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Maííar  parlamentárok mmlája. 
Képviselőink és szenátoraink az 

elmúlt héten is kivették részüket a 
parlamenti munkából, ami melleit, amint 
jól tudjuk, szünet nélkül intézik az 
egyesek és testületek, egyházak pa-
naszos ügyeit s végzik a küldetésük-
kel járó, parlamenten kívüli, munkála-
tokat is. 

Abrudbányai  Ede  a pabonatör-
vényjavaslat tárgyalásánál szólalt fel, 
hatalmas és alapos készültségü be-
szédben mutatva ki a törvényjavaslat 
hibáit és hátrányait. 

Laár  Ferencz  a belügyminisztert 
interpellálta a kamarában a nagyvá-
radi házkutatás és a diákok visszaélé-
sei miatt. 

lAszló  Dezső  csiki képviselőnk 
ugyancsak a nagyváradi események 
miatt interpellált a kamara egy későbbi 
ülésén, felemlítve  a marosvásárhelyi 
esetei is, ahol egy vasbotos diák leü-
tötte Sebestyén Miklós hirlapirót. Til-
takozott László  Dezső  a rendőri ható-
ságok elnéző magatartása ellen, akik 
mind a két esetet meg akadályozhat-
ták volna. 

Sándor  József  háromszéki sze-
nátorunk az egyetemi törvényjavaslat 
bizottsági tárgyalásánál, amely két 
álló hétig tartott, fejtett  ki óriási tevé-
kenységet és yégzett fel  nem becsül-
hető munkát, kereszlülvive szívós ki-
tartásával és okfejtésével,  hogy a ja-
vaslatnak a magyar ifjúságra  és az 
egész egyetemi tanügyre s az egyhá-
zakra is hátrányos rendelkezései kiha-
gyassanak vagy kedvezően módosít-
tassanak. 

Ipartestületi ügyek. 

Országos kirakó vásárok : március 
31én Gyulafehérvár,  április I én 
Gyimesközéplok, Vízakna, Bázna, Már-
kod, Korod-szentpál, 2. án Alsócser-
náton, Aranyos-Medgyes, 4. én Etéd, 
Lövéte. 

A Székelyudvarhelyi Ipartestület 
március 22 én tartotta meg rendes évi 
közgyűlését, amidőn a Barkóczy-féle 
nagyterem helyi és vidéki tagokkal a 
zsuíolásig megtelt. Száz és száz kis-
iparos szorongott, kik mind érezték 
lelkükben szükségességét a közgyű-
lésen való megjelenésnek, az aggódó 
és elkeseredett arcokról előre meg le-
hetett állapítani, hogy az általános el-
keseredés hozta ma egy táborba — 
mindnyájukat. 

A gyűlést Gyarmathy István elnök 
nyitotta meg mélyen átérzett szavak-
kal és példákkal bizonyítva be, hogy 
az össziparosság helyzete a leromlott 
gazdasági viszonyok miatt, de külö-
nösen a közterhek nyomása alatt, a 
pusztulás előtt áll és igy fájó  szívvel 
számolhat be az elmúlt esztendőről, 
mely mindnyájunknak csak gondot és 
csalódást hozott. Az Ipartestület ve-
zetősége mindent elkövetett, hogy a 
nyomasztó helyzeten segítsen, de saj-
nos, a köztartozások túlságos és szi-
gorú követelése az állam részéről nem 
ismer könyörületet és ha tovább is 
igy megy, el lehetünk készülve a leg-
nagyobb katasztrófára,  mert a száraz 
kenyeret sem tudjuk megkeresni ma-
gunknak. . . 

Utána Pluhár Gábor testületi tit-
kár tette meg részletes jelentését, mely-
nek során kiterjedt figyelme  mindenre, 
ami a lezajlott évben történt. Tragé-
diát tudtam volna sokszor írni — mon-

Jnden érdekelt másképpen volt in-
fcfmálva.  Ezen ügyben Pluhár titkár 
éf  Szigethy Dénes cipésztársulati elnök 
panaszt emeltek az alispáni hivatalnál 

kérték, hogy gondoskodás történjen 
áJról, hogy ilyen megkárosítások köny-
n̂ elmü és gondatlan intézkedések foly-
tán ezután is ne érhessék az iparos 
osztályt. Az IpartetlQlet etnöktéoe. 

Az üívarhelyineoei MezS|azlasá|i 
Kamra Mzíjnlóse. 

Nagy érdeklődés, a tagok majd-
nem teljes számú részvétele mellett 
tegnap tartotta meg az Udvarhely-
megyei Mezőgazdasági Kamara meg-
alakulása után első rendes közgyűlé-
sét Sz.  Szakáts  Péter elnök vezetésé-
vel, bí mellett az előadói tisztet Ren-
dek  Géza igazgató teljesítette. 

