztosítja a 
megjelenő közönséget arról, hogy a 
műsort élvezettel hallgathatja végig. 
A darabot Nagy Béla, az egyesület 
lelkes jegyzője, a helybeli műkedvelő 
társaság rendezője, rendezi színre, aki 
minden tudásával azon igyekszik, hogy 
ne csak az előadás legyen jó, hanem 
a színpad berendezése is kifogástala-
nul szép legyen. Az estély rendezői a 
tánctermet húsvéti jellegű díszítéssel, 
szőkőkuttal és szép világítással akarják 
kellemessé tenni.. Gondoskodnak arról 
is, hogy a táncteremben a vidékről 
megjelenő hölgyek számára öltözőt 
rendezzenek be. Belépti dij nem les."., 
de a rendezőség önkéntes adományo-
kat kér, mert reméli, hogy mindenki 
tehetsége szerint segítségére fog  sietni, 
annál is inkább, mert amellett, hogy 
nemes célt segít, egy kellemes estében 
is részesül. 

Értesítés. A róm. kath. jellegű 
első temetkezési egylet folyó  hó 20-
ára kitűzött rendkívüli közgyűlése nem 
lesz megtartva. A közgyűlés megtartá-
sának napjáról az egyíet tagjai a pénz-
beszedők által lesznek értesítve. Az 
elnökség. 

Tavasai  kalapok 
legújabb  divat  sterint,  nagy  választék-

ban, feHünÚ  olcsó  áron  kaphatók 
Dr. LÁnyi  Imrénénéi 

Odorheiu,  Piac-tér,  Lörincz  és Zakariás 
üzlete  fB/ítt  az emeleten. 

Vallasos estély. A szombat 
falvi  JÍj. Egylet f.  hó 20 án, vasárnap 
este 8 órai kezdettel vallásos estélyt 
rendez. Alkalmi beszéden kivül lesz 
páros jelenet, szavalat és 2 egyfelvo-
násos vígjáték. Mindenkit szívesen lát 
a rendezőség. 

A vAimagy^i iHref«otn»  i^ 
meleg felkarolásban  részesítette a Me-
zőgazdasági Kamara által megindított 
gyümölcstermelésí mozgalmat. Ugyanis 
f.  hó 7-én 3790 sz. a. kiadott körrendele-
tében felhívta  a községi elöljáróságokat 
ezen rációnálís, azaz igen hasznos terme-
lési ágazat teljes pártolására a gyü-
mölcstermelésnek mindenik községben 
leendő kiépítésére. Útmutató vezérfo-
nalképpen ajánlja erre a célra Gyer-
kes Mihálynak : A legújabb gyümölcs-
termelés című most megjelent köny-
vét. Ez a buzdítás az ügynek csak 
előhaladását szolgálhatja. A községek 
helyi hatóságain most a sor, hogy a 
szükséges lépéseket megtegyék ezen, 
a nép jövedelmét fokozó  gyümölcs 
termelés célszerű űzembeinditása ér-
dekében. 

Meghalt Vasas-bá. Ezen a 
néven volt közismert alakja városunk-
Vasas  Ferenc,  az öreg csézás kocsis, 
aki régebben Ugrón Gábornál szol-
gált, később pedig öreg Ugrón Lá-
zárnénak volt kocsisa s a postakocsi 
bakján is ő ült, szájában a jellegze-
tes, örökös kurtapipával. Az utóbbi 
éveket özv. Ferenczy Istvánné udva-
rában élte le, megöregedve és elgyen-
gülve. Szentmihályi születésű volt. 
Végelgyengülésben halt meg március 
13 án 82 éves korában s 15 én te-
mették a kórház halottas házából, az 
unitárius vallás szertartásával. Tisz-
tességtudó, becsületes ember volt és 
hűséges alkalmazott. Béke poraira! 

X Napi lapok elárusítására rik-
kancsot keres a kiadóhivatal. 

