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A Dobrescu-ügy tanulságai. 
Mihelyt a csiki erdőpanama kez-

dett bimbóba pattanni, Dobrescu tar-
tományi igazgató egyszerre csak egy 
rendeletet adott ki arról, hogy többé 
nem szabad magyarul beszéíni. Ez az 
összefüggéstelen  összefüggés  gondol-
kozóba kell, hogy ejtse a kisebbségi 
embert. Mi történik itt ? Ha egy román 
ur bajba jut, hamar elsüt egy ágyút 
— a magyarság ellen. Az ágyú na-
gyot pukkan, hangja és füstje  elveri 
és elkeveri — a panamazajt és a pa-
nama-szagot. Miért üldöztök engem 
egy kis panamáért? Nem halljátok, 
mekkorát lőttem — a magyarokra? 
Mikor azt hi^e volna mindenki, hogy 
a román közvélemény minden érdek-
lődését az erdőpanama botránya fogja 
foglalkoztatni,  akkor egyszere csak 
hangok hallatszottak itt is, ott is, be-
szédek bontakoztak ki, deputációk 
jelentek meg a kormányelnöknél, ame-
lyek már nem az erdőpanamáról, ha-
nem csak arról zengedeztek, hogy 
Dobrescut, aki a nemzeti ügynek ak-
kora szolgálatot tett, elejteni nem sza-
bad. Mi ez a nagy szolgálat? Nos 
hál — a nyelvrendelet. Aki bátor volt 
kimondani, hogy a közigazgatási ta-
nácsokban nem lehet magyarul be-
szélni: azzal szemben szűnjön meg 
minden panama-vád... 

S ez nem egyedülálló jelenség. 
Éz recept. Íme a liberálisok «készül-
nek». diví.rni B kon>ényt. ?k>k tört 
cserepük van s azokon mezítláb és 
szörkötéllel kell végiglépkedniük a 
kormányszék felé.  A szárnyon ragadó 
népszerűséget mivel lehetne pótolni — 
vagy visszaszerezni ? Ki érdeklődik a 
liberálisok iránt? Senki. Legfeljebb  ők 
maguk. Mások kacagják és gúnyolják 
próbálkozásukat. De egyszerre közzé-
teszik leendő programmjukat s ebben 
a kisebbségi tételt: >Románia nemzeti 
állam, melyben a kisebbségeknek 
semmi külön joga nincs<. És ime 
propaganda gyülésükön negyvenezer 
ember jelen meg. A nagy ágyú elsült, 
hangja és füstje  feledésbe  verte a 
multat, A liberálisok egyszerre lehe-
tőkké lettek. Ezek sem kisebb legé-
nyek ám — mint Dobrescu 1 

S csak ugy folyik  a jóhazafiság 
tersengése. Egymásután dördülnek el 
a nemzetieskedés ágyúi. Kitiltják Fedák 
Sárit és megtiltják a trafíkosoknak  a 
magyar könyv árusítását. Az ágyuk 
felelgetnek  egymásnak. 

. . . És minden lövés minket ta-
lál. Célt lőnek belénk, mintha erre 
volna kitűzve a versenydíj... 

És nincs sehol egy nemesebb 
gondolat, egy jövőt épitő terv. Léha-
jóinak a sárba a testvériség virág-
szálai, melyeknek virágzásáért nem 
versenyez senki. Nem a virágos kert 
a jó üzlet. Jobban fizet  a csalán, 
amivel minket csipnek, a tövis, amit 
belénk vernek. 

Ezek a Dobrescu-ügy tanulságai. 
Másoknak — és nekünk. 

Izgatják az iparosokat. 
Ezt mondja a karikás lapszer-

kesztő. Mi azt kérdezzük tőle: vájjon 
az adókivetéssel, az Ipari szerszámok 
piaci elárverezésével ki izgatja az ipa-
rosokat? Az izgatja-e az iparosokat, 
aki védi érdekeiket, vagy az, aki zsák-
hordani küldi őket, ha nem tudnak 
adót fizetni?  Az izgatja-e az iparoso-
kat, aki félti  őket az ötödik vásártól, 
mint az autón utazó idegen árusok 
bejövetelének veszélyétől, vagy az az 
interimár bizottság, amelyik nem tud 
gondoskodni a tisztviselők és nyug-
dijasok illetményeiről, amiből valami 
az iparosoknak is jutna ? Az izgatja- e 
az iparosokat, aki Ősi intézményeiket 
védi, vagy aki meg akarja fosztani 
ezektől őket? Az izgatja-e az iparo-
sokat, aki tért ad indokolt panasza-
iknak, vagy az, aki gyalázatos ter-
rorral el akarja hallgattatni őket ? 

Az iparos társadalom a mi nem-
zetünknek a gerincét alkotja. Ez a 
társadalmi osztály tönkremenőben van. 
Még ha túlzottak volnának is a pa-
naszok, akkor sem volna szabad olyan 
cinizmussal agyonütni azokat, mint a-
hogy a karikás, magyarellenes lap te-
szi. A vizbefulót  nem illik azért szidni, 
hogy igen erősen kiabál. Segiteni kell 
azon. Aki vezetőnek tartja magát, az 
vagy segitsen, vagy legalább ne üsse 
agyon az eszméket, sőt — a pana-
S2,0kat is 

A megyetanács-választás ügyét a legfelsőbb 
fokon is a magyar párt igaza szerint döntötték el 

A megyetanács-választás ügye a 
karikáspárt minden akadályozó mes-
terkedése dacára, végre dűlőre jutott, 
— dí̂ ntött benne tegnap, csütörtökön az 
utolsó, legfelső  forum  is. Még pedig, 
raint megnyugvással — s minden, a 
törvényességben bizó magyar ember 
megnyugtatására — jelenthetjük, nem 
a karikások óhajtása szerint. 

Ismeretes, hogy a megyei tanács-
választás alkalmával a nemzeti paraszt-
párt listája az összes szayazatoknak 
csak 19 egész és néhány tiZed száza-
lékát tudta elérni, holott a törvény 
szerint 20% a legkevesebb, aminek 
az elérése szükség, hogy bármelyik 
lista jelöltjei közül valaki a tanácsba 
bekerülhessen. A törvénynek ezzel a 
világos rendelkezésével szemben a ka-
rikások eredményét 20 százalékra ke-
rekítették ki, hogy igy. az ő listájuk 
embereinek is a tanácsban helyet biz-

tosítsanak. Tudvalevő, hogy a magyar 
párt ezt a törvényellenes klkerekitést 
megfelebbezte,  aminek következtében 
aztán már a kolozsvári kerületi bizott-
ság ugy döntött, hogy a kiegészítés 
szabálytalan volt, s tisztán csak a 
magyar párti lista jelöltjeit kell a me-

1 gyctanács megválasztott tagjaiul tekin-
teni. A karikáspárt erre sem akarván 
megnyugodni, tovább felebbezett. 

Ennek a felebbezésnek  a követ-
keztében döntött-most már ez ügyben 
legutóbb a bukaresti revíziós bizottság 
is, amely előtt a magyarságot Sebes! 
János dr. szenátor képviselte. A bizott-
ság, a törvénynek megfelelően,  helyben 
hagyta a kolozsvári ítéletet. Ennek 
következtében a meg '̂etanács most 
már hamarosan megalakulhat, még 
pedig — a hivatalból való tagokon 
kivül — kizárólag a magyar- párti lista 
embereiből. 

Lemondott Dobreacn. 
És lemondását Maníu miniszter-

elnök elfogadta.  Mindjárt átnyújtotta 
a gyógyitó flastromot  is neki: lemon-
dása ideiglenes jellegű s mihelyt a 
Vornic Tiberiu-féle  erdőpanama ügye 
tisztázva lesz, Doprescu megint állásba 
kerül. Igaz, hogy a bukaresti vizsgá-
lóbíró azt ajánlotta a tartományi igaz-
gató urnák, hogy pár napig ne hagyja 
el Bukarest városát, de ha figyelembe 
vesszük, hogy vármegyénk illusztris 
képviselője, Solomon doktor is felszó-
lalt Dobrescu mellett, kétségtelennek 
ítélhetjük, hogy ez az ügy nem beteg, 
Dobrescu Aurél ki fogja  azt gyógyulni. 
S ez helyes is. Minket, kisebbségieket, 
nem is az érdekelhet első sorban, hogy 
egy tartományi igazgató megbukik-e 
egy rongyos erdőpanama ügyében ? 
Mi azt vártuk volna, megbukik-e a 
magyar nyelv ellen intézett brutális 
támadásáért ? Ezért azonban, ugy 
látszik, nem bukott meg. S nekünk 
ezt kell jól megjegyeznünk. Emlékez-
hetnek még azok a székely testvére-
ink, akik az 1928. évi karácsonyi vá-
lasztáskor hallgatták Dobrescu urat a 
megyeházán, mennyi szépet ígért ak-
kor a magyarságnak. S mi lett a szép 
ígéretekből? Egy szép — nyelvtiltó 
rendelet. 

