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

Parancsszóra 
leszavazta a karikáspárt a konverziós 
törvényt.' Az a párt, amely a válasz-
tások alatt azzal korteskedett, hogy 
éppen ő az, aki az adósok meg-
mentését akarja. Rágalmazták a Ma-
gyar Pártot, hogy csak a bankokat 
védi, kiuzsorázza az adósokat: s most 
ime nem a kormánypárt, hanem éppen 
a Magyar Párt szavazott az ? Jósok 
megmentése mellett. Fel kell jegyezni, 
hogy a Magyar Párttal együtt szavaz-
tak a szászok, a két liberális párt, a 
szociáldemokraták, a Goga párt, az 
Averescanusok, a Cuzisták és a vas-
gárdisták. De a karikások mindezeket 
leszavazták, mert többen voltak. 

Különös kegyetlenséggel végzett a 
Solomon—Réti-féle  karikáspárt a vá-
rosi adósdkhal.  Itthon port hintettek a 
gyűléseken a városi polgárság szemé-
be, ingató hangon szavaltak »az élet 
dübörgésérők, követelték (az adósok 
szine előtt) a konverziónak a városi 
adósokra való kiterjesztését — ott benn, 
ahol tettre került a sor: leszavazták 
az eladósodott,  JnldoUó  városi polgárt! 

• Hüba tett módoiitó •üdilványtlcat. a 
Magyóí illába ücsciel'ék luegrazó 
szavakkal legkiválóbb szónokaink, mint 
Abrudbányai Ede is a városi polgár-
ság tarthatatlan heiyzetét, hiába kérte 
a szókimondó Lupu, hogy legalább 
függesszék  fel  a vároci adósok árve-
réseit két hónapra : a karikáspárt min-
den indítványt, minden kérést lesza-
vazott, Messze voltak hazulról, nem 
kellett pirulniuk, amikor szavaztak. . . 

Itthon a Magyar Pártot tudják rá-
galmazni Rétiék, hogy semmit sem tesz. 
Holott a Magyar Párt csak egy kis 
töredéke a parlamentnek. Kevesen va-
gyunk s még a kevés mandátumot is 
a'csendőrszuronyok közül kell kiharcol-
nunk. De ők többségben vannak, azt 
tehetnének, amit akarnának. A városi 
polgárságot megmenteni nem akarták. 

. . . A városi polgárságnak is ma-
radt azonban valamije. A szavazati 
jog, amellyel majd ő fog  szavazni a 
közigazgatási választásokon . . . 

Kormányváltozás 
Magyarországon. 

Horthy Mii'lós, Magyarország kor-
mányzója, a lemondott gróf  Károlyi 
Gyula helyébe Gömbös Gyula volt 
honvédelmi minisztert nevezte ki mi-
niszterelnöknek, aki kormányát, majd-
nem mind uj, fiatal  erőkből, meg is 
alakította. Az uj miniszterelnök kor-
mányelnöki nyilatkozatában a következő 
kijelentéseket tette : 

— Mindenkit egyforma  magyar-
nak tartok, aki a nemzeti gondolatot 
velünk együtt kifejezi.  Én az uj nem-
zedék vezére, irányitója kivánok lenni. 
Testvérként üdvözlök mindenkit, aki 
ebben a nehéz munkában velem együtt 
résztvesz. 

A magyar közvélemény nagy vá-
rakozással néz az erős kezű és szilárd 
meggyőződésű uj miniszterelnök nem-
zeti munkaterve elé. 

Egy terhes üzenet a 
jövönek. 

»De vasat tűzbe 
Vet letsz — : nem ég el. 
Csak megedződik 
Baj közt a székely !« 

(Régi ut porában. Tompa László.) 

Bár ugy lenne igaz, amint ez, az 
Erdély problémájával összeolvadt em-
ber mondja s akarja elhitetni velünk 
i3 meg önmagával is. 

