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Miért szegényedtünk el? 
Egy KoIoESVárt élő, volt magyar 

egyetemi belgyógyász professzorral 
szemben, ki köztudomás szerint ren-
deléseinek legnagyobb részét ingyene-
sen látja el, s ezért szűkös viszonyok 
között é!, az orvosi jövedelem utáni 
adóalapot ötszázezer  lejben állapították 
"leg. Ugyanakkor a kolozsvári román 
^yetem belgyógyász tanárának orvosi 
jövedelmi adóalapját negyveneter  lejben 
állapították meg, holott az is köztu-
domású, hogy a szóban fogó  tanár a 
legkeresettebb és legjobban megfizetett 
gyakorló orvosok egyike. 

Egy szegény tordai magyar fod 
rász, aki ennek a kis magyar város-
nak egy mellékutcájában egyetlenegy 
inassal dolgozik, évi 4000 lej adóval 
van megróva. Ugyanakkor Bukarest-
ben a husz segéddel dolgozó román 
»High Lifec  elsőrendű fővárosi  fod-
rászüzlet tulajdonosa mindössze 15,000 
lej adót fizet. 

A három színmagyar vármegye, 
Csik, Háromszék, és Üdvarhely me-
gyék területén három év alatt az 
egyenes adók emelkedése 21 száza-
lékot tett ki, míg ugyanezen idő alatt 
egész Románia területén ez az emel-
kedés átlagosan a 3 százalékot meg 
nem haladja. 

A romániai magyar nemzet gaz-
dasági veszteségei, melyeket tíz év 

elszenvednie, a végzeit számitások sze-
rint, kereken 100,000,000,000. azazszáz-
milliárd (könnyebb megértés kedvéért: 
százezerszer millió) lejt tesznek ki. 

. Ezért szegényedtünk el . . . 

Ság és szülők tiltakozása dacára is 
román nyelvű állami iskolává változ-
tatták áí, anélkül, hogy erre vonatko-
zólag a miniszteri rendelet számát és 
szövegét valaki látta, vagy olvashatta 
volna s a magyar nyelvet az iskolában 
mindössze, mint egy akármelyik tan-
tárgyat tanítják azóta heti egy-két 
órában, ahol különben a 95®/o ban 
székely anyanyelvű tanulóknak min-
dent románul adnak elő. 

A különben egyénileg derék és 
szorgalmas tanítótestület pedagógiai 
munkája és tanítási eredménye a ro-
mán nyelvű oktatás mellett a felsőbb 
hatóságok elismerésével találkozik. 
Ellebben a szülőknek sajnálattal kell 
megállapítaniuk, hogy a tanuló gyer-
mekek a magyar nyelvben még az 
irás, olvasás legminimálisabb igényei-
nek sem felelnek  meg. A román nyelvű 
oktatás mellett, e téren, természetesen, 
vajmi kevés eredmény is érhető el, 

IPARTESTÜLETI ÜGYEK. 
Országos kirakó vásárok: 28 án 

Balázsfalva,  Erdőszentgyörgy, Kézdi-
mesközéplok, Koródszentmártón, no-
vember 1 én Daróc, Gyergyószárhegy, 
Zetelaka. 

A hét folyamán  Gyarmathy ipar-
testületi elnök, két előljárósági taggal, 
a tanonciskolát meglátogatta. A tanon-
cokat szorgalomra buzdítva, figyelmez-
tette őket a tanítóikkal szemben való 
illedelmes és alázatos viselkedésre is 
arra, hqgy az uton való lármás, vere-
kedő j/lékot kerüljék, mert sok a pa-
nasz e miatt. 

l]|;ylátBSÍk, hogy az ipartestüle' 
tünk részéről még a nyáron megtar-
tott isgyértekezlet alkalmával felvetett 
kérdis, illetve indítvány, hogy a beteg-
seg4yző hivatal rendelkezési joga a 
váriunkban levŐ hivatalnak vissza 
addsék, más városokban is hasonló 
áU^foglalással  találkozott, ami érthető 
is, mert hiszen lehetetlenség tőlünk 
az követelni, hogy az egész kerület 
midennemü betegsegélyzői ügyében 
nnden íelebbezéssel, vagy más fon-
tsabb ügyben a tőlünk 50 kilométerre 
|kvő Segesvárra utazzunk, ami sok 
lőbe és pénzűnkbe kerül. Másfelől 
ledig az abban helyetfoglaló  képvise-
letünk sem az, amely az iparosság 

nem lesz béke, de kő kövön nem 'érdekeit megfelelően  védelmezné, már 
marad Európában. Nem lehet béke, pedig mi, akik a végletekig felsrófolt 
mert a jelenlegi szerződéseket csupán betegsegélyzői terheket még a tönkre-

. r — menésünkig is kényszerítve vagyunk 
viselni és fizetni,  joggal követelhetjük 
azt, hogy (mint egyszersmind gócpont 
is) mi és a közelfekvő  községbeliek, 
megfelelő  és általunk beválasztott kép-
viselőinkkel, helyben intézhessük el 
betegsegélyzői ügyeinket és ne időtöl-
téssel, útiköltségekkel tetézve járjunk 
50 kílóméter utat, ami teljesen fölös-
leges és jogtalan követelés. 

E célból ipartestületünk Parajd, 
Oklánd és Keresztúr iparosságához 
megfelelő  felhívást  fog  intézni, hogy 
karöltve, közös erővel hangoztassuk 
megfelelő  helyen ezen jogos követe-
lésünket, illetve annak végrehajtását 
magasabb fórumnál  is szorgalmazni 
fogjuk,  mert a jelenlegi helyzet további 
meghagyása nagy kárára van a beteg-
segélyzői tagoknak. 

Az Ipartestület elnfiksége 

Magyar nyelvi oktatás Székelykereszturon az állami elemi népiskolában. 
A székeiykereszturi magyar nyelvű | de ami a jelen esztendőben ezen is-

állami iskolát évekkel ezelőtt a lakos- kólánál a magyar nyelvi oktatással. 

A békeszerződések revíziója. 
Ujabban a francia  lapok is mind 

sűrűbben írnak a békeszerződések re-
víziójáról. A Victoire  cimü párizsi lap 
vezércikkben azt írja, hogy a revízió 
elmaradása esetén Franciaország ma-
gára vonná az eljövendő háború fele-
lősségét. Hangoztatja, hogy a versaillesi 
békeszerződést revízió alá kell venni, 
mert az nem felel  meg a mai álla-
potoknak, s hogy Versaillesben négy 
nagy nemzet hozott ítéletet Német-
ország ellen, ezek közül azonban már 
csak Franciaország játsza a végrehajtó 
és a csendőrség szerepét. ^ 

Romáin Rolland hires francia  iró 
a Volonle  cimü francia  laphoz irt 
rendkívül bátorhangu levelet a béke-
szerződések revíziójának feltétlen  szük-
ségességéről. A nyílt levél szerint, a 
nagy francia  irónak szilárd meggyő-
ződése, hogy a békeszerződések tör-
vényszerű revíziója nélkül nemcsak 

erőszakos hatalommal tartják fenn 
Nem is tudja elképzelni, hogy az á 
lamférfiak  annyira belátástalanok 1 
cyenek, hogy mindezt ne tudnák. M 
kell szüntetni a további fegyverkező, 
meg kell csinálni az igazi békét,^y 
pedig döntsenek nyíltan az uj há'^u 
melleit. .^ol 

A Daily Telegraph  c. nagy^go» 
lap is, egyik utóbbi számában bé-
keszerződések revíziójával fogl'^^i^ 
A lap szerint, Angliában 
azzai: hogy a legközelebbi ^ 
valamennyi német kormány^ 
szág, Magyarország és Aus 
gatásával tárgyalni fogja  a ^ 
dését. LegiobD volna 
Anglia és a 
közösen ki elintenék, 
egy miért és egy csepp | 
nak valarnely f"  ^̂ ^̂ ^̂ ^ zuLny 
att. Az Ilyen 
volna minden hábor' 

helyesebben, a nem-oktatással történik, 
az a szülők aggodalmát és türelmet-
lenségét máf  a tetőfokra  emelte. 
Ugyanis vannak osztályok, ahol még 
ebben az iskolai évben magyar nyelv-
ből az oktatást meg sem kezdték s 
magyar nyelvű órát nem is tartottak. 

Fel kell hivjuk a különben tanitói 
és igazgatói működését kifogástalanul 
betöltő Postoiu igazgató-tanító figyel-
mét arra, hogy szíveskedjék az isko-
lában a magyarnyelv oktatására, az 
eddig elmulasztottak pótlásával, a szük-
séges azonnali intézkedéseket meg-
tenni, s megkérdezzük egyúttal a tan-
felügyelőséget  is, hogy mi a magya-
rázata annak, hogy az ide már rég 
kinevezett hatodik tanerőnek áthelye-
zését továbbra is akadályozza, amikor 
a magyar nyelv oktatása éppen ezen 

'hatodik tanerőnek volna az órarend-
jébe beosztva ? 

ITépszavazás a kisebbségek-
lakta területeken. 