És jegyezzük meg azt is magunk-
nak, hogy ezt a Dobrescut — Solo-
mon és Réti urak, a székely nép meg-
mentői, védelmükbe vették. Beszédet 
tartottak és cikket irUk mellette. Es 
Dobrescu urat, aki megtiltotta a ma-
gyar szót, a »gazdapárti« kormány 
ezért a rendeletért nem buktatta el. 
Ne feledjük  el I . . 

Már az állami nyugdíjasok 
sem kapják ki nyugdíjakat. 

A megyei tisztviselők és a me-
gyei nyugdijasok már három hónap 
óta nélkülözik fizetésüket  és nyugdi-
jukat. Ezt a példátlan esetet az adó-
Íiivutalok igea cimésen indokolják: 
»nincs hítel.c De vájjon ki gondol arra, 
hogy mi lesz, ha a fűszeres,  a mé-
száros, a suszter, a szabó s az első-
rendű szükségleti cikkek többi árusí-
tói is azt találják mondani a tisztvise-
lőnek és a nyugdíjasnak: nincs hitel I ? 
Pedig ez sem lenne indokolatlan, mert 
május elsején már az állami nyugdija-
sok is a pénztelenek osztályába kerül-
tek, ők sem kaptak nyugdijat. S ha ez 
a nagy fogyasztó  osztály nem tud fi-
zetni, ugyan miből és miért tartsa 
fenn  üzletét a kereskedő és az iparos ? 

Hihetetlennek látszik, hogy ez a 
gazdag ország idejutott. És példátlan 
az a bűnös közöny, amivel a hatósá-
gok és a hatalmon ülő urak a nyo-
mornak ezt a vergődését nézik. Nem 
gondolnak arra, hogy egy öreg nyug-
díjas, vagy éppen egy özvegy miből, 
hogyan tengeti át a hónapot, akinek 
a nyugdiján kivül semmije, — senkije 
nincs ? 

A Magyar Párt helyi népirodája 
szerdán táviratilag jelentette a tűrhe-
tetlen helyzetet a magyar parlamenti 
csoportnak, közbenjárást kérve a kor-
mánynál, hogy valami módon utalvá-
nyozza az esedékes fizetéseket  és 
nyugdíjakat. 

(Értesülésünk szerint, az állami 
nyugdíjasok járandóságának fizetése 
ma, pénteken végre ismét megkezdő-
dött.) 

A v&rosi tanácsválasztás tárgyá-
ban a Magyar Párt által benyújtott 
másoafoku  felebbezés  tárgyalását a 
kolozsvári tartományi igazgatóság fe-
lebbezési bizottsága május 15-ére, 
délelőtti 9 órára tűzte ki. A pártveze-
tőség gondoskodik az ügy képvisel-
tetéséről. 

Megalakult az Erdélyi Magyar 
Földhitelintézet. Az Erdélyi Magyar 
Földhitelintézet, amelynek már előké-
szítése, megszervezési munk^atai az 
itteni magyarság körében is, mint min-
denfelé,  nagy érdeklődést és várako-
zást keltettek, f.  hó 1-én Kolozs-
váron megalakult. A közgyűlést Gyár-
fás  Elemér dr. szenátor, a bankszindi-
kátus elnöke nyitotta meg, aki befelen-
tette, hogy a törvényben előirt 40.000 
drb. részvény lejegyeztetett, s igy 
biztosítva van a szükséges 20 millió 
leu alaptőke is. E szerint az intézet a 
legrövidebb idő alatt megkezdheti ak-
tív működését, s a kölcsönök folyó-
sítását is, aminek megkezdéséről annak 
idején közönségünket tájékoztatjuk. 

« ^ • A — PántAkan este 9 szombaton 5 és 9, vasárnap 5 és 9 órakor: »NOÉ BÁR-

Az anyák napját, 
az édesanyáknak gyönyörűséges ün-
nepét üli május 11 én, vasárnap, vá-
rosunk közönsége. A templomokbanP a 
prédikációk, az ünnepélyeken az ün-
nepi beszédek az édesanyákról, az 
édes anyáknak mérhetetlen nagy sze-
retetéről szólanak. E napon májusnak 
minden szép virága az anyák aszta-
lára kerül hálaajándékul azért a sok 
jóért, apiit a gyermek, a társadalom, 
a haza, a tudomány, az irodalom és 
művészet az édesanyáknak köszönhet 
Az édesanyai sziv a forrása  minden 
szépnek, jónak és nemesnek. A gyer-
mek nemcsak a testi létét kapja az 
édesanyjától, hanem lelkületét is, von-

zalmát a jó, a szép iránt. A gyermek-
kori benyomások sokszor döntőleg 
hatnak egy-egy gyermek éleiére. Tör-
ténelmileg kimutatható valóság, hogy 
a nagy emberek rendesen kiváló 
anyáktól származtak, akiknek nemes 
lelki tulajdonságai kivertek az illető 
nagy férfiak  életében, rányomták bé-
lyegüket az illetők tetteire, cselekede-
teire. Gondoljunk c.sak Irodalmunk 
nagyjaira! Majdnem mindeniknél ki-
mutatható az anya befolyásának  jóté-
kony hatása. 

Irodalmunk első nagy költője: 
Balassi Bálint szelíd lelkű, vallásos 
édesanyjának gyöngéd hatása alatt 
nevelkedik. Mély gyökeret ver a szi-
vében a szülői szeretet és a vallásos 
érzés. Első munkája is ennek a kettős 
érzésnek áll szolgálatában, amidőn 
szomorú helyzetbe jutott szülői vigasz-
talására megírja a Beteg lelkeknek 
való füves  kertecske c. müvét. Bár 
kiüríti az élvezetéknek habzó kelyhét, 
édesanyjára gondolva, visszatér az 
erény útjára, megsiratja büneít s mint 
hős, dalia és hitvalló hal meg hazá-
jáért. Pázmány Péter pályájára vallá-
sos lelkű mostoha anyjának van döntő 
befolyása.  Kazinczy Ferenc emlékira-
taiban sokszor emlegeti a szülői sze-
retet melegét, amely gyermekkorában 
körülvette. Kölcsey Ferenc korán el-
veszíti szüleit, de a szülői szeretet-
nek örök emléket állít a Parainésis 
c. művében. Széchenyi,. Eötvös, Vö-
rösmarty édesanyjuktól öröklik a mély 
vallásosságot, a finom  kedélyt s édes-
anyjukról szeretettel emlékeznek meg 
műveikben. Jósika Miklós már ötéves 
korában elveszítette édesanyját, de 
emlékezése mindenkor glóriába vonta 
alakját, mint a legszeretőbb anya ké-
pét. Petőfi  határtalan szeretete édes-
anyja iránt ismeretes szebbnél szebb 
költeményeiből. Arany Jánost az édes-
anyja iránt való szeretete tériti vissza 
a vándorszínész! pályáról. Madách 
Imrére fennkölt  lelkületű és erős akaratú 
édesanyja, Majthényi Anna van nagy 
hatással. Róla mintázza nagy müvé-
ben, Az ember tragédiájában a kom-
munista-kor Éváját, aki, midőn el 
akarják venni gyermekét, igy kiált fel  r 

•Oh gy«mek«m I htsx' én tiplilUUk 
SsivMQ vétével. Hol VAD AS 9TS, 
Mely • sxent kapcsot atisakltiii birja? 
Lemondjak-é hát rólad mindörökre, 
Hogj elvfsss  a tömegben és szemem 
Fürkiii6 gonddal hautalan keresaen 
A scáx egyenlő idegen köKött?c 

És Ádám felel: 
»Ahl emberek, ha van el£ltetek ssent, 
Hagyjátok es anyásak gyermekét.* 



2. oldal. SZÉKELD KÖZÉLET 1930 május f5. 

