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A s z a t m á r i n a g y g y ű l é s . 
A szatmári nemzetgyűlésnek az 

a kinyilatkoztatás ad nagy jelentőséget, 
amelyet megyénk képviselője : dr. Ab-
rudbányai Ede, mindjárt az elnöklő 
Bethlen György nagyszabású meg-
nyitó beszéde után, terjesztett hatá-
rozati javaslatképpen a nagygyűlés 
elé, hatalmas, lelkeket megrázó beszéd 
kíséretében s amelyet a nagygyűlés 
szűnni nem akaró tapssal és éljenzés-
sel emelt határozattá. 

A kinyilatkoztatás teljes szöveoe. 
Az Országos Magyar Párt szat-

mári nagygyűlése fájdalmasan  állapitja 
meg, hogy a román impérium tizen-
kettedik esztendejében Románia magyar 
népe a gazdasági elszegényedés, jog-
bizonytalanság és a kulturális elnyo-
más lejtőjén ismét mélyebbre zuhant. 
— Népűnk ma is messze áll attól, 
hogy az államhatalom részéről abban 
az elbánásban részesüljön, amit az 
emberi jogok és a nemzetközi szerző-
dések szellemében feltétlenül  elvárhat 
és megkövetel. 

A magyar kisebbségi nemzet a 
lefolyt  tizenkét év rendszeres és tuda-
tos gazdasági tönkretétele, az egyen-
lőtlen közteherviselés, az igazságtalan 
megadóztatás folytán  a nyomorral és 
nélkűlözésseímeddő, kétségbeesett küz-
delmet folytat.  A magyar gazda, ke-
reskedő, iparos, tisztviselő és munkás, 
egyaránt ekzisztenciális katasztrófa 
elé néz. 

A törvények alkotása és végrehaj-
tása az állam nacionálista irányzatá-
nak kérlelhetetlen szolgálatában törté-
nik. A magyarság szavát a reakciós 
választói törvény, a zaklató feljelenté-
sek, a kormány szolgálatában dolgozó 
renegátok aknamunkája, a csendőri 
és közigazgatási terror gyengítik és 
fosztják  meg az érvényesüléstől. A 
közigazgatást hatalmi eszközök önké-
nyes alkalmazása kisebbségellenes tö-
rekvések eszközévé alacsonyítja le. A 
kormányok kisebbségi politikáját az 
ámitás, hatalmaskodás és erőszakosko-
dás jellemzi. 

A magyar népet legtöbb helyen 
lelkétől, gondolkozásától és jogos ér-
dekeitől távolálló ellenséges indulatu em-
berek igazgatják. A magyar anyanyelv 
használata az igazságszolgáltatás és 
közigazgatás minden ágából száműzve 
van és ebből a magyar népre mérhe-
tetlen erkölcsi és anyagi kár származik. 

Egyházi és iskolai intézményeink 
ma is a kormányűldözés alatt szen-
vednek. Kulturális életűnk megnyilat-
kozásai ma is, az elnemzetlenitő kor-
mánypolitika akadályán keresztül, 
kénytelenek keserves erőfeszítéssel 
maguknak utat tömi. A magyar kul-
tura fennmaradásáért  emberfeletti  ál-
dozatokat kell hoznunk és félő,  hogy 
népünk rettenetes lerongyolódása mel-
lett kultúrintézményeink az agóniával 
nem tudnak sikerrel megbirkózni. Ta-
náraink és tanitóink hősi nyomorgását 
az államsegély sovány morzsái mitsem 
enyhítik. Az iskolák nyilvánossági jo-
gának elvétele ma is tervszerűséggel 
folytatódik.  A kormányközegek kisebb-
ségellenes intézkedéseit ma is megtor-
lás nélkül tűrik el és nézik el. 