A-Q,i^rnale  d'Iíalia^  cimü olasz 
ségi vitájával és megállapitja, hogy a 
német javaslatok, valamint Curtius 
német külügyminiszter és gróf  Appo-
nyí Albert magyar kiküldött hatalmas 
beszédei nem a legkellemesebb benyo-
mást tették a kisántánt-államok nép-
szövetségi képviselőire. A kisántánt-
államok kormányai már régebben fáj-
lalják a nagyhatalmaknak, főleg  Fran-
ciaországnak a kisebbségi kérdésben 
tanúsított közönbös magatartását, A 
cikkíró szerint Jugoszlávia egyszerűen 
szabadulni szeretne kötelezettségeitől, 
amint az Marinkovics jugoszláv külügy-
miniszter felszólalásából  észrevehető. 
Benes az egész vita során alig hallatta 
szavát, ugy látszik, nem egészen tiszta 
a lelkiismerete, hiszen köztudomásu, 
hogy Csehszlovákiában áll a legrosz-
szabbul a kisebbségek ügye. A cikk-
író rámutat arra, hogy 1919-ben a 
békeszerződések megkötése atkaimával 
a nagyhatalmak azért juttattak az 
utódállamoknak olyan területeket is, 
amelyeken nagyszámú kisebbségek 
laktak, mert az újonnan alakult, vágy 
területileg hatalmasan megnövekedett 
államok kezességet vállaltak azért, hogy 
kisebbségeiket kulturális és gazdasági 
téren "teljesen egyenlő elbánásban ré-
szesítik. Erre az utódállamok még 
külön kisebbségi szerződésekben is 
kötelezték magukat, amelyeket az illető 
államok azután be is cíkkelyeztek. A 
cikkíró végül felveti  a dilemmát: vagy 
legyen meg a kisebbségek teljes egyen-
jogúsága és a Népszövetség is része-
sítse kellő védelemben a kisebbségeket, 
vagy legyen népszavazás azokon a 
területeken, amelyeket az uj államok 
kaptak és akkor majd eldől, hogy ki-
nek van igaza Genfben,  (M. K.) 

A kath. Népszövetség köréből. A 
helyi népszövetségi tagozat elnöksége 
értesíti a csoportvezetőket, hogy a tag-
illetményül szolgáló naptárak megér-
keztek és azok átvehetők a népszövet-
ség irodájában. — Továbbá felhívja 
az elnökség a tagok és csoportveze-
tők figyelmét  Jézus Király ünnepének 
a méltó megünneplésére, a szentség-
imádáson a vasárnapi ünnepélyes isteni 
tiszteleten és a műsoros ünnepélyen 
való minél tömegesebb részvételre. 

Román lapszemle* 
A Vesiul  okt. 15-iki számában 

arról ir, hogy Jorga Miklós a Szabad-
kai Napló munkatársának Románia 
politikai helyzetéről nyilatkozott. Jorga 
nyilatkozatában elragadtatta magát — 
Írja a Vestul — amennyiben kijelen-
tette, hogy Romániában csak egy ko-
moly politikai háborút ismer s ez a 
régi regát s a csatolt területek poli-
tikusai között folyik.  Pontosabban : re-
gátiak és erdélyiek között. Jorga Mik-
lós — írja a Vestul — Nagyromániá 
ban azt a gyermekszájat képviseli, 
mely azt is kibeszéli, amit nem volna 
szabad. 

« 
A Dimineaţa okt. 18 iki számá-

ban »Brassóban hm napra lezártak 
egy kisebbségi ujságirótc címen • 
Schlosser Rudol kálváriajárásáról ir 
hosszú cikket. Körülbelül két hete — 
írja többek között —, hogy rendőri 
hiradás nyomán beszámohunk arról, 
hogy Schlosser Rudolffot,  a Siebenbűr-
gischer Deutsches Tageblatt munkatár-
sát kémkedés vádja miatt letartóz-
tatta a brassói rendőrség. Tegnap 
Schlosser Rudolf  felkereste  a Dimt-
neata brassói tudósítóját és elmesélte 
letartóztatása történetét s a börtönben 
töltött napokat. A brassói katonai kór-lapon luviuiv ici a iigj'biUivti ttito, 
Imre Mária ápolónőt, aki 15 éve tel-
jesít szolgálatot a kórházban, meg-
pofozta  ^ y katonaorvos. Ezzel egy-
Időben tudomására jutott az is, hogy 
a kórházba szállított beteg katonákkal 
is a lehető legbrutálisabban bánnak 
az orvosok. Ebben az ügyben láto-
gatta meg a brassói katonai kórházat 
s miután részletes információkkal  tá-
vozni akart, a kijáratnál egy őrmester 
tartóztatta fel  és Oprescu ezredes elé 
vezette. Itt minden bizonyíték nélkül 
letartóztatták s még aznap este átkí-
sérték az ügyészségre. N. Crăciun 
rendőrkvesztor kihallgatás után sza-
badiábra akarta helyezni, később azon-
ban >felsőbb  utasításra* fogva  tartot-
ták. A rendőrigazgató pedig, aki a szigu-
ranciánt'k ís főnöke,  mint annyi más 
alkalommal, most ís kijelentette, hogy 
lássak komoly foglalkozás  után és ne 
firkáljak  újságcikkeket — mondotta 
Schlosser a Dimineaţa munkatársé 
nak. Hat napi fogvatartás  után en-
gedték szabadon a német ujságirót. 
A Dimineaţa tudósítója fenti  interjú-
ját fenntartással  közli, de megjegyzi, 
hogy a brassói hatóságok meggondo-
latlan és igazságtalan eljárása az új-
ságírókkal szemben nem első eset. 

A Lupta okt. 19 iki számában 
>Mussoliiii offenzívát  vezet a kis-
antant ellene címen vezetőhelyen tá-
madja Olaszországot. A Corriera  della 
Sera  éles támadása a kisantant ellen 
— írja a többek között a Lupta — 
nem újságíró munkája, hanem vala-
melyik olasz külpolitikusnak, esetleg 
Mussolíninek az intenciói szerint író-
dott. A íascista-sajtó külpolitikai kér-
désekben, hivatalos álláspontot képvi-
sel. Jól tudjuk, hogy kormányaink 
mindent megtettek, hogy Mussolinit 
meggyőzzék arról, hogy a kisantant 
államai egyetlen állammal szemben 
sem tanúsítanak ellenséges magatar-
tást. Róma mégis nem egyízben így 
kiáltott felénk:  vagy Jugoszlávia, vagy 
Olaszország. Azt feleltük  erre a fas-
cista sajtónak: vagy Románia, vagy 
Magyarország, Az utóbbi években Ro-
mánia diplomatái mindent elkövettek, 
hogy a jó viszonyt fenntartsák  Olasz-
országgal s a különböző nemzetközi 

. rf.  u. e é9 9Ste  9 órakor:  0/9r0nk  a pokolba.  Szenzációt  hangos film.  Főszoroplő:  CoUon  Hooro.  az Orgonavirágzá9  nSi fóizorepHije.  — GtQtSrtük  etio\ A K«M 
— Jön  A hét bOo hajója. Fősz.  Brigitié  Helm. ltOZI.  — Szombaion o» ^^^^  Pefrowc».  E filmből  megitmtrftető  Költi  minden  misztikuma,  varázsa, bOne, szerolme Pazar, káprázatos  kiáUitás. 

titkai.  Fősz.  Marcona 
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konferenciákon  a két állam együtt-
működhessen. Még Hágában is igye-
keztünk harmónikusan együttműködni, 
annak ellenére, hogy az olasz delegá-
tus érthetetlen módon Magyarország 
szóvivője lett és mindenben a magyar 
delegátus pártjára sietett. Mussolini 
minden kétséget kizáróan felkarolta 
Magyarország sorsát s a magyar irre-
dentizmust támogatja. Bulgária is Ró-
mában talált segítséget. Mussolini 
Olaszországja ellenségeivel halad kar-
öltve, szövetségesei ellen, akikkel egy 
fronton  harcolt. Ha Európában reví-
ziós agitációk folynak  és Magyar • 
országon dühöng az irredentizmus, ha 
Bulgária is felemeli  fejét,  mindezt Mus-
solininek köszönhetjük. 