Figyelem 1 T a v a s z i szükség letét o l csón s z e r e z h e t i be Flayelem! 
d i v a t - a z l e t é b e n . 

' X ' r e n c l a . e - O o a t Isa-Toá^tofe,  e g r é s z X=*op-
l l r L - e e l 3 ? - e m i n g - e l s , I c a l a p o t e , s a p -

Szöveteknél lOVo engedmény I 

a X - v e t t e " m o s ó s e l ^ m e l s , O r e p p e d .e 
O l ü l n e I - a 3 S O le-cu, g -^rapj vud-el irj ie ls . 

Férfi Ingek méret után készülnek I 

Reviczky Gyula már kis gyermek-
korában elveszitette édesanyját, csak 
halványan emlékezett reája, de emlé-
két, mint az Imakönyvem c. költemé-
nyében Írja, mindig szenttll megőrizte. 
Lévay József  az érte szomorkodó 
édesanyára így kér áldást egyik köl-
teményében : 

>ÁIdja meg as Isten, 
Mikor nem is várja, 
Mikor nem is látja.c 

Gyulai Pál az Éji látogatás c. 
költeményében az anyai szeretet hal-
hatatiAn képét rajzolja meg, azét a 
szeretetét, amely a sirnál sem ér véget. 
Kiss József,  a nagy város zajában élő 
költő, az Egy sir c. költeményében 
könnyek között gondol a vidéki teme-
tőben elhagyatva pihenő anyjára. 

£s még igy nyomozhatnók tovább 
az édesanyák hatását a régi és ujabb 
kori költőinkre. De ez a pár példa 
is elegendő arra, hogy kegyelettel 
gondoljunk a jó édesanyákra, akiktől 
minden szép, minden nemes szárma-
zik s akik elhatározó befolyással  van-
nak életünk sorsára. BIró Lajoi 

Román lapszemle. 
A Viitorul  április 30-iki számában 

»Durostor megyét komitácsi bandák ter-
rorizáljákc c. alatt hosszú cikkben fog> 
lalkozik a «Dobrogeanska organizaţia* 
elnevezésű «irredenta egyesület* mü« 
ködésével. Ennek a forradalmi  egye-
sületnek szófiai  központja — írja cik-
kében a Viitorul — sürün szétágazó 
elkeseredett aknamunkát végez Romá-
niában is. Egyedüli célja Cadrilatimek 
Bulgáriához való visszacsatolása. Cél-
ját két uton próbálja elérni: az egye-
sület intellektuelekből és jólszervezett 
komitácsi bandákból áll. A soviniszta 
érzelmű bolgár intelligencia nagyará-
nyú kulturális propagandát fejt  ki s 
titkon gyújtó hatású, lázitó röpirato-
kat csempész a bolgár lakosság közé, 
hogy ébren tartsa a bolgár nemzeti 
öntudatot. A komitácsi bandák, me-
lyeknek zömét bolgár nemzetiségű 
román katonaszökevények alkotják, 
bejárják az egész vidéket, gyilkolnak 
és fosztogatnak,  hogy elkényszeritsék 
a román hatóságokat, elrémítsék a 
román tisztviselőket erről a vidékről. 
A komitácsi bandák működése más-
részt odairányul, hogy a külföld  sze-

mében lehetetlenné tegyék a román 
közbiztonsági állapotokat. A háború 
után az első években csak román ka-
tonai és polgári elöljárók voltak a ko-
mitácsi bandák áldozatai. Durostorban 
már egész temetőjük van. Ujabban 
azonban taktikát változtattak, ameny-
nyiben áldozataik nagyrészét a tőrök 
lakosság köréből szedik — akik ezen 
a vidéken tekintélyes számban élnek 
— hogy elégedetlenséget szítsanak kö-
zöttük a román állammal szemben s 
hogy a török kisebbség is egyre han-
goztassa azt a bizonytalan állapotot, 
amiben életét napról-napra tengetni 
kénytelen Romániában. A muzulmánok 
lemer Vehbi elnöklete alatt gyűlést 
hivtak Össze a napokban s ebben az 
ügyben jegyzéket intéztek a román 
kormányhoz. A Viitorul teljes egészé-
ben közli a jegyzék szövegét s a kö-
vetkezőkkel fejezi  be cikkét: Az itt 
uralkodó lehetetlen állapotokkal szem-
ben a kormánynak a legerélyesebben 
kell fellépnie.  Minden eszközzel hasson 
oda, hogy a lehető legrövidebb időn 
belül tisztitsák meg ezt a vidéket a 
komitácsi bandák terrorjától. De lege-
lőször statuáljon példát és büntesse 
meg szigorúan azokat a befolyásos 
egyéneket, akik már többször kiszaba-
dították a bűnösöket az igazságszol-
gáltatás kezei közül. 

IPARTESTÖIJETI ÜGYEK. 
Országos kirakó vásárok: május 

I6-án Homoródszentmárton, I7'én 
Kibéd, 20-án Mikeszásza, 21-én Nagy-
borosnyó. 

Ezúton is ismételten felhívjuk  az 
összes iparos segédeket, hogy a békél-
tetési bízottsági tagok megválasztása 
ügyében tartandó gyűlésre, melyet 
folyó  hó 21-ére határoztunk meg, 
lehetőleg minden segéd jöjjön el. A 
választási névjegyzéket az ipartestület 
hivatalos helyiségében mindenki meg-
tekintheti. 

Itt közlünk egy nagyon fontos 
miniszteri rendeletet, mely minden 
iparos testvérünket érdekel: No. 
32913—3—IV.—1930. Mindazok az 
iparvállalatok és üzemek, melyek öt 
lóerőnél kisebb munkagépeket és 20 
munkásnál kevesebbet alkalmaznak, 
kisipari üzemeknek tekintendők és két-
százalékos általányban fizetendő  adóra 
vannak kötelezve, tehát a pénzügy-

igazgatóságnál követelni kell a forgalmi 
adó pausáléban való megállapítását. 

Az ipartestület vigalmi bizottsága 
elhatározta pünkösd másodnapjára egy 
kerti mulatság megtartását, melynek 
előkészítésére széleskörű rendezőség 
választatik. Olcsó és kellemes szórako-
zás nyújtására igyekszünk a rendezéssel. 

Az ipartestület  elnöksége, 

A közönség köréből. 
Egy kobátfalvíak  elleni támadásról. 

A Hargita május 1-jei számában 
«Falusi levél« cim alatt >egy jelen 
voltc elferditett  történetet ir, amelyet 
felhasznál  arra, hogy egy község be-
csületes népét és lelkivezetőségét meg-
rágalmazza. Helyreigazításképpen le-
írjuk az esetet ugy, ahogy történt. 

ősrégi székely szokás, hogy a 
falvakon  áthaladó nászmenetet utát-
kötéssel, vagy más akadályokkal fel-
tartóztatiák, hogy italkínálat, vagy 
rövid tánc után áldásozó kivánatokkal 
bocsássák tovább útjára az ífju  párt. 
A húsvét harmadnapján Siménfalváról 
Szentmihályra igyekvő násznépet Ko-
bátfalván  igen ártatlan formában  tar-
tóztatták fel.  A leányok kezei-kézbe 
fogva  keresztül álltak az uton, hátuk 
mögött a legények s így állitották meg 
a násznépet. Erre a szentmihályíak 
közül pár kötekedő ember leugrott a 
szekérről és szitkozódó szavak kísé-
retében zavart akart csinálni, A kobát-
falvíak  az illetőket felültették  a sze-
kérre, az utat megnyitották és tud-
tukra adták, hogy »még ha akartok, 
ugy sem tudtok itt verekedni*. Ezután 
nem fogadván  el tőlük semmi kíná-
latot, utjukra engedték. 

Ezt az esetet használja fel  »egy 
jelen volt*, ki, ugy látszik, faját  és 
szokásait nagyon gyűlölheti és hazug 
beállítással igyekszik támadni a lelki-
vezetőséget. Még ha ugy történt volna 
is, ahogy ő elképzelte és leírta, lehetne-e 
ezt a lelkivezetőség róvására írni ? 
Nemrégen Szentmihályon holmi ma-
jorság, apró tárgyak és pénzek is 
vesztek el. Kiderült, hogy iskolás gyer-
mekek alakítottak egy társaságot, s 
rendszeresen lopni kezdettek, autóztak 
és mulattak a lopott tárgyak árából. 
Lehet-e ezt a tanitó róvására írni ? 
Ki merné azt mondani, hogy nem 
lehet jobb a tanítvány az Ő mesterénél ? 

