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Az uj erdőtorvény hibáiról és 
a magyar nyelvhasználatról 
beszélt László Dezső esik megyei ma-
gyarpárti képviselő a parlament hétfői 
ülésén. Az erdőtörvény-javaslatra vo-
natkozólag különösen azt az intézke-
dést hibáztatta, mely szerint az érté-
kesített erdők tiszta jövedelmének 20 
százaléka ezután a hivatalnoki sze-
mélyzet jutalmazására fordítandó.  Ki-
fogásolta  az üzemtervek̂  készítésével 
járó nagy költségeket és'főleg  azt is, 
hogy erdősítési biztosíték fejében  nagy 
összegeket kötelesek letenni a bírto-
kosságok az adóhivatalhoz, mely ott 
éveken át számbavehető kamatozás nél-
kül hever s később éveken át tartó 
fáradozással  is alig szerezhető onnan 
vissza. 

A vágterületeket a hatóságok u^ 
kezelik, mintha nem a birtokosok saját 
vagyonáról lenne szó, hanem mintha 
ajándékot kapnának. A költségvetésbe 
a hatóságok tetszés szerint írhatnak 
be vagy huzhatnnk ki tételeket s igy 
a közbirtokosságoknak semmi önkor-
mányzati joga nincs. Mindezeknél fogva 
a törvényjavaslatot a Magyar Párt nem 
szavazza meg. 

Ezután arról beszélt a magyar 
képviselő, hogy a párizsi béke egyez-
ményben Románia az élet és szabad-
ság jogát biztosította a kisebbségi né-
peknek és megígérte, hogy a bírósá-
gok előtt a nyelvhasználatot írásban 
és szóban meg fogja  könnyíteni. Erről 
az ígéretről, amely még beváltva nincs 
(sőt nálunk a pénzügy Igazgató bün-
tetéssel fenyegeti  meg azt, aki ma-
gyárul mer beszélni) — erről az ígé-
retről a magyarság soha sem fog  le-
mondani, de addig is, amig azt bevált-
ják, követelte László Dezső, hogy a 
bíróságok mellé hites magyar tolmá-
csokat alkalmazzon az igazságügymi-
niszter, még pedig az állam köUségén, 
hogy ne legyen kénytelenek a felek 
fízetni  a tolmács költségeit. 

Mi okozza a kisipar válságát? 
Az ország kisiparososztálya, szer-

veivel együtt, régen foglalkozik,  inten-
zív munkát fejt  ki az irányban, hogy 
megtalálja azokat a gazdasági okokat, 
amelyek állandó súlyúkkal reánehezed-
tek a kisiparra, megnehezítették meg-
élhetését. E tárgyban egyes lapok gaz-
dasági rovatában is megszivleini való, 
értékes szakvélemények jelentek meg, s 
bár azok áltatában mélyen járók voltak, 
többnyire egyéni váleményt fejeztek 
ki, s kisipari szempontból nem mutat-
tak rá eléggé a bajok gyökerére, s 
nélkülözték a segítség forrásának  a 
megjelölését. 

A kisipar válságának legfőbb  oka 
a mezőgazdák leszegényedése, fo-
gyasztó képességének elvesztése. A 
kisipar termelése évszázadokon keresz-
tül belekapcsolódott a mezőgazdák 
fogyasztó  képességébe. Ezen alapultak 
kereseti viszonyai, megélhetésének 
lehetősége. Egy tekintet gazdasági 
helyzetünkre világosan igazolja, hogy 
a mezőgazdák életlehetősége leromlott, 
vásárió képessége a minimumra csök-
kent és ezzel kapcsolatban a kisipar 
bizonytalan helyzetbe sodortatott. 

Kutassuk, hogy miként lehet a 
mezőgazdák megcsappant forgalmát 
megerősíteni, hogy ennek következté-
ben a kisiparban megszűnjék a mun-
kanélküliség s újból viruló gadasági 
élet fakadjon.  Nemrégiben felvetődött, 
a földhitelintézet  észméje. Ez olyan 
szerv lenne, amely a maga nagy tőké-
jével, kibocsátandó zálogleveleivel meg-
hozná a mezőgazdák részére a várva 
várt megújhodást. Bármennyire kívá-
natosnak tartjuk, hogy gazdaközönsé-
günk a maga körében, a maga ere-
jében találja meg boldogulása felté-
teleit, leromlott anyagi helyzete folytán, 
az emiitett segítési módot egymagában 
még nem tarthatjuk elegendőnek. S bár 
nem óhajtjuk a gyámságot, nem ís 
vagyunk kishitűek, mégis elgondolá-
sunk szerint: a mentés munkáját az 
államnak kell kezdeményeznie. Hogy 

milyenek legyenek a mentőeszközök, 
cikkünk keretében nem hivatásunk 
részletesen tárgyalni. Mégis egyes dol-
gokfe  rámutatunk. Első sorban vissza 
kell állítani a mezőgazdák vásárió ké-
pességét, biztosítani kell a zavartalan 
forgalmat.  Egy céltudatos, őszinte, az 
egyenlőség elvén felépült  gazdasági 
politikára van szükség, amely áldoza-
tok árán is előmozdítja a termelést, 
az állat- és gabonakivitelt és állandó-
sítja az árakat. Leszállítja az ipari 
cikkek magas importvámjait és szigo-
rúan ellenőrzi a belföldi  gyárak árait, 
hogy azok arányban álljanak a mező-
gazdák vásárló képességével. Mert is-
mételjük, a kisipar válságának oka a 
mezőgazdák leszegényedésében kere-
sendő. 

Ha az állam a kellő időben nem 
ismeri fel  a gazdák veszélyes helyze-
tét, nem jön gyors segítséggel, nem 
nyul a gazdák hóna alá, maga alá 
temeti az ország kisiparát, amelynek 
évszázadokon keresztül éltető ereje a 
mezőgazdák vásárió képessége volt. 

Nagy Jinof. 

A városi költségvetés. 
Teljes egészükben megmaradnak a 
mult évi taxák és egyéb kttztertiek. 

A város időközi bizottsága 1930 
évce uj költségvetés-tervezetet készített 
s ezt a mai napon közszemlére tette 
ki. Az uj költségvetést a mult évi taxák 
alapul vételével állították össze, mivel 
a kolozsvári igazgatóság (Directorat) 
nem engedélyezte a községi pótadók 
létesítését, a prefectura  pedig nem 
hagyta jóvá a taxa-szabályzatnak Réti 
által tervezett módosítását. 

A választás előtti görögtüzes, ke-
reskedőkkel és iparosokkal folytatott 
szemfényvesztő  népjóléti anchetálások-
nak tehát a közterhek változatlan fenn-
maradása az eredménye, minden való-
színtlség szerint azért — előre látjuk 
az apostata apostol mosakodását —, 
mert az »intrika< megakadályozta üd-

vös és a népet segitő tervei megvalósí-
tásában. Pedig ez most igazán a Réti 
ur gazdáinak, a prefecturának  és a 
directorátusnak bölcs belátásán mult. 
Ugy látszik, már ott sem kezdik érté-
kelni a >lelkiismeretes, komoly és ön-
zetlen* munkát. Szerintünk, a dolog 
magyarázatát röviden meg lehet adni. 
Vége van a választásoknak és követ-
kezésképpen, vége kellett legyen a 
Réti-féle  népbolonditó ígérgetéseknek 
és hitegetéseknek is. Elérkezett már 
az idő, mikor már nem szavazatokra, 
hanem — pénzre van szükség I 

Aki a nép baján mulat. 
A székely gazdanépet nemcsak a 

mai kínos gazdasági helyzet kénysze-
riti a fuvarozásra,  hanem az életmód-
ból kifejlődött  ősi szokás is, hogy a 
gazdasági szünet idején a maga állat-
jaival szállítsa a Székelyföld  termékeit 
az alvidékre és elhozza onnan a maga 
egyéb szükségleteit, amelyeket zordo-
nabb éghajlata megteremni nem enged. 
Csak az ujabb idők kiskirályainak az 
agyában született meg az a félszeg-
rendészeti intézkedés, amely önálló 
kereseti forrásnak  minősítve a gazda-
sági állatokkal végzett fuvarozást,  ipar-
engedély kiváltására kényszeritette a 
székely kisgazdákat. A rendszerető 
nép engedelmeskedett a rendszemek s 
most már iparengedélylyel ment az 
alföldre,  ha a deszkája árán törökbu-
zát akart hozni a havas alá. 

