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É'lfiBzetési  Arak: 
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Fél évre 80 leu. 
Neeryed évre 40 leu. 
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A Dyugdij-Dyomor 
/szabályozása. 

egutóbbi vezércikkünk, mely 
á nyugdijasok vámszedőit pel-
lengérezte ki, nem mindenki-
nek a tetszésével találkozott. 
Még fenyegetőzésekről  is hallot-
tunk. Ugy érezzük, hogy ezek-
ben az ellenhatásokban mutat-
kozik meg a legnagyobb elis-
merése és a legfényesebb  igazo-
lása annak, hogy azt a cikket 
meg kellett irni. Valakinek már 
ki kellett kiáltania a suttogó 
panaszt, hogy ne a suttogások 
megszokásával gyöngüljön el az, 
hanem a nyilvánosság hangja 
által váljék erőteljessé. 

Vállaljuk a felelősséget,  ha 
a nyilt hozzányulásnak az lesz 
a következménye, hogy a kerülő 
uton való lehetőség bedugulásá-
val az az egy-két ember sem 
juthat nyugdijához, akiket a szo-
rultság erre a kerülő útra kény-
szeritett. Amikor a törvényes 
illetmények kifizetésének  rend- \ 
szertclensége immár rendszerré | 
kezd válni, akkor szolidáris vé- ' 
delmi frontot  kell alakitaniok az 
összes nyugdijasoknak. A kol-
lektív nyomor ellen — kollektiv 
szervezkedéssel kell fellépni.  A 
szervezkedés lényege és célja 
csak az lehet, hogy kiköveteljék 
és megvalósitsák az  egész  vona-
lon  az aránylagos kifizetés  rend-
szerét. E rendszerbe bele kell 
tartoznia minden köztisztviselő-
nek és nyugdíjasnak. A legna-
gyobbtól a legkisebbig. Más 
szóval: tartozzék bele a rend-
szerbe minden pénz, ami e me-
gyébe érkezik mindenféle  köz-
hivatalnok fizetésének  vagy nyug-
dijának az ellátására. Ne kapja 
kezhez fizetését  a magas állású 
hivatalnok se, hanem jusson 
abból aránylagos, százalékos 
rész a nyugdíjasnak is. Az 
aránylagos részesedés alól csak 
egy kivételnek legyen helye: 
meg kell határozni a létminimu-
mot, amit a nyugdíjasnak, vagy 
az özvegynek feltétlenül  meg 
kell kapnia. 

Ha ez megvalósul, akkor 
nem lesznek vámszedők és akkor 
AZ emberi érzésű pénzügyi tiszt-
viselőben nem fog  lelki harcot 
vivni egymással az ember és a 
hivatalnok és nem kell remeg-
nie, mint most, ha megesik a 
szive a könnyező özvegyen, aki 
jelbeszéddel mutatja, hogy hány 
gyermeke van és hogy azok 
éheznek, s ha e lelki megren-
dülésében elfelejtkezve  a tila-
lomról, kifizeti  neki, szabály-
ellenesen, az életmentő össze 
gecskét. 

Mit kell tudni a konverzióról? 
— Második közlemény. — 

Feltűnő érdeklődést keltett előbbi 
közleménytlnknek az a megállapítása, 
hogy a törvény által kedvezményezett 
adósok közé számittatnak a papok  és 
a ianitók  is.  Többen tették íel a kér-
dést, hô y a törvénynek melyik sza-
kasza mondja ezt ki? A követke-
zőkben adjuk meg a felvilágosítást.  A 
törvény kifejezett  rendelkezést nem 
tartalmaz a papok és tanitók kedvez-
ményezéséről. Azonban a törvénynek 
vannak még más olyan hézagosságai 
s vitára alkalmas homályosságai, 
amelyeknek pótlása és eloszlatása csak 
a parlamenti  tárgyalások,  miniszteri  i 
nyilatkozatok  és egyéb  jogforrások  alap- | 
ján lehetséges. Az adott esetben a jog- | 
forrás:  a miniszter kijelentése, melyet 
a tárgyalások rendén tett. De jogforrás, 
a jog-analogia elvénél fogva,  az ag-
rár törvény is, mely már akkor föld-
mivelőknek tekintette a papokat és ta-
nítókat. Mind ennek az alapja a ratio, 
az  észszerüség, mert a pap és a tanitó 
javadalmát, vagy annak nagy részét, 
földben,  vagy mezőgazdasági termé-
nyekben kapja ki, a közgazdasági vál-
ságban tehát, — ami a konverziós 
törvény létesítését szükségessé tette — 
ugyctnbban « sorsban o«sto£uak, minL. 
a valóságos föMmivesek.  Minthogy 
azonban a törvény világos rendelke-
zést nem tartalmaz a papok és taní-
tók adósságaira vonatkozóan, ezért 
ezeknek a hitelezői jogosan helyez-
kedhetnek arra az álláspontra, hogy 
az ilyen adósságok bejelentését a tör-
vény nem teszi részükre kötelezővé, 
tehát a papok és tanitók, ha a kon-
verziót igénybe akarják venni és ennek 
egyéb feltételei  fennforognak,  jól te-
szik, ha maguk jelentik be a bíróság-
hoz 8 konverzió kedvezményeire való 
igényüket. 

Ettől az esettől eltérőleg a tör-
vény általában elrendeli (a 20 holdon 
alóli esetekben), hogy a konverzió alá 
eső követeléseket maguk a hiteletSk 
kötelesek  bejelenteni.  Ennek elmulasz-
tása azzal a következménnyel jár, hogy 
a követelés a konverzióra jogosult in-
gatlanból nem hajtható fel  s ha az 
adós később valami más vagyont sze-
rezne, abból is csak a felekövetelés 
lenne felhajtható.  A hitelezőnek kell 
azt is kimutatnia, hogy az adós va-
gyonának legalább 30 százalékát teszi 
a földbirtok.  A hitelezőnek magának 
kell bejelentenie még azt is, ha az 
adós birtoka 600 méternél magasabban 
fekszik,  mely esetben, amint irtuk, 50 
holdig terjed a konverzió. 

A bejelentés ideje 3 hónap, mely 
a törvény kihirdetésétől számit s igy 
f.  évi julius 16 ig tart. Bejelentést ad-
hat be az adós is ugyanezen idő alatt, 
de erre nincs kötelezve. A járásbíró-
ság, mert ide kell beadni a bejelentést, 
megidézi az adóst is, a hitelezőt is és 
meghallgatja őket. A bíróság határo-
zatai ellen felebbezésnek  van lielye, 
melyet a határozat kimondásától szá-
mított egy hónap alatt kell beadni. A 
felebbezést  a törvényszék bírálja el s 
annak határozata ellen felfolyamodás-
nak van helye a táblához. A felfolya-
modás határideje is egy hónap, de 
azt már a határozat kézbesítésétől 
kell számítani. 

A nagyobb  birtokok  konverziójáról 
következő  cikkünkben  fogunk  tájékozta-
tót  adni.  Itt most megemlítjük mé| 
azt a lehetőséget, miképpen veheti 
igénybe egy 20 holdnál nagyobb bir-

tok ugyanazokat a kedvezményeket, 
melyek különben csak a 20 holdnál 
kisebb birtokot illetnék meg. A tör-
vény ugyanis megengedi a 20 hold-
nál nagyobb birtokosnak, hogy birto-
kát 20 holdra lecsökkentse e ezt kon-
vertálja. Ha ezt akarja elérni, 2 hó-
nap alatt (június 16 -ig) a járásbíróság-
hoz benyújtandó kérésben bejelenti 
ezen szándékát s a 20 holdon felüli 
többi birtokát felajánlja  a hitelezőknek 
a rendes törvények szerint való ki-
elégítésre. A biróság meghatározza, 
hogy a birtokos összes adósságából 
mennyi esik aránylagosan a 20 holdra, 
ezt az adósságrészt a kisbirtokra (20 
hold) vonatkozó szabályok szerint kon-
vertálja és az igy megmentett 20 hol-
das kisbirtokot, lehetőleg egy tagban 
adja ki az adósnak mégpedig ugy, 
logy abba beleessék az adós belső-
sége és lakóháza is. Ezt az átszerve-
zést kérheti az az adós is, akinek 
egyébként való konverziós kérését a 
biróság elutasítja s ez esetben a 2 hó-
napi határidő az .elutasító határozat 
ogerőre jutásának napjától számit. 