» 

A Patria  okt. 18-iki számában 
•Magyarország és a külföldi  iskolás-
könyvekt cimen az alábbiakat irja: 
a budapesti pedagógiai intézet speciá-
lis bizottságot alakított. Ennek a bi-
zottságnak az a kötelessége, hogy át-
vizsgálva a külföldi  tankönyveket, 
niegállapitsa, hogy a Magyarországra 
vonatkozó adatok megfelelnek  e a va-
lóságnak. Énnek a gondolatát magyar-
országi nacionalista körökben vetették 
fel  s főként  a történelmi anyagra vo-
natkozik. Ezt az akciót főként  a kül-
földi  magyar kulturegyesületek, s az 
úgynevezett Collegium Hungaricumok 
mozdítják elő. A pedagógiai intézet je-
lentése szerint Olaszországban, Angliá-
ban, Németországban, Ausztriában, 
Lengyelországban, Hollandiában, Svéd-
országban, Franciaországban, Finn-
országban és Görögországban már 
jelentős eredménj^ket sikerült elérni. 
A társaság közelebbről Csehszlovákiá-
val, Jugoszláviával keres összekötte-
tést. Kölcsönös aUpon megindulnak a 
tárgyalások, hogy kiküszöböljék a tan-
könyvekből a hibás adatokat. « 

Az Universul  okt. 2l-íkí számá-
ban Tenov bulgár történelemtudós 
filológiai  munkáját kritizálja. A német-
magyar-bolgár reviziónista front  tudo-
mányos téren is offenzívát  indit elle-
nünk — irja a lap. ^ ^ ^ ^ ^ 

F, hó 19-én kedves, szép ünnepe 
volt a gyepesi unitárius egyházközség 
hiveinek. Ekkor szentelték fel  újra 
fedett  tornyukat, kijavított templomu-
kat és uj orgonájukat az egy Isten 
Tiszteletére. Ez alkalommal imát és 
alkalmi beszédet Bálint Ödön kará-
csonfalvi  lelkész, megáldást Balázs 
András székelyderzsi esperes és úrva-
csora! ágendát Vári Domokos szentpáli 
lelkész mondottak. Bálint Albert hely-
beli lelkész pedig az adakozók hosszú 

sorát olvasta fel  s köszönte meg a 
szíves adományokat. E felolvasásból 
kitűnt, hogy a templom és torony ja-
vítása csaknem 100.000 leuba, míg az 
uj orgona csaknem 60.000 leuba ke-
rült az egyházközségnek, mely össze-
geket kevés kivétellel mind a hívek 
adták össze közadakozás utján, anél-
kül, hogy csak egy bánit is kéregettek 
volna. Láttuk és hallottuk, hogy sokan 
1600—1600 -leüt, mások kevesebbet 
adakoztak, de mindannyian kivették 
részüket erejükhöz képest a nemes 
munkából. A mai nehéz viszonyok 
között, a pénztelenség súlyos napjai-
ban olyan áldozat ez, hogy ezzel min-
den elismerésünket kiérdemelték a 
gyepesi unitárius hívek s példát adtak 
az ősöktől örököl* nagy értékek min-
den áron való megtartására. Szép 
példát adtak azoknak, kik 100—200 
leus adakozás elől ís húzódozni szok-
tak, akkor, amikor a legdrágább kin-
csek forognak  veszendőben. Nem mu-
laszthatom el megemlékezni arról is, 
hogy a templom kijavítási munkála-
tait Fekete Dénes széjíely udvar helyi 
építész és a torony bádoggal való uj-
rafedését  Kerestély Gyula bádogos-
mester vállalták és végezték a legna-
gyobb elismerésre méltó lelkiismeretes-
séggel és szakavatottsággal. Legyen 
meleg elismerés a vállalkozóknak a 
becsületes és kiváló munkáért. De 
legyen elismerés a gyepesi unitárius 
Nőegyletnek is azért a szép szószék-, 
urasztal- és papi ülőszék-takaróért, 
amit a lölszentelési ünnĉ p alkalmából 
aiándékoztak az egyházközségnek s 
amelynek 10,000 leus értékét közada-
kozás utján teremtették elő. 

Bálint Ödön unitárius lelicésx. 

SPORT. 
Hargita-UMTE (5: 0) 

A muIt heti nagy derbit a favorit 
Hargita nagy gólaránnyal, megérde-
melten nyerte meg. A munkáscsapat 
csak az első félidőben  mutatott jobb 
formát,  a másodikban már csak véde-
kezésre szorult, mert ekkor a Hargita 
hatalmas tempót diktált s régen látott 
szép játékkal örvendeztette meg híveit, 
ron -jarsziK • az STV"-al, az MTÉ 
Udvarhelyen az Achvilával. A jövő 
vasárnap a Hargita saját pályáján 
vendégül látja Brassó mult évi bajno-
kát, a >Jar€-t s közönségüknek igen 
érdekes és szép mérkőzésben lesz része. 

A Kisfaiudy-centennáríum  meg-
ünneplése közeledik. Színre kerül — 
mint már közöltük is — az Oltáregy-
let rendezésében a nagy költő »Kérük€ 
c. vigjátéka a gimnázium tornacsar-
nokában nov. 22- és 23 án este. 

HÍREK. 
Oktöbsr 25 

Dal kell  a szívnek. 
Dal kell  a szívnek, 
SZÍV  kell  a dalnak.  * 
A dalos  szívek 
S szívből  jött dalok 
Sohase csalnak. 

Csalódva  sírnak, 
S olykor  reményben 
Gyógyulnak  njra. 
Mint  a iermészet 
Május'  ölében. 

(1925  nüjus 2.) Bolyai Gáspár. 

Boldog  voltam.«. 
Boldog  voltam amig irlam, 
Mig  magamat jól kisiriam. 
Elapadt  már. mncs több Jtönnyem, 
MeghaJhaiok  most már könnyen. 
Mit  Írjak  még a vilâţrol. 
Erről  a vén odvas  farol  ? 
Háláibagoly  huhog benne. 
Csak  már egyszer vége lenne. 
Látnám majd  az uj világot, 
Zavartalan  boldogságot. 
Egy uj Évát. sátán nélkül  — 
Naffalt  amely nem sötétül. 

(1921  szept 27) Bolyai Gáspár. 

Évek foráo  önmagának irt verseiből nem-
rég egy jókora {ütetie valót szedett össze és 
adott át nekünk Bolyai Gáspár, aki a tudomá-
nyos és irodalmi működésben olyannyira ki-
váló és bimeves Bolyaiak családjának les'̂ ár-
mazottja. A versek kösül több olyan, hogy 
szerzőjük különben érdekes sromélyi vonatko-
zásán kivül magában is beiytáll: átérzettségé-
nek melege, formájának  egyszerű dallamossága 
által, arai igazolja, hogy belőlük néhányat 
közlünk. 

Nagyszabású kémszervezetet lep-
leztek le pár napja, amelynek szálait 
orosz szovjet-kezek mozgatták, s amely-
nek célja Románia fontos  katonai tit-
kainak Oroszország céljaira való meg-
szerzése volt. A nagy erővel folytatott 
nyomozás eddigi adatai szerint, mér 
nök, katonatiszt, újságíró, diákleány 
szervezetnek, amelynek vakmerő mun 
kája, messze kiterjedő szövevényes 
hálózata ismét egyik legelevenebb bi-
zonyitéka a mai idők nyugtalanságá 
nak és megbízhatatlanságának. 

Halálozás. Székelyudvarhelyi Gás 
pár Dénes vendéglős városunkban, 
55 éves korában, rövid szenvedés után 
elhunyt. A haláleset a nagykiterjedésű 
és tekintélyes család közismert voltá-
nál, s az elhunyt közbecsült sieniélyi 
tulajdonságainál fogva  a legszélesebb 
körű részvétet keltette fel. 

Erdogazdasájr a rómaiaknál. 
Nihil Dovum sub Jove. 

Sok igazság rejlik a szálló igék-
ben, mert azok az életben tapasztalt 
tények ülepedései. A régiek a tények-
ből a jellemző vonásokat Összegyüj 
tötték s aeokból vonták le a követ-
keztetéseket. S amit jónak láttak, azt 
hagyták az utókorra. Minden tudo-
mányágnak voltak akkor is művelői. 
A fásnövények  termelése és kezelése 
körül több-kevesebb ismerettel bírtak 
a régiek is. Ugy gondolom, hogy nem 
végzek fölösleges  munkát,, ha az ókor 
mesgyéjén P. Vergilius Maro római 
költő Georgicáját szólaltatom meg. 
Volt-e abban a korban és ha igen, 
milyen irányú erdőgazdasági ismeret? 
Hogy volt, arról meggyőződhetünk az 
itt magyar nyelven közölt és Vergi-
liusból vett idézetekből. 

Az erdőnek természetes és mes-
terséges uton való felújítását  már a 
rómaiak is ismerték. >Kezdetben kü-
lönböző a fák  növelésének termé-
szete : mert hiszen némelyek önma-
guktól, minden emberi kényszer nél-
kül, nőnek és foglalják  el a mezőket 
s a kanyargó folyók  vidékét, mint a 
lágy rakotya, a nyár, a kékesszürke 
lombú hamvas füzes.  Mások pedig 
elvetett magból származnak, mint a 
magos gesztenyék, mint Jupiter lige-
tének hatalmas lombozatú vadgeszte-
nyése és mint a görög jóshelyeken 
előforduló  tölgy, c 

Már a rómaiak is ismerték a fák-
nak azon tulajdonságát, hogy tuskóról 

kisarjadznak, tehát maguktól tenyészt-
hetők, s hogy magvetéssel és dugvá-
nyozással is tenyészthetők. 

