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Lesz-e feltámadás  ? 
Nagypéntek szomorú gyásza, 

mélységes fájdalma  ü!i meg a 
kebleket. Elnémultak a harangok 
ércnyelvei s a kerepelők egy-
hangú kattogása hiv, hogy lebo-
ruljunk a díszeitől megfosztott 
oltár tövében az Isten-ember szent-
séges sírja előtt s meghallgassuk 
a Passziót, Krisztus Urunk szen-
vedésének és halálának szivbe-
markoló történetét, amikor még 
a Nap is elsötétült és a Föld 
megrázkódott szörnyű fájdalmá-
ban. Hangzik Jeremiás prófétá-
nak minden időkre szóló, köny-
nyeket sajtoló siralma : . . . . >Ami 
örökségünk idegenekre szállott; 
ami házaink a külföldiekre.  Ár-
vákká. lettünk atya nélkül; az 
anyáink, mint özvegyek. Vizün-
ket pénzen ittuk; fánkat  áron 
vettük. A nyakunknál togva vo-
nattunk és a megfáradtaknak  nem 
adtak nyugodalmat Az 
atyáink vétkeztek és mi viseltük 
az ő gonoszságukat. Szolgák 
uralkodtak rajtunk és nem volt, 
aki megszabadítson azoknak ke-
zéből". .. 

Nagypéntek komor gyásza, 
Jeremiás próféta  szívszaggató 
siralma után azonban holnap már 
felhangzik  az örvendező hála-
ének, jeléül annak,hogy a megcsú-
folt,  megostorozott, tövissel meg-
koronázott, keresztre feszitett 
Krisztus halottaiból dicsőségesen 
feltámadott.  Hiába helyeztek má-
zsás követ sziklasirjára, az igaz-
ság nagy Fejedelme harmadnapra 

kilépett sírjából, örökre szóló 
bizonyságot téve arról, hogy az 
igazságot csak ideig óráig lehet 
elnyomni, eltemetni, de azután 
annál nagyobb erővel, annál na-
gyobb dicsőséggel tör napfényre. 
Krisztus tanította meg az embe-
riséget arra, hogy minden nagy-
péntekre következik a húsvét, 
minden megaláztatásra a megdi-
csőülés, minden szolgaságra a 
szabadság, mert nem isteni ren-
delés, nem krisztusi gondolat az, 
hogy az emberek milliói rabláncot 
csörgessenek. Krisztus a megvál-
tás dicső tényét a Kálvária gol-
gothás keresztjével azért vállalta 
magára, hogy halálával és dicső-
séges feltámadásával  megpecsé-
telt tanításából kiáradjon az em-
beriségre a mindenkit egyaránt 
boldogító szeretet, egyenlőség, 
testvériség és szabadság. 

És ma, 1898 év multán, hol 
vagyunk ezektől a krisztusi esz-
méktől ? Mintha csak a régi po-
gányvílágnak minden átka ránk 
szakadt volna, nem akarunk a 
krisztusi tanításnak egyedül bol-
dogító útjára lépni. Itt is, ott is 
hatalmas köveket hengerilenek 
az igazság sírjára, nehogy feltá-
madjon és megalázza d*gőgösö-
ket, az elbízakodottakat. Mintha 
még nem folyt  volna elég vér, 
újra fegyvereket  kovácsolnak és 
mérges gázakat gyártanak a sza-
badság szent nevében. Lehet-e 
az ilyen emberiségnek örvendc-

«tes húsvétja ? Méltán illenek erre 
a korra is az újságírás nagy 
mesterének, megyénk halhatatlan 
szülöttének, Bartha Miklósnak a 
szavai, amelyeket harmincöt, esz-

tendővel ezelőtt, éppen ezen a 
napon, irt egyik húsvéti cikké-
ben: ;pMég mindig barbárok va-
gyunk. Munkánk felerésze  arra 
gyümölcsözik, hogy mészárszé-
ket állítunk a hadseregek által. 
Nem ölelKezésre készülünk a 
testvériség szellemében, hanem 
irtó háborúra a gyűlölködés cí-
mén. A vadaknál annyival hát-
rább állunk, hogy mi szervezzük 
a rosszat, ők pedig rögtönzik. 
Szabadok is csak a kérdésekben 
vagyunk. A valóságbán roska-
dozunk a bilincsek súlya alatt. 
Az emberi együttlétnek nem hasz-
nait érezzük, hanem nyűgeit. A 
hazát szuronyok közé fogta  az 
állam ; a munkát leigázta a tőke ; 
a földet  hatalmába kerítette a 
pénz." 

Annyira igazakezek a szavak, 
mintha éppen most íródtak volna. 

Azt kell kérdeznünk tehát, 
vájjon lesz-e feltámadás?  És még-
is azt feleljük:  igen, mert len-
nie kell! Hiába dühöng tavasz 
elején a hóvihar, a kikeletet, a 
tavaszt ugy sem tudja megaka-
dályozni. Bárminő orgiákat is 

siUjön a gyűlölködés, egyszer még-
is csak eljön az emberiség hús-
vétja, feltámadása  is, mert az 
ember nem szolgaságra, hanem 
szabadságra van teremtve. Ez a 
húsvét, lehet, hogy még nincs 
közel. Lehet, hogy még sok 
nagypénteknek a szenvedését kell 
átélni, míg az utolsó Júdás is 
eltűnik a földszínéről,  de hogy ez 
a húsvét, az emberiség testvérie-
sülése is, el fog  jönni egykor, 
az bizonyos, mert — hiszszűkl 

Közgyűlést tart a 
csikmegyei magyar párt. 

Az Országos Magyar Párt Csík-
megyei Tagozata április l3-íkán, hét-
főn,  a román húsvét másod napján, 
délután 3 órakor tartja közgytilését 
Csíkszeredában, a közbirtokosság szék-
házában. E közgyűlésen újraválasztják 
a csikmegyeí tagozat intézőbizottságát 
és vezetőségét, de emeilett általános 
jellegű, országos politikai kérdésben 
is állásfoglalások  fognak  történni ott. 
A közgyűlésen az országos pártelnök, 
gróf  Bethlen György s a magyarpárli 
szenátorok és képviselők is meg fog-
nak jelenni. 

A Székelykereszturi Unitárius 
Főgimnázium megmentése 

érdekében alakult Iskolafenntartó  Bi-' 
zottság most kezdte meg az iskola 
megmentésére beérkezett adományok 
és kötelező nyilatkozatok számbavételét. 

Közelből és távolból már eddig 
ís szép összegek és kötelező erejU 
megajánlások érkeztek. Különösen Szé 
kelykeresztur lakossága és a keresz-
túri Unitárius Egyházkör eklézsiái 
mutatnak szép áldozatkészséget meg-
ajánlásaikkal. Az eddig számba vett 
eredmények alapján az Iskolafenntartó 
Bizottság jó reménységgel van a to-
vábbi, jogosan elvárható eredmények 
és az iskola fenntarthatása  iránt. 

Nyomatékosan felhivja  a Bizott-
ság a nagyközönség figyelmét  arrt?, 
hogy az  iskola  megmentésének  lehető-* 
sége  haiáridöhöz  van  kötve:  1931  má-
jus  1 ig  hizíositva  kell  lennie  az  1931— 
32 ik  iskolai  évre  szükséges  összegnek  / 

Épen ezért senki se késlekedjék I 
Ne várja senki, hogy más ad -e és 
mennyit ad? Mindenki gondoljon arra, 
hogy kétszeresen ad, ha gyorsan ad. 
A mostani nehéz gazdasági viszonyok 
között »s í̂ ránylag könnyű az intéze-
ten segílvni, mert nemcsak  pénzzel  le-

A sánta szfics. 
Irta: Vajda Ferenc. 

Semmi sincs uj dolog a nap alatt, 
azt mondja bölcs Salamon. Igaza is 
volt. A sántaság sem uj dolog. Régen 
is voltak sánták. Hol ravaszabbul, hol 
ügyetlenebbűl sántikáltak, mint ma, 
de egyformán  rosszban sántikáltak. 
Magyari János szűcsmester uram is a 
ravasz sántíkálók közé tartozott, mégis 
rajta vesztett. 

A Rákóczi forradalom  javában 
folyt.  A holdvilági vesztett csata után, 
Pekry Lőrinc újból összeszedi a kuru-
cokat és Erdélyt visszafoglalja.  Akkor 
bontották le az udvarhelyi Székely* 
Támadt várat is, hogy a labanc abba 
többé be ne fészkelje  magát. Ebben a 
zavaros időben élt Udvarhely nemes 
városában Magyari János szűcsmes-
ter. Szakértelmét, ügyes kezét mun-
kái dicsérték: a szép sapkák, cifra 
bundák. Bölcsességét, okosságát a 
városbírói tisztséggel tűntették ki pol-
gártársai. Mint a krónikás feljegyzi, 
igen >praktikus< ember volt: ott is 
aratott, ahol nem vetett. Akkor pedig 
vetni nem igen lehetvén: csak a za-
varosban halászott. 

A kűhűllővári Szent István-napi 
vásár nagyon híres vala abban az 
időben. Felkészült arra Magyari János 
uram is. Sok szép portékája várt el-
adásra. A vásárra járás akkor nagyon 
nehéz volt. Közeli helyekre rendesen 
gyalog mentek az iparosok. A távoli 

helyekre már csak egyes lovasgazda 
iparosok mehettek: ki szekérrel, ki ló-
háton. Magyari Jánosnak szép fakó  í 
kancája volt. Azzal indult. Sapkával, 
bundával telegyömöszölt egy nagy 
átalvetőt. Lóra tette. Maga is felült. 
Ha megunta, leszállott. Gyalogolt, 
vezette a lovat. 

Mikor a dánosi réten haladt ke-
resztül : a szászok méneséből egy 
»jóképü< pej csitkó a fakó  mellé sze-
gődik. A csitkó nyerít, vékonyan. A 
fakó  vísszanyerit: vastagon. Megbű-
zölik egymást. Kész a barátság. Ma-
gyari János uram nem térítette vissza. 
Minek is? Ugy se menne vissza. Bi-
zonyosan valami árva csitkó, gondolta 
magában. A fakó  örökbe fogadta,  ö 
nem olyan lelketlen, hogy eltaszítsa 
az árvát. Közben kötőféket  is vett 
neki. Megetette, megitatta, éppen mint 
a fakót. 

A vásáron a csitkó megtetszik egy 
szásznak. Nézegeti. Kerülgeti. Meg-
lapogatja. Jámbor egy állat. 

— Eladó-e ez a csitkó, szom-
széd? — kérdi a gazdától. 

— Miért ne, ha jól megadják az 
árát — felel  Magyari uram. 

Alkudozni kezdettek. Csakhamar 
megcsinálják a vásárt. A szász kifi-
zette az árát. Átvette a csitkót. 

— Hát aztán, hová való vagy 
szomszéd ? — kérdi az eladót. 

— Én kalánfalvi,  szomszéd — 
felel  Magyari János. 

— Hm. Kalánfalvi.  A szász gon* 
dolkozik. — Hát ez merre van, szom-
széd. 

— Merre a nap felkél.  A Hargita 
oldalában. 

— No, jó. Tudod, tudod — feleli 
a szász. 

— Tudod a fenét,  — gondolja 
magában Magyari János uram — mi-
kor még én se tudom. 

Kezet fogtak.  Távoztak. 
Magyari János szűcsmester, a csitkó 

után, a szűcs árut ís hirtelen eladta 
egy kereskedőnek. Aztán lóra ült. 
Vágtat fakó  lován, vágtat Kalán-
falva  ... azaz Udvarhely felé. 

A mi szászunk a csitkóval ott 
időzött még egy ideig a piacon. Ez 
alatt oda .vetődik egy másik szász. 
Nézegeti a csitkót. De jön még egy 
szász. Az is nézi. Jön a harmadik is. 
Az ís szemügyre veszi. 

— Ez al — szól az utóbb jött 
szász. 

— Ez a I — erősíti a más kettő ís. 
Dánosi szászok voltak. Egyik 

éppen a káros, az elveszett pej csitkó 
gazdája. 

Kérdőre vonják a mí szászunkat. 
Kérik vissza a csitkót. A mi szászunk 
nem enged. Erősiti, hogy ő igaz uton 
jutott hozzá. A sok hendergetésnek az 
lett a vége, hogy az ügy a tanács elé 
került és a tanács visszaítélte a csit-
kót jogos tulajdonosának: a dánosi 
szásznak. 

A mi szászunk nem felebbezett. 
Megnyugodott az Ítéletben és azonnal 
indult Kalán faivá  ra, hogy az eladó-
tól visszakövetelje a pénzét. De, hol 
van az a csodálatos nevű falu  ? Uton, 
útfélen  kérdezősködött utána: senki 

se tudta megmondani. Deszkás, ge 
rendás székelyekkel találkozott. Azoka t 
is megkérdezte. 

— Hirét se hallottuk, olyan falu 
a világon sincs — válaszol az egyik. 

— Mehetsz, mig a szemeddel 
látsz, de Kalánfalvát  sohase látod 
meg — felel  a másik. 

A szász ment is. Addig s addig 
tudakozódott, mig egy keresztúri korcs-
máros útba igazította. 

— Menj csak Udvarhelyre szom-
széd, mert ott megtalálod a kalánfalvi 
embert. 