Magyar párfélet. 
Az Orsz. Magyar Párt udvarhely-

megyei tagozatának végrehajtóbízott-
sága mult pénteken, 22 én délután 5 
órai kezdettel ülést tartott a Pártott-
honban. Napirend előtt az elnöklő dr. 
Hínléder F. Ákos kegyeletes szavak-
kal parentálta el az elhunyt Nagy Já-
nos bizottsági tagot, akinek emlékét 
és a magyar ügy szolgálatában szer-
zett érdemeit jegyzőkönyvileg örökítet-
ték meg. 

Napirenden az elnök jelentést tett 
az utolsó ülés óta történt s a magyar-
ságot érdeklő eseményekről. A jelen-
tést a bízottság tudomásul vette. 

Foglalkozott a vh. bizottság a 
kisebbségi magyar ifju-nemzedék  kul-
turális, vallási és erkölcsi nevelésének 
és fejlődésének  ügyével s e kérdés fe-
letti hosszas és tartalmas vita azzal a 
határozattal végződött, hogy a tago-
zat felirattal  fordul  a pártközponthoz. 

Az Orbán Balázs emlék-bízottság 
jelentését és számadását a bizottság 
elfogadta  és a felmentvényt  megadta. 
Az emlékünnepély megrendezésére bi-
zottságot küldöttek ki. Több folyó  ügy 
letárgyalása után, a bízottság ü l ^ 
este fél  8 órakor végződött. 

PÉikkarSándor ref. püspök látogatása. 
Megérkezés. A ref. dalkör estélye. 
Makkal Sándor dr. püspök f.  hó 

23 án érkezett városunkba. Vásárhelyi 
János püspökhelyettessel és Illés Gyula 
dr. tanügyi előadóval. 24 én kíséreté-
vel Felsőboldogfalván  Bíró Áron jubi-
láris ünnepségén vett részt. Ugyanaz-
nap este városunkban a Református 
Dalkör rendezett a tornateremben kul-
turestélyt, melyen Vásárhelyi János 
püspökhelyettes tartott a közönség 
figyelmét  lebilincselő és a lelkeket 
megtermékenyítő előadást az áldozatos 
életről. Schweizer Albert afríkaijmisz-
sziónárius életéből mondott el apróbb 
részleteket, hogy a közönség belepil-
lantson ennek a rendkívüli embernek 
a lelkébe és meglássa az Istentől meg-
újított emberi lélek mélységeit, szép-
ségeit, csodálatos erőit és mérhetetlen 
gazdagságát. Jól esett a mi elgyötört, 
csüggedező szivünknek az ékesszavu 
bizonyítás, hogy van az emberi élet-
nek értelme, célja és gazdagsága, csak 
meg kell ehez az utat találni a Jézus 
Krisztuson át 

25-én reggel a püspök és kísérete 
megkezdették a tanitónőképzőben az 
iskolavizsgálatot, ami tulajdonképpeni 
célja volt idejövetelüknek. 

A püspök előadásai. 

A tanitónőképző vizsgálása köz-
ben a fáradhatatlan  főpásztor  arra is 
alkalmat tudott találni, hogy a nagy-
közönség részére 3 értékes előadást 
tartson az intézet tornatermében. Hét-
főn  d. u. 6 órai kezdettel »A humá-
num és keresztyénség* címen arról 
beszélt, hogy az ember magát tette a 
világ és az élet középpontjává Isten 
helyett. A maga esze szerint akarta 
kormányozni a világot és a maga 
szolgálatába akart állítani mindent. 
Bámulatos erőfeszítéseket  tett, s cso-
dálatos erei'ményeket is ért el, soha 
nem sejtett dolgokat fedezett  fel,  le-
győzte a térbeli és időbeli távolságo-
kat. Ám egyúttal uj bálványt is csi-
nált magának, amely mint egy Moloch 

tüzes karjaival halálra szorítja, irgal-
matlanul megemészti. Ebből a rette-
netes szolgaságból, ebből az iszonyú 
zűrzavarból nincs más kivezető ut, 
csak az evangélium utja. Beismerése 
annak, hogy Istené a világ. Isten az 
egyedüli ur és az ő akarata kell, hogy 
vezessen, az kell, hogy törvényt 
szabjon. 

A püspök keddi előadásának tár-
gya : A keresztyénség és a szociáliz-
mus, illetve bolsevizmus volt. A logika 
finom  damaszkusi pengéjével felhaso-
gatta a szocíálizmus és különösen a 
bolsevizmus tévedéseit, rettenetes ve-
szedelmeit, amelyek pusztulással fenye-
getnek mindent, ami lelkiség, ami 
isteni, ami szeretet. Az ember a gép-
ből Istent csinált és ez a gépisten meg-
ölte az embert. A keresztyénség meg-
hunyászkodott, nem merte hirdetni és 
érvényesíteni a maga igazságait, a 
Mammon szolgálatába állott és a 
Mammon szivébe döfte  a kést. Ádá-
mot, amikor kétségbeesve a szikláról 
le akart ugrani, visszatartotta Éva és 
a jövő reménye. A bolsevizmus az 
embertől elveszí az asszonyt, a csalá-
dot és a jövőbe vetett hitét; a bolse-
vizmus hatalmába esett embert nem 
lesz, ami visszatartsa, ez az ember 
ledobja magát a mélységbe és meg-
semmisül. Ördögöt ördöggel nem lehet 
kiűzni, —ha bajban van a világ. Isten-
től kell várnia a szabadulást. A ke-
resztyénség vallja be, hogy tévedett, 
amikor odaszegődött a világ elnyo-
mói szolgálatába. A keresztyénség 
szolgálja a Krisztust és Krisztus ere-
jével űzze el a sátánt s szabadítsa 
meg a világot. 

Harmadik előadásában Makkai 
püspök a keresztyén egyházról be-
szélt. A világ elégedetlen az egyház-
zal és az egyház elégedetlen a világ-
gal. Hol a hiba ? Ott van, hogy a mai 
emberre nézve nem döntő kérdés a 
Krisztus. Sorsunk azon dől el, hogy 
megtaláljuk-e a Krisztust. Krisztust 
csak az egyházban találhatjuk meg, 
de nincs egyház Krisztus nélkül. Krisz-
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tus lélek és az egyház programra, 
amelynek segítségével Krisztus hat és 
munkál. Nem vallásgyakorlat kell, ha-
nem evangéliumi élet. A mai emberi-
ség számára csak egy menedék van, 
ha szakit a hitetlenséggel és Krisz-
tusra bizza magát, hogy Krisztus 
lelke hassa át az egész életet az ural-
kodótól az utolsó emberig. 

A további munka. 
Csütörtökön délelőtt a püspök és 

kísérői a tanítónőképző növendékei-
nek tartottak konferencia-beszédeket, 
délután Székelykereszturon tartottak 
előadásokat. Pénteken a bizottság be-
számolt az iskolavízsgálat eredményé-
lől és a kollégium ügyeit tárgyalták 
meg az elöljáróság ülésében. 

Szombaton, amint már jeleztük, 
d. e. 9 órakor a Nőszövetségnek lesz 
gyűlése, d. u. 4 órakor pedig, a püs-
pök, elnöklete alatt, a férfiszövetséget 
alakítják meg, amelynek célja, hogy 
Krisztus zászlója alatt küzdjön min-
den lelki fegyverrel  a szabadságért, 
a szeretet és bölcseség országának 
eljöveteléért. Ezen a megalakuló gyű-
lésen Vásárhelyi püspökhelyettes tart 
áhítatot, beszédeket pedig Vajda Fe-
renc és Lévay Lajos dr. 