»Ez lemetszvén az ágakat anyja 
gyenge testéről, barázdákba helyezi, 
az nagy erőfeszítéssel  rejti el a szán-
tóföldbe  a törzseket, a felnégyelt  ka-
rókat és rudakat. Némelyik növénynek 
nincs szüksége gyökérre; a fanyeső 
ha levágta és földre  bízta a sudarat, 
biztos affelől,  hogy az megfogamzik. 
Sőt még ha a törzset levágják is — 
mi csudálatra méltó ? — kihajt a szá-
raz fából  az olajfa  töve.c 

Valószínű, ez csak költői fulzás, 
azt akarván vele bizonyítani, hogy az 
olajfát  sarjadzás utján lehet tenyész-
teni és hogy az olajfának  rendkívüli 
nagy a sarjadzási képessége. Termé-
szetes. hogy az a tuskó, amelyik ki-
sarjadzott, nem volt tökéletesen szá-
raz. Az ojtást már abban az időben 
ismerlék és alkalmazták, jóllehet ma-
gának a ténynek miben voltát és an-
nak tudományos magyarázatát csak 
kétezer év után adhatta a tudomány, 
kifejtvén  az adaptio és variatío tör-
vényét. 

>Gyakran látjuk egyik faágat  a 
másikban teljesen átváltozni. A beol-
tott almák különféle  körtél teremnek 
és szilvafákon  kőkemény som píroslik. 
Nem minden föld  bír mindent megte-
remni. Folyók mentén nő a füz;  a 
mocsaras helyeken a sürü éger; szik-
lás helyeken a szikár kőris; a tenger-
part legkedvesebb a myrtuszerdőnek, 
a szőlő a nyilt dombokat szereti, a 
taxus (tiszafa)  pedig a fagyokat  és az 
északi szelete 

Látható, hogy már abban a kor-

ban tudták, hogy jobb talajon irien-
zivebb a fák  növekedése. lsmert»k a 
fák  tulajdonságait, a fák  talajigéiyét, 
már akkor figyelték,  amit ma is ku-
tatnak a természettudósok: a ni/é-
nyek előfordulásának  öveit, a tengr-
szín feletti  régiókat. Az a jelensg, 
hogy a kőris a sziklás, köves hel^I 
ken fordul  elő önmagától, természeis 
tenyészetben, az erdőgazdaság irán> 
tóit rávezette arra, hogy a kopárfi 
sitásoknál a kőrist is alkalmazzál 
Megfigyelték,  hogy a tiszafa  a hide^ 
égövet szereti és hogy annak magja 
és levele mérges. 

Már akkor gondot fordítottak  arra, 
hogy az ültetett fa  éppen olyan vi-
szonyok között legyen uj helyén ís 
mint amilyenben az átültetés előtt 
volt. Sőt még a fán  a világtájat is 
megjelölték, hogy teljesen ugy helyez-
tessék el, mint azelőtt volt. 

»Mindenekelőtt ahhoz hasonló 
helyet keresnek fel,  mint ahol elsőve-
tését eszközlik a fáknak,  ahonnan 
majd széjjel rakatnak, nehogy a mag 
idegenkedjék a megváltozott anyaföld-
től. Sőt még az égtájat is megjelölik 
a fa  kérgén, hogy ugy helyezzék el az 
egyeseket, amint az állani szokott, a 
melyfelől  forró  délvidéki szél fuj,  amely 
részével valamelyik égtáj felé  fordul.c 

Ez képezte alapját annak a tény-
nek, hogy az erdőtenyésztők a cse-
metekerteket lehetőleg abban a zóná-
ban és olyan talajon telepitik meg, 
amelyben az ott nevelt csemetéket Ül-
tetni  fogják. 

Paál Jiaoi nyűg, erdőíőméraök*. 
(Folytatása következik.) 

RepQlögép vonult el városunk fe-
lett csütörtök reggel kilenc órakor, 
nyugatkeletí irányban. Majd pénteken 
és szombaton több repülőgép is ke-
rengett ismételten errefelé,  a közön-
ség nagy érdeklődését keltve fel.  A 
repülőgépek illeni utja kétségtelenül a 
hadgyakorlatokkal függ  össze. 

Vasárnap Krisztus Király ünnepe. 
Kaptuk a következő sorokat: Krisztus 
Király ünnepének rendje: Előestéjén, 
szombaton 7—12 óráig, éjfélig  tartó 
Szentségimádás. Minden órában be-
széd. Napján: vasárnap délelőtt ma-
tiné, műsorral, a gimnázium torna-
csarnokában. D. u. 6 órakor gyertyás-
körmenet I — Mindenkit vár az Ur I 
Hódoljunk I Diadalünnepet üljünk I — 
Kérjük a piactéren az ablakokat kivi-
lágítani. 

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesttlet 
törekvő, céltudatos munkájának ered-
ményeként a folyó  évben, mint isme-
retes, egy modern, nagyteljesítményű 
motoros fecskendőt  szerzett be s an-
nak kezelésére az egyesület tagjait 
már ki is képeztette. Ennek az oktató 
kurzusnak a befejezéseként  derék ön-
kéntes tűzoltóink 26 án, vasárnap d. u. 
3 órai kezdettel a lüzoltó-szertár ud-
varán nagyszabású zárógyakorlatot 
tartanak, melynek rendjén, különböző 
oltási gyakorlatokkal és mentési mu-
tatványokkal együtt, a motoros fecs-
kendő működését ís be fogják  mutatni. 
A látványosnak Ígérkező zárógyakor-
lat, mint a múltban, ugy most is nyil-
vános lesz s az egyesület parancsnok» 
sága ezúton is kéri a város és vi-
déke érdeklődő közönségét mínéi» na-
gyobb számban való megjelenésre, 
valamint az egyesület erkölcsi és anyagi 
támogatására. 

Köszönetnyilvánítás. Mindazok-
nak, kik feiejtheteüen  jó uramnak te-
metésén részt vettek, és mélyen sujló 
fájdalmamban  osztoztak, ezúton mondok 
köszönetet, úgyszintén Fried Mór urnák 
velem szembeni sok szívességéért, va-
lamint a Transilvania r. t.-nak a 
küldött koszorúért. Özv. Gáspár Dé-
uesné. 

Szent Imre-ünnepély. A helybeli 
róm. kaih. főgimnázium  védőszentje, 
Szent Imre herceg halálának kilenc-
vember 5-én délután" 6 órakor emlék-
ünnepet rendez. Az ünnepély részletes 

következő "Lzámiban 
c . Ôy SMitadt be ma reggel 
Szászbuda és Sövényes között, miílatt 
a hadgyakorlatozáshoz szükséges su-
lyos hadiszerelvények haladtak rajia 
ál Szerencsére, a híd egyik oldala, s 
néhány gerenda nem zuhant le, s bv 
súlyosabb baleset nem történt Akik 
kozutamk és hidaink rctteniő állapotát 
^merik, mkább ezen csodálkozhatnak 
Hogy nem történik folyvást  rendes 

js még sokkal több szeren-csétlenség I 
A Szóltely Dalegylet két hete nagy 

sikerrel szerepelt Gyergyószentmikló-
mil; A vásár itteni jói is-
mert előadásával gyönyörködtette a 
szép számú közönséget. Oltani lap-
zánk kertel lapszáma részleten és me-
legen foglalkozik  az előadással, külö-
nösen hangsúlyozva annak sikerét >a 
zenei ítészt illetőleg isc. Szerinte, a 
szereplők .várakozáson és mükedve-

plnlin nyujtottakc. 
Ezután a közlemény részletesen mél-
tatja a szereplőket; s különösen a 
fprimadonnac  (Bede Irén) szép hang-
át, a >szubrett« (Ébert Hajnalka) bá-
»sságát, nagyszerű színpadi figuráiát 
'bonviván elegáns, rutinos játékát' 
«láncos komikus ügyességét, s a 
^ug-testvérek értékes munkáját di-

meg, kifejezve  azt a nézetét is. 
ezeket a látogatásokat később 

andóan folytatni  kellene. Műked-
lecnl l^uP természetesen, a 
másu° örömmel vesszük tudo-

"eje-
a város értesítése szerint, 
den  kötelesek min-
lenteni alf''®^®®®''̂ ®^  beje-
ezT az hivatalnak. Akik 
dek zés ^ ^ ^ ren-
delt kárért ^ s^enve-

póllást kapnak. 

iegyek kaDhS*®"*̂  Egyesületi sors-

cukrászdábanVí?i 
1930 decembw '̂® ^ ^ ""^ás 
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Haják Károly, a marosvásárhelyi 
.zeneiskola hirneves tanára, hegedíi-
müvész f.  hó 18 án Székelykeresztu-
ron rendkívül sikerült hangversenyt 
rendezett. Behízelgő szépségű, finom 
művészi jáiékát a mcgjeleitt nagy kö-
zönség lelkes megértéssel, szűnni nem 
akaró tapsokkal fogadta.  Haják méltó 
kisérője zongorán, az ugyancsak ki-
váló nevű, Láni Oszkár dr. volt. 

Nyilvános köszönet és nyugtázás. 
A polgári kör temetkezési egyesülete 
az elhunyt férjem  után járó temetési 
járulékban 10,000 leüt fízetett  ki, mely-
nek felvételét  nyilvánosan is elismerve, 
egyúttal ez uton is köszönetet mon-
dunk az egyesület vezetőségének ^ a 
gyors és pontos kifizetésért,  özv. Gás-
pár Dénesné. 