Marossy Márton lelkísx. 

TirOBlU 
limim Cílisk alakolisi törtí&oto. 

— Irta és felolvasta  a Polgári Öoképidköi 1990 
márc. 16-iki liceuml előadásán: Rájk Józ$»f.  — 

(5. folytatás.) 
Városunk céhei közt a szűcs céh 

egyike azoknak, amelyek a legjobban 
megőrizték régi okirataikat. A legren-
desebben vezette Ügyeit, amit bizonyít 
a ma is birtokában levő régi íratok 
és jegyzőkönyvek sokasága. Van két 
ezüst pohara, az egyik Bethlen Gábor 
mellképével és 2 ónpohara, amelyeket 
a céhbeállás, vagy felszabadítás  alkal-
mával használtak. Van egy hirdető táb-
lája 1703 ból, szabadulólevele 1802-ből 
s a jegyzőkönyve 1816-tól rendesen 
van vezetve. Különféle  szerződések, 
amelyeket más céhekkel kötöttek, kü-
lönösen a mészáros céhvei van több 
nevezetes szerződése, amely legtöbb-
ször a bőrvásárra és a husárulásra 
vonatkozik. Igen érdekes szerződés, 
amelyet 1830 ban kötöttek, a gyergyó-
szárhegyí nemes falu  biráitól adatott 
árulóhelynek contrectussa párja: 

Memorate. Műnket nemes Gyer-
gyószárhegy falvának  hűtős birájit meg-
tanálván nemes Udvarhelyszék városi 
szőcs céhnak céhmester üd. Kassay 
Mihály, Kassay János atyamester, 
Orbán Antal nótárius és Kassay Pál 

látómester nemes urak egész nemes 
céhnak képekben és kérének bennün-
ket, kogy adnánk egy bizonyos helyet, 
aholis Nagy Boldog Asszony, ugy 
Mindenszentek napokon ejtendő bucsu 
alkalmatosságán az egész céh szaba-
don áruljon, mely helyért önkéntesen 
igérének a fennt  tisztelt urak eszten-
dőnként két időre két forintokat  con-
ventív pénzben. Melyre való nézet, mű 
is meggondolván, hogy ezen helyből 
ennyi századtól fogva,  semmi hasznot 
nem vévén, azért általís adjuk a temp-
lomhoz lejáró utjaközit, egyfelől  el-
kezdve kifelé  a méltóságos gróf  Lázár 
József  ur őnagysága jobbágya Molnár 
Mihály kapujától, másfelől  a Gáspár 
Kelemen kapujánál kifelé  a két ker-
tek mejékit, hogy ottan a nevezett céh 
is, mindaddig, amíg a szent bucsuk 
tartatni fognak,  szabadoson árulhassa-
nak egy akkora kiterjedésű helyen, 
amekkora a céhnek több, vagy keve-
sebbségű számokra a magok comodi-
tásokhoz képest elgendő leend, ha a 
két forintokat  fizetik,  mely két forin-
tokat mindenkor a falusbiráknak  ke-
zébe kötelesek adni a mindenszenteki 
bucsu napján. De mivel hogy a Szár-
hegyen nem szabad vásár, hanem szent 
bucsu esik, azért ezen jövedelem fordít-
tassák a szárhegyi nemes megyében 
élő és meghalt atyánkfiai  lelkéért szent 
misék szolgáltatására. Amely dolog-
nak fenntebb  való megállásául adjuk 
ezen jelenvaló írásunkat, mindkét ren-
den levő tulajdon felsőbb  aláírásunk-

kal megerősítve bizonyságul. Költ Gy.-
Szárhegyen január 30-án 86 szám 
1830 ban Gyergyószárhegyí Csergő 
István m. biró. 

Anno 1635. május havában I. Rá-
kóczi György fejedelem  őnagysága 
előtt megjelenvén az nemes Udvar-
helyszék nemes Udvarhely városi csiz-
madiák képiben Borbély János, főbíró, 
Cibere Péter és Oláh János nemesek, 
Lakatos János, Csizmadia Mihály és 
Gyulai Mihály csizmadiák és esküdt 
polgárok, jelentvén a fejedelem  őnagy-
ságának, hogy mivel elsokasodtak, a 
marosvásárhelyi csizmadia céh mintá-
jára ők is külön céhet szeretnének 
alakítani, mivel a tímárokkal közösen 
nem tudják segédeik és inasaik kőzött 
az illő rendet fenntartani,  sem elegendő 
legényt és inast tartani, más városbeli 
hasonló mesterembereket, kik idejön-
nek annak rendje és módja szerint 
fegyelmezni. 

A fentnevezettek  bemutattak a 
fejedelemnek  egy 16 pontból álló céh-
szabályt, s kérték annak jóváhagyá-
sát. A fejedelem  a kért szabályzatot 
kiváltság alakjában, maga és kan-
cellárja aláírásával, píros, arany és kék 
zsinoron függő  pecsétjével megerő-
sítve kiadta, s a csizmadiacéhnek a 
nemességet adományozta, amely kihir-
dettetett Udvarhelyszék Udvarhely 
mezővárosában 1635 jul. 8 án AUia 
Sámuel főkapitány  elnöklete alatt tar-
tott közgyűlésen, senki ellent nem 
mondván. (Folyt, köv.) 

Ki a „magapárli" ? 
A magyarság esküdt ellensége, 

Rétí Reichert Imre, nem átallja a ro-
mániai magyar nemzet egyedüli szerve-
zetét >magapárt«-nak gúnyolni. Hagy-
ján, hogy nagy nemzeti elnyomatá-
sunkból űz gúnyt, amelyet ő is sok-
szor tesz még nehezebbé, amikor a 
mi nyelvünkön szerkesztett újságjában 
az anyanyelvet tiltó rendeletekel védi 
és dicséri. Élvégre lehet neki az a 
meggyőződése, hogy jobb az itteni 
magyarságra nézve, ha feladva  nemze-
tiségét, beolvad a román nemzetbe. 
De aki egy nemzeti szervezetet követ-
kezetesen >magapártnak* nevez, akt 
folyton  azt kutatja, melyik magyar 
embert lehetne valami nem egészen 
tiszta ügy látszatába keverni s evég-
ből lapját a leggaládabb rágalmazá-
soknak is rendelkezésére bocsátja: 
annak, nemde, olyan fehérnek  kellene 
lennie, mint egy árnyéktalan liliomnak. 

Erre az ártatlan liliomra fogunk 
most egy kis árnyat vetni. 

Jól tudjuk, hogy a Réti Imre po-
litikai ágensei közül sokan kaptak ital-
mérési engedélyt. Kétségtelen, hogy 
ezeket az ő befolyása  segítette a jól 
jövedelmező engedélyekhez. Azonban 
a kis liliomíí nemcsak a politikai szol-
gálatok jutalmazására használta fel 
befolyását.  Özv. idősebb Réti-Reichert 
Imréné, Il-or férjezett  Zsettkei Jánosné 
h.-szentmártoni lakosnak van egy 
háza Szentmártonban, melyet Ábra-
hám Mendel bírt bérbe évi 12,000 le-
jért, az 1928. évig. Az 1928 ik évben 
Ábrahám Mendel italmérési jogot ka-
pott a helyi pénzügyigazgatóságtól, 
melyet az engedély szerint ebben a 
házban (Strada Principală 181 szám) 
fog  gyakorolni. És ettől kezdve Ab-
rahám Mendel nem 12,000 lejt, hanem 
22,000 lejt fizet  bér címén Zsettkeiné-
nek. Ezenkívül köteles volt 25,000 lej 
értékű átalakítást eszközölni a házon. 

