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4 leu.
Odorheiu—Székelyudvarhely, 1931 december 25.

ElöflzetéBl ára^i::
Esrősz évre
200 leu.
Fél évre
lOO leu.
Meiryed évre
60 leu.

A mi karácsonyunk.
Az idén sok magyar otthonból hiányzik a kis Jézus karávs^sonyfája. Eltűnt a fény még
enal a napról is, sőt eltűnt a
meltíg is. Nélkülözés, szenvedés
és sirás cserélte fel a karácsonyi
hangulat gyermekörömeit. Az
idén nem jön az angyal. A borzalmas gazdasági válság befaigyasztott ajtót és ablakot, s a
zúzmarás üveglapon nem a forró
gyermeki kiváncsiság, hanem a
kétségbeesett sóhajtás olvaszt
kszomoru foltokat.
S a szegénység terhe mellett
lelki gyötrődés is éppúgy
)mja lelkünket. Tizenhárom
óta hordozzuk ezt a gyötrődést magunkban, s talán a hosszú
lő által okozott kimerülés miatt
ircangol az ma jobban, mint
likőr ezelőtt.
)e lehetetlen, hogy ne keés meg ne találjuk a kaTny vigasztalását ebben az
jtendőben is. íme, ugyanaz a
szenvedés és gond gyötri most
az egész körülöttünk levő világot. Hatalmas birodalmak népei
|és nagynevű államférfiak keresik
most ugyanazt a kivezető utat,
lelynek megtalálását mi tizen[rom év óta várjuk. El kellett
^eznie az idők teljességének,
a mi szenvedésünk az
[sz világgal közös lett. Adja
nekünk ez a felismerés a
•ácsonyi vigasztalást, ne enFjedjük magunkat a szenvedések
iniatt a végső kétségbeesésbe
:uhanni. Lehetetlen, hogy éppen
li ne kapjuk, meg a karácsony
vi^rasztalását és most mondjunk
le a reményről és a hitről, amikor az egész világ ugyanezzel a
reménnyel és hittel várja a megváltó gondolat karácsonyi megszületését.
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karácsony másodnapián déli 1 óráié
karácsony másodnapján déli 1 óráig
dolgozhatnak.
Ez alkalommal is nagyon sok
ipari ügyben kívántunk és tudtunk
volna panaszokat felsorakoztatni, mert
a mai helyzet a nagy munkanélküliség
miatt már elviselhetetlenné vált, hogy
az össziparosság egy kórusban tudná
elsírni mindazon panaszokat és szenvedéseket, amelyek ebben az évben
értek mindnyájunkat. De most elhagyjuk ezeket, tekintettel a közeledő karácsonyi szent ünnepre. Hiszen a karácsony a szeretet ünnepe, a karácsony
hozta el nemcsak a bethlehemí pásztoroknak, hanem az egész világnak
is az örömhírt, hogy megszületett a
nagy Megváltó, aki mindnyájunknak
elhozza azt az áldást és segedelmet,
amelyet az egész világ vár az Üdvözítőtől.
Sajnos, fekete rámába kell, hogy
helyezzük az 1931 évszámot, amely
mindnyájunknak csak csalódást, bánatot és szenvedést hozott. Talán ez
az év az utolsó határidő az össziparosság számára, amelyen tul már
menni nem lehet. Ezzel az évvel be
kell zárulnia a nélkülözések és szenvedések sorozatának, mert már határozottan megállapítható, hogy az iparosság tönkremenése általában be is
fejeződött, már szinte nincsen veszíteni valója.
A karácsonyi ünnepek alatt keressük fel Istennek házát, a templomot,
dobjuk ki gondolatainkból a gyötrő
gondoktól keltett rossz érzéseket és
emeljük fel lelkünket a Megváltóhoz,
aki mindnyájunkért meghalt, hogy a
nagy a bűntől és kárhozattól .az emberiséget megszabadítsa. Az Üdvözítő
megszületésével a hit és remény töltse
be minden embernek a lelkét, ennek
az Üdvözítőnek a megszületése legyen
a mi reménysugarunk, amely meg
kell, hogy világítsa az életnek az életbe
vezető útját, amelyet a jövő esztendőben kell, hogy újból megtaláljunk.
E szavakkal kívánunk ipartestületünk ugy helybeli, mint vidéki tagjainak boldog karácsonyi ünnepeket.

Megdölj>bentő híradást veszünk a lenne ez a rabszolgaság különösen a
Cufentul hasábjairól. Vármegyénk pre- Nagyküküllőhöz csatolt területre nézve,
fecije, dr. Cupárescu Vasilie hosszú amely ott, a tőle fajilag is különböző
nyilatkozatot adott a lap tudósítójának, népek malomkövei közt néhány eszamelyben azt a nézetét és óhaját fe- tendő alati felőrlődne.
Nem a területi fekvés s az önjezi ki, hogy Udvarhelymegyét meg
kell szüntetni s a megye területét fel álló megyei berendezkedés miatt vankell oszlani Marostorda és Nagykü- nak elzárva a lakosság >lélegzési ut*
küllő megyék között. A tervet a prefect jai«. Tizenhárom súlyos esztendő mosazzal indokolja, hogy az a lakosság toha elbánásai szorították meg nyaérdekeit szolgálná, mert a mai hely- kunkon a hurkot. Mi még emlékszünk,
zetben a lakosság örökös szegénységre hogy mi volt nekünk az agrárkisajávan Ítélve, lélekzési utjai el vannak títás, az adónyomoritás, a cégtábla, a
zárva. A megye megtartása mellett el- szekértábla, a nyelvvizsga, a magyar
lenben semmi egyéb nem szól, mint tisztviselők elbocsátása, az állampola történelmi hagyomány és az a po- gárság, a siguranca s az életlehetőlitikai érdek, hogy a székelyeket egy ségek száz meg százféle mesterséges
tömbben tartsák együtt a Magyar Párt korlátozása. Sohasem akadt egy jobbkéz, amely hónunk alá nyúlva felerendelkezésére.
A kettős indokolásból, jól tudjuk, melt volna, amelyet szeretettel nyújmelyik az igazi. Nincs olyan ember, tottak volna felénk. Pedig a mi lélekakivel el lehetne hitetni, hogy e megye zési útjainkat csak a szeretet nyitlakossága felgazdagodna, ha hatósági hatná ki. A mai gazdasági leromlásés egyéb ügyes-bajos dolgaiban ez- ban különösen nem segítség nekünk,
után nem Székely udvarhelyre, hanem h a ' szélnek eresztik az egész várSegesvárra és Marosvásárhelyre kellene megyét.
Ha ry^m emiitette volna a prefect
vándorolnia s ha gazdasági és kereskedelmi központja is a jövőben ez a nyilatkozatában a Magyar Pártot, a
két idegen város lenne. Nem kell bi- történelmi hagyományt, a székelység
zonyítani, hogy ez az egész megye- politikai érdekeit, akkor talán nehebeli gazdatársadalom tönkretételével zebben lehetne e szin-magyar várvolna egyenlő. És mi lenne a mi szék- megye felosztásának tervében politikai
városunkból ? Tönkremenne végleg az célzatosságot látni. De ezen utalás
ipar, a kereskedelem. Megszűnnének nélkül is csupán politikai célzatossáa nagy hivatalok, elenyészne a fo- got kell látnunk a megnyilatkozásban,
gyasztó osztály jelentékeny nagy része. azt az állandóan lappangó és folyton
S a koldussá tett vármegye ketté vá- ujratámadó törekvést, amely be akarja
gott lakossága két nagy vármegye köz- olvasztani a székelységet, a Bratianu
ki tpartestülflt e>nökséog«
terheihez lenne kényszerítve hozzájá- Jonel féle uralkodási elv alapján, amely
rulni, amely két vármegye idegen ér- kimondotta, hogy husz év múlva Rodekeiben elenyésznének a saját élet- mániában nem lesznek kisebbségek.
Megírtuk november 7 ki számunkérdekei s a szellemi, a kulturális és
Annál keserűbb dolog, hogy ezen
ban,
hogy a városi ínterimár bizottság
gazdasági haladás minden reménye és ujrafelmerült tervet most éppen a várFop Jonel végzett joghallgatót, Pop
kilátása nélkül csupán jobbágya és megye prefectje képviseli és megyénk Sever prefecturai igazgató (alispán)
szolgai adófizetője maradna örökre ez felosztása ellen éppen a megye pre- öccsét, impiegat nak nevezte ki a primáriához és pedig pályázat nélkül.
uralkodó vármegyéknek. Elviselhetetlen fect iével szemben kell tiltakoznunk.
Ugy látszik, az ínterimár bizottság
megszívlelte ezen utóbbi megjegyzésünket, a kinevezést visszacsinálta s
A Nyugdíjasok Egyesületének
most már pályázatot hirdetett az uj
közlései.
Országos kirakó vásárok: decem- állásra. A pályázat eredményeképpen,
Teljes bizonytalanság és a leg-. ber 30-án Medgyes, Szék, január 2-án amint gondolható volt, újból Pop Jonel
nagyobb mérvű lehetetlenség uralko Makkfalva, 4 én Kisapold, 5 én Keresd, nyerte el az állást a 14 én tartott, tadik a nyugdijak kifizetése körül. Min- Mocs, 6 án Erdőszentgyörgy, 7-én nácsülés határozata szerint. Az állás
betöltése azonban ezúttal is szabálydent megmozgattunk, nap-nap után Csikszépvíz.
ellenesen történt. A köztisztviselői szakilincseltünk
a
pénzügyigazgatónál,
Az idén nincs karácsonyfa hogy a több hónapra visszamenő hátIsmét figyelmeztetjük az érdekel- bályzat 77. §-a szerint ugyanis uj,
a magyar otthonokban. De gyúl- rálékainkból legalább egy hónapi nyug- teket, hogy az egészségügyi hivatal- kezdő tisztviselőt csak impiegat staminőségben (fokozatban) szabad
janak fel minden magyar lélek- dijat kikaphassunk a karácsonyi ünne- hoz a működési engedély iránti kérést giar
minden iparengedéllyel rendelkező kö- kinevezni, amivel 2600 lej havi fizetés
pekre,
azonban
teljes
sikertelenséggel
ben a karácsonyi gyertyák, mert járt minden itthoni eljárásunk. Sőt a teles benyújtani folyó hó 31-ik nap- jár, míg az int. bizottság kinevezése
^az idők teljességében született dr. Jonas képviselő által küldetett egy- jáig, ezért, a kellemetlenségek elkerü- 4300 lej fizetéssel dótálja a szóban
millióhétszázötvenezer leu acreditiva lése érdekében, igyekezzék mindenki levő kezdő tisztviselőt.
leg a megváltó Jézus!
Nem akarunk most arra utalni,
összege is belehalt a régebbi előlege- azt sürgősen beadni. A megfelelő
zések kiegyenlítésébe, mert év vége nyomtatványt ipartestületünknél min- hogy milyen felzudulást és hírlapi
van és nem mehet át a jövő évre denki megkaphatja és azt díjmentesen cikkezést váltott volna ki egy hasonló
lyelem!
kinevezés, ha azt a >magyarpárti<
portofoliu (kölcsönvett hitelezés). Vagy- ki is töltjük.
sgjatányosabban. legszebben javita- is inkább a rubrika nyerjen kielégíA munkaügyi minisztérium elren- városi tanács csinálta volna. Talán
[.nak és njra fényeznek
tést, mint az élő nyugdíjas égre síró delte, hogy kedden, szerdán és csü- még a tanács feloszlatását is maga
1 Hiába, az intézők még törtökön, vagyis a karácsony előtt után vonta volna az. De mindenesetre
s s á r c i p ő k e t nélkülözése
nem
nyugdijasok,
ezek szomorú sor- levő három napon az üzletek ne tart- rá kell mutatnunk arra, hogy a város
la B 6 l a gammivulkanizáló műsanak délben zárórát, este pedig 1 nehéz anyagi viszonyai ma fokozotin. Ugyanolt minden méretű sát még csak látják, de nem élik és
nem érzik.
jelen évben nyugdíj- órával tovább naaradhassanak nyitva. tabban megkövetelik a takarékosságot,
bicikli-gumm t felelősség meltanizálok
Minden méretű kifizetésre már alig van kilátás. Csak
Azonban délben a tulajdonosok köte- ami az adott esetben éppen könnyen:
lit a legmagasabb áron veszek. tovább türünk, tovább nélkülözünk,
lesek tisztviselőiket és alkalmazottaikat magával a törvénnyel lett volna indofOLY-féle vendéglő ndvarán» amíg bírjuk.
Az elnökség. felváltva ebédelni küldeni. A borbélyok kolható.

