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Feltámadás. 
Itta: Balogh Arthnr» Udvarbelymegye szenátora. 

A Feltámadás magasztos ünnepe 
a hozzá fűződő  mélységes, nagy gon-
dolatnál fogva  emelkedik ki messze a 
naptár többi veres betűs napjai sorá-
ból. A mélységes, nagy gondolat, amely 
benne diadalmas fényben  megjelenik, 
az: hogy az igaz eszmét, az igazsá-
got megölni nem lehet. Azt el lehet 
nyomni, háttérbe lehet szorítani egy 
időre. De eltemetni nem lehet, kitör az 
a sirból is, eget kér és végtére is 
diadalmaskodik. 

Ez a nagy gondolat megnyugtató 
és felemelő  kell. hogy legyen minden 
jó emberre. Hitében erősiti meg a hi-
vőt. Bizakodást öntő, az elcsüggedés-
tŐI megmentő mindazok számára, akik-
nek igazságát a hatalom elismerni nem 
hajlandó és az igazságnak végül is ér-
vényesülésre jutó, örök erejével a maga 
igazságtalanságát, jogtalanságát állitja 
szembe. De bizakodásra keltő, az el-
csüggedéstő! megóvó kell, hogy legyen 
az igazság leküzdhetetlen erejébe, vé-
gül is diadalra jutásába vetett hit és 
meggyőződés különösen azok számára, 
akik mint egy egész nemzet rosszra 
fordult  sorsának szomorii osztályosai 
várják az igazságos bánásmód, a jo-
gokkal felruházoltjág  napjának eljöve-
telét, várják az 6 külön igazságuknak 
feltámadását.  Európának negyven mil-
lió embere, a nemzetkisebbségi sors-
nak negyven millió szomorú osztályosa 
várja ezt a feltámadást.  Köztük a 
romániai magyar kisebbségi nemzet 
is, immár több, mint tizenegy éve, 
hiába várja. 

A romániai magyar kisebbségi nem-
zet lojálisán beleilleszkedett uj államá-
nak szervezetébe. Az állam iránti kö-
telességeit kezdettől fogva  a legtelje-
sebb szigorúsággal teljesítette és telje-
síti a jelenben is. Államhüségi köteles-
sége ellen soha nem vétett. Ennek da-
cára ma is nélkülözi azokat a kisebb-
ségi jogokat, amelyeket neki a béke-
szerződés kötése idején uj állama ün-
nepélyesen vállalt nemzetközi kötele-
zettségként a kisebbségi szerződésben 
megígért. Pedig annak a szerződésnek 
bevezető szavai azt mondják, hogy 
Románia saját akaratából a szabadság 
és igazságosság határozott biztosíté-
kait óhajtja megadni az újonnan hozzá-
csatolt területek lakóinak, fajra,  nyelvre 
és vallásra való tekintet nélkül. Kér-
dezzük : ma is, több mint tizenegy év 
után, hol vannak a megigért szabad-
ságnak és igazságosságnak határozott 
bizonyítékai ? Könnyű reá 'megfelelni: 
Azon a papiroson, amelyet kisebbségi 
szerződésnek nevezünk. 

Mert az ünnepélyesen vállalt kö-
telezettségek teljesítése, a szabadság és 
igazságosság helyett az elmúlt több 
mint tizenegy év alatt éppen azoknak 
ellentéte jött. Az átmeneti idő kimond-
hatatlan nyomorúságai után jöttek-men-
tek a különböző kormányok, akik vagy 
olyan jelentéktelennek tartották a ki-
sebbségi kérdés megoldását, hogy az-
zal nem is érdemes foglalkozni,  vagy 
ha mégis észrevették, hogy itt kisebb-
ségek is léteznek, ugy kezdettől fogva 
komolytalan, megtartani sohasem szán-
dékolt kortesigéretekkel állottak a ki-
sebbségek elé. Jött a gyászos emléke-
zetű liberális uralom ismételten a maga 
kifejezetten  magyar kisebbségellenes 
egész politikájával, amely fojtogatta  a 
magyars^ot az iskolától elkezdve a 
gazdaságig az élet minden területén. 
Mit is soroljuk fel  tovább, hogy mi 
jött? Tudja mindenki. És azt is tudja 
mindenki, hogy ez a magyarságot foj-

togató, bűnös és — mert maga a jól 
felfogott  államérdek ellen dolgozott — 
mondhatjuk ostoba: politika céltáblá-
jául éppen a Székelyföldet  tűzte ki. Azt 
a Székelyföldet,  ahol magyarul nem 
tudó regáti tanitók tanitják a magyar 
gyermekeket és ahol akkora a gazda-
sági nyomorúság, mint sehol az or-
szágban. Ezen a Székelyföldön  csinált 
a hírhedt liberális uralom olyan orszá-
gos v&lasztásokat, amik szégyenére 
voltak az országnak és olyan rosszhí-
rét keltették az egész világon, hogy a 
legelkeseredettebb ellenséges vádasko-
dások sem kelthettek volna rosszab-
bat. Hiába. Nem a rossz beszédek ár-
tanak egy országnak, hanem a rossz 
tettek, amelyeket maga a hatalom 
visz véghez. 

A mi nagy kérdésünk iránt semmi 
megértést nem tanúsító annyi kormány 
után jött végre a Maniu kormánya, 
amelyei nemcsak kormányzati prog-
rammja, hanem pártjának egész poli-
tikai múltja a legszorosabban kötelez 
ennek a nagy kérdésnek megoldására. 
Az eredmény több, mint egy évi kor-
mányon létei után ? Semmi. Azaz hogy 
mégis valami. Egy kormánypárti kép-
viselőt kiküldöttek a nyáron külföldre 
a kérdés tanulmányozására. Mert hát 
idehaza nincs mit tanulmányozni. De 
hogy igazságosak legyünk, egyéb ered-
mények is vannak. így az, hogy An-
gelescu hírhedt iskolai rendeletei, név-
elemzések és mi egyebek rna ís érin-
tetlenül érvényben vannak. Az is ered-
mény, hogy a közigazgatási törvény-
ben egy betű sincs a magyar nyelv 
használhatásáról. Az interimár bizott-
ságok magyarellenes összeállítása is 
eredmény. Valamint az is eredmény, 
hogy a kormány renegát gyászmagya-
rokat portál és kommunistákkal szö-
vetkezeit a magyarság ellen a megyei 
és községi választásokon. Hát igy néz-
nek ki az eredmények. 

A Maniu kormányt az utóbbi idő-
ben súlyos belső megpróbáltatások ér-
ték. A liberálisok föld  alatti munkája 
tovább fog  folyni  ellene. Mi, ha csak 
az eddigieket néznők, azt mondhatnók, 
bukjon meg, nem bánjuk, hisz azt kell 
hinnünk az eddigiek után, hogy ő sem 
akarja vagy nem meri a ml nagy kér-
désünket megoldani. És még sem sza-
bad ezt mondanunk. Mert ha több, mint 
egy év alatt nem váltotta be igéretét, 
azi még ki lehet magyarázni, hiszen 
sok más sürgősebb dolga volt. De ha 
két vagy három év alatt sem változik 
semmi, az már más. Azt nem lehet 
kimagyarázni. Nekünk tisztában kell 
lenni azzal, vájjon egyáltalában nem 
létezhet-e román kormány, amely a 
kisebbségi kérdést megoldja. Mert vagy 
nem akarja, vagy nem meri a regáti 
soviniszta nemzeti érzés tiltakozásával 
szemben megoldani. És ha kénytele-
nek vagyunk tisztába jönni azzal, hogy 
ilyen kormány csakugyan nincsen, ak-
kor nincs mit keresnünk idebent. Ak-
kor csak egy marad hátra: a világ 
közvéleményéhez és lelkiismeretéhez 
fordulni.  Vajda miniszter úgyis panasz-
kodik, hogy a romániai magyar ki-
sebbség nem megy Genfbe.  Hát majd 
megyünk, ha rákényszeritenek. Jogunk 
van hozzá. Igazságunknak tudatában 
vagyunk. És amint az Üdvözítő fel-
támadt, a mi igazságunk is, korábban 
vagy későbben, de bizonyosan feltá-
mad valamikor. 

A kör-községi választások. 
A több községből alakított közsé-

gek (kör-községek) tanácsválasztásai 
május 7—14. közti napokon lesznek. 
Minden kör-község 6 tanácstagot vá-
laszt és pedig 2—2 csoportrészben 
(grupă) 3—3 tanácsost, két egymás-
után következő napon. Például: a hat 
faluból  álló »Kobátfalva«  nevü kör-
község a maga kör-tanácsát követke-
zőleg választja meg: a) Kobátfalva, 
Bencéd és Tarcsafalva  falukból  álló 
első grup választ együtt 3 tanácsost 
május 13 án, b) Kadács, Csehétfalva 
és Szentmihály falakból  álló második 
grup választ szintén 3 tanácsost május 
14 én. Természetes, hogy mindenik 
grup önállóan jelöli is az általa vá-
lasztandó 3 tanácsost. Például: Ka-
dács, Csehétfalva  és Szentmihály együtt 
jelölnek 3 tanácsosi. , 

Némely kör községnél azonban a 
grupok ugy vannak alakítva, hogy a 
beosztás valamelyik falu  választóit két-
felé  vágja. Például: >Nagygalambfalva€ 
nevü kör községben az I ső grupban 
választanak a nagygalamb falvi  válasz-
tói névjegyzékben 1—300. folyószám 
alatt felvett  választók; a 2 ik grupban 
pedig választanak az összes kísgalamb-
faivi  választók és a nagygalambfalvi 
névjegyzékben 301. folyószámtól  kez-
dődőleg felvett  többi választók. 

A választások határnapjai a Kö-

vetkezők (itt csak annak a székhely 
községnek a nevét közöljük, amelyről 
a kör-község el van nevezve): 

Május  7.  és 8 ikán  választ: Abás-
fialva,  Bordos, Bardoc, Csokfalva,  Derzs, 
Gyalakuta, Pálfalva,  Siménfalva  és 
Szentegyházasfalu. 

Május  9. és 10 ikétt:  Eléd, Kis-
bacon, Bözöd, Fenyéd, Farkaslaka, 
Agyagfalve,  Szentmárton, Nagygalamb-
falva,  Vécke. 

Május  11. éslZikén:  Szentábra-
hám, Firtosmartonos, Farcád, Bögöz, 
Rugonfalva,  Andrásfalva,  Szentpál, Var-
gyas és Zetelaka. 

Május  13. és 14 ikén:  Kobátfalva, 
Dálya, Felek, Felsőboldogfalva,  Oklánd, 
Ujszékely, Szentkirály, Bikafalva. 

Hogy melyik falu  melyik kör-köz-
ségben, melyik grupban és melyik 
napon választ, az megtudható a vár-
megyei hivatalos lap április 3 iki szá-
mából, amely a jegyzőknél megte-
kinthető. 

Itt még megemlítjük, hogy a kör-
községek primárjait a megalakulandó 
kör-községi tanácsok (tehát nem a vá-
lasztók tömegei í) választják. 

A fent  leirt választási eljárástól 
függetlenül  és különállóan történnek 
a falutanácsok  választásai, külön, ön-
álló jelölés alapján. 

A Jegyzövilasztásolc ügye. A bel-
ügyminisztérium ujabb körrendelete 
szerint a körjegyzőket csak egyhan-
gúan választhatják meg a községi 
tanácsok. Ha a szavazatok több pá-
lyázó között megoszlanak, ez esetben 
a pályázók közül a megyetanács ne-
vezi ki a jegyzőt. 

Réti megint államosítani akar 
egy magyar iskolát. 

A városi intdrimár bizottság el-
határozta, hogy a helybeli kereskedő-
és iparos-tanonciskola államosítását 
kéri a kormánytól. Éz a terv, ha si-
kerül, nemcsak az iparos és kereskedő 
osztályra, hanem az egész magyar 
társadalomra nagy erkölcsi és anyagi 
károsodást jelent. Államosítás esetén 
az iskola tannyelve nem lesz többé 
magyar, hanem román s néhány év 
alatt kisiparunk is teljesen románízálva 
lenne, mert az ismert eszközökkel 
kényszeriteni fognák  iparosainkat ro-
mán tanoncok felvételére,  akik majdan 
itt elhelyezkedve, kiszorítanák a régi 
iparosokat. De nagy anyagi meg-
terheltetéssel ís járna a város pol-
gárságára nézve az államosítás, mert 
a jelenlegi iskolahelyíség helyett, amit 
olcsó bér mellett lehetett biztosítani, 
uj iskolát és ehez való tanonc-
otthont kellene építeni, s ez utób-
bihoz legalább két tanítói (felü-
gyelői) lakást is. A jelenlegi tansze-
mélyzet kitelik az állami és részben 
a felekezeti  tanítókból, akik kevesebb 
fízetés  mellett, mint óraadók működ-
nek. Jelenleg az iparosok minden ta-
nonc után 200 leu tandijat fízetnek. 
Ez az összeg, államosítás esetén 
600—800 leura emelkedik, mint ez 
más városokban van, ahol állami ta-
nonciskola működik. (Brassóban 650, 
Aradon 860 leu a tandíj.) 