Fájdalmasan érezzük az élet os-
torcsapásait, a napok súlyát, a reánk 
kényszeritett külvilágot, a nehéz meg-
próbáltatások szűnni nem akaró ter-
hes napjait. De nem szabad elcsüg-
gednünk, mert minden erőnkre szük-
ség van, hogy ezt a nehéz feladatot, 
amelyet az élet éppen a mi vállunkra 
rótt, méltón megoldhassuk s a száz-
szoros nehézségeket is lekűzdhessük, 
ugy a napok által reánk róttakat, mint 
a jövővel szemben fennállókat. 

Szent kötelességünk a multat 
ugy, amint elődeinktől átvettük, átadni 
a következő nemzedéknek. 

Sok hibánk között az a legsú-
lyosabb, hogy nap-nap után mind ke-
vesebbet tes^tif!:  a ' ; , u 'ókoré't. É!h?. 
nyagoljuk a saját gyeraickeink neve-
lését. Ezt jól tudja mindenki, csak ön-
magának is fél  bevallani, annyira meg-
döbbentő, súlyos igazság, kiáltó bün, 
hogy senki se meri a felelősséget  vál-
lalni. Siralmasan szomorú az akara-
tunk. 

Csak egy pillanatra nézzetek ma-
gatok körül, ti gyenge akaratú, meg-
alkudni kezdő, agyonkinzott szülők — 
s látni fogjátok  azt, amit soha se tu-
dunk eléggé hangoztatni, azt, amitől 
könnybe borul a szemetek, nektek is 
ti régi napbanézők ivadékai. Látni fog-
játok, hogy gyermekeitek talán már a 
nevüket se tudják jól leirni. Lás-
sátok meg s javitsátok ki szeretettel, 
hogy ne átkozzák meg egykor emlé-
keiteket. 

Figyeljétek meg, hogy a pverme-
kek Írásaiban hány ilyen s ezekhez ha-
sonló mondatot fogtok  látni: a tehen 
bág, a tehen esic, a tehen isic, a lo 
nerit, a cuta ugat, a wiacka návog, 
a disno  röfög,  a leán enechel. 

Nézzétek meg s bár egy percig 
gondolkozzatok felette,  hogy mi is a 
teendőtök? Tudom, hogy mindenki 
önmagától rá fog  jőni és nem csak 
akarni, de cselekedni is fog,  hogy ezt 
a szomorú folyamatot  ne engedje to-
vább áramlani, hogy ereje szerint ja-
vítson, amit tud, pótolja azt, amit má-
sok, talán csak felületességből,  elmu 
lasztottak megtenni. 

Mindent kövessetek el, hogy a 
hibákat kijavítsátok, s főképp  szentel-
jetek több időt a legfontosabb  s egy-
ben legnehezebb feladatotokra,  a jövő 
nemzedék építésére. 

Tegyetek meg utódaitokért s ön-
magatokért mindent, amit a jövő kö-
vetel. Ti vagytok felelősök  a jövőért, 
a ti gyermekeitek, unokáitok jövőjéért. 

De szólok a tanítókhoz, papok-

hoz, s mindazokhoz, akik között meg-
osztotta a társadalom ezt a nehéz fel-
adatot, akiknek kezükbe van letéve a 
jövőnek küldendő üzenet, a jövőem-
ber sorsa, az öntudat átadása. Végezzék 
szeretettel, öntudatosan ezt a felelős-
ségterhes kötelességüket. Ugy az is-
kolában, az erre a célra jóváhagyott 
órák alatt, mint az iskolán kívül, — 
hogy az utókor átka ne zavarja egy-
kor síri álmunkat, hogy ne gyalázza 
meg azt a nevet, amit őseink kínos 
munkájukkal kiköveteltek számunkra. 

Korond. 
—cs—r. 

Akik a faji érdek elien 
vétettek. 