Kinevezés a városnál

Ipartestületi ügyek.

Skeresxt-tér 1.

lOZI. — Csak péntek délután fél 6 és este fél 9 órakor A JAZZ-KIRALY, színes, éneklő hangos film. Bővebbet a hírek között.
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SZÉKELV

KÖZÉLE'

Tehát a mi róvásunkra menő revízió- teti Radu Jonescu felszólalását, mely
ról volna csupán szó. Nov, 18 ikán a diákság kisantant szervezetének megRomán lapszemle.
Grandi Washingtonban eszmecseiét alakítását .és tenntartásál a magyar
folytatott Borah szenátorral. A beszél- diákság revíziós f»gítácíója szempontAz összes bukaresti lapok nagy getés 25 percig tartott: csak ennyire jából tartja szükségesnek.
részletességgel foglalkoznak azzal az volt szükség, hogy a fascista Itália és
«
interpellációval, melyet Dumitrescu a legdemokratább köztársaság képA
Curentul
december
14-iki szá
Braila liberális képviselő a revíziós viselői megértsék egymást s megállamában
háromhasábos
cikkben
dicső
hadjárat dolgában a kormányhoz in- pitsák teljesen egyező meggyőződésüiti
Cupárescu
udvarhelymegyei
prefectézett. Az interpellációt az Universul
két a békeszerződések revíziójának és
december 15 iki számában részletesen a hadi kárténtések, valamint hadiadós- tust s tőle hosszú nyilatkozatot közöl.
Cupárescu annak a nézetének adott
ismerteti a -következőkben:
ságok eltörlésének szükségességéről. kifejezést, hogy Udvarhelymegyét MaAmíg a reviziónizmus csupán az Mmdezzel azonban nem akarok e rosiorda és Nagyküküllő közölt feltételégedetlenség morgása volt, jogos és vitának pesszimista jelleget adni. Meg lenül fel kell oszlani és igy teljesen
okos is volt, hogy nem vettük számba, vagyok róla győződve, hogyha a kis
megszüntetni, még pedig éppen a meA magyarok azonban 13 év alatt sem antant és Lengyelország 70 milliós gye lakossága érdekében. A megye
vigasztalódtak meg s a pesti Szabad- lakossága hiven kitart Franciaorszag megtartása mellett, szerinte, nem szól
ság téren félárbocra eresztették a tria- mellett, a békét semmi sem zavarhatja egyéb, mint a történelmi tradició és
noni lobogót. A magyarok nem tud- meg. A nemzetközi konfliktusokban az a politikai érdek, hogy a székelyeják elképzelni a békét revizió nélkül azonban döntő szerepet játszik az ket egy tömbben tartsák együtt a Mas ebben annyira ellentétes az állás- erkölcsi tényező. Németország, mely gyar Párt rendelkezésére. Ez azonban
pontunk, hogy közöttünk áthidalás 44 évig készülődött óriási katonai ere
azt jelenti, hogy a megye lakosságát
nem képzelhető. A békeszerződések- jével a világháborúra, azért vesztette örökös szegénységre iiélik, mert a mai
nek lehetnek kisebb hibái, lényegében el azt, mert számításon kívül hagyta helyzetben lélekzésí utjai el vannak
azonban igazságosabb szerződéseket a morális tényezőt. Csak az erőszakra zárva. Hosszan felsorolja azokat az
nem ismert a világ. A reviziónizmus támaszkodva, kihivta maga ellen a érdemeit, melyeket a megyei lakosság
egyre bátrabb lett s ma Magyaror- világ erkölcsi erőit. Ma Németország anyagi terheinek könnyítésével, külöszág hivatalos politikáját alkotja. Ma jóvá igyekszik lenni a tegnap hibáját. nösen azonban a román lakosságnak
már mindennek a trianoni békeszer- Nekünk pedig az a kötelességünk, szerzett kedvezményekkel gyűjtött: a
ződés az oka, A mindig rosszul in- hogy az oldalunkon álló igazságot román községekbe bevezettette a teleformált pacifisták beleestek ebbe a hangsúlyozzuk, inert hiszen mi nem font, útjaikat a megye költségvetéséhálóba, Rothermere térképei ellenünk annektáliunk, hanem csupán felszaba
ből megjavíttatta, az árviznek kilett
hangolták Anglia és Amerika közvé- ditottunk területeket. A mi hibánkból házak tulajdonosainak megfelelő házleményének egyrészét s ma Olaszor- történi, hogy ez a mozgalom nagy helyeket osztatott ki, s az utóbbi időszág is, mely velünk együtt küzdött sikereket könyelhet el. Sürgős szük- ben több román megyei tisztviselőt
és nyert a világháborúban, ellenünk ségesség, hogy felvegyük a küzdel- nevezett ki. Azonkívül pedig elhatá
fordult, amit nagy keserűséggel kell met s minden erkölcsi és szellemi erőt rozta, hogy a megye hivatalos lapját,
megállapítanunk. A fascista Olaszor- mozgósítsunk. Nagy mulasztásnak a román falusiak épülésére, irodalmi
szágot teljesen megnyerték. Mussolini tartja, hogy a római román követség melléklettel bőviti ki.
nyilatkozata óta, hogy a szerződések üresedésben van. Nem kevésbbé azt is,
*
nem válhatnak koporsókká, melyek hogy az olyan vendégek, mint BeihA Lupta december I7 iki, terjeörökre elzárják egész népek aspirá- len, ellentéteket okozhatnak. Bizonyos,
cióit, néhány év teli el s ezalatt Itália hogy volt miniszterelnököknek audien- delmes jubileumi számában, melyet
a szavak mezejéről a teltek terére cia kérését nem tagadhatja meg Bt fennállásának 10. évfordulójának szenlépett. Borah azt mondja, hogy »nó- uralkodó. Magának a népnek keil tehát tel, E. D. Fagure külön cikkben fogzete szerint a versaillesi és a saint- megmondania, hogy Bethlen gróf lalkozik Cuza reviziónisia parlamenti
germaini békét békésen vagy erőszak- Nagyrománia területén nem kívánatos felszólalásával. Hivatkozik az országkal, de mindenesetre módosítani fog- vendég. Bizik abban, hogy a minsz gyűlési naplóra, mely tanúságot tesz
amellett, milyen ellenhatást váltott ki
ják* s a lengyel korridor megszűnte
terelnök személye kezesseg a szerzőminden hang, amely a revízió
lését, valamint Magyarország restaurá- dések és a határok megváltoztatha- eddig
ügyében
emelkedett, akkor is, amikor
cióját követeli. Grandi Berlinben a tatlanságára.
azt idegenek, vagy szomszédok emel
duce üzenetét adta át, mely szerint
*
ték. Ma lehetséges az, hogy éppen a
az nem tudja elképzelni Európa bécsorbítatlan nemzetiség képviselői a
kéjét a szerződések revíziója nélkül.
A Dimineafa december 19 iki német magyar fajvédelem szövetségeA mindig jól informált francia ujság- számában részletesen beszámol a ro- .seinek jelentsék ki magukat. Csodál
irók pedig ugy tudják, mind a Wil- mán nemzeti diákság nagyszebeni kon
kőzik azon, hogy az a válasz, melyet
helmstrasse, mind Hittler Ígéretet gresszusáról, amelyen a német hit- Dímltrescu Bráila interpellációjára a
tettek Itáliának, hogy a revizió a mai lerista diákság egy delegációja is meg- kormányelnök adott, egyetlen szóval
olasz integritást nem fogja érinteni. jelent Kari Motz vezetésével. Ismer-

Az állatok üdvözlete.
(Karácsonyi mese.)

Irta: Ju/es Lemaiire.
Szefora anyó Bethíhemben lakott.
Egy kecskenyáj meg egy fügeföld jövedelméből élt.
Fiatal korában egy papnal szolgált, ezért vallásos dolgokban sokkal
jártasabb volt, mint mások, akiknek
társaságához tartozott.
Mikor falujába visszatért, férjhez
ment, több gyermeke született, de elvesztette ugy a férjét, mínt gyermekeit. Ezek után vagyoni tehetsége szerint segiteni kezdte az embereket, de
szeretetét inkább az állatokra fordította. Madarakat és állatokat szeJditett; elhagyott kutyákat és elűzött
macskákat gyűjtött össze; s kis házikója megtelt ezekkel a szánalmas
barátjaival.
Szerette az állatokat, nemcsak
jámborságukért, nemcsak azért, mert
a legteljesebb odaadással ragaszkodnak shhoz, aki őket szereti, s mert
páratlanul hűségesek, hanem azért is,
mert rendkívüli igazságérzet lakozik
bennük.
Nem tudta megérteni, miért szenvednek azok, akik nem tudnak roszszak lenni, s akik nem tiporhatnak
törvényt, mert nem is ismerik.
Az emberek szenvedését valahogyan megmagyarázta magának. A pap
oktatása folytán nem hitte, hogy mindennek vége lesz a »halottak orszá
gá« nak csendes békéjében, sem azt,
hogy amikor eljövend a Messiás, csak
Izrael népe számára alapítsanak földi
uralmat. Az »Isten országa« lesz a
siron tuli igazság országa. Ezen a
világon tisztán meg fog]uk látni, hogy
az elvett szenvedés nem egyéb, mint
bűnhődés. Ami pedig az el nem vett
és hiábavaló szenvedést illeti — mint
a kis gyermekéi vagy egy szerencsétlené, aki alig szenvedeti — az nem
íesz egyéb egy rossz álomnál, mely