Vasárnap érkezett a mi szászunk 
Udvarhelyre. Az utca népes volt. Éles 
szemmel figyelte  a járó-kelőket, hátha 
rábukkanna emberére. Hiába. Nem 
talált rá. Mikor a piacra felért,  a refor-
mátus templomból éppen akkor om-
lott ki a közönség, végig hallgatva 
Szokolai István prédikátor uram iste-
nes, szép tanítását. A sok ember lát-
tára ismét remélni kezdett. Hátha itt 
lesz. A férfiak,  szokás szerint, meg-
állottak a templom előtt. Rendre né-
zegeti őket. Végre egy ismerős forma 
alakot pillant meg. A szemét nem 
vette le róla. Magyari uram volt, ki 
szintén észrevette a szász éles tekin-
tetét és fejét  rögtön másfelé  fordította. 

— Ez az, gondolja magában a 
szász. 

A közönség oszlani kezdett, de 
Magyari uram nem mozdult Miniha 
oda nőtt volna a lába. Csak állott. Végre 
egyedül maradt, s akkor megindult 
haza felé.  De nem ugy, amint jött, 
hanem sántán. Hirtelen megfájult  az 
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het  ezt  az  iskolát  iántogaini,  hanem 
iüzifávalt  gabonával  és egyéb  termé-
nyekkel  Í8. 

Vén-diákok I Eklézslák 1 Pénzinté-
zetek Vezetői I Tanügybarátok 1 és Ti 
mindannyian, akiknek szíveteken fek-
szik ê y elárvult székely iskola sorsa, 
siessetek adományaitokkal megmenteni 
a székely keresztúri Unitárius Főgim-
náziumot és az adományt vagy köte-
lező nyilatkozatot f.  évi április 15-ig 
beküldeni a gimn. igazgatósághoz. 

Az  iskola  megalapításánál  oit  volt 
az  egész  Székelyföld  segítő  keze  / Le-
gyen  oit  minden  jó  székely  az  iskola 
megmentésénél  is! 

A Keresztúri Véndiákok és az 
Iskolafenntartó  Bizottság nevében: 
Dr. Elokes Dénes s k., Péter Lajot s. k. 

véodiák-biz elnök. véadiák-biz jegyző. 
Gálfalvy  Sama s. k. igazgató 

Dr. Eleket Domokos s. k. ÜtS Lajos s. k. 
isk feDDtartó  biz. . iak. fenntartó  biz. 

e?Dök. jegyző. 

Leszállitotta a kamatlábat 
a Nemzeti Bank 9 százalékról — 8 
százalékra. Csak iVo a- különbség, de 
minden külömbség fontos  itt, ami a 
kamat csökkenése felé  vezet. Most 
már az ujonan megszavazott kamat-
törvény szerint a megegyezéses kamat. 
nem lehet tőbb 8+6, vagyis 14 szá-
zaléknál. A perbeli kamat magánkö-
veteléseknél 9 százalék, kereskedelmi 
ügyekben pedig 10 százalék. Itt em-
lítjük meg, hogy ha a megegyezéses 
kamat nagysága nem írásban  állapít-
tatott meg, akkor nem lehet többet 
követelni 10 százaléknál. Az uj tör-
vény rendeli azt is, hogy a törvényi-
leg megengedett kamatot semmiféle 
burkolt kikötéssel, vagy nem pénzbeli 
szolgáltatással növelni nem szabad. 
Hat hónapnál hosszabb időre előre 
kamatot szedni nem szabad. A kamat 
3 év alatt évül el. A régi adósságok 
után még ki nem fizetett  kamatok 
1929 február  1-től kezdődőieg 18 szá-
zalékkal számitandók. A törvány a 
visszaéléseket szigorúan bünteti. Az 
uj törvény mindezen rendelkezései 
csak a törvény életbeléptekor, vagyis 
a hivatalos lapban való megjelenéstől 
fogva  lesznek kötelezők. 

« 
A kamattörvény megszavazásának 

természetszerű következménye, hogy 
a betétek után tizetett kamat is alább 
száll. Ez irányban a bankok ország-
szerte már megtették intézkedéseiket 

s ezt teszik most az Udvarhelymegye 
területén működő pénzintézetek is — 
igen helyesen egyöntetű eljárással. 
Amint az erre vonatkozóan mai lap-
számunkban megjelent hirdetményben 
látjuk, intézeteink ezt a kamat-
mérséklést olyan mértékben eszközük, 
mellyel a takarékossági tőke tulajdo-
nosai meg lehetnek elégedve. Amig 
ugyanis az ország fővárosában  a ban-
kok kihelyezett tőkéik után eleddig 
ugyanazon 18—20®/o kamatot számi-
touák fel,  mint a mi intézeteink, addig 
a betétek után eddig 77o kamatot ad-
tak, amit most, a kamatszabályozó 
törvény megszavazása nyomán, öVo ra 
csökkentettek s így ami intézeteink 
által a hirdetményüíben közölt 9, 8, 
illetve 6°/o ban megállapított betétka-
mat igen méltányosnak mondható s 
az illető intézetek áldozatkészségéről 
tesz tanúságot. 

Nincsen kétségünk, hogy a beté-
tes közönség megérti és méltányolja 
pénzintézeteink jelentős akcióját és 
mindazok, akik inkább a nagyobb biz 
tonságot keresik és nem a túlságos 
kamatoztatásra' helyezik a súlyt, tőkéik 
gyümölcsöztetését továbbra is és fo-
kozottabb mértékben komoly, megbíz-
ható, céltudatos pénzintézeteikre bizzák. 

A z Önvédelem eszközeivel. A nagy-
váradi és ma rosvásá'helyi esetekből 
kifolyólag  -dr.  Willer  József  képviselő 
a parlamenti csoport megbízásából fel-
kereste Calínescu  belügyi államtitkárt 
és bejelentelte neki, hogy ha a ható-
ságok a jövőre is olyan feltűnő  tétlen-
séggel fogják  elnézni a kisebbségi pol-
gárok ellen intézett merényleteket, 
amilyent Kövér Gusztáv, vagy Sebes-
tyén hirlapiró megveretésénél tanúsí-
tottak, a magyarság ugy fogja  tekin-
teni, hogy a hatóságok részéről hiány-
zik a kisebbségi érdekek megvédése 
iránt a jóakarat 5 ezért  kénytelen  lesz 
a saját  önvédelmi  eszközeit  megszer-
vezni 

Zepelin-láiogatás Budapesten. A 
mult vasárnap Budapestre érkezett a 
németek világhírű nagy repülőgépe, a 
Zeppelin s a Magyarország fölött  való 
több órai keringés után ott ki is kö-
tött. A repülőgépre Gömbös Gyüla 
honvédelmi miniszter is felszállott-  ^ 
résztvett a körrepülésen. 

Francia ház Budapesten. A francia 
kormány 45 millió frank  hitelt szavaz-
tatott meg, hogy ezen összegből Bu-
dapesten, az ottani francia  követség 
részére, egy dunaparti palotát megvá-
sároljon és azt berendezze. 

egyik lába. Sétapálcájára támaszkodva, 
nagy nehezen sántáivá, vánszorgott le 
a Botos utcán. 

A szász nézi. Egyre csak nézi. 
Szörnyen csodálkozik. 

— Uram Isten, mi dolog ez, gon-
dolja magában, hiszen az én emberem 
nem volt sánta. A szemem csal-e, 
vagy mi történt ? 

Ám azért illő távolból követte. 
De nemcsak a szász csodálko-

zott. A járókelőknek is feltűnt  Magyari 
uram hirtelen való sántasága. Mikor 
a templomba ment: semíní baja sem 
volt, Most alig tud járni. 

— Mi lelte a lábát, Magyari uram 
— részvéttel kérdi az egyik. 

Nem felelt. 
A másik érdeklődő, ki jobban 

ismerte, már csipős volt. 
— Miben sántikál, Magyari uram, 

— kérdezte nevetve. 
Magyari uram erre se felelt.  Sie-

tett haza. Már a mennyire sántán siet-
hetett. 

A szász utána Elkísérte éppen 
hazáig. Megnézte jól a házat. Meg-
jegyezte a házszámot. Onnan a város-
bíróhoz ment. Elmondja, mi járatban 
van. A sánta embert szeretné törvény 
elé állítani. Most a városbíró kezd 
csudálkozni, mert ő sánta embert nem 
ismer az egész városban. De, amint a 
kérdéses házhoz közeledtek: azonnal 
tisztában volt, hogy kivel van dolga 
a szásznak. Bementek. 

— Jó napot kívánok, - Magyari 
uram, — köszön a városbíró. — Igen 
örvendenék, ha jó egészségben tisz-
telhetném. De ez a becsületes szász 
azt mondja, hogy fáj  a lába. Sántái 
nagyon ? 

— Igen, igen. A délelőtt nagyon 
elfogott  volt a hülés, de most szűnő 
félben  van. 

— No, ne busuljon, Magyari 
uram, rögtön meggyógyul, mihelyt a 

szásznak visszaadja a csitkó árát. 
Felpattan erre Magyari uram. 
— Miféle  beszéd ez? Nem is-

merem ezt a szászt. Nem tudom, mi-
féle  csitkóról van szó. 

— No, szomszéd, nem haragudni. 
Hiszen te vagy kalánfalvi.  Én ide jőni, 
Kalánfalva.  Csitkó nem tiéd. Elvitte 
dánosi szász. 

A szász beszédére alább hagyott 
Magyari uram. Bellátta, hogy nincs 
szabadulás abból a csávából, melyet 
saját maga készített magának. Egyet 
fordított  a dolgon. 

— Tréfa  volt az egész — mondja 
nevetve. — A fakó  tréfált  a csitkóval, 
mikor örökbe fogadta.  Én meg tré-
fáltam  veled, mikor eladtam. Itt van 
a pénzed. 

A szász megkapta, amit keresett: 
a pénzét. Magyari uram pedig meg-
kapta, amit nem keresett: a céh ítéle-
tét. Ugyanis a nemes szűcstársulat 
nem vette tréfának  a dolgot. Szigo-
rúan ügyelt a céh jó hírnevére, tag-
jainak becsületére, igaz, keresztyén 
életére. Nem tűrte a sántikálást. A 
mint kitudódott Magyari uram sánti-
kálásának igazi oka: tanács elé idéz-
ték. A tisztek pedig, a dekány elnök-
lete alatt, hozták a következő Ítéletet: 
»Mivelhogy Mdgyarí János csücsmes-
ter istentelen cselekedetével, méltat-
lanná tette magát a nemes szücstár-
sulatra: ezennel megnótázzuk és a 
nemes szücstársulatból örökre kire-
kesztjük. 

Az naptól fogva,  nem is hívták 
másképpen Magyari uramat, mint 
Sánta Jánosnak. Az ítélet súlyát: a 
rettentő szégyent nem tudta elviselni. 
Megtört. Nemsokára felült  a fakóra 
és végleg elköltözött a városból. 

A pénzre vonatkozólag azt mondja 
Bölcs Salamon: Kívánatosabb a jó 
hírnév nagy gazdagságnál, aranynál 

i és ezüstnél a kedvesség jobb. 

A megyetanács közgyűlése. 
Április 1-én tartotta a megyeta-

nács tavaszi rendes közgyűlését, a me 
gyeháza kistermében, dr,  Jodál  Gábor 
elnöklete mellett. A gyűlést, törvény 
szerint, már március elsején meg kel-
lett volna tartani, de a költségvetési 
nehézségek miatt az állandó választ-
mány a miniszter hozzájárulását kérte 
— és kapta meg — a közgyűlés el-
halasztásához, hogy az alatt elkészül-
jön a költségvetés, amely a közgyű-
lésnek éppen egyik legfontosabb  tár-
gya. A közgyűlésen a tagok majdnem 
teljes számban jelentek meg. Jegyző-
könyv hitelesítés és a mult gyűlésen 
jelen nem volt tagoic eskütétele után 
újból alakították választás utján a ta-
nács vezetőségét Elnök lett dr. Jodál, 
alelnökök Frőlich és Elekes Dénes, 
titkárok Balázs András és Kiss Isván, 
kvesztorok Bíró Lajos és Ilyés Orbán 
Balázs. 

Ezután Sebesi  Ákos  dr.  választ-
mányi elnök (alispán) adta elő reális 
körültekintéssel készített és a közigaz-
gatás minden ágára kiterjedő jelenté-
sét, melyet a közgyűlés Kakucs Fe-
rencz, Frőlich és Nagy Lajos indítvá-
nyára jegyzőkönyvi köszönet mellett 
vett tudomásul. Kiemelték a felszólalók 
a kűzgyűiés helyeslése mellett, hogy 
az állandó választmányi elnök műkö-
désében mindig előzékenységei, segítő-
készséget, megértést és igazságot le-
hetett tapasztalni s tény, hogy az ő 
és az állandó választmány működése 
óta a központi közigazgatásban teljes 
rend van, a tisztviselők kivétel nélkül 
lelkiismeretesen, pontosan töltik be 
hivatalukat. 