Blozlhirek. Szombaton este fél  9 óra-
kot a csütörtökön bemutatott Mary Dougan 
bünpere cimü film  közkívánatra még egyszer 
Hogy a megrendítő filmet  mindenki megnéz-
hesse, a helyárak 12—10—8 lej — Vasárnap 
d, u. fél  6, este fél  9 órakor Mámoros éjsza-
kák, L Kessel, Rongyos hercegek c. híres re-
génye után. Rendkívül nagyszabású orosz, 
hangos film.  Megkapó dráma a menekült oro-
szok életéből Párís éjjeli mulató helyein. A 
kozákok csodás kórusa, a híres kozák késtánc, 
a kozákok legmerészebb lovas mutatványai. A 
főszerepben  Natalia Lisenko. Jaques Catelaín, 
a leghíresebb orosz színészek. — Helyárak 
22—17—12 leu. — Csütörtökön nincs mozi-
előadás, Húsvét első napján Hrrom szerelmes 
nap, vagy a Rajna leánya, a főszerepben  Wer-
ner Füttererrel Szenzációs hangos film.  — Jön 
Az Opera fantomja,  Lon Chaneyvel. Szenzá-
ciós hangos film  — Jön A királyok királya, 
vallásos tárgyú nagy filmesemény. 

Convocare. 
Societatea Anonima Cassa de 

Pástrare Economicá din Zetea cu 
onoare Vá invitá la 

adunarea generalá 
ordínará 

ce o va tinea la 28 Martié 1932 
d. m. 4 ofa  ín localul propriu conform 
§ 8 §i 10 din statutele instítutului. 

Heghivó. 
A Zetelakí Gazdasági Takarék-

Betéti Részvénytársaság 1932 évi már-
cius hó 28 án d. u. 4 órakor, saját 
helyiségében 

rendes közgyűlést 
tart, melyre a t. részvényesek az alap-
szabályok 8 és 10 §-ai értelmében 
meghívatnak. 

P p o g p a m i 
1. Raportul directiunei comítetu-

luí de supraveghere pe anul 1931. 
2. Inaíntarea ra^iunei finale,  dístri-

buire a proíituluí net §í desárcinarea 
directiunei a comitetuluí de supra-
veghere. 

3. Alegeroa dírec^iuneí §i comite-
tuluí. 

4 Hotáráre asupra socotelilor. 
5. Salarizarea func^ionarilor. 
6. Propunerí. 

Zetea, la 14 Martié 1932. 

Directionea. 

Tápgysopozat i 
1. Igazgatósági és felügyelőbízott-

sági jelentés az 1931 évről. 
2. A zárszámadás megvizsgálása, 

nyeremény felosztása  és a felment-
vény megadása. 

3. Az igazgatóság és felügyelőbi-
zottság megválasztása. 

4. A felszámolás  feletti  határozat 
5. Tisztviselők fizetésügye. 
6. Indítványok. 

Zetea, 1932 március 14. 

Aí igazgatóság. 
Szinielőadas SBombatfalván, 

A szombatfalvi  gazdakör f.  hó 28 án 
este 8 órai kezdettel a népházban, 
tánccal egybekötött színielőadást ren-
dez. Színre kerül a »Bolondok grófjac 
cimü háromfelvonásos  népszínmű, 
melyre a nagyérdemű közönséget a 
gazdakör ezúton hívja meg. 

X KösBÖnetnyilTánitás. Mind-
azoknak, kik szeretett, drága jó édes-
anyám elhunyta alkalmával részvétük-
kel, fájdalmamon  enyhíteni kívántak 
éá temetésén résztvettek — fogadják 
ezúton is hálás köszönetemet. lAn-
tzky  Sándor. 

A városban is vesxedelmet 
jelenthet ax olvadás. (Panaszos 
levél.) Végre, március közepén, meg-
kezdődött az olvadás, amelyet eléggé 
vártunk. Ugyanekkor azonban váro-
sunk egy része méltán retteghet egy 
bekövetkezhető árvizveszedelemtől, de 
ennek ellenére a városi hatóság még 
mindig tétlenül nézi, hogy a város 
felső  felén  a Kűküllő medre és partja, 
de főképpen  a Vargapatak medre 
színültig van rakodva hóval, amely 
hórakások egy gyors olvadás esetén 
elképzelhetetlen károkat idézhetnek 
elő. Még mindig nem késő, városunk 
vezetősége nyugtassa meg tehát a 
közönséget s minden lehetőt kövessen 
el az árvizveszedelem kikerülésére. 

