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Az első alkalommal leszavazták a 
magyar nyelvet. 

A képviselőházban most fo-
lyik a közigazgatási törvényja-
vaslat tárgyalása. A vitában a 
mi derék magyar képviselőnk, a 
zsidó-vallásu Hegedűs Nándor is 
felszólalt.  A javaslat első parag-
rafusa  szerint a községek be-
osztását a prefect  határozza meg, 
a megyei interimárbizottság vé-
leménye alapján. Hegedűs Nán-
dor óvást emelt az interimár bi-
zottságok szereplése ellen, mert 
megnyugvással csak a nép által 
választott megyetanácstól lehet 
várni, hogy a községek uj szer-
vezésénél elfogulatlan  és politika-
mentes véleményt fognak  adni. 
Minthogy enélkül a beosztási 
határozat sok veszélyt rejthet ma-
gában a községekre nézve: azt 
indítványozta Hegedűs a kép-
viselőházban, vegyék be a tör-
vénybe, hogy a községek be-
osztásáról hozandó határozatot 
íiiagyar  nyelven is irjdk  meg és 
függesszék  ki s a magyar lakos-
ság az ellen  magyar nyelven ad-
hassa he felehbezését. 

Hegedűs indítványának indo-
kolásában azt mondotta a Solo-
mon—Réti-féle  többségi képvi-
selőknek : 

— Önök a választások  alatt, 

amikor a Magyar  Párt  ellen  kel-
lett  küzdeni,  magyarnyelvű  fal-
ragaszokat  bocsátottak  ki, és  ezt 
minden  magyar falu  községhá-
zán a hivatalos  hirdetőtáblán  is 
ki/üggeszteiték.  Ha  akkor jó volt 
a magyar nyelv és  nem kisebbi-
tette  az állam  tekintélyét,  most 
sem lehet  a hatósági  tekintély  ro-
vására, ha a községek  lakossá-
gának anyanyelvén  adják  tudo-
mására, hogy a prefectus  milyen 
uj beosztást  akar keresztülvinni. 

. . . A magyarpárti képvi-
selő okos és lelkes indítványát 
a Solomon és Réti képviselő urék 
többsége egyhangúlag leszavazta, 
elutasította. 

Jól értsétek meg és jól jegyez-
zétek meg, székely testvérek, az 
a párt, amelynek hivei: Solo-
mon és Réti, a választások alatt 
azt Ígérték, hogy a magyar nyelv 
mellett fognak  harcolni, s a köz-
ségekben piroó-föh f̂-zőtó 
tokát ragasztottak ki: ez a párt 
és ennek az emberei most a kép-
viselőházban, ahol a magyar 
nyelv sorsáról folyt  a szavazás, 
már a legelső alkalommal a ma-
gyar nyelv ellen szavaztak ! Jól 
értsétek meg! Leszavazták a 
magyar nyelvet!! 

Miért késik a bika-
segélyek kifizetése  ? 

A Mezőgazdasági Kamara munka-
tervéhez szükséges pénzösszegnek a 
földtulajdonosokra  kivetett 2 százalé-
kos pótadóból kellett volna befolynia. 
Azonban egy későbbi miniszteri ren-
delet az állami jövedelmek szaporítása 
céljából ebből a 2 százalékból 1 szá-
zalékot az állam javára elvont s igy 
a kamara jövedelmét felére  csökken 
tette le, de a kamara még ehez a fél-
jövedelemhez sem tud most hozzájut-
ni, mert az adókivetőbizottságok nem 
vetették ki a teljes 2 százalékot, 
hanem csak egy százalékot, sőt néhol 
félszázalékot.  A földmivelésügyi  mi-
niszter pedig elrendelte a pénzügy-
igazgatóságnak, hogy amig az állam 
részére elvont 1 százalék teljes ösz-
szegében be nem folyik  az államkasz-
szába, foglalja  le a kamara lecsök-
kentett jövedelmének is a felét.  így a 
kamara abba a helyzetbe jutott, hogy 
a törvény által eredetileg biztosított 
jövedelmének csak egy negyedét kap-
ja meg, ami a fenntartási  költségekre 
is alig elég. 

Ezért késik a megszavazott bi-
kasegélyek kiutalása, tehát a kamara 
hibáján kivül. A kormánynak elsőren-
dű feladata  volna most, hogy legalább 
az eddig megszavazott segélyek gyors 
kifizetéséhez  szükséges összeget a ka-
mara rendelkezésére bocsássa, mert 
nem egy község most már abba a 
hátrányos helyzetbe került, hogy az 
eladó a hátrálékos bikavételár miatt 
perbe fogta. 

A stresai konferencia 
érdekessége. 

Felsőolaszországban, a Lago Mag 
giore tó partján levő Stresa nevü 
üdülőhelyen 15 állam képviselői ültek 
össze tanácskozásra, hogy megtárgyal-
ják a Közép- és Kelet-Európa gazda-
sági helyreállítására szükséges teendő-
ket. Az értekezlet elnöke, Bonnet 
György volt francia  miniszter, meg-
nyitóbeszédében annak az óhajának 
adott kifejezést,  hogy a tanácskozások-
ból kapcsolják ki a politikát. Hogy ez 
a kivánság mennyire nem teljesíthető 
— hiszen a mai világgazdasági hely-
zet elválaszthatatlan összefüggésben 
van a békekötések óta folytatott  ha-
talmi politikával — azt a konferenciát 
kisérő külföldi  sajtóközlemények bizo-
nyítják a legélénkebben. 

A Financial News nevü nagy an-
gol lap igy ir: 

Franciaország forgótőkével  akar 
hozzájárulni a dunai államok megala-
pozásához, — Írja a lap — hogy a 
pénz utján döntő befolyást  gyakorol-
hasson ezekre az államokra. Régi terve 
ez Franciaországnak, de az angol té-
nyezők nem hajlandók hozzájárulni 
egy olyan szövetkezéshez, ahol ilyen 
politika érvényesülhet. Anglia csak ak-
kor hajlandó támogatni a dunai álla-
mok szövetségét, ha minden politikai 

befolyástól  függetlenül  egy gazdasági 
szövetség alakul. 

A francia  sajtó magatartása pedig 
a stresai konferenciával  kapcsolatban 
egyenesen meglepetést keltett. A fran-
cia lapok javarésze azt irja, hogy meg-
gondolatlanság és elhamarkodott dolog 
volt a középeurópai gazdasági egység 
összerombolása. Kár volt 1919 ben 
tönkretenni azt az államegységet, amit 
osztrák magyar monarchiának neveztek 
s ez által elvágni és összekuszálni a 
gazdasági élet élő szerveit Az Oeuvre 
is ilyen értelemben ir és nyiltan köve 
teli a bátor cselekvést. Pertinax, az 
utódállamok nagy barátja s az Echo 
de Paris vezércikkírója is Trianon re-
víziója mellett foglal  állást s egyedül 
ezt találja visszavezető útnak a nor-
mális gazdasági élet felé. 

Uj iskolai év — uj 
gondok. 

