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Máthis folyton levizsgázik. 
Nem tud;uk és nem is állítottuk 

soh|, hogy a szenátorrá csinált Máthis 
András használta-e ^ parlamentben azt 
a kifejezést,  hogy Sándor József  a 
magyarországi ébredőknek dolgozik. 
Nem voltunk jelen s igy azt sem hal-
lottuk, amikor azt a megjegyzést tette 
Sándor Józsefre,  hogy ő az, aki az 

alapitotta, bár ezt már mi ib 
ük a hiteles források  alapján. 

L<8 most már mindezeknél többet 
tudunk iMáthis Andrásról. És amit 
most tudtunk meg, azt már biztosan 
tudjuk, mert a hozzá legközelebb álló 
és ebben az egyben minden kétség 
nélkül hitelesnek elfogadható  újságból, 
a Hargitából lehet olvasni, hogy Má-
this András szenátor arra késztilődik, 
hogy megpofozza  szenátortársát, Sán-
dor Józsefet. 

A kortesutakon még nem emii-
tette Máthis András az érvek között 
a pofozkodást,  hanem rózsás képeket 
festett  hallgatói elé arröl, miképpen 
fog  ő majd az ország házában a nép 
javáért küzdeni, ha kezébe adja neki 
a nép ehhez az eszközt, a mandátu-

hetik. És bizonyára a nép sem gon-
dolt arra, hogy ez a mandátum a po-
fozkodásra  való felhatalmazást  is. ma-
gában foglalja. 

És ime Máthis András, akinek a 
mandátuma még meg sincs erősitve, 
már az érvek elé helyezi a pofoz: 
kodást. Nem az a fontos,  hogy egy 
nála sokkal idősebb szeoátortársát 
kíszül megpofozni,  mert ez csak su-
lyosbitólag minősiti a szándékot. A 
lényeg az, hogy a tettleges erőszak 
csak durva lelkű emberek fegyvere, 
akik a szellemi és erkölcsi fölénnyel 
szemben érzett tehetetlenségükben 
Qsak ilyen eszközökhöz tudnak nyúlni. 
Az ilyen eszközök lehetnek jók a 
nemtelen szenvedély kielégítésére, de 
semmi egyébre nem. 

Mégegyre azonban mégis jó volt 
a szokatlanul durva indulatnak ilyen 
hyilt kihirdetése. Arra, hopy a me-
gyében eddig nem ismert s csak a 
kortesbeszédek álcázó színeiben be-
mutatott Máthis András most végre 
a maga igazi színében mütafkozott 
be. . . . : - : 

óvás ! Tiltakozunk az ellen, hqgy 
a jegyzőknek a választók bekisérése 
alkalmával felmerült  költségei a köz-
ségek terhére számoltassanak el. Fi-
z e s s e a k i n e k ' intézkedései alapján 
azok felmerültek  ! 

Wlller Jócséf  ndvarfaely-
megyel képviselő. Gróf  Bethlen 
György a kdlozsrtíegyei mandátumot 
tartotta meg. Az udvarhelymegyei 
mandátumáról Való lemondása" foly-
tán megyénkben a második "-nftgyár-
pártí képviselő dr. Willer József  látt, 
a Magyar Párt parlamenti főtitkára. 
WJillert Marostordában' is tíMgválasz-
tották, ott azonban Jlemondottg.''S he-
lyette dr, Ferenczy Zsijgmond, a ma-
rtiarostordamegyei magyar n^irqda te-
vékeny és lelkes vezetője left-ott  kép-
viselő. 

Eüunkában a magyar 
parlamenti csoport. 

Az Országos Magyar Párt most 
megválasztott szenátorai és képviselői 
Bukarestben, gróf  Bethlen György el-
nöklete alatt tartott értekezletükön el-
határozták, hogy a parlamenti mü-
ködés mellett és azonkívül is ha-
tékonyan fogják  szolgálni a magyar 
nép közügyeit és a jogos magánügye-
ket is. Ezen. munka érdekében arra 
kérik a magyar közönséget, hogy 
ügyes-bajos dolgában mindenki a ta-
gozati vezetőség utján forduljon  a par-
lamenti csoporthoz, mert igy az ügyek 
gyorsabban intéződnek el. Ha valaki 
személyesen akar Bukarestben eljárni 
ügyében, jól teszi, ha ezt előre beje-
lenti a bukaresti iroda vezetőségének, 
mert így arról is értesülést tud sze-
rezni, vájjon Bukarestben tartozkodik- e 
az a kormányzati személy, akinél a 
közbenjárásnak kell történnie. 

A parlamenti csoport különösen a 
nyugdijasok és rokkantak érdekében 
fog  most hathatósan közbenjárni, mert 
m ^ akarja szüntetni azt a sok ifi;az-
•«gtftten!Wigoi,  «mi,-kivártkeppfcn  a tn»» 
gyarok róvására történik. Az ilyen 
eseteket minél sürgősebben be kell je-
lenteni a pártirodához (Bucure§ti III,, 
Strada Clemenceau 11. Et. I.), pontos 
számbeli adatokkal. Az elmaradt nyug-
dijak folyósítását  a parlamenti csoport 
folyton  napirenden fogja  tartani. Az ő 
utánjárásukra folyositottak  augusztus 
15-ikén a rokkantak elmaradt illetmé-
nyeinek részbeni fedezetére  egy ne-
gyedévi összeget. Elhatározta a ma-
gyar parlamenti csoport, hogy addig 
nem nyugszik, míg a rokkantügy igpz-
ságosan rendezve nem lesz s amig 
rendszerré nem válik, hogy a rokkan-
ták  illetményeinek  kifizetése  minden 
egyéb állami fizetést  megelőzően  tör-
ténjék. 

Módosítják a konver-
ziós törvényt. 

A városi lakosság megint Icimarad. 

A konverziós törvénynek már a 
tervezete sok vitára adott alkalmat, 
ami nem szűnt meg a törvény meg-
szavazása után sem. Miből és mikép-
pen kárpótolja az állam a hitelezőknek 
a konverzió által okozott sok milliárd 
veszteségét,.— ez volt az egyik leg-
súlyosabb kérdés, amire senkisem tu-
dott felelni.  Ezenkívül azonban vár-
ták és sürgették a maguk tarthatatlan 
helyzetének az orvoslását az ország 
lakosságának azok a tekintélyes és 
nagyszámú eleméi, iparosok, kereske-
dők és más foglalkozásúak,  akik nem 
lévén mezőgazdák, nem részesülhettek 
a konverziós törvény kedvezményeiben, 
holott az általános gazdasági világvál-
ság őket is sújtja s tulnyoipó részben 
emiatt bonyolodtak be,le az eladósor 

dottságba ugy, hogy abból a maguk 
erejével nem szabadulhatnak. 

Az uralomra került nemzeti pa-
rasztpárt vezetősége a választások előtt 
tett is közzé nyilatkozatokat, amelyelí 
szerint egyik kormányzati feladatául 
tekinti a konverziós törvény módosí-
tását, amelyre, ugy látszik, most már 
hamarosan sor is kerül. A kormány 
ugyanis a legutolsó minisztertanácsán, 
több napirenden levő törvényjavaslaton 
kivü!, elsősorban a konverziós tör-
vényt módosító javaslattal foglalkozott, 
amelyet Mironescu pénzügyminiszter 
ismertetett. 

Mironescu módosító javaslata, mint 
^hirlik, általában a nemzetí-paraszt-
Ipárt manifesztumában  foglaltak  szerint 
r készült és több megszorítását tartal-
mazza a törvény által megállapított 
kedvezményeknek. Ezek a megszorí-
tások azonban a 10 hektáron aluli 
kisebb birtokosok kedvezményeit nem 
érintik. 

A Dimineaja szerint, miután az 
idő rövidnek látszik és a törvényja-
vaslat körül előreláthatólag hosz-
szabb vita fog  á parlamentben ki-
fejlődni,  valószínűleg őszre fogják  ha-

ttíegsJíavaíffsM;  addig is külön egy-
szakaszos törvénnyel felfüggesztik  a 
a jelenlegi konverziós törvény ha-

tályát és egyidejűleg a mezőgazdasági 
kényszervégrehajtásokat.pz uj törvény 
megszavazásáig. A Curentul ezzel 
szemben ugy tudja, hogy a pénzügy-
miniszter ragaszkodik törvényjavasla-
tának sürgős megszavazásához, mert 
az általános szanálási programm nem 
tűr halasztást és a külföld  támogatása 
is függővé  van téve a konverziós tör-
vény megváltoztatásától. 