Késő elégtétel Szendrey Júliának. 
Ez volt a cime Nagy Elemér tanár 
előadásának, amely a helybeli ref.  ta-
nitónőképző mult vasárnapi irodalmi 
délutánjának alapgondolatát fejtette  ki, 
s egyúttal gerincéül, vezérfonalául  szol-
gált a vonzó és érdekes műsor többi 
részének is. Az előadás, melyet a 
szerző gyengélkedése folytán  Lévay 
Lajos dr. tanár olvasott fel,  egyik leg-
finomabb,  legértékesebb megnyilatko-
zása volt Nagy Elemér gazdag szel-
lemének, átfogó  irodalmi kulturáltsá-
gának, formában  is választékosra mun-
kált, gyönyörködtető alkotás. A Mikes 
Lajos dr. által nemrég kiadott reha-
bilitáló mű nyomán ismertette a Pe-
tőfi  Sándor felesége,  illetve özvegye; 
Szendrey Júlia élete körül keletkezett 
vitákat, gondosan és szellemmel sora-
koztatva azokat a bizonyítékokat és 
érveket, amelyek amellett szólnak, 
hogy Szendrey Júlia méltó társa volt 
a nagy költőnek. A nagyszámú kö-
zönség az érdekes előadást állandóan 
a legéberebb figyelemmel  hallgatta, 
valámint az annak keretében sorra 
4<erült szavalatokat, énekszámokat is. 
A. Weress Margit tanárnő, Nagy 
Etelka, Báthory Margit, Gálffy  Ju-
lia. Szabó Margit, Váró Eva, Jeney 
Judit, Tárcza Ida, Fábry Magda, Ke-
resztes Nagy Mária, Gyulay Margit és 
az intézeti énekkar — Seprődi Anna 
vezetése alatt voltak a műsor e 
részének — velamennyien minden el-
ismerést megérdemlő — sikeres sze-
replői. A Még alig volt reggel c. dal 
megzenésítése helyi szerző uj alkotása, 
a közismert Révay Györgyé, aki ez-
úttal is értékes tanújelét adta finom 
invencióju dallamszövő tehetségének. 

A szombatfalvl  if]u8ág  sikeres 
szüreti mulatsága. A szombatfalvi  if-
júsági egyesület f.  hó I9 iki szüreti 
mulatsága ugy erkölcsileg, mint anya-
gilag sikerrel végződött. A mulatságot 
megnyitó diszes menet délután 4 óra 
tájban indult el a népháztól, s a főbb 
utcák bejárása uíán ismét a népház-
loz tért vissza. Festői látvány volt a 

csőszlegények és leányok diszes öl-
tözete a felvonuláson,  a nők négyökrös 
szekéren, a fiuk  lóháton járták be a 
várost. A műsor este fél  9 órakor 
cezdődött egy páros jelenettel, amely-
ben Sándor Mariska és Mátyás Sándor 
ügyeskedtek. Ezt egy egyfelvonásos 
színdarab követte, melyben Imre An-
nuska, Péter Ilonka, Gothárd Ilonka, 
Máté Ferenc, Szabó Márton, Gothárd 
stván, Molnár Lajos, Imre Gáspár 

szerepeltek. A kis színdarab nagy de-
rültséget váltott ki a szereplők helyes 
és mulatságos alakitása folytán.  Ez-
után a csőszfiuk  és leányok magyar-
szólót táncoltak, melyet közkívánatra 
meg kellett ismételniük. — A felűl-
fizetéseket,  a közönség szives pártfo-
gását, "Úgyszintén a szereplők szives 
közreműködését ezúton köszöni meg 
lálásan a rendezőség. 

A nagyérdemű  Jiözönség  szives tudo-
mására hozom, hogy BcthUn-u.  21 szám 
alatt 

fehérftemü-varrodái 
nyitoHam.  Elvállalom  Mengyék,  női  és 
férfi  fehérnemük  készüésél,  gobelin,  perzsa 
munkák  varrását,  kelimek  kontúrozását, 
diványpámak  slb. montirozását.  a leg-
messzebb menó igényeknek  megfelelően, 

Tanuló  leányok  felvétetnek. 
Szives fárifogást  kér: 

LÁNYI  BRUÓaé. 

Ha  ió rádibt  akar,  ha tisztán, él-
vezettel,  zörejmentesen akar  hallgatni, 
csak a 

RAPID 
Kossuth-utca  20 sz. alatti  üzletében  vásá-
roljon. — Gépek üzemben bármikor  meg-
tekinthetők.  Nagv  választék,  2500 leutól 
kezdve,  Rádióanód  akkumulátorok  szak-
szerű  javüását vállaltuk. 

Figyelmeztetés. Egy előfizetőnk 
panaszolja, hogy lapunkat nem kapja 
kézhez, bár az a községbe kiérkezik, 
mert egy tisztviselő visszatartja, elsik-
kasztja a lapot. Figyelmeztetjük az 
illetőt, hogy ha az elvek ellen való 
küzdésnek ezt az alávaló módját meg 
nem szünteti, leleplezzük és a legszigo-
lubb megtorlás érdekében mindent el 
fogunk  követni. 

Piaci árak. A buza: 75—85, rozs: 
.s60- 65, árpa: 50—55, zab: 34—38, 
lengeri: 60—65, burgonya: 14—16 
leu vékánként. V—<<• 

Fülöp Áron MiMl tízéves dffllék 
Vissíahivta Ide meghalni Fülöp Áront, a 

tüxeslelkü sxékely költőt egy ilyen fáradtfényü. 
nssi napon a >vadgalamb busongásán* s a vad-
rózsák tövlsruháa emlékén kívül a s«ül6föld, 
a Székelyföld,  amelyen aaért oly^n pirosak a 
csipkerózsák s azért olyan elfelejtbetetlenek  a 
virágok, mert évszázadokon it emberstiy vére 
öntözte azokat, s azéit bestéi olyan búsan a 
vadgalamb, mert még 6 is megszánt minket... 

Fülöp Aron az utolsó székely hegedős, 
ki elzokogja Attila népének nagy tragédiáját: 

Visszavonás  átkán,  egyik  a más ellen/ 
A gyűlölködésben  sohasem pihenjen! 
Soha be ne lássa, mi a saját vétke! 
S időktől  időkig  bűnhődjék  meg érte !* • 

A székelyudvarhelyi református  kollégium 
ifjúsága  ebben az évben is hatalmas őszirózsa 
koszorút helyezett, kegyeleti ünnepség mellett, 

»Fülöp Aron boldogfalvi  sírjára október 22-én. 
L. L 

Köszönetnyilvánítás. Hálás köszö-
netünket ezúton is kifejezzük  Bogáthy 
Lajos asztalosmester urnák, hogy fi-
vérünk, néhai Török Ferenc sirhant-
jához kerítést készitett, teljesen díjta-
lanul. Fogadja e nemesszivü jóbarát 
hálánk és köszönetünk legőszintébb 
kifejezését  példás cselekedetéért. Török-
testvérek. 

Az Oroszhegyen elfogott,  fiatal 
Szász Domokos elfogatásáról  — mely-
nek érdeme főképpen  az oroszhegyi 
Magyar! K. Dénesi és a két Bálintot 
illeti meg — mult számunkban már 
megemlékeztünk. A megindított birói 
vizsgálat most a rossz útra tért, foszto-
gatás és lopások vádjaival terhelt, 19 
éves korondi legény korábbi bűncse-
lekményeinek, s előéletének alapos ki-
derítésén fáradozik.  Szász Domokos 
egy bűne miatt a helybeli törvényszék 
iiélete alapján már a mult évben Sza-
mosujváron a fiatalkorúak  fogházában 
-volt büntetésének kitöltése céljából el-
helyezve. Innen való megszökését 
Szász Domokos maga ugy adja elő, 
hogy a f.  évi január 15 ikén társaival 
a foghézkertben  kellett munkálkodnia, 
mikor a kerítés mellett egy hosszú fát 
látva, arra szökési szándékkkal birte» 
len felmászott.  Azonban küntről egy 
arra járó úrféle  észrevette és lármát* 
csapott, mire az őrök előszaladtak. 
Ekkor a fáról  leugorva, egy az udva-
ron levő kovácsmühelybe bujt, ahol 
nem találták meg. Később, mikor már 
az őrök nem mutatkoztak, átugrott a 
kerítésen és Szováta felé  indult. Ezu-
tán, miközben egy puskát is szerzett, 
különböző helyeken több kisebb bűn-
cselekményt követett el. Juliusban Gyér-
gyószentmíklós felé  ment, a Libánon 
át, ahol egy utmenti házikóban több 
csendőr tartózkodott. Minthogy ezek 
fegyvert  láttak nála, megállították, s 
mert nem tudott fegyvertartási  enge-
délyt mulatni, megindították Gyergyó-
újfalu  felé.  Útközben a nagy meleg 
miatt is nagyon megfáradva,  egy ár-
nyékos fa  alá pihentek le. Itt ő egy 
•óvatlan pillanatban hirtelen felugrott 
és bicskájával — melyet a korábbi 
motozáskor nem találtak meg nála — 
hamar egymásután mind a két csend-
őrt fejbeszurta.  Előbb az egyik csend-
őr tért magához s talpra ugorva ra-
gadta őt torkon, aztán a másik sietett 
ennek segítségére, de ő bicskájával 
hadonászva, rugdalózva védekezett, 
miközben (ezt kézenszurva) el is vette 
egyik csendőrtől a fegyvert,  majd meg-
futamodva,  eldobta azt. Menekülése köz-
ben egyik csendőr többször utána is lőtt, 
de nem találta, s Ő a közeli erdőben 
eltűnt. Később társa is akadt, akivel 
együtt lopkodtak, s így kerültek el 
Oroszhegyre, ahol elfogatása  történt, 
ami már ismeretes. 