A csendőrrel tehát rendben lett 
volna az ügy, de ekkor jött a finánc. 
Az adókivető kiskirály azt mondta, 
hogy akinek «fuvarozási*  iparengedé-
lye van, az illő, hogy ezen '«ipara* 
után — adót is fizessen.  A székely 
ezzel ís megpróbálkozott. De amidőn 
éveken át azt kellett látnia, hogy ez 
a «fuvarozási  ipar* neki évente 2—3000 
lejét viszi el adóba, s ez soha sem 
csökken, hanem mindig nő, a kereseti 
lehetőség pedig sohasem nő, hanem 
mindig csökken, — rájött, hogy ezt 
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(C<kaM»tafi  b«kAa(tot«. ancar*! a 
maiUf  k&itftot»tt*  a eéh tagţalt cAkgrOK-
•ak T. mái MvaxctcMbb ftaazciAxiatak  al-
kalmával.) 

T. Közönség! A történelem nagy 
tanítómester! —• s mi kell, hogy a 
történelmet unuljuk, hogy másokat is 
taníthassunk. Amelyik nép megbecsüli 
a múltját és ragaszkodik annak ősi, 
szép szokásaihoz, drága hagyományai-
hoz, átplántálva azt nemzedékből nem-
zedékbe, az élni fog  örökké, amely nép 
pedig ezeket elfelejti  és nem törődik 
velük, az elfelejtetik  mások által is és 
az idők folyamán  semmivé lesz. Ne-
künk is, székelyeknek, meg kell ra-
gadnunk minden alkalmat, különösen 
ma, hogy tanuljuk történelmünket, bár-
mily vonatkozásában is, hogy tápláló 
erejéből erőt merítsünk a jelen nehéz 
küzdelmeihez s ez által biztosithassuk 

a jövőbeni fennmaradásunkat.  A mi 
multunk, a székely kisiparos osztály 
múltja is, oly régi és oly dicső törté-
nelmi mult, hogy azt tiszteletben tar-
tani nem csak hogy érdemes, hanem 
szent kötelesség. Én ezt a multat 
szeretném ma idevarázsolni, amennyire 
szerény tehetségemtől telik, hogy lássa 
a m. t. közönség s lássák iparos test-
véreim, hogy a mult milyen hatalmas 
munkát fejtett  ki a jelenért s hogy a 
jelennek mit kell tanulni a múltból 
a jövőért. 

A mult évben az egyik líceumi 
előadáson székely anyavárosunk cé-
heinek az alakulásáról és fejlődéséről 
tartottam előadást. Akik akkor itt vol-
tak, talán emlékeznek, hogy azon elő-
adásomban céheink történetét 1613 lg, 
dicső emlékű Bethlen Gábor tejedel-
münk trónra lépése idejéig ismertettem. 
A jelen alkalommal szeretném tovább-
folytatni,  attól az időtől, 1613 tói, a leg-
újabb korig. Azonban, hogy előadásom 
némileg egész legyen és t. hallgatóim 
előtt is áttekinthetőbb legyen, mult évi 
előadásom tartalmát röviden összefog-
lalva, emlékezetükbe idézem. 

Akkori előadásomban ismertettem, 
hogy már az ókorban az egyptomiak, 
régi görögök és rómaiak korában az 
ipar a fejlődésnek  elég magas fokán 
állott s már ebben a korban az ipart 
^ ő kézmüviafck_igyekeztek  egy tári 
sTságba ̂ ^örülny^hogy eroeke^ 
m^védhessék s táreadáiipi állásukat 
Biztosíthassák s már az ókorbelí álla-
mok ""̂ égylE^másik társaság részére 
bizonyos kiváltságokat biztosítanak. 

A görögök és rómaiak az iparo-
sokat a szolgai sorból kiemelve : Kr. e. 
630 ban a nevezett államoknál a faze-
kasok, kovácsok, ötvösök és szövőipa-
rosok szabadon, vám nélkül szállít* 
hatják áruikat más országokba. A Kr. 
utáni 300 as években a rómaiak a 
meghódított germán népeknél is fejlett 
ipart találnak s az iparosoknak, akik 
helyen-helyen már társaságokba tömö-
rültek, a római helytartók bizonyos 
engedményeket adnak. Ezekből a tár-
saságokból alakultak ki az idők rend-
jén a későbbi céhek, amelyek Olasz-
országban az 1200-as évek körül már 
annyira kierősödnek, hogy pl. Milano 
és Firenze városok vezetését maguk-
hoz ragadják és a különböző céhek 
céhmestereíből alakult tanács vezeté 
ezt a két köztársaságot hosszú időn 
át. Ugyanezen időkben Németország-
ban is már nagy hatalom van a céhek 
kezében, ugy, hogy igen sokszor saját 
zászlóik alatt harcolnak a rablólovagok 
ellen, döntő befolyással  bimak vagyo-
nuknál fogva  az állami életben is — s 
egyrészt Ők a megalapitói a nagy 
német kereskedelmi, az úgynevezett 
Hanza városoknak. 

A magyaroknál is már a honfog-
lalás korában fejlett  ipart találunk, amit 
bizonyít egy Lütpold nevü olasz szer-
zetesnek a feljegyzése,  amely igy hang-
zik : »A magyarok nem csak a fegy-
verforgalásban  tűnnek ki, hanem az 
iparban ís, különösen a kovács, szÜcs, 
varga, szíjgyártó és a tímár-ipar van 
kifejlődve  s a süveggyártásban annyira 
jártasok, hogy valósággal bámulatba 

ejtik az ott járt idegen nemzetbelieket. 
De meg is becsülték a jó mesterem-
bereket — mondja tovább a krónikás 

mert elhalmozták őket minden ja-
vakkal és sok engedményekkel, hogy 
háborgatás nélkül dolgozhassák mes-
terségüket.* Ha tekintetbe vesszük a 
honfoglalás  korabeli magyarok helyze-
tét, egész nyugodt lélekkel hitelt ad-
hatunk e szerzetes feljegyzéseinek, 
mert szokásaikban, fegyverzetükben  és 
ruházatukban teljesen különbözve az 
őket körülvevő román, szláv és ger-
mán népektől, iparcikkeiket csakis olyan 
iparosokkal készíttették, akik ezeknek 
elkészítésében teljesen jártasok voltak 
és a nemzeti viseletnek megfelelő  mun-
kái tudlak előállítani s ezt bizonyára 
csakis a saját nemzetbeli iparos tudta 
megfelelően  elkészíteni. Ugyanez a hely-
zet állhatott fenn  nálunk, székelyeknél 
is, mert ez a kis nép itt erdős, bérces 
hazájában, más idegen népektől körül-
véve, talán még jobban magára volt 
utalva, mint magyar testvérei és e 
magára utaltságában egymás között 
egész e mai napig fel  tudta találni azt. 
amire szüksége volt, ugy, hogy ne-
künk, már a régebbi időben is fejlett 
iparunk kellett, hogy legyen. S mivel 
az egész székelység már azárpádházt 
királyok alatt nagy kiváltságokat élve-
zett, bizonyára ipari téren is igyeke-
zett magának kiváltságot szerezni és 
biztosítani, amit a később betelepített 
szászok a magyar királyoktól megsze-
reztek és a későbbi századokban, a 
fejedelmek  korában is maguknak biz-
tositottak. (Folyt, köv.) 

MOZI  - íatárnap  d u fél  6 é$ 9$f  fét  9 órakor: Â hgyâihşMfn  Harr,.  n$i. Harry  Piel.  £ filmntk  n^m htif  r»klám. - PATT  ét PMTACHOff:  m HALÁSZOK.  - Sztrdán  ét 
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Figyelem I Megjöttek a tavaszi újdonságok FIgyeie tffl! 