Az alispáni jelentéssel kapcsolat-
ban Bartalus  Izsák  tanácstag intézett 
kérdést az alispánhoz a községek önál 
lóságának az ügyében. Az alispáni 
jelentés is nagy fontosságot  tulajdonit 
ez ügynek, meg is tett az állandó vá 
lasztmány mindent, hogy a községek 
visszakaphassák önállóságukat; az 
egész országban sehol sincsenek már 
csoport községek, csak Udvarhely me-
gyében ; a kormány igazgatóságban 
is meg van a jóindulat, mi az oka 
tehát, hogy még mindig késik a vissza-
adás ? M alispán válaszában kifejtette, 
hogy a kormányigazgatóság ismétel-
ten is külömböző adatokat kért be a 
községekre vonatkozólag (lélekszám, 
adóösszeg, költségvetés összege), ami-
ket ő rendelkezésre is bocsátott, több-
ször személyesen is eljárt az igazga-
tóságnál, s a megoldás sokáig már 
nem késhetik. Annyi bizonyos, hogy 
ezért az állapotért a volt megyei inte-' 
rímár bizottság a felelős,  amely elpo-
litizálta vagy elkontárkodta a közsé-
gek önállóságát. 

Frőlich  Oltó  a felvidéki  községek 
nyoriiorán való segítés céljából azt 
ajánlja, hogy a rossz karban levő utak 
minél előbb vétessenek javítás alá s 
e munkálatokhoz a felvidéki  községek 
lakói alkalmaztassanak munkásokul. 

Kakucs  Ferencz  a magas városi 
vámokat — egy szekér fa  után 20 lej 
— kifogásolja.  Nagy  Lajos  esperes 
pedig a marhalevelek tulmagas dija 
ellen emel kifogást,  kimutatva, hogy 
egy kis malac baromlevelének a kiál-
lítása majdnem 100 lejbe kerül. Ezen 
vámok és taksák nagyban növelik a 
gazdanép nyomorúságát. 

Laslo  Gyula  g. k. esperes szólalt 
fel  ezuián. A mult idők szekerére ülve, 
a nemzeti  parasztpárt  nevében  tiltako-
zott az ellen, hogy ez a párt a megye-
tanácsban nincs a választásokon el-
ért (?) 20 százaléknak megfelelőleg 
képviselve (az esperes ur elfelejtkezett 
arról, hogy a karika kikerekitése 19-r61 
20 ra nem sikerült, mert a felsőbb 
hatóságok nem engedték meg azt) — 
és azután tiltakozott  az  ellen,  hogy  a 
megyetanácsban  bárki  ís  magyarul 
merjen  beszélni  (az esperes ur elfe-
lejtkezett arról, hogy a választásokon 
ő hirdette a demokráciát és a népek 
szabadságát). Az esperes tiltakozását 
a megyetanács magyar tagjai egy-
hangú zúgással és ellenmondással uta-
sították vissza, majd pedig Jodál  elnök 
fölényes  higgadtsággal válaszolt a szen-
vedélyes felszólalásra.  Először is arra 
kérte a felszólalót,  aki a román nem-
zeti parasztpárt — tehát egy politikai 
párt — nevében beszélt, hogy ne ve-
gyítsen politikát a tanácskozásokba. 
A nyelvkérdést — úgymond — orszá-
gosan fogják  rendezni, ez sokáig nem 

halasztható, addig legyünk türelemmel 
egymás iránt, hogy ezzel könnyűvé 
és kellemessé tegyük egymás részére 
azt a munkál, amelyet e körben el 
kell végeznünk. A 20 százalékról pedig 
ne beszéljünk, mert ez már bíróilag 
elintézett kérdés. 

A költségvetést annak hosszadal* 
mas és részletes ismertetése és több 
felszólalás  után elfogadták.  Nagyobb 
vitára adott alkalmat egy 112 ezer le-
jes tehertétel, amelynek eredete a 
következő. A háború alatt működött 
közélelmezési hivatal követelései cí-
mén a haditermény r.-t. beperelte 
Romániát a párizsi döntőbíróság előtt 
azon összeg erejéig, amely ezen kö-
vetelésből a Romániához szakadt 
területekre esik. A haditermény r.-t. 
pernyertes lett, s a román kormány a 
megítélt összeget szétosztva a megyék 
között, Udvarhely megyére 112 ezer 
lej megfizetését  rótta ki, elrendelve 
annak a költségvetésbe való felvételét. 
Megjegyzendő, hogy az itteni közélel-
mezési hivatalnak mintegy 500 ezer 
korona készpénze volt, s minthogy a 
megye, amely a közélelmezési hivatalt 
vezette, pénzt nem kezelt, a befolyó 
pénzek a pénzügyigazgatósághoz fi-
zettettek be. Hogy az impérium átvé-
telekor mi történt ezekkel a pénzekkel, 
mennyi volt azoknak az Összege, azt 
nem lehet- tudni, mert sajnos, az át-
vétel nem jegyzőkönyv mellett, hanem 
a hatalom rövid utján történt. Ki tudja 
tehát, mi lett ezekRel a pénzekkel? 
Azt azonban jól tudjuk, hogy az élel-
mezési hivatal az impérium átvétele 
után is még évekig működött, s emlé-
kezünk, ugy annak vezetésével Riuca, 
Metea, Popa is foglalkoztak.  Minthogy 
az átvétel után az íratok felett  sem 
rendelkezhetett a vármegye akkori volt 
vezetősége, a mai vezetőségnek pedig 
ugyancsak nem áll rendelkezésre sem-
miféle  hivatalos irat, vagy adat,' amely-
ből a felelősség  vagy a bönösség meg-
állapítható volna (bármennyire kívána-
tos lenne is az), ezért csak a leggono-
szabb politikai machináció akarhat 
ebből az ügyből a régi rezsim ellen 
tőkét kovácsolni. A tétel benne maradt 
a költségvetésben s most azon kellene 
igyekezni, hogy az állam valamikép-
pen levegye azt a megye nyakáról, 
mert hiszen a pénzek nem a megye, 
hanem az állam pénztárába folytak  be 
s ha elvesztek, ott vesztek el. 

A közgyűlés reggel fél  lO órától 
egyfolytában  délután 3 ig tartott. 

Ipartestületi ügyek. 

Országos kirakó vásárok: április 
10 én Magyarós, 13 án Homoródszent-
páj, Nagybacon, Vámosgálfalva. 

Március hó 30 án fejeződött  be az 
asztalos ipartársulat szaktanfolyama, 
melyet Vigh István marosvásárhelyi 
műbútorasztalos vezetett. A szaktan-
folyam  4 hétig tartott s 28 mester és 
segéd vett részt azon. Stílust és mo-
dern pácolási eljárásokat s azok alkal-
mazását mutatta be az oktató a tan-
folyam  résztvevőinek. A résztvevők 
száma igazolja, hogy városunk iparo-
sai a nagy üzleti pangás mellett is 
ambícióval és munkakedvvel sietnek 
megragadni minden alkalmat, amely 
lehetővé teszi, hogy az ipros is lépést 
tudjon tartani mindennemű ipari hala-
dással, belátva, hogy csak igy tudja 
megállani a helyét, ha modfcrn  mun-
kák elkészítésére van szűkség. Cseke 
Lajos társulati elnök hálás szavakkal 
köszönte meg Vigh István oktató mes-
ternek fáradozásait,  kiemelve azt is, 
hogy az Ipartestület közbenjárása tette 
lehetővé, hogy az Iparkamara viselte 
az oktató mester díjazását. 

A varga ipartársulat március 31 én 
tartotta rendes évi közgyűlését Feren-
czy Károly társulati elnök vezetésével, 
melyen a társulat tagjai, kevés kivé-
tellel, mind megjelentek. Ferenczy Ká-
roly elnök megnyitó beszédében saj-
nálattal állapította meg, hogy a hajdan 
erős varga ípartásulat, mely 6—700 
éves múltra tekint vissza, ma már 
csak 20- 30 taggal áll fenn  városunk-
ban, a gyáripar tönkre eue ezt a szak-
mát annyira, hogy maholnap teljesen 
megszűnik. Bálint Gábor pénztárnok 
és jegyző tette meg jelentését, meíyet 
a közgyűlés köszönettel vett tudomá-
sul, a számvevőség pedig jeleniést tett 
az ügymenet rendességéről. A régi 
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elnök és tisztikar lemondott, az uj vá-
lasztásnál pedig egyhangúlag őket vá-
lasztotta vtzsza a közgytllés s a bizott-
mányba 3 idős és tekintélyes mestert. 

Az Ipartestület képviseletében 
Pluhár Gábor ipt. titkár volt jelen. 

A leltározásnál bemutatta az el-
nök a varga céhnek legelső céhtáblá-
ját mely 1215 ben készült, tehát ezzel 
is igazolva van, hogy a nagy és ha-
talmas céh ezelőtt 716 évvel alakult 
meg. 

A Betegsegélyző központnak Se> 
gesvárról városunkba való visszahelye-
zése iránt Ipartestületünk a kereskedő 
társulattal karöltve veszi fel  a harcot 
és ugy az Iparkamaránál, mint a mi-
nisztériumban mindent megmozgatunk, 
hogy az sikerrel járjon. 

Ugy a helyi, mint a vidéki összes 
iparos testvéreinknek boldog húsvéti 
ünnepeket kivánunk I 

Az ipartestQlet eInSktéDe. 

Híegadoztatják a nem létező 
jövedelmet is. 

Többször irtunk már arról a tör-
vényellenes gyakorlatról, amely sze-
rint a hatóságok csak abban az eset-
ben engedik meg a gazdáknak a pén-
zért vagy nyereségre való fuvarozást, 
ha külön erre vonatkozó iparengedélyt 
szereznek. Az agyagfalvi  gazdák közt 
is sok olyan volt, aki deszkát s más 
ilyen fenyő-árut  szállított az alvídékre 
s ezek is kénytelenek voltak a pénz-
ügyi és csendőr közegek zaklatásai 
miatt a fuvarozáshoz  iparengedélyt 
váltani. Az iparengedély alapján aztán 
jól megadóztatták őket, mint fuvaro-
zással foglalkozó  »iparosokat.c Az a 
szegényes kereset, amit ez a kisegítő 
foglalkozás  hozott, nem volt elég arra, 
hogy abból még a >jövedelmic adóra 
is teljék, — s az agyagfalvi  gazdák 
— mintegy harmincan — a mul év 
decemberében egységes elhatározással, 
tömegesen visszaadták iparengedélyü-
ket, bejelentve az ipar és a pénzügyi 
hatóságnak, hogy az »iparról« lemon-
danak, s a fuvarozás  gyakorálsát tény-
leg meg is szüntették. A bögözi adó-
hivatal azonban, amelyik egyébként 
is kitüntette magát a felvidéki  fu-
varosoknak az uton való feltartoz* 
tatásában és az iparengedélyek vizs-
gálásában, — dacára ezen lemon-
dásnak s dacára, hogy a gazdák a 
fuvarozással  felhagytak,  az összes 
agyagfalvi  gazdákat, akiknek régebb 
iparengedélyük volt, az idénre is meg-
adózta, a tavalyi kulcs szerint, holott 
kétségtelen, hogy az adónak a jöve-
delem az alapja s ha nincs jövedelem, 
adó sem lehet. Ahol még a nem lé-
tező jövedelmet is megadóztatják, ott 
nem lehet azt mondani, hogy a ható-
ságok valami nagy igyekezetet tanúsí-
tanának arra nézve, hogy az élet 
könnyebbé és elviselhetőbbé tétessék. 

Bérbeadhatók-e az italmérések? 
Az uj szesztörvény szerint a köz-

ségekben az italmérési jog ezután a 
községet illeti meg s a község ezen 
jogát árverésen való bérbeadás utján 
gyakorolja. A törvény nem tartalmaz 
rendelkezést arra nézve, hogy a ré* 
gebben szerzett italmérések is bérbe-
adandók sőt a parlamenti felszólalá-
sokból inkább arra lehet következtetni, 
hogy a törvény nem kívánta elkobozni 
a szerzett jogokat, hanem a jogosítot-
tak életben létéig biztosítani akarta 
azokat. Határozott rendelkezéseket erre 
nézve a végrehajtási utasításnak kel 
lene tartalmaznia, — ha meg fog  majd 
jelenni. A miniszter azonban nem 
várta meg a végrehajtási utasítás meg-
jelenését, hanem rendeletet adott ki, 
utasítván a hatóságokat, hogy az 
összes községi italméréseket, tekintet 
nélkül az eddigi jogosítottakra, árve-
résen adják ki. Az ítalmérők most 
"agy gyűlést tartottak Brassóban a 
mult vasárnap, s azon tiltakoztak az 
árverések ellen és kérték a rendelet 
felfüggesztését  mindaddig, amig a vég-
rehajtási utasítás tisztázza a helyzetet. 
Az italmérők állásfoglalása  jogos és 
méltányos, mert az államhatalomnak 
se lehet ereje, vagy legalább is er-
kölcsileg indokolható szabadsága ahoz, 
hogy szerzett jogokat egyszerűen kon-
fiskáljon  és meglévő existenciákat 
tönkre tegyen, 

Segítségére sietett most az ital-
mérőknek a temesvári revíziós bizott-
ság, kimondván egy konkrét határo-
zatában, hogy a régi italmérési jogok 
érvényben maradnak és csak az ujakra 
vonatkozik a községek árvereztetési 
joga. Ez a döntés megyénkre nézve 
is fontos,  mert itt ís megkezdették az 
árveréseket, egyszerűen kidobva a 
régi jogosítottakat. Célszerű lesz ezeket 
az árveréseket beszűntetni, nehogy a 
községek kártérítési kereseteknek tegyék 
ki magukat. Itt említjük meg, hogy a 
törvény szerint helyi bízottságok ala-
kítandók a községekben, amelyekre az 
a nagy és komoly feladat  vár, hogy 
a majd jogszerűen kitűzendő árveré-
seknél a törvény által előirt feltételek 
betartására vigyázzanak és azokat el-
lenőrizzék. Ilyen fontos  fehétel  pld. az, 
hogy nem vehet részi az árverésen, 
aki legalább öt év óta nem lakik az 
illető községben. Ezen bizottságnak 
tagja a pap és a legidősebb tanító ís. 