A vasárnapi istentisztelet. 
Vasárnap d. e. 10 órakor a ref. 

templomban az istentisztelet liturgiálís 
részét Vásárhelyi János püspökhelyet-
tes végzi, prédikációt mond Makkai 
püspök. Énekkel müködikközre a Ref. 
Dalárda vegyes kara. Istentisztelet 
után a püspök kíséretével Parajára 
utazik, hogy tovább folytassák  lelki 
missziójukat. 

Biró Áron jul)ileiLma. 
Az ég is mosolygott.,, Vasárnap 

kora délelőtt megnépesedett a kicsiny 
Boldogfalva,  Udvarhelytől lefelé  em-
bercsoportok hullámoztak, autók szá-
guldoztak, majd ficánkoló  lovakon 
ügető bandérium jelezte, hogy köze-
ledik Makkai Sándor dr püspök kísé-
retével. Festői kép: a diszkapu előtt 

'szöWngó tömeg, míndenfei  látni 6s 
hallani akarja a főpásztort,  aki hir-
deti a szeretet, a békesség és a re-
mény evangéliumát, A községi jegyző 
lelkes üdvözletére kedves közvetlen-
séggel mond köszönetet s gyalog 
megy tovább a papilak felé,  kisérve 
az örvendező sokaságtól. A papi ház 
kapujában Biró Emma nyújt virágot 
és az ősz' lelkész örömtől sugárzó 
Rrccal köszönti a főpásztort.  A haran-
gok hívó szavára templomba sereg-
lett a nép, ahol Kiss István kecseti 
lelkész imája után Makkai püspök 
hirdette Istennek igéjét az éhező és 
szomjúhozó lelkeknek, figyelmeztetve 
a gyülekezetet, hogy minden dicsőség 
egyedül Istené, aki megáldja az em-
ber hűséges munkáját. A főpásztor 
prófétai  látásai, intelmei és buzdításai 
mély hatást tettek a gyülekezetre. Az-
után főpapi  imában kérte Isten áldá-
sát a kijavított templomra, a nőszö-
vetség uj zászlóira és az egész gyü-
lekezetre. 

A püspök beszéde után Biró Áron 
lelkész és neje állottak az Urnák ol-
tára elé, hogy 51 éves házasságuk 
alkalmából kérjék Istennek áldását. Az 
aranylakodalmat ülő ősz házaspárhoz 
Nagy Lajos esperes intézett könnye-
ket fakasztó  beszédet. E megható 
jelenet ütán következett Biró Áron 
lelkész és tb. esperes üdvözlete papi 
szolgálata 51 éves évfordulója  alkal-
mából. Egymás után hangzottak el az 
ősz pátriárcha tiszteletéről és szerete-
téről tanúskodó, szívből jövő és szi-
veket megindító beszédek. Vásárhelyi 
János püspökhelyettes az egyházkerü-
let, Nagy Lajos esperes az egyház-
megye, dr. Gyárfás  Pálné az e. m. 
nőszövetség, Szabó Józsefné  a hely-
beli nőszövetség, dr. Gyárfás  Pál a 
kollégium, Biró Lajos igazgató a róm. 
kath. főgimnázium,  Sigmond József 
unit. lelkész, Mattes János ág. ev. 
lelkész egyházaik és Benedek Albert 
a boldogfalvi  és árvátfalvi  egyházak 
nevében mondottak üdvözlő beszédet. 
A legkedvesebb jelenet, amelyet köny-
nyek nélkül nem lehetett végig nézni, 
az volt, amikor a jubiláló lelkész fia. 
Bíró Dezső rugonfalví  pap állott apja 
elé, körülvéve az unokák egész sorá 
tói s örömtől zokogták a gyermekek 
szeretetét és háláját. 

A sok oldalról jövő kedves üd-
vözléseket meghatva köszönte meg 
az ünnepelt lelkész, megköszönve kü-
lönösen a szeretet jeléül átnyújtott 
díszes bibliát és a sok szép virágot 
és a templomi ünnep méltó befejezése-
képpen szívből jövő buzgó imádság-
ban mondott hálát Istennek és kért 
áldást az egész sokaságra. 

Az ünnepély után Makkai püspök 
előtt tisztelegtek a különböző testüle-
tek és egyesületek. Majd barátságos 
lakoma következett, melyen öröm 
volt látni, hogy Áron bácsi kedves 
modorával, emberbecsülésével és sze-
retetével mennyi őszinte jó barátot 
szerzett magának. Mi is csak azt kí-
vánjuk, hogy eme szép jubiláris ün-
nep emlékezetének örvendjenek minda-
ketten még sokáig jó egészségben. 

Minden jó magyar ember 
megtagadja 

a közösséget attól a kétes értékű kí-
sérletezéstől, amely a >Magyar Gaz-
dasági Szövetség* tetszetős címe és 
jelszava alatt szeretett volna aknát ásni 
a magyarság egyedüli nemzeti szerve-
zete : a Magyar Párt ellen. Legújabban 
Mikó  László  földbirtokos,  a marosme-
gyei földmives  szövetség elnöke nyi-
latkozik a lapokban, kijelentve, hogy 
őt is félrevezették  a ĝazdasági meg-
mozdulás« jelszavával, de meggyőző-
dött, hogy a Makkai féle  gyergyói moz-
galom sem egyéb, mint politikai akna-
munka, amelyhez semmi szín alatt 
sem akar csatlakozni. 

Már hiábavaló minden ravasz mes-
terkedés : a magyar nép józan gondol-
kozása és fajszeretete  régen belátta, 
hogy a karikásoktól, bármilyen álne-
vet vesznek is fel,  semmit sem lehet 
várni, mert a jövő nem az ő kezük-
ben van. Az ő fej  fájukra  meg van 
írva a sírvers: Eloszlik, mint a bu-
borék 

Ipartestületi ügyeli, 
Országos kirakó vásárok : május 

2 án Kovászna, 3 án Csíkszentmárton, 
4-én Székely keresztúr, 6 án Nyárád-
szereda, Csíkszereda, Erzsébetváros, 
Hosszufalu,  Nagyajta. 

Gyergyóditró 28-án, csütörtökön 
délelőtt telefonon  adta tudomásunkra, 
hogy felsőbb  intézkedés folytán  e na-
pon kellett ott megtartani ugy az ál-
lat-, mint a kirakó vásárt is. A jövő 
kedden, május 3 án az udvarhelyi he-
tipiac meg lesz tartva, míg május 10 íke 
nemzeti ünnep lévén és keddre esvén, 
ezért a hetivásár városunkban 9-én, 
hétfőn  lesz. Május l én és 2 án az 
üzletek és műhelyek zárva tartandók, 
a borbélyok másodnapján délig dol-
gozhatnak. 

Meg kell ismét említenünk az 
asztalos ipartársulat ellen elkövetett 
eljárást, mellyel a helybeli állami ipar-
iskola iparos testvéreink kezéből ki-
vette a munkát. Hiába fordultunk  a 
legmagasabb fórumhoz  védelemért és 
hiába lépett akcióba a prefectura  is, 
a minisztérium részéről adott távirati 
válasz ellenére, mely ezen ügyben 
megfelelő  eljárást ígért, az egész or-
voslás csak ígéret maradt. 

Ezzel szemben az adókíróvások 
maholnap befejeződnek  és pedig ugy, 
hogy a kisiparos osztály még több 
adóval van megnyomorítva, mint az 
előző években, holott a munkahiány 
miatt a műhelyek csaknem egy éve 
néma csöndben állnak. Viszont az adó-
végrehajtás és foglalás  határt nem is-
merő módon folyik.  így a kisiparos-
osztálynak két tűz között most már 
okvetlenül el kell pusztulnia. 