Szentmártonnak mindössze 889 a 
lélekszáma. Törvény szerint tehát ez 
a negyedik korcsmaengedély ide semmi 
szin alatt sem lett volna kiadható. A 
községi tanács, amikor tudomására 
jutott az ujabb engedély kiadása (a 
tanácsot ugyanis nem kérdezték meg 
előzőleg a létszám felemelésére  nézve, 
sőt még községi bizonylatot sem vet-
tek ki) — határozatílag tiltakozott az 
ujabb engedély ellen s az 1899. évi 
XXV. t.-cikk alapján kérte az enger 
dély bevonását. A prefectura  azonban 
nem is hederített a községi határozatra. 
A Réti Zsettkeiné házában tehát vigan 
méri az italt a negyedik korcsma — a 
800 lelket számláló székely község 
lakóinak. Eközben pedig Réti ur írja 
a nagv cikkeket az alkohol pusztítása 
ellen, de arról sem felejtkezve  meg, 
hogy a magyarokat a korcsmai kontó 
kifizetésének  törvényszerű kötelezett-
ségére figyelmeztesse,  amint azt a 
törvényszék is »egy érdekes perben* 
ítéletileg megállapította. 

Hogy a közönség ez esetből is megí-
télhesse, ki a >magapárti<, még csak 
annyit jegyzünk meg, hogy özvegy 
Réti-Reichert-Zsettkeinének, a homoród-
szentmártoni 181. számú ház tulaj-
donosának, Réti Imre — a fia  . . . 

Értesítés. 
Tísstelettel irtesitem ugy a városi, 

mint a vidéki közönséget, hogy a Gara-
bás-féte  volt butorratár-helyiségben B«L 
Reg. Fei^< (Kossotb-u,) 27 stám alatt 

nsritottam. 
Vállalom as Összes szakmába vágó 

munkák: előnyomás, rüggöny, stor-ágy-
takaró tervezését és készitését, agyszin-
tén párnák montirozását. 

Dus választék rövid-és kötött-áruk-
ban a legjutányosabb árban, 

A n. 6. közönség szives pártfogását 
kéri, teljes tisztelettel: 
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1930 május 10. SZÉKELY KÖZÉLET 3. oldal. 

Május 5-ikétői kezdve tíz olcsó nap HlrSCh Rudolf  divatüzletében. 
Mindenki siessen szükségletét beszerezni, mig az olcső árak tartanak. Eladásra kerülnek: férfi  öltönyszöve-
tek, női ruhakelmék, moső selymek, vásznak, fehérnemük,  harisnyák, keztyük, zsebkendők, férfi-kalapok  és 
crep de chin selymek. S z ő n i r e g e l c b e i i n a g y v á l a s z t ó i d 

HÍREK. 
Május 9. 

A május lO-lki hivatalos nemzeti 
ünnepre való tekintette) lapunk egy 
nappal korábban jelent meg. Tizedi-
kén az üzletek zárva tartandók s az 
általános munkaszünet kötelező. Az 
ünnep programmja hivatalos plakáto-
kon van közölve. 

Halálozás. Lukácsffy  Zsigmond  46 
éves korában, f.  hó 8 ikán, hosszas 
betegség után, városunkban elhunyt. 
Lukácsffy  Elek dr. ügyvéd testvérét 
gyászolja a megboldogultban. 

A Gönczy Gábor dr. polgármes-
tersége idejéből való előbbi tanács 
permanens választmányának tagjai, 
élükön Gönczy Gáborral, annak idején 
sajtó utján való rágalmazásért pert 
indítottak a Hargita c. újság szerkesz-
tősége ellen. A helybeli törvényszék 
egyik legutóbbi tárgyalásán foglalkozott 
az ügygyei és a Hargita szerkesztőjét 
felmentette,  azzal az indokolással, 
hogy a volt tanácstagok a perindítás-
hoz szükséges felhatalmazást  nem 
szabályszerűen szerezték meg a ta-
nácstól, minthogy azt a prefectustól 
kellett volna megszerezni. A döntés 
ellen Gönczyék felebbezést  adnak 
be, minthogy korábbi esetben a mi-
niszter már rendelkezett, s eszerint a 
hasonló felhatalmazás  megadására 
igenis a tanács volt az illetékes. 

Anyák napja. A leánykongregáció 
május 1 l-én rendezi az anyák napját a 
következő műsorral: Délelőtt 10 óra-
kor ünnepélyes szentmise. Szentbe-
szédet László Ignác hittanár mond. 
Este 8 órakor a gimnázium tornater-
mében estély a következő számokkal: 
Zenenyitány. Offenbach:  Orpheus az 
alvilágban, előadja a Filharmónikus Tár-
saság. — Az édesanya csókja (dialóg), 
előadták Jakó Ádám és Farmos Rezső. — 
Ünnepi beszéd, mondja Biró Lajos c. 
igazgató. - Löwetől: Édesanyám, énekli 
Halmágyi Samuné, zongorán kiséri 
Tompa Lászlóné. — A tanú, Váradi 
Antaltól, szavalja Kabdebó Nusi. — Ke-
restély Gyula alkalmi dalokat énekel. 
(Édesanyám, kössön kendőt..., Édes-
anyám is volt nékem . . N e haragudj, 
édesanyám ...) Halász Róbert kísére-
tével. — Mariska mosolya (monológ), 
előadja Márkus Magda.—Vetített képek. 
— Hozzád fohászkodunk,  énekli a kö-
zönség. — Belépti díj tetszés szerint. 
A közönség szives érdeklődését kérik 
a koHgregánisták. 

Az udvarhely-espereskerület pap-
sága f.  hó 7-én délelőtt Pál István 
prelátus-főesperes  elnöklésével váro-
sunkban tavaszí koronagyülést tartott. 
A gyűlés tárgyát kebli ügyeknek a 
megbeszélései tették. 

A városi tlsztlügyészl állás meg-
szüntetése tárgyában annak idején 
még a Gönczy-féle  városi tanács által 
hozott határozatot, mely ellen dr. Con-
stantinescu, volt városi ügyész adott 
be felebbezést,  a kolozsvári tartomány-
igazgatósági bizottság is felülvizsgálta 
s a felebbezés  elutasításával a volt 
tanács határozatát helybenhagyta. így 
ez a felesleges  állás végleg megszűnt-
nek tekinthető. 

Benedek Elekről, mint legutóbb 
értesülünk, Budapesten utcát neveztek 
el. Az ottani közmunkatanács hatá-
rozata szerint, ezt a nekünk olyannyira 
kedves, szép nevet ezután a III. kerü-
letben levő eddigi Konkoly-utca és az 
ennek folytatásául  a Dunapartig ha-
ladó névtelen utca fogja  viselni. A 
közülünk, vármegyénkből való Nagy-
apó emléke szép megbecsülésének híre 
minden székely ember szivét méltán 
töltheti el meghatódottsággal és 
büszkeséggel 1 

Nőszövetség! nap. Makkal Sándor 
dr. református  püspök keresztúri lá-
togatása alkalmával, május hó 17-én, 
a vármegyei református  asszonyok 
nőszövetségi napot tartanak, melyen 
az egyes nőszövetségek beszámolnak 
a végzett munkáról. Az összegyülekező 
nőknek a püspök fog  beszédet mondani. 
Azon református  asszonyok, akik vá-
rosunkból a nők gyűlésén részt akar-
nak venni: jelentsék be az elnöknél. 

A borbély- és fodrászüzletek — 
minthogy az ünnep miatt holnap, 
szombaton zárva tartandók — vasár-
nap d. e. 12 óráig nyitva lesznek. 
Énnek következtében azonban hétfőn 
délelőtt 12 óráig ismét zárva tartandók. 

Repülőgép városunk felett Csü-
törtökön d. e. 11 órakor egy kétfedelű 
repülőgép vonult át városunk felett. 
A gép, óriási magasságban, nyugat-
keleti irányban haladt Homoród felé 
s pár pillanat alatt eltűnt azok szeme 
elől, akik — mint a pár héttel ezelőtt 
látottat — ezt a repülőgépet is sokan 
megbámulták. 

„Tele lesz a város akácfavirág-
gal . . Ez legújabban Réti ur nótája, 
omaga énekli saját magáról, miután a 
Botos-utcában elültetett hét darab 
gömbakáccal befejezte  városmentési 
nagy munkaprogrammját. Szép volt tőle, 
hogy miután helyreállitotta a város 
gazdasági mérlegét, megjavította az 
iparosok jövedelmi forrását,  megszün-
tette a munkanélküliséget, gondosko-
dott a tisztviselők fizetéséről,  szóval: 
rendezte társadalmi viszonyainkat, vé-
gül arról sem felejtkezett  meg, hogy 
ennek a boldog városnak megfelelő  — 
illata is legyen... Csupán csak egy 
a baj. Réti ur rossz botanikus. A gömb-
akácnak ugyanis, amelyet minden év-
ben meg szokás nyírni, az a termé-
szete, hogy. . . nem virágzik. 