X Príma aprított tflzifa  kapható 
Bul. Reg. Ferdinánd (Kossuth-utca) 12 
szám alatt. Áruközpont. 

A marosvásárhelyi kereskedelmi 
és Iparkamara közleménye. A brassói 
iparfelügyelőség  a kolozsvári minisz-
teri igazgatóság 26410—1930 sz. ren-
delete alapján közli, hogy f.  évi ok-
tóber 1-től kezdődőleg mindazok, kik 
gép- vagy gépalkatrész vámmentes 
behozatalát kérik, a következőket kell 
teljesítsék a kéréssel kapcsolatban : 1. 
A kéréshez csatolandó az eredeti 
számla, ennek két az eredeti nyelvén 
kiállított, továbbá 4 román nyelvű 
másolata; bemutatandó a tárgyak 
pontos leírása, hogy könnyen lehessen 
azokat fel  smerni az igazolás alkalmá-
val. A több lapból álló számláknál 
pontosan feltüntetendő,  hogy hány 
lapból vannak összeállítva. A csoma-
gok megnevezendők és a számlában 
feltüntetendő  a bruttosuly, valamint 
a tárgyak nettó súlya. Hasonlólag fel-
tüntetendő a számlában a tárgyak 
neme és az anyag, melyből azok elő-
állíttattak. 2. A számlákhoz csatolan-
dók fényképek,  vázlatok vagy rajzok 
az összeállítottan érkező gépekről, 
midőn pedig azok szétszedett állapot-
ban érkeznek, ugy azok részeiről, hogy 
az alkotó darabok könnyen megálla-
píthatók legyenek. 

Mttg |« l«n l a „ V i d á m N y a l v g y a -
k o r i ó " o k t d b a r l s i A m a . A >IOO újság-
cikk alapján románulc szerzői kitűnő román-
magyar folyóiratának  most jelent meg a máso-
dik száma. A folyóirat,  mely a nem román 
nyelvűek román tudásának gyarapítását és tö-
kéletesitését tüste ki feladatául,  ebben a számá-
ban is kiválót nsrujt. Ügyesen összeválogatott 
újságcikkek módszeres fordítása,  humoros ap-
róságok, anekdoták, viccek teszik olyan válto-
zatossá a lapot, hogy az olvasó nyelvtudása 
szinte észrevétlenül fáradság  nélkül gazdagodik. 
Szerencsés kézzel válogatták ki közlésre Cara-
gialenak, a legkiválóbb román Írónak, egyik 
pompás humorral megirt kis jelenetét, mely 
párbeszédes formájánál  fogva  elsőrangúan kap-
csolja össze a beszélgetést, humort és nyelvta-
nulást A folyóirat  mindezeken kivül praktikus 
nyelvtani utmuUtásokat ad, egyben az előfor-
duló szavak jegyzékét is. A szerkesztői üzene-
tek rovatában az olvasók kérdéseire ad felvi-
lágosítást és egyben folyamodvány-mintákat  is 
közöl, ebben a számban egy nagyon is aktu-
ális, adóhalasztást kérő folyamodványt.  Ennek 
a rendkívül haszios és élvezetes folyóiratnak 
előflzetési  dija félévenként  100 leu s egész évre 
200 leu és egyes szám ára 20 leu. Megrendel-
hető a kiadóhivataltól, Cluj, Cal Reg. Ferdi-
nknd 31. 

X Találtam f.  hó 23.án, csütörtö-
kön este az Udvarhely és Boldogfalva 
'közötti országúton, egy női kézitáskát 
(ridikült), melyben egy csomó kis 
kulcs, és még többféle  apró tárgy van. 
Igazolt tulajdonosa átveheti sósfűrdői 
lakásomon, ifj.  Fernengel Gvulánál. 

X A kolozsvári konzervátorium-
bbn tanított módszer szerint okleveles 
éhek- és zongoratanárnő ének- és 
zi)ngora-órákat ad. Beiratások az ál-
Umi elemi leányiskolában d. e. 11—12 
é$ d. u. 4—5 óráig. D. Eötvös Mária. 

X Zongora, átköltözés miatt, min-
dén elfogadható  áron eladó. Cim a 
kiadóban. 

hára kimenve, vettem észre, hogy vérzem, SiitŐ 
akkor a ballapockámon sebzett meg két buo-
dán keresztül ért a szúrás, a sebet Balázs 
Jánosné mosta ki Én ezt akkor elhallgattam. 
Sütő azonban eldícsekedte. Tudom azt is. hogy 
másokat is fenyegetett  megszurással s egyszw 
állítólag egy borjúnak, ame'yet vidéken vásá-
rolt, szúrta ki mind a két szemét, mert a> 
nem viselkedett neki elég csendesen. 

Farkas Kálnia. 

Klftdötul̂ donoa  : » Könyvnyomda R.-T. 
Odorhoia-Saékelyndvfcrbely^ 

1 0 0 m m . r ó p a e l a d ó 

B o k o r n á l a R ó k a v á j o s t a n . 

Pubiicaţie de licitaţie. 
Subsemnatul curator al massei 

falimentului  Fritz Károly comerciant 
din Odorheiu în conformitate  cuhotă-
rârea consiliului creditorilor aduc la 
cunoştinţă generală, că în ziua de 1 
Noembrie  1930 ora 16 se va vinde 
prin licitatiune publică la faţa  locului 
în Odorheiu Str. A. Mureşanu No. 22 
una garnitură sufragerie  compusă din 
o masă, 6 scaune, 1 bufet  şi l vitrina, 
cu preţ de strigare de 5000 Lei. Li-
citatorii vor depună la mâna curato-
rului garanţie de 10®/o după preţul de 
strigare, şi preţul de cumpărare cum 
şiimpozitulproporţional 11 vor plăti în 
termen de 3 zile în mâna subsemna-
tului curator, 

Odorheiu Ia 24 Octombrie 1930. 
Dr. Molnár Imre advocat, 

curator de massâ. 

K y l l t t é r . 
t rovat kfiileméayeiért  a sierketstő oem vállal 

felel̂ BBéget, 

Á r v e r é s i h i r d e t m é n y . 
Alulírott, mint a Fritz Károly 

székelyudvarhelyi kereskedő csődtö-
megének gondnoka, a csődválasztmány 
határozata értelmében ezennel közhíré 
teszem, hogy 1930 november l én 
d. u. 4 órakor a helyszínén Str. A. 
Mureşan 22 sz. alatt nyilvános árve-
résen eladom a tönjeghez tartozó 1 
asztal, 6 szék, egy ebédlő-kredenc és 
1 vitrinből álló ebédlő berendezést. A 
kikiáltási ár .5000 leu. Az árverezni 
szándékozók kötelesek a csődtömeg-
gondnok kezéhez 10®/o bánatpénzt 
letenni. A vételár és az ezután járó 
állami illeték pedig 3 napon belül 
lefizetendő  szintén az alulírott tö-
meggondnok kezéhez. 

Székelyudvarhely, 1930 okt. 24 én. 
Dr. Molnár Imre ügyvéd, 

csődtömeggondnok. 

Á r v e r é s i I t i r d e t m é n y . 
T&etura (Vágás) falu  korcsmája 

1930 évi okt. 31-én d. e. 10 órakor 
a faluházán  1931 január l ével kez-
dődőleg 3 évre nyilvános árverésen 
bérbe fog  adatni. 

Kikiáltási ár 17.500 leu. Bánat-
pénz IO®/o. 

j Közelebbi feltételek  az elöljáró-
ságnál megtudhatók. 

Tăetura, 1930 okt. 10. 
A > e l ö l j á r ó s á g . 