Elnök, vázolva a gazdasági és 
közgazdasági helyzetet, egy jobb jövő 
reményében nyitotta meg a közgyűlést. 
Első tárgya volt annak a földmivelés-
űgyí miniszter által kinevezett jogsze-
rinti tagok jogcímének igazolása. Az-
után a kamarai tagok részvételi diját 
állapították meg személyenként 250 
lejben, hozzáadva ehez a különböző 
távolságok szerinti fuvardíj  akat. 

Elfogadta  a közgyűlés az igaz-
gatóválasztmány által előterjesztett, 
több évre szóló munkatervet, amelyet 
fokozatosan  kíván megvalósítani. A 
folyó  évben a gyümölcsészet fellendí-
tését vette célba, arra való tekintettel, 
hogy Udvarhelyntegye  kiválóan alkal-
mas mindenféle  nemes fajta  gyümölcs 
termelésére, amelyből eddig is jelen-
tékeny mennyiséget termeltek. De nagy 
baj, hogy sok a férges  és ragyás 
azok között. Miért is a gyümölcsfák 
rendszeres ápolását, tisztogatását, met-
szését és permetezését vezette be és 
ezeknek a megye területén való meg-
ismertetésére három gyakorlati szak-
embert küldött ki, s elhatározta, hogy 
minden közcélra beszerzendő gyü-
mölcsfa-permetező  árához 1000—1000 
lej segélyt nyújt. Épp ugy nagyban 
segélyezi a gyűmölcsfaoltványok  be-
szerzését és a bejelentett szükségletet 
maga a kamara rendeli meg. 

Műtrágyákra segélyül 120,000 lejt 
szánt ez évben a kamara s ugyan-
ennyit mezőgazdasági gépek és esz-

közök beszerzésére ; nemkülönben ne> 
mesitett vetőmagvakra is 120,000 lejt. 

Ezeken kivűl az állattenyésztés 
képezi a gondoskodása legfőbb  tár-
gyát, kiváltképpen a szarvasmarha-
tenyésztés. Ez a megyében szakem-
berek elismerése szerint, magas szín-
vonalra fejlődött.  Nagy tért foglal  el 
a symmenthali nyugati fajta  marha 
tenyésztése, amely némely községben 
már tiszta vérben tartatik fenn.  Ki-
válóságát a Székelykereszturon febr. 
28 án . tartant szokott bikavásár és 
díjazásra felhajtott  remek példányok 
igazolják. De bizonyltja az is, hogy a 
megye területén a tejtermelés nagy 
lendületet vett s 31 tejszövetkezet és 
44 magán vállalat foglalkozik  a tej-
nek vajjá való feldolgozásával,  melyek 
naponta 15 métermázsa teavajat állí-
tanak elő. Minthogy azonban a vaj-
nak az értékesítése, főkép  nyáron, 
igen nagy gondot ad, sőt néha meg is 
akad, kiváló szakemberek bevonásá-
val keresi a biztos értékesítés módjait. 
A szarvasmarha tenyésstésre összesen 
600,000 lejt fordít  a folyó  évben a 
kamara. Baromíi tenyésztésre 40,000 
lejt. 

Tanulmányi kirándulások rende 
zését, gyümölcsfa  iskola létesítését, a 
kopár terűletek befásitását,  a gyü-
mölcsnek nyersen, aszalva és feldol-
gozva való értékesítését, nemesített ve-
tőmagvak utántermelését és több más, 
az aláhanyatlott mezőgazdaság fellen-
dítésére irányuló gyakorlati dolgok 
megvalósítását vette tervbe a Karaara 
amelyekre szintén jol«üUfe»ny össze-
get fordit. 

A közgyűlés kezdeményezéséből 
a Kamara munkaprogramjába felvé-
tetett a Mazőgazdaság hiteléletével 
való foglalkozás.  Megállapittatott, hogy 
a pénztőke túltengeni engedett hatalma 
a magas kamattal válságba juttatta 
a szervezetlen mezőgazdaságot, mely 
pedig 80%-OS számarányával az or-
szág s az egész közgazdaság funda-
mentuma. Pénzbeváltás, stabilizáció 
mind a tőke javára s a mezőgazdaság 
kárára történt. Ezen a jelenleg tár-
gyalás alatt álló kamat törvény nem 
segít. Elhatároztatott, hogy ez ügyben 
az összes mezőgazdasági kamarák 
kerestessenek meg s egyöntetű állás-
foglalásuk  az Unión keresztül nyoma-
tékosan hozassék á koimány és tör-
vényhozás tudmására, mint a lakós-
Ság 80 százalékának vissza nem uta-
sítható kívánsága. 