Tantervi bizonytalanságok, nehéz 
gazdasági viszonyok között köszönt 
ránk megint az uj iskolai év. A szü-
lők gondja ilyenkor mindig nagy volt, 
d i si>h---aan3 voH cunytre Esuíyos, 
mint éppen a mostani világkrizises, 
pénztelen világban. Soha ennyi szo-
morú, bánatos szülőt, könnyes arcú 
diákot nem lehetett látni, mint a mos-
tani beiratások alkalmával. Tanügyi 
emberek beszélik, hogy több szülő 
előadta, hogy nem is volt szándékuk 
tovább taníttatni gyermekeiket a nehéz 
gazdasági viszonyok miatt, de gyer-
mekeik unszoló kérésére, kénytelenek 
beiratni, bár Isten tudja, hogyan tud-
ják majd a tandijat megfizetni.  A tár-
sadalomnak ezekben a napokban fo-
kozott érdeklődéssel kell az iskolák, 
főképpen  a könnyes arcú szülők és 
diákok felé  fordulni,  hogy letörölje a 
szomorúságnak könnyeit s átsegítse a 
kulturának ezen szegény mártírjait a 
nehéz idők keserű megpróbáltatásain. 
Gyermektelen, jómódú szülők 1 Itt az 
alkalom az áldozathozatalra. Vállaljá-
tok egy-egy jótehetségü szegény gyer-
mek taníttatását s meglátjátok, megáld 
az Isten ezért a nemes cselekedetetekért. 
S ti pedig társadalmi és véndiák egye-
sületek, akik eddig is jó példával jár-
tatok elől a szegény tanulók segélye-
zésében, ne vonjátok meg támogatá-
sotokat, mert igazában csak most van 
szükség a segítségre. Nemes tetteiteket 
áldani fogják  a jövendő századok. 

S a jövő héten, amikor felhangzik 
az Egeket ostromló Veni Sancte, mind-
nyájan kérjük a Mindenhatót, hogy 
áldja meg a szülőket, tanulókat és 
tanárokat egyaránt, hogy mindnyá-
junkra nézve szerencsés, kedvező, ál-
dásos legyen a soK küzdelemmel teljes 
iskolai év. 

A denaturált szesz ára. 

Csak nemrég emeltünk szót la-
punkban az ipari célokra annyira nél-
külözhetetlen denaturált szesz indoko-
latlanul magas; 50 lejes ára ellen. A 
szeszmonopolium igazgatósága most 
közhírré teszi, hogy a 86 fokos  dena-
turált szesz árát literenként 28 lejre 
leszállította. Énnél magasabb árat szá-
mítani és gyengébb minőségű szeszt 
árusítani tilos. 

Mi lesz 
a konverzióval? 

Még nem felejtettük  el, hogy a 
választások alatt a karikáspárt az egész 
országban azzal korteskedett, hogy 
hive a konverziónak s különösen me-
gyénkben az itteni karikások, az úgy-
nevezett gazdasági szövetség, kemé-
nyen verték a mellüket, hogy csak-
is ők tudják és akarják megmenteni a 
konverzióval az eladósodott gazdakö-
zönséget. Ma pedig, amikor a parla-
mentben tettre kerülhetett volna a sor, 
az a furcsa  helyzet állott elő, hogy 
éppen a karikásokkal szemben kell 
megvédeni még az eddigi konverziós 
törvényt is s a Magyar Párt és a 
többi ellenzéki pártok követelik a kon-
verziónak a városi polgárságra való 
kiterjesztését is. Bukarestben nagy 
tüntetőgyűlés volt a konverzió mel-
lett, am.elyen tízezernyi tömeg előtt 
tartottak izzó hangú beszédeket volt 
miniszterek, tábornokok és egyetemi 
tanárok. 

A Hargitában pedig r. r. ur most 
azt irja, hogy »ebben a pillanatban 
még minden bizonytalan*, s nem le-
het tudni, mit hoz a jövő... 

Mi az kérem ? Hiszen ez az ur 
képviselőjelölt koiában nem igy be-
szélt 1 Hát mi lesz a gazdák és a többi 
adósok megiiientébévoi ? Eii ma még 
a hatalmon levő karikások sem tud-
ják ? Hát akkor mit tudnak ? 

Búzavetőmag beszerzése. 
Ránehezedett a sors sujtoló keze 

a gazdaközönségre. Eddig a termények 
értékesítésének a nehézségei okoztak 
éj napi gondot. De volt legalább, mit 
eladni és volt is némi bevétel, amiből 
fedezni  lehetett bár szűkösen az élet-
fenntartás  szükségleteit és fizetni  le 
hetett a köztartozásokat. 

Emberemlékezet óta azonban még 
nem fordult  elő ez évig olyan silány 
termés, hogy ne legyen a gazdának 
vetni való búzája. 

Az idén ez a helyzet. A rozsda 
nyomorította el fejlődésében  a búzát, 
amire jött a kánikulai hőség s ez 
elaszalta a még teljes állapotban levő 
szemeket, ugy hogy a legsilányabb 
mag került ki a kalászokból, egyhar-
madrésztől egyhatodrész arányban az 
előző évek terméséhez képest. Dacára 
a silány termésnek, az ilyen gyenge 
búzának sincs ára, nincs bevétel. 

Még sokkal nagyobb baj, hogy 
vetőmagja sincs a gazdának, mert az 
ilyen silány magot hiában veti el, nem 
lesz termés utána. 

A mezőgazdasági kamara aggódó 
gondossággal óhajt segíteni a nagy bajba 
jutott gazdaközönségen és más vidékről 
jó búzavetőmag beszerzését határozta 
el, amit a beszerzési árnál olcsóbban 
ad át a gazdáknak. A kamara maga, 
sajnos, nincs abban az anyagi hely-
zetben, hogy beszerezhetné a vetőma 
got s azt hitelre vagy nagy árenged-
ménnyel adhatná át a gazdaközönség-
nek. 

A kormány 50 millió lejt bocsát 
e célra a hazai összes kamarák ren 
delkezésére, de azzal a feltétellel,  hogy 
legkésőbb folyó  évi december 1 éig 
vissza kell fizetni.  De honnan, miből ? 
Ha kiadja a kamara a beszerzendő 
vetőmagot hitelre, honnan fizeti  vissza 
a pénzt ? Annak a gazdának, akinek 
most nincs pénze, december elejére 
még kevesebb lesz. 

MOZI,  Szombat  és raaárnap  este  9 órakor  HÁZASSÁGI  fí.-T,  főszerepben  Chárlotta  Susa, ITerner  Fuetierer  és Oeorg  Alexander.  Szenzázióí  lichtonos  hangos filmcsoda.  Helyárak  22-17—12  lej 
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Emiatt a kamara 120 ezer lej se-
gélyt kért a kormánytól vetőmeg be-
szerzéséhez, amit ne kelljen visszafi-
zetni. Ez esetben mázsánként 200 lejt 
pótolhatna a beszerzendő búzavetőmag 
árához. 

Az ajánlattevők a gyönyörű buza 
métermázsáját 720 lejért adják. így 
ötszázhusz lejbe kerülne a gazdának. 
De ha a kamara a kért segélyt meg 
nem kapja, csak ötven lejt tud adni a 
saját pénztárából mázsánként. Ekkor 
már 670 lejt kell fizetni  a gazdáknak 
minden mázsa buza után, előre. 

Mikor a kamara a mult hónapban 
az értesítést kibocsátotta, 450 lej volt 
a buza mázsája a piacon és ugy vélte, 
hogy 500 lejért be lehet szerezni a 
vetőmagot. Azért 450 lej befizetését 
kivánta mázsánként. A helyzet azon 
ban a fenti  értelemben megváltozott. 

Azok a gazdák tehát, akik má-
zsánként számitva 450 lejt a kamará-
hoz már befizettek,  egészítsék ki 670 
lejre, mert a rendelést különben meg-
tenni nem lehet. Az ujabb jelentke-
zők ugyanannyit fizessenek  be. Ha a 
kért kormánysegélyt megkapja a ka-
mara, a különbözetet mindenkinek 
visszautalja. 

Elhatározta a kamara, hogy ugyan-
olyan értékű zabért is ad cserébe bú-
zát, ha a beszerzéshez a kormánytól 
kért kölcsönt  megkapja. Akik igy óhaj-
tanák beszerezni a búzavetőmagot, 
könnyen kiszámíthatják, hogy mennyi 
zab kell egy mázsa búzáért a piaci 
ár szerint. 

A szükségletet sietve jelentsék be 
a kamarához. 