Azok az italmérők, akiknek korcs-
majogát hirtelenében már elárverezték, 
saját érdekűkben járnak el, ha az ár-
verési eljárást megfellebbezik  és annak 
megsemmisítését Kérik. 

Pusztít — a védooltás. 
Már a második katona fiunkat 

temettűk e héten. Az első Nagy András 
volt, akit Buzeuból halva hoztak haza, 
utána Kállay Józsit tettük be a hideg 
földbe.  Azt mondja a kurucz nóta: 
>Ma még píros élet — holnap fehér 
álom< — ez a katona sors. Csakhogy 
akkor harctér volt az ország s a halál 
piros és fehér  rózsái a harcosnak min-
den lábanyomán nyíltak. De ma béke 
van s a mi íiaink nem háborúba, ha-
nem békés katonai kiképzésre men-
nek be a regáti ezredekhez, — miért 
hal meg tehát egyik a másik után ? 
Suttogják és beszélik, hogy a védő-
oltásoktól halnak meg az újoncok. 
Annyi bizonyos, hogy beoltották őket 
s az ís bizonyos, hogy azután betegek 
lettek s kettőről már tudjuk, hogy meg 
is haltak. De hát akikről mi nem tu 
dunk ? Hát akikről más megyékben 
tudnak ? Vagy akikről sehol sem tud-
nak ? Ujabb és ujabb neveket hallunk, 
ismerősöket, rokonokat: ez is beteg, 
az is beteg. Előbb Kállay Józsi is csak 
beteg volt. Kínlódott, szenvedett és 
húsvétra meghalt. 

És a köztudatban ott bolyong 
már régóta a fekete  árny: a belföldi 
szérumok nem jók, külföldit  pedig nem 
szabad behozni. A katonákat, ugy 
mondják, tífusz  ellen oltották be. Az 
oltás megvédi őket a tífusztól.  Ha jó 
a szérum. De ha rossz a szérum, — 
akkor meghalnak. Lehet az a baja is 
a szérumnak, hogy a bacillustenyészet, 
a vaccin, nincs eléggé legyöngítve az 
oltóanyagban s akkor éppen ellenkező 
a hatás: nem védelmet, hanem tífuszt 
oltanak a katonába, olyan súlyos tí-
fuszt,  amibe bele kell halnia. 

Ezek a magyarázatok, feltevések, 
suttogások indokoltak. Mert másképp 
meg nem érthető, hogy életerős, egész-
séges ifjak  máról holnapra miért hal-
nak meg. A halál oktalan pusztításá-
nak tehát véget keli vetni. Mindenki 
bűnös, aki tehetne valamit ez ügyben 
és nem teszi azt meg. Mi nem tehe-
tünk egyebet, mint hogy felhívjuk  a 
közfigyelmet  a duló veszedelemre és 
főképpen  felhívjuk  a hivatalos figyel-
met. Ezt ezzel az írással megteltük. 
Más is tegye meg a kötelességét és 
ne mondja senki azt, hogy indokolat-
lan a harangok félreverése,  mert még 
csak két katona halt meg az oltás 
után. Csak? Egynek sem volna sza-
bad meghalni. 

Emlékezzünk I Kilencven eszten-
deje halt meg Körösi Csoma Sándor, 
a háromszékmegyei Kőrös kőzségből 
származó nagy kutató Darzsilingben, 
a Himalája alatt. Az ősmagyarok ere-
detét kereste fáradalmat  nem ismerő 
erős akarással. Talán sikerült volna 
is ez neki, ha több anyagi segítségben 
és még több megértésben részesítették 
volna. Azonban székely volt, nem kért, 
nem kilincselt, hanem saját erejéből, 
saját tudása alapján akarta elérni cél-
ját. így is megfizethetetlen  érdemeket 
szerzett. Az egész müveit világ elis-
merése kiséri emlékezetét. Sírját először 
az angolok jelölték meg emléktáblával: 
>Fantom után futó,  fanatikus  zseni. 
Törekvése ábránd volt, kár, hogy erre 
áldozta lángelméjét.. .c 

A politikai helyzet 
A parlamenti ülés szakot királyi 

kézirattal bezárták. Szerdán volt az 
utolsó ülés, amely éjfélig  tartott s ak-
kor olvasta fel  Mironescu a királyi 
dekrétumot. Hogy meddig szünetel a 
parlament, azt ma még nem lehet 
tudni. Az utolsó ülésen megint történt 
egy miniszter-sértődés : a kormánypárt 
leszavazta a dicsőszentmártoní nitro-
géngyár törvényjavaslatát, s erre Ma-
noilescu  kereskedelmi miniszter írásban 
bejelentette a miniszterelnöknek, hogy 
lemond. Mironescu azonban helyre-
hozta az ügyet, este 9 órakor bezárta 
az ülést s ugyanakkor kihirdette, hogy 
az utolsó ülést éjjel fogja  a ház tar-
tani. Erre azért volt szükség, mert egy 
ülésen nem lehet egy törvényjavaslat 
felett  kétszer szavazni. Az éjjeli ülésen 
aztán Condeescu  hadügyminiszter a 
haza  védelme  érdekében  kérte az ellen-
zékieskedő kormánypárti képviselőket, 
hogy szavazzák meg a törvényt. Erre 
aztán a kormánypártiak meg is sza-
vazták azt, amire Manoiiescu is kije-
lentette, hogy lemondását tárgytalan-
nak tekinti. Ez volt a fináléja  a nagy 
törvénygyártó ülés-szaknak. Éz pedig 
nem mutat valam̂  erős egységre a 
nemzeti parasztpártban. Hogy milyen 
ellentétek és nézeteltérések vannak ott, 
arranézve jellemző egy ífju  parasztpárti 
képviselő kijelentése, amelyet az uj, 
szigorú sajtörvényjavaslat /eletti elke 
seredésében tett: »két éves kormány-
zásunk kezd nevetségességbe fulladni. 
A párt rendre rendre feladta  minden 
elvét és programmjának minden sar-
kalatos pontját... A Mironescu-kor-
mány addig marad a helyén, amíg a 
nemzeti parasztpárt rá nem eszmél 
arra, hogy saját magával szemben 
követ el bűnt a kormány támogatá-
sával.* 

E közben kűnnt Németország kü-
lügyminisztere Curtius és Schober osz-
rák kancellár mind több és több bará-
tot hódítanak az általuk megkötött 
vámuniónak, aminek különben, ugy 
látszik, nincsenek is igazi ellenségei, 
kivéve Csehszlovákiát és Franciaorszá-
got. Ha kialakul a nagy gazdasági 
aatant, 4unety az északi tengert a feke-
tetengerrel kapcsolná össze : ez kétség-
telenül sorsdöntő lesz Magyarországra 
és Romániára nézve is. A fejlemények 
a népszövetség legközelebbi ülésén 
fpgnak  kialakulni, amelyen a vámunió 
tárgyalás alá kerül. 

Román lapszemle. 
A Vestül  március 27-ikí számá-

ban a német osztrák gazdasági meg 
egyezéssel foglalkozik  s többek között 
a következőket írja: a magyar politi-
kai élet jelenlegi vezetői mindenesetre 
örömmel vették a hírt. Érthető. Minél-
jobban elmerül Ausztria a német gaz> 
dasági és politikai tengerben, annál 
kevesebb esélyei vannak Habsburg 
Ottó-nak a magyar trónra s annál biz-
tosabb a Bethlen és Horthy jelenlegi 
helyzete. 

» 
Az Ordinea  március 29 íkí szá-

mában »Németország offenzívát  indít 
a békeszerződések ellene címen Ion 
Fo{í tollából közöl ciket. Németország 
szövetségeseket keresett — írja töb-
bek között — s ezt a szövetségest 
Olaszország személyében meg ís ta-
lálta a békeszerződések elégedetlenei 
között. A fasizmus  ugyanis azt tartja, 
hogy Anglia, vagy Franciarszág sem 
járult többel és jobban a győzelem 
kivívásához, mint Olaszország. S a 
békeszerződések megkötésénél Olasz-
országgal igazságtalanság történt. De 
Oroszország sem lehetne megelégedve 
a békeszerződésekkel, még abban az 
esetben sem, ha megmaradt volna 
polgári országnak, de Itálián s a Szov-
jeten kivül Magyarország, Ausztria és 
Bulgária is belefogodzott  Németország 
politikai szekerébe. Sőt a nacionalista 
Törökország is érdekelve van ebben 
a blokkban. A vámunióval pedig Né-
metország előkészítette az Anschluss 
útjait s ez lesz az utolsó lökés — írja 
az Ordinea — ami a békeszerződése-
ket érni fogja. 

* 

A Román  Sajtó  Rador és Danub 
jelentései nyomán kommentár nélkül 
közli, hogy a német-osztrák gazdasági 

szerződés a kisantant államaiban s a 
Népszövetségnél is élénk visszhangra 
talált. A Zollvereín-t (vámközösség) 
egyedül a csehszlovák sajtó támadja, 
másutt fentartással  közlik a híreket s 
általában sehol sem kísérik magyará-
zattal. A Népszövetség megértéssel és 
tárgyilagossággal fogadta  a német* 
osztrák gazdasági egyezményt. « 

Az Universul  április I-jei számá-
ban »Kisebbségi propaganda* címen 
vezetőhelyen cikket közöl. A külön-
böző pártokon, klubokon s a kisebb-
ségi sajtón kivül még számtalan nem* 
zetközi intézmény, egyesület és unió 
tanulmányozza a kisebbségek helyze-
tét, védi és páttfogolja  érdekeiket. A 
Népszövetség mellett — folytatja  cik-
két az Universul — külön kisebbségi 
liga működik s az interparlamentáris 
uniónak is külön kisebbségi szakosz-
tálya van. A második internációnálénak 
is van egy szervezete, mely kizárólag 
a kisebbségek helyzetével és problé-
máival foglalkozik.  A felsoroltakon 
kívül — írja a továbbiakban — a kö-
vetkező nemzetközi egyesületekről van 
még tudomásunk, melyek kivétel nél-
kül a kisebbségek érdekelt szolgálják : 
International Law Assocíation, Uni-
unea femeílor  pentru pace, Uniunea 
mondialá pentru cooperarea amícalá 
a bisericilor, Europaischer Kulturbund, 
Verband der Deutschen Volksgruppen 
ín Európa, stb. stb. Ezek a nemzet-
közi egyesületek, ligák és uniók min-
den országban nagyarányú propagan-
damunkát végeznek a lengyelországi, 
csehszlovákiai, romániai és jugoszlá-
viai kisebbségek érdekében, de telje-
sen mellőzik és elhanyagolják a né-
metországi, magyarországi, bulgáriai 
és törökországi kisebbségeket. Kik az 
irányitói ennek a propagandának? — 
teszi fel  a kérdést az Universul. A 
Le  Mesager  d'Athenes  egyik utóbbi 
száma cikket közöl ezzel a kérdéssel 
kapcsolatban s megírja, hogy ebben a 
a mozgalomban elsősorban a néme-
tek játszanak vezetőszerepet. Az egész 
propagandamozgalom német alapokra 
van lefektetve  s filozofiai,  tudományos 
és politikai utakon halad. Csaknem 
minden idevonatkozó tanulmány, amit 
az utóbbi hat esztendőben írtak és 
publikáltak a kisebbségi kérdéssel 
kapcsolatban, németnyelvű, vagy né-
met eredetű. Érdekes megfigyelni  — 
falytatja  cikkét az Universul — hogy 
azokon a nemzetközi kongresszusokon 
és konferenciákon,  ahol lengyelországi, 
csehszlovákiai, romániai és jugoszlá-
viai kisebbségi képviselők szoktak 
megjelenni, az előadási nyelv kizáró-
lag német. S a magyarok êgyetlen 
alkalommal sem tiltakoztak ezeken a 
a kongresszusokon a német nyelv 
ellen, pedig köztudomásu, hogy Ro-
mániában egyetlen alkalmat sem mu-
lasztanak el, ha -ftfról  van szó, hogy 
állást foglalhatnak  a hivatalos román 
nyelv ellen. A fenti  egyesületek, ligák 
és uniók tervszerűen dolgoznak s 
minden törekvésük oda irányul, hogy 
a kisebbségek érdekében, mindenfelé 
kedvező légkört teremtsenek, kivételes 
előnyöket biztosítsanak számukra (ál-
lam az államban) hogy elősegítsék és 
támogassák revíziós politikájukat, S 
ezzel szemben sajnos — fejezi  be cik-
két az Universul — az érdekelt álla-
mok semmit, vagy nagyon keveset 
végeznek. 