Elhatározta a közgyűlés, hogy 
az igazgató mellé egy tisztviselői ál-
lást rendszeresít, a könyvelést pedig 
időnként bejáró szakértő egyénnel tel-
jesítteti. Egy állatorvostanhallgatónak 
és egy gazdasági akadémiai hallgató-
nak öt-öt ezer lej ösztöndijat szava-
zott meg. Elfogadta  azt az indítványt, 
hogy a gazdasági cselédek vétessenek 
ki a Betegsegélyzőből. Még néhány 
más indítvány letárgyalása után a 
nagy érdekű közgyűlés véget ért. 

A z evangélikusok Jubllárás ünnepe. 
A székelyudvarhelyi lutheránus egy-
házközség március 21. és 22. ikén 
ünnepelte fennállásának  25 éves for-
dulóját. Az előző napi estélyen Methes 
János, az egyházközség lelkésze mon-
dott ünnepi beszédet, felelevenítve  az 
egyházközség megalakulásának törté-
netét. Vasárnap ünnepélyes istentisz-
telet volt, amelyen Buhala esperes né-
metül, Adriányi Géza volt udvarhelyi, 
jelenleg petrozsényi lelkész magyarul 
prédikált. Majd a testvéregyházak kül-
döttségei tisztelegtek, délben pedig a 
Szabó Károly éttermében adott ban-
kett fejezte  be a jubiláris ünnepséget. 
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XIY. évfolyam  18. szám. 

Ezt nevezik rendnek. 
Nagyváradon sorozatos visszaélé-

sekre ragadtatja magát a román diák-
ság. Hegedűs  Nándor  magyarpárti kép-
viselő szabadelőadást akart tartani »A 
békeszerződések és a kisebbségek*-ről, 
& nagyszámú hallgatóság közé azon-
ban beférkőzött  egy csomó román 
egyetemi hallgató, akik folytonos  za-
jongásukkal és fenyegetésekkel  az elő-
adást megakadályozták, ugy, hogy 
Hegedűs képviselő távozni volt kény-
telen a teremből. Ugyancsak tüntető 
diákok behatoltak a Magyar  Szó  és 
a Nagyvárad  című újságok szerkesz-
tőségébe s ott mindent Összeromboltak, 
az irattárakat feldúlták.  Március 23.-án 
a megyetanács ülésére ment be egy 
50 diákból álló csapat s ott a magyar 
tanácstagok ellen tüntetett. Mikor pe-
dig az ülés után a magyar tanácsta-
gok távozni akartak a székházból, a 
vasbotokkal felfegyverkezett  50 diák 
megtámadta őket, s Kövér  Gusztávot, 

biharmegyei ^agyar párt alelnökét 
A|^aÍ6gy-'ma^S«jságírót véresőé ver-
ték. Nevezetes, hogy éppen ezen idö-
bea tartózkodott Nagyváradon Crî an. 
volt alminiszter, akit a kormány azért 
küldött oda, hogy csináljon rendet. 

dotta Pluhár — valahányszor megfor-
dultam sok-sok iparos szerény hajlé-
kában. A műhelyben néma csönd 
honol, a segéd, tanonc szélnek eresztve, 
a családfő  kerüli édes otthonát, mert 
fél  az őrülettől, ha családja kenyeret 
kérő szavának nem tud eleget tenni. 
Megállott minden, nincs kereset, élni 
kell és nem törődik veled senki, aki 
megkérdezné, van-e munkád, van e ke-
nyered, sőt ellenkezőleg, a legnagyobb 
nyomorban keresnek fel  adószedők, 
végrehajtók, betegsegélyző és ki tudná 
felsorolni  mindazokat, kiknek két ka-
rod munkáját, ha lenne is gyümölcse, 
szét kellene osztanod s ha nem fizetsz, 
bútorodat, mert vagyonod már nincsen, 
portékádat, de még szerszámodat is, 
annak sem kegyelmezve — elkótya-
vetyélik. 

Pluhár titkár határozati javaslatát, 
melyben tiltakozás történik a régi ala-
pon való adókíróvás ellen, egyhangú-
lag elfogadták. 