A Mezőgazdasági Kamara elnöksége 

Ipartestületi ügyek. 
Országos kirakó vásárok: szep-

tember hó 10-én Baromlaka, 12 én 
Nagyvárad, Székelykeresztur, 13 án 
Balavásár, 15 én Nagyszeben, 16 án 
Hosszufalu. 

Az összes tanonctartó mesterek 
figyelmét  felhivjuk  arra, hogy a tanonc-
iskola igazgatósába ellenőrzés szem-
pontjából a hivatalunknál nyilvántartott 
tanonclajstromból kiirta az összes ta-
noncok létszámát, akik tanoncszerző-
déssel vannak beszegődtetve. Figyel-
meztetünk minden egyes mestert, hogy 
tanoncát okvetlenül irassa be a tanonc-
iskolába, mivel szeptember hó 15 ével 
az előadások megkezdődnek, azokat 
pedig, akik a beiratást elmulasztották, 
meg fogják  büntetni. 

F. hó 5 én Gyarm^thy István ipt. 
elnök vezetése mellett, a kereskedő 
társulat kiküldöttjével együtt, egy 20 
tagból álló bizottság jelent meg a vár-
megyei prefectusnál,  akinél ugy a be-
tegsegélyzői, mint az állami adóhátrá-
lékok miatt folytatott  irgalmatlan végre-
hajtásoknak a felfüggesztését  kérik, 
rendkívül elkeseredett hangon tárva fel 
a prefectus  előtt ugy a kereskedők, mint 
az iparos osztály nyomorúságos hely-
zetét és fizetésképtelenségét.  Gyar-
mathy elnök megdöbbentő szavakkal 
jelentette ki, hogy tovább sem az adó-
fizetést,  sem pedig a végrehajtási és 
árverési tortúrákat nem bírjuk, mert 
nincs munka és igy jövedelem sincs, 
tehát fizetni  nem tudunk, lefoglalt  in-
góságainkat pedig ugy sem lehet pénzzé 
tenni, ezzel az eljáró közegek csak 
fölösleges  munkát okoznak és több 
szenvedést a polgárságnak. A tárgya-
láson, amelyen Réti dr. képviselő és 
az uj administrator is résztvett, a 
prefectus  a legjobb indulattal kereste ; 
a lehetőségét a megsegítésnek, olyan ' 
értelemben, hogy az árverés a legkis-
sebb fizetés  esetében is fölfüggesztes-
sék, viszont Réti képviselő is megí-
gérte, hogy az országházban is szóvá 
fogja  tenni Udvarhely város polgársá-
gának súlyos anyagi helyzetét. 

Tekintet nélkül a személyre, meg-
említendőnek tartjuk, hogy a helyzetet 
mindenesetre súlyosbítja az, hogy az 
uj administrator sem érti a magyar 
nyelvet. Emiatt az érintkezések csak 
tolmácsolás utján történhetnek, a nép 
Igazi baját és kérését nem lehet töké-
letesen megértetni az administrator-
ral. Minthogy városunk lakosságának 
legnagyobb része nem tud román nyel-
ven beszélni, a kormánynak a kine-
vezések alkalmával olyan megoldást 

kellene keresnie, hogy a vezető tiszt-
viselők a közönséggel érintkezni tud-
janak közvetlenül is, vagyis, hogy e 
célból ismerjék a magyar nyelvet. 
Különben az ügyek intézésénél ennek 
á polgárok is, de maguk az ügyek is 
kárát vallják. 

Ujabb részletes és fontos  adato-
kat a konverzió ügyében, helyszűke 
miatt, a következő alkalommal fogunk 
közölni és megtárgyalni. 

Ai Ipartestület e'nnkdé"*'. 

A parlamenti vizsgálat 
sorsa iránt megyeszerte nagy érdeklő-i 
dést tanúsít a magyar közönség. A 
vizsgálat késése nimelyekben már azt 
a kétséget keltette, hogy a vizsgálat 
örökre elmarad. Ilyen kétségekre ok 
nincs. A Magyar Párt csak nemrég 
adta át a vizsgálóbizottság által kí-
vánt emlékiratot Vaitoíanu tábornok-
nak, a vizsgálóbizottság elnökének, 
aki a bizottsággal együtt a mostani 
parlamenti ülés szak befejezése  után, 
tehát előreláthatólag már a közeljövő-
ben vármegyénkbe érkezik küldeté-
sének teljesítésére. 

Felhívás a nagyközönséghez. 
Azon szomorú tapasztalat, ame-

lyet hat hónapi betegségem alatt a 
vármegyei közkórházban szereztem, 
mélyen megrendített és adta a gon-
dolatot, hogy a nagytársadalomhoz 
forduljak  azon kérelemmel, hogy leg-
csekélyebb áldozattal járuljon hozzá 
a közkórházban sínylődő szegénysorsu 
betegek életének megmentéséhez, te-
kintet nélkül azok vallására és nem-
zetiségére. 

Igen gyakori eset, amikor az em-
ber élete egy különleges orvosszer 
használatától függ,  mely a kórház 
házi gyógyszertárában nincs meg. Ha 
a beteg rendelkezik annyi pénzzel, 
hogy ezen orvosszert beszerezze, éle-
te rneg van mentve, ha nincs, hiába 
való az orvos minden igyekezete, a 
beteg elpusztul, maga után hagyva 
özvegyet és árvákat. A közkórház 
költségvetése a mai nehéz viszonyok 
között nem bírja el ezen külön-
leges orvosszerek beszerzését és ily 
esetekben a nagytársadalomnak volna 
erkölcsi kötelessége, hogy segítségére 
jöjjön életveszélybe jutott szegény-
sorsu embertársainak. 

És ezen segélynyújtás sem nem 
nehéz, sem nem terhes, csak egy ke-
vés emberszeretet kell hozzá. Ha a 
vármegye minden családfenntartó  tag-
ja hozzájárulna évente csekély 5 lej 
adománnyal, egy oly alap gyűlne ösz-
sze, amelynek terhére beszerezhetők 
volnának a szegénysorsu betegek éle-
tének megmentéséhez szükséges kü-
lönleges orvosszerek. 

Az ily módon összegyűjtött ado-
mányokat egy a társadalom minden 
rétegéből és közbecsülésben álló egyé-
nekből összeállított bízottság venné 
át s kezelés végett a Nemzeti Bankba 
helyezné el, ahonnan a hitelező gyógy-
szertár a bizottság utalványozására 
felvehetné  az orvosszerek árát. A bi-
zottság szgoruan ellenőrizné, hogy 
ezen alapból kizárólag szegénysorsu 
betegek részesüljenek segélyben akkor, 
amikor a különleges orvosszerek hasz-
nálata nélkülözhetetlen. 

Kérelmemet a vármegye összes pol-
gáraihoz intézem, kérve őket az em-
berbaráti szeretet nevében, hogy ezen 
alap megteremtéséhez mindannyian já-
ruljanak hozzá csekély 5 lejes ado-
mányaikkal, mellyel emberi életet men-
tenek meg és leiküknek keresztényi 
megnyugvást szereznek. 

A gyűjtés módjának megállapí-
tásához a vármegyei prefect  ur szíves 
támogatását és tanácsát fogom  kikérni 
és ismerve a vármegye minden köz-
ügye iránti meleg érdeklődését — tu-
dom, hogy támogatását megtagadni 
nem fogja. 

Nistor Joachim, oyug. taDfelügyelő. 

X Tanuló leányok német csa-
ládnál ellátást kaphatnak. Zongora a 
háznál. — Értekezni lehet a Heitz-üz-
letben. 

Ordelt János-cécinél. 

szerezheti be szükségletét 
harisnyákból, keztyiikből, rí-
dikülökből, kombinékból, küi-
ftíldi Kelim hárászokból, kézi-
munka anyagokbol, női fehér-
nemüekből, pulóver- és golf-

kabátokból. 
Olcsó árak l Szolid kiszolgálás 1 

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

A szövetkezetek szervezkedésének ujabb 
eredménye Udvarhelymegyében. 