A konverzió módosításával kap-
csolatban mozgalom indult meg a je-
lenlegi konverziós törvény védelmére. 

Viszont a városi lakosság válsá-
gos helyzetén való segítést, a legújabb 
jelek szerint, a kormány ezúttal is 
megint el akarja kerülni. Erre vall az 
is, hogy a birói likvidálásra vonatkozó 
uj törvényjavaslat, állítólag már mun-
kában van. 

A javaslatot valószínűleg a fran-
ciák hasonló törvénye alapján fogják 
elkészíteni, amelynek legfontosabb  ren -
delkezése, hogy csak az a kereskedő 
kérhet birói likvidácíót, aki megelőző-
leg az előirt formaiságok  kozt fize-
tésképtelenséget jelentett be. A városi 
konverziói tehát a kormány sze-
retné elütni a legégetőbb problemáK 
napirendjéről s francia  mintára hivat 
kcak», pedig Fraacuiofaíú^baii  egy 
hétig nem tartanák fenn  azt az álla-
potot, amiben a mi vá̂ rosi lakosságunk 
már tönkrement. 

Felfordult  állapotok Zetelakán. 
Felfordult  állapotokat teremtett 

megyénk legnagyobb községében, Ze-
telakán, az a hatalmi politika, amely 
a választási hadjárattal együtt indult 
meg s amely csak egyetlen célt tűzött 
maga elé : a minden áron való válasz-
tási sikert. 

Tudva van s a választások alatt 
is tudott, dolog volt, hogy Zetelaka 
jóérzésű és nyíltszívű népe, a községi 
és birtokossági vezetők példaadásának 
megfelelően,  azzal a törhetetlen elha-
tározással nézett a választások elé, 
hogy szavazataival a faji  érdekeket 
képviselő Magyar Pártot fogja  támo-
gatni. Ott nem .használtak a megren-
delt gyűlésezéSek és a különféle  nyo-
mások, a karikáspárti szónokok be-
szédeibe kellemetlen közbeszólások tör-
téntek s tudjuk azt is, hogy az aka--
ratos községgel szemben a hatalmi 
párt végül ahhoz az utolsó eszközhöz 
nyúlt, hogy a tanácsosi szenátorvá-
lasztáson az ottani szavazókat csend-
őrökkel zárták el az urnától s a köz-
ségből 16 tanácsos nem tudta ezért 
leadni szavazatát. De ezt megelőzőleg 
még más kényszergetések is történtek. 

Még a választások előtt tör-
tént, hogy a birtokosság adóhátraléka 
miatt végrehajtást vezettek a birtokos-
ság ellen. Nem elégedtek meg a bir-
tokossági vagyon egy megfelelő  részé-
nek a lefoglalásával,  ,hanem zár alá 
vették  az összes, 18,000 holdat  tevő 
birtokossági  erdők  faállományát,  hol-
ott tudnivaló, hogy á zetelaki nép a 
fából  él s a bírtokosság is csak ugy 
tud eleget tenni adófizetési  kötelessé-
gének, ha a favágás  után járó taxák 
hozzá az egyesektől befolynak.  Eköz-
ben érkezett meg áz' erdészeti ható-
ságnak az Égettvész qevü erdőre adott 
kitermelési engedélye,s ennek alapján 
jakócs ímre  abból á helyes felfogás-

ból indulva ki, hogy amig vágás nincs, 
addig sem az egyeseknek, sem a bir-
tokosságnak nincs keresete : kihirdet-
tette a községben, hogy, az Égett-, 
vészben a kitermelés megkezdődik! 
Erről a kihirdetésről a községi jegyző-
nek, Nanu  Silvesternek is tudomása 
volt. Azonban a jegyző minden ész-
szerűség ellenére ugy rendelkezett, 
hogy a kitermelést abban kell hagyni, 
mert az összes erdők faállománya  zár 
alá van véve az adóba. Erre a bírt. 
elnök a kitermelést tényleg beszűn-
tette. Minthogy azonban ezzel az élet 
állott meg Zetelakán, a birtokossági 
elöljáróság közbelépésre kérte "fel  jog 
tanácsosát, dr. Nagy Lajost. A jog-
tanácsos érintkezésbe lépett a jegyző-
vel, kérte, hogy ne akadályozza az 
Égettvész kitermelését, mert igy a bir-
tokosság sem tud adót fizetni  s végül 
meg is állapodtak abban, hogy á ki-
termelést folytatják,  az egyesektől be-
folyó  , taxákat pedig az elöljáróság 
adófizetésre  fordítja.  Ez a megoldás 
mindenkiben megnyugvást keltett, mert 
egyedül ez felelt  meg. az élet köve-
telményeinek. 

Jöttek azonban a választások s 
ezen alkalommal a birtokossági elöl-
járók él nem titkolt érzelmükkel »rossz« 
politikai magaviseletet tanúsítottak. Egy 
kis fenyítésre  volt szükség Velük szem-
beij. A jegyző feljelentést'  tett Jakócs 
Imre bírt. elnök és ifj.  Szabó Lajos. bírt. 
jegyző ellen, hogy törvényellenesen 
engedélyeztek kitermelést, holott az 
ismertetétt tényállásból látható, hogy 
ahoz utóbb maga a jegyző is hozzá-
járult, mert be kellett látnia'annak 
elengedhetetlen szükségességét. A fel-
jelentés alapján' pont az általános sze-
nátorválasztás előtt' való éjjel 12 óra-
kor, a,csendőrök  elfogták'Jaköcs  Im-
rét és Szabó Lajost és bekísérték  őket 
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a városba. Másnap a vizsgálóbíró előtt 
igazolták a tényállást, hogy a >bünt* 
a nép és a kincstár érdcWben követ-
ték cl s dr.  Filó  Ferenc  közbenjárá-
sára a vizsgálóbíró délután l órakor 
szabadon is bocsátotta őket. Az elfo-
gatás olyan sürgős volt, mintha va-
lami országosan körözött rablóvezé-
rekről lett volna szó, Jakócs Imre még 
az ujjasát se tudta magára venni, más-
tól kellett egyet kölcsönkérnie. 

A birtokossági elöljárók elleni 
hajsza a választások után sem szűnt 
meg. Nanu jegyző gyűléseket tart 
egyes községi lakosokkal, ahol a bir-
tokossági vagyon felosztásáról  tárgyal-
nak. Most pedig folytatja  vádasko-
dásait a birtokossági elöljárók ellen. 
Ujabban azt állítja róluk, hogy a 
bükk-vágtér kitermelésénél megté-
vesztő hirdetést tettek közzé, azt, hogy 
bárhonnan szabad végni, — holott ez 
nem igaz. Majd azt állítja, hogy pén-
zeket inkasszálnak az elöljárók, de 
adót nem fizetnek.  E feljelentéseket 
aláíratta hozzá nem értő emberekkel. 
Ezekkel a támadásokkal kapcsolatosan 
olyan híresztelések is elterjedtek, hogy 
a birtokosság által ezelőtt 2 évvel vég-
zettbirtokfelmérés  nem helyes, rossza 
mérnökírajz s megsemmisült az az egész 
eljárás, amelyet a birtokosság tett folya-
matba, hogy az egyesek által elfoglalt 
területrészeket visszakapja. E híresz-
telésekkel együtt biztatás hangzott el, 
hogy az egyesek foglalják  vissza eze-
ket a területrészeket, ami meg is tör-
tént s most a birtokosság kénytelen 
egész tömeg pert indítani a törvény-
ellenességbe kergetett emberek ellen. 