G - l T T J X ^ ^ d i v a t - a z l e t é b e . 
Férfi  ruhaszövetek 200 leutól 

I F ' é r f i  I x i g r e l c , s a p l c á , ^ , I s s i l a p o t e , 
Női Kasha kabátszövet 280 leutól 
Női Kasha ruhaszövet 150 „ 
Női gyapjú ruhaszövet 190 „ 

F é r f i r u h a s z ö v e t e k n ó i 107o e n g e d m é n y . 
i n u 

az >ipartc nem érdemes folytatni  s 
y iparengedélyét visszaadta, lemondott 

róla. 
Az élet egyéb fizetni  valói azon-

ban ezután is fennmaradtak.  Bizony 
csak el kell járni ezután is az alvi-
dékre, róni az országutat le és fel, 
deszkával oda, törökbuzával vissza. 
Csakhogy ez az út Bögöz község közt, 
az úgynevezett percepcia, vagyis adó-
hivatal előtt visz el s ha a kocogó 
székely lovacskáknak mindegy, hogy 
iparengedély mellett húzzák e a terűt, 
vagy anélkül, — de nem mindegy a 
perceptor urnák. Krizsán  perceptor ur, 
ha szekérzörgést hall, kiszalad az útra 
s feltartoztatja  a székely fuvarosokat, 
követelve az iparengedély felmutatását. 
Minthogy pedig iparengedély nincs, a 
portéka lerakatásával, büntetéssel, ke-
gyetlen adózással fenyegeti  meg őket, 
felirja  neveiket. Mi nem ajánlgatjuk a 
nép bajain mulató perceptor urat a 
felsőbb  hatóság figyelmébe,  de figyel-
meztetjük az utazó közönséget arra, 
hogy a perceptornak nincs joga ilyen 
eljárásra. 

A székely népipari termékek 
értékesitésérőL 

E tárgyban a Kézdivásárhelyen 
megjelenő »SzékeIy Újságá ban egy 
minket közelebbről érdeklő cikk jelent 
meg, melyet nem hagyhatunk minden 
megjegyzés nélkül. 

Tény, hogy a megyei ref.  nőszö-
vetség az őszi közgyűlésen elhatározta 
a székely népipari termékek értékesí-
tését s arról akkoriban hírt is adtunk, 
de mindeddig nem adhattunk számot 
arról, hogy az ügy fontosságához  mért 
nagyobb arányú megmozdulás történt ' 
volna a terv végrehajtására. Hogy azon-
ban laptársunkat megnyugtassuk, any-
nyit ezúttal mégis közölhetünk, hogy 
»a leányzó nem halt meg, csak alszik«. 
Nem hivatalosan ugyanis arról ̂  érte-
sülünk, hogy lenn Székelykereszturon 
mégis készül valami kiállítás féle.  Azt 
hisszük, ez a kis próba példaadóul fog 
szolgálni másoknak is. (Most halljuk, 
hogy Csíkszeredában a pünkösdi ün-
nepekre készül ilyesmi, de valószínűen 
nagyobb arányú !) 

Különben nagyon szomorú volna 
— ebben igaza van laptársunknak —, 
ha ez a kérdés tisztán csak a refor-
mátusokat foglalkoztatná.  Székelyföl-
dünk minden részének szüksége van 
egy uj pénzszerzési forrásra—felekezeti 
különbség nélkül. De azért, természete-
sen, semmi szó nem eshetik a ref. 
nőegyletek ilynemű megmozdulása el-
len I Sőt az volna szép és ideális, ha 
a lelki szükségletek kielégítésén kívül 
az anyagi jólétet is elő tudnák moz-
dítani a bármi cimen alakult nőszövet-
ségek. 

Minden esetre az volna legcél-
szerűbb, ha az ily megmozdulásoknál 
minél több alkalmat adnának a nyil-
vánosságnak is, hogy az ilynemű ter-
vek keresztülvitelének a részleteiről 
tudjon és esetleg hozzá is szólhasson. 
Az ilyen esetekre nem lehet érvényes 
a szerénykedés egyéni kötelezettsége, 
ht nem egyénekről van szó, hanem 
egy olyan mozgalom nyilvános szere-
peltetéséről, melynek éppen az ügy 
érdekében szüksége  van  a nagy  nyil-
vánosságra.  b. 

Nagy érdeklődés mellett, zsúfolt 
templomi közönség előtt tartja csütör-
tök óta városunkban Faragó Ferenc 
dr. theologiai tanár konferencia-beszé-
dei. Még ma este 8 kor és holnap d. e. 
9 órakor lesznek konferencia-beszédek. 
— Holnap (vasárnap) d. e. 11 órakor 
nyitják meg az oUáregyleti kiállítást az 
irgalmas nővérek zárdájában. A kiállí-
tás, amelyen értékesnél értékesebb 
egyházi tárgyak szemlélhetők, méltó a 
megtekintésre. 

Ipartestületi ügyek. 
Országos kirakóvásárok: április 

9 én Kerelőszentpál, 10 én Magyarós, 
Mezőzáh, Marosvásárhely, Szászváros, 
Ujszékely, Il-én Topánfalva,  12-én 
Balázsfalva,  Gyergyószentmiklós, Hal-
mágy, Szénavarős, 13 án Egerbegy, 
Vámosgál falva.  Nagybacon, Homoród-
szentpál, 14-én Szováta, Csikszépviz, 
Mócs, Kőhalom. 

Még mindig feltűnő  sok mester 
kéri oly tanoncának a felszabadítását, 
akiket a rendes időben >-.em szegőd-
tettek be, e miatt sok utánjárásuk van 
a bizonyítványok beszerzésével, de 
költségeket is okoz, ez a körülniény 
különösen a kereskedőknél és mészáro-
soknál fordul  elő, holott a kereskedő-
tanoncok is törvény szerint az iparos-
tanoncokkal mindenben egyenlőknek 
tekintendők. 

A közgyűlés határozat'ából kifo-
lyólag az ipartestület széleskörű elő-
készítést végez a májusban megtartandó 
alakuló közgyűlés iránt, a vidéki ipa-
rosság 'részvételével, a beolvadásra 
nézve, hogy a közgyűlésen kivétel 
nélkül minden község iparosai részt-
vegyenek. Ideje lenne már, hogy e 
régi óhaj megvalósuljon. 

Amint olvassuk: a szatmári ipar-
testület közgyűlésén a kisipar gyász-
jelentéséről adnak hirt. Az iparosok 
helyzete ott is szomorú és vigasztalan, 
ugylátszik, a munka nemcsak itt, de 
az egész országban száműzve van, 
nehéz gondok feküdtek  rá a ke-
nyérkereső munkásosztályra, napról-
napra nő a munkanélküliség, s ha 
még ma sem gondolnak végre a ve-
zetők a helyzet általános javítására, 
elkerülhetetlen lesz a nagy összeom-
lás, a kisiparosság végpusztulása. 

Az  ipartestület  elnöksége. 

A vak, aki lát 
Poltják Károly tanár, aki születé- I 

sétől fogva  vak, a kolozsvári vakok 
intézeténél volt tanár. Az impérium át-
vétele után ennek az intézetnek is 
megváltozott a jellege. Az európai 
vakok-ligája megbízta Polyákot, hogy 
missziós előadásokat tartson a vakok 
érdekében. Tíz év óta járja a világot, 
bejárta Romániát is, hirdetve az isten-
félelmet  és az emberszeretetet. Három-
ezerkétszáz elismerő bizonyítványa van 
a különböző vallástelekezetek lelké-
szeitől ; engedélye van a minisztérium-
tól ; tavalyelőtt Cristea Miron patriarkhá-
tól kapott 10,000 leu ajándékot; ujab-
ban Hossu, szamosujvári román püs-
pöktől kapott meghívást a Zsilvöígyébe; 
előadásait 160 román lelkész figyelte 
meg eddig: mindez bizonyíték arra, 
hogy missziós működése csakugyan 
vallás erkölcsi alapokon nyugszik. Se-
hol a világon nem is volt kellemetlen-
sége a hatóságokkal. Udvarhelyme 
gyébe kellelt jőnie, hogy ezt is meg-
érje. 