legalább ís egyenlő mértékű boldogsággal fizettetik meg.
— Hát a szenvedő állatok ? Hát
azok, amelyek kegyetlen betegségek
következtében lassan múlnak ki, —
mint az emberek — végig ludná'ok
azokat nézni szánalom nélkül? Hát
azok a kutyák, amelyeknek elveszeti
a gazdájuk — akihez olyan szorosan
hozzátartoztak — e miatli bánatukban lassacskán hogy elpusztulnak ?
Hát a lovak, amelyeknek hosszú nappaluk nem egyéb, mint lihegő erőlkö
dés, az ütések súlya alatt verzŐ kime
rülés, s amelyeknek még a pihenése
ís olyan siralmas a szük istállók sÖ
tétjében? Hát a vadállatok, melyeket
felőröl a unalom ketrecük vasrácsai
között ? Hál a többi szegény állat,
melyeknek az élete nem egyéb reménytelen fájdalomnál, s amelyeknek
még hangjuk sincs, hogy megértessék
velünk, mit szenvednek, vagy, hogy
legalább átkokkal könnyitenének magukon ? Mire való ezeknek a szenve
dése ? Miért bűnhődnek ezek? Vagy
milyen jutalmat várhatnak ?
Szefora anyó nagyon egyszerű
öreg asszony volt; de minthogy gyermekiesen szomjazta az igazságot, ezek
a kérdések igen gyakran gyötörték a
lelkét; s valami megmagyarázhatatlan
rossznak a gondolata elsőtétitefte előtte
napjaínak a szépségét és Juda országa dombjainak üde szinél.
Midőn a szomszédok eljöttek,
hogy elmondják neki: »megszületeit a
Messiás", egy angyal mondta nekünk
a mull éjszaka ; egy istállóban van az
anyjával innen egy negyed postá
nyira; és imádkoztunk hozzá«, Szefora anyó ezt felelte :
— Majd meglátjuk.
Mert nem tágított a gondolatától.
Este, miután ellátta a kecskéit,
miután a többi barmait is megetette
és megcsókolta, elindult a csodálatos
jászol felé.
A kék éjszaka varázslatában a
mező, a sziklák, a fák, de még a fű-

szálak ís megmerevedetteknek látszottak a boldogságtól. Az ember azt
hihette volna, hogy minden e földön
elvarázsolva pihen. De Szefora anyó
nem felejtette el, hogy ebben az órában is, a termeszei igazságtalansága
folytán, jóvátehetetlen dolgok történhettek ; nem (eledíe el, hogy e széles
világon éppen ebben az órában sok
beteg embc:r, aki nem volt mind rossz,
hogy fetrenghet tüzes ágyában halálos verejték között; utasokat fojthattak meg az uton, — embereket bántalmazhattak más emberek, anyák sírhattak kicsiny gyermekeik holtteste
felelt és állatok szenvedhettek kimondhatatlanul, anélkül, hogy tudták volna,
miért . . .
Maga előtt halvány fényt látott,
amely mégis olyan élénk volt, hogy
meghomályositotta a világ fényét. A
fény abból a jászolból sugárzott ki,
mely egy sziklába volt vájva és természetes oszlopokon állolt.
A bejáratnál behajlított térddel
tevék aludtak, körülvéve egy csomó
csiszolt és festett edénnyel, gyümölcscsel telt kosárral, kibontott nehéz
szőnyegekkel és télig nyitott kisebb
ládákkal, melyekből ragyogva csillogtak ki az ékszerek.
— Kik ezek ? — kérdezte az öreg
asszony.
— Megérkeztek a királyok — felelte egy férfi.
— A királyok ? — mondotta Szefora anyó, összehúzva a szemöldökét.
Az öregasszony belépett az istállóba, meglátta a Gyermeket, jászolban, Mária és József között, a három
napkeleti királyt, látott pásztorokat és
földmíveseket, feleségeikkel, fiaikkal és
leányaikkal és az egyik sarokban egy
szamarat és egy ökröt.
~ Várjunk, mondá magában.
A három király a Gyermek felé
közeledett és a pásztorok illedelmesen
félreálltak előlük. De a Gyermek intett
a pásztoroknak, hogy jöjjenek közelebb.

sem emlékezett ot
ről Vannak azonbarra paí
előjogokat élvező em'berek, akií
a revizionistákkal is közös gyékényé?
árulhatnak, anélkül, hogy a kormány
és a többség fellépjen ellenünk. Ebből
olyan bizonytal anságok származhatnak, amelyek nemcsak a kormánynak,
hanem az országnak is ártalmára lehetnek.
«

Az Ordinea december 19 iki számában egy cikket ismertet, melyet
Lengyel Emil, a new yorki The Annalisi cimü lapban Magyarország állítólagos fegyverkezéséről ír. A cikk
szerint a 900 millió pengős magyar
költségvetésből 370 millió pengőt, tehát
annak 40Vo át fegyverkezési célokra
fordítanak. Ezeket a kiadásokat a különböző minisztériumok költségvetéseiben dugták el. Az elmúlt évben
kapott 5 millió fontos kölcsön legnagyobb részét szintén hasonló célokra
fordították. Ennek az országnak négy
légi kikötője van, melyek egyenként
és naponként 6 repülőgépet szolgálnak
ki. Ugyanakkor pedig, jegyzi liseg
ehhez az ismertetéshez a lap, a mi
parlamentünkben a Nemzetek Szövetségét támadják, mely a békeszerződéseken épül fel s a miniszteri székek
hallgatnak. Másfelől pedig a hadügyi
költségvetésünket annyira megnyirbál •
ták, hogy az a honvédelem róvására
megy. — Hasonló értelemben foglal
kocik ezzel a kérdéssel a Viilorul is
december 17 iki számában. Emlékeztet
arra a heves vitára, ami a francia
parlamentben a külföldi állam' 'V
engedélyezeit kölcsönök íölöt'
Ezek között szerepel Magyar'
még pedig 20 milliárd franl
nel. Magyarország ezt a pé'
felszerelésekre fordította, ugí>»
ma Európa legszegényebb or5,ífi»j
Európa egyik legmodernebb hads<
gével rendelkezik. A francia kölcsön^
liika az, hogy a hadi megrendf'
nagyrészét a francia Schneidet
sot-gyár kapta. A Magyar
Iroda pedig, mely 9 millió • ^ '
kos alappal rendelkezik, goir
5PI'
arról, hogy a francia sajtó hav
Hogy a Creusot-gyárban készt^v
torkát pedig ki ellen akarják f^
arról fölösleges beszélni.
^^
Szefora enyó meg sem mozduifT
A Gyermek rátette kezecskéjét
előbb az asszonyok és leányok fejére,
mert azok jobbak és többet szenvednek, azután a férfiak és legények
fejére.
f
És Mária mondta nekik :
— Legyetek türelmesek, ő szeret
titeket és azért jött el, hogy szenve^'
jen veletek.
Ekkor a fehér király azi hij
hogy rákerült a sor. De a Gyért
egy szelíd mozdulattal a fekete kii
hivta, majd a sárga királyt.
A fekete király szorosan bel
és beolajazott fényes hajával, s fül
érő szájával nevetve, az ujszülöttnl
halcsont nyakéket, különböző sziní
kövecskéket, datolyát és kókuszdiót
ajándékozott.
És Mária mondta nekí:
— Nem vagy rossz, de tudatlan,
vagy. Próbáld csak elképzelni magadnak, mi volnál, ha nem lehetnél '.<irály
az országodban. Ne egyél több embert és ne verd alattvalóidat.
A ferde szemű sárga király szörnyekkel hímzett selyemdarabokat, kínai edényeket (melyeknek a mázába
a hold sugarai mintha bele leltek volna
rögződve), csodálatos módon kidolgo
zoit elefántcsont gömböt, melyen az
ég a csillagokkal és a teremtés összes
állatai voltak ábrázolva, azután nemes
cserjéken termett és a legalkalmasabb
időszakban szedett teával megrakott,
zsákokat hozott ajándékba.
És Mária mondta neki:
Ne rejtőzz el többé a te néped-j
nél. Ne hidd, hogy minden bölcsesség
tebenned és a te fajodban rejlik. Le^
gyen gondod azokra, akik csak
rizst esznek.
A katonaruhába öltözött feh^
rály finom ezüstneműekei, csí'
díszített fegyvereket, a legszej
nyokról mintázott faragott
kákát és a Platón nevü tuj
tartalmazó bibortokokat aj
a Gyermeknek.
És Mária ezt mondta
— Igazságtalan hábi
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SZÉKELY KÖZÉLET
nyugtákat, utalvány-szelvényt stb., amelyek alapján a bizottság megállapítja, hogy a segélyezőbizottság, beleértve a ^Székely Közélet« által vezeted gyűjtés eredményét és a más
M Lapok december I9-i'd vidékekről az Udvarhelymegyei Ta
»Az Udvarhelymegyei Ta- karékpénztárhoz küldött öszegeket
Ir szanálása® cimen dr. Lé- is, készpénzben összesen 102,599 lejt
vai Lajos által irtt cikk rám vonatkozó gyűjtött, mely összegből a bizottadatai nem felelnek meg a valóságnak. ság által betekintett és szabályszerűA szóbanforgó gyűlésen nem azt aján- eknek talált nyugtái? szerint kifizettelottam fel, hogy »az általam kezelt felső- tett a tüzkárosultak igazolt meghatalsófalvi tíizkárosultak javára Össze- mazottjainak kezéhez 71,719 lej és
flyüjtött összeget tejes egészében a 'gy a gyűjtött összegből csak 30,880
szanálás javára forditom« — hanem lej van takarékpénztári kezelésben.
csak azt mondottam, hogy a még taA hivatkozott folyószámla-kivokarékpénztári betétképpen kezelt öszszeggel járulok hozzá a szanáláshoz. nat alapján megállapítja a bizottság,
Ez pedig nagy külömbség, mert az hogy a gyűjtés eredményeképpen mintegész gyűjtési akció eredménye, vagyis egy 44000 lej olyan időben érkezett
az ^összegyűjtött öszeg't. 102.599 leit teszközvetlenül a takarékpénztárhoz, amiki, a takarékpénztár pedig csak 30.880 kor a kifizetésekre vonatkozó bankleit kezel betétképpen. Az összeg többi korlátozások már fennállottak.
részét a tüzkárosultak megkapták. így
Megállapítja a bizottság, hogy ügya dr. Lévai Lajos által hozzám intézett vezető alelnök 10,354 lejt folyó évi
kérdések, lényegükben, elesnek, egyéb- szeptember 30-án vett fel a Megyei
ként pedig feleletet ad azokra az alább Takarékpénztártól és juttatta a tüzkáközölt jegyzőkönyv.
rosultakhoz, vagyis olyan időben, ami- I
kor a betétekből valamit felvenni a
Székelyudvarhely, 1931 dec. 23.
Dr. Hinléder Fels Ákos. beállott korlátozások miatt a lehetetlenséggel volt határos.
A természetbeni adományokra voJegyzőkönyv.
natkozó bevételi és kiadási okmányokat
Felvétetett Székelyudvarhelyen 1931 felülvizsgálva, a bizottság megálla
december 22-én délután 4 órakor az pitja, hogy az adományok rendeltetési
Országos Magyar Párt udvarhelyme- helyükre jutottak kellő időben.
gyei tagozata által a felsősófalvi tüzA bizottság foglalkozott a makárosultak segélyezésére alakított bi- radványösszeget kezelő Udvarhelymezottság ülésén.
gyei Takarékpénztár kényszeregyezségi
ügyével és ezzel kapcsolatosan a hiJelen vannak:
Dr. Mezei Ödön bizottsági elnök, vatkozott bank ügyeinek szanálása
Frölich Ottó és Dr. Nagy Lajos bizott- érdekében a betétesek által megindísági tagok, Dr. Hinléder Fels Ákos tott mozgalommal, s elhatározta, hogy
hozzájárul ahoz, hogy a még keze
m. párti ügyvezető alelnök.
lésben levő 30,880 lej 50®/o ával elElnök az ülést megnyitva, a jegy- sőbbségi részvény jegyeztessék, a mázőkönyv vezetésére Dr. Nagy Lajos sik öO®/o pedig zárolt betétként kezelbizottsági tagot kéri fel. Elréndeli a tessék, mert az a meggyőződése, hogy
számadások és okmányok megvizs- ezen összeget teljes egészében csak
gálását.
ugy lehet megmenteni, ha az intézetDr. Hinléder Ákos bejelenti, hogy nek a mai nehéz pénzügyi viszonyok
az adakozások részben készpénzben, mellett módot nyújt arra, hogy műrészben pedig természetban adattak ködését újból megkezdhesse s igy fiés igy ezekről elkülönítve számol be. zetési kötelezettségeinek eleget tehesA bizottság rendelkezésére bocsátja sen, amit a kényszeregyezségi eljárás
az összes bevételi és kiadási tételekre megszüntetése nélkül elérni ugy sem
vonatkozó okmányokat, takarékpénz- tudna.
tári számlakivonatot, nyugtákat, ellenA bizottság a vizsgálat rendén
megállapította, hogy ügyvezető alelselj, tartózkodj azoktól a kedvtelések- nök a gyűjtést a legnagyobb embertől, melyek a lelket kőkeménnyé teszik. baráti készséggel végezte, a begyűjHozz igazságos törvényeket és hidd tött pénzek kezelése körül kifogástalan
el, íipgy mindenki részére és a te ré- gondossággal járt el, a kezéhez beszedre is jó, ha birodalmadban senkit folyt összegeket gyümölcsözés céljából
sem bántalmaznak.
késedelem nélkül takarékpénztárnál
És a pásztorok és földmivesek helyezte el, miért is a bizottság neután a Gyermek megáldotta a királyo- vében Dr. Mezei Ödön elnök Hinléder
kat azon sorrendben, mint ahogyan Fels Ákosnak buzgó munkásságáért
'magához hivta.
hálás köszönetet mond és az ülést
bezárja.
*
K. m. f.
Szefora anyó gondolatokba méDr. Mezei Ödön sk.
lyedt :
Frölich Ottö sk.
— Ez a rendezés alaposan meg Dr. Nagy Lajos sk.
volt fontolva. A Gyermek azokkal
kezdte, akiknek nagyobb szüksógük
Egy húszéves évfordulóra.
van az ő eljövetelére. Megérteti magát
világosan, hogy gondja van az igazságra, s hogy uralma visszaállittatik
A mult vasárnap a helybeli róm.
akár ezen a világon, akár a másikon. kath. egyháztanács gyűlést tartott,
Édesanyja máskülönben igen jól be amelyen bensőségteljes ünneplésben
szélt... De még se gondolt mindenre, részesítették Pál István prelátust abból
valamit kifelejtett. Mit tesz majd az az alkalomból, hogy éppen most volt
állatokért ?
20 éve annak, hogy gróf Mikes János
De Mária meghallotta a gondola- utódjaképpen átvette az udvarhelyi
tát. A Gyermek felé fordult, s a Gyer- plébániát, s egyúttal a nagykiterjedésű
mek a szamár és ökör felé fordult.
esperes-kerület vezetését.
Legnagyobb részt nehéz időket
ölel fel ez a husz esztendő. De ha
A sovány és rühös szamár, az ezek a nehéz idők nagy alkotásokra
elég kövér, de szomorú ökör Jézus nem is voltak alkalmasok, annál infelé közeledett és megszagolta őt.
kább próbára tették a vezető egyéniA Gyermek egyik kezét az ökör ségeket abban a tekintetben, hogy
orrára tette s a másikkal könnyedén megőrizzék a mult értékeit, fenntartmegszorította a szamár fülét.
sák a lelkek egyensúlyát, s általában
És ugy tetszett, hogy az ökör a rájuk bízottakat hiánytalanul átmosolyog, s a szamár szeméből két mentsék a következő nemzedék szánagy könnycsepp csordult alá, mely mára. Pál István ennek a feladatnak
elveszett az érdes szőr között.
kiválóan megfelelt, azzal a gazdag tuUgyanebben az időben a bejárat- dással, körültekintő bölcsességgel és
inál levő tevék közül az egyik csen- tapintattal, amelyet már megelőző —
bejött, a jászol felé ment és státusreferensi — magas állásában álílommal nyújtotta fejét a Gyermek talános nagy elismerésre érvényesített.
Itteni plebánoskodása alatt ezt az elismertetést és nagy tekintélyt állan^fora anyó megértette, hogy dóan csak öregbitette és ennek egyik
itett ez és azt is, hogy a szén- fényes bizonyítéka, hogy a megye
átok részére is van paradicsom, közönsége az 1922 évi választáson
jt a sor rákerülvén, ő is egyhangúlag a román parlament első
felé közeledett.
magyar szenátorává választotta. Ér="180014001 fordította: Buna Anna.demeit a róm. kath. egyház feje, a
pápa Is méltányolta és elismerte, ami-