A kerekes, kovács ipartár-
sulat f.  hó 29 én d. e. 9 órai kez-
dettal tartja évi rendes közgyűlését 
Moldván István helyiségében Bethlen-
utca 24 sz. alatt, melyre a társulat 
tagjait tisztelettel meghívja az elnökség. 

Bagadocó madarak mérge-
sósé. A Vadásztársaság ezúton figyel-
mezteti Küküllőkeményfalva,  Zetelaka, 
Sükő, Malomfalva,  Kecsetkisfalud,  Jás-
falva,  Ége, Dálya, Ócfalva,  Lengyel-
falva,  Bögöz, Magyaros, Béta, Dobó, 
Vágás és Székelyudvarhely lakosait, 
hogy a város és felsorolt  községek te-
rületén a ragadozó madarak mérge-
zését megkezdte. A mérgezett mar-
havért az említett községek határán 
helyezték eí s óvja mindenki házi-
állatait (szárnyasokat) a mérgezett ha-
tárok felkeresésétől. 

Egy nag^ kapukulcsot talál-
tak, mely a rendőrségen van. Magát 
igazoló tulajdonosa ott átveheti. 

Székely estély. így nevezhet-
nők azt a kulturestélyt, melyet a hely-
beli református  egyház rendezett márc. 
hó 13 ikán a kollégium tornacsarnoká-
ban. A műsor minden egyes pontja 
®gy egy színes, beszédes darabot mu-
tatott be a székely nép életéből, je-
lezni akarván, hogy milyen az igazi 
székely élet, székelynép, melyről any-
nyit írnak, annyit beszélnek. Vajda 
Ferenc megnyitójában a székely lelket 
jellemezte találó szavakkal és két szé-
kely költőről : Fülei Szántó Lajosról 
és Farczádi Sándorról emlékezett meg. 
Füleitől: Kökösi Róza, Farcáditól: 
Imecs Béla szavalt egy egy szép íbl-
teményt. B. Sólypm Edith és Horváth 
Lajos elsőbben külön-külön, azután 
kettesben a nyikómenti feleselőt  énekel-
ték, székely népi öltözetben. Újvári 
Elvira precíz zongorakisérete mellett. 
Ezeket a dalokat Szittya H. Lajos 
gyűjtötte össze és bocsátotta közre. 
Sok helyen mutatják be a székelyt da-
lában. Jó volna, ha mindenki, aki a 
székelyt dalában, népies viseletében 
akarja ismerni és ismertetni: az ere-
deti forrásból  meritne, különben kifor-
gatják ezt a népet igazi mivoltából. 
A két székely énekes aztán Bánya 
János tanár vezetett végig a Hargitán : 
színes vetített képekkel. Nem tudtuk: 
a Hargita szépségében gyönyörköd-
jünk-e, vagy e csodás hegylánc bel-
sejében rejlő, kiaknázatlan kincshal-
mazra figyeljünk  ? Bányai előadása ugy 
tudományos, mint közgazdasági szem-
pontból is felette  érdekes és tanulsá-
gos volt. Nagy közönség vett részt az 
emlékezetes, szép székelyestélyen és 
meleg ünneplésben részesítette az elő-
adókat. Előző este az ifjúság  gyönyör-
ködött a székelyestében. Az estélyt 
Vajda Ferenc köszönő szavai zárták be. 
— Az óriási érdeklődésre jellemző, 
hogy két estélyen zsúfolásig  megtöl-
tötte a közönség a termet s rengeteg 
volt a kimaradottak száma. 