(1. folytatás  és vége.)* 

A még hátralevő és eddig még be 
nem kapcsolódhatott tejszövetkezetek 
bejelentésének figyelembe  vételével 
ilyenformán  a jövő év elején ezen ak-
ció kb. 50—60 tejszövetkezet vajter-
melvényeít és esetleg egyéb élelmi-
szereit fogja  értékesíteni és így heti 
5—6 ezer klg. vajat fog  tudni szállí-
tani, ami azt jelenti, hogy a vajárakat 
ezentúl az erdélyi piac, illetve ezen 
akció fogja  diktálni és szabályozni. 

Ennek a tervszerű szervező mun-
kának az előnyei az áralakulás szem-
pontjából már az első lépésnél mutat-
koztak s ha egyedül ebből a szem-
szögből vizsgáljuk a kérdést, ugy az 
tulajdonképpeni célját már el is érte, 
mert ezen szövetkezetek összefogása 
következtében az áralakítás spekulá-
ciós elemei kezdtek kiszorulni, ami a 
felesleges  közvetítés kimaradását, te-
hát a gazdasági élet egyik ágazatának 
közvetlenebb menetét biztosította. 

Fontos és döntő jelentőségű e 
mozgalomban az, hogy ennek a fel-
adatnak csakis a kellően kiépített szö • 
zetkezeti hálózat képes megfelelni,  sőt 
egészen bizonyos, hogy ezen szövet-
kezeti szervezkedés közreműködése 
nélkül ezen célkitűzés nem volna meg-
valósítható. 

Ezen közös vajértékesitő mozga-
lom egyedül a tejszövetkezetek vé-
delmezésére alakult, mert a tejszövet-
kezetek valóságos megtestesítői a szö-
vetkezeti önsegítés elvének s nincs 
még egy olyan szövetkezet, amelyben 
az altruizmus gondolata erőteljesebben 
volna kifejlődve  és amely egyeneseb-
ben a mai csapások által sújtott gaz-
dák megsegítésére, pénzzel való ellá-
tására irányult volna, mint éppen ez 
a szövetkezet. 

Egy másik ok, amiért ennek a 
mozgalomnak a megindítása szüksé-
ges volt, az, hogy a szövetkezetek 
vizsgálata alkalmával megállapítást 
nyert, hogy a legtöbb szövetkezetet a 
közvetítő elemek kihasználták, tartozá-
saikat (a vajért járó összeget) nem fi-
zették meg, amely összegekkel szám-
talan helyeken még most is tartoznak 
és a legtöbb szövetkezet lényegesen 
kevesebbet kapott a termeivényeiért, 
mint amennyi az átlagos ár lett volna és 
kevesebbet kapna most is, ha ezen 
akció meg nem indult volna. 

Szükséges volt ezen mozgalom 
megindítása és további kiépítése azért 
is, mert közismert dolog, hOgy a tej-
szövetkezeti munka a község egyik 
legjelentősebb gazdasági tényezője, 
amit fel  kell karolni és hova-tovább 

* Elíő közlemény az aug 20-iki 35. számban. 

jobban és jobban kiépíteni. A tejszö-
vetkezeti munka aktiv segítsége nélkül 
egy-egy falu  gazdasági élete már rég 
összeomlott volna és nagyon sok köz-
ség nem állana ugy, mint ahogy áll, 
ha a tejszövetkezet nem tartaná a 
falusi  emberekben a lelket. 

Anyagi érdeke és erkölcsi köte-
lessége tehát mindenik tejszövetkezet-
nek, hogy ezen akcióba belépjen, mi-
által meg lesz mentve attól a sok baj-
tól, kellemetlenségtől és ráfizetéstől, 
amit legjobban maguk a tejszövetke-
zetek ismerhetnek. Éppen ezért, mig 
ezen óhajtott célt teljes egészében elér-
jük, kérjük a tejszövetkezetek vezetőit 
és tagjait, hogy fokozott  munkával és 
lankadatlan kitartással dolgozzanak 
saját érdekükben e közös vajértékesitő 
akció megerősítésén és további fejlesz-
tésén, mert ezen mozgalomnak minden 
törekvése oda irányul, hogy a tejszö-
vetkezeteket minden tekintetben segítse, 
fejlessze  és ezáltal a tejszövetkezetek 
gazda közönségén a lehetőséghez mér-
ten könnyítsen és azt e nyomasztó 
válságon átsegítse. L. D. 

Nem tudnak leszokni mér-
gezet t fegyvereikről.  Több buka-
resti lap Solomon Virgil megyénkbeli 
képviselőnek egy olyan iparlamenti 
beszédét* közölte, amelyet Solomon a 
parlamentben soha el nem mondott. 
A költött beszédben, a lapok közlése 
szerint, Solomon azzal a rágalommal 
illette a magyar képviselőket, hogy 
Budapesttel fizettetik  meg magukat. 
Laár Ferenc magyarpárti képviselő 
felháborodva  tiltakozott a rágalom el-
len és erélyes megtorlást követelt a 
képviselőháztól, hangsúlyozva, hogy a 
parlamentben el nem mondott beszéd 
csak a Solomon mesterkedése folytán 
kerülhetett a bukaresti lapokba. Laár 
Ferenc leleplezése nagy izgalmat és 
az ilyen visszaéléssel szemben való 
felháborodást  keltett a képviselőház-
ban s az elnökség szigorú vizsgálatot 
és elégtételt ígért. 

Saállitási  iroda. 
Van  szerencsim  értesiter.i  a n. b. 

közönséget,  hogy 

s z á l l i t á s i i rodámat 
0 Bul.  Reg. Ferdinánd  (volt  Kossuth-u.) 
20 sz, alatt  rendeztem  be. 

Vállalok  mindenféle  fuvarozást  és 
költöztetést  a legjután/osabb  díjtételek 
mellett. 

Építkezéshez  szükséges  homokot  és 
kavicsot  szállítok 

A f  Orupajul  Román S, A."  vasúti 
áruforgalmi  és Colli  Express  társaság 
képvueletei. 

Debitxhy  Béla. 

RendkivUl olcsó árakon 
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ROHIAN LAPSZEMLE. 
A Calendarul  aug. 24 ikén a ma-

gyarok néhány olympiai sikerével kap-
csolatban jelenti, hogy a budapesti 
sajtó ujabb irredenta-dallamokba kez-
dett. Tiltakozik az ellen, hogy a ma-
gyar nép továbbra is rabja legyen a 
dekadens kisantant-népeknek. A buda-
pesti diplomáciának sikerült ujabb sze-
mélyiségeket megnyerni a revíziónak. 
Georges Ruex Debrecenben előadást 
tartott Magyarország jogairól. A Pesti 
Hirlap nyomán ismerteti az előadást. 
Kivonatosan közli a Magyarságnak is 
egyik cikkét, amely Hlinka azon kije-
lentésével foglalkozik,  hogy a Felvidék 
a magyar időben nem volt olyan nyo-
morban, mint ma. 

« 

A Lupta aug. 27-iki számában 
Hans Ottó Roth parlamenti kijelenté-
seivel foglalkozik.  Kételkedik abban, 
hogy ezek egyeznének az egész né-
met párt vélemélyével. Mióta Brandsch 
lett a kisebbségi államtitkár, Roth ál-
landóan elégedetlen. Legutóbbi parla-
menti beszédénél éles ellenzéki állás-
pontotmutatott, semmit sem akart elis-
merni az 1929. évi nemzeti parasztpárti 
kormány kisebbségek iránti jóindulatu 
magatartásáról, sem a mai kormány 
hasonló állásfoglalásáról,  Maniu párt-
jának kisebbségek iránti magatar-
tása s általában a romániai kisebb-
ségi rezsim nem indokolja Roth pa-
naszait. Miért nem fordul  Roth pana-
szaival Brandschhoz, vagy beszédével 
bizalmatlanságát akarta kifejezni.  Na-
gyon természetes, hogy a külföldi  adós-
ságok kérdésében Roth Németország-
hoz hasonló eljárást ajánl Romániának, 
de a nemfizetés  nem lehet programmja 
a komoly pártoknak. 