itkozat.

kor 1923 évben a pápai prelátusi magas címmel tűntette ki.
Hogy kiváló értékeit általában
mennyire számon tartják és megbecsülik, egyik jele az is, hogy a néhány
évvel ezelőtt, az egész erdélyi r. kath.
egyházmegyére kiterjedő hatáskörrel,
megszervezett nevelési bizottság elnökévé tették, s ezt á tisztséget is ma
is ő tölti be. Ezenkívül alig van az
egyházmegyének fontosabb ügye, amelyben a főhatóság az ő tanácsát
ki ne kérné.
Ezek az érdemei, értékes és kiváló tulajdonságai valóban méltóvá
tették őt a meleg ünneplésre, amelyből
részt kell, hogy kérjen nemcsak várostmk, vármegyénk közönsége, hanem
Románia egész magyarsága is.
Itt említjük meg, hogy a vasárnapi egyháztanácsi gyűlés Pál István
ünn eplésével kapcsolatosan üdvözölte
elődjét, gróf Mikes János jelenlegi
szombathelyi püspököt is, aki 20 éves
püspöksége alkalmából szintén meleg
ünneplésben részesült.

Olcsóbb lesz
a Székely Közélet
Lapunk kiadóhivatala január l-től
fogva a lap előfizetési diját 160 lejre,
az egyes példány árát 3 lejre szállította le. Ez a 25 százalékos árleszállítás nem azt jelenti, mintha a kiadóhivatal olyan rózsás helyzetben Tolna,
amely megengedi a bevétel egynegyed
részéről való lemondást. A nehéz
gazdasági helyzet szülte ezt az elhatározást, amelynek célja az, hogy
a magyar olvasóközönség a leromlott
pénzviszonyok között is fenn tudja
tartani azt a szellemi kapcsolatot,
amely őt nemzetének küzdelméhez,
reményeihez, a jövőbe vetett hit közösségéhez : az egész nemzeti életegységhez fűzi. Kiadóhivatalunknak eddig
sem jelentett jövedelmet a lap megjelentetése, a leszállítással tehát ujabb
áldozatot hoz annak az ügynek, amelynek szolgálatában áll. Ehez az áldozathoz azt a jogos reményt fűzi, hogy
az előfizetők tábora gyarapodni fog
s a magyar közönség lelkesedése lehetővé fogja tenni a lap fenntartását
az olcsóbb árak mellett ís.
A tizenhárom éves kisebbségi
harcban szüntelen készenlétben állottunk a fronton, magasra emelt zász
lóval mutatva az irányt, bátor szóval
hirdetve az eszmét, kitartással lelkesítve a csüggedőt — és tűrve az
üldözés, a meghurcoltatás, a rágalmazás fájó sebeit.
Ez a küzdelmes mult teszi jogossá kérésünket, felhívásunkat, melyet
most a magyar közönséghez intézünk :
mindenki, aki teheti, tömörüljön zászlónk alá, ne csak olvassa lapunkat,
hanem filléreivel is járuljon hozzá annak fenntartásához, aki ugy érzi, hogy
a magyar ügy érdekében ezt a lapot
fenn kell tartani.
Különösen régi előfizetőinket kérjük, szerezzenek a maguk körében
uj előfizetőket, hiszen a legnagyobb
szegénységben sem volna túlzott áldozat hetenként 3 lejt szakítani —
egy jó ügy szolgálatára.
Az uj előfizetési dijak:
Egész évre
160 lej,
félévre
80 lej,
negyédévre
40 lej.
Egyes szám ára
. . .
3 lej,
A Székely Közélet
szerkesztősége és kiadóhivatala.

Most senki se mulassza el a

gyümölcsfáit

gondosni,

HÍREK.

Det^ber 24.

<A néplélekbőL
Édes

anyám.

Valahol a faluvégen,
Kis fehér ház belsejében^
Ott lakik az édes anyám.
Tudom, most is gondol reám.
Mikor tőle bucsut vettem,
Könny csillogott két szemében.
Az a könny, most is ott ragyogj
Mióta én távol vagyok.
Ha levelét nekem irja,
Nedves a levélpapírja^
Hisz könnyjével
Tele sirta.
Áldást adjon Isten rája.
Akáclombos kicsi házra^
Benne édes
Jó anyámra.
Elég áldás lesz az rája,
Hogyha egykor visszatérek.
Boldog lesz a
Kicsiny fészek.

(Oklánd.)

I/j. FekeU Domokos.

Boldog karácsonyi ünnepei
kívánunk kedves olvasóinknak l
A Jótékony Nőegylet BIÜ-

vesster-esti m u i a t s a g a . A helybeli
Jótékony Nőegylet szokásos szilveszteresti mulatságát ez évben is megrendezi. Városunk közönsége az évek
során megszokta már, hogy a Jótékony Nőegyletnek ezek az estélyei a
téli szezon legsikerültebb, legkedélyesebb hangulatu mulatságai közé tartoznak, s aki azokon csak egyszer is
megjelent, a legkellemesebben gondol
az ott töltött kedves órákra vissza.
Ezért természetes, hogy aki az előző
évben ott volt, igyekszik a következő
évi Szilveszter-estélyen is megjeleniii,
hogy hasonló kedves időtöltés KÖzoen
fogadhassa az uj év beköszöntését,
remélve, hogy az jobb, derűsebb lesz,
mint az elmúlt esztendő, aminél ma
bizony mindnyájunknak okunk van
jobbat, derűsebbet várni. A mulatság
nem kerül számottevő összegbe, s aki
azt kiadja, még azt a jóleső gondolatot is megszerezheti magának, hogy
saját szórakozása mellett, segít a Jótékony Nőegyletnek nemes munkájában is, hogy a nagyszámú szűkölködők közül minél többnek a szeméből
minél több könnyet letörülhessen.
Halálos&s. Incze Lajosné Benedek Fáni f. hó 20 ikán elhunyt*
Incze Lajos, a vízaknai reformátusok
érdemes lelkésze, mint feleségét gyászolja a megboldogultat, akit családi
kötelékei városunkhoz fűztek, s ezért
városunkba szállították és itt temették
el, mély részvét mellett.

A ferencrendiek helybeli ér-

demes házfőnökét, P. Boros Fortunát
drt ugyancsak házfőnöki minőségben
Kolozsvárra helyezték át. A házfőnök
a rend érdekében végzett sokoldalú és
értékes tevékenységének és emellett
irodalmi munkásságának elismerését
látjuk az áthelyezésbe^, amely előléptetést jelent. Utóda a helybeli házfŐnökségben P. Genszky Jukundián, a
korábbi házfőnök lett.

A parlament karáotonyi ssü-

nete. A képviselőház kedden tartotta
az ünnepek előtt utolsó ülését és február l-ig szünetelni fog. Terv szerint
akkor elsőnek a konverziós javaslatot veszik tárgyalás alá.