A tanonciskola 1929 évi költség-
vetésében 223.000 leu volt a személyi 
kiadás. Ez és a dologi kiadások a kö-
vetkező bevételekből fedeződtek:  a 
város adott 170.000 leut. Államsegély 
30000 leu. A többit fedezték  a 200 
leus tandijak és a büntetéspénzek, 
továbbá a keresk. és iparkamara, va-
lamint a helybeli kereskedői társaság 
segélypénzei. 

Az interimár bizottság, ugylátszik, 
a gazdasági romlás pillanatát használja 
ki egy magyar iskola megszűntetésére, 
azzal a tetszetős ürüggyel hozva na-
pirendre az államosítás kérdését, hogy 
ezúton a város anyagi megterheltetés-

töl szabadul meg. £z azonban csak 
ámítás, mert, mint kimutattuk, az uj 
berendezkedés ujabb nagyösszegü 
megterheltetést jelent a város társa-
dalmára. Ebből pedig most éppen 
elég van, mert eltekintve a kibírhatat-
lan adóktól, az általános gazdasági 
pangástól, most van napirenden az uj 
állami elemi iskola építése is, ami 
szintén a város lakosságától várja a 
költségek kiízzadását. 

Aki jóindulattal viseltetik a magyar 
kisebbség kulturális és ipari érdekei 
iránt, az ne azon törje a fejét  a szük-
ségben, hogy miképpen lehet elhall-
gattatni a magyar nyelvet egy nagy 
jelentőségű intézetben, hanem igye-
kezzék annak megőrzésén, fenntartásán 
munkálni és ilyen célból eszközölni 
ki az állam, támogatását. Réti ur nem 
építeni, hanem temetni akar... Az 
udvarhelyi magyarságnak kötelessége 
ezen élve-eltemetés ellen minden jogos 
eszközzel tiltakozni. 

Csendorok a politikában. 
A gyepesiek a jegyzőválasztás 

ügyében kérvényt írtak alá, amiben 
semmi törvényellenesség nem foglal-
tatott. Cionca főszolgabíró  azonban 
tudomást szerzett a kérvényről s László 
József  bírójelöltet, aki a kérvényt 
szintén aláirta, másnap a szentmár-
toni csendőrőrsre hívták. Az őrmester 
kérdőre vonta Lászlót, miért irta alá 
a kérvényt? Midőn László megrpa-
gyarázta, hogy ezzel törvénytelenséget 
nem követett el, az Őrmester azzal a 
mesével igyekezett hatni Lászlóra, 
hogy egy feljelentés  őt bolsevizmussal 
vádolja. A feljelentést  azonban felmu-
tatni nem tudta. 

Különös, hogy a csendőrőrmester 
lámpással keresi a kommunistákat, 
pedig a legutóbbi választások alatt 
láthatott volna eleget, ott ültek a pre-
fectusi  autóban. Az esettel kapcsolat-
ban, amely nem magában álló, kérjük 
a főszolgabíró  urat, hogy a csendör-
ségnek a politikába való beavatkozását 
szüntesse meg, mert ez a mai »felví-
lágosult« és »népjogtlsztelÖ€ kormány-
zati szellemnek nem válik dicsőségére. 
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Román lapszemle. 

A Curentul  április 10-iki számá-
ban, szerb bánsági levelezője tollából 
hosszú cikket közöl az ottani román-
ság lehetetlen helyzetéről. A szerb köz-
igazgatási hatóságok rendelete foly-
tán a kormány minden rendeletét és 
intézkedését polgári és kátonai ügyek-
ben szerb nyelven dobolják ki a fal-
vakban, olyan falvakban,  hol minden 
negyvenedik román ért valamit szer-
bül s ezek a kis román községek csak 
nagy megerőltetéssel tudják a szerb 
dobos havi fizetését  is folyósitani,  akit 
a hatóságok messze szerb vidékről 
rendeltek oda. Nem tudjuk megérteni 
— folytatja  cikkét a szerb bánsági 
levelező — a »Nadejdea« Versecen 
megjelenő román napilap magatartását, 
mikor azt tanácsolja az idevaló román 
parasztoknak: »tanuljátok meg az ál-
lam nyelvét, hogy megértsétek, mit 
dobolnak a faluban.c  Vénhedt román 
parasztok keserve Igy is mérhetetlen: 
adóívüket sem tudják kitölteni, s az 
elvakult soviniszta politika ugy segit 
rajtuk, hogy magyar adóiveket ad a 
kezeikbe. 

« 
A Ţara  április 12 iki számában 

hosszabb cikkben foglalkozik  Erdély tar-
tományi igazgatójának legújabb nyelv-
rendeletével. Ismerteti a rendeletet és 
Dobrescu Aurél ezzel kapcsolatban 
tett nyilatkozatát s a következő so-
rokkal fejezi  be cikkét: >AnnáI is ör-
vendetesebb Erdély tartományi igazga-
tójának legújabb rendelete, mert biz-
tos tudomásunk van arról, hogy egyes 
tanácsüléseken a kisebbségi tanácso-
sok, dacára annak, hogy tökéletesen 
birták az állam nyelvét, tendenciózu-
san visszautasítottak minden kérést, 
ami oda irányult, hogy az üléseken 
az állam nyelvén beszéljenek.* 

A Patria  április 12 iki számában 
Írja: Egyik erdélyi liberális lap meg-
állapítja, hogy Erdélyben a Székelyföl-
dön vannak olyan román községek, 
amelyekannak idején magyar befolyás 
alatt teljesen elmagyarosodtak. Aromán-
ságból ezekben a parasztokban csak 
a származás tudata maradt fenn  az 
idők során. A liberális lapocska azon 
kesereg még — irja a Patria —, hogy 
ezek a románok tizenkét évi uralom 
után is épp ugy el vannak magyaro-
sítva. Mindezekben megegyezünk lap-
társunk állításaival. Tudjuk azt is, 
hogy ezek visszaromanizálását rövid 
időn belül nem lehet elvégezni, de szé-
gyen és gyalázat, hogy el lehet mon-
dani, ilyen értelemben tizenkét év után 

még ma sem történtek határozott lé-
pések. Ha történelmi idők távlatában 
megírják majd a román uralom első 
tíz évének történetét, minden bizony-
nyal, mindentől függetlenül,  igazságo-
san megállapítják, hogy ki voh a bű-
nös. Annak idején fény  derül majd az 
Avarescu és a liberális pártok politi-
kájára, bűneire s meg fogják  tudni, 
hogyan kezelték ezek a bizonyos pár-
tok az erdélyi románság legégetőbb 
problémáit. De nem fogják  megtalálni 
azokat a horribilis összegeket, amiket a 
liberális és Avarescu* pártok a székely-
földi  propaganda céljára irányzottak 
elő. Meg fogják  állapítani annak ide-
jén, hogy a románság lelkiismeretlen 
képviselői vasvillával akarták a romá-
nizálás munkáját elvégezni, hogy a 
propaganda pénzeket zsebrevághassák. 
A jelenlegi kormány ismeri kötelessé-
gét a székelyföldi  románokkal szem-
ben s tudatában van annak, hogy az 
elsőrendű lelkiismereti és nemzeti kö-
telesség. Jóvá fogja  tenni elődeinek 
bűneit és megmutatja, hol kellett volna 
kezdeni tiz esztendővel ezelőtt. 

A Curentul  április 13-iki számá-
ban T. Vifor  tollából hosszú cikket 
közöl egy temesvári incidenssel kap-
csolatban. A cikk írója élesen támadja 
a kisebbségeket s különösképpen a 
temesvári magyarokat, akik még tíz 
év után sem tudták magukat beleélni 
uj és igazságos helyzetükbe. Érzelmi 
aláff'stésekkel  hosszasan tárgyalja a 
temesvári újoncok eskütételét. Majd 
leírja, hogy ezek szent és misztikus 
érzésekkel eltelve rukkoltak hazafelelé 
az ezred zászlójával Temesvár közön* 
bös utcáin. Az egyszerű lelkek köny-
nyen megérthették azt a kontrasztot, 
amit az eskütétel magasztos percei s 
Temesvár idegen jellegű utcái és ide-
gen szellemű lakói okoztak. A román 
hadsereg — folytatja  cikkét T. Vifor  — 
Temesvárt ma is csak »megszálló csa-
pat.* Mennek a katonák az eskütétel-
ről, elől viszik az ezred lobogóját 
s nem akad ember a járókelők közt, 
aki tisztelegve levegye kalapját. Tel-
jesen emberi és érthető annak a had-
nagynak a felháborodása,  aki nemzeti 
önérzetében vérig sértve, karddal verte' 
le a tüntetőleg közönbös temesváriak 
fejéről  a kalapot. Persze, felhördült  a 
kisebbségi sajtó. ATemesvarer Zeitung: 
»Soha ilyent nem látott Temesvár* 
címen támadja az önérzetében meg-
sértett hadnagyot. A svábok dr. Hans 
Muyer vezetésével küldöttséget me-
nesztettek Constantínescu tábornokhoz. 
A tábornok kijelentette a küldöttség-
nek, hogy írásban adja be panaszát. 
Szóval, az incidens elmúlt — vonja le 
T. Vifor  a konklúziót —, de megma-

radt számunkra az a tanulság, hogy a 
kisebbségek tiz év után is milyen ar-
cátlanok ; tíz esztendős román uralom 
után is problémájuk maradt, hogy kö-
szöntsék-e a román lobogót, vagy sem. « 

A Curentul  április 13-iki számá-
ban közli Dobrescu Aurélnak, Erdély 
tartományi igazgatójának legutóbbi 
rendeletét. Világos — fejezi  be cik-
két —, hogy a Magyar Párt hivatalos 
lapja, a Keleti Újság ebből az alka-
lomból élesen támadja Dobrescu Au-
rélt. »A Keleti Újság impertinens hangja 
ismeretes mindenki előtt. A közelmúlt 
napokban egyik cikkében például Ma-
gyarországról ugy ir, mint »hazánkról.< 
Kérdezzük: semmi eszközünk sincs 
egy olyan lap ellen, mely Erdélyt még 
ma is ugy tekinti, mint Magyarország 
egyik tartományát ?* » 

A Curentul  közli április 13* iki 
számában, hogy a budapesti rádiófel-
vevőben a minap egy marosvásárhelyi 
magyar lelkész levelét olvasták a mik* 
rofonba,  aki hálás szavakkal köszöni 
meg a rendezőségnek, hogy lélekemelő 
irredenta-előadásokkal gyönyörködte-
tik az utódállamok magyarjait. Ezzel 
szemben nem volna haszontalan, ha a 
bukaresti Stúdió is magyar nyelven 
román propaganda előadásokat tartana. 
Ezekben az előadásokban kellene 
agyonsújtani minden hazugságot, amit 
Budapesten koholnak ellenünk. 

Az atyhai iskola felépítésére 
érkezett adományok nyugtázása. 

Az atyhai iskolára a plébánia hi-
vatalhoz a következő adományok ér-
keztek : 

1. Gróf  Majláth erd. püspök úr-
tól 33.600 leu. 

2. Egy plébános 6.400 leu. 
3. Szőke Sándor Gyimes* felsőlak 

100 leu. 
4. Walter Simon egyh. gondnok 

Sz.-Régen 500 leu. 
5. Zemyestre és N.-Szebenbe te-

lepült atyhaiak, Péter István gyűjtő 
ivén 13.000 leu. 