Oroszhegyen és Szentkirályon tar-
tott előadásaiban megemlítette, hogy 
mekkora kárt tesz az itteni nép lelké-
ben az a vallásellenes, erkölcstelen iz-
gatás, amelyet egyesek itt folytatnak, 
megrontva a falvak  békéjét, az egyet-
értést, az istenfélő  életet. Megemlítette 
a Réti nevét is, akiről mi is tudjuk, 
hogy annak idején a Hajdó-féle  vallás-
ellenes röpiratokat terjesztette és lap-
jában feldicsérte.  És ez volt szegény 
vaktanárnak a bűne, amiért lakolnia 
kellett. Az oroszhegyi és szentkirályi 
karikás vezérek feljelentése  folytán  a 
csendőrök bekísérték az akkor Kadics-
falván  időző vaktanárt, gyalogosan, 
árkon-bokron keresztül, a csendőrpa-
rancsnokságra, majd onnan a prefec-
turára került ügye s ott aztán, a Réti 
szájaize szerint, megvonták tőle a to-

vábbi előadá'̂ okra szóló prefectusl  en-
gedélyt, azon a cimen, hogy a vakta-
nár politizált és »egyes vezető hivatal-
nokokat* (értsd: Réti őfelségéO  bí-
rálgatott. 

Réti nem elégedett meg ezzel, ha-
nem még a lapjában Is megrágalmazza 
a becsületes vaktanárt, azt állítva róla, 
hogy trágár szavakat használt, Hátha 
ugyanezen Hargitát olvasta volna fel 
valaki a vaktanár gyűlésén, nem az 
követett volna e el trágárságot? 

így néz ki a Réti-féle  demokrácia 
és a szabad gondolat-nyilvánítás. 

Igaza van a vaktanárnak, aki azt 
hirdeti, hogy Isten nem teremtette sze-
rencsétlennek a vakembert, mert csak 
egy vakság van, ami szerencsétlenség-
nek nevezhető: a lelki vakság. Ilyen 
lelki vakságban szenved a Hargita cikk-
írója, aki azt hazudja, hogy valaki fel-
bérelte Pohják tanárt ellene s ezt a 
gyanúsítását a Magyar Párttal akaria 
kapcsolatba hozni. 

Szegény lelki vak. Hát van-e itt 
szűkség felbérlésekre  ? 

Román lapszemle. 
A Curentul  március 29 iki számá-

ban a csiki inagánjavakra vonatkozó 
népszövetségi panasszal foglaUozik, 
melyet a székelyközbirtokosság nevé-
ben dr. Pál Gábor szenátor nyújtott 
be. »A kormány megdöntöue azokat az 
érveket, melyekre a magyarok panasza 
támaszkodott, kimutatva, hogy a köz-
birtokosság kisajátítása teljesen jog-
szerű volt. A magyarok erre uj bead-
ványt terjesztettek fel,  azt akarták j 
bizonyítani, hogy a kormány által kép-
viselt álláspont hamis. Ezután kormá-
nyunk uj memorándumot nyújtott be 
a népszövetséghez s kimutatta a szé-
kely követelések képtelen voltát. Mi-
után tudomást szerzett dr. Pál Gábor a 
román kormány emlékiratának tartal-
máról, a napokban egy harmadik me-
morándumot szerkesztett Genfben.  A 
magyar szenátor abban párhuzamot 
von a csíkmegyei közbirtokosság és a 
naszodmegyei határszéli javak között. 
Az emlékirat azt állítja, hogy a naszódi 
határőrségi javak kisajátítása sokkal 
jogosabb lett volna. Genfi  hírek sze-
rint lehetséges, hogy közelebbről tár-
gyalás alá veszik a csikmegyei székely 
közbirtokosság kérdését.* 

* 

A Curentul  jelenti, hogy az ud-
varhelyvármegyei nemzeti parasztpárt 
László esperes elnöklete alatt megtar-
totta évi kongresszusát. Azon nagy 
számban vettek részt román és székely 
parasztok (?) az egész megye terüle-
téről. Az intézőbizotság tagjai ötven 
százalékban magyarok. Érdekes volt 
Réti Imrének az a kísérlete, hogy le-
teszi a kisgazdák magyar nemzeti párt-
jának alapjait. Ez a tény annyival is 
érdekesebb, amennyiben Réti azoknak 
a székely föidiniveseknek  szavazatával 
akarta a pártot megalakiiani, kiket, 
mint a nemzeti parasztpárt tagjait 
meghívtak a kongresszusra. Réti a kon-
gresszust megelőző hosszú magyará-
zata után ugyanazok a parasztok a 
kongresszuson elfogadták  Dobrotának 
javaslatát, mely szerint továbbra is, 
mint a nemzeti parasztpárt hívei akar-
nak működni» ... (Különös, hogy 
mi, akik itt élűnk Udvarhelyen, erről 
a nagyszabású »kongresszusc-ról nem 
tudunk. Milyen könnyU volna a bizo-
nyítás, ha Réti leközölné azoknak a 
»magyar« földmiveseknek,  vagy — 
amint ő nevezi —: »parasztoknak* a 
névsorát, akik részt vettek ezen a 
román kongresszuson 1 Szerk.) 

» 

Az Universul  március 31 iki szá-
mában László Dezső parlamenti be-
szédével foglalkozik.  A kamara pénteki 
ülésén — Írja az Universul — sok 
más epizódon kivűl — melyek immár 

eléggé bebizonyították ennek a tör-
vényhozó testületnek lehetetlen voltát 
— egy határtalanul merész beszéd is 
elhangzott. Égy képviselőnek bátorsága 
volt olyan javaslatot tenni, amit egyet-
len más nemzet parlamentjében sem 
mondhatott volna el, anélkül, hogy le 
ne hurrogták volna. Oe anno 1930 ban 
megtörtént a román kamarában, hogy 
szó nélkül és figyelmesen  hallgatták 
végig László Dezső képviselő beszédét, 
aki sem többet, sem kevesebbet nem 
kért, mint azt, hogy a magyar nyelvet 
ismerjék el hivatalosan Erdélyben s a 
magyar panaszosok járulhassanak ma-
gj'ar nyelven az igazságszolgáltatás elé. 
A képviselő parlamenti beszédét, mely-
ben azt óhajtja, hogy a román bírók 
tanulják a magyar nyelvet, nem lehet 
más szóval illetni: arcátlanság. 

HÍREK. 
A nyngdijakra 

Aprili; S 

végszükségben várakozó, esküt nem 
tett volt njagyar tisztviselők ügyében 
egymást érik a hivatalos és felhiva-
talos kijelentések. Rendesen minden 
hétre esik egy-ketiő, sőt néha több is. 
Sajnos, a legtöbbször egymással 
annyira ellentétes értelműek, hogy 
aligha lehet valaki, aki az igazságot 
a nyugdíjasok ügyében ezekből a 
nyilatkozatokból meg tudná állapítani, 
— míg ezzel szemben mindennél két-
ségtelenebb pozitív valóságként me-
redezik a meddő várakozásban eltik-
kadt tisztviselők nyomorúsága, melynek 
naponkint lehelne egy egy szivreható, 
ujabb változatát elbeszélni. 

A hetek pedig egymás után tel-
nek, — nyilatkozatokkal, melyek ér-
telme aszerint változik, hogy azokat 
a nyilatkozó kí felé  akarja irányítani. 
Egy több héttel ezelőtti nyilatkozatból 
— amely megnyugtatás akart lenni 
a kérelmezők részére — azt olvastuk, 
hogy pár héten belül az összes ké-
résések el lesznek intézve, mert most 
már naponta talán 100 (vagy még 
több) ügy is tárgyaltalván le, hama-
rosan sor kell, hogy kerüljön az utolsó 
kérésre is, ezek összes száma alig 
levén több a 2000-nél. Nemrég viszont, 
mikor az éppen nyilatkozó urnák 
rossz kedve lehetett, azzal döbbentette 
meg a már reménykedőket, hogy bi-
zony még sokáig kellhet nélkűlözoiük, 
mert 22000 nyi (?) kérés is várakozik 
elintézésre, ami csakugyan hihetetleníy 
horribilis szám. Legutoljára pedig ez 
a folyvást  változó szám megint leszál-
lott 700-ra, miután most egy liberális 
támadásra kellett válaszolni, amely 
szerint a kormánynak a kisebbségi 
tisztviselőkkel szemben való bűnös (?) 
áldozatkészsége az ország anyagi 
romlását fogja  okozni. 