Joiieris a városi tanács feloszlatása. 
Mint ismeretes, a magyar tanács-

tagokat az erőszakos és törvénytelen 
eljárások abba a kényszerhelyzetbe 
hozták, hogy tagságukról mindnyájan 
lemondjanak. A kolozsvári felülvizsgá-
lati bizottság elfogadta  a lemondást és 
elrendelte a tanács feloszlatását.  A 
magyarellenes blokk megfellebbezte  a 
feloszlatást,  a minek közetkeztében a 
bukaresti központi felülvizsgálati  bí-
zottság március 19 ikére tűzte ki az 
ügy tárgyalását. A magyarság részé-
ről a tárgyaláson Sebesi János szená-
tor jelent meg. Március 20-ikán hir-
dette ki a bizottság a határozatát, 
amely szerint a fellebbezést  elutasí-
totta s a feloszlató  határozatot meg-
erősítette. Az ellenpárt most azzal 
maszlagol, hogy a magyar tanácsosok 
oknélkűl mondottak le s az uj válasz-
tás költségeiben ők fognak  elmarasz-
taltatni. Ez azonban az igazságon mit-
sem változtat, az igazság pedig az, 
hogy ezt az ősrégi magyar várost nem 
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lehet törvénytelen módon kinevezett, 
itt sem lakó tanácsosokkal, mestersége-
sen kikényszeritett polgármesterrel kor-
mányozni. Akik mindig a demokráciát 
hirdetik, azok nyugodjanak bele abba, 
hogy a polgárság szabad akarata je-
lölje ki a tanácsosokat is és a polgár-
mestert is, ne pedig hatalmi kényszer 
és mesterkedés. Az uj választás ideje 
közelebbről ma még nem tudható. 
Mindenesetre kívánatos lenne, hogy 
addig egy olyan ideiglenes bizottság 
vigye a város ügyeit, amely a törvény 
rendelkezésének megfelelően,  a város 
ősi, tekintélyes polgárságából áll. 

SPORT. 

A kolozsvári 
„M i n e r V a" Biztosító R.-t 
közvetlen osizekottétéit léteeitett viszont-

biitositáii világcégekkel. 

A kolozsvári Minerva Biztosító 
R.-t -ot ezelőtt 5 évvel alapították az 
erdélyi magyar kisebbségi egyházak 
kifejezetten  azon céllal, hogy megte-
remtsék a romániai magyarság bizto-
sító intézetét. Gazdasági közéletünknek 
ez igen fontos  állomása volt, mivel 
tudvalevőleg évenként igen nagy ösz-
szegre rugó hozzájárulással adózott 
magyar közönségünk a tőlünk idegen 
gazdasági érdekköröknek akkor, ami-
dőn a biztosítási üzleteit nem magyar 
érdekeltségű társaságnál voll kénytelen 
elhelyezni. 

Az öntudatos kisebbségi gazda-
sági politikánk egyenesen megköve-
telte ezen nemcsak hézagpótló, hanem 
egyenesen nélkülözhetetlen gazdasági 
intézményünk létesítését, amely hi-
vatva van az idegen gazdasági érdek-
szférák  szolgálatába került, évenként 
több száz millióra rugó magyar kisebb-
ségi nemzeti vagyonrészt a saját éi-
dekköreinknek visszamenteni. A ma-
gyar közönségünk gazdasági tisztánlá-
tásának és a helyzet jól felfogott  fel-
ismerésének köszönhető, hogy ez a 
vállalkozásunk valóban sikerült és év-
ről-évre nagy arányú fejlődés  tanújelét 
szolgáltatja. 

Ennek  a fejlődésnek  a folyomá 
nya,  hogy  sikerült  a világpiacon  is 
magának  tekintélyt  kivívott  *Minervá*-
nak  ez  év elejétől  kezdve  a nap  világ-
cégekkel  közvetlen  viszonthiziositási  kap 
csolatokha  lépni  Eddig viszontbizto-
sítója a nagyszebeni Transsylvania 
biztositóbank volt, amely hasonló in 
tézménye a szászoknak, mint a Mi-
nerva a magyarságnak és amely ide 
jében megalakulva, ma már a szász 
kisebbségnek egyik leghatalmasabb 
közgHzdasági erőssége. Ezen kapcsolat 
másfél  évi fennállás  után most barát-
ságos uton megszűnt és a Minerva 
uj viszontbiztosítói a világhirű Nord 
stern  koncernhez  tartozó  berlini  Rück 
versicherungs-  Vereinigung  A. G.,  va 
la mint a budapesti honciére  társaság 
és RZ eddig is jól ismert budapesti 
Gazdák  Biztosító  Szövetkezete. 

Mint külön érdekességet kell fel-
jegyeznünk, hogy ezen utóbbi hatal-
mas társaság ezen kapcsolat létesítése 
által most a Minerva által ismét visz-
szakerült a romániai piacra, ahonnan 
tudvalevőleg teljesen kivonult akkor, 
amidőn az itteni Agronomullal (Gazdák 
Biztósító R. T.) az összeköttetése még 
korábban teljesen megszűnt. 

A Minervának ezen ujabb fejlő 
dését gazdasági közéletünkben egy 
igen örvendetes jelenségként kell üd-
vözölnünk, mert igazolása annak, hogy 
a közismert sivár gazdasági helyze-
tünknek is vannak olyan oázisai, 
amelyeken mint a magyar összetartás 
menedékhelyein, megnyugvással pi-
henhetünk meg. 

A holdfogyatkozás, amelyet mult 
lapszámunkban jeleztünk, április 2 án 
€Ste, kedvező időjárás lévén, jól meg-
figyelhető  volt s a szép égi tüneményt, 
amely este fél  8 órakór kezdődött és 
majdnem éjfélkor  ért véget, városunk-
ban ís sokan megcsodálták. 

A z N. S. E . Udvarhelyen. 

Régi szokás Udvarhelyen, hogy 
a tavaszi footballszezon  husvétvasár-
napján kezdődik. Euől a szokástól 
mo-t sem tértek el a helybeli sport-
vezetők s gondoskodtak arról, hogy 
az ünnepen megfelelő  atrakcióban ré-
szesüljön a közönség. Ugyanis a 
Hargitának  sikerűit húsvét két első 
napjara lekötni a nagyszebeniek több-
szörös bajnokcsapatát, az N. S. E.-t. 
Az N. S. E. Erdélynek egyik legré-
gibb sportegylete, amelynek ugy Er-
délyben. mint a Regáiban igen jó híre 
van. Szimpatikus, fair  együttes, közön-
ségünk bizonyára jól emlékszik az N. 
S. E. és Hargita régebbi találkozása-
ira amelyek mindég élvezetes sport-
szórakozást nyújtottak. 

Az N. S. E. utoljára 1924 ben 
járt Udvarhelyen, igy tehát érthető a 
nagy érdeklődés, amely iteni szerep-
lésüket kisérí. 

A szebeni ké"» fehér  csapat hús-
vét első napján a Hargitával, másod-
napján az MTE vel méri össze erejét. 

A rendezőség másként ís gondos-
kodik a közönség szórakoztatásáról, 
amennyiben a mérkőzések előtt és a 
szünetben katonazenekar fog  játszani 
az uj sétatéri pályán. 

Mind a két mérkőzés elö't a 
tHargita II.« csapat játszik előmérkö-
zést a Mnnkások kombinált csapatával. 

HÍREK. 
Április 3 

HisvÉti isteitiszteletek sorreiílie. 
A róm.  kaih.  plébánia  templom-

ban. Nagyszombat: délelőtt 8 órabcr 
tüz-, húsvéti gyertya- és vizszentelés, 
ezután szentmise, üélután 6 órakor 
feltámadási  körmenet. — Husvét-va-
sámap ; délelőtt 8 órakor olvasott szent-
mise, eledelek megáldása. Délelőtt 10 
órakor ünnepi mise, szentbeszéd. Mise-
közben az újonnan szervezett vegyes 
énekkar énekel. D. u 6 órakor ünnepé-
lyes vecsemye. — Husvét-héifő:  dél-
előtt 8 órakor olvasott szentmise, dél-
előtt 10 órakor énekes szentmise, szent 
beszéd, délután 6 órakor vecsemye. — 
Husvét-kedd: délelőtt 9 órakor énekes 
mise A Plébánia kéri a hiveket, akik a 
feltámadási  istentiszteleten rteztvesz-
nek, hogy a körmenetben ís sziveskejJ 
jenek résztvenni, beállva a szokásos 
sorrend szerint a menetbe és ezáltal 
is emelni a körmenetnek ünnepélyes-
ségét. 

A Ferenczrendiék  templomában. 
Szombaton este 7 órakor feltámadási 
körmenet. Utána az eledelek megál 
dása. Első és másodnapján reggel 1 
és 11 órakor olvasó-mise, 9 órakor 
énekes-mise és prédikáció. Mindkét 
napon este 7 órakor ünnepélyes ves-
peras vecsemye. Harmadnapján reggel 
7 órakor olvasó mise, d. e. 10 órakor 
énekes mise. 

A református  templomban.  Első 
nap d. e. 10 órakor rendes istentisz-
telet és urvacsoraosztés, d. u. 6 óra-
kor rendes istentisztelet. Prédikál mind-
két alkalommal Vajda  Ferenc lelkész. 
Másodnapján és harmadnapján délelőtt 
és délután ugyanazon időben, rendes 
istentisztelet. Prédikál: Nagy  Zoltán 
segédlelkész. 

Az  unitárius  egyházközség  a hús-
vét ünnepélyesebbé tétele végett ven-
dégül látja Boros  Jenő székely keresz-
túri lelkész-tanárt, aki húsvét első 
napján d. e. 10 órakor ünnepi beszé-
det tart, utána pedig h. lelkész segít-
ségével urvacsorát oszt a híveknek. 
Az ünnepen minden más szolgálatot 
Nagy  Béla h. lelkész végez. 

Boldos^  húsvéti  ünnepet  kí-
vánunk  lapunk  minden,  olva-
sójának  és  barátjának. 

Az E. G. E. uJ elnöke. Az Erdélyi 
Gazdasági Egylet virágvasárnapján, 
Kolozsváron megtartott közgyűlésén, 
az elhunyt báró Jósika Gábor helyébe 
gróf  Bethlen  Györgyöt  választották 
meg egyhangú lelkesedéssel elnöknek. 
Bethlen György egyik alelnöke volt, 
eddig ís, az egyletnek. 

X Köszönetnyilvánítás. Ezúton 
mondunk köszönetet mindazoknak, akik 
egyetlen jó felejthetetlen  Bandika kis 
fiunk  temetésén résztvettek és mélysé-
ges fájdalmunkban  osztoztak. Fülei 
Andor  és neje Berekméry  Annus. 

Adózás ünnepnapokon. Az adóki-
vetési tárgyalások az ünnepek aUtt 
sem szünetelnek. Nagypéntekre és 
húsvét másodnapjára is tűztek ki tö-
megesen tárgyalásokat. Bármilyen fon 
tosak az adókivetési munkálatok, mégis 
megérdemelné ez a nagy és szent űn 
nep, a keresztény világ legnagyobb 
ünnepe, hogy a hatóságok kegyelettel 
legyenek az iránt és tiszteljék a hivők 
vallásos érzületét, amelyet ma különös-
képpen nem szabad gyöngíteni, hanem 
éppen erősíteni, s ezt főként  a ható-
ságoknak nem. volna szabad szem 
elöl téveszteni. Annál inkább bántó ez 
az eljárás, mert tudomásunk szerint a 
román húsvét napján az adótárgyalá-
sok teljesen szünetelnek. 

Halálozás. Fülei  Bandika,  Fülei 
Andor szentegyházasfalví  kereskedő 
és neje Berekméry Annus egyetlen 
kis gyermeke, 6 éves korában márc. 
30-ikán meghalt. — Kállay  József  21 
éves korában március 30 ikán váro-
sunkban elhunyt. Csak nemrég rukkolt 
be katonának s az ott kapott, tífusz 
elleni beoltás után rosszul lett, haza-
jött és hosszas, kinos szenvedés után 
halt meg. Nagy részvét mellett te-
mették április 1 én délután. — Elhal-
tak még: Matkáné  Major  Vilma  24 
éves, Görgényi  János  22 éves korában. 

Egyházi adók felhajtása. Azt a 
hírt terjesztik, nyilván egyházellenes 
emberek, hogy Rápeanu  penzügyigaz-
gató felsőbb  rendelet folytán  utasítást 
adott a pénzügyi közegeknek, hogy 
egyházi adók behajtásával ne foglal-
kozzanak, A megyetanács szerdai köz-
gyűlésén a pénzügyigazgató, a hozzá 
intézett kérdésre kijelentette, hogy ilyen 
rendeletet sem ő nem kapott, sem hi-
vatalnokainak ilyen utasítást nem adott. 

Meghívó. Romániai munkások rok-
kant segélyző és nyugdijegyletének 
Odorheiu í 41 ik fiókpénztára  évi ren-
des közgyűlését f.  hó 5-én, vasárnap, 
húsvét elsŐnapját\ délután 3 órakor 
a róm. kath. fiu  elemi iskola helyi-
ségében fogja  megtartani, melyre 
ugy a rendes, mint a rokkantsegélyt 
élvező tagjait az elnökség tisztelettel 
meghívja. Tárgysorozat: 1. Elnöki 
megnyitó; 2. Pénztárnok jelentése; 3. 
A hiányzó tisztviselők helyének vá-
lasztás utján leendő betöltése; 4. In-
dítványok. 

A mezőgazdasági kamarához a 
monori kerti magvak megérkeztek. 
Bárki által vásárolhatók. Here, lucerna 
és répa magvak, zab és árpa pár nap 
alatt megérkeznek. Bácher és eberhardi 
talajművelő eszközök, vetőgépek, triőr. 
Kalmár rosta raktáron vannak, meg-
tekinthetők. 