Nagyjelentőségű volt a Nagy Já-
nos cipész felszólalása,  ki felsorolta 
mindazon sérelmeket, melyeket a be-
tegsegélyző pénztár mai rendszere mel-
lett kell az iparosoknak átszenvedniök. 
Határozati javaslatának, amit a köz-
gyűlés egyhangúlag elfogadott,  lényege 
a következő: l. Követeljük a beteg-
segélyző pénztár segesvári hatásköré-
ből való kiválást és a pénztárnak vá-
rosunkba való visszahelyezését a régi 
autónomiájával együtt. 2. A betegse-
gélyző teljes bevételét fordítsák  a be-
teg és rokkant munkása%-illetvo-if̂  
tagok valóságos gyógyítására és istá-
polására, amit egy ipaiosokból és mun-
kásokból álló helyi bivottság ellen-
őrízzen. 

Az általános elkeseredés jellem-
zésére itt emiitjük meg, hogy az ipa-
ros osztály el van tökélve, hogy 
amennyiben a gyűlésen hozott hatá-
rozatok nem vezetnének kellő ered-
ményre, ugy országos szervezés utján 
fogja  kimondani az össziparosság, hogy 
egy napon mindenki lemond iparen-
gedélyéről. 

Március 22-én tartotta rendes évi 
közgyűlését a Székely udvarhely és vi-
déki kerekes, kovács, kocsifényező 
és nyerges ípartársulat, Kovács Ernő 
elnök vezetése mellett. A közgyűlésre 
a vidéki tagok csaknem teljes szám-
ban jelentek meg, míg a helybeliek 
csaknem tüntetőleg távol maradtak. 
Az elnök kiemelte, hogy csak munka-
pangásról és jövedelem hiányról szá-
molhat be, mert az általános gazda-
sági helyzet a pusztulásba magával 
rántotta ezt az iparos osztályt is. Az 
elnök és tisztikar lemondása után is-
mételten a régi elnököt és tisztikart 
választották meg egyhangúlag. A 
munka teljes pangását igazolja, hogy 
a közgyűlés kimondotta a társulat ál-
tal fenntartott  vas-anyag raktár felosz-
latását. Igy kerülnek a tönk szélére 
az ipar társulatok és azok tagjai, min-
den társulati közgyűlés egy napja az 
iparos oszlály nagy temetésének. Hová 
vezet ez az ut, ha az állam élő ipari 
gépei: a munkás karok, sorra mind 
lehanyatlanak ... • 

Tömegesen jöttek iparos testvé-
reink panaszra, hogy az erdőszent-
györgyi elöljáróság megfelelő  publi-
kálás nélkül, csaknem Önkényűleg, 
2l.-r6l, mely hivatalos napja lett volna 
az ottani országos kirakó vásárnak, 
20 ára helyezte azt át. Ezen változta-
tásról az iparosság legnagyobb része 
nem tudott, mert hivatalosan nem is 
gondoskodtak a közzétételről, mi miatt, 
nemcsak, hogy egyrésze az iparosság-
nak elkésett e vásárról, de akik vala-
melyes uton mégis nyakra-főre  oda-
rohantak, nem árulhattak semmit, mi-
vel a vásár napjának megtartásáról 
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Az Ordinea  március 25.-íki szá-
mában ifja:  Táviratok jelentése nyo-
mán közöljük, hogy az utolsó 24 órá 
ban Németország és Ausztria kőzött 
fontos  vámegyezmény jött létre. Ez 
a vámegyezmény — irja az Ordinea — 
Ausztriát minden tekintetben Német-
ország gazdasági érdekeihez kapcsolja 
s az >AnschIussc útjait egyengeti. Az 
osztrák—német közeledés átlépi a 
st.-germain-i és versaillesi békeszerző-
dések határozatait és veszélyezteti a 
világbékét, mert veszélyezteti Románia 
integriiását is. Ez az egyezmény — 
folytatja  cikkét az Ordinea ~ nem 
ért bennünket váratlanul. A mozgalom 
tulajdonképpen akkor kezdödöttt, mikor 
néhány hónappal ezelőtt a berlini kor-

Román lapszeiHle. 
A Nafiuma  márciî  l8.-iki sza-

mában >Románok beszéljetek romá-
nul* cimen azt irja, hĉ y ez a fel-
szólítás imár valóban időszerűvé vált, 
amennyiben az úgynevezett »!ntelll. 
gensc románok nemcsak a kisebbsé-
gekkel való beszélgetésükben, hanem 
egymásközött is magyar nyelven tár-
salognak. így cikkírónak az elmuU 
napokban alkahna volt meggyőződni 
arról, hogy Porujiu Valentin dr. sze-
nátor és Tarjia dr., pénzügyigazgató 
magyar nyelven beszéltek egymással. 
De medöbbenéssel halolta az  utcán, 
hogy egyik kolozsvári törvényszéki 
elnök s egy magasrangu román tiszt-
viselő szintén magyarul vitatkoztak. 
Kommentár fölösleges  — irja a Na-
îunea. 