Április 27-én ipartestületünk kép-
viseletében Gyarmathy elnök, a ke-
reskedőtársulat részéről pedig Papp 
Dezső alelnök és Sámson titkár vettek 
részt a városi tanácsnál megtartott ér-
tekezleten, melyen a víllanydijak le-
szállítását tárgyalták. A bizottság fel-
tárta a Ganz-vállalat emberei előtt, 
hogy a dijak feltétlen  leszállítása 
mennyire jogos és időszerű, miután 
ma már, elkezdve a tisztviselői fizeté-
sektől, a lakbérek, üzemanyagok árai, 
stb. tekintetében általános árredukciók 

Rendkívül olcsó árakon 

szerezheti be szükségletét 
harisnyákból, keztyiíkből, ri-
dikUlőkbői, kombinékbói, kül-
földi Kelím hárászokból, kézi-
munka anyagokból, női fehér-
nemüekböl, pulóver- és golf-

kabátokból. 
Olcsó árak ! Szolid kiszolgálás I 

Állandó gyári lerakat. 

Ordelt Jái\os-cégnél 
következtek be, de különben is a vá-
rosunkban megállapított villariydíj jó-
val magasabb, mint a hasonló váro-
soké. Feltárták a fogyasztók  részéről _ 
már hosszabb idők óta történő fel-  I 
zudulásokat, amelyekre a víllanykíkap-
csolással állandóan okot adnak. 

Sajnos, a villamossági üzem kép-
viselői elzárkóztak a könnyítésektől, 
csak annyit jelentettek ki, hogy miután 
a nyár folyamán  amúgy is kevés a fo-
gyasztás, hajlandónak ígérkeznek, hogy 
majd ősszel a dijakat mérsékelni fog-
ják. A Ganz cégnek ezt az álláspont-
ját nem fogadhatjuk  el, mert annyira 
belátó kellene legyen a cég is, hogy 
városunk polgársága évtizedeken át 
eleget áldozottt a cég kasszájába és 
így méltányossági szempontból is fel-
tétlenül követelhetjük a gyors árcsök-
kentést, amit nagyon sok helyen ké-
rés nélkül is megtettek, minthogy a 
polgárság fizető  képességével minden 
téren számolni is kell. 

Mindezek folytán  a létünkért való 
védekezésre az iparosságnak tömörülni 
kell, hogy közös erővei juttassa kife-
jezésre kívánságát ama joga iránt, ami 
minden adófizető  polgárt jogosan meg-
illet : munkát és kenyeret I 

Az Ipartestület elnokseu'. 

Nincs magyar ember 
az interimár bizottságban. 

A biharmegyei interimár bízottság 
két tagja gróf  Tisza Kálmán és dr. 
Markovits Manó, volt magyar főispán, 
lemondottak a megyei interimár bizott-
sági tagságukról, mert a Nagyvárad 
városi interimár bízottságba magyar 
tagokat nem neveztek ki, A lemondó 
nyilatkozatot dr. Markovits Manó ol-
vasta fel  a megyei interimár bizottság 
gyűlésén s nyújtotta át a prefectnek, 
azután pedig gróf  Tiszával együtt ki-
vonult a teremből. Ezután a nagy-
váradi magyar párt intézőbizottsága 
ülést tartott s elhatározta, hogy or-
szágos mozgalmat indít az interimár 
ufalom  megszíintetése és a nép áltpl 
választandó tanácsok visszaállítása 
érdekében. 

X Aki Bukarestbe alkalmilag 
olcsón akar utazni, jelentkezzék Asz-
talos Dénes vendéglőjében a fapiacon. 

Önzetlenül is lehet 
közbenjárni. 

A marosvásárhelyi nyugdijasok 
sem tudnak hozzájutni illetményeikhez 
s ezért küldöttség utján kérték fel 
Cámpeanu  g. kath. főesperest,  hogy 
közbenjárásával Bukarestben eszkö-
zölje ki a nyugdíjak kifizetését.  A köz-
benjárásért a folyósítandó  egész összeg 
5 százalékát ajánlották fel  egyházi 
célokra. A főesperes  kijelentette, hogy 
ilyen pénzből még egyházi célra sem 
fogad  el jutalékot, -a közbenjárást, 
enélkül is, készséggel megígérte. 

SPORT. 
Az első bajnoki mórltözés városunkban 

Az első tavaszi bajnoki mérkőzés 
hétfőre  van kisorsolva a kétszeres baj-
nokcsapattal, a M. T. V.-nal, amely 
csapat a segesvári kerületnek bajnok-
ságát kétszer megnyerte a Hargita 
csapata előtt egy ponttal. 

A bajnokcsapat a kerületben a 
legjobb együttes és a két csapat kö-
zötti mérkőzés minden egyes alkalom-
mal, akár Medgyesen, akár pedig itt. 
rekordközönség előtt folyt  még le. An-
nál inkább remélhető, hogy a régi re-
kord közönség számát a hétfői  felül-
múlja, mert hétfőn  általános munka-
szünet van elrendelve. A mérkőzésre 
a Hargita erősen készül és máshelytt 
lakó játékosai is szerepelnek. A Har-
gita vasárnap Segesváron játszik az 
Unireával, szintén bajnokit, míg kom-
binált csapatát vasárnap és hétfőn 
Gyergyószentmiklós látja két napos 
mérkőzésre vendégül. A hétfői  mérkő-
zést pontosan 4 órakor kezdik, a szo-
kásos mérsékelt helyárak mellett. 

X Tennisxesők flgyelmebe  ! Szí-
ves tudomásukra hozzuk, hogy a re-
formátus  kollégium tornakertjében levő 
uj pálya május 1-ével kezdődőleg 
órák szerinti játékidőkre kiadó és pe-
dig délelőtt 6—8 és 8—10 és délután 
4—6 és 6—8 óráig tartó játszási idő-
re. Játszani óhajtók jelentkezhetnek 
Papp P'erenc igazgatónál és Czere be-
tegsegélyzőpénztári főnöknél.  A ien-
nisziársaság. 

3 lámpás árnyékolt rácsa csövekkel, a legjobb anyagból épített rádió, 
melynek igeo kellemes, tiszta hangja van ára 3750 L, 

Ugyanez Triotron hangszóróval, 27 amp. ó fütőakk-al,  30 drb Giff  zseb-
lámpáé'em-anódial 5400 L. 

U. a. elemek helyett beépített anódpótlóval 6150 L. 
U. a. 140 voltos anódakkumulátorral . • 7200 L. 

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

ára 5500 L 
Teljes hálózati, más telepes készülékek árát következő hirdetésemben közlöm, 
SÍF* Javításokat, áUlakitásokat jutányos áron vállalok. ' V e 

Jakó Albert tanár rádiótechnikai műhelye, Odorheiu. 
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A Curentul  április 13 iki számá-
ban Pamfil  Seicaru a londoni kudarc-
ról >Egy illúzióval kevesebb® cim alatt 
Írja meg rendes vezércikkét. A kudar-
con nem csodálkozik, amikor még a 
bécsi Arbeiter Zeitung is azzal fogadta 
a Tardieu-tervet, hogy annak egyedüli 
célja az Anschuss megakadályozása 
és a francia  pénzügyi hegemónia meg-
alakítása volt. Pedig a dunai államok 
ugy kapaszkodtak a Tardieu tervbe, 
mint a hajótöröttek. Idézi a Le Temps 
bukaresti tudósítójának beszámolóját, 
mely szerint a romániai helyzet any-
nyira súlyos, hogy az állami szerke-
zet felbomlásával  és a gazdasági egyen-
súly felborulásával  fenyeget.  Románia 
eddig pontosan teljesítette külföldi  fi-
zetéseit, a pontos fizető  hírnevét és 
előnyeit mégsem sikerült megszereznie. 
A magyarázata ennek az, hogy a külső 
bizalomnak a belső biztonság a felté-
tele. Itt van az ideje, hogy legyen bá-
torságunk levonni annak a helyzeínek 
végső következéseit, melyben Románia 
vart. 

A nyugdijasok 
egyesületének közlései. 