A Megyei Magyar Párttagozat el-
nöksége, az Országos Magyar Párt 
erészben elfoglalt  álláspontjának meg-
felelően,  közli, hogy Dénes Dénes (ve 
res) székelyderzsi és Benedek  Albert 
felsőboldogfalvi  lakosok a községi ta-
gozati elnökségről lemondottaknak és 
a pártból kilépetteknek tekintendők, 
mert a választások alatt a faji  érde-
kekkel ellenkező, hűtlen magatartás: 
tanúsítottak. 

Személyazonossági igazol-
vánnyal fogunk szavazni. 
Az arcképes személyazonossági 

igazolványoknak a legközelebbről be-
következendő közigazgatási választá-
soknál lesz elsőizben a választójog-
gal is kapcsolatos gyakorlati jelentő-
sége. A szavazás ugyanis nem az ed 
dig szokásos külön választói igazol-
vány, hanem a személyazonossági arc-
képes könyvecske alapján fog  történni. 
A választói jogosultságot ugyan nem 
p. «7.e-r!élya7crosrdg; ijífizolvány  álla-
pítja meg, mert szavazati joggal csak 
az bír, aki az érvényes választói 
listába fel  van véve. De ennek ki-
egészítéséül szolgál a személyazo-
nossági igazolvány, mely a sza-
vazónak személyazonosságát igazolja 
a választási bizottság előtt. Meg kell 
jegyeznünk azt is, hogy az sarcképes 
igazolvány* elnevezés sem egészen 
helyes, mert bár a könyvecskében meg 
van az arcképnek a helye és az ed-
dig kiadott könyvecskék legtöbbjében 
el is van helyezve a tulajdonos arc-
képe : de az uj törvény szerint az 
arckép alkalmazása nem kötelező, ha-
nem csak fakultátiv,  vagyis a tulaj-
donos tetszésére van bizva, hogy kí-
vánja-e a könyvecskét arcképével is 
elláttatni, avagy nem. Az arckép al-
kalmazása sok esetben jár előnnyel, 
mert kényes esetekben kétségteleneb-
bül bizonyíthatja így bárki a személy-
azonosságát. De az uj rendelkezés 
célja bizonyára az volt, hogy aki ezt 

nem akarja, ne terheltessék a fénykép 
beszerzésével járó felesleges  költségek-
kel. A személyazonossági igazolvá-
nyokban minden évre vonatkozóan 
megfelelő  rovat van, ahová a tulaj-
donosnak az arra az évre fennálló  va-
lasztói jogosultságát kellene az illeté-
kes hatóságnak (primária) beírnia. Meg 
kell állapítanunk, hogy városunkban a 
polgármesteri hivatal részéről ezideig 
n̂ .̂ g nem történ' <7'.yí"T 'nté7>ed"'«, RT-.̂ ly 
ennek a bejegyzésnek a keresztülvi-
telét célozná. És így most felmerül  a 
kérdés, vájjon a legközelebbi esetben 
a választási elnök meg fogja-e  enged-
ni a szavazást annak a választópol 
gárnak, aki a névjegyzékbe fel  vau 
ugyan véve, de a folyó  évi választói 
jogosultsága a személyazonossági iga-
zolvány megfelelő  róvatában feltün 
tetve nincs ? Véleményünk az, hogy 
ilyen esetben is el kell fogadni  a sza-
vazatot, mert a választói jogosultsá 
got lényegileg a névjegyzékbe való 
felvétel  adja meg. De a hatóságnak 
minden esetre gondoskodnia kellene 
afelől,  hogy ilyen lényeges közjogi 
kérdésekben kétségek ne állhassanak 
fenn.  Addig is, amíg valamely ílleté 
kes intézkedés történnék e kérdésben, 
ajánlatos, hogy minden választópolgár 
fáradjon  fel  a primáriához és irass.=i 
be könyvecskéjébe a folyó  évre szóló 
választói jogosultságát. 

Közigazgatási választások 
előtt áliunk. 