• 

A Nafiunea  március 19 iki szá-
mában »Magyar problémac cimen 
René Dupuis francia  iró legújabb köny-
vét ismerteti. A könyv nem régiben 
»Le probléma hongroisc cimen hagyta 
el a sajtót s mint René Dupuis az 
előszóban megemlíti, egy utazás im-
presszióit gyűjtötte össze, de hozzá-
tehetjük — folytatja  cikkét a Netiu-
nea — hogy munkáját a magyar irre-
dentizmus szolgálatában végezte. A 
könyv, irja többek közt a szerző, 
a francia  intelligencia számára készült, 
mert el lehet mondani, hogy a közön-
ség nem ismeri, vagy félreismeri  Kö-
zépeurópa uj politikai helyzetét. Szerzó 
mindenekelőtt a magyarokat igyekszik 
szimpatikussá tenni — íolytatja«cikkét 
a Natiunea — s biztosítja a francia 
olvas<íkat, hogy Magyarország percig 
sem volt a háború mellett s a világ-
háború folyamán  mindvégig tartózko-
dóan viselkedett Németországgal szem-
ben. Ezzel a ponttal — folytatja  cikkét 
a Nafiunea  — nem érdemes foglalkozni 
sem, mert minden újságolvasó ember 
ismeri Magyarország >Őszinte rezer-
váltságát.c A továbbiakban Dupuis 
tájékozatlanságát igyekszik bizonyí-
tani 9 megemlíti, hĉ y szerző az első 
részben Aradot, mint magyarországi 
várost említi meg, a második részben 
pedig Romániánál hozza szóba. Hogy 
végeredményben hova tanozik Arad 
varosa, azt teljesen az olvasóra bízza. 
Szerző Magyarország területi megcson-
kításról s a lakosság zsúfoltságáról 
írva megemlíti, hogy Esztergomban 
az utóbbi években 600 iparos jutott 
csődbe. A valóság durvább megha-
misítását még elképzelni is leheteden 
— folytatja  cikkét a Nafiunea.  — Esz-
tergom 18.000 lakosú történelmi vá-
ros s összesen sincs 600 iparosa. Du-
puis botrányosnak tartja a magyar is-
kolák helyzetét az utódállamokban. 
Nem ir azonban a magyarországi ki-
sebbségek kulturális helyzetéről s nem 
veszi tudomásul, hogy Magyarorszá-
gon hivatalos utmutatás szerint igye-
keznek elmagyarositaní a kissebbsé-
geket. 

» 

A Vestül  március 21-íki számában 
a Pester Lloyd nyomán kommentár 
nélkül közli, hogy Alexander Powell, 
amerikai ezredes a Liberty hasábjain 
cikksorozatot közöl a veszedelmes há-
borús zónákról s legutóbbi cikkében 
azzal a veszedelemmel foglalkozik,  amit 
ebből a szempontból a Dunamedence 
felosztása  jelent Kőzépeurópa szá-
mára. Az ezredes személyes utazásai 
és tapasztalatai alapján foglalkozik  a 
kérdéssel — irja a Pester Lloyd a 
Vestül közlése szerint — s Ő is meg-
győződött a trianoni békeszerződés 
jogtalanságairól és lehetetlen voltáról. 

KÖZÉLET 1931 március 
már̂  mindent elkövetett, hog], 
ciáországot és AriglÜt elsáéetel 
mástól. Olaszország a szovjettel 
sett kapcsô tot éi  Lengyelország te-
rülbü integritást biztomtották arra az 
esetre, ha szövetségi ézerződésit nem 
újítja fel  Rómániával. Románia 
sége veszélyben forog  és Mir< 
kormánya csodálkozik —. fej< 
cikkét az Ordinea. 

Nagy András h m j ö t t . J 
Busán szóltak az udvarhelyi 

rangok szerdán délután, pedig ci 
®gy egyszerű székely földmives-ifj 
Nagy Andrást siratták. Fiatalon, 
21 éves korában dűlt korai sírjál 
Pár héttel ezelőtt még jó kedvvel, fll-
virágozva ment el édesanyja házátpl, 
hogy megadja a királynak, ami a 
rályé. Katonának ment, s mint hal̂ t 
tért vissza az édes szülőföldre  Bû áubî . 