A Viitorul  aug. 2?-ikén szintén 
Hans Ottó Roth-nak előbb tárgyalt 
beszédével foglalkozik.  Mikor Roth 
ellenzéki magatartást kezdett felvenni, 
egy kormánypárti figyelmeztette,  hogy 
őt is a kormány 'listáján választották 
meg. Roth válaszában rámutatott arra, 
hogy a szászok nélkül a kormány nem 
kapta volna meg a többséghez szük-
séges 40®/o-ot. Erre egy magyarpárti 
közbekiáltott, a kormánypárt felé  for-
dulva ; »Önöket a kisebbségi szavaza-
tokkal választották meg.í Ez egy rop-
pant megalázó dolog. A kormány a 
svábok, a szászok, ukránok és a Ma-
gyar Gazdasági Szövetség nélkül 
nem kapott volna többséget, ugy, hogy 
a mai kormánypártot bátran Hans 
Ottó Roth többségének lehet nevezni. 
A kormány és a parlament tekintélyét 
nagyon kétségessé teszi az, hogy a 
többség a népkisebbségek teremtménye. » 

A Calendartil  szept. 3 lkán vezér-
cikket közöl arról, hogy Temesváron 
megalakult a háborúellenes liga. Meg-
alakitói a kommunista internationalé 
ágensei voltak, akik e város nem ro-
mán és románellenes elemeit a nem-
zetközi demagógia eszközeivel tömörí-
tik táborukba. A cikkírónak nem volna 
kifogása  ellene, ha a román érdekek-
nek kategorikus fenntartása  mellett 
alakították volna meg egyesületüket. 
De céljuk nem a 800 000 ember felál-
dozásával megszerzett területek meg-
védése, hanem a külső ellenségekkel 
való szoros együttműködés. E terüle-
tek a románokéi, amelyekből egy talp-
alattnyit sem lehet elvenni vérengzés 
nélkül. Ezek az őrületből született esz-
mék, épp oly távol vannak a román-
ságtól, mint Henri Guérunt, Romáin 
Rolland és Henri Barbusse. A temes-
vári liga szervezője egy notórius kom-
munista. Egy négyzetmilliméternyi föld 
többet ér a románoknak, mint a nem-
zetközi emberiesség kalózai. Romáin 
Rolland itt nekünk semmit sem hasz-
nált. A többieket sem üldöztük el az-
zal szigorral, amit megérdemeltek 
volna. Barbusse Bukarestben járt s 
hazamenve >Les bureuax* cimü röpi-
ratában Romániái bűnös módon gya-
lázta. A drágán fizetett  békét a román-
ság őrizze tovább, mint eddig : lábhoz 
tett fegyverrel. 

X Német nyelvből privát órá-
kat ad: dr.  Szabó Józsefné,  Kossuth-
utca 36, 

SPORT. 
Vasárnap fejeződtek  be az »Ud-

varhely* egyéni tenniszbajnokságaiért 
folyó  versenyek. Érdekes küzdelmek 
voltak, s örömmel állapitható meg, 
hogy nekilendülés indult meg e téren 
is, ami nagyrészt Csiky Bandi érdeme, 
aki a négy napos versenyt is lelkes 
ámbicióval rendezte. Az eredmények a 
következők; 

Férfi  egyes: 1. Csiky Bandi, 2. 
Flórián László, 3. Andres Béla. Döntő 
= 6 :3 , 6:3. Férfi  páros: 1. Csiky— 
Frőlich, 2. Flórián—Asztalos, 3. Czere 
— Dénes. Döntő = 1 1 : 9 , Ve-
gyes páros: 1. Csiky—Fiorián, 2. Fló-
rián—Ébert, 3. Asztalos—Loschdorfer. 
Döntő = 6:4, 6:3. Férfi  egyes II. 
osztály:  1. Czere Leopold, 2. Sámson 
József.  3. Khell Zoltán. Döntő = 6: 4, 

^ői  egyes: 1. Fiorián Karola, 
2. Imreh Ibolyka, 3. Ébert Hajnalka. 
Döntő = 6:3, 6:4. Női  páros: l. 
Fiorián—Loschdorfer,  2. Imreh—Ébert. 
Döntő = 7 : 5, 6 : 4. Ifjúsági  egyes: 
1. Imreh Gabi, 2. Hartwig Pistuka. 
Döntő : 6 : 4, 3 : 6, 6 : 2. — Vasárnap 
Székelykereszturon játszanak tennisze-
zőink barátságos mérkőzést az ottani 
teniszezőkkíl. 

, Homoród—Lomás 3:1. (2 :0.) 
Szept. 4 én, vasárnap volt. a Szent-

pálon most megalakult Homoródmenti 
Sport Egylet football  csapatának má-
sodik nyilvános szereplése, barátságos 
mérkőzése a homoródi Lomással Ho-
moródon. 

Az eredmény az újonnan alakult 
szenlpáli csapatra rendkivűl hizelgő, 
amennyiben ellenfele  a Lomás« régi 
bajnok-csapat volt. Az eredmény egy 
szép akciókkal élvezetessé tett erős 
játék tényleges mériegéül tekintendő. 
A szentpáli csapat: Hermán K. — 
Szentgyörgyi I., Cseke P. — Firios Á., 
Bakcsi J., Hegyi I. — Gálffy  D., He-
gyi II. Szentgyörgyi II, Darkó S. és 
Mátéffy  A. felállítással  játszott, mig a 
Lomás játékosai: Szász T. — Jakab 
J., Rizáli J. — HoffnerJ.,  ForiJ. Plntea 
Gh. — Prolovics J., Máté S., Mester 
M., Pásztor S. és Pista M. voltak. 

A játékot a Lomás kezdi, de már 
az első bravúros akcióval a labda a 
Homoród birtokába kerül és ettől kezdve 
egymás után következnek a Homo-
ród veszélyes támadásai; míg a Lo-
más ifjú  kapusa kitűnően véd. Gálffy 
lövéséből a Homoród első gólját igy 
is könnyedén és korán szerzi meg, 
amit később a 23. percben Hegyi II. 
lövéséből követ a második gól. A má-
sodik félidő  4 ik percében a Homoród 
»ll« est vét, amit Prolovics értékesít, 
megszerezvén igy a Lomás egyetlen 
gólját. Ezután változatos, rendkívül erős 
játék folyik  mindkét részről, de a vé-
delem mindkét részről helyt áll. Az 
utolsó percekben a Homoród lefutása, 
Darkó-Mátéffy  összjátékával, Darkó 
éles lövését a kapus kiütéssel védi, 
amit Mátéffy  közvetlen az »5c ös vo-
nalról menthetetlenül küld a hálóba és 
igy beállítja a végeredményt. 

A Lomás revansot kért, melyet 
a két csapat a Homoród szentpáli pá-
lyáján fog  lejátszani vasárnap, f.  hó 
II én délután 5 órai kezdettel. 

Soványok-Kövórek 6:2. (2:2). 
A mult vasárnap nagyszámú kö-

zönség érdeklődése mellett folyt  le 
városunkban a kövérek és soványok 
)arátságos mérkőzése, melyen mind-
két csapat emberei derekasan igye-
keztek feladatuknak  megfelelni. 