Mozihlrek. Vasárnap délután Vaő, 
este órakor (Hétíőn nincs mód-
előadás) Kedd délután V26 este V89 
órakor Az én fiam  főszerepben  Emil 
Jannings.. Hangos filmszenzáció.  Emil 
Jannings, a nagy filmek  legendás hőse, 
e legújabb filmjében,  melynek cime 
az 6 egész egyéniségét kifejezi,  mű-
vészi lelkének min4en indulata- előadó 
tehetségének minden tökéletessége jut 
kifejezésre.  Nagy szenzáció I Szerda, 
csütörtök, péntek, szombat nincs mozi-
előadás. Jön a hangos filmek  legna-
gyobbika Hay-Tang, főszerepben  Anna 
May Vong a kínai nagytehetségű film-
csillag. 

Bolti betörés. Hétfőre  virradó éj-
jel ismeretlen tettesek kibontották a 
Hánn  József  bolthelyiségének az áru-
bódé felöli  kőfalát  s ezen a résen be-
hatolva, a kézipénztárból 7 800 lej 
készpénzt s az üzlethelyiségből külön-
féle  árukat, csokoládét, konzerveket, 
dohányt stb. vittek el. A rendőri nyo-
mozat eddig még íiem vezetett ered-
ményre. Nem hagyhatjuk szó nélkül, 
hogy hasonló éjjeli betörések igen 
gyakran ismétlődnek meg városunkban, 
anélkül, hogy a rendőrök észrevennék 
és megakadályoznák azokat. Talán 
joggal kezdhetjük az esetek felsorolá-
sát azzal, amely éppen könyvnyom-
dánkkal történi ezelőtt két esztendő-
vel, amikor agy hős társaság kivágta 
és felbontotta  a könyvnyomda bolt-
helyiségének utcai vasredőnyét és a 
kirakatot meggyújtotta. A főutcán,  a 
Ferdinánd király-uion történt ez a be-
törés, amely kétségtelenül nagy zajjal 
járt, de a fényesen  kivilágított uton 
egy rendőr se vette azt észre s a 
tettesek kilétét még ma is homály fedi. 
Legújabban, nem is olyan régen, a 
kőkereszttéri Rösler házban levő két 
üzlethelyiségbe törtek be, ugyanezen 
házon a kemény bádogcsatornákat 
több helyen megrongálták, sőt egy 
alkalommal a falba  épített cukorka 
automatát feszitette  le valaki — s 
mindez megtörténhetett ugy, hogy azt 
a rendőr őrszem észrevette volna. És 
most legújabban megtörtént az, hogy 
a város legforgalmasabb  pontján, a 
rendőrségi épülettől alig 30 lépésnyire, 
kibontják egy üzlethelyiség kőfalát  és 
a rendőr nem hallja a döngetést, a 
lármát, amivel egy ilyen munka még 
nappal is jár s amit az éjszaka csönd-
jében fokozott  mértékben meg kellene 
hallani. A közbiztonság érdekében 
mutatunk rá ezekre a feltűnő  esetekre. 

A H.  é. közÖHséjí  szivcs  tudomására 
adjuk  hogy  munkadijaiH^at  a mai  vi' 
szonyokn^  mtgfelelóen  lényegesen  le-
szállilotlHk. 

OndoUHás  HvakJtiborolválassal  15 lei' 
hajmosás  ehamponnal  . . IS  lei 
Manicur  10 lei 
Bérlet  12 ondolál^sra  . . . 25(7 íei 

„ 12 manicurőxésre  . , 100  lei 
Hajfestés,  garantáltan  jutányos  áron. 

Szives  pártfogást  bér 
az |,ld«al"  hölgyf^ász  szalon 

Florián-ház 

Vegyeshirek. — A marosvásár-
' helyi cukorgyár ez évben megszünteti 
üzemét, mert a pénzügyminiszter ak-
kora adót rótt a termelésre, kogy a 
gazdák a cukorrépáért az eddigi 32 
lej helyett csak 12 lejt kaptak má-
zsánként s igy a répatermeléssel nem 
érdemes foglalkozni.  — Szófiában  Rud-
nay Lajos magyar.követ elnöklésével 
megalakult a Bolgár Magyar Kereske-
delmi Kamara. — A Kreugerék gyu-
famonopolium  vállalata az első üzleti 
év mérlegében 150 millió lej részvény-
tőke mellett 21 millió lej veszteséget 
mutat ki. — Amerikából a munkanél-
küliek óriási tömege indult Angolor-
szág felé.  A munkanélküliek a leg-
kétségbejiőbb nyomorban vannak, fü-
vet esznek és egyetlen vágyuk, hogy 
még egyszer hazajuthassanak. — Ni-
karagua, délamerikai állam fővárosát, 
Managuát, a földrengés  teljesen el-
pusztította. Minden ház összeomlott, 
több mint két ezer ember meghalt s 
majdnem kivétel nélkül az egész la-
kosság megsebesült. A földrengés  után 
tűz keletkezett, a pusztulás és nyo-
mor leírhatatlan. A földrengés  követ-
keztében az angol és olasz követ ís 
életét veszítette. 

Bul. Kegele Ferdinánd 78 BZ. 
alatti Teudi^glőmet eladom 

Taĝ y kiadom* 
Továbbá értesítem a tisEtelt Tev() 

közönséget, hogy AzIetembeD, eU5-
rfuilfi ö b o r t ( l e á n y k á t ) tS6 és 
u j b o r t 2 4 l e n é r t Arositok. 
Tiaî teletteh BüCZÓ LáSZló Teodégl6i. 



A Kavar s a német nyelv. 
Kuvar és német szó, kavics és 

vízcsepp — hogyan kerülnek ezek 
•együvé ? 

Udvarhely városának az alsó vé-
^én, az országút mellett, fekszik  vagy 
inkább emelkedik egy domb, helye-
sebben hegyoldal, az úgynevezett ka-
vicsos Kuvar. Hajdan ennek a Kuvar-
nak egyik dombhajlását ugy httták: 
akasztófa  domb, amely nem csupán 
vesztőhelyül szolgált, hanem egyszer-
smind a megégetésnek is máglya 
ponkja volt, ahol szomorú alkalom 
adtán egy ócfalvi  cigány gyepmester 
~ >az ócfalvi  hóhér* dolgozott. 

Történt az időben, hogy 11. József 
császár, mint abszolút uralkodó Bécs-
ben, az egész birodalmára vonatkozó-
lag s ekként Erdély nagyfejedelem-
ségre (Grossfürstenthum),  tehát a Szé-
kelyföldre  kíterjedöteg is, nagy önbi-
zakodással az 1784 ik esztendőben 
egy császári nyelvparancsot, nyelv-
rendeletet adott ki. Ebben a rendelet-
ben meghagyta a császár akiknek il-
lik, hogy ezentúl az iskolákban a rek 
torok, tanítók, kántorok ne a lakosság 
nyelvét, ne az anyanyelvet tanítsák 
a gyermekeknek, mely csak házi nyelv, 
ĥ nem oktatólag tanítsák a német 
nyelvet és a latin nyelvet, mert a né-
met a hivatalos és az állami nyelv. 
József  komoly, de nem okos elhatá 
rozásu ember volt. Pár év múlva ez-
után a nyelvrendelet után Bécsből a 
császár egy egész rakomány német 
ábécés könyvet, német iibelt küldött 
szekereken Erdélybe. Erdélyben a szé-
kelyek fő  és anyaszékébe Udvarhelyre, 
hogy végre valahára abból a német 
tudományból hadd pallérozódjék, hadd 
civilizálódjék, hadd germanizálódjék a 
székely. Az akkori székely királybíró 
a megérkezett német könyvecskéket 
az ősi székház egyik sötét kamrájába 
rakatta be, oda, hol egy asztalon a 
láncos buzogány mellett egy hosszú, 
rozsdás, német gyártású egyenes kard 
vagy inkább pallos állott. A régi Ud-
varhelynek ugyanis, mint municípális 
központnak, régente pallosjoga völt. 

Udvarhelyt a széki királ^iró 
(judex regis et sedis) abban az időben 
kadícsfalvi  Török  Antal vol̂  egy fel 
viiágosult, magas, fekete,  kemény 
nyakú székely magyar. 

— Nagyapám sokszor beszélte 
nekünk gyermekeknek, — mondotta 
egyszer kadicsfalvi  dr. Török  Albert, 
Udvarhelyvármegye volt főispánja  — 
hogy mikor 1790 ben lassan későn 
híre jött ide József  császár halálának, 
nagyapám a német könyvecskéket sze-
kéren kivitette a Kuvarra. A szekeret 
hajdúk kisérték. 

A kék ruhás, szük nadrágu széki 
hajdúk oda, a Kuvar hegyoldalra, men-
tőkben fenyőfa  szurkot vittek fel  ma-
gukkal, ott a Der, die, dast megszur-
kolták, a német ábécés könyvecskéket 
máglyába rakták, meggyújtották és 
elégették. 

Így lett az akkori székelyek kőzött 
a német szóból, nyelvrendeletből és 
a német tudományból: füst,  pára, köd 
és vízcsepp ! Baláiy Déaos. 

Ujabb állami monopoliumok. A 
gyufa  és a telefon  bérbeadása után 
állami monopoliummá teszik az elekt-
romos áramot az Energia-törvényt 
módosító javaslat szerint, s azután 
azt is valamely külföldi  pénzcsoport-
nak fogják  bérbeadni. El lehetünk te-
hát készülve rá, hogy a villanyfogyasz-
tás is drágulni fog.  De bérbeadó lesz 
a filmbehozatal  is, amit szintén mono-
polizálni akarnak s aminek a megszer-
zése ellenében egy német—amerikai 
társaság hajlandó 30 millió dolláros 
kölcsönt adni az államnak. Hir szerint 
bérbeadók lesznek a romániai petro-
leumföldek  is és pedig az amerikai 
peiroleumkirály, Sir Deterding akarja 
innen ellátni a Balkánt és Keleteuró 
pát petróleummal és benzinnel. Mahol-
nap mindenünk bérbe lesz adva. 

A helybeli Unitárius Leány Egylet 
f.  hó 15-én es e 8 órai kezdettel nagy-
szabású teaestélyt rendez a Barkóczy 
vendéglőben. Változatos műsorról gon-
doskodik és mindenkit szívesen lát a 
rendezőség. 

X E?y 8zép utcai szoba (búto-
rozva) kiadó. Cím: a kiadóban. 

Egyházi adófizetés. A helybeli re-
formátus  egyház presbitériuma felkéri 
azon egyháztagokat, kik 1929, 1930 
évekről, egyházi adójukat még nem 
fizették  be, hogy annak befizetéséről 
haladéktalanul gondoskodjanak. Ellen-
eseiben az egyház kénytelen végre-
hajtásokhoz folyamodni,  mert a két 
évről 5d ezer lej hatrálék van. A ház-
bérek állami adóba le vannak foglalva, 
s igy az egyház még a legszüksége-
sebb kiadási kötelezettségének se tehet 
eleget. 

A sportegyesületeknek vasúti ked-
vezményt adott a C. F. R, amennyiben 
tagjaik, ha nyolcas, vagy ennél népe-
sebb csoportokban utaznak, a vasúti 
jegynek csak felét  fizetik. 

Katezer erdélyi gazda látogatta 
meg a magyarországi országos mező 
gazdisági kiállítást és állatvásárt, amely 
a közelmúlt napokban óriási sikerrel 
zajlott le Budapesten. 

Tóth Kalman születésének száza-
dos évfordulóját  március 30 án méltó 
módon ünnepelte meg a költő szülő-
városának, Bija városnak közönsége. 
A kegyeletes ünnepen képviseltette 
magát a Kisfaludy-Társaság  és a Ma-
gyar Tudományos Akadémia. Tóih 
Kálmán a Petőfi  követői között a leg 
kiválóbb költő volt. Végigkűzdötte a 
szabadságharcot, majd pedig újságíró 
lett Pesten, ő alapította meg az első 
politikai élclapot Bolond  Miska  cim-
mel. Szívósan küzdött a németesitő 
rendszer ellen, amiért többször fogsá-
got kellett szenvednie A szerelem édes 
bus epekedése és a hazaszeretet szó-
lal meg lantján. Népdalai mai is köz 
ismertek. A szabadságharc nagy ese-
ményeinek a dicsőitője. Ismert szép 
költeményei: Előre  és Kik  voltak  a 
honvédek?  Ezenkívül irt vígjátékokat, 
népszínműveket és tragédiákat is. öt-
ven éves korábcín 1881 ben halt meg. 
Az ő fia  volt a híres író: Tóth Béla is 

A z udvarhelyszéki húsvéti határ-
kerUlÖK címen tart előadást a buda-
pesti Rádióban f.  hó 4-én délután 6.l0 
órakor Foiberth Gusztáv, aki gyermek-
és ifjúkorát  városunkban töltötte s 
akinek bŐ alkalma volt aZ évenként 
szokásos határkerüléseket megfigyelni. 