6. Pap Jenőné Tg.-Mureş 200 leu. 
Az ég áldása jutalmazza ^eg jó-

ságukat ! A jövő tanév elejére iskolát 
kell építenünk. Félmilliós költségvetés 
ijesztő réme előttünk. A község sze-
génységét beszédesen illusztrálja a 
szomorú processzus, mely szerint az 
utóbbi évtizedben kb. 100 család, 
450—500 lélek hagyta el az ősi rögöt 
s települt más vidékekre, a vissza-
térhetés minden reménye nélkül. A 
társadalom további támogatását szere-
tettel kéri: 

Atia—Atyha, 1930 április 12. 
A plébánia-hivatal. 

Alsósófalvi  dolgok. 
— Három loroxktos kö&leméoj, — 

Államellenea propajpanda-e vagy 
kSzUgi  flgy? 

Alsósófalván  évek óta pártharc 
folyik,  de legjobban kiélesedett ez a 
községi választások előtt. Lássuk, mi 
ennek az oka ? Az első ok egy pár 
ember közti személyes bosszuskodás. 
A második ok a következő : 1927 julius 
havában a szélvihar végig vonult a 
havasunk felett  és óriási kárt okozott, 
ugy a fenyőfában,  mint a bükkben. A 
legtömegesebb kár a délkeleti oldalon 
a bükkben volt, ugy hogy Pál János 
akkori erdőmérnök ur elrendelte a kár 
fölvételét.  9000 drbot találtak, melynek 
a becsértéke megállapittatott az erdő-
mérnök ur által 150 lejben darabon* 
ként. Az értékesítésre vonatkozólag azt 
a fölvilágosítást  adta az erdőmémök 
ur Csata jegyző urnák a bejelentése 
szerint, hogy mivel nagy összegről 
van szó, a község elöljárósága nem 
volna jogos az értékesítésre. Ekkor a 
községi tanács határozatilag kérte az 
erdőmérnök urat, hogy eszközölje ki, 
hogy a község az erdőt házilag hasz-
nálhassa kí, ahogy a község számára 
a legelőnyösebb lenne és hogyha köz-
ben még szaporodnék a széltörés, az 
is a község javára folyósittassék.  Az 
engedélyt megkaptuk, de csak egy év 
elmultával, ami már szintén baj volt 
(ennek az okát ezután keressük.) Szó-
val, a mikor Csata Venczel körjegyző 
ur bejelentette, hogy az engedély meg-
van, a tanács kérte, hogy tegye köz-
hírré a hivatalos lapban az eladást és 
a föltételeket.  A föltételekben  talpfát, 
méterfát  és szenet árultunk. A hirde-
tés letelvén, az első árverés nem sike-
rült, mert a hivatalos 11 órán belül 
egy ajánlat adatott be, a másik egy 
perccel késett. A második árverés is 
kihirdettetett s mikor az is letelt, az 
árverés megtörtént. A legtöbbet igérő 
Fülöp Ferenc Pisti volt, 50 ezer lej 
készpénz óvadékkal és ingatlan beke-
belezéssel, ígérvén a talpfáért  darabon-
ként 18 lejt, a szállító méterfáért  20 lejt 
köbméterenként és a szénért vagonon-
ként 1800 lejt. A tanács a vevőt elfo-
gadta. Szóval, a jegyzőkönyv mindent 
igazol. Ennek tudatára Cseke Sándor 
barátunk el kezdette hirdetni a népnek, 
hogy miiyen igazságtalan dolgot követ 
el az az ilyen olyan tanács és 1929 
évi január elsején a templom előtt a 
népet megbeszélésre a kapuja elé hívta. 

Mikor a nép odagyült, a beszédet igy 
kezdette: tudomásomra jött, hogy a 
méltóságos tanács a széltörött fákat 
eladta anélkül, hogy minket megkér-
deztek volna, most azt kérdezem: 

hm DinrhoIjszSk hm Ddnrlielj 
Tirosb Nenies is SÍTiltsî os 

H m m Cíhek alakiilisi története. 
^ Irta és felolvaata  a Polgári Öaképsőkör 1930 
márc. 16-lki Uceumi előadásán: Bájk  J6z$«f.  — 

(1. folytatás.) 
Erdélyben a céhek alakulása való-

színűleg a szászok betelepítésével kez-
dődik, akik ezen intézményt Őshazá-
jukból hozhatták magukkal s itt aztán 
tovább fejlesztve,  fokról-fokra  nagyobb 
kiváltságokat igyekeztek maguknak 
szerezni, amelyeket a királyoktól s ké-
sőbb az erdélyi fejedelmektől  mindig 
meg is kaptak. Hogy az első céhsza-
bályt melyik királytól nyerték, azt pon-
tosan nem lehet megállapítani, de hogy 
már az árpádházi királyok alatt voltak 
céheik, azt bizonyítja Nagy Lajos ki-
rálynak egy 1376. nov, 9-én Nagysze-
benben kiadott rendelete, amely ren-
delettel felújítja  az erdélyi szász céhek 
régi szabályait. Ez a rendelet igy hang-
zik : »Mi az erdélyi 7 szék elöljárói, 
bírói, tanácsosai, polgárai és lakosai 
valamennyien tudomására hozzuk je-
len levelünkkel ugy a mostan élőknek, 
mint az összes jövendőbelieknek, aki-
ket illet, hogy kézműveseink újonnan 
visszaállított és engedélyezett vala-
n;ennyí céhe a mi természetes és leg-
felségesebb  urunk Lajos Magyarország 
királya, Lengyelország, Dalmácia, stb. 
fejedelme  urának legkegyelmesebb en-
gedelmével érett megfonfolás  után s 
előzetes tanácskozások alapján, vala-
mennyi kézművesünk akaratával és 
beleegyezésével különösen pedig Gob-

linus erdélyi püspök urnák, Krisztus-
ban a mi tisztelendő atyánknak, to-
vábbá a nemes férfiúnak,  Scharpenek 
János umak a Lanehorn nevű vár is-
pánjának különös rendeletére és uta 
sításai alapján a közjónak megfelelő 
királyi rendelet szerint, mindenkinek 
közjavára és hasznára törekedvén, kéz-
műveseink sok, régi rossz szabályait 
felújítva,  az alantírt határozatokat és 
végzéseket rendeltük a Szebenben, Se-
gesváron, Szászsebesen és Szászváro-
son levő és leendő egyes kézműves-
céhek számára.c 

Hogy városunkban a nemzeti ki-
rályság alatt milyen céhek alakultak s 
hogy az ipari élet milyen volt, azt 
megállapítani nem lehet, mert a régi 
okmányok nagyrészt a gyulafehérvári 
káptalanhoz és a kolozsmonostori kon-
venthez voltak letéve, amelyek a több-
szöri török dúlás miatt majdnem mind 
megsemmisültek. Azonban ha tekin-
tetbe vesszük a székelység előbb em-
lített akkori helyzetét s azt, hogy vá-
rosunk már az árpádházi királyok alatt 
városi rangra emeltetett s hogy Zsig-
mond király 1449-ben a rákosi ország-
gyűlésen, Udvarhelyszéket a székely 
székek anyaszékévé s Udvarhelyt a 
székelység anyavárosává deklarálta s 
ezáltal egy nagy kiterjedésű vidéknek 
központja lett s ha tekintetbe vesszük 
még azt is, hogy a szomszédos Se-
gesvárnak már 1380-ban voltak sza-
bállyal bíró céhei, akkor Udvarhelynek 
is már a nemzeti királyság alatt kel-
lett, hogy legyenek, amit bizonyít is 
Izabella királyné 1556-ban kiadott sza-
badalomlevele, amely a tímárok régi 
latinszövegü céhszabályát felújítja  s a 
katonaságnak szigorúan meghagyja, 

hogy az udvarhelyi iparosok kiváltsá-
gait tiszteletben tartsák b ingyen, pénz 
nélkül semmi munkát tőlük követelni 
ne merjenek a fejedelemnő  súlyos bün-
tetése mellett. Ennek a szabadalomle-
vélnek csak a befejezése  van meg, 
amely igy hangzik: A bírónak és a 
tanácsnak jó egészséget kívánunk Ud-
varhely mező várossába n az előirt idő-
ben 1556.ik évben János diák Udvar-
helyszék nótáriussá. 

A hiteles adatok alapján városunk 
legrégibb céhének a tímárokét tekint-
hetjük. 1579 ben, Báthory Kristóf  feje-
delem uralkodása alatt alakul meg és 
kap céhszabályt a szűcs céh, amely-
nek szabályait egy pünkösdhavi, Szent-
szaniszló Mihály napján tartott gyülé* 
sökben készült végzés alapján mutat-
ták be Szabó István várost bírónak s 
azok helybenhagyását kérték. A bíró. 
Szabó Balázs és Lőrinc deák esküdtjei-
vel együtt, azokat megvizsgálta, he-
lyesnek találta s a folyamodóknak  ál-
landó megtartás végett kiadta. Ez a 
rendszabály 10 pontból áll, szabályozza 
a segéd- és «inastartást, bőrvételt, vagy 
eladást, a különböző kihágások elleni 
büntetéseket, a céhbe állást és a fel-
szabadulást. 1584-ben márc. 15 én ala-
kul újra a tímárok és cserzővargák 
céhe, amelynek megalakítására Báthory 
Zsigmond fejedelem  által kiadott egyik 
legérdekesebb rendelet igy hangzik 
(megerősítve a fejedelem  és kancellárja 
aláírásával és zöld, fehér  és piros zsi-
noron függő  pecsétiével): >Az udvar-
helyi tímárok és cserzővargáknak sa-
ját kérésükre megengedjük, hogy mint 
más városbeli, hasonló mesteremberek, 
Udvarhelyen szolgákat és mestersé-
gükben jártas inasokat tarthassanak. 

bőrkészitésí mesterségüket művelhes-
sék, csizmát készíthessenek, illő áron, 
szabadon és akadály nélkül árulhas-
sák, családjukat tisztességgel tarthas-
sák, mindazon céhszabályokkal és ked-
vezményekkel élhessenek és azokat 
használhassák, amelyekkel más város 
és mezővárosbeli hasonló mesterembe-
rek élnek, mások kára nélkűl.c Egyben 
meghagyják Bodó Bálint várkapitány-
nak és helyettesének, az udvarhelyi 
esküdt polgároknak, minden község 
elöljárójának, minden más városi mes-
terembernek és céhelőljárónak, hogy 
az udvarhelyi tímárok és cserzővar-
gáknak adott fejedelmi  kiváltságokkal 
ellenkezni, őket és szolgáikat mester-
ségük szabad gyakorlásában akadá-
lyozni, annak eladását gátolni ne me-
részeljék, hanem őket nyeit szabadsá-
guk gyakorlásában háborítatlanul meg-
tartani tartsák kötelességüknek.—Eren-
deletnek a céhbe állásra és a piaci 
árulásra vonatkozó pontja a követke-
zőképpen hangzik : Mikor valaki céhbe 
akar állani, ha maga mívelte a mes-
terségét, jó céhben tanult s müvét be-
mutatva elégnek ítélték, jelentkezni kel-
lett bevételre s akkor a mestereket 
ebédre hívta, tartozott minden asztalra 
4—4 étellel, 6 veder borral, 3 frt.,  3 
font  viasszal, e felett  a két céhmes-
ternek két prágai késsel, ha nőtlen 
állott be, esztendőre meg kellett nő-
süljön, hanem kiutasították a céhből. 
Sem bőrt, a karmazsinon kívül, sem 
bocskort, sem csizmát sokadalmon kí-
vül idegen mesternek nem volt szabad 
árulni, mert ha árult, elvették és ez a 
céhé lett. Ellenjegyezve Béchi Simon fő-
bíró és Bertalan Balázs székjegyző által. 

(Folyt, köv.) 
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akarják e a felét  vágtérnek és a más 
felét  kiosztjuk jog szerint. A nép egy 
része ezt helyeselte. Ekkor egyikünk 
Csata Vencel körjegyzőnk fölhívására 
kérte ugy a népet, mint Cseke Sán-
dort, ne kótya-vetyéljék el a fákat, 
mert az állammal szemben nagy kö-
telezettségünk van, 2 millió lejnél töb-
bet kell fizessünk  váltságdíjban. Akkor 
az Ő félre  vezetett emberei rárivaltak: 
hazudsz, nem kell fízetni  semmit. Még 
Cseke Sándor barátunk is azt mondotta : 
SükÖsd jól be van idomitva. Igaz-e, 
Cseke Sándor? így született meg a 
község részére a legnagyobb kárttevő 
felebbezés  a legnagyobb pénzszükség 
idejében; kitett az utcára széket, Író-
szert : nó jöjjetek és 153 aláirt feleb-
bezővel, vagyis névvel a lépéseket 
megtette. Így az első vásár megrom-
lott és a következő árverésig egy tél 
és egy nyár telt el. 