Porszem vagyunk a nagy mip-
denségben, s ki törődik azzal, hojn' 
egy egyszerű székely ifjú,  ha olyan 
deli is, ha olyan engedelmes és jó 
gyermek is, mint Nagy András volt... 
idő előtt porrá leit, elenyészett. Mi 
mégis törődünk vele, a mi lelkünk 
mégis felsír  bánatában, mi mégis érez-
zük, hogy Nagy András halaiaval egy 
leendő jó gazda, egy leendő derex 
székely ember költözött el körünkből, 
kiről, amig itt volt közöttUnlc, csak 
jót és szépet hallottunk, akinek nem 
volt teher édeasanyja parancsoló szava, 
aki megtanulta az engedelmességet, s 
aki tudta a parancsolatot: tiszteld 
anyádat. 

Odakünt a Szentmiklós hegyén uj 
sir domborul, s idehaza egy már igen-
igen csendes kis lakásban egy jajjongó 
anya keserűséggel telt lelke zokog fel 
mély fájdalmában  : miért, miért uram I 

A derék fíu  álma legyen csendes 
s a fájó  lelkü anya nagy fájdalma 
leljen vigaszt abban a tudatbán, hogy 
fla  derék, becsületed gyermek volt 

A győzelem felé. 
— A Kgimnixtmii {fjusá̂  haô ertenye. — 

az 1850 es évek második felében  |őr. 
tént . . . Egy ífju  jött haza szülővár-
megyéjébe Kolozsvárról, mert az ak-
kori erdélyi püspök a székelyudvarhe-
lyi róm. kath. főgimnáziumhoz  tanár-
nak nevezte ki. Ez az ífju  a muU évbpn 
jelhunyt, pártiiarcha- kortért Gyertyánffy 
István volt. Jött nagy tudással, jött 
főképpen  kiváló zenei műveltséggel, 
amit Erdély fővárosában,  Kolozsvárt 
szerzett meg, ahol a zeneegyesületnek 
kiváló fuvolása  és zongoristája volt. 
Az if]u  tanár mélyen átérezte, hogy 
mi a dal, mi a zene az ember kedé-
lyére nézve, különösen az elnyomatás 
napjaiban, s maga köré gyűjtötte az 
intézet önként vállalkozó, felsőbb  osz-
tályú diákjait és azokból e^ négy 
szólamu énekkart szervezett. Es rövid 
idő alatt csodákat müveit ezzel az 
énekkarral. A diákmisék alkalmával a 
közönség zsúfolásig  megtöltötte a 
templomot és alig tudott betelni a régi 
klasszikus zeneszerzők darabjainak 
négy szólamu előadásával, amelyhez 
hasonlót addig nem hallott a székely 
anyaváros közönsége. Történt, hogy 
az újonnan kinevezett püspök: Hay-
nald Lajos is meglátogatta az udvar-
helyi híveket és a főgimnáziumot.  A 
fiatal  Gyertyánffy  jól szervezett ifj. 
énekkarával szerenádot adott a püs-
pöknek. A zeneileg is kiváló művelt-
ségű főpap  el volt ragadtatva a hal-
lottaktól. Mozart, — Beethoven-dalo-
kat hallani ebben a félreeső  kis szé-
kely városban — úgymond — igazán 
nem voltam elkészülve. 

Hetvenöt év multán, zenei kultú-
ránktól elkényeztetve is, méltán kiált-
hatunk fel  mi is, akik vasárnap sze-
rencsések lehettünk a főgimnázium 
ifjúsági  hangversenyén részt vehetni, 
hogy sok szépet, sok jót, sok nemeset 
hallottunk ennek az Ősi főgimnázium-. 
nak ifjúságától,  hogy azonban olyan 
nagyszabású teljesítménnyel lepje meg 
városunk közönségét, mint amilyen a 
vasárnapi volt, igazán nem gondoltuk. 
Mert nagyszabású teljesítmény volt a 
vasárnapi, egész estét betöltő hang 
verseny, amelynek keretében bemutat-
ták azokat a nehéz kötött és szabadon 
választott darabokat, amelyekkel az 
országos ifjúsági  dalosversenyen Ma-

rosvásárhelyen a győzelem pálm '̂áért 
versenyejá n^lk. Az üde hangáRro, 
az ifjú  leí)t̂ $edés, a fegyelmezettslg, 
a biztos tudás. 4 hangszínezés, á l&r-
ióî stéi- ŝ üg|;ei-áló uj-állodá̂ á iHlk-
k̂ roií mmdehkit thê ebétt ^ ĉ iáÁ-, 
látra ragadt. Il̂ én zétíel teljés! tHiényt 
csak olyan dirigens produkálhat, mint 
Kiss Elek, aki nemcsak lelkesedéstől 
van áthatva, de ő maga is az elismert 
zeneszerzők közé tartozik. 