Óriási sserencsőtlenség tör-

tént a Vatikánban, ahol legutóbb vaez által a jövő évi termés sikelami földmunkálatokat végeztek. Az
rének fokozását elősegíteni! —
ásatások következtében a könyvtárépület egyik termének tartóoszlopai
A legjobban bevált és elismert
meglazultak és három emelet mennyegyümőlcsfavédősaefek
zete leszakadt, ami az egész épületrész összeomlását idézte elő. Az edgyári árakban kaphatók:
T>Rózsa^ illaiszertár, Szentpétery, digi megállapítás szerint négy ember
életét '/eszitette a szerencsétlenség köZárug, Vida és Szakács keresvetkeztében. Felbecsülhetetlen az a
kedő cégeknél Székelyudvarhelyen. kár is, amit a vatikáni világhírű könyvtárban őrzött értékek és műkincsek
X Sertéftvágást házaknál jutá- pusztulása jelent, tönkrementek a híres
nyos áron vállalok. Antal Bandi, Csere falfestmények, sok ezer kötet könyv
és kézirat, okmányok és berendezések*
u. 10 szám.

SZÉKELY KÖZÉLET

oldal]
Komolyan dolgozik a ftlBőbb taaalmányokat vógsiö szé-

kely fiatalság*. F. évi február 7 iki
számunKban »Megyénkbeli székely ifjak jsmit dicsőséget szereztek a székely névnek« cim alatt niegirtuk, hogy
Kiss Árpád szigorló jogász (most ügyvédjelölt) már a második éve nyerte
el a magyar egyetemi hallgatók kolozsvári szemináriumának gondnoksága tiltal kitűzött falupályázat első
diját. (Az 1929—30 isk. évben »Parajd«., az 1930—31 isk. évben »Kibéd«
c, dolgozatával.) Most Kiss Árpádnak
ujabb érdemes és hasznos munkásságáról kapunk hirt: összeállította a
kisebbségi kérdés román irodalmának
rendszeres ismertetését, bibliográfiáját,
amelyet az Erdélyi Muzeum c. magas
színvonalú, tudományos folyóiratunk
f. évi 7 - 9 sz. füzetében nagy elsmeréssel, részletesen méltat. A közlemény szerint, j-a fiatal szerző igen
értékes, hasznos és dicsérendő munkát végzett« . . . fáttekintése igen hasznos forrásiil szolgálhat a kisebbségi
kérdés iránt érdeklődő minden szakembernek.« A közlemény, azzal vég
ződik, hogy »kivánatos volna, ha a
szerző tárgya feldolgozását állandóan
és rendszeresen folytatná továbbo-.
Mindehhez még csak azt íüzzük hozzá,
hogy egy egy ilyen céltudatos munkásság és eredményének hire minket
is mindig örömmel tölt el és megerősít
abban a hitünkben, hogy székely ifjúságunk a jövőben is meg fogja helyét
állani minden téren.

A lakbérleBxálUtáiBi javaslatból nem lett törvény. Megírtuk,

hogy a képviselőház elé törvényjavaslatot terjesztettek be, amely szerint a
lakbérek 20 százalékkal leszállithatók,
vagy a bérlet megszüntethető lesz. A
szenátusban a törvényjavaslat meg
bukott. Ehelyett más, egyszakaszos
törvényjavaslatot szavazott meg a szenátus, amely kimondja, hogy azok a
bérlők, akik nem állanak a lakbértör
vény védelme alatt, 1932 április 23 ikára
— közjegyző, portarel vagy más bírósági személy utján — felmondhatják
a szerződési és magánúton egyezkedhetnek a tulajdonossal a bérösszeg leszállítása felett.

A

vármegyei

gazdasági

egylet n a g y g y ű l é s e . Az Udvarhelymegyei Gazdasági Egylet folyó hó
21 én délelőtt tartott rendes közgyülé
sen, több fontos tárgy mellett, két kiemelkedő dolgot határozott el. A jövő
évi költségvetés rendén az évi tagdijakat leszállították 10 leura, melyből
5 leüt átutalnak a ^Gazdasági Érdekeink« c. vármegyei gazdasági lapnak
minden két hétben leendő megjelentetésére. A másik fontos intézkedés a
Gazdasági Érdekeinknek az egylet saját kiadásába való visszavétele. A lap'
nak nagy munkakört jelöltek ki s ezek :
a törvények, rendeletek ismertetése, a
mezőgazdaság és állattenyésztés fejlesztése, de legkiváltképpen gyümölcs
termelésünknek minél magasabb színvonalra való emelése. A nyomott gazdasági helyzet miatt általános a csüggedés, de ezzel szemben biztató reménysugár, hogy gyümölcstermésünket állandóan keresik a nagy városok
kereskedői és a külföldi exportálók
egyaránt. Nagy hátrány ezídőszerint
az, hogy egy helyben nincsenek vagontételre való mennyiségek. Jövőre ezen
segíteni kiván a most alakult központi
Siculia Gyümölcstermelő és Értékesítő
Szövetkezet s ennek érdekeit is fogja
szolgálni a Gazdasági Egylet lapja.
Több fontos indítvány között a háziszőtteseknek állandó foglalkozásképpen
való bevezetése ügyét ís felvették tárgyalásra. A Mezőgazdasági Kamara a
közvetlen épitő munkát, a Gazdasági
Egylet pedig főképpen a gazdasági
propaganda-teendőkel végzi.

Kereskedelmi

megegyezés

jött létre Románia és Németország
között, mely szerint Románia évente
hétezer darab szarvasmarhát és nyolcvanezer darab sertést szállíthat Németországba.

A helybeli „Astra" előadás-

s o r o z a t a az ünnepek után megkezdődik. Bejelentették közreműködésüket : Teculescu Horia segesvári líceumi
igazgató, aki Cérna és Goga költőről,
Stoica E. gör. kel. esperes, aki a bib
líáról fog előadást tartani, később meg
határozandó helyen és időben. Ezeken
kívül felkérettek, hogy a ^kisebbségi
kérdés€-r5J előadást tartsanak, a politikai pártok Vezérei.

A revizió a román parla-

mentben. A román parlamentben is
szóbakerült a revizió kérdése. Cuza, a
• fegyelmezetlen antiszemita vezér beszélt róla a képviselőház egyik utóbbi
ülésén. Azt fejtegette, hogy a revíziót
abból a szempontból kell vizsgálni,
vájjon a jelenlegi állapotok megfelelnek-e a békekötés idejében volt állapotoknak ? Határozott nyilatkozatot
nem tett. de szidta a népszövetséget.
A képviselők helytelenítették a felszólalást s Argetoíanu azt szerette volna,
hogy az elnök utasítsa rendre a szónokot. Cuza felszólalását a következő
ülésen is kifogásolták és az elnöknek
szemrehányást tettek azért, mert nem
akadályozta meg, hogy a házban a
revízióról essék szó és a népszövetséget ócsárolja valaki.

A ref. és unitárius felekezeti középiskolák rendkivüli téli

szünete. Az erdélyi református és
unitárius felekezeti középiskolák főtan
hatóságai, a rendkívül nehéz gazdasági
helyzetre való tekintettel, azt kérték a
kormánytól, hogy ez iskolák karácsonyi
és újévi szünetét a rendes időn tul
meghosszabbíthassák, amibe a minisztérium bele is egyezett. Ennélfogva ez
iskolák szünete, amely dec. 16 ikán
kezdődött, január 31 íkéig fog tartani.
Viszont a tanulási ídő mostani csökkentését majd pótolni íogják az iskolai
év megfelelő meghosszabbításával.
X Qlodern pensió nyilt Kolozs
várt a Keresk. és Iparkamara uj palo
tájában. (Str. Baba Novac 9. IV. e.)
Lift, központi fűtés, hideg meleg folyóvíz, fürdőszobák, elsőrangú ellátás,
mérsékelt napi árak.

Szittya Horváth Lajos szé

kely nótagytijtése. Olvasóink közül bizonyára többen emlékeznek Horváth Lajos régebbi dalszerzeményeire,
melyeket több alkalommal rendezett
estélyein nagy részben maga adott elő
néhány évvel ezelőtt. Most némíkép
pen más irányú törekvésének eredményeivel lép a közönség elé: néhány
dalfűzettel, melyek a nép körében általa
gyűjtött eredeti székely nótákból tartalmaznak néhányat. A füzetek ujabb
bizonyságai Horváth Lajos fáradhatatlan nótagyüjtő buzgalmának, lelkességének s bizonyságai ama kincs ki
fogyhatatlanságának, amely a nép lelkében, mínt ősi kincses kamrában, vár
uj meg uj felkutatóira. Horváth Lajos
ezt a munkát a dal nagy szeretetével,
a nép lelkének ismeretével s a dalszöveg és a dallam eredetiségének a
megőrzésével végezte, ami valóban csak
az egyetlen lehetséges módja a hasonló
feladatok megoldásának. Az igy aztán
eredeti üdeségükben megörökített nóták — pompás ősi ritmusu dallamaikkal, meglepően csattanós, hol dévaj,
hol kesergő hangulatu szövegeikkel —
igazi gyönyörűséget, kedves meglepetést okoznak mindenkinek, akiben egy
kis fogékonyság van a néplélek tiszta
alkotásaiban való gyönyörködésre. A
füzetek közül több, nagy alakú papiron,
egyes dalokat tartalmaz; egy kisebb
alakú, de bővebb füzet pedig 10 nyikó
menti székely nótát, ez csak része egy
nagyobbra tervezett sorozatnak, melynek Horváth Lajos a »101 székely
népdaU címet adta. Kívánjuk, hogy a
buzgó törekvés minél előbb megtalálja
jutalmát a tervezett egész sorozat ki
adásának lehelőségében. A füzeleket,
melyeket a Tomcsa, Daday és mások
által rajzolt pompás címlapok is rendkívül kedvesen vonzó formájuakká
tesznek, a Székelj kereszturoi? lakó
szerző maga árusítja, tartalmukhoz,
formájukhoz képest nngyon olcsó áron.
X Slozihirek, Csak péntek déK
után fél 6 és este tél 9 órakor a Jazzkirály. Elejétől végig teljesen színes,
éneklő, hangos film. Az egyetlen igazán színesen felvett flíni, Pane Vitemann, a világhiiü Jazz komponista és
teljes zenekarának felléptével. Minden
eddigi filmet felülmúló, pazar rendezésű, színes revűfiltn, 250 tagu görl
csoport felléptével. Mióta a mozi létezik, erre a filmre költötték a legtöbb
pénzt. Az idei szezonban a legújabb
és legsikerültebb, természetes szinezésű revü film, amely mindenütt nagy
sikert ért el. A címszerepben Janette
Loff, a világhírűfilmprimadonna. Amit
színpad, tánc, zene filmvásznon kifejezhet, az művészi kivonatban mind
benne van ebben a csodálatosan összeállítottfilmrevüben. Helyárak 27—17—
12 leu. — Szombaton nincs mozielőadás. Vasárnap uj műsor.