A vágtér nem kellett, mert a hi-
vatal díjmentesen nem adta, megrótta 
5 lejjel köbméterenként, az emberei 
nem fogadták  el, a jogszerinti kiosztás 
tömeges eladásra változtatódott át, ezt 
pedig a tanács nem fogadta  el, mert 
vagy 3000 hold területen szétszórtan 
van a széliörés és károsnak látta egy 
céget bele bocsátani. Így megtörtént a 
második árverés mindenféle  termékre, 
amit csak termelni tudnak, 15 lejjel 
köbméterenként. Az eladással az elsőnél 
előre láthatólag 100,000 méter és 20,000 
talpfa  volt kilátásban és a- gazdálko 
dás mehetne szépen. Ebből mindenki-
nek ki lehet számítani a különbözetet. 
De még hozzá a fa  az ídővesztés miatt 
elromlott; 700 darab talpfát  kaptunk, 
a többi fa  ís olyanná vált, műfa,  szál-
lító méterfa  egyáltalán nem lesz belőle, 
a szén-szezon letelt, a vevők azt sem 
tudják, velők mi lesz, a fizetnivaló  kö-
telező rövid idő alatt az állam javára. 
Most, Sándor barátunk, jó volna, ugy-e, 
ha a hullás ára a pénztárban volna és 
egyetértésben fizetőképesek  volnánk és 
az erdőgazdálkodásunk szépen folyna  ? 

AUtfsófaivIak. 

Hit tart helyreigazitandónak 
Misgan tanár ur? 

A jogszerinti városi tanácstagok 
kinevezésére vonatkozólag irt múltkori 
közleményünkkel kapcsolatban levelet 
kaptunk Misgan loan tanár úrtól, amely-
ben annak a közlését kéri lapunkban, 
hogy 6 nem »óraadó* tanár, hanem 
>helyettes tanár*. Eleget teszünk a 
kérésnek, de megállapítjuk, hogy a do-
log lényege nem ebben az elnevezés-
ben van. Tény az, hogy Misgan.ur 
csak ideiglenesen  (egy évre) van kine-
vezve, mint helyettes tanár és díjazása 
az óraadás után van megállapítva, sőt, 
ha több órát ad, azután pótdíj illeti 
őt. Az »óraadó« kifejezéssel  tehát ép-
pen azt akartuk megvilágítani, hogy a 
tanár ur nincs állandó, vagy mondjuk : 
belső kapcsolatban a tanári státussal, 
amit bizonyít az a körülmény ís, hogy 
díjazása után nyugdíj járulékot nem 
fizet.  A főkérdés  tehát, amelyben Mis-
gan ur sem kiván megcáfolni  minket, 
az marad: vájjon Misgan »helyettes« 
tanár ur van*e hivatva képviselni a 
kath. gimnáziumot ? 

De a főkérdésben  sem az a lé-
nyeg» hogy egy helyettes tanár kép-
visel-e egy kisebbségi  intézetet, avagy 
egy rendes tanár? A lényeg az, hogy 
a kisebbségi intézet képviseletét az 
illető kisebbség lelki  közösségébe  tar-
tozó emberre illik bízni. Azt pedig 
Misgan ur sem tagadja, hogy ő a ma-
gyar kisebbséggel ilyen, nemzetiségi 
köteléken alapuló, lelki közösségben 
nincs. Mi tehát a kisebbségi jogvéde-
lem szempontjából erkölcsi lehetetlen-
ségnek tartjuk rá nézve is ennek a 
képviseletnek az elvállalását. 

Miért szavaztak volna a liberá-
lisok paktum nélkül Is Rétire? A 
Magyar Párt egyik tagja beszélgetést 
folytatott  egy vezető társadalmi állású 
liberális politikussal, melynek során 
megkérdezte őt, miért kötöttek pak-
tumot a városi választásra a nemzeti 
pártiakkal, amely végeredményben Ré-
tinek szerzett szavazatokat. A liberális 
párti ur a következő jellemző feleletet 
adta a kérdésre : »Paktum nélkül is 
sok liberális szavazatot kapott volna 
Réti, mert meg kell becsülnünk egy 
olyan embert, mint Réti, aki éket ver 
Önök közéc... 

Békevilág — nyugaton. 
Egy csöndes napsütéses februári 

délután egyedül állottam a >Palavas les 
flotts<  kikötőcske ^mólóján. Előttem a 
végtelen kékvizü és azúrkék egü Föld-
közi tenger terült el. A moló kőoldalához 
a hullámok hangos zajjal csapódtak.,. 
egy pár sirály röpködött a tenger fö-
lött. Csend volt, csak az örökös bús 
dalt susogó hullámverés hallatszott. 
Gyönyörködtem a felséges  tengerben, 
hallgattam a hullámok misztikus ze-
néjét . . . A part felé  fordultam,  a kis 
kikötőben egy halászbárka kirakodá-
sával foglalkoztak  a halászok, a hát-
térben méltóságteljesen, mint egy ha-
talmas fal,  látszottak a Pireneusok hó-
val fedett  csúcsai. Lenge, tavaszi ten-
geri szellő lebegett.... 

Visszaindultam, a moló mindkét 
oldalán apróbb, nagyobb halászbárkák 
voltak kikötve. Majd letértem a móló-
ról és a napsütésben csillogó, homokos, 
millió és millió apró színes csigákkal 
tündöklő, tengerparton folytattam  az 
utamat a falucska  felé. 

Gyermekekkel találkoztam, fapus-
kákkal — háborúsdit játszottak, az 
egyik gyermek fején  német csákót 
pillantottam meg, a homokból épített 
erődökben a verduni csatát játszot-
ták .. . Az egyik csoport gyermek 
>Víve la France« kiáltással rohanta 
meg a homokvárat.... 

Tovább haladva halászokkal talál-
koztam . . . . hosszú bőrcsizmában, 
ócska matrózsapkában, — halászni 
indultak. Beszédbe elegyedtem velük, 
meghívtak, hogy vegyek részt a ha-
lász-expedíciójukban. Örömmel fogad-
tam el a meghívást. A part felé  indul-
tunk, a homoksivatag közepén a kő-
kereszt előtt megállottunk, a halászok 
levett sapkával kértek segítséget . . . . 
Majd beszélgetve a bárka felé  indul 
tunk. Hamar beszáll ott un k, az öreg 
halász — mint közben megtudtam: 
apja a két fiatalabbnak  — a kormány-
hoz ült, én a bárka orrába, a két fiatal 
halász pedig taszítani kezdte a bárkát. 
Amint a bárka mélyebb vízbe ért, be-
ugrottak fl  bárkába és a hullámverés-
sel szemben evezni kezdtek. Lehettünk 
vagy 200 méternyire a parttól, ami-
kor kibontották a piros csíkos, foltos 
vilorlát és mint a villám ugy suhan-
tunk tova... A kormányt az öreg 
kezelte, a fiai  pedig a hálókat bogoz-
ták — én a bárka orrában ülve néz-
tem, hogy szeli a bárka megvasalt 
orra a kék hullámokat . . . 

A part már nem látszott, kint vol-
tunk a nyílt tengeren. A vitorlát be-
húzták, kivetették a hosszú csőalaku 
hálót, megkezdődött a munka. Az 
öreg halász, matrózpipával a szájában, 
egy nagy faládát  vízzel mert tele a 
halak számára. A hálóval foglalatos-
kodó halászok egy régi katalán ha-
lászdalba kezdtek . . . — Behúzták a 
hálót, szép zsákmány volt, valami 

30—40 darab ezüstös píkkelyü hal 
vergődött a bárka fenekén.  Az öreg 
halász a halakat rendezte, az aprób-
bakat a tengerbe visszavetette, a na-
gyobbakat pedig a vizzelt telt ládába 
dobta. Újra kivetették a hálót, újra 
szép zsákmánnyal gyarapodott a láda. 
Számtalanszor végezték ezt a müve-
letet, csakhamar letűnt a nap, nagy 
piros korongját elnyelte a tenger. .. 
A halászok pihenőt tartottak, pipára 
gyujtottunk, az öreg halászmesékbe 
kezdett, beszélt Neptunusról, a sellők-
ről és a rettenetes viharokról. .. Hall-
gattam a mesét, csakhamar beeste-
ledett Holdfénynél  kifeszített  vitor-
lával indultunk, vígan énekelve, haza-
felé  ... A holdfényben  igazán tündéries 
volt a tenger, az aranyhíd tündökölt. . . 
lenge esti szellő lengedezett. Nemso-
kára feltűnt  a parti tüz világa, amit a 
halászok tájékoztatására gyújtanak 
meg. Este 8 óra volt, amikor kikötöt-
tünk. 

A bárkát a halakkal együtt a 
homokos parton egy oszlophoz kikö-
tötték, ott maradt éjjelre, majd holnap 
rakodnak ki csak. Elindultunk, beszél-
getve a falucska  felé.  A kőkereszt előtt 
keresztet vetettek, majd tovább halad-
tunk. Útközben egy kirakodást néz-
tünk végig. Az élő halakat hálókban 
mérték le. Egy kiló élő hal ára 125 
fr«nk  (vagyis 12 leu) volt. A mérés 
után vízzel telt hordókba rakták a 
halakat, szamártaligán az állomásra 
viszik, ott pedig élő halszállitó wügo-
nokban Amsterdámba szállítják. 

A halászokkal betérben egy kis 
»Café«-ba.  Alacsony, elég tágas terem 
volt. Az egyik sarokban a halászok-
nak egy holland kereskedő fizetett; 
nem volt semmi fennakadás,  pontosan 
ment az elszámolás. Az egyíK hordón 
egy andalúziai spanyol gitározott, va-
lami lágy dallamu katalán dalt ját-
szott . . . 

Az idő hamar eltelt, elbúcsúztam 
a halászoktól. »Au revoir, Mon Seig-
ncur<-rel adtak eleget. Egyedül, asz-
faltozott  országúton, haladtam egy ál-
lomás felé.  Gyönyörű este volt, csak 
a keleti mesékhez hasonlítható est 
volt.... A pályaudvaron a pálma- és 
cédrussorok alatt norvég és francia 
diákokkal — kollegáimmal találkoztam. 
A vonat indulásáig kedélyesen elbe-
szélgettünk. Tiz órakor indult el a 
vonatunk, a leeresztett wagon abla-
koknál álltunk. A vonat egy földszoro-
son haladt, két oldalt a holdfényben 
ragyogó tenger terült el. .. tündö-
dökölt az aranyhíd, a fülembe  csengett 
az andalúziai gMáros zenéje . . . . Az 
egyik fülkében  egy norvég diák me-
sélt a fjordokról  és a vikkingekről egy 
francia  kisleánynak . . . 

A vonat egy kanyarodónál el-
hagyta a tengert, szőlő és olajfa-
táblák között robogtunk . . . . míg én 
az Öreg katalán halász misztikus, 
sellős meséjére gondoltam béke-
világ . . . . nyugaton. 

(Montpellier.) Ssáiz litván. 

Ipartestületi ügyek. 
Országos kirakóvásárok: április 

24-én Alsórákos, Ecel, Makkfalva, 
Erked, Muzsna, Torda, 25 én Fekete-
halom, 26án Mikefalva,  Nyárádtő, 
28 án Oklánd, Kiskapus, Szentlászló. 

A mult hónapban megtartott köz-
gyűlés határozatát, melyben a beteg-
segélyző hivatali központ városunkba 
való visszahelyezését kérjük, további 
eljárás végett felkUldtűk  az aradi szö-
vetséghez, ahol értesülésünk szerint, 
nagy memorándum van kidolgozva, 
melyet küldöttség visz a miniszterhez, 
viszont a minisztériumban is nagyban 
dolgoznak egy uj törvénytervezeten, 
melynek alapján sok üdvös változást 
remélhetünk a betegsegélyzői Ügyek 
terén. Ideje is lenne, hogy végre a 
sok teher után a szegény iparos osz-
tály is valamelyes könnyítést is lásson 
és gondoskodást betegsége esetén, 
mert a jelenlegi betegsegélyzői gon-
doskodás nem áll arányban a rette-
netes tagdíjakkal. 