Udvarhelymegyében a feloszlatott 
választott megyetanácsot nem fogják 
visszaállítani, mert a feloszlatás  a Jor-
gának adott törvényhozási felhatalma-
zás életbelépte után történt. Eszerint 
tehát megyénk közönsége ujabb vá-
lasztási küzdelemnek lesz kitéve, ami 
még ebben az évben, előreláthatólag 
november-december havában meg fog 
történni. De választás alá kerül a vá-
rosi tanács is és igy a polgármesteri 
állás is. Ugyancsak választás utján 
kerülnek uj községi tanácsok is 
azoknak a községeknek az élére, a-
melyekben jelenleg ínterimárbízottsá-
gok működnek. 

Ha elülne az erőszak s helyét a 
bölcs mérséklet és a belátás foglalná 
el, bizonyára meg lenne kímélve a so-
kat zaklatott közönség az ujabb meg-

rázkódtatásoktól s a demokrátikus fel-
fogásnak  is az felelne  meg, ha a nép 
szabad elhatározással és önkénytes 
akaratnyilvánítással jelölné ki azokat, 
akikre a megye, a város és a községek 
vezetését óhajtja bizni. 

Az uj vasúti menetrend. Nekünk 
mindenből csak kárunk van. Most 
visszacsinálták a Jorga-féle  időszámí-
tást s ezzel kapcsolatosan megválto-
zott a vasúti menetrend is. Ez a vál-
tozás pedig ránk nézve azzal a hát-
ránnyal jár, hogy egyik vonatpárunkat 
megszűntették s október l-jétől kezdve 
csak két vonatpár közlekedik Udvar 
hely és Segesvár között. Az uj me-
netrend a következő: Udvarhelyről 
indul reggel 5 óra 25 perckor — Se-
gesvárra érkezik 6 ó. 52. Udvarhely 
ről indul déli 1 órakor — Segesvárra 
érkezik 2 ó. 22. Segesvárról indul reg 
gel 7 óra 30 perckor — Udvarhelyre 
érkezik 8 ó. 56. Segesvárról indul d. 
u. 2 óra 45 perckor — Udvarhelyre 
érkezik 4 ó. 18. 

Ara 3 leu. 

MOZI. Szombat este vasárnap délután 6, este fél 9 órakor 
A Denevér. Szenzációs Strauss operett, Anny Ondrával és Iván Petrovics al. 
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Kisiparosok a hadügyi 
szállításokban. 

Megírtuk, hogy dr. Ferenczi Zsig-
mond magyarpárti képviselő interpel-
lációt intézett a hadügyminiszterhez, 
kérve őt, hogy a hadügyi szállítások-
ból a kisiparosokat is megfelelő  meg-
rendelésben részesítse. A hadügymi-
niszter most Írásban adta meg vála-
szát a magyarpárti képviselőnek, A 
válaszból kitűnik, hogy az erdélyi kis-
ipar eddig nem részesedett megfelelő 
arányban a hadsereg részére történő 
megrendelésekből, de a hadügyminiszter 
biztosította dr. Ferencit, hogy az er-
délyi kisipar törvényes uton részt kér-
het a hadseregszállitásokból. 

A Magyar Párt parlamenti cso-
portja külön is felhívja  az erdélyi kis-
iparosok figyelmét  erre a miniszteri 
válaszra és kéri, hogy pályázati be-
adványukban hivatkozzanak a hadügy-
miniszternek dr. Ferenczi képviselő-
höz intézett válasziratára, amelynek 
száma 5973—1932. Célszerűnek tar-
tanok, ha az ipartestület megfelelő 
szakcsoportokat szervezne a hadügyi 
megrendelésekben való részvételre és 
pontosan kidolgozott mennyiségi és ár-
beli ajánlat alapján kérelmezne meg-
falelő  megrendeléseket. 

A konverziós adósságok sta-
tisztikája. 