A hatóságoknak tudomást kell 
venniök a zetelaki állapotokról, amelyek 
maholnap olyan kilengésekhez vezet-
hetnek, amikből a közérdeknek s kü-
lönösen a népnek csak kára származ-
hatik. Emlékezetbe idézzük a nemzeti 
parasztpárt itteni főemberének,  Sölo-
mon Virgilnek, nem is olyan régen, 
csak a választások előtt tett sajtónyi-
latkozatát, melyben azt a politikai 
programmpontját is közzétette, hogy a 
birtokossági vagyonokat meg fogják 
védeni. Noshát itt az alkalom : be kell 
avatkozni a zetelaki ügyekbe, még 
pedig erélyesen, mert legfőbb  ideje 
gátat vetijí az ottoni.féktelenkedések^ek. 

A Hargita címére. 
Ha a karikások lapja a Magyar 

Párt »udvarhelyj igazmondójárói* ir: 
ez aJatt a kitétel alatt 6 is, mi is — 
habár eltérő értelemben — magunkat, 
a Székely Közéletet értjük. A becsü-
letes közönség által bizonyára » 3ZÓ 
megtisztelő tartalma szerint értelme-
zett ezen a címen most azt « yk̂ M 
intézi ellenünk a karikás újság, mint 
ha mi azt irtuk volna a félig-szenátor 
Máthísról, hogy Sándor József  magyar 
párti szenátorról azt mondta,  hogy az 
ébredáknek^  dolgozik. 

Hogy bebizonyítsuk, kit illet meg 
az >igazmond6* cim és hogy sokat 
ne vitázzunk: ezennel 1000 lejt aján-
lunk fel  a városi szegények részére s 
azt egyenesen a Réti főtisztelendő  ur 
kezébe fizetjük  le abban az esetben, 
ha bárki megmutatja, hol, mikor, me 
lyik lapszámunkban irtuk mi Máthis-
sal kapcsolatosan azt, hogy Sándor 
Józsefről  a szenátusban vagy bárho 
azt állitona volna, hogy ő az ébre-
dőknek dolgozik ? 

Smállitási  iroda. 
V(m  wn^tém  érfütwi  a n. i. 

kfittuégtt,  hogr 
a z i l H U s i i r o d á m a t 
a iul. /I»g.  rwdirmiKl  (tolt  fotaiifh-u^ 
20 «, alatt  nvduifm  bt. 

Vállalok  mindmfélt  furawágt  ét 
kVtöttetM  a Itgjutáa/otaM  dijiéttltk 
mtllttt. 

ÉpitkuMfz  uOktégta  homokot  é» 
kariet^t  azáUitok. 

A „Orupajul »." nvfti 
4mf9rgalmi  ét Colli  Bipittt  tártatdg 
^égnttlttti. 

ROMÁN UPSZEHLE. 
Az Uttiversul  aug. 14 iki számá-̂  

jan rámutat a jelenlegi rezsim hálát-, 
anságára. Mig Vaida a régi magyar 
dőket dicsőili, a mara$estii diadal meg-
ünneplésére nem kapnak pénzalapot, 
a hadügyminiszter azzal magyarázza 
a dolgot, hogy az uj rendeletek értel-
mében az ilyen ünnepeket lokálisan 
íell megünnepelni. Ezzel szemben a 
szebeni cserkész jamborii ra óriási ösz-
szegeket fordítottak,  jelen volt a király 
IS, a miniszterelnök, s a hadsereg ve-
zetői. íme a hálátlan utókor. Ugylát-
szik, nem tartják be Ferdinánd király 
parancsait, aki e diadalról azt mondta, 
logy örökké emlékezetében kell ma-
radnia. 

A Patria  aug. 14 iki számában 
dr. George Ciuta tollából hosszabb 
cikket közöl, amely az Erdéllyel szem-
ben elkövetett adózási igazságtalansá-
gokat tárgyalja. Részletesen foglalko-
zik a régi magyar adózási rendszerrel, 
adatokat közöl s kimutatja, hogy pél-
dául Kolozsmegye 1932 ben húszon-
hatszor, Arad és Temes-Torontál 
8—9-szer többet fizetett  földadó  cimen, 
mint 1918 ban. Az erdélyi földbir-
tokok bérértékét összesen 1 milliárd 
362.846.858 lejre becsülték, jövedel-
mét pedig 284.064.521 lejre. Kimutatja, 
hogy a régi Magyarországon a föld-
birtokadóknak csak l7®/o a esett a 
Romániához csatolt területekre, ami azt 
mutatja, hogy akkor tekintetbe vették 
e földek  gyengébb voltát. Ajánlja, hogy 
Romániában is tartományok és me-
gyék szerint kontingentálják a földa-
dókat, hogy igazságosabb adórendszert 
vezethessenek be. Ismerteti az 1871. 
évi magyar földosztásnál  bevezetett 
kárpótlási rendszert, mely a jobbá-
gyokra nem rótt nagy terheket, viszont 
a földtulajdonosokat  is kielégitfeUe.  E 
bevált rendszert jó volna a mezőgaz-
dasági adósságok rendezésénél is be-
vezetni. 

« 

A J'ara  Noastra  aug. 13 iki szá-
ntában a tékesierződések revíziójáról,, 
ír. A refriziói'Öl  mWd többet ISeSaélndk-
már a győztes államokban is. Az 
Egyesült Államok lakosságának több-
s^e, Mussolini, az egész Olaszország-
gal a revízió mellett van. Hatalmas ará-
nyu mozgalom indult meg Angliában is, 
sőt Franciaországban is minden vona-
lon hangoztatják a revizió szük^ges-
ségét, ugy a jobboldalon van párt-
fogója  Gustav Hervé személyében, 
mint a baloldalon, ahol Herriot pártja, 
habár ő személyesen nem is, a revi-
zió nyílt pártfogója.  Tehát Rothermere 
lord hat-hétéves propagandája ered-
ményes volt, mert hatalmas és nem-
várt reviziónizmust teremtett. Lehet, 
hogy a revíziót kérő államoknak saját 
szempontjukból igazuk van, de még 
több igazuk van azoknak, akik vissza-
uUsitják. Ha még mindnyájuknak is 
igazuk volna, a kérdést békésen elin-
tézni nem lehet, annál is inkább, mert 
nincs igazuk a revíziót kérő államok-
nak. Románia jószántából sohasem 
mond le Erdttyröl, sem Franciaország 
Élszász-LotharingiártU, sem Lengyel-
ország A korridorról. tehát ez a 
propaganda az európai békeszellem 
kialakulását gátolja, mert a revíziót 
másképpen nem lehet megcsinálni, 
csak háborúval. 

Ipartestületi Ogyek. 
Országos kirakó vásárok: augusz-

tus 22* én Bárót, Beszterce, Ctikkoz-
más, KüküUővár, 23-án Homoródbene, 
Felvinc, Csikrákos, Kiskapus, Sárkány, 
24-én Nagyborosnyó, Szászsebes, 25-én 
Gyergyóbékás, Korond. 

Ipartestületünk a f.  hó 9 én meg-
tartott konverziós gyűlés által elfoga-
dott határozati javaslatot egy bizottság 
utján átadta a prefectusnak,  s ez al-
kalommal külön kiemelte ugy a ke-
reskedő társulat, mint az ipartestület 
tagjainak azon életbe vágó és jogos 
követelését,̂  hogy a konverzióban a 
városi lakosság is részesülhessen. A 
határozati javaslatot megkütdötte a 

a vármegye képviselőinek és szenáto-
rainak is, hogy az abban foglaltakat, 
mint orsaágoa követelést, lehetőlsig 
törvény alakjában is juttassák érvényre. 

E Hcty»n íomAtolton 
arra az országos nagy ^mozgalomra, 
amelynek során minden 'nagyobb vá-
rosban gyűlések voltak a konverzió ki-
terjesztése érdekében. A hatalmas 
megmozdulás hatása alatt a kormány 
máris előkészületeket tett a konverziós 
törvény módosítására, illetve kiterjesz-
tésére, igy tehát remény és kilátás 
van arra, hogy a lefolytatott  akciónak 
valamelyes eredménye mutatkozni fog. 