Karácsony második és har*

Petek községi
áUit i:

m a d i k napjain a székelyudvarhelyi
református tetnplomban Gyárfás La^
jos theol. hallgató, ünnepi legátus végzi
Csiszér Dénes
az istentiszteleti szolgálatot.
előkészületeket tett, a t
Tilos a tüzkőái'usitás. A na- ségével egyetértve, arra
pokban tárgyalta a törvényszék Spíel- községi utak széleit, a földn^
mann Áron és Spielmann Lajos használhatatlan vízmosásos helyeket,
helyi lakosok monopol-kihágási ügyét, s a 800 holdat kitevő peteki legelőt
melyben az elsőfokú hatóság a neve- ültessék be keresett és jól fizetett alzetteket 40 ezer íej pénzbüntetésre mát termő gyümölcsfaoltványokkal. A
ítélte azért, mert öngyújtóba való ko- Gyerkes Mihály gyűmölcstermelési szava-köveket árusítottak. A törvényszék kértő közbejöttével készített terv szea büntetést 8000 lejre szállította le.
rint, mintegy 60.000 drb. gyümölcsfát
A képeslevelezőlap: mono- ültethet be a község az említett üres
pólium. A dohány, a só, a puskapor, helyekre. Amennyiben az oltványok
a gyufa és egyéb monopol-cikkek so- beszerzésére fedezetet találnak, részlerába most belépett a képeslevelezőlap tenként megkezdik a gyümölcsfákká,
is. A képviselőház, Jorga kívánságára, való betelepítést.
Örömmel üdvözöljük a kezdemétörvényt szavazott meg arról, hogy a
jövőben kizárólag csak a Casa Scoa- nyezést, amelynek valóra válása eselelor hozhat forgalomba képeslevelező- ten a jól megválasztott és kellő szaklapokat. A meglévő lapokat a törvény értelemmel elültetett fák néhány év
életbelépte után le kell bélyegeztetni s multával a község főjövedelmi forazután a posta csak olyan képesleve- rásai fognak lenni.
lezőlapokat továbbit, amelyeken ez az
Lopás. Pinkó József 20 éves és
öt leus vizbélyeg rajta van. Az uj intézkedés sok szempontból bírálható. Pinkó Farkas 19 éves szentábrahámi
Megöli a virágzó képeslevelezőlap ipart, cigányok január havában Fülöp Andbizonyára ártani fog a műemlékek és rás gagyi lakos házából lisztet, szatermészeti -kincsek ismertetésének is és lonác és disznóhúst loptak, 655 leu
pénzügyi szempontból sem lesz elő- értékben. A törvényszék a napokban
nyös az államnak, mert a túlzott drá- 100—100 leu pénzbüntetésre ítélte őket
gítás csökkenteni fogja a forgalmat. betöréses lopás vétségéért.
Nem is beszélve a szerelmesekről, akik
Ismét kérjük azokat, akik
gyakran küldték üzeneteiket képesle- cikket, hirt, vagy hirdetést küllevezőlapon.
denek hozzánk, olyan célból, hogy az
Értesítés. Értesítem az érdekelt lapunkban megjelenjék, hogy közleméügyfeleket, hogy dr. Gönczy Gábor nyeiket mindig lehetőleg csütörtökön
ügyvéd úrral fentartott közös ügyvédi délig szíveskedjenek hozzánk eljuttatni,
irodából kiválva, 1932 január l-én Ok- még abban az esetben is, ha azok nem
lándon nyitom meg önálló ügyvédi túlságosan terjedelmesek, míg a terjeirodámat. Értesítem volt ügyfeleinket delmesebbek beküldését már szerdára
arról is, hogy az összes folyamatban kérjük. Pénteken, reggel 9 óráig, már
levő ügyek a dr. Gönczy Gábor ügy- csak egészen rövid, pár soros közlevéd ur kezelésében maradnak és, hogy ményt fogadhatunk el ugy, hogy az
ezen ügyek költségei kizárólag neve- a lapnak még aznapi számában megzett ügyvéd urat illetvénv azok elszá- jelenjék. A lap technikai előállítása
molása és kiegyenlítése is csak nála teszi számunkra parancsoló kényszeeszközölhető. Székelyudvarhely 1931 rűséggé, hogy ezekhez a feltételekhez
december 21. Tisztelettel: Dr, Molnár ragaszkodjunk, mert ellenkező esetben
a nyomdánál többletmunka és többImre ügyvéd.
Friss Hírek cimen nemrégóta, letkiadás áll elő, s késedelmet szenved
főképpen utcai árusításra szánt, 2 lejes, a lap megjelenése is, ami érdeke ellen
magyar politikai napilap jelenik meg van a közönségnek is. Közös érdeknek
Kolozsváron. Szerkesztői Botos János megfelelően is jár el tehát, aki ehhez
és Mátrai János, az erdélyi magyar a szíves kérésünkhez megértéssel, ponújságírás ismert munkásai, akik gon- tosan alkalmazkodik.
X Cgy uri l a k á s kiadó. Azondoskodnak arról, hogy ujságjuk ele
ven, friss tartalommal jelenjék meg, nal beköltözhető. Kossuth u. 148.
aminek folytán a lap máris nagy elDecan al Baroului Advoca^ilor Odorheíu.
terjedettségre tett szert.
Újból a statáriális bíróság No. X. D. 13—1931. Bar. Ad.

elé került Magyarországon egy

rablógyilkos. Pár nappal ezelőtt
ismét borzalmas gyilkosság történt
Budapesten, melynek tettese előbb rab
lást is követett el. Horváth József,
többször büntetett napszámos, aki legutóbb munka nélkül tengődött, egy
társával együtt az Angyalföldön betört
egy kereskedésbe. Egy rendőrtörzsőrmester megneszelvén munkájukat, üldözőbe fogta őket, miközben Horváth
társa elmenekült. Horváthot azonban
a rendőr megfogta, amire ez szembeszállott támadójával, s annak revolverét kicsavarva, azzal a kötelességét
teljesítő rendőrőrmestert főbelőtte, aki
mindjárt meg is halt. A statáriális bíróság Horváthot kötél általi halálra
Ítélte, amit rövid időn belül végre is
hajtottak.

Veszekedésből bicskázás. Sep-

rődi László és Madaras János kibédi
legények régebbi idő óta ellenlábasai
voltak egymásnak, ami már az 1930
őszén is megnyilvánult, amikor egy
lánc alkalmával összeverekedtek. Nem
sokkal ezután, 1930 október elsején
Pélerfi Károlyéknál mind a ketten íonóban voltak. Innen Madaras János
jött ki először. Mikor később Seprődi
is kilépett a kapun, valaki a sötetben
egy boxert nyomott a kezébe, odaszólva neki, hogy vigyázzon, mert Madaras meg fogja tamadní. Madaras
csakhamar oda is lépett Seprődíhez és
egyik kezével pofon ütötte, míg a másik kezében tartott bicskával mellbeszurta. Seprődi erre a boxerrel hatalmas ütést mért Madaras János fejére
s ezután elfutott. Madaras utána szaladt és a bicskájával még háromszor
hátbaszuria. A törvényszék a napokban ítélkezett mind a kettőjük felett és
Seprődit súlyos testi sértés s tiltott
fegyver használatának vétsége címén
1200 leu pénzbüntetésre ítélte. Madarast pedig súlyos testi sértés büntette
miatt 28 napi elzárásra.

Convocare.

La adunarea generalá deliberatívá
in ^edin^á extraordinará, ce se va ^inea ín Odorheíu la 3 lanuerie 1932
o. 9V2 a. m. in sala de desbatere principalá a Tribunalului Odorheíu, la care
invit pe Dníi membri ai acestui birou.
lid o r d i u e a z i l e i :
1. Hotárárea ín privin^^ banilor
de depunere ai baroului.
2. Noua stabílíre a taxei advoca^iale cátrá barou.
3. Alegerea unui membru ín
Uniune.
4. Chestiunea tarifului advoca^íal.
In caz de lipsá a numárului legal
de membríí adunarea generalá extraordinará va hotári fárá considerare la
numárul celor prezen^i in ziua de 10
Januarte 1932 ora 9V2 in acela§ local.

Meghívó.
A Székelyudvarhelyi Ügyvédi Kamara tagjait a Székelyudvarhelyen 1932
évi január hó 3 ik napján d. e. VslO
órakor tartandó rendkívüli közgyűlésre,
a törvényszék , főtárgyalási termébe
ezennel meghívom,
'Tdrgj'NOirozat:
1. Az ügyvédi kamarai betét kérdésében hozandó határozat.
2. Az ügyvédi tagsági díjak ujabb
szabályozásának kérdése.
3. Az ügyvédi szövetségi kikíj
dött választása.
4. Ügyvédi tarifa kérdése.
Határozatképtelenség eseti
ezennel 1932 évi január 10
nak d. e. V2IO órájára ugyanaj
lyíségébe összehívott
megjelent tagok számára valj
nélkül fog határozni.
Dat ín Odorheiu la

SZÉKELY

5. oldal,

Egyveleg.

a
dele
{nódosi'
Részitsen.
ipolitikájáról
ly készül ugy
íszállitás lénye
uj tarifák alap
számítási dijakat
fz árak és a kereseti
sökkenéséhez. Jonescu
lönösen a személyszállítás
írja könnyíteni, mert a vasTak nem birják a versenyt az olcsob>an és gyakran kényelmesebben is
közlekedő autóbuszokkal.

CMÖkkentettók valamivel a

o a k o r a r a t . A minisztertanács 1866
számú határozata alapján az ipar- és
cereskedelemügyi miniszter rendeletet
Tdott ki, amelyben a kormány által
(ulságosan magasaknak talált cukor
rak leszállításáról intézkedett. E szeFint ezután a vasúti állomással bíró
7árosoI'ban a kockacukor kilónkint 35,
^-a kristálycukor kilónkini 33 leuért árusítandó. Valami könnyebbség ez is az
általános nehéz helyzeiben. Sajnos,
nem olyan jelentőségű, hogy a meg
élhetés keserű gondjain sokat változtatna. További csökkentés a fontosabb
•árucikkek árán, de főképpen' munka
alkalom adása, a fizetések és nyűg
dijak rendes fizetése, pénzbőség és
egészséges forgalom teremtése, ezek
volnának azok a fontosabb feladatok,
amikkel a mai válságos helyzetben az
embereken segíteni lehetne!