Meghivó közgyűlésre. A Szé-
kelyudvarhelyí Kath. Legényegylet f. 
hó 20 án, vasárnap d e. 11 órakor 
tartja évi rendes közgyűlését a róm. 
kath. fiuinternátus  dísztermében. Me-
leg szeretettel hívja meg az ifjúsági 
ügy barátait. 

3 lámpás rádió 3300 L. 
4 lámpás Hartley 4000 L. 
5 lámpás rádió száraz anódtelephez, melynek anőd-

áram-fogyasztása  12 milliamp., mig a forgalomban 
levő 4—5 lámpás rádióké 24—30 milliamp. . . 4200 L. 

Band-Pass Schnell, ízelektiv, árnyékolt rácsu, nagy 
hangerejü 4 lámpás rádió. Modern kapcsolású, 
ideális készüléJ. 5500 L. 

3, 4 lámpás háláxati lci«zülékek árát a következő hir-
detésemben /»2lom. Javításokat, régi kapcsolások átalakítását 

olcsón vállalom. 
Albert tanár rádiótechnikai mííhAlTra 
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A s Oltáregylet mult vasárnapi 
műsoros délutánja, amely húsvét előtt 
az utolsó volt, a megszokott érdeklő-
dés mellett folyt  le. A bevezető imád-
ság után Császár Nusi játszott zon-
gorán, sok lelki élvezetet szerezve. 
Emma néni üdvözlése c. dalosjáték-
ban szeretetreméltók voltak a kis óvo-
disták. Kónya Jancsi hegedűszólója 
Tóth István zongorakisérete mellett a 
szivekbe markolt. Egy magyar rap 
szódiát játszott bravúrosan, tanúságot 
téve, hogy nemcsak a cigányzenének 
hivatott mestere. Ráadással is kellett 
szolgálnia. Szabó Judith tanárnő nagy 
felkészültséggel  beszélt a gyermekjá-
tékok lélektanáról. Szakelőadása külö-
nösen a gyermekneveléssel foglalko-
zókat bilincselte le. Bonda Árpád kel-
lemes énekszólója, Császár Nusi zon-
gorakisérete mellett, ezúttal is nagy 
hatást váltott ki. Ülkei Dénes, legény-
egylet! tag, egy vallásos tárgyú köl-
teményt szavalt mély átérzéssel. Pál 
István prelátus által mondott köszönő 
szavak után a szokásos imádsággal és 
énekkel végződött a műsoros délután. 
Húsvét után lesz a tizenkettedik oltár-
egyleti ünnepély, április S ikán. 

Jönnek mári Budapesti rádió-
híradás szerint, a Dunántulra megér-
kezett a barázdabillegető, vagy ahogy 
nálunk nevezik : a leánykamadár. Va-
dászember tudja, hogy ez az lelőhir-
nöke, nemcsak a tavasznak, hanem 
~ a szalonkának is. Ha egy jó déli 
szél beavatkozna a hóolvadásba, 
nemsokára nálunk is meg kell jelennie 
a leánykamadámak s követni fogja  őt 
legtitokzatosabb vándormadarunk, a 
szalonka is s megtesz a vadászok első, 
tavaszi öröme. 

Uéntelepek vármegyénkben. 
A Mezőgazdasági Kamara az 1932 évi 
szezonra Székelyudvarhely, H. Szent-
pál, Dálya, Keresztúr és Nagysolymos 
községekben létesített méntelepeket s 
ezeken kivűl Etéd községben is van 
méntelep. A méntelepek működésű-
ket megkezdték. Fedeztetési dij 100 
leu. mely összeg városunkban a Me-
zőgazdasági Kamaránál, a többi köz-
ségben pedig a méntelep gondozóinak 
kezéhez fizetendő  nyugta ellenében. 