A verseny-énekszámok (P. jánossy 
Béla — Orszép: Erdélyi Szimfónia, 
Veytsz—Kiss: Óda az erdőhöz) méltó 
keretek közé voltak beállítva. A zene-
karnak bevezető és befejező  játéka, 
— egy-ögy -Operarészlet, — a maga 
precizitásával szintén élmény számba 
ment. Szlávík Ferenc igazgatónak a 
magyar dal fejlődéséről  szóló magas 
tanulmánya lebilincselő és tanulságos 
volt. Kiss Elek klasszikus hegedüjá-
téka (Kéler B.: Pusztai idill) Tompa 
Lászlóné művészi zongora kísérete mel-
lett mindenkit bámulatra ragadott. Im-
reh Gábor és ifj.  Nagy Lajos sokat 
ígérő zongorajátéka. Tamás Gáspár 
és Tóth László lelkes szavalata mél-
tóképpen illeszkedett be a hangverseny 
keretébe, amelynek minden egyes 
száma falrengető  tapsokat és ujrazást 
váltott ki. 

A nagy számban jelen volt szü-
lők és tanügybarátok azzal a hittel és 
tudattal távoztak a hangversenyről,-
hogy ennek á lelkes ifjúságnak,  derék 
vezetőjével az élén,- győznie kell a 
marosvásárhelyi dalosversenyen Mi is 
hisszük, hogy ifjúságunknak  jelenté-
keny rész jui a győzelmi pálmából, 
mert vasárnapi teljesítményével nagy, 
hatalmas lépést tett a győzelem felé 
# méltónak mutatkozott a régi dalos 
magyar ifjakhoz. 

A közönség köréből. 
Igen  íisztelt  Szerkeszlő  Ur! 

A >Hargita« f.  hó 26.-án megje-
lent számában a hírek rovatában >Egy 
gyújtogatás áldozatac c. közlemény 
olyan valótlan tényállításokat tartalmaz, 
amelyek azt a látszatot keltik, mintha 

SBetrncsétlen adós elárverezett 
vagyonát potom áron megvásárolva 
és azzal üzérkedve pár nap alatt 
50— 60 ezer leus nyereséget szerez-
tem volna. 

Tekintettel arra, hogy a fenti  köz-
leményt ezen részében ugy a saját 
ügyvédi renomém, mint az egész ügy-
védi kar prestizse ellen irányulónak 
látom, szükségesnek tartom azt nyil-
vánosan megcáfolni,  illetőleg kijelen-
teni, hogy — amint ezt a helyi telek-
könyvi hatóság irattárában feltalálható 
és bárki által, tehát a cikkíró ur által 
is, megtekinthető 3574/930 c. f.  számú 
árverési jegyzőkönyv igazolja — én a 
Tófalvi  Sándor, elleni árverésen sem 
a saját személyemben, sem az ügy-
védi irodám utján, egyetlen darabocska 
földet  vagy más tárgyat sem vásárol-
tam, se 13.000 leuért se más vétel-
áron és ig>' a kifogásolt  közlemény 
engemet a Tófalvi  Sándor kárára el-
követett árverési nyerészkedéssel valót-
lanul és rosszhiszemüleg vádol. 

Teljes tisztelettel: 
Dr.  Gönczy  Gábor  ügyvéd. 

Ilyugdijtkeresft  csendÖrOk figyel-
nébe. Köztudomásu, hogy a mbgyar 
uralom alatt szolgált ]csendőrÖk nyug-
díjigényét a román állam nem akarja 
elismerni, a nyugdíjazásért benyújtott 
kérések eddig elintézetlenül hevertek, 
most pedig kedvezőtlen elintézéssel 
utasítják azokat vissza. A Magyar 
Párt népirodájának a felkérése  folytán 
Dr. Sebesí János szenátor vállalta a 
csendőrnyugdijak felelsbezésének  az 
ügyét s a vele történt megbeszélés 
alapján felhívjuk  az érdekelteket, hogy 
az elutasító határozatot, annak kézhez 
vétele után azonnal küldjék el Sebesí 
szenátornak (Bucurê ti 2. Strada Tran-
silvaniei 6.) aki a felebbezést  teljesen 
díjmentesen készíti el, csupán a követ-
kező kész kiadások megtérítését kéri: 
27 lej okmánybélyeg, 20 lej postaportó, 
75 lej a kérvény másoltatásának és 
felszerelésének  a dija, (amit a gépiró-
nak kell ott fizetnie)  — összesen te 
hát 122 lej, amely összeg az elutasító 
határozattal egyidejűleg, okmánybélye-
gekben küldendő be Sebesí szená-
t<lmak. 
g|kb 
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HIAÍK. 
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k  (nyddáóhoz. 
— Vagy ül] j« melléjem, 
Vagy menj el előlem, 
Karcsú derekadat 
Ne riogasd előttem. 