A róm. kath. egyháztanács a mult 
vasárnap gyűlést tartott. A gyűlésen 
többek között elhatározták azt is, hogy 
az egyházijárulékok pénztárosi és be-
szedői állását egy személyben egyesitik. 
Minthogy az igy egyesitett állásra 
Kabdebó József  eddigi pénztáros, korára 
való tekintettel, nem válalkozott, eddigi 
fáradozásaiért  neki köszönetet mondot-
tak és az uj állásra Máthé Lázár ny. 
pénzügyi tisztviselőt választották meg. 

Kirabolták Bukarest közelében 
Charles Dewey-t, a Népszövetség egyik 
pénzügyi delegátusát, aki a kormány 
meghívása folytán  tartozkodik Romá-
níában, a kormány külföldi  kölcsön-
tervével kapcsolatban. A pénzügyi 
szakértő május 5-én este vacsorán 
volt Mogosaiában, Bibescu hercegnél, 
s midőn onnan a bukaresti lengyel 
követ feleségének,  továbbá Románia 
washingtoni követének társaságában 
autón Bukarestbe akart visszatérni, a 
fővárostól  nem messze álarcos rablók 
támadták meg, akik előbb az autó 
kerekeinek gummiját lőtték szét, majd 
az igy megállásra kényszeritett autó 
utasait egytől-egyíg kirabolták, elszedve 
tőlük pénzüket, zsebórájukat és minden 
ékszerüket. Sombeck grófnő,  a lengyel 
követ felesége,  elájult s igy szállították 
be a fővárosba.  Az utasok panaszára 
csendőrség és nagyszámú rendőrség 
szállott ki a helyszínére, a rablóknak 
azonban addigra már nyoma veszett. 
Kellemetlen, hogy éppen egy külföldi 
pénzügyi szakértőnek kellett személyes 
tapasztalatokat szereznie országunk 
közbiztonsági állapotairól. 

A „Cultul Eroilor", a hősök emlé-
kének megőrzésére alakult társaság 
május 21-én d. e. 11 órakora prefec-
tura kistermében közgyűlést tart, melyre 
a társaság tagjait ez uton is meghív-
ják. A közgyűlés a mult évi száma-
dásokat tárgyalja le, 3 évre választ-
mányt és felügyelő  bizotságot választ, 
s a folyó  évi költségvetést és az eset-
leges indítványokat fogja  letárgyalni. 

Lelkészkibucsuzó-űnnepély volt 
Kénosban április 22-én. Id. Sándor 
Gergely unitárius lelkész 54 évi hűsé-
ges és odaadó papi szolgálat után a 
jól megérdemelt nyugalomba vonult. 
A búcsúzó lelkész, áhítatos buzgó 
imája s gondolatokban gazdag beszéde 
után, ugy gyülekezete, mint az egy-
házkör és lelkészkör részéről meleg 
ünnepeltetésben részesült. Kiterjedt csa-
ládja, rokonai és tisztelői nagy szám-
ban jelentek meg a kibucsuzón s kí-
vántak a félszázadnál  hosszabb időt 
egyházi és társadalmi buzgó szolgá-
latban ehöltött lelkipásztornak és ked-
ves feleségének  még számos éveket 
és jó egészséget a nyugalmi idő él-
vezésére. 

Pásztorfogadás a városházán. A 
városnak két csordapásztorra volt 
szüksége. Az interimár bizottság a 
számvevői törvény rendelkezései sze-
rinti hirdetmény alapján csordapász-
toroknak Báilnt Sándor kénosí és Be-
nedek Lajos gyepesi lakost alkalmazta, 
akiket erről értesítettek is, azzal, hogy 
a szerződés aláírása végett a város-
házán jelenjenek meg. Benedek La-
jost azonban jelentkezésekor meglepe-
tés érte, tudtára adták, hogy az inte-
rimár bízottságnak egy utóajánlatra 
hozott ujabb határozata folytán  az ő 
helyében más lett csordapásztor. — 
Ez pedig azért történt volna igy, mert 
Réti elnök urat hü besúgói időközben 
figyelmeztették,  hogy Benedek Lajos 
nem tartozik a karikáspárt hívei közé. 
Benedek Lajos, aki különben szegény 
ember, s akit a pásztorságtól való 
elűttetés által nagy károsodás érne — 
mert a kapott első értesítés folytán 
maga mellé pásztorsegédeket is foga-
dott — értesülésünk szerint az eset 
miatt kártéritési pert készül indíttatni. 

A Polgári Önképző Egylet temet-
kezési pénztára értesíti tagjait, hogy 
f  hó 10 én d. e. 10—12 óráig és 11-én 
d. u. 3—5 óráig az egylet helyiségé-
ben a 48—54. számú halotti nyugtá-
kat be lehet fizetni. 

Győzött a beszélőfllm. 
— Az egét!  világ lázban. — Lázba hozta a 
Noé  bárkája,  grandiózus  boazélőfi/m.  — Amíg 

ét, «m/ékezni  fog  e filmre.  — 
Égisz Erdélyben a kisvárosok kösött 

Udvaibely a második város, ahol a mosgó-
stinbáiban bessélő gépet szerelnek feL  Az es^ 
teodők legnagyobb fílmszensációja  a »NOE 
BARKAJAC  (Vi«öíön),aleRnagyobb éneklő, *e-
nélő, beszélő hangos fllm  kerül bemutatásra 
május lő, 17, l&*án. lő-án, péateken este 9 
órakor, szombaton d. u. 5 és este 9, vasárnap 
d. u. 5 és este 9 órai kezdettel. Megrázó ha-
tású e filmoek  minden hangos jelenete. Az 
ezönviz mindent elpuastitó és mindent elsöprő 
moraja, a végtelen tenger zúgása és háborgása, 
a pusztuló emberek jajgatása, villámok csatto-
gása és döreje valóságai megdöbbentik a fllm 
nézőit. A film  U oagy felvonás  és még 2 fel-
vonás éneklő, zenélő, beszélő, hangos előjáték 
lesz. Az egyik egy burleszk. Két bohóc ma-
dárnak öltözve, eljátsza két madár szerelmi 
jelenetét, amelynek csúcspontja az, hogy a 
két madár Összevesz és kibékül egymással. 
Bravúros kis fílm.  A hangok nagyszerűek. A 
másik pedig: Egy hegedűművész koncertje. — 
Az előadás pontosan fog  kezdődni, azért kére-
tik a közönség a pontos megjelenésre, mert 
bárki, ha későn érkezik, annak a felvonásnak, 
amelyik megy, a végét keli várja ét csak akkor 
mehet be, mert az ajtócsapások zavarnák as 
előadást. Kicsi gyermekeket senki magával 
nem hozhat. Hogy a technika e legújabb cso-
dás vivmányát mindenki megismerhesse, a 
helyárakat csak mérsékelten emelték. Emeleti 
páholy 220 leu, erkély- és támlásszék 60, 
földszinti  páholy 240 leu, I. hely 40, II. hely 
25 leu. Bérletek érvénytelenek. Semmiféle  in-
gyeajegy nem érvényes. 

Most szombaton és vasárnap a szezon 
egyik legszenzációsabb ftlmje:  >A hold asz-
szonyac kerül bemutatásra. 1927-ben kezdte 
meg Fritz Lang legújabb filmjének,  A hold 
asszonyának gyártását E fUm  előállítása szinte 
3 évi munkát adott Egy hatalmas rakétát lő-
nek ki a holdba. A rakéta szerencsésen ki is 
köt a hold felületén,  ahol csak szervetlen éle-
tet talál. A hold kietlen tájain gejzírek, arany-
hegyek, kráterek és izzó lávatömegek válta-
koznak. E &lm készítése bárom és egynegyed 
millió márkába került A fUm  Segesváron is 
15-ször került bemutatásra. 