Mindé sok nyilatkozat után végre 
az volna kívánatos, hogy a kéiések 
elintézése már valóban teljes appará-
tussal meginduljon. Akár 700, akár 
22000 a kérések száma, elintézésüknek 
egyszer komolyan meg kellene kez-
dődnie, mert az, hogy végre városon-
kínt akad 1—2 ember, akinek a kéré-
sét annyi hónap során valóban elin-
tézték, csak nem mondható komoly, 
érdemleges munkálkodásnak ? 

Iddjóstás. A meteorológiai intézet 
időjóslása a ma délután 1 órakor le-
adott rádiójelentés szerint: változé-
kony, de inkább esős idő várható va-
lószínű hősülyedéssel. 

Halálozas. Bokor Tamás földmi-
ves és kovács Arvátfalván  március 
30 án elhunyt. Temetése f.  hó 1 én volt, 
nagy részvét melleit. Felesége, gyer-
mekei és kiterjedt rokonság gyászolják. 
— Özvegye ezúton mond köszönetet az 
árvátfalvi  fúvós  zenekarnak a temeté-
.sen való testületi megjelenésért. 
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Feltűnő olcsó ároi\ vásárolhat Hirsch Rudolf  divatfizietébea. 
Tavasxi női és férfi  kabátSZÖVetekben. selymekben, vásznakban, paplanokban, szőnyegekben, któ 
hímzett függönyökben  és ágyteritőkben, úgyszintén harisnyák, nyakkendők és íérfl-kalapokban  dús választék 

'Kérc'm"w megtekinteni és az árakra figyelniI 

Megismétlik az Uj rokont. Az ápri-
lis 5 én, szombaton bemutatott >Üj 
rokon< cimü társadalmi vígjátékot va-
sárnap 6 án a koliégium tornacsarno-
kában ismétlik meg este 8 órai kez-
dettel ; kedden, április 8-án pedig ifjú-
sági előadás lesz, amelyre Udvarhely 
vidéke közönségét is meghívja a ren-
dezőség. — Május 17 én Makkai Sán-
dor dr. erdélyi református  püspök 
jelenlétében nagyszabású kamaraelő-
adás lesz, amikor színre kerül a Vi-
rágember és a Holícsi Cupídó cimU 
remek egyfelvonásos 

A marosvásárheiyi kereskedelmi és 
iparkamarai tanacs választására — is-
mételt halogatások után — f.  hó 6-ika 
volt kitűzve legújabb határidőül. A 
választásra ezúttal csak egy lista ada-
tott be. Ezzel kapcsoUiban csütörtökön 
este a kamarától táviratot kaptunk, 
mely szerint, vasárnítp az egyetlen lista 
jelöltjeit megválasztottaknak fogják 
nyivanítani, ennélfogva  a választóknak 
nem  kell  Marosvásárhelyre  utazniuk. 
Kereskedelmi és iparkamarai tanácso-
sok lesznek vármegyénkből. Az I. ka-
tegóriában (nagykereskedők): Becsek 
Aladár és Maltei llie bankigazgatók, 
rendes tagok, Szakács Miklós (Székely-
keresztur) és Papp Ferencz fíókintézetí 
főnökök,  póttagok. A 11. kategóriában 
Papp Dezső és Lőrinczi János rendes 
tagok, Drágomán Domokos és Orbáo 
Endre, póttagok. A nagyiparosok ré-
széről : Szöllősi Ödön dr., a kisiparo 
sok részéről: Csiky Albert, 

Az egyháztanácsosok eskütétele. 
A helybeli plébániai hivataltól nyert 
értesülés szerint Mdjláth ptlspök az 
újonnan megválasztott egyháztanácso-
sok megválasztását jóváhagyta. Az 
egyháztanácsosok eskütétele a holnapi 
vasárnap a 9 órás ünnepélyes misén 
lesz, ahonnan testüUiileg vonulnak az 
oltáregyleti kiállítás megnyitására. 

Ismét elhunyt egy derék székely. 
Zetelaka községnek egyik érdemes 
szülötte távozott el az élők sorából a 
85 évet élt Sebestyént János birtokos 
személyében március hó 29 én. Sebes-
tyén János községe életében bosszú 
időn át vezető szerepet játszott, mint 
községi főbíró,  törvényhatosági bizott-
sági tag és egyháztanácsos. A pontos-
ság, a rend szeretet, a közművelődés 
iránt való meleg érdeklődés jellemezte. 
Árpád fia  hosszú időn át a bírói pályán 
működött, az * imperiumváltozás óta 
ügyvéd Szászvároson és Algvógyon. 
János fia  Csehszlovákiában, Érsekúj-
váron tanárkodik, Dénes fia  pedig, aki 
jegyző volt, a világháborúban, mint 
arany vitézségi éremmel kitűntett had-
nagy, hősi halált halt. Leányai a köz-
ség tekintélyes férfiaihoz  mentek férj-
hez. A megboldogultat, akit március 
31-én általános nagy részvéttel temet-
tek el, gyermekein, menyein, vejein, s 
a kiterjedt rokonságon kivül 21 uno-
kája gyászolja. A kötelességét ponto-
san teljesítő, a faját  és a kulturát sze-
rető, szép kort élt derék férfiúnak 
emléke legyen áldott! 

VáltozAs a megyei műszaki hiva-
tal vezetésében. ^ Ottovay József  fő-
mérnök a megyei műszaki hivatal 
vezetője Nagyváradra távozik a svájci 
Basler Handelsbank kőbányája veze-
tésére. A megyei műszaki hivatalt 
egyelőre Török Artúr városi főmérnök 
vezeti. 

Köszönetnyilvánítás. Ezúton mon-
dok köszönetet mindazoknak, akik 
elhunyt feleségem  halála fölötti  nagy 
szomorúságomban részvétükkel felke-
restek és a megboldogultat végtisztes-
ségén elkísérték. Cristea  György. 

X Szives tudomására adom a n. é. 
közönségnek, hogy Str. Pr. Efisabeta 
^Bethlen-utca) 50 sz. alatti vendéglőmet 
tovább vezetem. A borokat mélyen 
lessâlliţott áron árusítom. Szives párt̂  
fogást  kér továbbra is Cristea  György. 

Az unltáriusolinál a folyó  évben 
tartandó konfirmációra  az előkészítés 
megkezdődött s a lelkészi hivatal fel-
szólítást intéz ezúton is azokhoz, a 
város területén lakó, 14 életévet töltött 
fiukhoz  és leányokhoz, akik még nem 
konfirmáltak  s az idei konfirmációra 
sem jelentkeztek, hogy folyó  hó lO-ig 
jelentkezésüket tegyék meg, különben 
a folyó  évi konfirmációról  lekésettek-
nek tekintik. 

Az orvostudomány állandó fejlő-
désével, mondhatni, nap-nap után 
ujabb utakat tár fel.  Az ismert gyó-
gyító eljárások folyton  tökéletesednek 
és az egészség őre, az orvos, csak 
soha meg nem szűnő kitartással, ta-
nulással állhat hivatása magaslatán. 
Udvarhely város orvosi kara átérezve 
ennek fontosságát  most is néhány 
olyan haladást mutathat fel,  mely nem 
kerülheti el a közönség figyelmét, 
hiszen a legfőbb  jóról, az egészségről 
van szó. Imreh Domokos dr. most 
tért vissza többhetes külföldi  tanul-
mányútjáról, ahol évtizedes tapaszta-
latokban gazdag tudását az utolsó 
évek újításaival széiesbitette. A közel 
jövőben Bőhm, Hartwlg és Dienesch 
orvosok mennek idegenbe, szintén 
tanulmányúira. Nagy anyagi áldozat 
árán Dienesch és Hartwig orvosok 
egy a legmodernebb vívmányoknak 
megfelelő  Röntgen-gépet vettek, hogy 
azt a betegek szolgálatába állíthassák, 
mint ma már nélkülözhetetlen vizs-
gálati eszközt és kezelési módot. 
Bőhm dr. szintéti most beszerzett 
diathermia-készüléke is a gyógyító 
eljárások egyik uj eszköze, melynek 
segítségével a villamosság meleg ha-
tása gyógyít különböző bajokat. 

Köszöneinyllvánitás. Ezúton mon-
dok köszönetet a kereskedő társuHt 
jóléti intézményének a boldogult férjem 
után járó 46 620 len  jóléti segély 
gyors kifizetéséért.  Özv.  Kovács  Adolf  né 
és gyermekei. 