— Vagy elvisss magaddal 
S együtt halok veled, 
Vagy piros véremmel 
Földet festek  érted. 

Ne meaj hát, ne menj el. 
Ne hagyj itt engemet. 
Ne vidd el magaddal 
Miaden jó kedvemet 
Ne menj el most télbea, 
Mert megöl a hideg, 
Csiaáltatok ooked 
)ából k^onyeget: 
êketé baoadai 

Körül béssegetem, 
Soha] tosás ómmal 
Benn megbileltetem, 
Sok bujdosásoddal 
Megislooroztatom. 
Sürü köDoycimmel ' 
Meg ia gombostatom, 
S kifolyó  véremmel 
Sorsod megsiratom — 
Ha itt hagysz engemet 

Ezt a néprománc-féle  verset beth-
lenfalví  Ráduly Juliska beszélte el 
1870 körül, egy árva varrónő, kinek 
házikója rövid házassága után, mint 
mesemondó és éneklő nótafának,  ta-
lálkozó helye volt esténként az akkori 
gyapjút, kendert fonogató  leányoknak 
és asszonyoknak. 

Tartalma és verselése után ítélve, 
ez a néprománc az 1848 utáni évek-
ből származik. A Bujdosóhoz címet 
én adtam neki. Ugyanis az I84d-<-
49 íki magyar szabadságharcnak osz* 
trák orosz leverése után, az l84S-ban 
alkotmányosan egyesült régi Magyar-
országban, megkezdődött és megismét-
lődött az 1711-iki kuruc-magyar üldö-
zés, zaklatás, menekülés. Azok, kik a 
magyar szabadságharcban, mint hon-
védek, vagy népfelkelők  résztvettek, 
az osztrák Haynau tábornok pribék-
jei elől lakóhelyet változtatni, elbúj* 
dosni, menekülni és rejtekezni kény-
szerültek, ha csak börtönbe, golyó eló 
vagy akasztófára  kerülni nem akartak. 
£s ilyen emberek a Székelyföldön  ts 
sokan voltak s bizonyára e fajta  hon-
véd volt a néprománc bujdosója is. 
Hiszen, a többi székely faluk  és köz-
ségek között, pusztán pl. a kis Beth-
lenfalváról,  tizennégy Balási és Balázsi 
nevű székely vett részt a szabadság-
harcban, egyik fele  mint lófő,  a sajál 
lován és fölszerelésével,  a másik fele 
mint közszékely, gyalogszerrel és a 
saját költségén. Közülök többről tud 
ma is a hagyomány. Azt is jól tud-
juk a nagy Széchenyi röpiratából, 
hogy a följegyzése  és megfigyelései 
szerint, 1849 Veiétől kezdve 1854 ig, 
Magyarországon mint forradalmárt,  24 
ezer embert végeztek ki, golyó, bör-
tön vagy akasztófa  által. 

Bdá«y Mom. 

Iskola*látogatás. A helybeli róm. 
kath. főgimnáziumot  az iskolafenntí̂ rtó 
főhatóság  részéről a bét folyamán 
meglátogatta Bíró Vencel dr. á 'ko* 
lozsváci Báthory—Apor szeminárium 
igazgatója. A mult hét folyamán  Gh. 
Serban inspector is látogatást végzett, 
ki városunk többi iskoláit is meg-
látogatta. 

Halálozás. Dr.  Horváth  Kálmán, 
székesfehérvári  kir. közjegyző, ipárc. 
15-ikén, 59 éves korában. Székes* 
fehérváron,  szívszélhűdés következté-
ben meghalt. Az elhunyt közjegyző, 
éveken át, városunkban lakott, mint 
az akkori közjegyzőnek, dr. Horváth 
Károlynak, helyettese, akinek testvére 
is volt Holttestét Budapestre szállí-
tották s 18*íkán temették a kerepesi-
utí temetőbe. 

Na^  András  szentimre-utcai fia-
tal legény, aki csak most vonult be 
katonának, hirtelen meghalt állomás-
helyén, Buzáuban. Holttestét hazaszál-
lították és itt temették el nagy részvét 
meűett. Halálát valószínűleg vérmér-
gezés okozta, amit a katonaságnál al-
kalmazott védőoltásból kaphatott. Ér-
tesülésünk szerint még több hasonló 
eset fordult  elő. 

Bálint  Józsefné  szül. Wallandt 
Anna, március 21 én, 56 éves korában 
Városunkban meghalt. Férje és gyet-
mekei s nagy rokonság Rászólja. 