A hivatalos lap 187. száma közli 
az ipar- és kereskedelemügyi minisz-
térium rendeletét, amely az építő ipa-

rosok 5 kategóriájának a helyzetéi 
szabályozza. Ebben részletes rendel-
kezések vannak az építő mesterek, a 
kőműves mesterek, ácsmesterek, kis-
l̂AmiWrACAlr Áe Irieárcnir inoraíra f/nnat. 
kozólag, amelyek keretében munkála-
tokat vállalhatnak. Ezek szerint épí-
tési munkát csak azok az iparosok 
végezhetnek, akik arra e döntvény 
alapján jogosítva vannak. A rendelettel 
hatályukat vesztik az 1927 és 1929 
évi, ezen ügyben kiadott miniszteri 
rendeletek. 

Ipartestületünk keres asztalos, la-
katos és kárpitos szakmában tanon-
cokat. Érdeklődők forduljanak  hivata-
lunkhoz. 

Az Ipartestület elnakse<<«. 

A szövetkezetek szervezkedésének ujabb 
eredménye Udvarhelymegyében. 

Tekintélyes szövetkezeti vezető 
ember kezéből kaptuk a következő 
közleményt: 

A székely megyékben levő tejszö-
vetkezetek vezetőségének állandó gon-
dot okozott, hogy e nehéz gazdasági 
helyzetben minő eszközökkel és uton-
módon lehetne a tejszövetkezeteken 
segíteni, nevezetesen a termények ér-
tékesítése tekintetében. A mai lehetet-
len pénzügyi helyzet ránkkényszeritett 
viszonyai is azt kívánják, hogy a tönk 
szélére jutott és tanácstalanul álló 
gazdanép figyelmét  felhívjuk,  hogy 
a szövetkezés, összefogás  és szövet-
kezeti szervezkedés az az egyedüli 
mód, amellyel biztos és reális hasznot 
csinálhat magának és amellyel meg-
szabadulhat attól, hogy továbbra is 
ki legyen szolgáltatva a termények 
közvetítőinek, lánckereskedőínek, azon-
túl maga szabván meg, összefogás  és 
együtthaladás utján, nehéz munka 
árán előállított terményeinek az árát. 

A mai viszonylatban aránylag 
legjobb ára van mo^Js^ a. tajieripé 
kéKhélT'és ezeJíIfíjziür  iegröRéppCT " '-1 
vajnak. A vaj elhelyezési lehetősége 
még a nyári időben is viszonylago-
san kedvező s ezért föltétlenül  szük-
ségessé vált egy aUruisztikus alapok' 
ra fektetendő  közös vajértékesitő ak-
ció megszervezése, hogy a gazdakö-
zönség, illetve a tejszövetkezetetek ter* 
melvényeit a közvetítő lánckereskede^ 
lem kikerülésével egy magasabb ár 
elérhetéséért közvetlenül a nagyobb 
városok piacaira, fogyasztóihoz  jut-
tassa és hogy ezáltal a falusi  gazda-
nép állandó és biztos pénzjövedel-
mét biztosítsa. Ez a közös vaj-
értékesítő akció »yaj, tojás és más 
éielmitzer értékesítési céllal* alakult 
meg « Gazdasági és Hitelszövetkeze-
tek Szövetsége Uniójának hozzájáru-
lásával a Seékelyf^di  Kiiendeltség Si-
ménfalva  ellenőrzése mellett és mű-
ködik f,  évi április 5-től kezdődőiig. 

Udvarhdymegyében 33, Maros-
megyéb^q 25, C«kmegyében 2, Há-
romszékmegyében 3 tejszövetkezet 
működik, mint az emiitett szövetség 
rendes tagja. Ezenkívül még vagy 8— 
10 uj tejszövetkezet van alakulóban. 

Ezen akció eddigi rövid mükö-
déséről a következőkben számolunk 
be: Az akció megindulásakor 8 szö-
vetkezet csatlakozott e mozgalomhoz 
és ma, 4 hónap múlva már 23 a csat-
lakozott tejszövetkezetek száma. Ezek 
a szövetkezetek ma már hetente 2000— 
2400 klg. vajat adnak át szálHtásra. 
Ama szövetkezetek, amelyek még nem 
léphettek be, csatlakozásukat az év 
végére jelentették be, miután azokat 
az év leteltéig különféle  szerződések 
kötik. 

A vajszállitó csoport az ebnult 
4 hónap alatt összesen 206668 klĝ  
vajat vett át a szövetkezetektől szál-
Htásra, Ezért a mennyiséiért a szö-
vetkezeteknek összesen kifizetett 

1.184.423 ledt, mely középárban* 57 
leu klg.-kéntí árnak felel  meg, amit 
tisztán, minden levonás nélkül kaptak 
kézhez. Ezen 57 leus középár azért csak 
ennyi, mert junius—julius hónapokban 
óriási, eddig még elő nem fordult  vaj-
krizis, vajtoriódás volt Bukarestben és 
így ezekben a hónapokban csak 48 
leus árakat érhettünk el. 

Az említett vajmennyíséget össze-
sen 71.064 leu fuvarköltség  terhelte, 
ami a kifizetett  összeg 67o ának felel 
meg, vagyis 1 klg. vajra 2 leu 90 bani 
szállítási költség esett, amely fuvar-
költség levonása után kdpták a szö-
vetkezetek az 57 leus középárat. Ezen 
közölt árnál ki kell hangsúlyozni, hogy 
ez az ár, mint ahogy fentebb  is em-
lítettük, éppen a legnehezebb nyári 
hónapokra esett, amikor a vajárak 
mindenfelé  nagy esést mutattak és a 
nagy piacokon semmi kereslet sem 
volt. 

Ugyancsak megemlítendő az^is, 
Hogy ezen vajszállitási mozgalom njég-

'4Qditáliáaaj«.̂ a Jifi«etkeaiétie(i>>JnáĴ  az 
első hetekben a kisgazdára (termelőre) 
vonatkozólag klg.-ként 8—12 leu áre-
melkedés mutatkozott és a hivatásos 
vajkereskedők bevallása szerint is ezen 
árkülönbözet ma is fennáll.  Megje-
gyezni kívánjuk, hogy ezt az árkülön-
bözetet korántsem a fogyasztó  fizeti, 
hanem aképpen állhatott elő, hogy az 
eddig közbül iktatott lánckereskedők 
részben kikapcsoltattak, aminek követ-
keztében nem csak az eladó szövet-
kezetek kaphattak jobb árakat, hanem 
a fogyasztó  közönség is olcsóbban 
juthatott a vajhoz. 

(Vége a ]őv5 siámban), 
L. D. 

HalMI Hul l* ! 

A BagyérdMii kSsSaaig ni-
VM figy«lM<t  fdklTOM. 

iMfT  a B«L itegde PMdlMUiá 
(iMWtlMtn) M ttim aUtt 
a. veit T>MMav««ia-«aii«lf 

h«lyia<g<b«i mmmm 
OJO; ADTI)- fe 
Gíl'JtYITÚ-MÜHELYT 
ByltottkM, vaMKtwfival 
•OtágtelMfgMKtaMl  r«Ux«-
ralve, aaű l^wtfié get 
arra, Mgy laiiMlMMmfi  mtmr 
Ut, 4 alkMftaTkéntM** 
a l««f  • Bt imMm 
iffoyt  ki«Mfit<«p  eW<i|««li«»-
Mtk, V i l M kétmUym m^ 
•liaaikDi bkatw Mwkát, 
téflaviiáaekal.  Ihmi4 welM 
árak, j« wtfmkt,  ptmftt  kkifl-
•«y ImihMI ffalwMsak. 

ttaogatást kéc i 
MÖlia IAMOS mtchaatkn*. 

A Székely Dalegylet f.  hi 27-én 
Belépti dlj tetszés szerint 

L szombaton este 9 óralcor Székelykereszturon, a Walter-kertben nagyszabású kerti Ihinepélyt rendsz. 
' Tánc reggelig. 
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A „nagyfejű  veréb" 
cimére. 

Alig egy hónappal ezelőtt még sok 
milliós követelésem s annak >magas€ 
kamatai izgatták őt. Be is ígérte a 
szenzációs részleteket. Annak rendje 
s módja szerint: adós maradt az ígé-
rettel. 