Sikerfiit  dalestély Síékely-
mUBtnán. A Székelymuzsnai Ref. 
Dalkör a Kányádi Ref.  Dalkör közre-
működésével f.  hó 5-én tánccal egy-
bekötött dalestélyt rendezett a követ-
kező műsorral: 1. Kacsóh : Késő ősz 
van. Előadta a két dalkör együttesen. 
2. Leánykérő c. népszínművet előad-
ták a székelymuzsnai ref,  műkedvelők. 
3. Csokonay—Szügyi: A tihanyi echó-
hoz. Előadta a Kányádi Ref.  Dalkör. 
4. Serly: Mire ragyog a sok csillag. 
Előadta a Székelymuzsnai Ref.  Dalkör 
vegyeskara. 5. Csite K. Tóth Lidi c, 
népszínművét előadták a székelymuzs-
nai műkedvelők. 6. Három dal: Dar-
vak nótája. Káka tövén. Fáj, fáj,  fáj. 
Előadta a Kányádi Ref.  Dalkör. 7. 
Sarudy Ottó: Két gyöngye volt. Nép-
dalegyveleg. Előadta a Székelymuzs-
nai Ref.  Dalkör. 8. Nóti Károly : Szecs-
kavágó c. tréfás  jelenetét előadták a 
székelymuzsnai műkedvelők.9. Petőfi: 
Juhászlegény, szegény juhászlegény. 
Előadta a Kányádi Ref.  Dalkör, 10. 
Fövenyessy: De ki tudnám panaszolni 
magamat c, népdalegyvelegét és Jo-
anovits—Révfy:  Dalfüzérét  előadta a 
Székelymuzsnai Ref.  Dalkör. A dalár-
dák szépen sikerűit énekszámaikkal 
nagy fejlődésről  tettek tanúságot, A 
műsor után reggelig tartó táncmulat-
ság volt. 

Oyümölosfaoaemeték  és bok-
rok köxÖB besserxése. Az Erdélyi 
Gazdasági Egylet gyűmölcsészeti szak-
osztálya az 1932 év tavaszán is kö-
zösen óhajtja beszerezni az érdekeltek 
gyümölcsfa-,  diszbokor-, stb. szükség-
leteit, Az összeírást már meg is kezdte 
és március 25 ig fogad  el bejelenté-
seket. A közös beszerzés előnye, hogy 
a gyümölcsös- és kerttulajdonosok el-
sőrendű csemetéket és bokrokat kap-
nak igen olcsón és kedvező fizetési 
feltételek  mellett. A bejelentések az 
EGE cimére küldendők be Kolozsvár, 
Str. Mure§anu (Attila u.) 10. 

A budapesti itudiő vasárnap 
este kiváló rádió-előadásban közvetí-
tette R. Berde Mária »Bűkkösi fonó« 
c. egyfelvonásosát,  A bájos szindara-
rabot egész terjedelmében közli a Pász-
tortűz legfrissebb  negyedik száma, 
mely a napokban hagyta el a sajtót. A 
színdarabon kivűl Hevesi Sándor »Lear 
király és a bolsevizmus® cimü szelle-
mes és aktuális tanulmánya, Vigilis 
Tamás és Zeromszki István tiszta 
irodalmi értékű novellái, Lampérth 
Géza, Varró Dezső és Zalay László 
versei, továbbá Husz Ödön, Gulyás 
Károly és mások érdekes cikkei, ta-
nulmányai éí kisebb közleményei te-
szik rendkívül érdekessé a Pásztortűz 
gazdagon illusztrált uj számát, mely-
nek ára 20 lej. A szerkesztői üzene-
tekkel és más érdekes rovatokkal is 
rendelkező kiváló erdélyi magyar szép-
irodalmi lap előfizetési  ára egész évre 
500 lej. Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Cluj-Kolozsvár, Str. Báron L. Pop (v. 
Brassai u.) 5. szám. 