Az Udvarhelymegyei Nyugdijasok 
Egyesülete tagjait értesítjük, hogy 
egyesületünk elnöksége senkinek sem 
adott felhatalmazást  arra, hogy a 
nyugdíjegyesületi tagsági díjakat vi-
déken beszedje. Erre egyedül a köz 
gyűlés által megválasztott Gálffy  Ignác 
pénztáros ur (Odorheiu) jogosult. 
Ugyancsak nem adott senkinek meg-
bízást arra sem, hogy a központban, 
vagy vidéken lakó nyugdijasok hátrá-
lékos nyugdijainak kifizetését  10— 
20"/o jutalék ellenében kieszközölje. 
Erre nincsen szükség, mert ha van 
pénz és acreditiv, az administratía 
financiarS  kijárók nélkül is fizet,  ez a 
törvényes rend és igazság. Mindkét 
dologban való felkínálkozást  tehát 
utasítsák vissza a nyugdijasok. 

A nyugdíjkifizetések  érdekében 
ugy a mult héten, mint a jelenlegi 
héten, nap-nap után eljárva, minden 
lehetőt megtettünk, hogy pénzhez jut-
hassunk. A mai napig eredmény az, 
hogy a minisztérium küldött három-
százezer leuról acreditiv-et, melyből 
200.000 leüt a vidéki és lOd.OOO leüt 
a városi kisebb nyugdijasok részére 
fognak  kifizetni.  További nyugdij-
acreditív et is várnak, miután ezen 
összeg a nyugdijasok nyomora eny-
hítésére csupán egy csepp a ten-
gerben. 

A Nyugdijasok Egyesületének el-
nöke, Nístor Joachím nyug. tanfel-
ügyelő nehéz betegségéből nagyrész-
ben felépült  s már reszt is vesz a 
nyomorúság hozta bajaink intézésé-
ben. Örömmel üdvözöljük egyesüle-
tünk élén, s kérjük tevékeny közre, 
működését. 'Az  elnökség-

Majláth püspök mellssobra. 
Majláth püspökről, 35 éves jubileuma 
alkalmából, Vágó Gábor szobrász-
művész megkapó szépen sikerült mell-
szobrot mintázott, melyből több pél-
dányt készített, s 8z egyes példányo-
kat méltányos árban a róm. kath. 
státusí gimnáziumoknak ajánlotta fel. 
A tanulóifjúság  nagy apostolának hí-
ven talált, nemes alakja valóban a 
legméltóbb arra, hogy az egyes gim-
náziumok épületében a legszebb he-
lyen, örök időkig, biztató példányké-
pül álljon, áldást, szeretetet sugároz-
zon. A kolozsvári intézet egy áldozat-
kész ískolabarát jóvoltából, a gyula-
fehérvári  pedig egy sikerült, önbény-
tes, társadalmi adakozás segítségével, 
már a magáénak mondhatja a szép 
szoboralkotást. Hátra volna még a 
többi intézet, s ezek közt a mi hely-
beli főgimnáziumunk  is, mely azonban 
maga képtelen a 10 ezer lejes mű 
beszerzésére, s ezért e tekintetben is 
a nemes lelkű közönség ismert áldo-
zatkészségétől vár kisegítést. A most 
vasárnapi jubiláris ünnep is megfelelő 
alkalom lesz a nemes célt szolgáló 
adományozásokra, de szívesen fogad 
az intézet más alkalommal is bár-
milyen csekély adományt, melyet e 
célra szán a nemes adakozó. 

Ha elegáns és szép cipöt 
akar vásárolni, ugy keresse fel 

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

HÍREK. 
ApriUs 29. 

Jobb bánásmódot 
a kisebbségekkel szemben! 

A jugoszláv kormány a dunaszö-
vetség érdekében az eddiginél enyhébb 
politikai irányt akar követni a magyar 
kisebbséggel szemben. Különösen a 
népoktatás teién fog  lényeges enged-
ményeket tenni, a magyar tanítókat 
pedig visszahelyezi állásukba. A jobb 
belátást, ha az csakugyan őszinte, nem 
kell szégyeiní. 

Román hasvéti munkaszü-
net. A közhivatalok húsvéti szünideje 
április 28. déli 1 órától május 4 ig tart. 

Rend van Jugossláviában ? 
Belgrádi hivatalos körök cáfolják  azo-
kat a híreket, mintha Jugoszláviában 
általános volna a nyomor és az elé-
gedetlenség. Cáfolják  azt a hírt is, 
hogy a sajtócenzurával és a gyüleke-
zési szabadság megvonásával szemben 
köztársasági párt alakult volna s hogy. 
Sándor király, vagyonát külföldön  biz-
tonságba helyezve, le akarna mondani 
a trónról fia  javára. 

Ax Olt&regylet május 1-én, 
vasárnap d. u. vecsernye után meg-
tartja rendes havi gyűlését a tiszt. 
Nővéreknél, melyre minden oltáregy-
letí tag megjelenését kéri a vezetőség. 

Haláloxás. Id.  Verestói  Dániel, 
városunk egyik legtekintélyesebb ipa-
ros polgára, 77 éves korában elhunyt. 
Tekintélyes családja, közte 9 gyermek 
és nagyszámú unoka gyászolja, akik-
nek körében nemrég ülte meg, jő 
egészségben aranylakodalmát. Nagy 
részvét mellett temették. 

Dr.  Finkér  Béláné  Bencze Erzsébet 
f.  hó 28 án városunkban elhunyt. A 
finom  lelkű, kedves, jó úrinő halála 
széleskörű részvétet keltett. 

A román hnévét alkalmával 
pénteken, 29 ikén este 7 órakor és 
szombaton, SO-ikán este fél  12 órakor 
a vármegyeházán levő imaházban 
istentisztelet lesz. A vármegye pre-
fectusa  ezúton is kéri a közönséget, 
hogy minél többen vegyenek részt. 

Brany János-emlékünnepély. 
A helybeli róm. kath. főgimnázium 
tanáríkara és ifjúsága  Arany János ha-
lálának 50 éves évfordulója  alkalmá-
ból május 2 án este 8 órakor az inté-
zet tornatermében emlékünnepélyt ren-
dez a következő műsorral: 1. Zene-
kari nyitány. Játsza az ifj.  zenekara. 
2. Bevezetőt mond Biró Lajos, főgim-
náziumi igazgató. 3. Népdalegyveleg. 
Arany János.: Kondorosi csárda mel-
lett, A szép fényes  katonának... énekli 
az ifj.  énekkar. 4. Arany János balla-
dáinak nőalakjairól felolvas  Khell Ist-
ván főgimn.  tanár. Felolvasás közben 
a következő balladákat szavalják: a. 
»Ráchel siralmac.: Szabaday Rudolf 
V. o. t., b. »Éjféli  párbaj«.: Tóth 
László VII. o. t., c. »Tetemrehívás«.: 
Kovács János VI. o. t., d. »Ágnes 
asszonyc.; Fábián Mihály VI. o. t., 
e. »Arva fiu«.:  Lőrinczy László VI. 
o. t. 5. Arany János : A hamis tanu. 
Melodráma. Előadja Incze Lajos V. 
o. t. Zongorán kíséri Khell Piroska, 
gimn. III. 0. t. 6. Induló. Játsza az 
ifjúsági  zenekar. — A kegyeletes ün-
nepélyre ezúton is meghívja az ér-
deklődőket az intézet igazgatósága. 

Majláth püspök jabileam|i. 
Május l én 35 éve telik be annak, 
hogy Majláth Gusztáv Károlyt, az 
erdélyi kath. hívek hőn szeretett f4-
pásztorát, püspökké szentelték. Ezt a 
ritka évfordulót  az egyházmegye terü-
letén mindenütt kegyeletes ünnepség-
gel ülik meg. Városunkban máj. 1-én 
a főgimnázium  rendez örömünnepet, 
melynek sorrendje a következő : I. D. 
e. órakor az ifjúság  közös szent-
áldozása, amit a jubiláló főpásztorért 
ajánlanak fel.  II. D. e. 10 órakor 
hálaadó Te Deum, főpapi  mise a ple-
bánia-templomban. III. Mise után isko-
lai ünnepély az intézet tornacsarno-
kában a következő műsorral: 1. Ki-
rályhimnusz. Játsza az ifjúság  zene-
kara. 2. Megnyitót mond Pál István 
prelátus, püspöki biztos. 3. Jánossy 
Béla: Jubileumra. Szavalja : Incze 
Lajos V. o. t. 4. Üdvözlő dal: Jó 
Atyánkért... Énekli az ifjúsági  ének-
kar. 5. Ünnepi beszéd. Mondja : Biró 
Lajos igazgató. 6. Az ifjúság  hódola-
tát bemutatja : Triebel József  VII. o. t. 
7. Kiss E.: G dur mise. Glória. Elő-
adja az ifj.  énekkar, az ifj.  zenekar 
kíséretével, a szerző dirigálása mellett. 
8. Pápai himnusz. Énekli a közönség. 
— Az örömünnepre a gondnokság 
tagjait, szülőket, tanügybarátokat s 
általában minden érdeklődőt ez uton 
is szeretettel hív meg az intézet igaz-
gatósága. 