A szomt>atfalvi Ifjúsági Egyesület 
mult vasárnapi vallásos estélye a nép-
ház termét zsúfolásig  megtöltő közön-
ség előtt, szép erkölcsi és anyagi siker 
mellett folyt  le. A közönség megnyitó 
éoeke után Pál űyula s.-lelkész tar-
totta meg alkalmi előadását, megka-
póan ecsetelve a kommunizmus által 
agyonsanyargatott Oroszország hely-
zetét ; előadását a közönség nagy 
figyelemmel  hallgatta. Katona Annuska 
ügyesen előadott szavalata, majd az 
»Apám uramc c. 1 felv.  vígjáték kö-
vetkezett, melynek szereplői, Imre 
Annuska, Lőrincz. Bandi, Barabás Do-
mokos, Mátyás ' Nándor és Dénes 
József  sok ügyességet árultak el. 
Eichner Emil szavalata után Varga 
Béla énekelt és tárogatozott sok tapsot 
kapva. Ezután újból egy 1 felv.  vig 
játék következett, melyet Imre Gáspár, 
Sebők Béla és N. Pál adtak elő, sok-
szor kacagtatva meg a közönséget. 
Máté Magduska szép szavalata, majd 
egy nagyon kedves élőkép s utána a 
közönség éneke zárta be a szép és 
kedves műsort. • — E.  — 

EgybázkttzsógI közgyUlés. Aszom-
batfalvi  róm. kath. egyházközségnek 
március 25-re Összehívott közgyűlésén 
a tagok nem jelenvén meg a meg-
határozott számban, nem lehetett ha-
tározni, miért is a közgyűlést ismé-
telten összehívom április 6 ra (vasár-
nap) mise utánra az iskola helyiségé-
be a múltkori tárgysorozattal, azzal 
a figyelmeztetéssel,  hogy ez a köz-
gyűlés a szabályzat 10 § a szerint a 
tagok számára való tekintet nélkül 
határozatképes. Odorheiu—Székelyud-
varhely, 1930 március 29. Pál  István 
plébános. 

X Eladó V. Kossuth utca 31 sz. 
alatti jól jövedelmező bérház. Felvilá-
gosítás a tulajdonosnál Kossuth utca 
109/a. 

Makkai Sándor dr. püspök előadás-
sorozata lesz egyik legközelebbi' nagy 
eseménye Székelykereszturnak. Az Er-
délyszerte rendkívül népszerű, kiváló 
iró és szónok püspököt az ottani ref. 
nőszövetség hívta meg Székelykeresz-
turra s ő a meghívást készséggel vál-
lalva: május hó 17, 18 és 19 napjain, 
három estén át fog  ott előadni, — 
kétségtelenül rendkívül nagy okulására, 
nemes gyönyörködésére közönségének. 
Értesülésünk szerint már többen ké-
szülnek városunkból is leutazni az elő-
adások meghallgatására. 

Meghívó. Az Erdélyi és Bánsági 
Munkások Rokkantsegélyező ésNyug-
dijegyletének odorheíui 41-íki fiókpénz-
tára folyó  évi április hó 6 án, vasár-
nap délután 3 órakor a róm. kath. fíu 
elerni iskola helyiségében rendkívüli 
közgyűlést tart, melyre a tagokat az 
elnökség tisztelettel meghívja. Tárgy-
sorozat: 1. Az oraviţai 98 ik fiókpénz-
tár által az alapszabály módosítása 
tárgyában hozott határozatok ismerte-
tése. Az ezen határozatoknak el, vagy 
el nem fogadása  felett  az itteni fiók-
pénztár döntése, 2. A küldöttek gyű-
lésére egy kiküldött választása. 3. In-
dítványok. — Tekintettel, hogy a fent-
emlitett fiókpénztár  a központ által 
tervbe vett alapszabály módosítására 
nézve igen hasznos és a tagok javára 
előnyös tervezetet készített — amit 
minden egyes tagnak nĵ tudni és az 
ahhoz való hozzájárulást s vélemé-
nyét ny'ilvánitani igen szükséges — 
tehát minden tag jelenjék meg. Odor-
heiu, 1930 április hó 3-án. Elnökség. 

Az elakadt szeker miatt Bital 
Gyula fiatal  máréfalvi  legény a »tizen-
hét falu  havasába* a Hargitára ment 
március 29 én fát  fuvarozni.  Megter-
helt szekerével már hazafelé  jött, mi-
közben elért a telekfalvi  és máréfalvi 
határ között levő őrházhoz, amellyel 
szemben egy csemetekert is van. Itt, 
ha nagyobb sár van, a fuvarosok  sok-
szor megrekednek. Igy jár( most Bitai 
Gyula is. Mialatt a szekér kiemelésé-
vel vesződött, odaérkezett Ambrus La-
jos máréfalvi  kocsmáros, aki egy emelŐ-
ruddal a legénynek segítségére ment. 
Ezalatt a legétiy is egy alkalmasabb 
emelő után nézett s kerített is egy ru-
dat, amellyel ismét hozzá akart fogni 
a szekér meg mozdításához. Ekkor ér-
kezett oda fegyveresen,  a máréfalvi 
>városi láz« nevű legelőn juhait legel-
tető, 71 éves Míhálykó István, akit 
— miután apja az erdőőrnek — ez 
megbízott azzal, hogy őt szűkség ese-
tén helyettesítse s ügyeljen a csemete-
kertre is. Az öreg Míhálykó Bitait a 
rud miatt felelősségre  vonta, azt ál-
litván, hogy az egy, a csemetekertből 
való karó. Szóváltás, majd civakodás 
támadt, melynek folyamán  Mihálykó 
puskájának söréttel töltött csövéből 
meglőtte a fiu  jobb kezét, ennek há-
rom középső ujját roncsolván össze, 
amiért ezt a kórházba is kellett szállí-
tani s Icezét megoperálni. Feljelentés 
folytán  bűnügyi eljárás indult az Öreg 
Mihálykó ellen, aki azt állítja, hogy 
azért használta fegyverét,  mart BUai a 
felszólítás  dacára is nemhpgy vissza 
nem adt« a karót, hanem af.zal  még 
fenyegetve  feléje  közeledett. Bitai 'szê -
rint pedig éppen az Öreg támadt rá in-
dulatosan, miközben ő csak arra k^te, 
hogy engedje a rudat a szekér kieme-
lésére használni s azután visszaadja. 
Az igazi tényállás kiderilése a vizsgá-
lat feladata. 

X Orvosi hlr. Dr. med. Alexandra 
Ungureanu, fogorvos,  vólt klinikai ta-
nársegéd, fogászat!  műtermét a köz-
kórház épületében megnyitotta és ren-
del hétköznap 3—7-ig. 

X Amerikésok figyelmébe. Eladó 
jutányosán 7 szoba, 2 konyha, kamra, 
nagy istálló, kertek, sertésólak stb., 
két utcára nyíló )iáz v. Kossuth utca 
109/a sz. alatt. Beköltözhető. 

Repülőgép megjelenése keltett pén-
teken feltűnést  városunkban, ahol az 
ilyesmi még a rendkívüli események 
közé számitható. A lentről egészen fe-
hérnek látszó hatalmas gép d. u. 3 
óra tájban jelent meg a város felett, 
s előbb magasan körözgetve, ugy lát-
szott, mintha a SzarkakŐ irányában 
törekednék tovább haladni, majd meg-
fordulva,  Segesvár felé  tünt el nagy 
sebességgel. 

SieMen, misr a készlet tarti 

Olcsó 

aragonit tárgyak 
kaphatók 

a Konyvnyomda R.-Társ. 
fizlethelylsé^ében. 

A helybeli ref. leány bibliakör 
mult vasárnapi vallásos estélyén Vá-
róné Csató G. igazgatónő tartott fel-
olvasást a családi nevelésről. A nagj'-
számu közönség feszült  figyelemmel 
hallgatta a nagy szaktudással készült, 
népszerű formában,  lebilincselő köz-
vetlenséggel előadott mély és hasznos 
igazságokat hirdető " előadást. A íjiai 
viszonyok között kívánatos lenne, hogy 
minden szülő és minden felnőtt  ember 
minél többször hallja ilyen megragadó 
módon, hogy mivel tartozik a gyerme-
keknek, a nemzet jövőjének. A szép 
felolvasásnak  méltó keretet nyújtot-
tak a bibliakör tagjai által előadott 
zene énekszámok és szavalatok, ame-
lyekért a szereplőket dicséret illeti. 