A gyflmöloitermelési  akciót 
tovább folytatja  a kamara. Az 
Udvarhelymegyei Mezőgazdasági Ka-
mara a mult évben megindított gyü-
mölcstermelési akcióját ez évben is 
tovább folytatja.  E végből kiküldötte 
propaganda-előadások és gyakorlati 
bemutatások tartására Gyerkes Mihály 
gyümölcstermelési megbízottat, a föld-
mlvelésűgyi minisztérium gazdasági 
hivatala pedig Csiky .Attila gazdasági 
tanácsost, akik együttes eljárással fog-
nak a jelen évre kijelölt községekben 
gyümölcstermelés! buzditó és szervez-
kedési előadásokat tartani. Az első 
ily«n előadést folyó  hó 20-án, Vasár-
nap délután 3 órai kezdettel a róm, 
kath. fiúiskola  helyiségében fogják 
megtartani. Azután a községekben to-
vább folytatják  a megkezdett propa-
ganda- és bemutató előadásokat. Vár-
megyénk gyümölcstermelési szervez-
kedése az első megmozdulás ezen 
gazdasági ágazatban, örvendetes do-
log ez az élénk akcióba kezdés, mely, 
hisszük, mindenik községben élénk 
pártolásra fog  találni. 

A város gyümölcsöst létesít. 
A Székely Közélet márc. 5 iki számá-
ban volt errő! szó, s a Nyerges-meze-
jét ajánlották, mint erre alkalmast (ha 
komoly ez az ajánlat). Többször volt 
már arról is szó, hogy minden hely-
nek megfelelő  gyümölcsöt kell jó előre 
való gondoskodással kiválogatni. A mi 
magasabb helyeinkre nagyon alkal-
masnak találnék egy szerény^ külsejű 
almafajtát,  amelyet Abrudbánya kör-
nyékéről magam is jól ismerek s 1000 
m.-en felüli  magasságban terem. Az 
irodalomban bulzesdi alma néven is-
meretes (Bulzesd falu  Hunyadm. ha-
tárán, Abrudbánya és Brád között), 
s a lakosság érdekes ize miatt »pere-
mere«-nek nevezi. Budai József  a kö-
vetkezőket Írja róla : >A bulzesdi alma 
akkora, mint egy jól fejlet̂  vadalma. 

Ha elegáns és szép cipőt 
akar vásárolni, ugy Iceresse fel 

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

de Isten ami nemesség van egy al-
mában, azt mind ebbe pakolta. Mikor 
néhai Rudolf  trónörökös lejárt Hunyad-
megyébe medvére vadászni, a hunyadi 
urak megismertették vele ezt az almát 
s ezóta állandóan küldetett évről évre 
magának Bécsbe, c Ezeket az adatokat 
nemcsak megerősíthetem magam is, 
hanem azt a húsvét után beérő s az 
ananásszal vetekedő ízű almát a ma-
gasabb helyekre (hargitai platón az 
u. n. rezeken, lázakon) termelésre aján-
lanám. Éppen ugy az ott bevált disz-
nódi fűszerest  (Sükő völgyének) és a 
sárga nagy lószemü szilvát, mely íz-
ben és tömegben helyettesíteni tudná 
itt nálunk a kajszin barackot. Bányai 
János. 

Megint csak a falusi  nép 
réssére maradt drágább a on> 
kor. A kormány a nagy behozatali 
vámcsökkentés dacára alig egy pár 
lejjel szállította le a cukor árát, habár 
a cukorrépaárak kb. 30"/«-kal csök-
kentek. Bár SÔ /o k».\ olcsóbban ter-
mai; a gazda a cukorrépát, mégis drá-
gábban kell a cukrot megvásárolja kg.-
ként 1 lejjel, ha nincs vasútállomása a 
falunak.  A kartellt még ma is inkább 
védi a kormány, mint a gazdát, aki 
már nem a jövedelméből él, hanem 
vagyonának még meglevő roncsaiból. 
Ezek és az ezekhez hasonló esetek 
az okai annak, hogy ma a moratórium, 
holnap a konverzió kell védje a gazdát. 
Ha az okokat nem szünteti meg a 
kormány, egy év múlva megint ott 
lesz a gazdaközönség, ahol ma van. 