Nyári időszámitás. Május 
22-én~erétl5éTSpretik az nyári idő-
számítást. Az órákat akkor egy órá-
val kell elővinni. Igy a középeurópai 
időszámitás és a mi időszámításunk 
között éppen 2 órai kűlömbség lesz. 
Talán legcélszerűbb lenne, ha a n&p;̂ ' 
órát léptetnék életbe I . 

Nőszövetség;! konferencia. 
Az április 30-án d. e. 9 órakor, Mak-
kai Sándor püspök jelenlétében, a 
kollégium tornatermében tartandó nő-
szövetségi konferencia  sorrendje a kö-
vetkező : 1. Ének. 2. Áhítat, tartja 
Kiss István kecseti lelkész. 3. Elnöki 
megnyitó. Dr. Lukácsffy  Elekné. 4. 
A körök 1931 évi működéséről jelen-
tést tesz: dr. Paál Gyuláné. 5. A ve 
zetők kötelességei. Előadás, tartja : Fá-
bián Adorjánné. 6. A tagok köteles-
ségei. Előadás, tartja: Kiss Istvánné. 
7. Püspöki áldás. 8. Ének. A konfe-
rencia után a körök tisztelegnek a 
püspök előtt. 

Köszönetnyilvánítás. Mind-
azoknak, akik felejthetetlen  halottunk: 
Nagy  János  elhunyta miatt való mély 
gyászunkat részvétükkel enyhíteni tö 
rekedtek, a temetésen résztvevő tár-
sulatoknak, a Székely Dalegyletnek 
és a Ref.  Dalkörnek, ezúton fejezzük 
ki hálás köszönetünket. Hálás köszöne 
tünk a Jótékony Nőegyletnek kegyeletes 
megnyilatkozásáért, a Polgári Önképző 
Egyletnek és a Ref.  Dalkörnek szép 
koszorújáért és köszönetünk Orbán 
Domokos dr. orvos umak, aki a meg-
boldogultat betegsége alatt rendkívüli 
gonddal, hűségesen kezelte, végül 
Szabó Béni képviselő urnák, aki 
megkapó szép részvétsoraival sok erő-
sítést edott gyászunk elviseléséhez. A 
gyászoló  család. 

Bazaszentelés. A kath. egy-
házban szokásos buzaszentelést május 
1 én tartják meg a szentimrei hármas 
keresztnél. A körmenet a plébánia-
templomból fél  9 órakor indul. 

Virágestély. A helybeli róm. 
kath. legényegylet május hó 7 én este 
9 órai kezdettel a ref.  kollégium tor-
natermében zártkörű májusi viráges-
télyt rendez változatos programmal. 
Belépti díj nincs. 

Az Orbán Balázs-emlék le-
leplezési ünnepélye, előreláthatólag, az 
eddigi terv szerint, május 22-íkén, 
vasárnap lesz. Az ünnepélyről részle-
tes tájékoztatót fogunk  közölni. 

A Polgári Önképző Egylet 
temetkezési pénztára értesiti tag-
jait, hogy a néhai Nagy János után 
járó tagdíjbefizetések  május 1-én 
lesznek az egylet helyiségében, mely 
alkalommal kéretnek a tagok hátrálé-
kaik rendezésére, mert csak ugy tehet 
eleget az egyesület kötelezettségének, 
ha a tagok is pontosak a befizeté-
sekkel. 

Udvarhely fürdőváros.  Amenŷ  
nyiben a tavalyi állapotban változás 
nem áll be, a fürdővárosi  utazási ked-
vezmények, amelyek a mult évben az 
Udvarhelyre utazók részére biztosítva 
voltak, május 1 én újra életbe lépnek. 
A vasúti jegyet az ideérkezéskor le 
kell bélyegeztetni, mert csak igy lehet 
azt a visszautazáskor érvényesíteni. A 
Magyarországról ide utazók a vízum 
megszerzésekor is hivatkozzanak a 
fürdővárosi  minőségre, mert igy vízum-
kedvezményt is kaphatnak és a tar-
tózkodási engedély is bélyegmentes. 

A* nnitárinsoh konfinüáőiői 
ünnepélye városunkban május 5 én, 
áldozócsütörtökön d. e. 10 órakor lesz 
a templomban. Ez alkalommal 12 
növendék konfirmál. 

Hatszázezer lejre rendelt dísz-
sisakot a kormány a május 10 iki ka-
tonai parádéra. A 'Lupta  című román 
lap azt Írja, hogy a mai nehéz gaz-
dasági helyzetben el lehetett volna ke-
rülni ezt a nagy kiadást s azért a ka-
tonai tiszteletadás semmit sem vesztett 
volna az ünnepélyességből. 

Az árviz tönkretette a köz-
ség egyik utoáját. Bencéd község-
ben a Csere utcát az árviz ugy el-
mosta, hogy teljesen járhatatlanná lett. 
Ez nagy akadálya a mezei munkának-
mert ez az utca vezet a tavasz-határ-
ba s most szekérrel nem lehet arra-
felé  járni. A községi tanács elrendelte 
az utca helyrehozatalát, az elnök azon-
ban késlekedik a fontos  munkával, azt 
vitatva, hogy a csürkertek mögül évek-
kel ezelőtt az ut mellé áthelyezett 
árok volt az oka a víz rombolásának 
s követeli, hogy az árkot helyezzék 
vissza. Félre kellene tenni most az 
ilyen vitákat, valamint egy más utca-
tjyitással kapcsolatos érdekeket is, 
iert legfontosabb  most az, hogy a 
favaszi  gazdasági munkák zavartala-
ianul folyjanak. 

A r. kath. iskolás gyerme-
kek ünnepségei áldozóosütörtö-
kön, május hó 5 én a következő sorrend-
ben lesznek : D. e. 9 órakor ünnepélyes 
szt. mise alatt első szent áldozáshoz 
járulnak a II. osztályos növendékek, 
utána a fiuinternátusban  szeretet-reg-
geli lesz. D. u. 4 órakor a plébániai 
templomban szívgárdaavatás. 5 órakor 
a főgimn.  tornacsarnokában gárdaün-
nepély a következő műsorral: 1. Gár-
dahimnusz, előadja a gyermekkar. 2. 
»Gárdaavatásra«, szavalja Vetési Ilona 
III. oszt, növ. 3. >Szűletésnap«, egy-
felv.  darab; előadják a fiugárdisták. 
4. Alkalmi beszéd. 5. >Diadalének€. 
Szavalja Orbán I. V. oszt. növ. 6. »A 
tündér csókja*, 2 felv.  darab; előad-
ják a leánygárdísták. 7. »Gárdainduló«, 
előadja a gyermekkar. A kedves szü-
lőket és mindenkit, aki érdeklődik a 
a jövő reménységei iránt, tisztelettel 
meghívja a gárdavezetöség.  Belépődíj 
tetszésszerínt. 

A D. F. Unitárins Legény-
ogylot előre tájékoztatni kívánja a 
közönséget arról, hogy május hó 7-én 
városunkban műsoros záróestélyt ren-
dez. Az előkészületek folynak.  Prog-
ramm a következő számban. 