A velem történt szomorú eset ügyében 
a következőkről szeretném a közönséget táj^ 
koztatni, kérem a t szerkesztő urat, hogy 
nyüatkozatomat, felelősségemre,  közzétenni szí-
veskedjék. A szemem kiszurását megelőző na-
pon, ssept 17-én engem SütŐ Lajos szekérrel 
Fenyédre küldött, 600 leu előlegre adott pénz-
zel, hoKy disznót vásároljak. Minthogy Fényé-
den nem tudtam vásárolni, innen Máréfalvára 
mentem, hol szintén nem tudtam vásárolni. Itt 
azonban ismerősökkel találkozva, velük kocs-
mába mentem, s megittasodtam. Ilyen állapot-
ban, magam sem tudom, hogyan, éjjel Kápol-
násfaluba  mentem szekéren, ahol már kijóza-
nodva, Bodó Dénes kocsmájában megvacsoráz-
tam, ,s a lovaknak szénát vettem. Reggelre 
Udvarhely felé  hazaindultam, útközben meg-
állva Homoródfürdőn.  Alig kértem és kaptam 
2 deci bort, mindjárt megérkezett ide — Rá-
kosUioz — Sütő társa, Orbán Lajos auión, 
majd csakhamar másik autón Sütő Lajos is-
Három soífur  volt velük és Orbán Lajos mind-
járt nekem jött és balról is, jobbról is pofon-
ütött. Ekkor Sütő is veini kezdeti, s Rákosi 
szabadított ki a kezeik közül, mire kötelet 
kezdtek keresni, hogy a szekér után kössenek. 
CUentállásomat látva, később ezt meggondolták, 
s leültek egy asztal mellé, mire én is odamen-
tem. Kértem őket: tudom, hogy hibás voltam, 
de megvertetek, most hát legyen vége ennek 
a dolognak; engedjétek hogy befogjak  s a 
szekérrel hazamenjek. Ellenezték, mire én Is 
leültem Sütővel szembe, aki bort, s ennivalót 
kért Ene azt mondtam: kérjed csak, mert 
Orbán Lajosnak van vagyona, amiből fizethettek. 
Orbán is még heccelte Sütőt mire ez a villáját 
dühösen a szemembe szúrta. Meg kell jegyez-
nem, hogy nem ez az első eset, mikor Sütő 
megszúrt. Egy évvel ezelőtt egy kedden este 
munka után — mikor más cégnél dolgoztam 
— «gy pohár sörre kocsmába mentem, ahol 
Sütő is jelen volt. kötekedő kedvben. Kezet 
fogtunk,  s mellSm ült, s egy idő múlva bil-
vallamon ütésléiét éreztem. Később, a kony-

Corpul portăreilor dia Cristar. 
No. 1212—1929 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul grefier  prio aceaR'ă 

public, că îo baza deciziuaii Nr. 
25327/1928 a judecătoriei din Oradea 
Şl deciziuoi No. G. dela Judecătorie 
de Ocol din Cristur îa favoarea  rec^a 
maotului B'irma Domocos şi Comp. 
din Oradea repr. prin adv. Dr. Elekes 
Domokos şi Elekes Déoes advocaţi 
din Cristur contra pentru tucassarea 
creat.ţei de 21511 Lei capital şi ac-
ceBori ae fixea'â  termen de licitaţie 
îa ziua de 11 Nomhrie  1930 ora 15 
<i. a . la faţa  locului ia comuoa Săa* 
georg- păiureni uodf  8b vor vindi 
prin licitaţiune publică judiciară roo-
bilisr de ca<ă îa valo&re ae 7100 L'i. 
lü caz do nevoie şi aubpreţul de 
ctttiaare. 

Pretenziunea care e de incuBsat face 
21211 Lei capual şi dobâuile cu 
12*/, socotită dela 2 Augo^t 1928 
iar epcHdlu pâi ă bcum 4862 Lsi. 

lairucât loobileie car! »juag U 
licitaţie ut fi  tOBt sechestrate şi de alţi 
şi de t-cen^a Ş' ar fi  câştigAi dreptu 
r.ie de acoperire iiciiaţi* prozoutâ 
e«te ordona'ă ş' îi faeorut  acestora î j 
Beozul art. LX. 1881 §. 81. 192. 

Cristur, li 18 X. 1930. 
V. SiriHuu ponăreL 



4. oldal. SZÉKELY KÖZÉLET 1980 október 26. 

Rendkívül olcsón árusítom a raktáron levő összes k?s8 ruhákat, kabátokat, esököpenyeket, 
r ö f ö s - ,  k ö t ö t t - , s z ö v ö t t - és rövidárukat, paplanokat, esőernyőket, 

szönyegresztiiket, valódi bőrrídikülöket L Ö B L R . Str. Pr. Elisabeta (volt Bethlen-utca.) 

Î fftdó  Str Principesa Maria—Szent 
^ Imre-nfca  14 szám alatt egy 3 
siobás földsiinti  lakás én «gy 2 sso-
1)âs iilcáí jkQlei'éü Iieilíség. — Érte-
k ezBl dr. Cönfij  és dr. Melnár Hgyvé-
dek iredájábaa lehet. 
Oorpüi Foriăreiinr T('ibuua:u ui dm 

Odórbeiu. 
Nr. G 1158-1930. 

Publicaiiune de licitaţie. 
SubseiDD&iul delegat jaderá'oresc 

prio aceastA publică, că Ia baca da-
cisittsii Nr. 1168/1930 jud. ocolului 
OcUiid Ia favoarea  reclamaotulut Mir* 
len Li jo) re pr prÎD td vocitul Dr. 
Jádoi Doaoltoi) pestru ioc»tiarea cre-
ai ţ̂ i de 1807 Ltti capiul şi seoftsorü 
se Bxeseă ternei do IÍGÍt&tie pj ziui 
de U7  Ociomwie 1930 ora 15 m, p. 
>4 faţa  iocului ii oomuoa Obinu? U 
casa uraáriteruiu u«d-< 8« vor viade 
pria Jiciutiuiiei pnbhcă judiciară S 
buc. cal Ib faloarea  de 16000 Lei. 
Is caz de Devoie şl sub preşul de 
68tl«are. 

lotrucâi mcrbilele cari ajuDg la 
Ucittţie ar fi  fost  execv&te şl de alţii 
şi aceştia şi ar â câştigat dreptul de 
acoperire, licitaţia prezentă este ordu-
nata şi !a favorul  acestora in sencul 
art LX. 1881 § 192. 

Ocland ia 16 Octomvrie 1930. 
A. Agyiigftls. 

delegat judecătoresc. 
wmtrmmwmmmM  • mB»mmwnmwmmi 
Tábor-utea "Z  szám alatt egy 
bútorozott szoba olcsó bér 
melleit azonnal kiadó (eset-

leg bútorozatlan is). 

Rádiót 

Értesítés. 
Tisztelettel értesitem a helybeli 

éB vidéki kOzDoaéget, hogy 02v. Szabd 
Jézsefné  vendéglője a régi h^lyéti: 
Árpőd utca 29 szám alatt alkalaas 
helyéo, a hireS „B&tó féle  házbaa* vas, 
ahol jö herok, miadefiféle  italok, hideg 
és meleg ételek mérsékelt árban álla-
nak 8 kOzOBBég reodeikezésére. Udvari 
beáJló 1 
^ Tisztelettel: 

R a n c z Jftnos  kimér6. 

Sipos fómérnök  háza és kertje — 
elköltözés miatt — jatányos 

áron eladó : Orbán Balázs-u. 62/b. 

H ö l g y e k j e l s z a v a : 
ondoláltaBBUuk Nagy Ferioél, ahol 

ODdolálás. . 15 leu 
maaikiir . . 10 ,, 

Borravaié beane iogialtetik. 
Ondolécló RAbert. 

Tisztelettel: Nagy Ferenc fodrásr 
KoMhUth-u 1 és 43 ezám. 

Székelyttdvárbelyea is kapható 
nár a világhirh németországi 

„Extrol" folyékony 
folttisztitó  szer 

a Gáspár és Papp féle  tttletben. 
Minden háziasszonynak érdeke, 

hogy a háztartásában ott legyen. 

Értesítés. 
A Tevő k^r ezivM (adomâaâra 

hözom, bogy « FrKc-féle 
^ v a s k e r e s k e d é s t ^ 
megTAttem, melyet mmgam fogok 
TexetnI. 

A T e T ö k sxives párlíogAsát 
kérve* vagyok teljes t l is te le t te l : 

BOCSKOR ZSIGM09ÎD. 

oe Tásároijoo. mig meg nem ttkíoti igen jdl 
DOködó kéaiQlékeimet: Philips ciörek. Wei'o. 
traQSiformitorok.  LţHWd-kOQdeazitorok. isak-
tod&iial öMSéiliitott itereléa biztoattjAk ve-
TÖim Biép BiineietO, erfia  hangját Disies és 
(>gf88«rabh  kivitelben. Reioarti, Hartley-, 
Situtroâyoe-, Buper kapcsoláMkban vannak 
épitve. Kaphatók 6, 9; 13 havi résiletfize 
téeekre is 
2 ei9?et 3300 SfOO  L 9 t. .. . . . . 4000, 4«00 ét 6800 L « .. . . . MOO, &a00. 6000 í$  6500 L 6 T700. eroij 10 000 L i'oliKl«eo-lltro>9iip«r-Tevő (c'irb . , )2.000 L ü. t dlitM kiTiMlbni (utill OitsailliUn) . lo.roo L KkpMh->iip*f*«f6  (ir̂ n) . . . . 14.400 L Ffitő'akku*alitorok  . «00, 760. 960 ét liUSO L 
Aî ödikkomuliiok: » » 

noe L' 3600 L) roo l 
AB<}d9<(iUk 20-176 Tol. «lúfuifllM-ftkk«l  (WljM«ii s8rfj«>«tM  ;) 2000 ét 2600 L Hamgtséiék a Itgjokk grtirtBte7okb«& 1000-ÍS09 L-ig 

Ha dIocs megelégedve rádíójáviü, aserel-
tpsif  ojra. Ssprelési díj mioden lámpa után 
köratbemi 200 L. 