Az Intézet alapítóinak emiékéro 
szépen sikerült ünnepélyt rendezett 
május 4 én a székelyudvarhelyi taní-
tónőképző. Az ünnepély bevezetése 
Bíró Sándor tanár beszéde volt, amely-
ben az iskola történetéből megkapó 
képeket mutatott be. Felidézte a muIt 
küzdelmeit, megpróbáltatásait, a kul-
tura iránt fogékony  székely nép ál-
dozatos szeretetét, amely soha meg 
nem szűnt támogatni, táplálni a kol-
légiumot, amely a székely nép egy-
szerű íiaí közül annyi derék munkást 
nevelt a hazának és egyháznak. Vajha 
a mai nemzedék is fölismerné  az iskola 
értékét és mint az apák, szíve vérével 
védelmezné, őrizné és támogatná azt 
Régen a diákok elmentek a pátronu-
sokhoz s ott énekekkel, szavalatokkal 
tettek bizonyságot, hogy nem veszett 
kárba az áldozat, amit az iskolának 
adtak. Most a növendékek a pátro-
nusok emlékének áldoztak azzal, 
hogy bemutatták a magyar balladát. 
Egyik rész szép, tömör, alapos tanul-
mányozásra valló esztétikai méltatással 
ismertette a magyar ballada fejlődését: 
Hideg Irma, Medgyesi Erzsébet, Takács 
Rózsi. A legszebb balladákat szavalták: 
Jenei Judit, Gál Kató, Simon Anna, 
Nagy Sári, Báthori Margit, Bedő Róza, 
Lőrincz Erzsébet és Nagy Etelka. 
Énekeltek: Gálffi  Júlia, Hideg Irma, 
Tóth Irén és Tárcza Ida. Zongora-
kiséretet adtak Magyari Magda, L6-
rinczi Gizella, Kiffer  Vilma. Minden 
szereplő derekasan állotta meg a helyét, 
A közönség sűrű tapsokkal honorálta 
mindeniket, de különösen Nagy Sári 
I. é. növendék nagyon öntudatos, ér-
telmes szavalatát és a Szondi két ap-
ródja c. dalmtt szabatos előadását. 
Minden elismerés kijár a szereplőkőn 
kívül Seprődi Anna zenetanárnőnek, 
Weress Margit és Nagy Elemér iro-
dalom-tanároknak, akik a betanítást 
végezték. 

Footballmérközés volt a mult va-
sárnap is városunkban. Ezúttal az 
UMTE a segesvári Unireával mérkő-
zött meg és 3: 1 arányban fölényesen 
győzött a kitartóan küzdő idegen csa-
pattal szemben. 

Társakat keresett pénzhamisításra. 
Fekete György brassói sofför  április 
végén azzal kereste fel  Ágoston Lajos 
karácsonfalvi  molnárt, hogy ha neki 
néhány ezer leüt tudna adni, vagy 
keriteni, együtt jó üzletet csinálhat-
nának. ő ugyanis egy vasúti utazás 
alkalmával sikerült régi 20 kofonás 
hamisítványokat vásárolt ólomból, s 
ezek, ha arannyal vékonyan bevon-
hatnák, nagyszerűen értékesíthetők 
lennének. Ágoston erre felkereste 
Kovács Péter karácsonfalvi  bírót, aki-
nek azt ajánlotta, hogy 35.000 leuval 
lépjen be ő is társnak az üzletükbe, 
ők majd a pénzzel a hamisítás bevég-
zéséhez szükséges aranyat fogják  meg-
vásárolni, s a nyereségből neki is 
bő részt fognak  juttatni. Kovács Péter 
látszólag hajlandó volt a szövetkezésre. 
Kb. egy hét muIva Ágoston újból fel-
kereste Kovácsot, azzal, hogy Fekete 
ismét megjelent, az ő lakásán van, 
mire Kovács is elment Ágostonhoz. 
Itt megint biztosították arról, hogy 
Feketének megvannak a gépei is a 
pénzhamisításhoz, most már csak az 
üzlet nyélbeütésére van szükség. Ko-
vács színből most is mindenhez hoz-
zájárult, amikor azonban Ágostontól 
kijött, az éppen őrjáratot végző csendőr-
őrsnek a dolgot jelentette. A csendőrök 
erre Ágostont, Feketét, s az ugyan-
csak velük levő Sós József  kereszt-
vári lakost mindjárt le is tartóztatták. 
Szabó Géza dr. vizsgálóbírónál aztán 
kiderült, hogy Sós csak véletlenül volt 
a más kettővel együtt a letartóztatás-
kor. Ezért őt szabadon is engedték. 
Fekete és Ágoston ellen azonban foly-
tatják a vizsgálatot. 

1 • i ' ' az idei legdivatosabb mosó selyem, nagy választékban megérkezett 

Ivette HIRSCH RUDOLF divatuzletébe. 
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Megérkeztek I OIcs6n kaphatékl 
TRENCH COATOK! Pnnia Trench C o a l o k már 900 leutál, 
gummi-kabátok 7 5 0 l e u t ö l kaphatók 1 Kész f é r f i - , g y c r m e k r u h á k t  kabátok, nadrágok, 

rőfös,  rövid- és kötött áruk legolcsóbban L Ö B L N É L (volt Bcthlcn-utca), 
Ivette ruha-selymek nap- és esőernyők nagy választékban. 

A Rosman Jen6 ellen csalás és 
egyéb bűncselekmények miatt folyó 
bünperben csütörtökre volt kitűzve a 
főtárgyalás  a helyi törvényszék elé. 
Számos tanú jelent meg a tárgyaláson, 
amelyet azonban a biróság az ügy 
érdemébe való bocsátkozás nélkül, 
juIius 12-ikére napolt el, abból az in-
dokból, mert az eddig alkalmazott 
egyedüli könyv szakértőt elégtelennek 
találta s még egy szakértő meghall-
gatását rendelte el. 

X 4 - 5 elemi Iskolát végzett fiu 
könyvkötészetbe tanulónak felvétetik. 

X Eladó egy teljesen uj állapotban 
levő, kereszthuros rövid zongora. Szine 
fekete  ébenfa.  Cim a kiadóhivatalban. 

KÖZGAZDASÁG. 

A gazdákon bizonyos elernyedtség 
mutatkozik, látva azt, hogy a mező-
gazdasági terményeknek nincs ára, s 
az állatvásárok is a lehető leggyen-
gébbek, s ezzel szemben más közszük-
ségleti cikkek ára alig észrevehetőleg 
esett. Ha tovább is igy tart: teljes 
gazdasági csőd lesz ez állapot követ-
kezménye. Arra kellene törekedni, hogy 
ha már minden ' gazdasági termény 
ára alacsony, a gazda ugyanazon te-
rületen többet és jobbat produkáljon, 
mert nem mindegy, ha egy hold földön 
4—5 mmázsa gazos búzát, vagy 20— 
25 mmázsa szénát termelünk, vagy ha 
okszerű gazdálkodással 8—10 mm. 
búzát, vagy 30—35 mm. szénát tu-
dunk előállítani. Mégis a gazdák éppen 
most idegenkednek a jobb gazdasági 
eszközök beszerzésétől és a műtrágyák 
használatától. A műtrágya használata 
a f.  év tavaszán nagyon visszaesett, 
ami egyfelől  az általános pénzhiány-
nak, másfelől  a gazdák maradi gon-
dolkozásának tudható be. Pedig éppen 
most kellene feltétlenül  arra törekedni, 
hogy ami elvesz a réven — az árak 
alacsonyságán, azt vissza vegyük a 
vámon: a több termelésen. 

Pleclárak: A buza: 100-115, 
rózs: 75—80, árpa: 52—55, zab: 
38—40, tengeri: 50—54, burgonya: 
11—13 leu vékánként. 

Műtrágyát hitelképes egyének, 
fedezeti  váltó ellenében julius 1-jéig 
kamatmentesen még kaphatnak. 

Varró Elek. 

KUűö tulajdonos: a Könyvnyomda R.-T. 
Odorbala-Seékelyndvarbely. 

Nr. G. 3866-1929. 
Publicaţiune de licitaţie. 

SubseoBsatul deleg. jud. pria aceasta 
publică că ia baza deciziuuli Nr. O. 
2756^1928 a judecătoriei ocolalai 
OclaDd ia favoarea  rpclamantului 
repr. prin advocatul Dr. Máthé şi Dr. 
Voszka peotru incaî aarfft  creai ţel ds 
4700 Lei şi acceRorii ră fixeaiă  termen 
de licitaţie la JH  Maiu  1930 orele 16 
p. m. la Îat-i locului in cooi. Vărghiş 
ia casa urmăritului unde se vor vinde 
prin liciteţiune publică iudiciară 2 buc. 
V8că ÎQ valoare do 16000 Lei. In caz 
de Dovoie şl eub preţul de estimare. 

iDtrucâ̂  mobilele cari ajuog la 
licitaţie ar fi  font  fxecvate  şi do alţii 
şi aceetia şt ar fi  câştigat dreptul da 
acoperire licitpţ a prbzeotá este ordo-
nată şi îa favorul  acestei fa  seozul 
art. LX. 1881. aru 192. 