Csütörtökön a törpe csapat—Old-
boy-csapat közti mérkőzést a törpék 
nyerték meg 2 : 1 arányban. (Félidő 
1 : 0) A törpék a játék során állandó 
fölényben  voltak s az Oldboy csapa-
tot a kapus jó védése mentette meg 
a nagyobb vereségtől. A gólokat a 
kis Schmietz és az ifj.  Luka rúgták, 
mig az Oldboy vígaszgólját Bartalis. 

Vasárnap, 11 én az M.T.E. baj-
noki mérkőzést játszik Medgyesen, 
hová drukkereket is olcsón visznek. 
Jelentkezni lehet Markon titkárnál. In-
dulás reggel 7 órakor. 

A magyar és a vilápiroda-
iom legérdekesebb uj könyvei. 
A KÖVETKEZŐ Ui KÖNYVEK ÉRKEZTEK ÉS KAPHATÓK A 

KÖNYVNYOMDA R.T. 
Uzletöben: 
Asch: Moszkva 168 leu 
Asch : Péter vár - 168 » 
Károlyi Imre : Örvény szélén, . , . 100 > 
Kreuger szerelmei . , . . , . , 57 » 
Muntlie: San Micliele l - i l 234 » 
Dreiser: Amerikai tragédia l - l l l . . 234 > 
Aidanov: Tiiermidor. 90 > 
Rotii: Hiób 84 » 
Pitigrilli: 18 itarátos szűz 96 » 
Glyn : A Szerelem órája 66 > 
Zilaiiy: Két fogoly 90 > 
Zilatiy: Szöl(evény 80 > 
Szabá Dezső : Karácsony Ko'ozsvárt 120 » 

Ezenkívül az Athenaeum rendkívül népszerű, csinos vászonkötésü 
2 pengős kötetei, kötetenkínt 60 leu. Butoralbum 200 leu. 

HÍREK. 
Szept. 9, 

Politikai nyilttér. 
— Az ezen rovatban levő közleményeket ne 

tessék lomolyan venni. — 

Keresek megfelelő  díjazás mellett 
hiteltérdemlő tanukat, akik politikai 
végszükség esetén kellő időben igazol-
ni tudják, hogy a 82 ősökkel én is 
együtt harcoltam a fronton.  Sebesülés, 
esetleg hősi halál bizonyítása külön di-
jaztatik. Levelek »Tévedés kizárva* 
jeligére nem ennek a lapnak a ki-
adóhivatalába küldendők. 

Evmegnyitás és véndiák-
egryesüieti kösg:yüléű a róm. 

I kath. fögímnaciumban.  Ünnepé-
lyes keretek között nyitják meg az is-
kolai évet szeptember 15-én (csütör-
tök) délelőtt a róm. kath. főgimnázi-
umban. D. e. 9 órakor főpapi  misét 
pontifikál  Pál István pápai prelátus, 
püspöki biztos és prédikál Papp Dé-
nes vallástanár. Mise után a szülők, 
tanulók és véndíákegyesületi tagok a 
főgimnázium  tornacsarnokába vonul-
nak, ahol Bíró Lajos igazgató szóza-
tot intéz az ifjúsághoz,  majd pedig 
az iskolai törvényeket olvassák fel. 
Az évmegnyítás után nyom.ban a 
Véndiák Egyesület tartja meg évi köz-
gyűlését, amelynek legfőbb  tárgya lesz 
a tagsági dijaknak a mai pénzügyi vi-
szonyokhoz mért megállapítása. Az év-
megnyitásra a szülőket, tanügybará-
rátokat, a gondnokság és Véndiák-
Egyesület helybeli és vidéki tagjait ez-
úton is szeretettel hívja meg a főgim-
názium igazgatósága. A Véndiák-Égye-
sület közgyűlésén való megjelenés 
minden tagra nézve azért is kívána-
tos, hogy az ott megállapított dijat 
ezután mindenkinek pontosan kell fi-
zetnie. A vidéki tanulók szept 14 én 
délután jöjjenek be. 

Halálozás. Lökődi  Sándor  Ba-
lázs dr.  volt cs. és kir. főtörzsorvos, 
az Országos Társadalombiztosító Inté-
zet ny. helyettes főorvosának  63 éves 
korában történt elhunytát közli egy 
Budapestről érkezett gyászjelentés. Az 
elhunyt, aki több magasfoku  háborús 
és békebeli kitüntetést is szerzett, vár-
megyénkből való származású. Homo-
ródalmáson született, ahol édesapja 
unitárius lelkész volt, ,s rokonságából 
többen ma is körünkben élnek. 

Bucsu Zetelakán. Zetelakán a 
szokásos kisasszonynapi biicsut a teg-
napelőtt tartották meg, amely alkalom-
mal a szentmisét Pál István prelátus 
végezte fényes  segédlettel, az ünnepi 
prédikációt pedig Tréfán  Leonárd fe-
rencrendi főatya,  a kiváló szónok mon-
dotta, 

EgyháskÖBségi kösgyfliés. 
Súlyos problémák megbeszélése vé-
gett a helybeli róm, kath, egyházköz-
ség f,  hó 25 én közgyűlést tart, amely-
re az egyházközség összes tagjait ez-
úton is meghívja az elnökség. 

A pénsügyigasgatóságról. 
Sípos Bálintot, a helybeli pénzügyigaz-
gatóság nyugdijosztályának főnökét 
Cahulba (Basarabia), Pakó Albert osz-
tályfőnököt  pedig Tulceába helyezték át. 

Tüsr iadalom izgalma futott  vé-
gig a városon most pénteken este. Szi-
rénajelzés, tüzoltókürt, kiabálás zaj-
lott és az emberek százai rohantak a 
szombatfalvi  városrész felé,  mig kide-
rült, hogy az aggodalom és futás  fe-
lesleges volt, Ugrón Ákos égettetett 
szemetet, s ennek lángja és füstje  kel-
tette a komoly tüzeset hiedelmét a kö-
telességtudó tüzoltóőrben, aki nem 
is gondolhatta, hogy valaki éppen 
most, amikor egymásután ismétlődtek 
tüzesetek, a város belterületén sze-
méthalmot gyújtathasson fel. 

A ssékelyudvarhelyi refor-
mátus egyháK Ifjúsági  Keresc-
tyén Egyesüle te szeptember hó 
18 án, vasárnap este 6 órakor tartja 
felavató  ünnepségét, változatos mü-
soru vallásos estély keretében a ref. 
templomban. Az érdeklődők figyelmét 
már most felhívja  az egyesület veze-
tősége. 

A magyar revíziós mozga-
lom. A magyar revíziós liga Budapes-
ten, szeptember 5-ikén nagygyűlést 
tattott, a melyen Herczeg Ferenc, a 
neves író. Nagy Emil képviselő és 
többen szólaltak fel.  — Herceg kije-
lentette többek között, hogy minden 
erőnek, politikai különbség nélkül, ösz-
sze kell fognia,  mert »ebben a sze-
rencsétlen országban nem lehetséges 
addig emberi élet, amíg a trianoni szer-
ződést nem revideálják*. 

Nem volt jő pénztárnoknak. 
Fábián József  Korond községi pénz-
tárost a prefect  elmozdította állásából, 
azzal az indokolással, hogy nem meg-
felelő  ember ebben a tisztségben. Fá-
bián József  régi, közbecsülésben álló 
alakja a vármegye közéletének. Éve-
ken át viselt elöljárói tisztségeket, ál-
landó tagja volt a régi törvényható-
sági bizottságnak. Erkölcsileg és va-
gyonilag is mindig hitelképes ember 
volt s a közügyek iránti buzgóságát 
jellemzi mostani tisztségében tanúsí-
tott magatartása is: a napokban át-
adott községi pénztárban, amely 
mindössze 31 lejből állott, semmi hi-
ány nem volt az ő terhére, ellenben 
még neki van több mint 8000 lej kap-
nivalója, mely összeget a községi óvo-
da költségeire fizetett  ki a sajátjából 
— a község helyett. Kötéllel kellene 
fogni  a mai világban az ilyen pénztá-
rosokat a községekbe, nem pedig el-
csapni. Egyetlen egy hibáját tudjuk 
mi is Fábián Józsefnek,  azt, hogy 
— magyarpárti.... 