Az igazságügyminisztérium statisz-
tikai osztályának hivatalos adatai sze-
rint az ország különböző részeiben a 
következő konverziós bejelentések tör-
téntek: Regát:  279,000 kérvény, 736,000 
hektár, 7500 millió lej. Bukovina: 
131.500 kérvény, 190.000 hektár, 274 
millió lej. BeszaráUa:  125.00 kér-
vény, 183.000 hektár, 11.100 milló lej. 
Erdély:  563 000 kérvény, 637.000 
hektár, 3 820 millió lej. Az összes be-
jelentések, a többi kisebb országrészt 
is tekintetbe véve, 1,298.926 kérvény 
1,666.395 hektár 12.662,938 246 lej, 
vagyis kereken tizenhárom milliárd lej. 
Ezek az adatok még nem teljesek, 
mert Erdélyből csak 42 bíróságtól ér-
keztek adatok, holott 156 bírói fórum 
van. Ha az összes eddig beérkezett 
adatokat tehát 2—3-szorosan vesszük, 
ugy mintegy 30 milliárdra tehető maxi-
málisan a konvertálandó adósságok 
összege. 

Egymást eszi a magyar. 
Véres összeütközés volt október 

2 ikán, vasárnap este 9 és 10 óra 
között Küküllőkeményfalván,  ottani 
tekintélyes, vezető emberek között. Az 
uton hazafelé  tartó Sebők Lajost In-
cze Albert megtámadta, valami erdei 
faügyből  kifolyólag  s a szóváltás tett-
legességgé fajult,  aminek következié 
ben Sebők Lajos, állítólag egy fejsze-
ütéstől, eszméletlenül esett össze. Se-
gítségére sietett Sebők Domokos, de 
ugyanakkor a helyszínére érkezett Sós 
Dénes és Sebők Márton is, akik egy-
más között kaptak össze és Sós Dé-
nes fején  szenvedett súlyos sérülése-
ket, botütésektől és bicskaszurásoktól. 
Sós eközben beszaladt az anyja laká-
sának udvarán levő vadászfegyveréért 
s azzal onnan kijőve, Sebők Mártont 
egy serétes-lövéssel felsőcombján  sú-
lyosan megsebesítette. Sós Dénes se-
besüléseit dr. Hartwig orvos kötözte 
be, míg Sebők Márton a dr. Imreh 
Domokos szanatóriumában fekszik  se-

bével. A csendőrség a vadászfegyvert 
elkobozta, a szereplőket kihallgatta s 
a bűnvádi eljárást folyamatba  tette. 

Szomorú jelenség, hogy okos, ér-
telmes székely gazdáink a mai nehéz 
és gondterhes időkben ilyen szenvedé 
lyes tettekre ragadtatják magukat, 
ahelyett, hogy megértéssel és kölcsö-
nös megbecsüléssel, türelemmel tennék 
elviselhetőbbé az életet. Bizonyos, hogy 
a falvak  régi erkölcsének pusztulásá-
ban, a minduntalan fellángoló  ellensé-
geskedések szitásában sok része van 
annak a magyarellenes politikai had-
járatnak, amely következetesen és ál-
landóan befurakodik  a nép békés éle-
tébe, hogy az egymás ellen való nyug-
talanitással, vádolással és izgatással 
gyöngítse és megbontsa a magyar 
egységet. Ez ellen kellene, hogy ösz-
szefogjon  mindenütt a falvak  népe, s 
akkor meg lenne óva nemcsak a ma-
gyar egység, hanem a falu  békéje is. 

OktólDer 15-ig lehet feleTDoezni 
a választói névjegyzéklDe való 

felvételért. 
Előző lapszámunkban megjelent 

ilyen tárgyú közleményünk sajtóhiba 
folytán  tartalmazza azt az értesítést, 
hogy a választói listából való kihagyás 
miatt október 5 íkéig lehet beadni a"" 
felebbezéseket.  A törvény szerint nem 
október 5 ike, hanem október 15 ike 
az utolsó nap. 