A marosvásárhelyi kereskedelmi 
és Iparkamara kttriemenyel. A Kama-
rák Szövetsége közli, hogy a C. F. R. 
közbejárás.folytán  leszállította 500 leire 
a vagon rendelési kauciót az ősterme-
lők részére, kivéve a szeptember, ok-
tóber, november és december hónapo-
kat, amikor is a kérdéses kaució 1000 
lei. — Fakereskedők és fatermelők  tu-
domására hozzuk, hogy foly6  év áp-
rilis hó 7 én a városháza dísztermében 
az »Oriciul Central de Licitâ ií* árlej-
tést fog  tartani az állami hivatalok tű-
zifa  szükségletének a fedezésére. 

A szombatfalvl Ifjúsági egylet 
műkedvelői április 6 íkán, húsvét má-
sodnapján este 8 órai kezdettel, a Nép-
ház helyiségében tánccal egybekötött 
jótékonycélu színielőadást rendeznek. 
Színre kerül Győri Vilmos 3 felvonásos 
népszínműve: Nótás Kata. Szereplők. 
Dénes Manci, Sándor Ferenc, Gothárd 
Béta, György Rózsika, Mátyás Sándor, 
Mátyás Dénes, Cseke Lajos, Sándor 
Mariska, SzéU Miklós, Nagy Pál, Máté 
Gizi, Dobai Eszti, Varga Árpád, Ba-
rabás Laci, Leiber Erzsike, Boér Ró-
zsika, Jére Ferenc, Máté Lajos, Se-
bestyén Margit, Málé Berta, Demeter 
Mariska, Katona Rózsika, Katona Do 
mokos, Máiyás Lajos, Siklódí János, 
Balázs Veronika, Varga Zsuzsika, Pé 
ter Ilonka. Előadás után tánc reggelig, 
kiváló zene, jó bor, mérsékelt belépti 
díj. A közönséget ezúton hívja meg 
a rendezőség. 

Kisfaludy Károly: >Csalódésok< 
című vigjáiékát másodszor is előadták 
zsúfolt  ház előtt március 28 án Szé 
kelykereszturon. Dr. Fazakas Miklós 
ügyvéd nenieslelkű adományával tette 
lehetővé, hogy tetszés szerinti csekély 
dij ellenében a székely nép ís gyö-
nyörködhetett a >Csalódások« nivós 
előadásában és a szép, korhű ruhák-
ban. Az előző jó gárda derekas mun 
kája mellett uj szereplők voltak: Sze-
merjay Károly, aki Mokány földesúr 
szerepét játszotta a tőle megszokott 
könnyedséggel, általános tetszés mel-
lett ; Lidi szerepét Sófalvi  Emma adta 
bájos kedvességgel. Lőrinczy Gézáné 
és Tamás Ilonka rendezők megérdem 
lik fáradságos  munkájukért az ismé-
telt köszönetet. 

A dicathoa, 
Arra  ininsk  a nagy  urak  minket  exékeiyeket 
He  hagyjuk  0/ az  Ósi,  ezéo  népyiee/efOnket 
Igazuk  van  mert  ha  kapa  aanó  a kezünkbe', 
Sebet  vág  a ridikOI-láncz  kérgei  ten/erünkbe. 

De  az  uri  nők  ee jobbak,  bárha  ők  vezetnek. 
Bárha  ciunva  a divatjuk,  arról  le  nem  tesznek. 
6ii  nemes  viselet/Qk  ők  is  mért  hagyták  9/ f 
Slampet.  repQIŐ  köntössel  miért  váltották  fel  ? 

Amikor  majd  ősi  nemes  ruhákban  vezetnek. 
Kéz  a kézben  s sziv  a szívben  mivelünk  éreznek, 
Örömte/ve  kiálunk  fel  s őszintén  fogadjuk: 
Székel/  láibl  székely  szoknya  soha  el  nem 

[hagyjuk  l 
(H.-szentmárton)  M.  8»éki  Juliánná. 

X KöszönetnylivamtÁs. Hálás kö-
szönetemet nyilvánítom ugy a hely-
beli, mint a vidéki ismerősöknek, akik 
egyetlen fiam  Nagy András temetésén 
részt vettek és mérhetetlen fájdalma-
mat enyhítették. Különösen fogadják 
hálás köszönetemet Molnár József 
helybeli lakós és Zoltán Ferenc szent-
péteri lakós, akik a legnagyobb oda* 
adással, fáradsággal  segédkeztek Bu-
zeuból hazaszálliiani fíam  holttestét. 
Jó és nemeslelkűkért Isten áldja meg 
őket. Nagy  Andrásné. 

GyümttIcsészetI előadást tartott 
március 28 án Városfalván  Barta Jó-
zsef  ny. taniló, a mezőgazdasági ka-
mara kiküldöttje, aki magas korát meg-
haladó frisseséggel,  elevenséggel tárta 
a szép számban összegyűlt közönség 
elé a kertészet és gyümölcsészetterén 
eltöltött hosszú életének gazdag ta-
pasztalatait. A fák  és virágok szerel-
mese volt ő egész életében s ha min-
denki ugy szeretné a fákat  és a ker-
teket, mint ő, az egész megyét egy 
szép gyümölcsös kertté lehetne vará-
zsolni, s akkor sikerülne a törekvés, 
hogy ennek a szép ügynek a hasznát 
is leszedhessük a közgazdasági ténye-
zővé váló gyümölcstermelés formájá-
ban. Felnőttek és gyermekek egyaránt 
sokat tanultak a városfalvi  előadásból, 
melynek végeztével lelkes éljenzéssel 
köszönték meg azt. 

Szomorú ét nevetséges. A bőr-
és cipőiparosok országos szövetségének 
március 19 ikén Bukarestben tartott 
közgyűlésén az újonnan megválasz-
tott elnök, Sylvestru Nicolae, székfog-
laló beszédében azt az »eredeti* ja-
vaslatot tettê  hogy ezután csak az 
lehessen cipész, aki tud románul. Az 
ilyen szomorú és egyben nevetséges 
jelenségek jellemzik az országunkban 
teljesen elfajult  nemzetieskedést és 
nemzeti hősködést. 

A székelyudvarhelyi vadásztársa-
ság március 30 íkára egybehívott köz-
gyűlése, a tagok kellő számban való 
meg nem jelenése miatt nem volt meg-
tartható s igy a közgyűlés április  9 én 
délután  5 órakor  fog  megtartatni, a 
Barkíczy féle  helyiségben. A közgyű-
lés most már a megjelenő tagok szá-
mára való tekintet nélkül határozatké-
pes lesz. Helyes és kívánatos lenne 
azonban, ha a társulati tagok érdek-
lődést tanúsítanának a társulati ügyek 
iránt s ne bíznának mindent a vélet-
lenre és az elnökségre. A közgyűlés 
arravaló, hogy ott mindenki tárja ki 
a szívét és panaszolja el, amit sérel-
mesnek tart, mert csak igy lehet se-
gíteni a hibákon és a nehézségeken. 
A duzzogás, az elégedetlenség nem 

I jogosult, ha nem igyekszünk a bajo-
kon magunk is törvényadta módon, 
szavunk nyilt felemelésével  segíteni. 
Általános elégedetlenség tapasztalható 
például a tagsági dijak tulmagas volta 
miatt, aminek következtében nagyon 
sok tag nem tudja vadászjegyét ki-
váltani. A kivül való panaszkodás 
azonban semmit sem ér, eredményt 
csak a közgyűlésen való egységes fel 
lépéssel lehet elérni, ami elől bizonyára 
az elnökség sem zárkózna el. 

Hálás köszönetet mondok a hely-
beli »Jótékony Nőegylet* Elnöksé-
gének, hogy engem betegségem-
ben felkerestek  és nélkűlőî ésemben 
rögtöni segélyben részesítettek. A Jó-
tékony Nőegylet vezetése olyan kezek-
ben van, hol sohsem mondják azt az 
oda folyamodó  szegénynek, hogy: 
>Nincs« Igazi szegény részére, mindig 
nyújt segítséget'. A jó Isten segedelme 
legyen ez áldásos egyesület működé-
sén. Hogy még sok szegénynek törül-
hesse le bánatos könnyeit. Továbbá 
köszönöm az Ôrbán Testvérek* urak-
nak, hogy az én és 10 éves nyomorék 
kis fiam  részére, minden héten Va kiló 
hust adnak. A jó Isten fizesse  meg. 
özv.  Varga  Józsefné. 

Katholikus tanítók I Folyó ügyeink 
megbeszélése végett április 13 ikán d. 
e. 9 órakor Székelyudvarhelyen a 
róm. kath. fiúiskolában  rendkívüli köz-
gyűlést és énekpróbát tartunk, melyre 
ezután hívom meg a kartársaímat, 
kérve a teljes számban való megjele-
nést és az énekpróbára való kellő elő-
készülést. Elnök. 

X Aki bő és szép gyümölcstermést 
akar elérni, gyümölcsfáinak  ápolását 
most a koratavasszal kezdje meg. Ki-
próbált és legjobban megfelelő  gyü-
mölcsfavédő  szerek használata által 
tízszeresénél is több és szebb gyümöl-
csöt teremnek a fák.  A szép gyümöl-
QSÖt jól lehet értékesíteni, kevés fárad-
sággal sok pénzt szerezni. Elsőrendű 
és a legjobban bevált gyűmölcsfavéd5 
szerek gyáríárakban használati utaá-
tással a Rózsa illatszerárban és Szent-
péteri Gyulánál kaphatók. 

K d Z S A Z D ^SAG. 
GyumolcstermelásSnk. 
Gazdasági Kamaránk egyik fő-

feladatául  tÜzte ki: vármegyénkben a 
gyümölcstermelés fellendítését. 

A gazda közönségnek gyümölcs-
termelésre való buzdítása, a gyümöl-
csösöknek helyes kezelése, kártevők 
eheni védekezés, a permetezés gyakor-
lati bemutatása céljából a kamara meg-
bízottakat küldött ki, a kik a várme-
gyei községek érdeklődőinek, körzeti 
csoportok szerint rendezett folyamatos 
megbeszélésein a gyümölcstermelés és 
értékesítés fontos  teendőit ismertetik. 
Örömmel vesszük hírül, hogy a kikül-
döttek buzdító munkája alapján, a kö-
zönség mindenhol nagy érdeklődéssel 
vette munkálat alá a gyümölcsterme-
lés fellendítését  és evégett megalakít-
ják a Gyümölcsközség egyűttességet 
és ennek révén kérelmezik a kamará-
tól egy 10—15 holdas k̂ özponti gyü-
mölcsfa  iskola létesítését, hogy a mi 
éghajlatunknak és talajunknak megfe-
lelő gyümölcsfa  oltoványokat olcsó 
árban tudjon beszerezni a gazdakő-
zönségünk, azután szervezzen - egy 
gyűmölcsészeti tanfolyamot,  hogy en-
nek kitanulása révén minden faluban 
legyen, egyelőre legalább 1—2 egyén, 
akik a fontosabb  gyümölcstermelési 
dolgokban jártasságot szerezzenek. Az 
Erdélyi Gazdasági Egylet virágvasár-
napján tartott közgyűléséből szintén 
főprogramjául  tűzte ki: a gyümölcs-
termelés és értékesítés, — mint eset-
len biztosan és legkiadósabban jöve-
delméző — mezőgazdasági ágazatnak, 
minél szélesebbkörű felkarolását. 

Gazdasági kamaránk ezen örven-
detes és általános helyesléssel kisért 
akcióját mindnyájan a legélénkebb fi-
gyelemmel kisérjük és jövőbenéző nagy 
eredményeket várunk attól. 

Piaci árak. Buza: 65—70, rozs: 
55-60 árpa: 55—60, zab: 34—36, 
tengeri: 48—50, paszuly 100—105, 
burgonya 24—26 lej vékánként, v—é. 

Poriárel pe láogá Jodec&ioria Cnstar. 
No. 1235. 2374—1930. 

Pubilcatiune de licitatie. 
SabBfiUbatul  grefier  prio aceastt 

publicá. cá ía baza deciziaoii Nr. 
G. 1361 — 1930 dio DiciObáumarttD Nf. 
G. 2374—1930 a judecácorieí dia 
Grifltur  íd tavorul rec'amautei Btaea 
BcoDOOiicd S. A. dia D.ciô ácmdrt a 
repr. pna Dr. Vica Saodor advucat 
cowtra doB. íq V̂  tca pentro iocaHarea 
creentei de IlOOO L î acc. sale be 
fíxe87&  teroifD  de iicittttte pe siua de 
18 Aprilie  1931  ora  U  d. a. U f«t« 
tocaiui lu cuaiuoa uode se vor 
vibde priD licitatmne publicá judiciará 
mobiléi: aaioiaie uoealte de eccooiaie, 
mobile dío cfl»e,  mâ iai paie lu va-
loare de 6860 Lei. Xw cas de aevoie 
§t Bub p etui de estimare. 

Preteuziuoea care e de iacasa' tace 
IIOOO Lei dobáazile da L5°/« öüCütiod 
diD 25 lADuarie 1930 lar speaeU páaA 
ftcum  stttbiliCe de 56u5 Lei. 

lytrac t mobiieie cari ajao^ u 
licitatie ar fi  fost  üfcbeetrate  da ttl^u 
fi  aCiftia  ar fi  cá̂ ugnt drepiul de 
acoperire hcitD̂ ie prezeuiá oNie ordo 
oatá ia fdvoru-  ttcostora !n aeuiAUi 
legii LX 1881 § 192 

CriBtar, la 11 Martié 1931. 
V. Hrlzea grffijr.. 