Régi harag miatt két erdő-
szentgyörgyi testvér. Székely Béres 
Rezső és Székely Béres Ferenc rátá-
madt a mult év augusztus havának 
31-ikére virradó éjjelén Kovács András 
havadtői lakosra, ennek az erdőszent-
györgyi határon levő esztenáján, ahol 
ez családjával együt aludt. Mikor pe-
dig az álmában kezén megsebesített 
Kovács segítségért a falu  felé  futott, 
behatoltak a kalíbába és ai ott talált 
edényeket összetörték, A törvényszék 
a napokban Székely Béres Rezsőt 
súlyos testi sértés bűntette, magánlak-
sértés és idegen ingóságok megrongá-
lása miatt 10 napi fogházra,  Ferencet 
pedig, ezekben való segédkezése miatt, 
2 napi fogházra  ítélte jogerősen. 

Gabonapiacon 
(Regina Maria 4 szám) két üzlet-
helyiség, mellette levő lakás pincé-
vel, emeleti lakással kiadó 1932 
ápr. 24 tői. Értekezni Gáspár Fe-
renc kereskedő edényűzletében lehet. 

A kereskedelmi és iparka-
mara kösleményei. A marosvásár-
helyi keresk. és iparkamara figyelmez-
teti a kerületébe tartozó cégbejegy-
zésre kötelezetteket és kűlönösöképpen 
a bejegyzéseiket eddig teljesen elha-
nyagoló kamarai kerűletbeli biztosító 
ügynökségeket, hogy a cégbejegyzési 
kérelmek beadására adott határidő e 
hó 31 én lejár. Miután ez a határidő 
meghosszabbítva nem lesz, a kamara 
mégegyszer felhívja  az érdekeltek fi-
gyelmét bejegyzési kötelezettségük tel-
jesítésére, amelynek elmulasztása köz-
tudomás-szerűleg súlyos következmé-
nyeket von maga után. — Porcelán-
üveg cserépkályha és kerámikat tár-
gyak előállításához szükséges kaolin-
homok, melyet eddig Legyeiországból 
és Bulgáriából importáltak, most már 
belföldön  is található, mely körül-
ményre az illetékes gyárosok és ipa-
rosok figyelmét  felhívjuk.  Megkeresé-
sek és érdeklődések a következő cím-
re küldendők : I. Marinescu Zicá, ke-
reskedő, Sílistra, Str. Portulul No. 8 

Piaci árak. A buza: 45—50, 
rozs : 34—38, árpa: 34—36, zab : 24— 
28, tengeri: 32—34, burgonya: 14—16 
leu vékánként. v—é. 

Kiadótulajdonos; a Könyvnyomda f)>T 
OdorhMn—aBékalyndvarhely. 

Árlejtés. 
A morftreni—nyikómalomfalvi  róm. 

kath. egyházközség iskolája kibővíté-
sére nyilvános árlejtést hirdet. 

Az árlejtés f.  évi ápril. 3 án d. 
u. 4 órakor az ískolahelyiségben fog 
megtartatni. 

Nyikómalomfalva,  1932 márc, 17, 
Rötn. Kaih.  lelkészi  hivatal 

HULLADÉK-PAPÍR 
napban (5 kilón felBl) 
10 lenért, kicsinyben 
12 lenért kapható a 

Könyvnyomda R. T. 
Szletében. 

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

240,000.000 ö s s z n y e r e m é n y . 
40«000 nyOfőSZánHa — A nyereményeket cégem utján fizetik  ki. 

A sorsjegyek Haros-, Csik-, Udvarhelymegyef fföeiárusltását  átvettem és az 
árusítást már mask^zdtenia sorsjegyeket postán a pénz előzetes beküldése mellett küldöm. 

R é v é s z E r n ő T á r g ü - M u r e § , P í a t a 47. 
Csiki i n t é í ö s é g : Gyergyó i in tézőség : 

Smi lov i tB M á r t o n n á l , fAerf^isrom-^i^'y-  M á r k I s t v á n n á l , C h e o r g h c n i . 
E l á r T J - s i t ó l c s L t k ö ^ ' ^ s e k : a z e g é s z m e g y e t e r ü l e t é n . 

KOnyyByomda 'Arsaaég Odorfaeia—Székelyudvirhely. 