A Magyar Párt népirodája ismé-
telten felhívja  mindazokat akik a lis-
tákból kimaradtak, hogy felvételűket 
felebbezés  utján kérelmezzék a járás-
bíróságnál. A népíroda díjmentesen 
készíti el bárkinek ezt a felebbezést, 
amely bélyegmentes is. A felebbezéshez 
csatolni kell az állampolgársági bizonyít-
ványt és a városon a rendőrség népese-
dési irodája által kiállított jegyzéket 
(buletin) s ezek alapján a járásbíróság 
minden jogosult polgárt felvesz  a lis-
tába. Különösen figyelmeztetjük  az 
arra jogosult nőket is, ne mulasszák 
el ezt a csekély fáradságot  megtenni, 
mert a magyarságnak minden egyes 
szavazatra szüksége van. 

ROMÁN LAPSZEMLE. 

Il-ik állami osztálysorsjáték 
I. húzás 1932 októbep 19-20. 

3 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 összuyeremény 
Ne rendeljen sorsjegyet postán, mert költségmentesen megkapja 
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gerig egy fascista  blokkot létesitnek, 
programmjában lemásolta Hitler prog-
rammját. Felhívást intézett a front-
harcosok szövetségéhez, hogyokt. 2 án 
vonuljanak Budapest ellen. Akkor majd 
hat hónapra felfüggesztik  a parlamen-
tet és miniszteri rendeletekkel megvál-
toztatják az alkotmányt. 

* 

Az Universul  szeptember 26-iki 
számában a dobrudzsai telepítésekről 
ir. Mikor a román állam annektálta e 
területeket, csak félnomád  és félvad 
török, tatár és bolgár törzsek éltek 
ott, közlekedési utak, városok stb. 
nem voltak. Kettős volt a feladat:  ro-
mánízálás és a közigazgatás megterem-
tése. E célból az ókirályságból s az 
akkor meg idegen uralmak alatt levő 
román területekről hoztak telepítések 
céljából románokat. Most azonban az 
irredenta bolgárok beléptek a kormány-
pártba, kezükbe vették a hatalmat s 
pl. Durostor megye 74 falvából  csak 
ö ban hagyták meg a román vezető-
séget, 46-ba bulgárt, 22-be törököt 
tettek, 

« 

Á Patria  szeptember 23-íki szá-
mában jelenti, hogy a magyarok, akik 
a külföldi  propaganda terén mindig a 
románok előtt járnak, a jeles magyar 
novella-íróktól antologiát adtak ki, fran-
cia fordításban.  Követésre ajánlja a 
példát. 

* 

A Patria  szeptember 27-ikí szá-
mában felhívja  a román választókat, 
hogy váltsák ki választói igazolványai-
kat, hogy a szavazatok számával is 
tudják megmutatni, hogy a városok-
nak is ura a románság. 

» 

A Calendarul  szept. 28 íki szá-
mában szóváteszi, hogy amig a ki-
sebbségek Temesváron igyekeznek vá-
lasztói igazolványaikat kiváltani, a ro-
mánok teljesen elhanyagolják. Minden 
eddigi választáson a kisebbségek egy-
ségeseknek mutatkoztak, ellenben a ro-
mán szavazatok elenyészők voltak. 
Ennek oka nem a románok hiányában, 
hanem abban keresendő, hogy a ki-
sebbségek sajtójuk, klubbjaik, munka-
adóik stb. utján rendszeres nevelésben 
részesüljenek, ellenben a románoknál 
ez hiányzik. Különösen a román ifjú-
ság marad távol a választásoktól. Jó 
volna a román blokkot feltámasztani, 
mert összetartás nélkül a románság 
sohasem lesz ura a városoknak. 