A vasnton ezental csak ke*
vés csomaggal lehet utaxni. A

C F.R. vezérigazgatóságának egy ujabb
rendelete szerint, minden utas ezentúl
csak annyi podgyászt vihet a vasúti
kocsiba, amennyi a feje fölött elfér.
Az ennél nagyobb csomagokat a pod
.gyászkocsiban kell szállíttatni. A vezérigazgatóság ez uj intézkedés következtében valószínűleg jelentékeny jövedelmet remél, padig ez aligha lesz
meg. Viszont az utasok'emiatt is csak
élénkebben fogják érezni az utazás
kényelmetlenségeit, s az élet általános
„jifibézséfcét.
^

A marosvásárhelyi Székely-

föld cimü laptársunk legutóbb átalakult. Eddigi hetenként négyszeri meg
jelenése helyeit ezentúl hetenként egyszer jelenik meg, változott külsővel,
uj beosztással, amelynek keretében,
ugy látszik, az eddiginél is több figyelmet fogja fordítani a kulturális dolgokgokra, társadalmi mozgalmakra. Szerkesztőjének, Sényi Lászlónak, nagy
kulturaja, újságírói felkészültsége, bátorsága és törhetetlen magyarsága bi
zonyossá tesznek, hogy a lap uj formájában ís a legjobban meg fog felelni hivatásának, s a magyar szellem
és politikai kívánalmak jelentékeny
harcosa marad

Felfüggesztették

KÖZÉLET

a végre-

A természet titkait figyelők előtt
nem ismeretlen, hogy egyes hangyaVájok fejőstehénként használják ki a
levéltetveket, elfogyasztva azoknak váladékát, a levéltetücukrot. Tudósok,
kisérleli alapon, kiszamitottaK, hogy
egy százezer egyedből áiió hangyaboly, amelyek KÖZŰI húszezer vegzi a
levéltetűcukor begyűjtését, egy nyáron
10 kiló cukrot gyüji be. — Repülőgépek szárnyaira erősített különleges
rovarfogó készülékek segítségévei megállapiiotiák, hogy a nagyon magas
levegőrétegekben meglepően sok rovar
él. Különösen a gyengeoben repülő
ket ragadják a magasba legaramlatOK
és szállítják el hiheieiien távolságokba.
Ez az uj tapasztalat bcfolyassal lesz
a kártékony rovatok ellem védekezés
módszereire is, amelyeK eudig nem
voltak ahhoz szoKva,. hogy ezek a
»szélleljáróti« ilyen nem sejieit távolsagra. is eljuthatnak. — Egy íudós
összehasonlító számitásol^a^ vegzeit a
madarak repülésének gyorsasagáranézve, autón és motorkerékpáron kö
vetve azokat. A mérési sorOzaioK sze
rint a seregély repülésének sebessége
38—77 km. óránként, az örvösgalambé 43—82 km. Leggyorsabb a vadgalamb, mely 95 km. utat tesz meg
óránként, leglassúbb pedig az ezüst
sirály, óránként 27 kilóméterrel. A
nagyon gyors röptünek tartott fecske
gyorsasági átlaga 44 km. — Német
országban mind nagyobb méreteket ölt
a prémes állatok tenyésztése. A leg
ujabb adatok szerint az ezüstrókák
száma 1755, a kékrókáké 130, a nyesteké 1076, a mosómedvéké 72. A 87
tenyésztő -farm tőkeértéke több, mint
5 millió márka (20 millió lej). 760
ezüst róka, minden veszteség levonása
uián, 531 utódot termelt. Egy tenyészpár ára átlag 4000 márka és egy prémet 800 márkáén lehetett Londonban
értékesíteni. — A yorkshirei sertések
csókaszemüsége onnan ered, hogy a
szem szivárványhártyájából hiányzik
a festőanyag (pigment). A pigmenttermelő tehetség hanyatlása a dege
nerálodásnak és az ellenálló képesség
csökkeni voltának is lehet a jele s
különösen a háború alatt volt sok
csókaszeműség, amikor a vérfelfrissitő
tenyészanyag beszerzése nehéz volt.
Minthogy azonban a csókaszeműség
a rokontenyésztéstől függetlenül is jelentkezhetik, ezért a tenyésztők különös figyelmet nem fordítanak arra. —
A teaviz megzavarodásának oka legtöbbször az, hogy a vizet sokáig forralják s ennek következtében abból
karbonátok válnak ki. Tiszta, csillogó
színű teát ugy készíthetünk, ha a vizet az első leiforráskor a lángról le
vesszük s csak a teaszüréshez szolgáló szűrőt használunk, mert a tej
vagy más zsíros anyag legkisebb nyo
ma is elégséges lehet a zavarosodás
előidézéséhez.

h a j t á s o k a t . A Monitorul Oficial de
A munkanélküliek javára »egy
cember 18 iki száma közli a parlament
oklándi asztaltársaság* nevében, eláltal megszavazott egyszakaszos ren
deletet, amely a mezőgazdasági végre- ismerésre méltó nemes elhatározással,
hajtásokat és kényszereladásokat 1931 175 leüt küldöttek be hozzánk. Az
december 18 tói kezdve 1932 február összeget átadtuk a kereskedőtársulat
15 ig felfüggeszti. A rendelet nem vo- nak, amely foglalkozik a munkanélküliek segélyezésével. A sííép példa
natkozik az adótartozásokra.
A helybeli unitariuBOk ka- minél számosabb követése igazán
rácsonyfa ünnepelye. A helybeli szükséges és kívánatos volna.
unitáriusoknál a gyermekek karácsonyX F á b i á n JósBef gőzmalma és
fa-ünnepélye az ünnep első napján d. fürészgyára az ünnepek után két hétig
u. 4 órakor lesz a templomban.
kazánmosás miatt fog szünetelni.

i T e a m ^ e l l t ö r j e f e j é t a.

karácsonyi mertajándékon,
Ordelt János-cégnél
már

75 1 u vásárlásnál kap ajándékba 1 borítékban 8 stoppoló pamutot
150 «
«
c
€
egy szép gobelin-képet, vagy egy
diszdoboz stoppoló painutot,

N6i és férfi pulóverek gyári lerakatal
J pár divaiharisnya

máp 45 lejért.

í
az összes raktáron levő áruk leszállított árban kaphatók.
^Viunkák és hozzá anyagok, kül-és belföldi hárászok, selymek
M. C. pamutok g y á r i á r b a n és nagy választékban!
kérem kirakataink

megtekintését I

JÓ könyv
a legalkaimasabb, legmaradandóbb értékű és

legolcsóbb

kará€SOi\yi alándék.

Szor»kozdst es okuUst nyújtva feledteti a mai Idők nptiezségelt.

A Könyvnyomda Részvénytársaság üzletében
erdekesebbnel erdekesebb, s emellett Irodalmi értékű
könyvek nagy valasztekban kaphatók a magyar iroda*
lom 68 a világirodalom legkivalobbjaltól, a mult évi
árakhoz viszonyúvá . f e l á r o n , sőt olcsóbban Is:

Regények, útleírások, s másfajta érdekes olvasmányok.
Sorozat Wallace szenzációs regényeiből, Oscar Wtide,
Geraldy, Heltai Jenő, Benedek Elek müveiből.
Gyermekkönyvekből különösen nagy választék i

Benedek Elek, Andersen, Grimm, Hauff, Bechstein meséi,
Marlitt, May Károly ifjúsági regényei, Gulliver utazása', Robinson Crusoe. Don Quijote, Münchhausen kalandjai, Ezeregy
éjszaka. A legtöbb könyv szépen illusztrálva. Széthúzható
képes könyvek, tréfás és állatos képekkel.
Kaphatók ezenkívül gyönyörű k a r á csonyfadíszek, írókészletek, levelezőlap- és fényképalbumok, emlékkönyvek.

Minden a viszonyokhoz mért, rendkívüli olcsó áron!

Az Udvarhelymegyei Takarékpénztár
betéteseihez.
Értekezletünk a kérdés beható megAz Udvarhelymegyei Takarékpénztár a teljesen indokolatlanul megindult vizsgálása után abban állapodott meg,
nagymérvű betételvonások egyre emel- hogy a betétesek érdekeinek megvékedő követelményeinek, a pénzforgalom dése és az intézet szanálása a követteljes megállása miatt, nem tehetett kező módon oldható m.eg.
eleget és ezért a bíróságtól a kényAz Udvarhelymegyei Takarékpénzszeregyezaégi eljárás megindítását kérte, tár elsőbbségi részvényeket bocsát ki.
melyhez a biróság elvben hozzá is Ezen elsőbbségi részvényeknek évi kajárult.
matát az elsóbDségi ^ ^ z vény esek áUal
Nem lehet kétségünk, hogy a be- választott bizottság jaz intézet igazgatétesek a kényszeregyezséget egyhan- tóságával egyetérjőltjg állapítja meg a
gúlag elfogadják, amit bizonyít a be- mindenkori állago? 'betéti kamatlábnak
tétesek állal a nevezett intézethez le- megfelelőleg. É;ien elsőbbségi részvététbe helyezett könyvecskék összege. nyek tehát akWor is részesülnek osztaAzonban a kényszeregyezség létreho lékban, amiksir a törzsrészvények, azaz
zása csak azt jelenti, hogy a vármegye a jelenlegi vészvények, egyáltalán nem
gazdaságának, kereskedelmének és ipa- kapnak osztalékot.
rának életében igen fontos szerepet beEgyhmgu megállapodásunk alaptöltő 50 éves intézmény 3 év alatt ján kérjük nevezett intézet betéteseit,
liquidal. És ez a 3 éves liqüidáció ép
hogy betetjüknek minél nagyobb szá
pen az, amit a magánegyezség létre- zalékával elsőbbségi részvényeket je
hozása által kikerülni akarunk, mert a gyezzenek, illetve betétjüket egészben,
betéteseknek 3 év alati való kielégítése vagy jó nagy részben alakitsák át
elengedhetetlenül azt rója az intézetre, elsőbbségi részvényekké. Azok a beté
hogy követeléseit az adósokon >a leg
tesek, akik betétüket egészben jegy
kíméletlenebb eszközökkel is behajtsa. zésre felhasználni nem tudnák, a fenn
Hogy a követeléseknek a mai, szinte maradó betéti Összeget minél hosszabb
példa nélküli, rossz pénzügyi viszo- időre zárolják. Ezen zárolt betéteknek
nyok közt tűzzel-vassal való behajtása kamatát a betétesek által az intézet
az adósok teljes leromlását eredmé igazgatóságából delegált bizottság az
nyezné, az kétségtelen, sót végzetes ki igazgatósággal egyetértőleg állapítja
hatással járna az egész megye gazda meg Ugy az elsőbbségi részvények,
sági életére. De ez veszélyt jelent első mint a zárolt betétek meg^zakitás nél
sorban rá*^k, betétesekre nézve. Az in-kül részesülnek az osztaléktan^letve a
tézel sti^tusa azt bizonyítja, hogy az kamatban.
A betétesek ezen eljárása lehetővé
Udvarhelymegyei Takarékpénztár aktív, rfert a 66 millió leüt kitevő pasz- teszi a kényszeregyezségi eljárás meg
szivával szemben az aktívája 76 millió, szüntetését és azzal egyidejűleg visszatehát minden üzlettel áró es előállható tér a bizalom és a bank n.egerősödve
veszteségek fedezetére nem kevesebb, zavartalanul teljesítheti hivatását és a
mint 10 millió leu feiülbiztositékkal normális gazdasági viszon^k vissza
rend^^zik. Ha azonban az adósokat kö- tértével megint az az akiíjj^
vet^^Bnknek terminushoz való vissza- lesz, mint vol: 50 éven
Hogy ezen akciói
f i z ^ ^ K kötelezik, valóban nem tudha^BPogy az ingatlanok és ingóságok körében általános tets2
lo^Bes eladása, vagy elárvereztetése mi sem bizonyítja
renyi elérhetjük-e azokat az árakat, hogy az ezen ügybj
Parajdon, Oklánj
meí^ek nyugodt, mérsékletet tartó, lü
betéiesek
löi
rekímmel kivárt elintézése rendén biztosan elérhetők lesznek és kétségtele- tartott gyt^
nül kellő fedezetet nyujianak követe- ségi rész
betétú
Useinkre.
Mindezeket figyelembe véve a be'.étesek által folyó hó 4 én tartott megoeszélésen köztnegénéssel kerestük a
íiódozatokat, hogy a kény szer egy ezsé-^
gcn kívül miképpen védhetjük me^ elsc
sorban a magunk, mint betétesek é{
dekett, ugy, hogy azzal a többséget
tevő adósközönség és igy a megye
dasági élete felöl a veszélyt dhárit^
Arról van tehát szó, hogy a kényí
felszámolás állaí minden bizonnyá)}
álló vagyonelprédálástól ugy mí
kai, mini az adósokat megments!
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A Bzombatfalvi ifjúsági egy

let k a r á c s o n y i előadasa. A szombatfalvi ifjúsági egylet az iskolás gyermekekkel közös karácsonyi előadást
rendez f. hó 25-én, karácsony napján
este fél 8 órai kezdettel. Előadásra kerül a *Leánykérők^ c. egy felvonásos
és
gyermek szállást keres<í c. 3
felvonásos gyermek színdarab. A befolyó jövedelmet a szegény iskolás
gyermekek felruházására fordítja s azért
a nemes szívű közönség pártfogását
kéri a rendezőség,

HULLADÉK-PAPÍR
nagyban (5 kiMn felül)
10 lenért, kicsinyben
12 leuéit kapható a

R.T.
Üzletében.