Ha már ezen állításait a >máni-
ákus hazudozásokc körletébe utaltam, 
miért ne konvertálja ő ezt az adósság 
Ígéretet is? Mint aki jól végezte dol-
gát — mert átsiklott a lényegen — 
két hét múlva uj rovatra izgatta át 
magát : mi lesz a bőrgyár adósságá-
val s az abban való kezesi obligóm'-
mal? 

Ezt a rapszodikus rovatváltozta-
tást a Para Lizával kötött második 
balkezüség számlájára írom. Ugrón 
ur! Azt, hogy téved az összegben s 
vastagon téved az én felelősségem 
arányára nézve, azt már nem is szám-
lázom. Mások hítványságáért fizetni  so-
hasem volt dehoncsztáló dolog a — fize-
tőre nézve. Egy, a memóriájából kipoty-
tyant tényre azonban felebaráti  köteles-
•ségből emlékeztetnem kell. Azon a bi-
zonyos 5 milliós váltón az ön b. alá-
írása is szerepel. A hitelező bank ezt 
az aláírást nullának minősítette — az 
anyagi hipotéka szempontjából. Mi, 
többi kezesek nullának minősítettük a 
— személyi hipotéka szempontjából. 
Én is, kezestársai is, csak örömmel 
vesszük azt a próféciát,  hogy az e-
^yík nullát lenyeli a - - vagyonmeg-
tartás által. Isten segedelmezze önt 
nemes elhatározásában! Mentőakcióit 
aggódó szeretettel fogjuk  kisérni. Ha 
»hetek«n keresztül* jól megtanulja, az 
uj konverziós törvényből is kihámoz-
hat — valamit! S még juthat ideje 
a —̂  gépek porolására is. 

A humor egészséges dolog. Egyes 
fajtál  azonban betegséget jelentenek. 
Csak nem gondolja, Ugrón ur, hogy 
az első kategóriába kívánkozik az az 
önaposztrof,  hogy Ön »csak adott a 
székelységnek* ? Nem hozom zavarba 
« kérdéssel, hogy " mit adott ? Meg-

nem adott semmit. Elvette önmagát, 
tehát nem vett el semmit. Aki e tiszta 
számadás dacára sem ismeri el, hogy 
Ön becsületesen kvittolt a székelység-
gel, az — huncut! 

Dr. Jodál Gibor 

Akik a faji  érdek 
ellen vétettek. 
Az Országos Magyar Párt Ud-

varhelymegyai Tagozatának elnöksége 
határoEatilag kimondotta, hogy Kóréh 
Büa szentlászlói, Lárincz Áron  far-
cádi, Famkas  Domokos és Köptad 
Jenő  székolyudvarhelyi lakosokat nam 
tekinti többé a párt tagjainak, mert a 
választások alatt « faji  érdekeklnl «!• 
lenkező magatartást tanúsítottak. 

HÍREK. 
Ang. 19. 

A HŰTLEN  PÁRÁTOKHOZ. 
Dtrék  fiuk,  mint  hagyogaínak  ell... 
Ettdjetek.  csak Isten  kirével; 
Hagyjátok  itt  a fái,  ti  levelek, 
Áfát,  e szivet,  tiulyen  fUggtetek. 
A^ őszi  szél,  mely titeket  lef», 

• Majd  elmúlik,  nen^ lesz  (írökkarú; 
S ha eljövend  ismét  .a kikelet 
Fog  kapni a fa  uj lehleket. 
De tudjátok  : többé  ki nem virul 
Ax a tevéi,  mply fájáról  lehull. 

fiWW 

A fStinuUtsium 
aé§« érteiéi érettségit 4ett iQákat, 
how diplomájukat átvehetik az iga?-
giioi irodában. — A szeptemberi érett-
s á í ^ jtkQtkezfik  pedig mial6bby ad? 
ják ba kéfteükat  ax tgHCgaté«ágho& 

A vármegyei pénsügyigaa-
g:atö«ág élére a pénzügyminiszter a 
Rámnicul-Sáratba áthelyezett Rápeanu 
administrator helyébe G. V. Jonescu 
rámnícul-sárati administratort nevezte 
ki, aki már át is vette hivatalát. 

Uagyaroraság ujabb aikere 
a nemsetek olimpiassi verse-
nyében. A négyévenkínt ismétlődő 
nemzetközi tornaversenyek, az úgyne-
vezett: olímpíászok az idén Ameriká-
ban, Los Angeles városában folytak  le. 
Résztvettek a földnek  majdnem összes 
nemzetei, amelyek sorában a kis Ma-
gyarország versenyzői végül a hatodik 
helyet küzdötték ki, megelőzve oly 
nagy és hatalmas országok verseny-
zőit, mint Németország, Anglia. Az 
egyéni és csapatversenyek során több-
ször első győztesek is lettek a magya-
rok, azokban a versenyekben megsze-
rezvén a világbajnokságot. Magyar-
ország a 4 évvel ezelőtti amsterdami 
versenyben a kilencedik volt. 

Pop vármegry«i direotort 
kösigasgatáei vesérfelttgyelővé 
nevestók ki. Pop Sever dr. várme-
gyei directort, aki egy évet töltött eb-
ben a minőségében vármegyénkben, 
királyi decretummal közigazgatási ve-
zérfelügyelővé  nevezték ki. Működési 
köre Erdély területére fog  kiterjedni, 
hivatali állomáshelye Gyulafehérváron 
lesz. 

Örmény mise városunkban. 
Vasárnap, 14-én a ferenciek  templo-
mában a 11 órás misét Budurián János 
csikszépvizi örmény kath. lelkész mon-
dotta — örmény nyelven. Mint a mult 
évben, most is tömve volt a templom 
örmény testvéreink szentmiséjén. Nem-
csak kath. hivek, de más vallásúak is 
nagy számmal jelentek meg és áhí-
tattal hallgatták az előttük újszerűen 
ható örmény szertartást. Az orgonán 
Nagy Rózsika játszott, Nagy Tamás, 
a gyergyószentmiklósi járás volt fő-
szolgabírójának a lánya, ki 21 évi 
tanítónői működés után állását elvesz-
tette — magyar kisebbségi sors! — s 
igy készséggel vállalta az örmény kán-
torságot Csikszépvizen. Orgonajátéka 
és szépen csengő althangu éneke — 
különösen a szép Mária-énekek — 
méfyen  hatottak a vallásos érzületű 
hívekre, e Másnap) összejövetel volt, 
melyen a--m^etenteh-hangsulyoaot-
tan állapították meg, hogy az udvar-
helyi katholikus egyházhoz híven ra-
gaszkodnak, annak állandóan tagjai 
akarnak maradni — és magukat ki-
sebbségi magyaroknak vallják, öröm-
ben és szenvedésben egyaránt, ami-
hez semmi kétség nem is férhet,  s 
amint ez tradíciókban gyökerezik. — 
Buduriánt, amikor ide évenként ellá-
togat Udvarhelyre, a szeretet hozza, 
s a kis kör, mely az örményekből 
alakult: ezt az egy évben egyszer 
történő látogatást akarja könnyiteni — 
ebben a nehéz gazdasági helyzetben. 

Bíró Lajoi ujabb gyftssa. 
Ujabb családi gyáss érte Birö Lajost, 
a róm. kath. főgimnázium  kiváló igaz-
gatóját, aki 10 héttel ezelőtt édesapját 
veszítette el. F. hó I4 ikén, vasárnap 
esta édeaanyja : ösv. Biró L Pitémé 
Lőrincz Mária zetelaki lakos hunyt el, 
78 éves korában, egy régebbi bajának 
kiujulása folytán,  ilyen rövid idő mul-
táv^ követve imént elhunyt, htl öreg 
élettársát. A családjának egész életit 
áldoxó, mintaszerűen dolgos, szerény 
székely asszonyok közül való volt. 
Nagy részvéttel temették. 