Itt a feltámadás  ünnepe, ez kel-
lene, hogy lelkünkbe bár egy csepp 
vigaszt hozzon, de hogyan, ha a leg-
utóbb lezajlott vásárokról ís pénz nél-
kül jöttek haza iparostestvéreink. A 
gond ott ül a lelkekben, s a helyzet 
javulására vajmi kevés a kilátás. Am 

azért mégis reménykednünk kell, s 
igy küldjük hozzátok, iparostestvérek, 
az őszinte vigasztaló szót, — adjon 
Isten mindnyájunknak jobb, boldogabb 
húsvétot. 

Az  iparlestiUet  elnöksége. 

Hol az államsegély? A megyei 
tisztviselők és nyugdijasok már má-
sodik hónapja nem kapnak fizetést, 
illetve nyugdíjat. Nincs pénze a me-
gyének. A tisztviselők bankkölcsönnel 
segítettek magukon, zálogba tették fi 
zetési nyugtájukat s kamatot fizetnek 
— fizetésük  után. S mit csinál az in-
terimár bizottság ? Politizál. Réti azt 
írta a választások után lapjában, hogy 
a magyarpárti tanács első felsülése  az 
lesz, hogy a kormány nem fog  segélyt 
adni a költségvetésre, de íme, nem 
kellett a magyar tanácsra várni: a 
csőd már bekövetkezett. Az államse-
gélynek nem azért kellene Örülni, 
hogy ez, vagy az a párt eszközölte 
azt ki, hanem azért, hogy azzal a sok 
nyomorúságon — jelenleg a tisztvi-
selők nyomorán — segitve legyen. Ha 
tehát az interimár urak ugy meg tudták 
hosszabbítani a maguk pillangó életét, 
ezt ne használják fel  csak politizálásra, 
hanem előre azzal a csepp ésszel és lel-
kiismerettel, mutassák meg, hogy nekik 
ad  a kormány segélyt a fennakadás 
leküzdésére, amelyet mégis csak az 
ő uralmuk idézett elől 

Bicikliverseny 
lesz vármegyénkben a húsvéti ünne-
pet követő szerdán, azzal a céllal, hogy 
a sport iránti érdeklődést szélesebb 
körben elősegítse. A versenyt — mely 
ezt a célját előre láthatólag el ís fogja 
érni — egy városunkban 16 tagból 
alakult alkalmi társaság rendezi 50 km. 
távolságon, városunktól Keresztúrig és 
vissza megteendő tura-úttal. 

A verseny április 23 án d. e. 9 
órakor kezdődik, indulás a Kőkereszt-
térről, ahonnan a versenyzők a ke-
resztúri Valter féle  vendéglőig mennek 
s rögtöni fordulás  után a KŐ ke reszt-térre 
kell ismét visszajutniuk. A versenyzők 
2 percnyi időközökben kettőnként in-
dulnak s őket a már felkért  zsűritagok 
indítják el. 

A községek között a versenyzők 
nem kerülhetik el egymást; községe-
ken kívül a megelőzéshez legalább 2 
méteres távolság kell legyen. A ver-
senyzők nem vehetnek saját belátásuk 
szerint rövidített utakat, hanem csak 
az előirt rendes országúton hajthatják 
gépeiket, régi utak kizárásával. Azon 
versenyző, ki gáncsolná, akadályozná 
társát, a versenyből minden további 
nélkül kizáratik. 

A dijak a következők: 1. dij: 
ezüst érem, 2. díj: bronz érem, 3. dij: 
dicsérő oklevél. 

A versenyre, értesülésünk szerint, 
f.  hó 22 ikéig még lehet jelentkezni 
városunkban Sebestyén kerékpárköl-
csönzőnél (Tábor utca 1. sz. alatt). 

HÍREK. 
Április it 

Százéves 
tartozást rótt le a napokban Kecske-
mét város. Nagy fiának,  Katona Jó-
zsefnek,  a Bánk bán halhatatlan Író-
jának halála százados évfordulója  al-
kalmából díszsírhelyet adott s abba 
temették el újra a száz év óta por-
ladozó csontokat. Az egyetemes ma-
gyarság ís mindenütt kegyelettel áldoz 
a nagy magyar tragédiairó emlékének, 
aki a nemzet panaszát, soha meg nem 
szűnő fájdalmát  a magyar irodalom 
legszebb tragédiájában sűrítette össze. 
Petur kitörése a szabadságért, Tiborc 
panasza a kenyérért, amint találóan 
mondja Beöthy Zsolt, a magyar szá-
zadok során újra meg újra felhangzó 
kettős jajkiáltás az idegen és zsarnoki 
uralom ellen ; ez a két alak magyar-
ságában örökre halhatatlan, amíg lesz 
elnyomó és elnyomott, amíg az igaz-
ságot nem isteni, hanem emberi mér-
tékkel mérik. Katona szelleme a most 
adományozott díszsírból is ki fog  járni, 
hogy a magyarságot kalváriás utján 
kisérje, lelkesítse mindaddig, amig el 
nem jön a népek nagy kibékülésének, 
az emberi jogok elismerésének alle-
lujás örömünnepe. 

Sttintetés a Mselbsé̂  népek 
érdekében tett szolgálatokért. 

Sir Diokinson Willongbyt, a Nép-
liga-egyesület kisebbségi bizottságának 
elnökét, a népkisebbségek érdekében 
kifejtett  tevékenységének az elismerése-
képpen, az angol király lorddá nevezte 
ki. Ez a kitüntetés örömmel és re-
ménnyel töltheti el a mi szivünket is, 
akik csak azt látjuk, hogy nálunk a 
kisebbségi jogok harcosai csak üldöz-
tetésben s a karikások részéről rágal-
mazásban és kigunyolásban részesül-
nek. Ez a kitüntetés bizonysága an-
nak, hogy a világ leghatalmasabb ura, 
az angol király, nem ugy gondolkozik 
a kisebbségi kérdésről, mint az udvar-
helyi kiskirályok. 

Boldog  ünnepeket  kívánunk 
minden  munkatársunknak  és 
olvasónknak. 

Sebes! János dr. szenátorunk, aki-
nek legutóbbi hol tartózkodását többen 
tudakozták, a húsvéti ünnepeket itthon 
tölti s a tanácsai, útbaigazításai céljá-
ból rászorulókat szívesen meghallgatja. 

Uj prefectus kinevezéséről kap-
tunk lapzártakor értesítést. E szerint 
vármegyénk prefectusa  dr. Pop Emil 
kolozsvári ügyvéd lenne, aki, hír sze-
rint, a hivatalos esküt már le is tette 
a belügyminiszternek. 



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

Bethlen István magyar miniszter-
elnöknek római látogatása a mult hét 
végén, Ş e hét elejéi: nagy érdeklődést 
keltett áz európai politikai világban. 
Bethlen Rómában rendkívül fényes 
fogadtatásban  részesült, tiszteletére az 
olasz király is víllásreggelít adott, 
ezenkívül Bethlen tárgyalt Mussolinivei 
és tisztelkedett a pápánál is. A nagy 
olasz lapok, a Giornale d'Italía és a 
Corricra dcla Sera megcáfolják  azokat 
a különböző kombinációkat, amelyeket 
több külföldi  lap fűzött  Bethlen uta-
zásához, megállapítván, hogy az olasz-
magyar barátság az európai béke 
egyik fontos  tényezője. 

Buzaszentelés. A kath. egyházban 
szokásos buzaszentelést jövő vasárnap, 
április 27-én délelőtt 9 órakor tartják 
meg, amikor körmenetben vonulnak 
ki a Szent Imre városrész mellett levő 
vetésekhez. Ugyanakkor áldják meg a 
megújított hármaskeresztet is. 

Halálozás. Özv.  Gálfalvi  Jánosné 
Firlos  Róza  60 éves korában, f.  hó 
14-íkén Gagy községben elhunyt, 
•szomorú özvegységének negyedik hó-
napjában*, — amint a gyászjelentés 
meghatóan irja. Korábban elhunyt 
férjét,  a gagyi unitáriusok hosszú időn 
át való, szépszavu, derék lelkészét a 
hűséges hitves, hosszas betegeskedés 
után, maga is követte az elmúlásba, 
hátramaradt nagyszámú, tekintélyes 
családja mély gyászára. Nagy rész-
véttel temették. 

Dimiiri  Stoiftescu,  a helybeli ro-
mán áll. líceum tanára f.  hó 16 ikán 
Kolozsváron elhunyt. 27 ével élt, mint 
álapos tanultságu, ambiciózus embert 
becsülték. 

Kiss  György  nyug. tanító f.  hó 
16-ikán, Oklándon 73 éves korában 
elhalt. A népoktatás egykori hü munká-
sát szép család gyászolja, nagy Asz-
véttel temették. 

Fancsali  Árpád  községi bíró 46 
éves korában, Székelyfancsalon  f.  hó 
16 án elhunyt. Kiterjedt rokonság gyá-
szolja, nagy részvéttel temették. 

Id.  Bodrogi  Sámuel  90 éves ko-
rában f.  hó 18 án, városunkban el-
hunyt. A szép kort szinte végig jó-
egészségben ért, egykori derék iparos 
gyászoló családjában 52 unoka és 26 
dédunoka van. 

Segesvárról értesülünk: Târnava-
Maremegye tanácsa, amennyiben dr. 
Balint Simon állandó bizoitságí elnök 
májú? hó elsejéig ezt az állását el nem 
foglalja,  állásáról lemondottnak tekinti 
és helyette mást választ. 

KI képviseli a magyar felekezeti 
középiskolákat? A Magyar Párt, har-
minc választó utján felebbezést  adott 
be a kolozsvári kormányigazgatóság-
hoz azon határozat ellen, amelylyel az 
igazgatóság Misgan János ideiglenes, 
helyettes tanárt nevezte kí a városi 
tanácsba, mint a magyar kisebbség 
középiskoláinak képviselőjét. 

A megyetanács választás ügyében 
hozott kolozsvári határozat ellen a 
karikások által beadott felebbezés  tár-
gyalását a bukaresti központi bízottság 
május 8 ikára tűzte ki. 

Fordulat a Gegö plébános perében. 
A szentlélek! plébános, Gegő Simon 
által Réti ellen indított becsűletsértésí 
perben a semmitőszék (Curtea de Ca-
saţie), helyet adva Gegő Simon sem-
miségí panaszának, a marosvásárhelyi 
tábla ítéletét megsemmisítette és uj 
tárgyalást rendelt el. Az uj tárgyaláson 
tehát ismét döntés alá kerül az ̂ a kér-
dés : közhivatalnok- e a pap, illetve, 
hogy kell- e felhatalmazás  a felettes 
hatóságtól a pap részére, ha olyan 
becsületsértő, vagy rágalmazó tény-
állításokért keres bírósági elégtételt, 
amelyek nem hivatali működésére vo-
natkoznak? A tábla még nem tűzte 
kí az uj tárgyalást, mert az iratokat 
a semmitőszék csak e hó 4 íkén 
küldte le oda. 

Szeretetvendégség. A református 
nőszövetség szeretetvendégsége hús-
vét elsőnapján d. u. fél  6 órakor kez-
dődik, a tanítónőképző éttermében. 
Azt megelőzőleg 5 órakor az uj ta-
nácsterem megáldása lesz, a régi papi 
lakás helyiségében. Erre a kettős ün-
nepségre a közönséget tisztelettel meg-
hívja az elnökség. 

Műkedvelői előadás ünnep másod-
napján. A Polgári önképző Egylet 
műkedvelői, mint lapunk mult számá-
ban ismertettük, ápr. 21 én, húsvét 
másodnapján este 9 órai kezdettel a 
színházteremben adják elő. Móricz 
Zsigmond: »Nem élhetek muzsikaszó 
nélkül* c. 4 felvonásos  társadalmi víg-
játékát, Molnár Imre dr. rendezésé-
ben. Ez alkalommal felülfízetéseket 
is köszönettel fogad  az egylet, melyet 
a szintén közreműködő Fischer bácsi, 
városunk legrégibb közismert műked-
velője, segélyezésére fordit.  Előadás 
után tánc következik reggelig. Aki egy 
kellemes estét akar tölteni, vegyen 
részt ezen az — olcsó belépti díjas — 
estélyen. Jegyeket húsvét első és má-
sodik napján d. e. 11—1 óráig a Bu-
karest-kávéházban lehet váltani Szabó 
Ödön és Ungár József  egyl. pénztá-
rosoknál. 