AZÜRCRÉME,
szepIS, májfoH, pattanás, mitessier
ellen. Az arcbőrt simává, üdévé, fiatalossá teszi. Egy tégely ára 40 leu.
Egy darab

AZÜRSZAPPAN
ára 25 ieu. Kapható: minden drogéria,
gyóg^- és illatszertárban.

A Polgári Önképző Egylet

temetkezési segélypénztára értesiti tagjait, hogy karácsony első, másod és
harmadnapján d. e. 10—12 és d. u.
3—5 óráig tagsági nyugta befizetések
lesznek az egylet helyiségében, mely
alkalommal minden tagnak a hátralékos nyugtája rendelkezésre áll. Egyúttal kéretnek a tagok, tekintettel az évi
zárlatra, hogy hátralékaikat saját érdekükben föltétlenül rendezzék, nehogy
kénytelen legyen az egyesület egyeseket törülni.

Képkiállítás

városunkban.

D. Nagy Erzsébet, akinek székelykereszturi képkíáilitásával egy két héttel
ezelőtti tudósításunk foglalkozott, legutóbb néhány napon át városunk közönségének is alkalmat adott képei
megtekintésére. A Magyar Párt-Otthon
olvasótermének egyik falán alig néhány
négyzetméternyi helyet foglaltak el ezek
a kedves kis képek, amelyek méreteikidűljTí^g^uk módján kívül is
mindenképpen ^P^ő pillantásra elárulják, hogy egy érzékeny, gyöngéd \n
lélek megnyilaíkozj^sai. Tárgyai b jellegzetesen nőiesek: »rsendéletek, szelíden hangulatos tájrészletek és lakásrészletek, alig néhány kivitellel. A megmunkálás szinte kézimunkaszerüen aprólékos, finom (némelyiken mínt láttatott tárgy is szerepel a kézimunka,
valósággal leutánozható pontossággal
kidolgozva), a színek puhák, többnyire
derűsek, néha ragyogóan élénkek is.
Amivel a képek a jó benyomást egv'\t
tesen még fokozzák : az, hogy lát juk,
a festő nem akart másnak, többnek
látszani, mínt aki s ezzel a közvetlen- j
ség vonzó hatását is gyakorolja a
szemlélőre. Éppen ezért egy két képen,
különösen arcképén, érdekes észrevenni, hogy D. Nagy Erzsébet a festés szabadabb, szokatlanabb fogásaival is próbálkozni kezd s ösztönzést
érez a nagyobb felületeken való kiterjeszkedésre is, ami uj lehetőségeit
ígéri fejlődéi ének.
Franci a o r s s á g b ő l sok erdélyi
munkást üköztek most ki, akik közül
többen nag/ nélkülözések és szenvedések között érkeztek a napokban haza.
A francia b trátság ennél a kérdésnél
nem vált b \
[élyi Lapok. A január 1 én
^apílap iránt rendkívül nagy
A helybeli előfizetőinek
jost meghaladja a többi
iőfizetési árai: egész
90 leu. Köztisztvi70 leu. Elöfize
egyedül a
j;adhat el, mínt
•^ányosa.
ermo'

ven-

A gyümölcstermés iparosítása.

Állandóan

s z o l i d árak

mellett

harisnyát:
DoI selyem, flor-. cérna-harisnyákat és sport zoknikat; férfizoknikat s más egyéb szükségleti cikkeket, kézimunka anyagól

„PORA"-á»»uhá»ban'-rrfr^r:..
Áraink l a mínösegöen. Az aruk veielkötelezettség nélkül megtekinthetők.

Karácsonyfa

olcsó áron kapható „Taniava"
et Metea-féle fatelepen, T^'a- ^ ,
^
plaetér. — Darnóczl Gábor.

Bútorok.

Ritka
alkalom.
Ne mulassza el megnézni

Csergőffy László

A Székely Közélet december hó
I2-iki számában T. K. ^Folyékony
Moderu ebédl5- és hálószoba begyümölcs* cim alatt egy kitűnő eszrendezé^fk, liajlított székek, dímét vetett fel, amellyel nemcsak érdevalamint dúsválasztékH
ványok, készen és rajz »ttán, mefímes, de valósággal életbevágóan szükrendtűésrt^ l e f > o l c « 6 b b a n
séges foglalkozni
képráma-Uzletét,
A szeptember hó 20 án tartott bá- O a r a b á í ^
ahol
előnyös, mélyen leszállított
J&uoh
lyoki gyümölcstermelő tanulmányi öszárakban karácsonyi és ujévl ajánb a t o r r akt á r á b a n
kaphatók,
szcjövetel alkalmával — melynek ereddékok és gyermekjátékok kaphaKossnth-ntva
27
!>záai
alatt.
—
ményeiről beszámoltam volt e iap hatók
a legelőzékenyebb kiszolgásábjain — ehez hasonló eszmét ter- Üí:yauott lO HP Máv. benzinlás mellett a Kőkereszt- téren.
jesztett elő : Székely Ernő, a Chínoin
motor eladó
permetezőszerek gyára romániai osztályának vezetője. Ő ugyanis azt jaUgy a helybeli, mint a vidéki
vasolta, hogy a gyümölcstermést ketvevőközönséget kérem, hogy ba
tős irányban kell értékesítenünk : nyer^
rámázott képeiket
sen elhasználtatni az I—II ik osztályú
almát és iparilag feldolgoztatni a
szíveskedjenek elvitetni.
III—IV-ik osztályú és a hullott gyümölcsöket.
Ehez, természetesen, berendezkedés, anyagi erő szükséges, A szer- ^MMMMMMMmMMmmmMmammmmmmm
vezetünk megvan; a „Siculia Gyü
1 liter ü) bor
12 len
Primária Avrame§ti
mölcstermeló és ÉrtékesilÖ Szövetkezet 1 lit. szentje bi apátsági lior 14 «
Odorheiu", cégben, amely alakulat 1 lit. kükttilőmenti óbor . . 16 «
No. 1028—1931.
egyik főfeladata, hogy az' önállóan, 1 lit. kiskiiküllomenti uravagy a helyi gyűmölcsközségek révén,
dalmi, 1929 évbfii bor . . 20 «
Publicatítíní^.
• Hgságt kapcsolatot szerzett tagok gyü5 literen feliili vételnéí
mölcstermését az elérhető legmagasabb
Se aduce la cuno?tin{á publicá,,
áron értékesiise, a nyersen nem értéárkedvezmény.
cá primária comunaiá din .•\vrame§ti
kesíthető részt pedig feldolgozza aszal- O r b á n
I V I a r k o v i t s dá in arendá debitul de beuturi spirványoknak, befőtteknek, izeknek, vagy
borkereskedésében,
Odorbeia.
tuoase inpreuna cu localul necesar pe
kifőzesse pálinkának. De ezen iparilag
timp de 3 ani consecutivi deia 1 lahasznosítható gyümölcsökhöz számitvízimalom Rugonfalván lakó- nuarie 1932 páná la 31 Dec. 1934.
ható nálunk még a havasi málna és
házzal, gazdasági épületek- Licitaiia se va ^inea la 10 lanuarie
az áfonya (kokojza) is, melyeknek nagy
része ma csak veszendőbe, pusztu- kel és 11 Ve hold réli területtel. Eladó 1932 ora 10 (dimineafa) in localul
lásba megy.
a város területén 5 hold kuvarkerii prjmáriei
Présül de strigsre este 6000 Lei
Ez a központi Értékesítő Szövet- gyümölcsös. Mindkettő fizettietö Mekezet tehát nemcsak az iparosításra gyei Takarékpénztári könyvvel is. — 'anual.
váró gyümölcsöt fogja feldolgozni az
Vádiul 10%.
egyes helységekben, hanem a vár- Ösv. Konos Árminné, Odorheiu.
Conditiunile de licitatie se pot
megyénk egyharmad területét elfoglaló
vedea la prímári?,
^
havasi erdőségekben dúsan termő
Avrame?ti;
la
22
Dec.
1931.
gyümölcsükből ís pénzt varázsol, jöPrimária.
vedelmet biztosít a lakosság számára..
Vételár Udvarhelymegyei TaA Siculia Gyümölcstermelő Szövetkarékpénztári beíeti könyvvel
kezet már megszerezte minden irányAvrame^ti elöljárósága a községi
iá
fizethető. Értekezhetni:
ban az értékesítési öszszeköttetéseket,
korcsomát
bérbeadja 3 évre. Árlejtés
csak pártolókra, támogatókra vár, ugy X j á s s l ó
^ e x e z i c c e l - jan. 10 én 10 órakor.
az egyesek, mint csoportok részéről,
hogy anyagi erejét kiépítse, helyi szervezeteit, a gyűmölcsközségcker működésbe indítsa.
Gondoljuk el, hogy a Románia
A város főterétől ISOO méter
területéhez hasonló nagyságú Kajifor
t a n á r rAdiötectauikai m ű h e l y e távolságban egy 4 szitbás kőnia farmjaínak évi jövedelme tíz mil- ODORHEIU (a vasúti megálló és a
ház, kerttel és mindentéle
liárdra tehető, amelyből ennek íule 5
szombalfalvi
vám
között).
melléképülettel kiadó.
milliárd a gyümölcsből jön be. Ha mi
Cim: a kiadóhivatalban.
is földjeinkről nemcsak az alant, a
földön termő búzánkat arataíJj
nem búzaföldjeinken a levegőül
ágazó Jonathán síb. almafáit
meg tudnók évenként szedni, biz?
még egyszer, sőt sokszorosan töl
Ha elegáns és szép
vedelmet tudnánk nyerni, mint'
akar
vásárolni, ugy keresse fel
Hiszen jelenben is keresnek 10 vagon
almát s megvennék azt a buza kétszeres árán is, csak lenne gondozott
és permetezett fáról szedett gyümölcsünk, különösen Jonathán és Budii
Domokos almánk.
Ám, ha most nincsen ís, de recipő üzletét, ahol a i>pkényesebb
méljük, hogy a jövőre mind több, rendezettebb és jövedelmezőbb lesz a m:
igényeket Is í(ieiégctö dús válasz-,
yümölcstermelésünk is, ugy válogaték áll rendelkezésre Ugvar
tt szép almánk, mint ipari feldolgomérték utáni megrendelések
ra való gyümölcsünk s lesz akkor
ékony gyümölcsünk is bőviben.
kötelezettség nélkül kész>!
Gyerkes Mihály

s
5
3

JÓ, kereszihuros rövid
zongora jutányos áron
eladó. Értekezni lehet:
Malom-utca 36 sz. alatt.

Eladó a „Feketeviz."

J"akó A l b e r t

Kiadó iakás.

cipöt

Dobrai Károly

tulajdonos: a Könyvnyomda R-T
Odorheiu—Székelyodvarbely.

K.úayyuyomda Rettv^kytársaiag Odorauiu—iSzéktályudVttrheiy.