Egy udvarhelyi vendéglős 
toprengése. 

— Azt olvasom a lapokból, hogy 
Máthis Andrástól a vonaton tízezer 
lejt elloptak. Engem az esetből csak 
az izgat: vajjön errefelé  utazott-e a 
pénzzel a >szenátor€ ur? . . . 
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Sportünnep. 25-én, vasárnap tart-
ja a székelyudvarhelyi I.K.E. nagysza-
bású sportünnepélyét kedvező idő ese-
tén a ref.  kollégiuinkertben. 

A nyngdijasok egyesületé-
nek köxgyülóte. Az Udvarhelyme-
gyei Nyugdijasok Egyesületének köz-
gyűlését, mint értesülünk, az elnökség 
szept. hó 27 én, d. e. 11 órára hivja 
össze városunkba a Barkóczy étterem 
helyiségébe. Erre a közgyűlésre hivata-
losak az összes állami, megyei és hadi 
nyugdijasok. Óhajtandó, hogy a várme-
gyénkben élő valamennyi njugdijas 
ezen a közgyűlésen résztvegyeh. 

MuBaolini üdvösletet küldött 
Bothermere lordnak és Borah 
ssenátornak. Mussolini táviratban 
üdvözletét küldte Borah szenátornak, 
az amerikai külügyi bizottság elnöké-
nek és Rothermere lordnak, a magyar 
reviziós mozgalom két lelkes támoga-
tójának. Mussolini, aki tudvalevőleg 
maga is hive a revíziónak, nyilván a 
velük való együttérzést akarta kife-
jezni üdvözletével. 

Gasdaságl kamaránk gyü 
mölcskiál l i tasa. Mint a szétküldött 
plakátokon olvasható, az Udvarhely-
megyei Mezőgazdasági Kamara f.  hó 
24—25 én a ref.  kollégium tornater-
mében gyümölcskiállitást rendez, s 
azon való részvételre felhívta  a vár-
megye gyümölcstermelőit. A gyümölcs-
kiállítás elrendezésével Gyerkes Mi-
hályt, a kamara gyümölcstermelési ki-
küldöttét bízta meg. aki összekötteté-
sei révén a távolabbi vidékek gyü-
mölcstermelőit is megnyerte a kiállítá-
son való részvételre. A gyümölcster-
melés nagyjelentőségű gazdasági ága-
zat vármegyénkben. Óhajtandó, hogy 
ez ingyenes kiállítást az okulás ked-
véért mentől tömegesebben látogassák. 

Beiratkosás a inasiskolába. 
Az inasiskolai beiratás az 1932—33 
tanévre szeptember hó 10, 11, 12, 
13 és 14 napjain lesz d. u. 5—8 
óráig az agyagípariskola irodahelyisé-
gében. Beiratási díj a régi (220 lej). Az 
igazgatóság. 

A helybeli Katholikus Le-
gényegyle t hétfőn  leste diszgyülést 
tartott, mely alkalomra a főgimnázi-

u m intemátuaának dísztermét a kö-
zönség zsúfolásig  megtöltötte. Héjjá 
káplán rövid, közvetlen megnyitója 
után a Székely Dalegylet énekelt, nagy 
tetszést keltve, a tőle már megszokott 
precizitással és lendülettel. Az ének 
elhangzásával Baráth Béla dr. theoló-
giai tanár, a neves előadó és szocio-
lógus, lépett az emelvényre és állan-
dóan éber figyelem  közben a ma 
legérdekesebb társadalmi és gazdasági 
kérdéseiről, s főképpen  a sokat tár-
gyalt kapitalizmus kérdéséről, s ezek-
nek a kérdéseknek a jövőben való 
megoldása lehetőségeiről beszélt. A 
gazdasági válság és a tömegnyomor 
erőteljes vonásokkal való felvázolása 
után, különösen a Marx-i szociálizmus 
és a komunizmus elméleteiről és gya-
korlati eredményeiről adott általános 
áttekintést, majd az egyháznak ezek-
kel a kérdésekkel szemben való állás-
pontját és feladatait  jelölte meg. Sze-
rinte a katholikus egyháznak a jövő-
ben is a magántulajdon rendszere 
mellett kell kitartania, azonban ezt a 
rendszert részleteiben az idők köve-
telményeinek megfelelően  módosítani 
kell, hogy a vagyon minél produktí-
vabb módon, s minél többek javára 
álljon a termelés szolgálatára, ami bi-
zonyos hivatási (rendi) alapon képzel-
hető el. Az ilyen elrendezés, a meg-
felelő  egyéb szabályozásokkal, meg-
nyugtatóan tűntetné el azt a sok el-
lentétet, ami a mostani válságot állan-
dóan mérgesiti. Az érdekes okfejtésű, 
nagy szónoki készséggel és lendület-
tel előadott beszéd feltétlenül  lekötő 
és gondolatébresztő hatású volt az e-
gész hallgatóságra. Utána, Tompa 
Lászlóné zongorakisérete mellett, Kiss 
Elek zenetanár hegedűlt, ismert kész 
ségével, megnyerő meleg tónusu elő-
adással. Kökösy János pedig egy 
lelkes szavalattal járult hozzá az est 
sikeréhez. 

X Tannlóleányokat 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 A aongoratani tás t szeptem-
ber elsején megkezdtem. Uj tanítvá-
nyokat is vállalok. Tompa  Lászlóné. 

A helybeli ipariskolában a 
beiratások már megkezdődtek, az ed-
digi növendékek sürgősen jelentkezze-
nek. Uj növendékek szept. 15-ig vehe-
tők fel  korlátolt számban. 

I sga lmas r a b l ó h a j s i a esete 
nyugtalanítja napok óta Korond és a 
környék lakosságát. Az eset ott kez-
dődött, hogy nemrég betörtek Korond 
községben a Herskovits-féle  üzletbe, 
valamint a bankba is, ahol a Wert-
heím szekrényt megfúrták,  igaz, ügyet-
lenül, anélkül, hogy a tettesek a pénz-
hez hozzájuthattak volna. Asztalos 
Albert mészárosmester látott a köz-
ségben néhány gyanús alakot is meg 
fordulni,  akik az este homályában a 
falun  átvonulva, a Kalonda felé  igye-
keztek. Asztalos biztatására többen a 
gyanús alakok után eredtek, akik a 
hegyen egy rejtett barlang fedezékéből 
az üldőzőkre lövöldözni kezdtek, mire 
az üldözők is revolverlövésekkel' vála-
szoltak. A kölcsönös lövöldözésnek, 
melyben Asztalos meg is sebesült, az 
lett a vége. hogy a rablók elmenekül-
tek. Az üldözök utánuk egy lakásnak 
berendezett barlangot találtak, szőnye-
gekkel, s más holmikkal kényelmessé 
téve, s volt ott bőven élelmiszer és 
sok üveg borvíz is. a csendőrségi 
nyomozás folyijĵ  

Befejezéshes  köieledik a 
ssemsőoltás. Vármegyénk több köz-
ségében végeztek a gyűmölcstermelési 
tanfolyamban  részvett ifjak  és mások 
gyümölcsfa-szemzőoltást.  Vármegyénk 
gazdasági kamarája mintegy 600 dib. 
Budai Domokos és Jonathán szemző-
oltóágat szerzett be, s azokat díjmen-
tesen osztotta szét az oltást felkaroló 
gyümölcstermelők között. Egy kissé ne-
héz volt a szárazság miatt, a beoltan-
dó alany héját felszedni,  a végre meg-
kapott jótékony eső azonban előse-
gíti e művelet végrehajtását is, ugy, 
hogy rövidesen már be lehet fejezni  a 
gyümölcsfák  szemzőoltását, amely a 
legkitűnőbb és a legsikeresebb oltási 
mód. 