A kőhalmi vásár lesújtó eredmény-
nyel járt iparosainkra nézve. Különö-
sen az asztalosok panaszkodnak, mert 
a szó szoros értelmében semmit sem 
árultak. Nem hogy a fuvardijat  nem 
tudták behozni, de volt olyan, aki a 
helypénzt is csak ugy tudta kiegyen-
líteni, hogy egy asztalt, egy-két széket 
hagyott ott a helypénz fejében.  Ugyan-
ilyen szomorú tapasztalattal térten 
haza többi iparosaink is. Nem kell 
tovább számítgatnunk : ez már a teljes 
bukás. Itthon pedig ezt nem akarják 
tudomásul venni az illetékesek. Ke-
gyetlenül elutasítják az adóíelebbezé-
seket és kegyetlenül hajtják az adókat. 
Nem is oJyan rég történt, hogy a 
»Hargita< című újság nagy kürtszóval 
hirdette a Maniu-kormány programm-
pontjai közt »a kisipar segélyezését*. 
Nos, hol van most Réti szerkesztő ur, 
a kiskirály, aki e programm-pontokért 
erkölcsi (?) felelősséget  vállalt? Nem 
a tanonciskola államosításán s a ma-
gyar tanácstagok apasztásán kellene 
ilyenkor munkálni, hanem adóelenge-
désért, vagy legalább leszállításért, 
avagy legeslegalább az adóárverések 
felfüggesztéséért  készíteni feliratokat 
a kormányhoz, amely annyira szereti 

; Rétit, hogy bizonyára őt fogja  kine-
vezni polgármesternek. Az élet nem-
csak abból áll, hogy folyton  a körü-
löttünk élő polgártársainkat szidjuk, 
harcoljunk ellenük, »uraknak* nevezve 
őket, s elnézve, hogy közben mindenki 
koldussá váljon, mig magunk a leg-
magasabb polgári állások után ágas 
kódunk 1 

Az Erdélyi Magyar Földhltelinté 
zet ügyében. Kérem mindazokat, ki-
ket az Erdélyi Magyar Földhitelinté-
zet részvényeinek jegyzéséie felkértem, 
hogy a részvényaláirasokal, befizetése-
ket és iratokat az Udvarhelymegyei Ta-
karékpénztárhoz Székely udvarhelyre, 
vagy Székelykeresziurra beküldeni szí-
veskedjenek. Dr.  Setesi  János. 

Az adó-frontról. A túlzott adókí-
velések ellen hiába keres orvoslást a 
polgárság a felebbezési  bizottságnál. 
Különösen a magyar kereskedőket 
róják meg elbírhatatlan adóterhekkel, 
amelyek egyáltalán nem állanak arány-
ban a »jövedelemmel*, amiről ma 
voltaképpen beszélni sem lehet. Ez az 
eljárás több, jónevü kereskedőnkben 
azt az elhatározást érlelte meg, hogy 
üzletüket kiárusítják és beszüntetik. 
Talán ez is a cél. 

BUncsetekmény 7 Ezen a címen 
megelőző számunkban rövid hírt kö-
zöltünk Hegyi Mária farcádi  öregasz-
szonynak a kórházban — súlyos sé-
rülései miatt — történt elhalálozásáról. 
Az ügyben indított vizsgálat során azóta 
letartóztatták Dobai Márton farcádi  la-
kost. A súlyosan bántalmazott öreg-
asszony ugyanis — a bögözi csendőr-
ség nyomozása szerint — mielőtt a 
kórházba szállították, állítólag, otthon 
többek előtt elmondotta, hogy őt Do-
bai, kivel pereskedésben volt, verte 
meg, miközben az erdei uton a vá-
rosba jött. Dobai ezt tagadja. 

Nyilvános köszönet és nyugtázás. 
A Polgári önképző Egylet temetkezési 
segélyalapja legutóbb az alább nevezett-
nek fizetett  kí 10.000 leüt, mint az 
elhunyt hozzátartozója után részére 
járó temetési segélyt, amelyért egyúttal 
köszönetét is fejezi  ki; Özv.  László 
Istvánné. 

Gálffy János, akinek önhibáján 
kívüli leromlott állapotára, az ő kíván-
sága folytán,  pár hete próbáltuk fel-
hívni a közfigyelmet,  ezúttal ismét a 
jószívű közönség szívességéhez óhnjt 
fordulni.  Szegény idáig olyan kevés 
segélyt kapott, hogy betegsége miatt 
szükséges kezeltetésére semmi sem te-
lik. Kéri tehát a jóság további meg-
nyilvánulását. 

A Szombatfalvi Ifjúsági Egyesület 
muIt vasárnapi vallásos esiélye zsúfolt 
terem érdeklődése mellett folyt  le. A 
közönség megnyitó éneke után László 
Ignác főgimn.  tanár, a jeles szónok 
tartotta meg alkalmi előadását. Az 
édesanyákról tartott előadást, oly sziv-
rehatóan, hogy a hallgatóság között 
alig maradt szem szárazon. Utána 
több szépen sikerűit szavalat és két 
egyfelvonásos  vígjáték következett, 
melynek szereplői Albert Juliánná, 
Bomhér Annuska, Szabó Márton, Al-
bert Tamás, Albert Lajos, Felekí Dé-
nes, Imre Albert, Széli Miklós, Dénes 
Manci, Barabás Domi, Lőrincz Bandi 
ügyességükkel és nekik való szere-
peikkel állandó derültségben tartották 
a közönséget. Az estélyt két szépen 
sikerűit élŐkép̂  és a közönség éneke 
zárta be. — Az Ifjúsági  Egyesület f. 
hó 27 én színdarabot rendez a Nép-
házban. Színre kerül: >A csizmadia, 
mint kísértet*, háromfelvonásos  nép-
színmű. A darab szereplői mind ki-
próbált, jó műkedvelők, ami már ma-
gaban biztos garanciája az estély er-
kölcsi sikerének. Az anyagi siker biz-
tosítását a nagyközönségtől várja az 
egyesület, ami, ismerve városunk kö-
zönségének kulturális érdeklődését, 
szintén biztosra vehető. — Az Ifjúsági 
Egyesület vezetősége ezúton mond 
köszönetet a következő nemesszívü 
adakozóknak, akik az egyesületnek 
ujabban könyveket adományoztak: 
Lévay Lajos dr. (10), özv. Verga 
Jánosné (3), Bodrogi Teréz (2), Báncs 

»Gyuláné (l). További szíves könyv-
adornányokat kér és köszönettel fogad 
az egyesület. 

Még folyik a közjegyzők kenyér-
harca. Szombaton, e hó 12 én, Eoi 
cescu székelykereszturi közjegyző meg-
jelent dr. Suciu János helyi közjegyző 
irodájában, azzal a bejelentéssel, hogy 
az iroda átvétele végett jött. Dr. Suciu 
a maga kínevezésének törvényességére 
hivatkozva, az irodaátadást megta-
gadta. Suciu ,közben járására a maros-
vásárhelyi közjegyzői kamara magát 
Sucíut delegálta irodájának vezetésére 
mindaddig, míg közjegyzővé történt 
kínevezésének ügye végképpen eldől. 

Segítsünk a Székelyföld tudomá-
nyos felkutatásában! A mult évben 
megindított növényélettani megfigye-
lések bebizonyították, hogy a nem 
tisztán szakemberek jóakaratú érdek-
lődése mellett is sok érdekes tudomá-
nyos adat gyűlhet össze. Ujabban egy 
igen érdekes probléma, a titokzatos 
életű láng-, vagy gyöngybagoly (Strix 
flammea)  közelebbi megismerése cél-
jából van szűkség segítségre. Arról 
van ugyanis szó, hogy a tornyainkban 
és elhagyott padlásainkon a legkisebb 
bagoly, a kuvik mellett gyakori láng-
bagolynak a köpeteit kellene össze-
gyűjteni s azokat a lelőhely, idő és 
a gyűjtő nevének a feltűntetésével 
egyszerű skatulyában >probă fără  va 
loare* (minta érték nélkül) jelzéssel 
elküldeni a Székely Nemzeti Muzeum-
nak címezve Sfantul-Gheorghe-Sepsi-
szentgyörgyre. Akiknek nem volt még 
alkalmuk megfígyelni  a ragadozó ma-
darak életét, azoknak a kedvéért kö-
zöljük, hogy azok a bizonyos •köpe-
tek* nem valami undorító dolgok. 
Igen érdekes szőr-, vagy tollcsomók 
összegömbölyítve, amelyekben csontok 
vannak. Ezek rendszerint a mí ese-
tünkben a lángbagolynak a fészke 
körül találhatók. Hisszük, hogy nem-
csak ebben az esetben, hanem a ké-
sőbbi megmozdulásokban is lesznek 
hű munkatársak földűnk  kutatásában I 

Kocsmai összeszólalkozás követ-
keztében f.  hó 14-ikén Miklós Gábor 
19 éves erdőfüleí  lakos megszurkálta 
a 28 éves Málnásí Józsefet.  A dolog 
oka állitólag szerelmi féltékenység. 

^A düllöutak keresztjeinek kllavitása." 
Ösrégi szokása a kath. híveknek, hogy 
a düllöutak mentén kereszteket állíta-
nak fel,  hogy azok a mezőre menő 
és ott dolgozó híveket állandóan figyel-
meztessék arra, hogy csak olyan mun-
kán van áldás, amit az Isten nevében 
kezd el és végez be az ember. mi 
városunk határán is, főképpen  a Szent 
Imre városrészből a SzarkakŐ felé  ve-
zető düllöutak mentén számos fake-
reszt figyelmeztette  az embereket 
Isten imádására, emberszeretetre és 
becsületes munkára. Ezek a keresztek 
idők folyamán  elkorhadtak, tönkre 
mentek, annyira, hogy azoknak ujakkal 
való pótlása vált szükségessé. A Szent-
Imre-városrész lakói Erdős Mihály, 
Kovács Albert és Székely Imre buzgói-
kodása folytán  maguk között gyűjtést 
rendeztek, melynek eredményeképpen 
nemcsak a régi hármas kereszt helyett 
állítottak ujat, hanem a határon min-
denütt, ahol szükség volt reájuk. A 
kereszteket és kerítéseket Simó Ferenc 
ácsmester készítette s azokat Kovács 
György festette  le a saját költségén. 
A költségekre adományoztak: Vass 
Lajos dr. 200, Blájer Balázs, Ferenc.í 
Pál, Kálnoky Ferenc 100-100, 
Kapcza Ignác 60, Nagy Balázs 
Lajos, id. Balázs Lajos, Balázs István, 
Erdős Mihály, Bokor Péter, Dobtsi 
János, Balázs Dénes, ifj.  Imreh János, 
Katona Domokos, Katoní̂  Ferenc, 
Katona Imre, Kovács Albert, Kovács 
János, László Lajos, N. N., Orbán 
Dénes, Péter Mihály, Tamás Balázs, 
özv. Székely Józsefné  50—50, Bucsy 
Dénes, Fekete Ferenc, Jakab Ferenc, 
ifj.  Balázs Lajos, Jakab Balázs, Szabó 
Károly, Székely Mózes 40-40, Kiss 
Ferenc, Székely Károly, 30—30, 
Kondrád Albert, ifj.  Orbán Sándor 
25—25, id. Balázs Dénesné, Bokor 
András, Balázs Imre, llyés István, Jakab 
János, Barabás Gergely. Kovács Jenő, 
Mihály Jánosné, Pál Mózes, Lázár 
János, Székely Domokos, Forizs Mi-

j hályné, Kovács Lajos, Polner Károly, 
' Székely József,  id. Székely Ferenc, özv. 
Székely Lajosné, Tamás Kálmán 20— 
20, Balázs János 15, ifj.  Székely 
Ferenc 12, Kovács Feiencné, özv. 
Simó Józsefné  10, Székely Dénep, 
5 leut. nemes célra adakózoknak la 
punk utján mondanak hálás köszönetet. 

StesseDy mig' a készlet tarti 

Olcsó 

aragonit tárgyak 
kaphatók 

a Konyvnyomda R.-Társ. 
fizlethelyiségében. 