Az óra jar, az óra lejár. Réti lap-
jának minden számában szokott egy 
csokorra való dicsekvés díszelegni, ame-
lyek mind arra valók, hogy a hiszé-
keny olvasó csodálkozással csapja össze 
kezeit: ez már teszi, Réti és társai 
igazán nagy dolgokat müveinek a vá-
ros érdekében. Lássunk hát valamit a 
legújabb csokorból mi is. Van a vá-
rosházán egy régi, vásott óra, amely 
az ismételt javítások után egy ideig 
járt, de azután rendesen felmondta  a 
szolgálatot. Nem érdemes javítani, de 
nem érdemes róla beszélni sem. Most 
a város időközi bizottsága ismét kija-
víttatta az órát 350 leu fizetése  elleni-
ben. Persze, a nagy eseménynek vi-
lággá kellett kűrtölődni. Az első pillanat-
ban, meg'átva a nem járt s most járó 
óráról a hirt, azt hittük, hogy a bará-
tok, vagy a ref.  torony órájáról lesz 
szó, mert ezekről talán érdemes volna 
most is beszélni, mint régebben, ami-
kor a régi tanács sok szemrehányást 
kapott a Réti lapjától. S hát íme, a 
szenzáció csak egy olyan órával tör-
tént, amely legfennebb  az elnök urnák 
mutatja, hogy mennyi időt szánhat a 
naponkénti cigány- deputácíókkal való 
foglalkozásra.  S no még azt is, hogy 
mikor üt az ő órája is, hogy véget 
vessen az ő városházi diktátorságának. 

Míg a készlet tart, a szezonból 
visszamaradt 

O I I P Ö K E T 
195, 395, 395, 495, 
595, 695, 795 I«m 

mólyen leszállított áron vásá-
rolhat a 

37 T T J K . T J i : 
cipöraki Árban. 

cc 

Piaci árak. A buza: 100-110, 
rozs: 75—80, árpa: 55—60, zab: 
38—42, tengeri: 52—56, burgonya: 
11 — 15 leu vékánként. 

Bútorozott szoba kiadó Var-u. 1. 

„Ivette " az idei legdivatosabb mosó selyem, nagy választékban megérkezett 
H I R S C H R U D O L F dlvatOtletébe. 



4. oldal. SZÉKELY KÖZÉLET 1930 április 6. 

Megérkeztek! Olcsón k a p h a t ó k ! gür-fr^-í?"--
T R E N C H G O A T O K ! P ^ ^ ^ T r e n c h Coatok már 9 0 0 l e u t ó l , 
gummí-kabátok 7 5 0 l e u t ó i kaphatók ! Kész férfi-,  fiu-,  gyermekruhák, kabátok, nadrágok, 

rőfös,  rövid- és kötött áruk legolcsóbban LÖBLNÉL (volt Bethlen-utca). 

X Sargftssn  eladó 620 m/m cséplő-
garnitura teljes felszereléssel.  Értekezni 
lehet Bacsics József  vasUzletében Odor-
heiu. 

KÖZGAZDASÁG. 

Az Udvarhelyvármegyei 
Gazd. Egyes, közleményei. 

Az egyesület tavaszi közgyűlését 
e hó 1-én tartotta meg a tagok nagy-
számú részvételével. A gyűlés legfon-
tosabb tárgya a mezőgazdasági ka-
mara kérdése volt. Mint tudva levő, 
vármegyénk a mezőgazdasági kamara 
kérdésének szempontjából kényszer-
házasságszerü viszonyban van a szom-
szédos Nagyküküllő vármegyével, ami-
nek az eredménye 4 év óta az, hogy 
a vármegyénkből befolyó  kamarai já-
rulékok a nálunk vagyonosabb és 
gazdaságilag is kulturáltabb nagykű-
küllőmegyei gazdák javát szolgálják, 
anélkül, hogy saját megyénk gazda-
közönsége négy év óta valami hasznát 
látná a kamarának. 

Már régebb nagyarányú mozgal-
mat indítottunk, hogy a törvény által 
ís megengedett önálló megyei kamarát 
megkapjuk, az intézkedés ily irányban 
meg is történt a legfelsőbb  helyen is, 
de aztán, ugy látszik, külső nyomásra 
minden annyiban maradt. 

A Gazdasági Egyesület közgyű-
lése a legerélyesebben állást foglalt  az 
önálló kamara mellett s annak felál-
lítása mellett kérni fogja  azt is, hogy 
számoltassák el a kamara, s állapít-
tassak meg, hogy a legális kiadások 
után ránk eső összeg szolgálja-e 
a megye gazdanépeinek érdekeit, mert 
a segesvári székház megvásárlása, a 
medgyesi kiállítási épületek emelése 
stb. a mi érdekeinket egyáltalán nem 
szolgálják. 

Több fontos  ügy elintézése után 
a Gyerkes Mihály ig. vál. tagnak gaz-
dasági előhaladásunk érdekében tett 
nagyfontosságú  indítványa fölött  indult 
meg a vita, amelynek eredménye egy 
háromtagú bizottság kiküldetése, hogy 
e nagyhorderejű indítvány testet ölt-
hessen. 

Nagy hiba az, hogy gazdaköreink 
csigalassúsággal születnek meg, pedig 
a gazdanép ^ető szükséglete: közös 
érdekét közösen megvédeni s a nyo-
morúságot az összesség erejével eny-
híteni. V-é. 

A baromfitenyósztásröl 
c. alatt Barra Albert gazdatiszt ur ál-
tal irt s legutóbbi számunkban meg-
jelent közleménnyel kapcsolatban kap-
tuk az alábbi sorokat: 

A Székely Közélet f.  évi március 
30 án megjelent számában »A baromfi-
tenyésztésről* cím alatt nevemmel kap-
csolatosan megjelent cikkre vonatko-
zólag — minthogy ezen cikk engem 
igen sok zaklatásnak tett ki s lakásom-
ból valóságos búcsújáró helyet vará-
zsolt — sziveskedjék b. lapjának leg-
közelebb megjelenő számában a kö-
vetkező nyilatkozatomat leközölni. 

Én soha senkinek felhatalmazást 
nem adtam arra, hogy nevemmel kap-
csolatban a baromfinevelés  és a gép-
pel való keltetésre vonatkozólag nyi-
latkozatot tegyen közzé. Ha ezt tettem 
volna, nem leszek oly könnyelmű ki-
jelentéseket, melyek a géppel való kel-
tetésben járatlan közönség beugratását 
éb károsodását eredményezhetik. 

A géppel való keltetést városunk-
ban én kezdettem meg eredeti, gróf 
Teleky féle  szabadalmazott géppel, anél-
kül azonban, hogy a cikkíró urnák 
idevonatkozó közleményét olvastam 
volna, mert hiszen én a keltetőgépet 

s gyakorlati használatát gyermekkorom-
ból ismertem. A második sikeres kel-
tetésem után Debitzky Béla és Laka-
tos Tivadar követték példámat, kiknek 
én, illetve feleségem  megmagyaráztuk 
a gép kezelését. Tiltakozom azonban 
azon állítás ellen, hogy én a gép be-
szerzése körüli gondokban, vagy  an-
nak házilag való előállítása körüli ter-
vekben bárkivel is osztoztam volna, 
mivel semmi kedvet nem érzek arra, 
hogy szabadalom bitorlása mjatt fel-
merülhető kellemetlen következmények-
ből részt kapjak. 

Nem tudom, honnan vette cikkíró 
a kikelési 95®/o-ot, mivel én, ki a vá-
roson a cikk megjelenéséig egyedül 
keltettem géppel — nevezettel erről 
soha nem beszéltem s valótlanságot 
másnak sem állítottam. A tény az, hogy 
én eddig eredeti géppel 45~50°/o-ot 
értem el. 