Mi % BfiüRorlati  fracUaénye 
a busak i^eU vám felamelésép 
n«k7 A kormány a buza kiviteli 
vámját vagononként 30.000 lejre emelte, 
azzal az indokolással, hogy a belföldi 
búzának nagy tételekben való kiözön« 
lésit megakadályozza. (A nagyarányú 
vámemelés egyenlő csaknem a kivitel 
betiltásával, mert ilyen kiviteli illetékek 
mellett elígha mehet ki gabona és ha 
mehet, csak a legjobb minőségű vető. 
mag mehetne, A 'kivitel betiltásának 
árcsökkenés lesz az eredménye, noha 
legutolsó Ideje, hogy a gazdák felse-
gitése megkezdödjik és az idei rozs-
d^ár igsn sok. gazda részére még a 
konvertált adósságok fizetésének  a le-
hetőségét is lehetetlenné tette, amit 
elismer a hivatalos terroésjelentés is, 
anükor 40—60*/» Kárt ismer be is or-
szágos átlagban ilyen nagy arányú 
kirt állapit meg. 

m k»ro«SM)rt*.T«l és ablakok* 
kai ellátott teherautóm igenybevehető 
ttewldfáodvlásokra  és tehemAlUtésr* 
egyaránt. Gfe^s  P^* 

A rádiótechnika modern irányéi vei: 
kevés lámpaszám biztosítja a torzítatlan, kellemes hangot, árnyékoltrácsú lámpák 
a nagy hangerőt. — Az alább felsorolt  rádiók Telefunken,  Philips, Standard 
művek által használt modem kapcsolás! elvek szerint árnyékoltrácsú csövekből 
és kifogástalan,  jé minőségű alkatrészekből vannak felépítve.  Mindegyik igen 
jól működik, felelősség  mellett adom. 
3 lámpái r. (gyári ára 7000 L.; 4050 L. 
UgyaiiM hálÓMÜ klTitdben (gyári ára 8800 L.) 6000 L. 
4 lámpái r. 2 lumsoló kSrrel 5000 L. 
Ugyanez pand-pasa sxfir6vel  6000 L. 
4 lámpái r. 2 nagy frekvenciája  áinyékoltrácin lámpával (gyári 

ára 12000 L) 7000 L 
Ez utóbbi késziUék antennája 2 m.-ei réz-rud, függönyrud,  esetleg nappalra tető 
alá is elrejthető 6—10 m.-es réz huzal Már kora <?. n. Bukarest, Budapest mel-

lett Varsó, Lemberg, Prága, Bécs, Róma leadóit is hozza hangszóróban. 
Hangszórókat különböző kivitelben és minőségben, megbízható anyagok-

ból összeállított akk. telepeket olcsó árban siállitok. Átalakításokat, javításokat, 
jutányos áron vállalok. 

J u l l ^ A i b s r t rádiótechnikai műhelye Odorheiu. 

Arató-báL A róm. kath. Legény- | 
egylet 20-ikán, szombaton este 9 órai j 
kezdettel »Arató-bált€ rendez a róm. | 
kath. internátus ebédlőjében. Változa-
tos műsor. Konferál  Tomcsa Sándor, 
énekel Ferenczi Böske, tiroli-táncot ad 
elő: Beldovits. Azonkívül magyar ru-
hás lányok és fiuk  palotás tánca. A 
szereplők és a műsor már eleve biz-
tosítják a rendkívüli szórakozást. Be-
lépő-díj nincs. Jelvény megváltása kö-
telező, — Tánc reggelig, 

A saékelykaresaturi uaitá> 
rius fSgimnásiumba  az 1932—33 
ísk. évre felvehetők  magyar anyanyel-
vű tanulók, más anyanyelvűek mi-
niszteri engedélyei. Uj tanulók beírá-
sáért felbélyegzett  kérést augusztus 
25--3l -íg kell beadni. Ehhez a követ-
kező okmányok csatolandók: 1. Szü-
letési anyakönyvi kivonat (Extrás de 
naftere).  2. Keresztlevél (lelkészi hi-
vaultól). 3. Állampolgársági bizonyít-
vány (cert. de nationalitate). 4. Ujra-
oltási bizonyítvány, 5. Iskolai bizo-
nyítvány. Ez titóbbi . feiekeeetó  is-
koKUxM jövűknéh az áttamftanügyi  há-
tóság által látamozandó. — Csak ren-
des tanulók irthatók be, magántanulók 
nem, — Intézeti dijak: l. Beirási, 
fenntartási,-  és tan aprób dijak 3.300 
L, 2. Bennlakási díj 1.100 L.,3. Ét-
kezési díj pénzben 4.100 L., termény-
ben 150 kg. buza, 50 kg. kukorica, 5 
iig.rzsir. - - A termények piaci fĉ yóár-
ban megválthatók. — Az összes dijak 
egész évre értendők. Iskolai di-
jak 3 részletben, étkezési ^jak 
két havonként beosztva is fízethe* 
tök. Jó ígyekezetü, szegénysorsu ta-
nulók segélyben részesülnek, A főgim-
názium internátusa és konviktusa a 
nyár folyamán  előnyös átalakulást 
nyert, a tanulószobák az uj iptUet 
modern berendezésű termeiben lesz-
nek; a konviktus épülete pedig tágas 
étteremmel bővül ki. Válaszbélyeg 
vagy lévelező lap beküldése ellenében 
készséggel küld részletes felvilágo-
sítást az igazgatóság. Cristur—Szé-
kelykeresztur, (Jud. Odorheiu.) 

TUtakQ«<^ n a g i c f  «t^on^ 
venlós ttfrvtay  moooiitása allén. 
A' Szatmárvármegyei Gazdasagi Egy-
let népes gyűlést tartott, amelyen Szi-
lágy és Bihar vármegyebői is több 
gazda megjelent. A gyűlés célja a 
konverziós törvény módosítása ellen 
való tiltakozás volt. A gyűlésen töb-
ben szólaltak fel  s végű) yAgrárfrontc 
néven,egy szervezetet alakítottak 150 
tagu választmánnyal, amelyet utasítot-
tak, hogy indokolt memorandumban 
forduljon  a királyhoz és minden e kér-
désben számot tevA tényezőhöz. 

Aa Vavarhalyiliöri OávlA 
F«fene  Sgylat évi rendes közgyűr 
lése nagy számú közönség részvételi' 
vei, atinak nagy lelki épülése mellett, 
folyt  le 14 én, KarécsQnyfalyáOt  A 
közgyűlés során rendeeett műsoros 
ünnepélyem értékes felolvasással,  sza-
valattal, énekkel Sigmond Józsefqé, 
Kovács Domokos, Deák Berta, Deák 
Piroska, Kiss Károly, Fűzi észter, 
Bede Kmii Ssabó Kár^y snrepeltik 
nagyon hatásosan. Ifj  Ormöai Károly 
és Nagy Endre pedig előadást tart9t* 
tak, közülök az utóbbi a keresztúri 
gazdasági intézetet ismertette érdeke-
sen i« buzditólagi 

Hangverseny Keressturon. 
Nagy érdeklődés előzi meg a Székely 
Dalegylet f.  hó 28-iki hangversenyét, 
amelyet Kereszturon a Walter-vendéglő 
kerthelyiségében fog  rendezni. Az 
egész estét betöltő műsoron a dalegy-
let dalkara, fuvószenekara  és kitűnő 
műkedvelő gárdája szerepel. Ismerve 
a dalegylet képességeit, meg vagyunk 
győződve, hogy Keresztúr műértő kö-
zönsége felejthetetlen  estében fog  ezal-
kalommal részesülni. 