I M I e g é r l c e z t e k é s o l c s ó n k a p l i a t ó l c : 

Trench coatok, esököpenyek, röfös  rövidáruk, szőnyeg* reszlik, viaszos 
vászon abroszok, ponyvavásznak, nap- és esöernyök: Löblnél 
X A méhészetben teljesen jártas, 

szakképzett egyént keresünk, aki 
100—120 méhcsaládot a havason ke-
zelne. Feltételeket kérjük Páll Albert 
Zetea címre küldeni. 
Klatfötuif̂ doDos:  a KöayvayomiXs B.-T 

Odorheiu—Ssékelycdvarbely. 

Értesítés. 

H \\M KBliBllSnctttI bor házhoz 

22  lej = 
Jzabó Károly VcodigUjIbett. 

Kiadó iaicás. 
A P ac bOzeiében emeleti 3 ẑoha, 
el(87ob8, honyha, kanr̂  kitdó. Ér* 

drklédoi a kindéban lehet. 3 Bzoba, bonyiia, inamra, 
kiadó: Kossnth-ntca 61 

szí'iiu alatt. Értekezni ugyan-
ott lehet. 

Kocsi-tüzoltófecskendö 
uÍTÓ- és B.Tomótömlfikkei  felsserelre 
«]ad6. Ajánlatsk Öokéntes T&z-
oltö-Egyesttlei Ss.-ndvarhely címre 

knidendSk. 

Rhode Island Rehd 
importált t ö r z s e k t ö l származó 

keltető t o j á s o k kaphatók: 
Barra Albertnél 

Oaorhelu, Petőfi utca 7 szám. 
Kiadó 2 szoba, konyha, üveges 
veranda és egyéb mellékhelyiség 
Orbán Balázs utca 3 7 sz. alatt. 

.Azonnal beköltözhetö. 

Udvari lakás kiadó. 
€im a Turulban. 

Meghívókat, gyásslapokat, vala-
Diint minden, • nyomdai termékek 
körében elSfordnló  mii nyomtat-
Táayokat csinos és Ízléses kivi-
: : telben készit a 

Könyvnyomda 
Részv.-Társaság 

muiotézete. 

írószer- és pajrfrke-
reskedésében minden* 
nemfi  irodai szfikség< 
letét mindenki olcsón 
t t beszerezheti. 

„SZÉKELY KÖZÉLET 
szerkesztősége 

és kiadóhivaUla. 

Állandó nagy raktár 
mindenféle  fluom  férfi-,  gyer« 
mek* élt Tídéki kalapokban, 
fiat>kákban,  ölesé áron. Férfl-
és n5í kalapok jaritását 

Tállalpn. 
Ssires pártfogást  k î*: 

Tolt GiítTBs-itea. 

Eladó: 

Tlastelettel tudomására adom agy a hely-
beli, valamint a vidéki o é. épittetd közönség* 
oek. hogy elvállalom kisebb épületek átataki* 
tását és felépítését.  Beton- és moxaik-muoká-
latokat személyesen véssek, 

A n. é. közönség szives támogatását és 
páztfogását  kéli, tisztelettel: 

László Dénes 
kőmüves-iparos. 

BösOzbeo ax U»irou féle  osgy fo-
gad^ 9 8Z()ba, 2 picce, 2 iBt&iló. 2 
Chttr, bf&lló  HziD, kert. JeieDieg évi 
hsszoobér 40 000 lej Vev(i vétei ucáo 
3 böDapra bettO tö2betili Htzboz kö 
tött ítaimérési Bogadély. A vétel&r 
réozletelib̂ D is fizethető.  " Ugyboott 
eUdó pgy 5 boidas príma széDatcrmd 
hely. ÉrtPkezDí l̂ h-'t az /"czfdiví  ma-
lombau JBiró  Móaes  tuiajdocô ôál. 

J Vállalunk: 

Moutirozuúk: 

Dus választék: 

fehérnemüek,  pi* 
jamák, kelengyék készítését. 

ToPVfl7lint'  Művészi stílusban függő-
ICIVC/iUUa. Djöket, ágyteritíkel 

Dívány, ágypámákat leg-
jutányosabb árban. 

rövid és kötött árukban, 
kézimunka anyagokban, 

mélyen leszállított arban. 

REKfiAU''  tiruh&z 
Bul. Regele Ferdinánd Odorheiu, 27. 
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Administrâ ia judê ului Odorheiu. 
No. 3370 K.—1931. 1 Aprilie 1931. 

Publicatíunĉ  
Se aduce la cunô tinfá  generáld 

cfi,  bugetul admínistratiuni acestui ju-
de( pe anul financiar  1931 precum 
modificarea  bugetului judefean  pe anul 
1930, votâ i fiind  de cátre consiliul 
judê ean ín êdin̂ a de 1 Aprilie 1931 
sünt expû i la dÍspozi(Ía celor intere-
sa(i ín cabinetul D lui 3ef  al servicíul 
financiar  (camera No. 42) pe tlmp de 
10 zile libere incepánd dela ziua de 
az'ázi páná la 10 Aprilie a. c. inclusiv, 
potrivit dispoziíiunilor art. 567 din le-
gea pentru organizarea ad (iei locale. 

Eventualii apelan(i sunt rugafi 
a-$i deciara apelurile in intervalul de 
mai sus, carl se vor adresa la Comi-
tetului Local de Revizuire din Cluj 
se vor depune in primirea biroului re-
gistraturii dela aceastá Administrâ ie. 
Pre§. deleg. cons jud., êful  serv. fin., 

Dr  Sebesi  Ákos  T.  Szőcs 

Hirdetmény. 
Mi alólirt bankok, a kamattörvényre való tekintettel, a mai napon meg-

állapodtunk abban, hogy a nálunk elhelyezett könyv- és folyószámla!  be-
tétek után 1931 április hó 1. napjától 

a legalább 6 hóra lekötött betétek után évi 97o 
a látra szóló betétek után évi . . . . . . 8% 
az 5000 lein aluli betétek után évi . . . 6% 

kamatot fogunk  bruttó (a tőkekamatadó betudásával) a betéteseknek fizetni. 
Már most megállapodunk abban is, hogy ha a Banca Nafionalft  a 

jelenlegi 9̂ /o-os kamatlábát mérsékelné, az esetben a nálunk elhelyezett beté-
tek kamatlábát ugyanazon mérvben mi is csökkenteni fogjuk. 

1931 márc. 30. Odorheiu—Székelyudvarhely, 
Diesószentmártoni Alt. Hitelbank 

szék eiyad var helyi fiókja-
Közgazdasági Bank parajdi fiókja. 

Udvathelmegyei Takarékpénztár Rt. 
Székely udvarhelyt, székelykeresztnri, 

okláodi és parajdi fiókja. 

Vereinigte Gewerbe- n. Hypotheken-
bank (Egyesfiit  Ipar- és Jelz. Bank) 

székeiyndvarhelyi fiókja. 
Volksbank Ag. (Népbank) 

székelykeresztnri és erdósxentgyorgyi 
fiókja. 

Ddia Judccátoríe rura'á din Cristur. 
Nr, G. 5002—1930 

Pübl icat i ime de l ic i tat ie . 
Subsenoatul portSrel delfgat  pe 

láogá Judecfi'orie  rura á dia CrlHtur 
prin aceasta publicá. cá to baza deci-
ziusi Jadecároriei rura á dia Criatur, 
8ub No. G. 5002—1930 io favoa-
rea urisárítei AgroDomul soc. de aslg. 
din Brfi  v repr. prio Kisa Eugen 
adv. diu Brâ ov peotru incâ sarea 
creantei de 3100+202+3100|202 Lel 

acc se fíxeazá  tornsea de licita{ie 
pe ziua de 9 Aprilie  1931  ora  15 
p. m. la fata  locuiui in comuDa Gris 
tur QDdese vor vinde prio licitatiuno 
publica jQdiciard: m&§iDa de scris 
„Rcmiogtoa' dulap ptr. cSrfíí,  masa 
de birou divan Bcauoj etc. ia való* 
are de 8600 Lei. !• caz de qqtoío 
8ub prefat  de estiaarc. 

Preteoziunea da incassat fdce 
3100f3l00t202t202  Lei cap dobátida 
de 12Vo dela 8 ápr. 1929 iar epesele 
pSiiá acum atavente de 4938 Lei. 

Ck-istur, la 31 Martié 1931. 
lodeacifrahil  deleg. jud. 

A mult évről megmaradt 
kés/ileteink kiárusítása végett 
óboraink árát mélyen le-

száll itottuk. 
A Betlilen-utcai kisraktárban 

a kükailőmenti 
uradalmi óbort leuért, 

a palackos borokat SO leuért 

árusítjuk literenként, 

S z ö l l ő s i R-T. 

Raktáron kapható saját gyért-
minya és kaiöcböiő 

nagyságú kAUilvatlyuki aj reudsserű 
magas oyomasu tUiif«csk«ndö|  va|kÖ-
pQlÖ* — Javit minden fejia  gazdasAgi-
őa varrögépakatf  Bármioemo vaseterke-
set és kftiónbösÖ  tüaelfik  kiviteli vállalata: 
KelemenLaios 'akatoa, 
Odortaeia, Mircea Voda (Petőfi  utca) 18 sî m. 

Dela Judec&roria de Ocol din Oristor. 
Nr. 506-1931. 

Publicatiune de licitatíe. 
SubeeiBDatul grefier  prin aceaa á 

publicfi,  cá fa  baza deciziatii No. G. 
506—1934 a Judecfltoriei  de Ocü> d;a 
Gnotnr in favorui  reclacoantului Fdr-
kas Sáodor dn̂ v. in Criatur repr prla 
Dr. Fereocsy Pál advocat dom. lo Cris-
tur peotru ÍDcaBBarea creaotei 5300 
Lei SGcesori se fixeazá  termeo de 
licfaf  e pa eiua de 24 Aprilie  193  Z 
ora  li  d m. la fe^  locu ui ia co-
Duoa Cristur uode ae vor vioda 
priD licitatiuoe pubiicd jadiciarfi  1 
car, 1 Tacá, 1 vitel, 8 oi 20 de care 
de iád U valoare de 9200 Lei. l i 
caz de oevoie §1 bub pr«tul de esti 
mare. 

Preteoziunea care e da iccassat f  ca 
5300 Lpí capitRl. dobáQzile cu 100/» 
BOCutind dia 15 Doc 1928. iar apa-
Bele páoá acaai stabilíte de 3514 Lqí.. 

lutrncát mobiléié cari ajuog la 
lic'tatie ar fi  fost  pxecvate î de altü 

acetitia ar fi  cá$tigat dreptul de 
acoperire licitb̂ ia prezeotS este ordd-
natá fn  favorui  acestei fn  seozut 
art. LX. 1881. art. 192. 

Criatur, la 23 Martié 1931. 
V. Hrliea greflpf. 

Judecáturia ruralá dia Cristur. 
No. 688-1931. 

Publicatiune de licitatie. 
Subaemuatul ponárel prin ace 

astá pubhcá cá to bazH deciziuoii sub 
Nr 2n5—193y2 a judecá orie rur«!& 
dio Crietur fn  favorui  reclamantei so-
tiei lui Szávuly MártQD tá c. Doák 
Réza dom io Atid repr. prm advo-
cat Dr. Fodor BO dizaár dia Cri-tur 
peutru iocasarea cveantei de 12000 
Lai acceBorii ao fixeazá  termnia 
da licitatle pe ziua á^ 20  Aprilie  1931 
ora  16 d. m. la fafa  tocului fa  cooi.. 
Atid andé ae vor vinde prin Iicita|i-
uue publicá judiciará mobilele: 14 
buc aicriu etc. iu valoa'e de 6300 
Lei. Iq caz de nevoie sub prt̂ ul 
de extinare. 

PreteoEianea care e de iocaBsat face-
12000 Lei Capital, dobáâ .ile cu 15 5V 
socotiDd dela 13 Dec. 1930 iar spu-
sele pá á acum atabilite do 4303 Lei. 

lucrucát mobi'ele cari ajuog la. 
licitatio ar fi  fost  execvate $i de altü 

aceatia ar fi  cáatigat dreptul da 
acoperire hcitafia  prezeutá eate ordo* 
satá ÍQ favorui  aceBtora fa  senzuk 
art. LX. 1908, § 20. 

Criatur, la 11 Martié 1931. 
Hrixea por̂ árel. 

Br. Orbán Balázs>< 
utca 22 szám alatt 
3 szoba, konyha és 
mellékhelyiségek>^ 
bői álló lakás kiadó. 

jih 

Ha elegáns és szép 

Figyelem I 
Itt as alkalom a rotts gas • 
daiági v i i s o n y o k miatt, 
hogy huavótra na maradjoa 
•enkt raha nélktt), jó anyag-
ból káisitett rnhák 1000 lej. 

Tegyen próbaT&aarlAtt. 

GOLD IZIDOR. 

c i p ő t 
keresse fel 

akar vásárolni, ugy 

Kiadó 
l>luhár Gábornál 4 8zoba» konyha, 
csukott veranda. — Azonnal el-

foglalható. 
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Dobrai Károly 
cipő-üzletét, 

ahol a legkényesebb igényeket is ki-
•••i< •<•«••( 

elégítő dús választék áll rendelkezésre. 
Ugyanott mérték utáni megrendelések 
vétel-kötelezettség nélkül készülnek. 

ROnyTByomda RészTéiytiraaság Odorbein—Seékeiyudvarhety. 
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