Bethlen-utca 65 szám 
alatti emeletes házban 
négy szoba, konyhás 
= utcai lakás = 

október hó l-től kiadó. 
Felvilágosítás kapható 
a Rösler-cégnél : 

X Értesí tem a n. é. közönsé-
get, hogy György Viktor üzletéből ki-
léptem és ezután önállóan fogok  mű-
ködni, miután az iparjogot megváltot-
tam. Budapesti hosszú praktizálásom, 
valamint itteni ismeretségeim alapján 
bízom a közönség szíves pártfogásá-
ban, s azt tisztelettel kérem. Hajvá-
gás, ondolálás, manikűrözés, fejmosás 
10 lej. Házakhoz is elmegyek. Kovács 
Gyuláné. 

Halló! 

A rádiótechnika modern irányelvei: 
^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmammmamm 

kevés lámpaszám biztosítja a torzítatlan, kellemes hangot, árayékoltrácsú lámpák 
a nagy hangerőt. — Az alább felsorolt  rádiók Te!efunken,  Philips, Standard 
művek által használt modern kapcsolási elvek szerint árnyékoltrácsú csövekből 
és kifogástalan,  jó minőségű alkatrészekből vannak felépítve  Mindegyik igen 
jól működik, felelősség  mellett adom. 
3 lámpás r. (gyári ára 7000 L,; 4050 L. 
Ugyanaz hálózati kivitelben (gyári ára 8800 L.) 6000 L. 
4 lámpás r. 2 hangoló körrel 5000 L. 
Ugyanez pand-pass szűrővel 6000 L. 
4 lámpái r. 2 nagy frekvenciája  árnyékoltrácsú lámpával (gyári 

ára 12000 L) 7000 L. 
Ez utóbbi készülék antennája 2 m.-es téz-rud, függönyrud,  esetleg nappalra tető 
alá is elrejthető 6—10 m.-es réz huzal. Már kora ó. u. Bukarest, Budapest mel-

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

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

J g l ^ ^ A l b e r t rádiótechnikai műhelye Odorheiu, 

nagyérdemű kSzönség szí-
ves figyelmét  felhivom, 

hogy a Bul. Regele Ferdinánd 
(Kossnth-ntca) 36 szám alatt 
a volt Transilvania-műhely 

helyiségében  

ADTÚ- te 
GÉPJAVrrÓ-MŰHELTT 
nyitottam, vasesztergával és 
autógénheggesztdvel f e l s z e -
r e l v e , ami lehetőséget ad 
arra, hogy mindennemű mun-
kát, uj alkatrész-készítést stb. 
a l e g p o n t o s a b b a n , minden 
igényt kielégítően elvégezhes-
sek. Vállalok bármilyen me-
chanikai és lakatos munkát, 
gépjavításokat. Elvem: szolid 
árak, jó munka, pontos kiszol-

gálás. 
Egy tanuiöl felvesiek. 

Szíves támogatást kér: 
MOHR JANOS mechanikus. 

Baronboglu Isac gyümölcs-
nagykereskedő néhány napja nagy-
jában megszemlélte vármegyénk gyü-
mölcstermését, s reményét fejezte  ki, 
hogy a szept. 15—20 ig kialakuló téli 
gyümölcsárak alppján a vármegyei 
gyümölcstermelők eladásra kerülő téli 
almamennyiségét vagontételekben meg 
tudja venni. Éspedig a legkevesebb 6 
cm. átmérőjű és 18 cm. körméretű, 
válogatott u. n. táblaalmát külföldi 
szállításra, az ennél kisebb méretű, 
de nem férges  almát pedig belföldi 
áruképpen. Az idén — sajnos, az eső 
hiánya miatt — a mi almáink is ap-
rón maradtak. Helyesen teszik az al-
matermelők, hogyha az idén csak ok-
tóber közeledtével igyekeznek a téli 
almaféléket  leszedni, mert az alma az 
esős idők beálltával valamit még most 
is nő, fejlődik  nagyságban és tarta-
lomban is. Óhajtandó, hogy mindenik 
községből küldjenek be egy kimu-
tatást a gazdasági kamarához arról, 
hogy abban a faluban  kinek hány 
véka és milyen fajtájú  őszi és téli al-
mája lesz eladó, külföldi  szállításra al-
kalmas és belföldi  értékesítésre való. 

X Tánciskola. Ha modern tán-
cokat akar tanulni, jöjjön el a Veress 
Irén  tánciskolájába, aki a közelmúlt-
ban Párisban sajátította el az idény 
legújabb táncait. A tánciskola szeptem-
ber 10 én kezdődik a »Csízmadia Ipar-
társulat« vendéglőjének termében. Ol-
csó tandíj. Biztos siker. 

Kolossmegyel népművészeti 
és háziipari kiállítás és vásár. 
Az Erdélyi Gazdasági Egylet kolozs-
megyei szakosztályának támogatása 
mellett Kónya Gyuláné kalotaszegi 
kézimunkákból szeptember 8, 9, 10 
és 11 én Kolozsváron a Bartha Mik-
lós u. 24 sz. a. naponta reggel 9 tői 
este 9-ig háziipari és népművészeti ki-
állitást és vásárt rendez. A kiállítás 
megtekintése díjtalan. A kalotaszegi 
varrottasok az erdélyi magyar házi-
ipar legértékesebb kincsei közé tar-
toznak, s belőlük változatos és gaz-
dag anyag kerül ezúttal is bemuta-
tásra. 

X Zongoráxók figyelmébe  1 
Hannig Baby oki. zenetanárnő veze-
tése mellett olcsón végezheti zenei 
tanulmányait a zárdában. Jelentkezzék 
a zárda főnöknőjénél. 

Kladötulajaonos: a Könyvnyomda B-T 
Odorhelu-Székelyudvarhely. 

E L A D Ó H Á Z , 
5 tágas szobával, melyben lakás 
mellett iroda is elhelyezhető. A 
masszív, boltíves, tágas pince-
helyiségek raktárnak is használ-
hatók. Értekezni lehet Str. Prin-
tul Nicolae (Árpád-u ) 11 sz. alatt. 

X Sxoptatós d a j k á t keres dr, 
Vánky  Kálmán  fogorvos  Odorheiu. 

X Kiadó lakás 4 szoba, konyha, 
előszoba és mellékhelyiségekkel együtt, 
Kossuth utca 27 szám alatt az eme^ 
leten. 

Csikban nincsen keleti mar ' 
havóSE. Egyes lapok híradásával 
szemben Vogel Jakab állategészség 
ügyi felügyelő  írja, hogy Csikmegyé' 
ben nincsen keleti marhavész, mely 
a szarvasmarhák legveszedelmesebb 
betegsége és amelynek fellépte  nem-
zetközi viszonylatban is súlyos kö-
vetkezményekkel járna az állatkeres-
kedelem szempontjából. 

Kész cserépkáiyhák 
a legprímább chamotte anyagból 

gyári áron kaphatók 

Kóbori Ernő tályUsíl 
Str. Closca (Attila-utca) 4. 

Átalakításokat és mindennemű 
kályhamunkálatokat elvállalok. 

Autómmal 
személy- és teherszállítást 
a legjutányosabb á r o n 
= vállalok. = 

Miklós Károly 
Strada Stefan cet Mare 

(Malom-utca) 18 szám. 

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. 

Könyvnyomda KéBzyéiyt&rsftB&g  üdoriiciu—bzékely udvar hely. 