A nyilvánossági Joggal biró 
ssikelyndvarhelyi róm. kath. 
fSgimnásiumban  az 1932—33, is-
kolai évre a beiratások aug. 25—31. 
napjain lesznek. A beírást minden ta-
nulónak Írásban kell kérnie bélyeggel 
ellátott kérésben, amelyhez nyomtat-
ványt az iskola ad. Az I. osztályba 
azok vehetők fel,  akik szept. 1-én 10-
ik életévűket betöltötték, de nem mul-
tak eU 3 , évesek, Félévvel ^atalabb, 
vagy^idői^b-növendéknek az igaz-
gató adhat engedélyt a beírásra; a 
félévnél  fiatalabb,  vagv idősebb tanuló-
nak pedig a minisztérium. A kér-
vényhez ezeket az okmányokat kell 
mellékelni: 1. a IV. elemi osztály el-
végzéséről szóló bizonyítványt, ame-
lyet ha a növendék felekezeti  is-
kolában tanult — láttamoztatni kell a 
revizorátussal is, vagy ha más líce-
umból jön a tanuló, anyakönyvi lap-
másolatot; 2. születési anyakönyvi ki-
vonatot ; 3. keresztlevelet; 4, ujraol-
tá^ blsonyitványt; 5, állampolgársági 
bizonyítványt és  6. egy enyves ;hátu 
fényképet  az igazoló könyvecske szá-
mára. A& inUzet  volt  növendékei  csak 
a felvételi  kérést  kötelesek  beadni  a 
jelzett  időben.  Később a beirás lehe-
tetlen s okmányok nélkül az semmi 
esetre sem eszközölhető, A fizetendő 
dijak ezek: beirási és egyéb dijak 480 
leu, amely ösieeg a jelentkeziskor 
egy összegben fizetendő.  A tandy 900, 
a fenntartási  díj 2900 leu. Szegtey és 
jó előmenetelU tanulóknak riszben 
felmentést  is adhat a főhatóság.  Azon-
ban a mentességért folyamodó  tanú? 
lók is kötelesek a jelentkezéskor be-
fizetni  a tandíjnak felét  (450) s a 
fenntartói  dünak negyedét (725). Csak 
olyan tanulót lehet beírni, aki az 
előző évi tartozását teljesen befi-
zette. Minden tanuló köteles karszá-
mot is egyens(̂ }kát viselni, amelyer 
ket az intézettől megjelölt helyen le-
het besierezni, A javítóvizsgák szept. 
1-3-napjain lesznek : utána nyom-
ban beiratkozhatnak a. vizsgát tettek. 
Az iskolái iv megnyitása, szept, IS én 
d. e. öióiahof  lesz ünnepélyes Veni 
Sancteval' i« > as iskolái törvények, fei-
olvaaásával. — A főgimnázium  mellett 
van két tlnevelő'intézet is: a róm. kath. 
is ref.  internátus, Miodkettőbén na-
gyon mérsékelt az évi diátási dij., 
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RendkivUl olcsó árakon 
szerezheti be szükségletét 
harisnyákból, keztyükböl, ri-
díkülökböl, kombinékból, kül-
földi Keíím hárászokból, kézi-
munka anyagokból, nöi fehér-
nemüakből, pulóver- és golf-

kabátokból. 

Olcsó árak ! Szolid kiszolgálás 1 

Állandó gyári lerakat. 

Ordelt János-cégnél. 
OyümölcBtermelósi és barom-

fltenyésKtési  kiállitás Udvarhe-
lyen. Vármegyénk Mezőgazdasági 
Kamarája, mint értesülünk, az ősz fo-
lyamán, szeptember hó 24—25. nap-
jain gyümölcstermelési, november hó 
27—29 én pedig baromfitenyésztési 
kiállitást fog  tartani. A gyümölcskiál-
lifás  elrendezésére Gyerkes Mihály 
gyümölcstermelési kiküldött, a baromfi-
kiállitáséra pedig Lootz Frigyes dr. 
vármegyei főállatorvos  kapott megbí-
zást. A kamara a kiállításra vonatkozó 
bővebb tájékoztatóját a közeli napok-
ban fogja  közrebocsátani. A kiállitás 
gondolatát nagyon helyeseljük, mert 
abból a termelők buzditást és tanul-
ságokat kapnak az okszerűbb és ered-
ményesebb munkára. Készüljünk fel 
e kiállitás pártolására ugy a közeli, 
mint a távolabbi vidékek termelői, 
hogy az mentől jobban sikerüljön. 

A brassói ref.  kereskedelmi 
női szaktanfolyam  mellett a kezdő-
dő 1932/33 ik isk. évtől egy általános 
műveltséget nyújtó egy éves tanfolyam 
nyilik meg, bármilyen korú leányok 
részére, ahol modern nyelvek, iroda-
lom. lélektan, társadalomtudomány, 
müvésztörlénet mellett a rajzban, fes-
tészetben, a varrás, szabás és a kézi-
munka bármely ágában szerezhetnek 
általános kiképzést és biztosítják ma-
guknak az életben való boldogulásnak 
ugy szellemi, mint gyakorlati feltéte-
leit. Vidéki tanulók a Szeretetház 
bennlakásában helyezkedhetnek el. 
Brassó Calea Victoriei 7. 

Betegséget okoiott a bnsa-
rossda. Aratómunkások, akik rozs-
dás búzával dolgoztak, a gombamér-
gezéshez hasonló tünetek között meg-
betegedtek. Valószínű, hogy a búzá-
ról a mozgatás következtében elszálló 
mérgező anyag okozott kémiai mér-
gezést. 

X „Minerva'f  Bistositó R. T. 
Clnj—Kolozsvár. Van szerencsénk, 
t. ügyfeleink  szíves tudomására hozni, 
hogy Udvarhelymegye részére Odor-
heiu-~-Székelyudvarhely  székhellyel  Bul. 
Regele Ferdinánd  (Kossuth  utca) 53-
sz. alatt főügynökséget  létesítettünk., 
Foglalkozünk a biztosítás összes ága-
zataival kartellen  kivül.  Bárminemű 
felvilágosítással  szolgál és azonnal in-
tézi a /őiigynökség. 

Ismét fellépait  Romániában 
a keleti m'arhavész, mely a leg-
veszedelmesebb fertőző  betegsége a 
szarvasmarhákriák. A betegség terjé-̂  
désének meggátlására a minisztertanács 
nagyobb ösSzegű hitelt szávázdtt" meg. 

Kártyavetésselajá^lkozott Tö-
rök Anna betfalvi  lakos behány trap-
pal ezelőtt Prodán Juli nágygalamb-
falvi  lakosnál,, aki végül hajtva a sok 
beszédre, elfogadta  a^ ajánlatot. A. 
kártyavetés azonban a különben is 
gyenge és képzelődő prodán ^ Julit 
annyira megzavarta é^ ' félindíjótta, 
hogy majdnem öntudatát vesztette. A 
kártyavetőnő ezalatt, élve a kedvező aJ-
kalomipal» a Igáznál többféle  ruhane-
műt és. egyéb holmit szedett össze és 
tovább ^ott. Feljelentés folytán  a 
cseíidÖrség' előállítottá Pródán Julit, 
aki ellen az eljárást megindították. 

A kereskedő Társalat értesiti 
a ip., t. közönséget, ^ hogy könyvtárát 
kibŐyitetíe modern, irók könyveivel. A 
könyvtári díjakat is 2Ó®/o.-al csökken-
tettük. Kereikedő  Társulat.''  ' 

Szovjetoroszországban ki-
végzik a tolvajokat. A moszkvai 
vésztörvényszék néhány napja 19 va-
súti- és hajó-tolvajt ítélt el halálra s 
az ítéleteket azonnal végre is hajtották. 

A gyümölcsfák  ifjitása.  Leg-
célszerűbb a gyümölcsfák  megifjitását 
szeptember közepe utáni napokban 
véghezvinni. Az ejtett sebeket késsel 
megsimítjuk és oltóviasszal, esetleg 
Almola kátránykenőcscsel bekenjük. A 
fák  sebei a szünetelő nedvkeringés 
ideje alatt bekérgesednek és tavasszal, 
a dus nedvkeringés alkalmával nem 
fognak  levezni. Az átoltott fák  nemes 
hajtásait, az első nedvkeringés bevég-
ződésével julius vége körül kell rit-
kítani. 

Rózsa és gyümölcsfa  levél-
tetűk ellen permetezzünk Libex anyag-
gal. Utasítást ad Gyerkes Mihály ; A 
legújabb gyümölcstermelés c. könyve. 