Az „Ellenőr'' húsvéti száma. Közel 
száz oldalon jelenik meg húsvétkor m 
»Ellenőr*, Tóth Sándor politikai és köz 
gazdasági lapjának uj száma. A magyar 
szellemben szerkesztett >Ellenőr« nek 
minden számát nagy érdeklődéssel fo-
gadja a közönség, de kettőzött az ér-
deklődés a lap ünnepi számai iránt. A 
mostani húsvéti szám valósággal könyv-
nek Illik be, tartalma nivós, változatos 
és mindenkit érdeklő. Cikkeit a leg-
jobb magyar írók, publicisták, újság-
írók írták, van benne minden : politika, 
kritika, közgazdaság, irodalom, színház. 
Mindenki megtalálja a maga olvasni-
valóját ebben a számban, amely az 
erdélyi magyar újságírás értékeit rep-
rezentálja, de egyben bizonyítéka a 
kiadói áldozatkészségnek is. Ez a szám 
mintegy ötven eredeti cikket, közle-
ményt és tudósítást tartalmaz az or-
szág minden részéből. Mindazok, akik 
az Ellenőrre egy félévre  előfizetnek  — 
amíg a kiadóhivatal készlete tart — 
díjtalanul kapják ezt az impozáns ün-
nepi számot. Azoknak, akik a lapot, 
annak irányát, szellemét nem ismer-
nék, a kiadóhivatal készséggel küld 
egy díjtalan mutatványszámot. (A ki-
adóhivatal címe: Cluj-Kolozsvár, Str. 
Gh. Baritíu 7.) A lap egyébként kap-
ható az egész országban minden hir-
lapárusitónál, a kettős ünnepi szám 
ára 40 leu. 
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himzett úgyszintén harisnyák, nyakkendők és ^^^ 

'.' kérem ̂^̂̂  és az árakra figyelni  I 

A kórház és a vasúti állomás 
közötti úttest gyalogjárójának elha-
nyagolt voltára panaszkodnak az ér-
dekeltek. A gyalogjáró gondozatlan-
sága miatt egy kissé több esőzés után 
akkora a sár, különösen a Lakatos-
féle  ház felőli  oldalon, hogy ottjárni 
csak a legnagyobb kellemetlenséggel 
lehet, a láb a ragadós pépben bokáig 
sülyed, cipő pusztul, ember forog  a 
megnáthásodás veszélyében. Ezenkívül 
az ut vasút felőli  oldalán levő gyalog-
járóhoz, amelyik még valamivel 
jobb állapotban van, az úttesten ma-
gán kell átvergődni, s esős időben a 
sár itt is óriási. Jó volna, ha a város 
ideiglenes vezetősége, amely hangzatos 
szavakban annyi minden jót igért, 
valóban gondot fordítana  az ilyen reá-
lisabb tennivalókra is, s a gyalogjáró 
és az úttest kavicsoztatása által a 
járás-kelést a vasút felé  sárosabb 
időben is lehetségessé tenné. 

Kladö: a Könyvnyomda RészTénytársaaág 
OdorhelD-Ssékelyadvarhely. 

X Amerlkások figyelmébe.  Eladó 
jutányosán 7 szoba, ? konyha, kamra, 
nagy istálló, kertek, sertésólak stb., 

f  két utcára nyíló ház v. Kossuth-utca 
109/a sz. alatt. Beköltözhető. 

X Eladó V. Kossuth-utca 31 sz. 
alatti jól jövedelmező bérház. Felvilá-
gosítás a tulajdonosnál Kossuth utca 
l09/a. 

X Eladó egy teljesen uj állapotban 
levő, kereszthuros rövid zongora. Színe 
(ekete ébenfa.  Cim a kiadóhivatalban. 

X Bethlen ulca 59. szám alatt má-
jus 1-tŐI kiadó három szoba-konyhás 
udvari lakás. 

X Felméréseket, bírtokparcellázá-
sokat jutányos áron elvállal Paál Já-
nos nyugalmazott főerdőmémök.  Odor-
heiu, Str. Regele Carol (Br. Orbán 
B.-u.) 54. sz. 

X 4—5 elemi Iskolát végzett fíu 
könyvkötészetbe tanulónak felvétetik. 

X Négy középiskolát végzett fiút 
tanulónak felvesz  a Rösler-cég. 

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

2 szoba, kooyba, kasra és nel-
lAkhelyiBégekbOl álló lakás a Baaedek 
Elek utcában kiadó. Pál JánoRné 

Eladó autó. 
1 Chrysler 4 Cyld. uj, 9500 km-t 
futott,  Rösler vaskereskedönél. 
Ugyanott jó kocsi és szekér eladó. 

i n 
szoba, Konyha U nclUKbelyi-
5(gcltbjít áliO laKis Kiadó. 

FcWillgositást 5tr. ţcgcU (arol 8 
szán alati adnaK. 

Két rézágy és két éjjeliszekrény 
elad6 Mslom-utca 30 sz. alatt. 

Pályázati hirdetés. 
A Székely Dilegylet nj otthoniba 

egy hirnöki állásra pályáeatot hirdet, 
május 1. belépéssel. Feltételek az el-
oöbeéguél megtudhatók. 

Székely Dalegylet. 

Kiadó lakások: 
1 szobás-konyhás, 2 szobás-
konyhás: Str. Reg. Carol 8 sz 
alatt. Azonnal bekSItSzhetök. Fet-
világositást a kladáhivatal ad. 

Corpul Portăreilor Tribanalului 
Odorheiu. 

No. 500—1930. 

P u M c a ţ i u n e de l ic i taţ ie . 
Subsemnatul portărel prin aceasta 

publică, că ta baza deciziuoii Nr. 
2114—927/2 şi Nr. G. II. 2974—927 
a judecătoriei de ocol dia Odorbeiu 
şi OclaDd ta favorul  reclamantului 

1. Lántzky József  nă̂ c. Csáiyi 
Oíga repr. prin advocatul Dr. Jodál 
Gábor pentru tocassarea creanţei de 
10.000 Lei şi accesorii se fixează  ter-
men de licitaţie la 5  Maiu  1930 
Oft  15  p. m. la fata  locului ia com. 
Lueta unde se vor vicde prin licita-
ţiuae publică judiciară 1 car, 2 boi, 
1 casten, 1 războiu, 1 caoapaa, 1 mată, 
1 plug in valoare de 17.700 Lei. In 
caz de nevoie şl sub preţui de esti-
mare. 

Pretenziunea care e de incassat face 
10000 Lei capital, dobânzile cu 12̂ /. 
socotind din 18 Martie 1927 iar spesele 
până acum stabilite de 3280 Lei. 

întrucât mobilele cari ajung la 
licitaţie ar fi  fost  ezecvate şl da alţii 
şi aceştia şi-ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire licitaţia prezentă este ordo-
nată şi to favorul  acestora în senzul 
art. LX.: 1881, §. 192. 

Odorheiu, la 14 Aprilie 1930. 
Izsák portărel. 

II 11-.. 

Árverési hirdetmény. 
Gyepesi Unitár. Egyházközség 

„Hegyesd" nevü kaszálóján levö 
bakkfamenoyiséget  1930 ápril 21-én 
d. a. 2 órakor nyilvános árverésen 
a községházán elárvereztetik. Kiki-
áltási ár 30,000 leu, 10®/o bá-
natpénz. Unitárius egyház. 

Méhésztársak figyelmébe! 
Fehér István méhészetében 

(Mikó utca 1. Szombatfalva)  tiszta 
méhviaszból készült mülép kapható 
bármilyen méretre, kilónként 230 
lejért. Ugyanott elfogad  viaszat 
kipréselni 35̂ /q levonással. 

l í l a d ö l a k â i s . 
2 szoba, konyha és mellékhe-

lyiségekből álló lakás kiadó. Azon-
nal elfoglalható.  iSrtekezni lehel: 
dr. Gönczy és dr. Molnár ügyvé-
dek irodájában. 

Hirdetmény-
Egy jó karban levó 480 X 350. cm. 

méreti! üvegfal,  szárnyas ajtóval, olcsó 
árban eladó. Értekezni lehet: Kassay 
Domokos szQcsnél. 

Kiadó a Benedek Elek utcában 
(vaBUti megállóval ezembeo) 3 szoba, 
konyha, fiirdöezoba és mellékbelyi«é 
gekból álló lakás. Május elsején elfog-
lalható. Gim a kiadóhivatalban. 

Ha elegáns és szép e i n A t ^̂ ^̂  vásárolni, ugy 
i « « » i » . «miMiMtinnnM..« t t i t i i imnni.MMmi ^ ^ ^ ^ •«>•>• MI 

keresse fel 

Dobrai Károly 
cipő-üzletét, 

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

i imnr^ f " 

Eladó az Edtvös utca 11 szám 
alatti, volt Steinbarg-féle  ház. Felvilá-
gosítást dr. Böhm Jenő ad. 

Gorpul Portăreilor Tribunalului 
Odorhem. 

No. 333-1930. port. 
Pnblicaţiane de licitaţie. 

Subsemnatul portărel prla aceasta 
publică, că ia baza deciziuaii Nr. 
18778—1929, şi Nr. G. 31—1930 
a judecătoriei de ocol din Odorheiu 
îa favorul  reclamantului firma  Bourne 
et Co. repr. prin advocatul Dr. Szabó 
Gábor pentru încasarea creanţei de 
8500 Lei şi accesorii se fixează  ter 
meo de licitaţie pa ziua de US  Apriiie 
1930  ora  tO  la faţa  locului io Odor-
heiu, Bul. Reg Ferd. No. 50 cooti* 
ou md in 8tr. Prinţul Nicolae No. 9 
la ora 12 unde se vor vinde prin Hei-
taţiune publică judiciară diferite  obi-
ecte din atelier, diferite  mobile de 
casă şi 1 maşina de cusut Singer în 
valoare de 64700 Lai. Ia caz de ne-
voie şi sub preţul de estimare. 

Pretenziunea care e de iacassat face 
8500 Lei capital, dobânzile cu 15Vi7o 
(OCotiBd din 20 áug. 929 iar spesele 
până acum staverite de 1990 Lei. 

întrucât mobilele cari ajung la 
licitaţie ar fi  fost  sechestrate şi de 
alţii şi aceştia şi-ar fi  câştigat dreptul 
de acoperire licitaţia prezentă este 
ordonată şi in favorul  acestora tn sen-
zul art. LX.: 1881, §. 192. 

Odorheiu, la 31 Martie 1930. 
IxsAb portârel. 

Corpul Portăreilor Tribunalolni 
Odorbeiu. 

No. 996-1930. 
P u b l i o a ţ l a n e d e l icitaţiei. 

Subeemnatul portărel prin aceasta 
publică, că în bafcd  deciziunii Nr. 
7476—1929 şi Nr. G. 1176—1930 a 
judecătoriei din Odorheiu ta favorul 
reclamantului Daaiel László repr. prin 
advocatul Dr. Ysss Lajos pentru inca-
sarea cr«ai>ţei de 4269 Lei şi accesorii 
se fizea9ă  termeo de licitatie pe 3 
Maiu  1930  ora  11 a. m. la faţa  locn-
Ini in Odorheiu Str. Bul. Reg. Ferd. 
No. 27 unde se vor vinde prin licita-
ţ'uoe publică judiciară fotele  negre, 
scaune şi mese ia valoara de 9600 
Lei. In caz de aevoie şi sub preţoi de 
esUmure. 

Pretenziunea care e de incassat fac* 
4269 Lei capital, dobâtizile cu 12Vi7« 
socotind din 9 Nov. 1928 iar spesele 
pâsă acum staverite de 1490 Lei. 

întrucât mobilele cari ajung la 
licitaţie ar fi  fost  sechestrate şi de alţii 
şi aceştia şi ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire licitaţia prezentă este ordo-
nată şi in favorul  acestora în seoznl 
art. LX.: 1881, §. 192. 

Odorheiu, la 14 Aprilie 1930. 
IsaAk portărel 

Gyümöicsoltványok, sorfák 
és díszcserjék kaphatók: 
Szöllősi Samu kertészetében. 

„MINiMAX" S. A. R. 
Udvarhely, Gyergyó, Csik, 

Háromszék és vidéke részére 
szorgalmas képviselőket keres. 
]S/[agas jutalék, beválás esetén 

magas fî íum. 
Ajánlatok Karres János mérnök 

Stghişoarat S t r . F u n a r í l o r J. 

Figyelem 1 a tavasaei újdonságok Figyelem! 