A szinhási iroda közleményei. 
Sarkadi Gusztáv társulata a szezon 
befejezése  után vasárnap, május 1 én 
Székelykereszturon kezdi meg 10 napra 
terjedő szezonját. A társulat már Ke-
reszturon jól összetanult előadásokat 
fog  produkálni. A társulat a keresz-
túri szezon befejezésével  pár előadásra 
visszajön Udvarhelyre és be fogja  mu-
tatni Lehár Ferenc Mosoly országa 
cimü operettjét és Maya, Fizessen 
nagysád című operetteket. Ezenkívül 
Molnár Ferenc nagysikerű színmüvét, 
a Valakit. Az említett operetteknek a be-
tanulása már hetek óta folyik  és min-
den jel megvan arra, hogy ezek az ope-
rettek ragyogó előadásban fognak 
színrekerűlní Udvarhelyen. 

\ 



4. oldal. SZÉKELY KÖZÉLET 1932 április 3 

Hatalmas kiállítás, szenzációs kedvezmények, olcsó 
árak és változatos szórakozások várják a budapesti 

nemzetközi vásár látogatóit. 
(Budapesti tudósitónktól.) 

Most, hogy mindössze csak pár 
hét választ el bennünket a Budapesti 
Nemzetközi Vásár megnyitásától és a 
Városliget rügyező fái  között részben 
már felépültek  a szines pavillonok, el-
ismeréssel és örömmel állapíthatjuk 
meg: a májusi Budapesti Vásár az 
idén szebb és tartalmasabb lesz, mint 
valaha. Amikor a lipcsei, bécsi és 
prágai vásár minden tiszteletreméltó 
erőfeszítés  mellett is bizonyos terüle-
teken a kényszerű összezsugorodás 
képét mutatta, a Budapesti Nemzet-
közi Vásár rendezősége sikeresen 
meg tudott küzdeni a nehéz viszo-
nyokkal és olyan lendülettel szervezte 
meg a belföldi  és külföldi  érdekeltsé-
gek felvonulását,  hogy az  idei  vásár 
külső  képe  és a kiállításra  kerülő 
anyag  gazdagsága  máris  félsikernek 
könyvelhető  el. 

A legutóbbi napokban történt 
tömeges jelentkezés uj pavillonok eme-
lését és ujabb területek bekapcso-
lását tette szükségessé. Az egyes 
gyáripari, kisipari, agráripari szakmák-
nak az utóbbi évek budapesti vásárai-
ról jól ismert és joggal népszerűvé 
vált kiillitásait nem is soroljuk fel 
egyenként, de szükségesnek tartjuk 
megemlíteni az építészeti  csoportot, 
mely a modern racionális és higiéni-
kus építkezés uj vívmányait fogja  be-
mutatni, továbbá a textil-szakma  kü-
lönösen impozáns felvonulását,  a vas-
is  fémipar,  a rádiókereskedelem  és az 
egész villamosipar  gazdagnál gaz-
dagabb pavillonjait. 

De nemcsak a vásár programmja 
és tartalma, hanem a látogatók  szá-
mára  biztositott  rendkívüli  és minden 
eddigieket  felülmúló  kedvezmények  is 
megokolják azt a nagyarányú érdek-
lődést, mely különösen a szomszéd-
államokból máris mutatkozik a Buda-
pesti Nemzetközi Vásár iránt. A vá-
sárigazolvány,  melynek  árusítását  már 
megkezdték,  olyan  kedvezményeket,  szó-
rakozásokat  és kényelmességeket  bizto-
sit  a májusi  Budapesti  Nemzetközi 
Vásár  látogatóinak,  amilyenekkel  még 
egy  nemzetközi  vásár  sem  lepte  meg 
a vendégeit.  A szokásos utazási ked-
vezményeket ujak tetézik. A külföldi 
közönségnek a már ismerteken felül 

még külön utazási kedvezmény is áll 
rendelkezésére. Háromszor  utazhatnak 
olcsón  Budapestről  a magyar  vidékre. 
Díjtalan vagy féláru  képtári és mu-
zeum látogatások, gyógykezelési és 
szórakozási kedvezmények, olcsó el-
látás és kezelés kilenc elsőrangú 
budapesti szanatóriumban  és gyógy-
fürdőben,  25—4(P/tos  színházjegyek 
(Opera, Nemzeti Színház, Kamara-
színház, kabaretek, orfeumok),  25°/o-os 
mozijegyek  a magyar főváros  legelő-
kelőbb moziszinházaiban, hasonló ked-
vezmények  díszhangversenyékre,  Duna-
ünnepéllyel  kapcsolatos  sétahajózásra, 
mindmegannyi kedvezmény, mely a 
vásárigazolvány alapján áll rendelke-
zésre. A vásárígazolvány csaknem 
ingyenes belépésre jogosít az Angol-
parkba,  a Margitszigetre. 

A legérdekesebb újítások közé 
tartozik az a népszerű  egészségügyi 
előadássorozat,  melyet az Országos 
Magyar Közegészségügyi Egyesület 
rendez és amelynek keretében Ma-
gyarország  legkiválóbb  orvostanárai 
tartanak  népszerű  előadásokat  a min-
denkit  érdeklő  egészségügyi  kérdések-
ről  és a betegségek  modern  gyógy-
módjairól.  Az előadó orvostanárok az 
előadás után szemináriumszerü meg-
beszéléseken felvilágosításokat  adnak 
a hozzájuk  intézett  kérdésekre  is. 

E rövid áttekintésben a május 
7—16, között megtartandó Budapesti 
Nemzetközi Vásár programmjának 
csak a fontosabb  pontjait ismertettük. 
Most még csak két fontos  tudnivalót 
közlünk: azt, hogy a pengő  vásárló-
ereje  Magyarországon  az  utóbbi  idő-
ben  megnövekedett  és a külföldi  láto-
gató  már  ezért  is  jól  jár,  ha  ezúttal 
minél  hosszabb  időt  tölt  Magyarorszá-
gon.  A másik különleges meglepetése 
a budapesti vásárnak a rádióüzenet-
közvetítés  A vásár minden kiállítója 
és látogatója személyesen mondhatja 
a mikrofonba  üzeneteit üzletbarátai-
nak és otthonmaradt hozzátartô iói-
nak. Egy félperces  üzenet dija csak 
1-50 pengő, de természetes, hogy aki 
akar, tovább is beszélhet — ámbár 
egy fél  perc alatt 40 szót lehet el-
mondani. 

No. 644—1932. 

Hirdetmény* 
Cápálnítá község tulajdonát ké-

pező Homoródfürdői  vendéglő 1932 
május 14-én délelőtt 10 órakor tartan-
dó nyilvános árverésen haszonbérbe 
lesz adva 1932 junius 15 tői kezdődő 
3 évre. Az árverés zárt írásbeli aján-
latokkal, amelyekhez az ajánlott ösz-
szeg IQo/o-a, mint bánatpénz csatolan-
dó, a Cápálnítá i elöljáróság előtt lesz 
megtartva. Kikiáltási ár évi 10000 lej. 
Az árverési feltételek  megtekinthetők 
a hivatalos órák alatt a Cápainitá-i 
elöljáróságnál, 

Cápainitá 1932 ápril, 26. 
Elöljáróság. 

Nyilvános kötsönet éi nyng-
t&s&i. A Polgári önképző-Egylet te-
metkezési segélyalapja elhunyt férjem 
után 8000 lejt fizetett  ki temetési se-
gélyképpen, mely összegnek a felvéte-
lét nyilvánosan is elismerve, ezúton 
is köszönetet mondok az egyesület 
vezetőségének a gyors és pontos ki-
fizetésért.  özv. Nagy Jánosné, 

X Kérelem a Saejkevlc elő 
flaetőiheBi  Tekintettel a borvíz árá-
nak leszállítására és ujabb nagy be-
fektetéseinkre,  felkérjük  t. előfizetőin-
ket arra, hogy a víz árát előre, a 
hónap első három napján fizessék  ki. 
Annak, aki az előfizetéseket  a fentiek 
szerint nem teljesiti, Szejkevizet nem 
szállithatimk többé. Szejke  forrás  ke-
zelősége. 