J a k ó A . t.nár 
rádió technikai műhelye. 

OJorheiu, Strada Draeiliuă 
Per árel pc â fi  JudecătefiH  Gristar— 

Odor&el. 
Nr. 3013-1930. 

Publicaţiunede licitat ie. 
Suboemaatul poitflrei  prio aceapta 

publira fo  buza «iecizíaoti pub Nr. 
11Ö4/1930 şi No. G. 5288/1930 a Ju-
decătorie! de Ocol dÍQ Olnrheiu ia 
favorul  rrelumtQfculul  Keul Gveiirgbo 
rípr. prln advocatul Dr.Fodor B'oIdifcSár 
pentru fúcasarea  creanţei ds 3589 leí 
şi accesorii fîxtisză  termoiiul de ü-
citaţie pa aiua de 3 Novfímhrie  1930 
om 16 îa f&ţa  loculn! ia ccoiuoa 
Mujoa unde «e vor vicde prin licita 
ţiunc publică judiciară mobilele: un 
dolap 1 ogiiadă 1 pore. 3 căruţa, 
fiOO  Kgr. Jearne, 3 c^re fâ^.  50 Kgr. 
fier,  35 Kgr. vese d^ bufft'orie,  39 
bucăţi uBc't fierărie.  15 p&cb. bumb«e 
2 cântar, 1 ră-boi de ţ^sut, 1500 ţ'ilă. 
şi 4 căruţa pţarră in valoare de 23600 
Leij Iq ctii de lovoi? şl sub preţul de 
estimBro. 

Preteuziucea care e dd i.ca&8«t 
face  3585 L(>i capital, dobâfl'ile  ' cu 
12V« socotită dia 16 Sept 1930, iar 
spesele pâvă acum etawrite ii 1993 
Lei. 

lotrucât iBobiiele cari ajuog U 
licitaţie ar fi  fost  execvate şi de alţi 
şi acufitia  şi ar fi  câ^tigut dreptul da 
acoperire iicittkţia prezeoră este ordii> 
oată şi îu fevorut  ncestora Îb seozul 
art. LX.: 1881. 192 

Odoiheiu la 9 Octombrie 1930 
Bălăsescn porărdl 

Dela judecâtofid  rurală diu Crlslur. 
No, G. 3591-1930 

Publicaţie de licitaţie 
Subsenoatul poriărei prin aceasta 

puh' c. ră ÎQ biîza decisiunii Nf>.  G. 
3591 —193U a Judecă'oriei rurd ă du 
Gribtur, îa favcrul  rtciaBaoialui ao* 
ţia lui Joó Fraocisc dio C^cboşti repr. 
priD Piterfy  Albert ş Dr. GálífyZit-
ián adv. díD crifitar  peutru 
creai ţM de 5000 Iti şl acc. se fix^aîă 
ierm«D de licitaţi» űe 10 Noemhrie 
1930 ora 10 la i ţi !ccu uj h co«. 
Crietur uode ê vo-" vinde piiu lici-
taţ une pub irâ judic'cră pst. tc^ur.ii, 
duláp, ogliodă şi ele. î j vâloard de 
8500 Iei In c 2 Qcco>â ş preţul 
de estimare. 

Crls'ur, h 18 X. 1930. 
V. iilriaBU portărel. 

Eladó egy 12 szobából álló, 31 
méter hosszú, 10 méter szélességű 
b&z faanyaga,  ajtókkal és ablakok* 

kai együtt 
Cím: B a r t h a J á n o s 

Zsigmondtelep Zetelaka. 

Ha elegáns és szép C Í p Ö t ^^^^ vásárolni, ugy 
kertsse fel 

Dobrai Károly 
cipő-üzletét, 

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

r w w i nşşFin n fi  1 
Tejfermékekkeí  foglalkozók 

felszólittatnak,  bogy november hé 
4 éu d. e II éraker ais udvarhelyi 
Ka^ţar Pâri Üléstermében me.̂ -
jeleuui asiveakedjeoek, érdektik meg-
védéaének megbenaélé̂ ére. 

No. 454—1930—31. 

Convocare: 
Comitetul şcolar al liceului »Şt. 

O. losif  din Odorheiu, convoacă în 
adunare generală exatraordinară, con-

"7 form  regulamentului comitetelor şco-
Â l l a n f i n  n a a v r a k f i S r  P® membrii, cari compun. A u a u u u Q a j ţ y r a K i a r adunarea generală dela liceul »Şt. O. 

losift  din Odorheiu, pentru ziua de 
26 Octombrie 1930. La ordinea zilei: 
aducerea Ia cunoştinţă adunîrii gene-
rale ordinul Casei Şcoalelor No : 26094 
din 30 Septemvrie 1930, în chestiu-
nea lemnelor cu care a fost  păgubit 
de către Ambrus János în anul 1926,. 
şi eventuale propuneri. — Dacă nu-
mărul mebrilor convocatţi nu va fi-
cel legal, adunarea se va ţine în Du-
mineca urmetoare, 2 Noembrie. cu. 
orice număr de membrii. 

Preşedinte: Ion Steriopol. 
Secretar: Kulcsár Francisc. 

mindenféle  flnom  férfi-,  gyer* 
mek- éü vidéki kalapokban, 
sapkákban, ölesé áron. Férfi-
és B$i kalapok javítását 

vállalom. 
Szives pártfogást  kér: 

K f S Z I ^ I I B  AIaUMUT 
volt Eötvös-ntea. 

No. 455-1930—31. ~ 

Publicaţie de licitatíe. 
Comitetul şcolar a liceului »Şt. 

O. losif*  din Odorheiu publică licita-
ţe publică pentru vinderea unui pian 
uzat, marca Pleyel, proprietatea aces-
tui comitet şcolar, şi care conform 
avizului maestrului de muzică nu mai 
este utilizabil pentru şcoală. Doritorii 
de cumpăr vor înainta ofertele  lor în-
chise până în ziua de 15 Noembrie, 
cunoscănd că preţul dela care pleacă 
licitaţia este de Lei 8000, Pianul se 
va adjudeca asupra celui care va 
oferi  cel mai mare preţ. 

Preşedinte: Ion Steriopol. 
Secretar: Kulcsár Francisc. 

A helybeli Şt. O. losif  liceum is-
kola bizottsága november 15 én nyil-
vános árverésen eladja az iskola hasz-
nált, Pleyel márkájú zongoráját. Az 
árverést, mely 8000 leunál kezdődik, 
zárt Írásbeli ajánlatokkal tartják meg. 

A helybeli Şt. 0. losif  liceum is-
kolai bizottsága oct. 26 ra az iskolar 
bizottság tagjait közgyűlésre hivja. Ha 
a tagok kellő számban meg nem je-
lennek a közgyűlést november 2 án a 
tagok számára való tekintet nélkül 
meg fogják  tartani. 

A PriDcipesa Elisaveta (Beth!ea u<ca> 
10 szám alatti Kiaraktárban újból meg-
kezdettem a palackos borok áruaitáaát. 

Tiszta c^ereUvegek elleaebou lite-
reokéDt 34 leuérl áruaitoai ott többek: 
közOtt a követlie/.Ö fajborokat  t 

8om éfi  BuskoUly dr. Adorján alba-
iuiiai ternóiébÖ!. Ho«i£ua»KÓi Knu Antal terméiébfil. Vámoeutlvarhelyi dr. PalfTy  „ 

Ndgyobb vételuél áreogedméoyt adok. 
5z5lldsi Samu. 

Olcsón szerezheti be öszi szükségletét Jakab Gyula divatüzletében. 
Legújabb mintájú sima bársonyok, divat üanellek 45 leutól, női és férfi  nagykabát- és ruhaszövetek, tennisa-
flanellek  25 leutól, Bélelt és béleletlen bőrkeztyük, gyapjuharísnyák, ingek, sapkák; divatos egyszínű bordü-

rös szvetterek és gyermek-szvetterek. 
E s ő k ő p p e n y e k , M e l e g ffianetl-nadrágok,  N a g y v i l a s z t é k I 

Könyvnyomda RéezTéiyt&rsaBág Odorheiu—Székelyudvarhely. 

Előnyös 
alkalom! 

A összes raktáron levő férfiöltöny-  és kabát-
szÖveteket, női kabát- és ruhakelméket, úgy-
szintén egyes á r u c i k k e k kihagyása miatt, 
f e l t ű n ő  o l c s ó n i r u s l t o i n . 

Hirsch Rudolf 
posztó-, divat- és kézmüáruk kereskedése. 

K é r e m a k i r a k a t a i m a t m e g t e k i n t e n i ! 