S. O. S. Legutóbb közölt, ha-
sonló című nyugtázásunk óta a követ-
kező segítség érkezett a betegen és 
minden jövedelem nélkül Csiksomlyón 
sínylődő Felei Fazekas Bertalan író, 
volt újságíró és ugyancsak betegen 
tengődő édesanyja részére Udvarhely-
megyéből, Udvarhelyről: N. N,, aki 
megelőző nyugtázásunkban is szere-
pelt, ismételten küldött 500 lejt. Könyv-
nyomda R.-T. 100 lejt. (Balázs Alajos 
alsósófalvi  lakos jul. 9-ikén már ki-
mutatott adománya.) Oklándról : Vass 
Albert 100 lejt, Demeter Mózes 50 
lejt. Etédről: I^ászló István 100 lejt. 
Amidőn Feleinek a maga és édes-
anyja nevében is mondott hálás kö-

í szönetét továbbítjuk a nemes lelkű 
I jótevőknek, egyben ismételten kérjük 

tehetősebb embertársainkat: gyakorol-
janak könyörületességet és irgalmas-
ságot egy az életharcban elvágódott, 
s jobb sorsra érdemes embertársunk-
kal szemben. Amint már említettük: 
a segítséget kölcsönfélének  tekinti Fe-
lei, s ha életútja jó fordulatot  vesz: 
kinek-kinek köszönettel visszatéríti a 
segítség összegét.' Cime: Sumuleu, 
jud. Ciuc. 

Mozihirek, Szombat és vasár-
nap este bemutatásra kerül Nóti Ká 
roly kitűnő katonai-vígjátéka : Az őszi 
manőver. Aki egy,kellemes estétakar 
magának szerezni, feltétlenül  n^zze 
meg e filmet.  E film  a nevetés Niaga-
rája és a- mozi igazgatósága ajánlja, 
hogy feltétlenül  vigyen mindenki ma-
gával néhány zsebkendőt a nevetés-
től okozott könnyeinek a letörlésére. 
A mozi különben a nevetés következ-
tében előállott esetleges bajokért sem-
mi felelősséget  nem váílal. Főszerep-
lők : kapitány: Albert Paulig, baka: 
Fritz Kampers, önkéntes : Paul Hörbí-
ger. Aki e filmet  nevelés nélkül végig 
nézi, előadás, után visszakapja a jegy 
árát. Lichtonos, 'hangos filmsláger. 
Helyárák 22—17—12 lej. Kedden és 
csütörtökön a Fekete gárda, lichtonos 
hangos film.  Jön egy nagy lichtonos, 
hangosfilm:  A Világ  t'é^e. Nagy 
szenzáció ! 

Kész cserépkályhák 
a legprímább chamotte-anyagból 

. gyári áron kaphatók 

Kóbori Ernő lálfMsoá 
Str. Cioscá (Attila-utca) 4. 

Átalakításokat y és mindennemű 
kályha-munkálatokat elvállalok. 

Olthéviz árvízkárosultjai ér-
dekében. A nagykükűllőmegyei Olt-
héviz községet julius 10 ikén egy rend-
kívüli felhőszakadás  következtében az 
árviz elöntötte és a község derék né-
pének 20 milliónyi kárt okozott. A há-
l̂ árt a tavasz folyamán  az Olt már 
kétszer is elöntötte, de ujabban az ár-
viz magát a községet tette romhal-
mazzá, s benne lakó magyar testvé-
reinket földönfutókká.  A károsultak 
megsegítése érdekében az Országos 
Magyar Párt megható hangú buzdító 
felhívást  küldött szét. A segélyezésre 
szánt összegeket legcélszerüblj Apáthy 
Gyula dr. nagyküküllőmegyeí magyar 
párttagozati elnök cimére Kőhalomba 
küldeni, a természetbeni adományokat 
pedig Hoghiz-Olthéviz elöljáróságához. 

A Szent Imre-utcai lakosok 
panaszkodnak, hogy az utca emelke-
dőjének alján, az utca-kereszteződés-
nél levő két kut közül egyik sem hasz-
nálható már hetek óta. A kutak nagy 
terület vízszükségletét szokták ellátni, 
s éppen ezért sürgős megjavításuk 
fontos  és szükséges volna, éppen most, 
mikor nagy szárazság is van. Az ut-
ca lakosai azt is ajánlják az illetéke-
sek figyelmébe,  hogy arrólfelől  a sze-
metet sem hordták ki már régóta. In-
tézkedést kérnek. 

A kolozsvári gazdasági aka-
démia 4000 holdaa birtokot ka-
pott, A kolozsvári gazdasági akadé-
miának a régebbi időben mintegy 800 
kat. hold kiterjedésű mezőgazdasági 
ingatlana volt, ami egy erdélyi közép-
birtoknak felelt  meg. Azonban a bir-
tok egy része bérlet lévén (az erdélyi 
róm. kath. Státus tulajdona), ezt a 
kisajátítások rendén elvették és ház-
helyeknek felparcellázták.  így az aka-
démiai birtok 4—500 kat. holdra csök-
kent. Most Serban Mihály dr. rövid 
minisztersége alatt keresztül vitte, hogy 
a kolozsí 4000 kat. holdas állami birto-
kot a kolozsvári gazdasági akadémi-
ának adták. Ez mindenesetre egy szé-
les látókörre valló intézkedés volt, mert 
egy tudományos célokat szolgáló in-
tézménynek a számára nélkülözhetet-
len, hogy megfelelő  kiterjedésű terűlet 
álljon rendelkezésére kísérleti célokra. 

X Tanulóleányokat teljes ellá-
tásba olcsón elfogadok.  Az ellátási dij 
felét  természetben is lehet fizetni.  Ko-
vács Pálné erdőtanácsos özvegye. 
Odorheiu Str. Mihai Viteazul (Király-
utca) 10. . 

X Fogorvosi hir. Dr. Weiss 
R. Ottó rendeléseit f.  hó 20 ától kezd-
ve újból megkezdi. 

Ha elegáns és szép cipőt 
akar vásárolni, ugy keresse fel 

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

Felvétel a brassói ref.  le 
ányffimnáziumba.  Ez iskola az 
1932/33 -ik isk. évtől kezdve négy osz-
tályos lesz és sikeres végzése a ta 
nitónőképzőbe, a kereskedelmi szak-
tanfolyamra,  a líceumba, vagy bármely 
más szakiskolába való felvételre  jo-
gosít. Az általános műveltség meg-
szerzése érdekében is minden leány-
nak ajánlható az iskolába való beirat-
kozás. Felvehetők a IV ik elemit si-
kerrel végzett magyar anyanyelvű 
tanulók, bármely felekezethez  tartoz-
nak is. Vidékiek a Szeretetház benn-
lakásában helyezhetők el. Tájékozta-
tót küld az igazgatóság, Brasov, Ca-
lea Victoriei 7. 

Elveszett gyöngynyakék. 
Berbescu őrnagyné a sétatéren egy 
gyöngynyakéket talált, melyet igazolt 
tulajdonosa nála átvehet. 

Autómmal 
személy- és teherszállítást 
a legjutányosabb áron 
= vállalok. = 

Miklós Károly 
Strada Stefan cel Mare 

(Malom-utca) 18 szám. 

Kladötulajűonoa: a Könyvnyomda B-T 
Odorheiu-Székelyudvarhely. 

A magyar és a világirodalom leg-
^ ^ ^ érdekesebb uj könyvei. ^ ^ ^ 

A következő, uj könyvek érkeztek és kaphatók a Könyv-
nyomda R, T. üzletében : 

Asch: Moszkva ára 168 leu 
« Pétervár . ; . " , . . . v . '. . . « 168 « 

Károlyi Imre- Örvény szélén c 100 « 
Kreuger szerelme « 57 « 

, Munthe: San Michele I—II. . . . . . . « 234 
Dreiser : Amerikai tragédia I—III » 234 c • 
Aldanov: Thermidor « 90 « 
Roth: Hiób . « 84 « 
Pitigrilli: 18 karátos szűz « 96 c 

. Glin: A szerelem órája ' . '« 66 c 
Zi lahy: Két fogoly  . . . . . . . . . « 90 c 

« Szökevény « 80 c 
Szabó D e z s ő : Karácsoov Kolozsvárt . . . < 120 c 

Ezenkívül az Athenaeum rendkívül népszerű, csinos vászon-
kötésű 2 pengős kötetei, kötetenkint 60 leu. 

Ezek azok a könyvek, amelyeket ma mindenki olvas, ame-
lyekről mindenki beszél.. — Továbbá több más, uj és régebbi ki-
adású, érdekes könyv. Butoralbum 200 leu. 

Siessen a vásárlással,,.mert a készlet csekély 1 

Könyvnyomda .RéBzvézytárBSBág Odorheiu—bzékelyudyarhely. 