A kereikedelmi tartosások 
bírói likvidálásáról szóló uj tör-
vényt Gyárfás  Elemér  magyarpárti 
szenátor részletesen és alaposan is-
merteti a Keleti Újság és az Erdélyi 
Lapok április 27-ikí számában. 

A műkedvelői előadások da 
rabjainak kösponti keieiéséröl. 
(Beküldött levél.) A téli szezon, s ez-
zel a műkedvelői előadások ideje álta-
lában befejeződött.  Ez alkalomból 
talán nem kár felvetni  egy gondolatot, 
amely gondolattal, a jövőben rende-
zendő műkedvelői előadások érdeké-
ben lehetne foglalkozni.  A megfigye-
lők észrevétele szerint, falvainkon,  de 
még városunkban is a sokféle  egye-
sület estélyeinek rendezésekor elő-
adásra alkalmas, megfelelő  színdara-
bot előkeríteni rendesen nagyon fárad-
ságos. Nincs kéznél választásra alkal-
mas anyag! Sok helyen árjegyzékek 
címtára alapján találomra rendelnek 
darabokat, melyekről az átolvasáskor 
derül ki, hogy vagy tartalom, vagy 
technikai megoldás szempontjából nem 
felelnek  meg. Ezen a hiányon segíteni 
kellene és lehetne is segíteni. Elkép-
zelésem szerint, minden nagyobb vi-
déki központunkban egy kis színmű-
tárat kellene szervezni, amely vala-
melyik tekintélyesebb egyletünk kebe-
lében, egy ügyszerető, lelkes műked-
velő kezelése alatt állna, s ahonnan 
aztán mindenki nemcsak a tanácsot, 
hanem mindjárt az előadásra legalkal-
masabb darabot is megkaphatná. En-
nek a megalapozása pedig ugy tör-
ténhetnék, ha valamelyik vezető egy-
letünk (városunkban pl. a Polgári 
Önképző-Egylet) összegyűjtetné az itt-
ott feleslegesen  található darabokat, 
(nem baj, ha ugyanaz a darab több 
példányban lenne is meg), s ezen-
kívül az előadást rendező egyesületek 
adnának valamelyes pénzösszeget is, 
ujabb beszerzésre, (miután erre úgyis 
szoktak költeni); s az igy összeállított 
anyagból esetenként minden rendező-
ség megkaphatná a neki megfelelőt. 
Valahogy ilyenformán,  szervezetten, 
meg lehetne kezdeni ennek a rég nél-
külözött szükségletnek a kielégítését, 
különösen, ha az ügyet az erre illeté-
k̂esek minél előbb kezükbe vennék, 

"hogy az uj szezon előtt még elegendő 
idő legyen az eredmény elérésére. 
Természetesen, e sorok főképpen  csak 
az eszme megpendítésére akartak szol-
gálni, azt lehetne részleteiben még 
tovább fejleszteni,  más, esetleg jobb 
ötletekkel kibővíteni, megerősíteni. 
Ezért az ügy érdekében kívánatos 
volna, ha mindezekhez mások is 
hozzászólanának. 

Figyelem. 
A nagyérdemű közönség flgyelmét 

felhívom  atra, hogy nagybani 

1)orkereskedóseinet 
megnyitottam, 

Raktáramban első minSségü szász 
borokkal vagyok berendezkedve melyeket 
a legjutányosabban fogok  ámsltani. 

Raktári helyiségem Str. Principesa 
Ileana 8 sz a líceum és a Korona-ven-
déglő között 

Becses pártfogásukat  várva 
Kinda József és Társa. 

X A Jéggyár üzemét május 
1 én megkezdi. A jég árát leszállítot-

1 tuk kilónként 40 baníval. 

Kössönetnyllvánitás. M-̂  
azoknak, akik mély gyászunkat i" 
vétűkkel enyhíteni igyekeztek, s 
lönösen a temetésen közremük̂  
Székely Dalegyletnek és fúvós  zen> 
karnak ezúton fejezzük  ki hálás ki 
szönetünket. Özv.  íd.  Verestóy  pánielne 
és gyermekei. 

Mosihirek. Vasárnap és hétfőn 
d. u. fél  6, este fél  9 órakor bemuta-
tatásra kerül Marokkó, a legnagyobb 
hangos filmcsoda.  Ritkán észlelt ér-
deklődés előzte meg Erdélyben Joseph 
Sternberg német filmrendező  és Mar-
lene Dietrich, a sex appeal királynőjé-
nek első amerikai legnagyobb filmjét. 
Marokkót, Ez a film  valóban nyújtja 
is mindazt, amit egy u. n. százszáza-
lékos sikerű filmtől  megkövetelhet a 
néző. Az idegen légió és a naptüzte 
Szahara talán a legrégibb filmtémák 
közé tartozik. Es a Marokkó film 
mégis újszerű, nem banális. A film 
férfi  főszereplője,  Garry Cooper és 
Adolph Menjou legalább annyira ré-
szesei a sikernek, mint Marlene Diet-
rich, aki a Marokkóban folytatja  a 
nagysikerű Kék angyalban megterem-
tett típusának tökéletesítését. Dietrich 
figurája  a mindent kiismert, minden-
től megundorodott és a végletekig a 
fatalizmusra  hajló női lélek megteste-
sülése. És az életunt, merev figura,, 
mint a főnix  madár kel uj életre egy 
fiatal  legiónísta egyszerű, vidám egyé-
niségének hatása alatt, annyira, hogy a 
darab végén a henye, lustálkodó életre 
szokott nő a legnagyobb fáradságok 
ellenére követi a legiónistát a Szahara 
sárga homokmezőín. Akinek csak 
módjában van, feltétlenül  nézze meg 
e filmet,  mert ez a szezon legnagyobb 
slágere. 

A tavasxi gaidaaági mun-
kálatok talán soha nem késtek meg 
ugy, mint a jelen évben. A kegyetlen 
tél által agyonsanyargatott őszi veté-
sek, a krumpli-ültetések, a mestersé-
ges és természetes kaszálók most job-
ban, mint bármikor megkövetelik a 
a talaj javítását, azt, hogy a gazdák 
saját érdekűkben még ma is áldoza-
tot hozzanak, 16®/o os szuperfoszfát 
készpénzfizetés  ellenében 75 kgros 
zsákban 271 lejes árban kapható váro-
sunkban Varró  Eleknél. 

Szerkesztői ozenet. 
Chender (Csender) András, Me-ke«s 

Rocks P, A. Nord Amerika. Édesanyja Ka-
dicsfalván  a küldött pénzt megkapta, amit ál-
talunk óhajtott megüzentetnl, köszönetével és 
anyai üdvözletével együtt. Mi szintén üdvö-
zöljük, mint a távolban is hü olvasónkat — 
Ladó Lajo*. Terünkhöz képest örömmel köz-
lünk mindent, ami a közlésre megfelel. 

KUdötnlaJdonos; • Könyvnyomda B-T 
Odorbela-SBékelyndvArhely. 

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

JÓ, kereszthuros rövid 
zongora jutányos áron 
eladó. Értekezni lehet: 
Malom-utca 36 sz. alatt. 
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240,000.000 össznyeremény. 
40.000 nyerőszám. — A nyereményeket cégem ntján fizetik  ki. 

A sorsjegyek Mafos-, Csik-, Udvafhelymegyel fföeiárusitását  átvettem és az 
árusítást már megkezdtem, sorsjegyeket postán a pénz előzetes beküldése mellett küldöm. 

R é v é s z E r n ő Táfgn-Mure§,  Piata 47, 
Csiki intézöség: Gyergyói intézöség : 

Smilovits Mártonnál, Mereurca-Ciuc. Márk Istvánnál. Gheorgheni, 
E l é i r i x s i t ó k a t k e r e s e k : a z e g é s z m e g y e teriíLletóii-

Székeiykereszturi elárusítók: OclandI elárusító: Parajdl elárusító: 
Volksbank R,-T., Udvarhelymegyei Tpt. fiókja.  Udvarhelymegyei Tpt, fiókja.  Vitán Zoltán, 

Cretu Melania tőzsde. Erdöszentgyörgyl elárusító: Volksbank R^T. fiókja. 