Sajnálattal kell kijelentenem, hogy 
nem vállalhatom a cikkíró ur azon 
megbízását, hogy bárkinek és bármi-
kor a gépet és annak kezelését ma-
gyarázgassam, mivel erre sem hivatott-
ságot nem érzek, sem nem kívánhatja 
tőlem, vagy feleségemtől  senki, hogy 
naponta 15—20, általam eddig nem 
ismert egyénnek lakásomon különböző 
időkben előadást tartsak, mivel ugy 
feleségemnek,  mint nekem egyéb el-
foglaltságunk  is van. Különben ís a 
házilag előállított gépeket s azok ke-
zelését nem ismerem. 

Végül kérem a cikkíró urat, ha 
oly lelkes apostola a baromfitenyész-
tés ügyének, sziveskedjék apostoli hi-
vatását személyesen betölteni s azzal 
arra hívatottságot nem érző egyéneket 
ne terheljen. 

Tisstelettal: Orbán MIhily. 

Szerkesztői üzenet. 
Többeknek. Legbelyesebbea teszik, ha min-

dea kősségból tömegeseo küldik idssza a 
sseaay-tapot. Nem ssükaégea ebes semmiféle 
nyilatkozat klállitúa, de ha ezt akatjik. bel», 
irbatjik bátran és őasíotén az indokolást fs. 
Erkölesteleo irányzata, társadalmi osztályok 
ellen izgatö, valiáseUenes röpiratokat feldicsiérd 
újsággal szemben mindenki megmondhatja a 
véleményét. Nemcsak ]oga, de mindenkinek 
kötelessé is az erkölcsösség védelmében ssót 
emelni. Tessék csak megnézni azon újság leg-
atóbbi számát: alig hisszük bogy akadna 
SZÜI6, aki szeretné, tia gyermekei olyan er-
kölcsi vagy társalgási ssellembeo nevelődnének, 
mint aminiSt as a lappéldány képvisel De leg-
egyszerűbb indoka a visszaküldésnek az a 
száraz tény lesz, hogy a lapot nem rendelték 
meg. Már csak azért is célszerű visszaküldeni, 
nehogy később a szerkesztő (aki bármennyire 
önzetlen, de mégsem tnd levegőből élni ő se) 
felhajtsa  az előfizetési  dijakat, amint azt már 
számtalan esetben mdgtette Örömmel tapasz-
taljak, bogy a vármegye lakossága lasian-Us-sn 
öntadatra ébred — s mindenfelé  kezdik követni 
azoknak a községeknek példáját, amelyek, 
egyhangy felháborodással,  már kitiltották a 
magyarellenes szenny-lapot a maguk becsü-
letes táj-sadalmábóL 

Kladö: B Könyvnyomda EléBzvönytarsasás 
-Odortaelu-SftékAlyadTarhely. 

Üzletatvétel. 
Tisztalettel érteaitem a kelybeli és vi-

déki B. é. Tázárló kSsS&aéfet,  kofy  SZA-
KATS gyula Sir. Pr. Nicolae (AR^d-«.) S 
asám alatti 
fűszer- és vegyeskereskedésót 

átvettem ét azt saját nevem alatt tovább 
vezetem. Miadea igyekezetem oda fof  irá-
nynlnit kofy  t* vevUm bizalmit szolid 
áraimmal* jé áraimmal éa pontos kissolfá-
látaal kiérdemeljem. 

Tisztelettel t 

NAGY ANNA, 
Gyümölcsoltványok, sorfák 
és díszcserjék kaphatók: 
SzSIlÖSi Samu kertészetében. 

Ha elegáns és szép c Í D ö t ^^^^ vásárolni, ugy 
keresse fel 

Dobrai Károly 
cipő-üzletét, 

m 

ahol a legkényesebb igényeket is ki-
elégítő dús választék áll rendelkezésre. 
Ugyanott mérték utáni megrendelések 
vétel-kötelezettség nélkül készülnek. 

Üzletáthelyezés. 
Tndomására adom íges t. verőim-

nek, bo|ry üzletemet Str. Prinţal 
Nieolae — Árpád ote& 5 §zám alél 
áthelyettem a KSkeresxt tér 1 8z. alá 
(R^der féle  ház). 

További szíves pártfogást  kérek. 
Tifiztelettel: 

Szakát» Gyula. 
T&d sserencaém a n. é. kösOcaég szivei 

tudomására sdni, l:ogy villalom bástetSk, 
templomok, tornyok, hidak, kerítések, vas-
beton szerkezetek ácsmunkáit, favázas  épQle-
tek tervezését és költségvetését. Vállalok mio-
deufajta  ssakmAmb% vá̂ ó muakát. 

BARABAS LAJOS vizsgárott ácimeiter 
Oiiorneia, 8tr. Reg. Caro' 86. 

Értesítem a nagjérdema helybeli, 
ngysziotéo a vidéki kSxöniéget Is, 
hegy otcsŐD vásárolhat OpM llldor 

kész-ruha üzletében. 
Eg;ben Sgyelmébe ajánlom a t. 

kösönségnek, bog; uj szabáazom kOlföl-
döu praktíz&lt és bármilyea fiuom  ru 
bát elvállalok mérték otso. A iegcse-
kélyebb hibáért feieiSssécet  vállalok. 

Szíves pártfogást  kér: 

G O I D IZIDOR. 

1 5zoba, koDyha, kamra és 2 szoba, 
konyha és kamrából álló lakások, 
villanyTilágitásBal, havi 500, illetve 
1000 lenért kiadók. Ugrón Ako3 

Odorhein. 
••••••••Mi^BMMaBHaaB ••• I 

Efly perc alatt 
borotválkoebattk, ha >R&ZVITE< krémrt 
batsnO. melyet cxak ujjookkal ráké 
Düok az arcra, minden dörzsölés. nélkOi; 
viset, tzsp|jao(, «esetet nem kell batinálai. 
A Rszvite elsóramgu arckrémfii  ís basssálbató 
ucy urak, D iot hölsyeic ált»] Kisebb̂ nsgyobb 
tégelyekben kapható kimeiitd hasxnálati Qta* 

sitábíal; 
r e x e a a c 

ori él n'̂ i fodrasfttermében  OJorheio Bû  
Reg Ferdinánd 1 

Kiadó lakások: 
1 szobás-konyhást 2 szobAs-
konyhâs: Str Reg. Carot 8 sz-
atatt. Azonnal bekttltözhetők. Fel-
világosítást a kiadóhivatal ad. 

C l A J / a > fâros  alsö tígíbtn 

^ f  Vf  VfV  • jĵ ţ̂ jj ^^^ 

|{szct Í5 Volt, 5 bolii ]0BatItiQ-í 
cseneUssct, al[ir egy I5»cgbca, al(ár 
parcelláiiKinl. — TttdaKozódhatnl 3 
jtr. Principesa Maria (5»ttt Jnrc-

utca) n szán alatt. 

V l g j e í e m l 

R5z8ég«k, mâ ánoBok, U f̂l̂ k  TÍS-
ellátási mnakáit, luélyforásokt  8&' 
lyesztett betonkutak, itatÓTálluk, ?íi-
vezetékek, Tízitorbinák tervezését,.. 
építését Tállaijn, — ide Tunatkezóan 

G á b o s Á r o n 
építészeti irodája SieHIŞOARA— 
SEGESVÁR, Str. Uihai Viteaz No. 15. 

Ha 
olcsó és jó sapkát, kalapot akar 
a I ^ E S Z X j E K , 
kalapUzletéből Odorhelu E6tv6s-
utca 4 sz. a. vegyen, hol minden-
fajta uri- és férfl-kalapokat  nagyt 
választékban kaphat. — Húsvéti 
szezonra feltűnő olcsó árakl 

M i n d e n n e m ű 
vietőmagvak, 
termények 

és mümalmi korpa, 
állandóan kapható: 
SftMSOH  liszté és 
terménykereskedé'* 

sében. 
Eladó az £ötv6>< utca 11 izá» 

alntLí, volt StRinbnrff  fále  báz. FeUilá-
gOBÍtánt dr. Bobm Jeoö ad. 

Egy klt&iiS, rövid, kereszt-
haros hangverseny-zongora 
elad6 Str. Cloşca (Áttila-u.) 

M szám alatt. 

Erös, mint az  udvarhely i SĂMSON-ecet 
K0u)vu}OBtdu ÖJoroviu—Székijiyodvtrrhtj;. 