* 

A Calendarul  szept. 25-íki szá-
mában vezércikket ir a bolgár irreden-
táról. Ez a legveszedelmesebb vala-
mennyi romániai irredenta mozgalom 
közül, mert barátságot színlel s közben 
aláássa az állam alapjait. A románok 
barátságos meghívásaira a várnai tün-
tetéssel, a dobrudzsai telepesek legyíl-
kolásával felelnek.  A legalattomosabb 
a külföldi  propagandájuk. A magya-
roknak sem tetszik a mai statusquo, 
de ők legalább a nap színe előtt ki-
abálnak. A bulgár alattomossághoz 
hasonló a bukovinai rutén akció. Dob-
rudzsának Beszarábiához hasonlóan 
megvan a Zipstein-ja Penkoff  szemé-
lyében. ő is, mint példaképe, a besza-
rábiai poloska, belépett a kormány-
pártba s annak védelme alatt működik. 

X Elemi és középiskolai vallás-
könyvek, bibliák és énekeskönyvek, 
valamint elemi iskolai tankönyvek kap-
hatók nyomdánk üzletében. 

Ipartestületi ügyek. 
Országos kirakó vásárok: októ-

ber hó 10 én Homoródkőhalom, 11-én 
Bürkös, Alsóárpás, 13-án Sepsiszent-
györgy, 14 én Verespatak. 

Rettenetes szerencsétlenség 
történt vasárnapra virradólag 22 ko-
rondi munkással, akik egy ottani te-
herautón a brassói cukorgyárba mun-
kára igyekeztek. Az autó mérsékelt 
sebeséggel Homoród és Kőhalom kö-
zött haladt, ahol a vasúti sinek a 144 
sz. őrháznál átszelik az országutat. Mi-
kor az autó a sínekre ért, ugyanakkor 
ért oda Segesvár felől  a 320 sz. sze-
mélyvonat is, amely az autót elütötte 
és teljesen összezúzta. A borzalmas 
összeütközés után a helyszínén ron-
csolt testtel, holtan találták az autó 
utasai közül Lőrincz György, 
Lőrincz Béla és Molnos Lajos 30 év 
körüli életkorban levő, köröndi székely 
munkásembereket, súlyos sebesülések-
kel Farkas István soffört,  továbbá Bo-
ros Mihály, Boros Ignác, Boros Erzsi, 
Boros István, Táncos György, János 
Lajos, Pap György Molnár György 
és Bustya Róza korondi munkásokat, 
akiket Brassóba kórházba szállítottak. 

A vizsgálat az ügyben megállapí-
totta, hogy a rettentő baleset legfőbb 
oka Soanca pályaőr hanyagsága volt, 
az, hogy a vonat áthaladtator az or-
szágutat nem zárta el a scSrompóval. 
Letartoztatták. 

Kész cserépkályhák 
a legprímább chamotte-anyagból 

gyári áron kaphatók 

Kóbori Ernő tályMsflál 
Str. Horia (Alsó Tó-utca) 23. 

Átalakításokat és mindennemű 
kályha-munkálatokat elvállalok. 

Az angol sajtó a békeszerző-
dések revíziójáért. 

Az angol konzervativek vezető 
folyóirata,  az Evening Standard vezér-
cikkben követeli a versaíllesi szerző-
dés revízióját és azt egyoldalúnak, 
bosszúálló szelleműnek mondja. A lap 
szerint a történelem bizonyítja, hogy 
szerződések nem szoktak tizenöt esz-
tendőnél tovább érvényben lenni és 
nem lehet belátni, miért kellene éppen 
a versaíllesi szerződés külön szentsé-
gét elismerni. Az európai békét csak 
ugy lehet fenntartani,  ha Németország 
egyenjogúságot kap, a lengyel korri-
dort megszüntetik, Szílézíát ismét Po-
roszországnak, Erdélyt Magyarország-
nak adják vissza. A fegyverkezés  terén 
középvonalat kell találni, amire Fran-
ciaország és Amerika álláspontjainak 
összeegyeztetése nyújtana módot. Ame-
rika is belátja már — amit Olaszor-
szág már régen belátott —, hogy né-
metellenes állásfoglalás  ma már nem 
lehetséges. 

Milliomos lehet, ha osztálysorsjegyet vásárol a 
R é T é s z E r n ö - k o l l e k t n r f t b ö l ! 