Oclaod, la 28 Aprilie 1930. 
A. Agyagási deleg, jud. 

Eladó Odorheiun 
az állomással szemben a Solymossy-
utca 42 számú be Isöség, a raita levő 
gazdasági épületekkel. — Értekezni 

ugyanott lehet. 

Kiadó 2 szoba, konyha julius 
elsejére Orbán-Balázs-u. 39 

szám alatt. 
Bladó az EOivös-utca 11 azam 

alatti, volt SteÍBbur«'fél̂  ház. Felvilá-
gositáiit dr. BObm Jepó ad. 
Eladó a néhai Mátlié János-féle 

belsőség Vargyason: = 
A ssobás ari lakái, konyha, kamra, pince 
ét  raellikhelyitégekkel, a liáz elQtt naj^y 
din-vlrigoikert, gazdasági ndvar ittálló-
val, nagy veteményei éi gyfimSIcsSi  kert, 
meÎyhez egy holdaa príma tag hoxzá van 
keritve. Értekezni lehet: CSIKY ALBERT 
nyomdatulajdonosMal Odor he i a-Székely 

udvarhely. 

Eladó ház CristuroD. 
Egy 4 szobán lakás, ^azdasâţţi épü-
letekkel, 8 ugyanott egy antó-javitó 
műhely is Str. PP Capol 27 szám 

alatt eladó. 

Ha elegáns és szép c i p Ő t 
keresse fel 

Dobrai Károly 
cipö-üzletét, 

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

Modern, szép és fütöképesságe-
röl 'garantált cserép-kálytia, a 
sépsíszentgyörgyi kályhagyárból 
való, beszerezhető és megtekint-
hető KÓBORY ERNŐ kályhásnál 
Str. Cloşca (Attila-utcai 4 sz- a. 

Értesítem a oagyérdeinQ helybeli, 
ngysslDtéo a Tídéki köiOoiéget is, 
bogy olcsöQ Tás^rolbat Q o l d l i l d o r 

kész-ruha üzletében. 
Egyben figyelmébe  rjániom a t. 

kö|öoBégaek, hogy uj Biabászom k&lföU 
dCii praktizált éi b&rmilyea fioom  ru' 
bát elvailalok mérték ntBO. Á legcse-
kélyebb hibáért feleldiiéget  vállalok. 

Síives pártfogált  kér: 

G O I D IZIDOR. 

I 

Épitő vállalkozók és a városi és vidéki 
építtető kÖBÖoség figyelmébe  «ján-

lom, hogy 

bádogos műhelyemben, 
B«lh len -Ulca 4 3 szám alatt lévő 
uionnao épült házamban, vállalok és 
készítek mindenféle  épület-bádogos mun-
kákat, u. m. tornyok fedését,  épületek 
csatomázását, bádogfedelek  és csatornák 
festését  és javítását Leszállított árak 
mellett raktáron tartok fürdőkádakat  és 
mindenféle  bádogedényeket. Megrendelé-
seket gyorsan és szakszerűen készítek. 

Szíves pártfogáat  kér továbbra ís: 
K E B K S T É L í r OlfCLA. 

bádogos-mester. 

H iráiidBlá50l(ra, Vagy tánasitazi-soHra 18-20 lUscs autöbuszol; bârmlKornicgrenilclbctSK a TraajlWaiiia II.-I. Izlítttin. 

Prissf  l i l « t t t s 

f a g y l a l t o t 
a ZIIiL«]!H[ AKN-cukrászdában 

kaphat 
Viltozatozan naponta mizfajta  fagylaltok. 
Megrendeléseket házhoz potozan szállítok. 
Figyelje fagylaltos  koczimat naponta az 

ntcin. 

Bzives 
A 0. e. v&rodi és vmőKi közoaeeg 

tudoná&ára adoa, hogy uj 

Ford-teherautómmal 
Heghivókat, gyázzlapokat. vala-
mint minden, a nyomdai termékek 
kSrében elSfordnló  más nyomUt-
ványokat csinos és Ízléses kivi-
t t telben készit a t t 

Könyvnyomda 
Részv.-Társaság 

mfiintézete. 

IrÓKMr- és papirke-
Mskadésében minden-
nema irodai szAkség-
letét mindenki olcsón 
: t bezzerezhetL 

,3ZÉKELT KÖZÉLEr 
szerkessttfsége 

és kUdóhlvatala. 

személy- és tebersz&llitást vállalok az 
OFtís&g b&raely részébe. Táravs kiráo-
duláBokra kedvező árak. Biztoa kocái, 
megbizbató, pontos vezető. 

Szivea támogatásé kér: 
Ferenczy Károly 

Beth)ea-mca 8 szám. 

R J é g g y á r ü z e m é t 
m e g k e z d e t t e . fJleg^ 
r e t i d e l é s r e a j e g e t 
h á z h o z s z á l l i t j u k , 

•adó egy modern rövid 
koncert-zongora. 

Cim: a kiadóhivatalban. 

Ha 
olcsó és jó sapkát, kalapot akar a KIBSZXjEI?. 
kalapUzletébö) Odorheiu Eötvös-
utca 4 sz. a. vegyen. Nagy vá-
laszték Zsirárdi, finom  férfi-  ós 

gyermek szalma-kalapokban. 

Eladó a Cserê utca 10. sz. alatt 
2 szoba, konyha és mellékhe-

lyiségekből álló lak&s. Kaetleg kiadó. 
BrtekezDi lehet ngyanott. 

Port&rel ps iâopă Judecătorie de ocoi. 
Cristur. 

No. G. 275—1930. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin aceasta 

pablic, că ÎQ baza df̂ ciziuaii  Nr. 
338- 1929 Jud. de Ocol Dtcio*'âQnianiQ 
şi Nr. G. II. 276-1930 a Jadecătorlei 
de Ocol dio Cristur îa favorul  reda 
maatulai Dr. Pálfly  Fereoc^ pentru* 
ÎQcasaarea creaoţei de 11160 Lei şi 
accesorii se fix^ară  termen de licitaţie 
pe zioa de 19 Maiu  1930 orele  la 
faţa  locului îo com. Sâogeorgiul d) 
Făiureni uode se vor viude prin lici-
taţtnne publică judiciară oglindă, l 
dalsp de haine, 1 etelaj de fier.  l 
p<)rioa, 2 perdea ia valoare da 630(V 
Lei. In caz de nevoie şi sub preţul 
de estinare. 

Pretenziunea care e de incaesat face 
11160 Lei capital, dobânzile cu 12*/̂  
socotind din 16 Sfpt.  1929 iar speeeld 
pâtă icum staverite de 7622 Lei. 

Intrncât mobilele cari ajuog la li-
citaţie ar fi  fost  execvate şi de alţii 
şi aceştia şi ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire licitaţia prezentă mte ordo> 
natâ şi îo favorul  acestora în aeazul 
art. LX.: 1881, § 192. 

Crietur, la 5 Maia 1930. 
Hiriam portărel. 

Eladó autó. 
1 Chrysler 4 Cyld. uj, 9500 km-t 
^tott, Rösler vaskereskedönéL 
Ugyanott jó kocsi és szekér eUdó. 

Pálffy  Jenő váaofiuávarhelyi  éa 
Gyátf&s  Elemér borz&ai bortermésének 
elad&s&t megkezdettem. Kapható & 
kiaraktárbau Str. Priucipetia Kiiaabfta 
(Bethlen utca) 10 sz&m alatt. 

S a é l l M Ummu* 

Erős, mint az udvarhely i SĂMSON-ecet 
Könyvnyomda RéBzt6«ytéirtt8Ag Odwheiu—StékelyulVarbeiy. 

FelhlTom a Q. é. köifioség  figyelmét, 
bogT té l i r u h a - é s K ö r m * 
d o l g a i t 

molykár elleni megóvás 
végett, iBj&t érdekébeo, bost&m minél 
elibb beadói BsÍTeakcdjék, abol bicto* 
•itáa mellett elheljesheti a oţâri hóca-
pokrft,  caekélj dijatái ellenében. 

ToTibbi tcives pártfogált  kér: 

Kassay F. Domokos 
lEÜCS. 