Női Kasha kabátszövet 280 leutól 
Női Kasha ruhaszövet 150 „ 
Női gyapjú ruhaszövet 190 „ 

Férfi  ruhaszöveteiméi 

c i i v a . t - a 2 5 l e t ó b e -

Férfi  ruhaszövetek 200 leutól 
Z ^ é r f i  iaa-g-els, s a p l E á - l s , ^ c a l s i p o l E , 

107o engedmény. = = = = = 



Megérkeztek! OlcsóiHcaphatók! 
T R E N C H C O A T O K ! P"ma Trench Coatok 

már 900 leutól-
gummi-kabátok 750 leutól kaphatók ! Kész férfi-,  fiu-,  gyermekruhák, kabátok̂  nadrágok, 

rőfös,  rövid- és kötött áruk legolcsóbban LÖBLNÉL (volt Bethlen-utca), 
= ivette ruha-selymek nap- és esőernyők nagy választékban. -

É pitő vállalkozók és a városi és vidéki 
épittetó köxöQség figyelmébe  aján. 

lom, hogy 

bádogos műhelyemben, 
B«thleil>ul€a 43 sxám alatt lévj 
uionnan épült házambaD, vállalok és 
készítek mindeoféle  épület-bádogos mun-
kákat, u. m. torcyok fedését,  épületek 
csatoroázását, bádogfedelek  és csatornák 
festését  és javitásái Leszáliitott árak 
mellett raktáron tartok fürdőkádakat  ?s 
mindeoféle  bádogedéoyeket. Megrendelés 
seket gyorsBo és szakszerűen készitek. 

Szives pártfogást  kér továbbra is; 
K £ R K v S T K L Y GlfUI^A 

bádogos-mester. 

Meghivó. 
A KÖNYVNYOMDA R.-T,ODORHEIÜ 

Bu/.  Reg.  Ferdinánd  27  ezám  alatti 
üzletben 

KALAPSZALONT 
nyitottam,  ho!  a legmedernehb  kalapok 
áruaittatnak,  P/ieiét.  gouwrét,  kalapala-
kitágt  olceón  ét  feltOnó  ezépen  kéezit: 

br.  Lányi  Imréné, 

Kiadó üzlethelyisége 
főtéren április 24-re. Jelenleg 

könyvkereskedés van benne. 
Értekezhetni: KGNCZ-̂ yó^ysiertár. 

Eladó házak Crisfuron. 
ERy 3 fzobás,  kooybával oagy kert-

tel, és egy 4 sznbás gaKdssági épületek-
kel a Ser. Pr. C&rol 27. alatt eUdó. 

Ozletátvétei. 
Tbztel«ttel érteiitem • helybeli éi vi< 

déki n. é. Tijiirló kSzőméget» hogy SZA-
KATS gyula Str. Pr. NicoUe (Arpád-n.) 5 
tsim alatti 
füs2er- és vegyeskereskedését 

itvettem ét u t saját nevein alatt tovibb 
vezetem. Hinden igyekezetem oda fog  irá> 
nynini, hogy t. vevőim bizalmit txolid 
áraimmal, jó árnimmal és pontos kisxolgá-
lissal kiérdemeljem. 

Tisztelettel i 

NAGY ANNA. 
VigjelemZ 

K5s8ég«k, wiaf̂ iBOsok.  Ifgelfik  TÍI-
ellátAsí mnnkáit, mélyfúrások,  stt-
lyesEtett betenkntak, it&tÓTálliik, tíx« 
•exetékek, visitarbínák terTeiését, 
építését TáHalja, — ide vonatkoséan 

G á b o s Á r o n 
épité»eti iradája SIGHIŞOARA— 
SEGESVÁR, Str. Mihai Viteai No. 15. 

K irándniásolira, Vagy társasstazi-
soţra 18-20 BUscs antdbnszoH 
bárnilior megrft iddbeUI;  a 
Transilvania ]l.-T. fiztcUbcn. 

Eladó a Csere-utca 10. sz. alatt 

2 szoba, konyha és mellékhe-
lyiségekből álló lakás. Bsetleg kiadó. 
Értekezni lehet ugyanott. 
Jodecátoria mixtă Odorheiu secţia cf. 
No. 512—1930 cf. 
Extract din publlcatlune de licitaţie 

Iq cauza de execuţie pornită de 
urmăritorul Gegö Imre peatru suma 
de lei 2103 cap. şi acc. contra urmă-
ritului Bodrogi Gábor D urma auprao 
fertei  făcută  de Császár Géza dom. in 
Odorbeia. la baza art. 27 legea XLI 
dia 1908. Judecătoria ordooă o nouă 
licitaţie asupra porţiunei de 1/2 parte 
din imobitul cuprins io cf.  a comunei 
Odorheiu No. prot. cf.  2351 Hub No. de 
ord. Afl  şi No. Top, 1033/1/3 curtea 
inscris pe numele lui Bodrogi Gábor 
cu prtţul de strigare de 7700 lei pentru 
incasarea creanţei de 2103 lei cap. şi acc. 
Iei cap. Şl acc a soţiei iui Horváth 
DezsA Dâ3C. Pál Ilona. 

LicitaţiuD(>a se va ţtse in ziui 
de 24 Maiu 1930 ora 9 îo localul ofi 
cial al ÎQBtaDţei cf.  Str. Prioc. Eiis. 
No. 2 uşa 39 

Imobilul iiupua licitaţ'unii nu pot 
fi  vâadute cu preţ mai mic decât cel 
de Btrigare. 

Cei cari doresc se liciteze suat 
datori eă depoziteze la delegatul jude-
cătoresc 107o diu preţul de atrigara 
drept garanţie in numerar sau ta 
efecte  de cauţie socotite <1upă cursul 
fixat  in § 42 legea LX 1881, sau să 
predea aceluiaşi delegat chitanţa con-
statând depunerea judecătoreşte prea-
labilă a garanţiei şl să semneze coo 
diţiuntle de licitaţie. (§ 147. 150. 170 
legea LX 1881, § 21 legea XLI. 1908.) 

Dacă nimeni nu oferă  mal muie 
coi care a oferit  pentru imobil un preţ 
mai urcat decât cel de strigare este 
dator să întregească imediat garanţia 
fixată  conform  procentului preţului dn 
strigare la aceiaşi parte procentuală 
a preţului ce a oferit.  (§ 25 XLI 1908.) 

Odorheiu. la 10 Febr. 1930. 
Máthé m. p. şeQudecător. 

Pentru conformitate: 
Zayzon impiegat. 

f.  évi «p r . hd 27-éii d. « . 11 örakpr 
tartja saját üzletbelyiségében 

XI- ik évi 

rendes közgyűlését, 
melyre a t. részvényeseket ezennel 

meghivja 
Tárgysorozat i 

1. As i((&zgató8ág jeleotése se 1929 éri az> 
Jetévröt, a sársiimadás fliőterjeutése,  a 
nyereséK feloistíMira  voostkosó ioditvány 
éa a felOţyelftbiiottsig  jeleotése. 

3. Hatérosathoxatal a tisxtaoyeretég bovifor. 
âit&PB» valamiat as igazgatóság, felOgyetA-
bizottság ré̂ sére adandó felmentréDy  tár-
gyábao. 

8. Esetlegei íQáit7áu;ok tárgyaláss, melyek a 
kösgyülés el(tt két DSppal az igaigatóaág< 
D&k iráaban bejeleotend̂ k. 
A köŝ yOléseo résstTeoat' bÍTánó réizvéuyf̂ * 

Bek tartósnak réssvéayeiket legkésőbb a kös-
gyQlét kesdetéig a Könyvnyomda R.-T. Iroda-
jábao elismervéay elletébea letenoi 

A felügyelőbízottaág  által megrisig&lt sár-
Bsámadfta  ss arra vonatkütő jelentemel a 
Könyvnyomda R.>T. irodshelyieégébeD köz-
szemlére van kitéve. 

Odorheiu. 1930 áprilii 11. 

â nagyérdemű közönség szives tudomására hoz-
M zuk, hogy Odorheiu Bul. Reg. Ferdinánd 38 sz. 
alatt saját helyiségünkben modernt i l 'jlsz'irelt 

autójavító és vulkánizáló 
műhelyet létesítettünk, elsőrangú szakemberek veze-
tése mellett, hol bármely szakmába vágó munkát, 
bármilyen gyártmányú autó-motorok és gépek javí-
tását, oxigén hegesztést, külső- és belső autó-, ke-
rékpárgummik és bármilyen gummiból készült dolog 
vulkánizálását pontosan és jutányosán elvállaljuk. 
Autójavító és vulkánizáló műhelyeinkbe tanulókat 
^ ^ ^ ^ ^ felveszünk.^  ^ ^ ^ ^ 

Benzinkuthoz és garagehoz 16 éven felüli  fiukat  keresünk. 
Szives pártfogást  kér: 

T r a n s i l v a n i a R.-T. Odorheiu. 

elbivom a n. é. kösöBség figyelmét, 
hogy téli ruha- és szörms 
dolgait 

molykár elleni megóvás 
végett, saját érdekében, bossám minél 
el̂ bb beadói Biivcskrdjék, abol bÍzto> 
BÍtáB melíett elhelyesheti a nyári hóna-
pokra, csekély dijazlB ellpuében. 

További asives pártfogáat  kér: 

Kassay F, Domokos 
•zttca. 

Ha 
olcsó és jó sapkát, kalapot akar 
a. I ^ E S Z H i E I ^ 
kalapÜ2letéböl Odorheiu Eötvös-
utca 4 sz. a. vegyen, hol minden-
fajta uri- és férfi-kalapokat nagy 
választékban kaphat. — Húsvéti 
szezonra feltűnő olcsó árak! 

: Üzletáthelyezés. : 
Jj t v á r o a i , miot vidéki • 
• t i vevőimet, hogy üzletemet áprii S 
S 24-tdl a reformitus  templom • 
• oldalin lévS, a kollégiam kapajá* • 
• val izembenl fizlethelyiaégbe  iielyez- S 
2 tem át. • 
• HidŐD us letemet» a papir- ét • 
• iróizer ttakmába vágó árucikkekkel J 
2 jól felazerelten  t. vevőim azivet fi-  ' 
2 gyeimébe ajánlom, Jtérem a azives • 
• pártfogását,  hogy családom exiazten- J 
Jj ciáját biztoiithaaaam. • 

S Teljes tisztelettel I J 

i Z. Székely Jánosné Ş 
• kSnyv- is papirkereskedése. 5 

••••••••••••••••••••••••nS 

Cladií 9 8 Város als6 Viĝ bcn 
^ egy 14 holdas Kert. 

melyben bolgár í[cr-
Uszet is Volt. 5 hold Jonatban-
csemetíssel. aKár egy tSnegben. 8l(ár 
parcelláttlient. — TttdaKozödbalai a 
Str. Principesa Maria (Szent Jnre-

nt(a) 17 szán alatt. 

Üzletáthelyezés. 
Tndoniására adom igen t. v«v5iiii* 

nek, hogy ÜEletemet Str. Prinţul 
Nifoiae  — Árpád ntca 5 KKám alól 
áthelyeztem a K^kei-evtt iér 1 si. alá 
(Kö l̂er féle  hás). 

További 8zi?e8 pártfogást  kérek. 
Tisztelettel: 

SzakAts Gyula. 

Eladású 
Folyó hó 22 én. Húsvét har-

madnapján délatán 4 órakor meg-
tartandó önkéntes árverésen ela> 
datik a néhai llyés Nigy József 
utódai tulajdonát képező, Szent 
János-utca 45 házszám alatt fekvő 
belsőség. K özelebbi felvilágosítást 
ad Dr. Szabó. Or. Nagy és Dr. Flló 
ügyvédek irodája. 

Érteiitem a oagjérd̂ tnO helybeli, 
ogyasiDtén a vidéki VSiAntéget ia, 
begy olcaöa vásárolhat Oold lildor 

kész-ruha üzletében. 
Egyben figyelmébe  ajánlom a t. 

kOtOoségoek, hogy iij asabiitom kOlföl-
döa prakUsált éa b&rnilyeo fijom  ru 
bát elvitlalok mérték ntin.  A lepcae-
kélyebb hibáért fetel5saéget  v&llalok. 

Ssirea pirtfogáat  kér: 

GOLD IZIDOR. 

S auU- ii  jaTÍtiiniilielj-írTeri3t 
tart a Mecbanica aatógarâ ie Cristart 
húsvét harmadnapján 8 órakor. Ked-

vest fizetési  feltételek. 

Erős, mint a i u d v a r h e l y i S Ă M S O N - e c e t . 
KOajvfiyomda  BészTtejtárBaaág Odorhaia—Ssékeiyndvwheij. ~ 