A magyar nép bámulatos türe-
lemmel és törvénytisztelettel viselte 
sorsát a lefolyt  esztendőkben. A tör-
vényes segítség minden fórumát  be-
járta, hogy megrázó szenvedéseire 
enyhülést találjon. Különösen Maniu 
Gyula kormánya felé  tekintett remény-
séggel, mert joggal várta, hogy azok 

a férfiak,  akik Gyulafehérváron  a vi-
lág közvéleménye előtt a teljes nem-
zeti szabadságot Ígérték meg az ösa-
szes itttekó népeknek, végre uj korsM-
kot fognak  nyírni a kisebbségek életé-
ben. A Magyar Párt nagygyűlése meg-
állapítja, hogy ebben a reménységében 
szomorúan és lesújtva csalódott. A 
gyulafehérvári  határozatokból, amelyek 
azt ígérték, hogy minden népet saj4t 
anyanyelvén, saját kebeléből választolt 
fiai  fognak  igazgatni, oktatni és fogr 
nak felette  bíráskodni, semmi meg nem 
valósult. Nyelvünk ma is törvényen 
kívül áll és fiaink  sem az oktatásban, 
sem a bíráskodásban kellő szerephez 
és érvényesüléshez nem juthatnak. A 
világ közvéleménye egy olyan ünne» 
pélyes fogadalom  megszegésének tanu-
ja, amelyre a mai kormányzó párt er-
délyi vezérei I918 ban ezt az országot 
felépítették. 

Az Országos Magyar Párt szat-
mári nagygyűlése ünnepélyesen tilta-
kozik Msniii Gyula, Mironescu és Ti-
tulescu uraknak a világ közvéleménye 
felé  tett kijelentései ellen, mintha Ro-
mánia kisebbségei ideális állapotban, 
a méltányosság és egyenlőség áldásai 
közepette élnének. Ellenkezőleg: üá 
nagygyűlés kijelenti, hogy azt a tény-
leges és jogi egyenlőséget, amelyet a 
kisebbségi szerződés a közélet és ma-
gánélet minden terén Romániára is 
kötelezővé tett, nemcsak megvalósítva 
nem látja, hanem ehelyett még a kor-
mány gazdasági politikája is a kisebb-
ségek nemzeti létének megdöntésére 
irányul. Az ellen, hogy a lemondott 
és jelenlegi miniszterek a világ köz-
véleményét valótlan tartalmú kijelen-
tésükkel hamisan informálják  és ezzél 
a kötelességek be nem váltásáról a 
figyelmet  elterelni igyekeznek, ünnepé-
lyesen óvást emelünk. 

Mindezek alapján az Országos 
Magyar Párt szatmári nagygyűlése 
utasitja a parlamenti csoportot, hogy 
továbbra is elszántan folytassa  azt a 
harcot, amely a magyar nép kulturá-
lis, nyelvi és gazdasági fennmaradását 
óhajtja biztosítani és egyben a nagy-
gyűlés teljes egészében fenntartja  áz 
1928 ik évi székely udvarhelyi nagy-
gyűlés határozatát, amely a pártelnök-
ség kötelességévé teszi, hogy minden 
esetben, amikor a parlamenti harc si-
kertelenségét megállapítja, a magyar, 
kisebbség sérelmeit a Nemzetek Szö-
vetsége elé vigye. 

Kisebbségi szakosztály. 
A kisebbségi szakosztályban Ba-

logh  Arthur volt egyetemi tanár, vár-
megyénk szenátora tett jelentést a 
genfi  Nemzetek Szövetségéhez intézett 
panaszainkról. Az 1928 évi udvarhelyi 
nagygyűlés azt a határozatot hozta, 
hogy a Magyar Párt elnöksége a ma-' 
gyar kisebbség panaszait a Nemzetek 
Szövetsége elé juttassa. Minthogy nem-
sokára a Maniu kormány került ura-
lomra, amely sokszoros Ígéretet tett 
sérelmeink orvoslását illetőleg, egy 
darabig vártunk. Minthogy azonban a 
Maniu-kormány alatt sem javult hely-
zetünk, 1929 juliusában beadtuk a 
Csikmegyei Magánjavak nevű székely 
közvagyon elkobzása miatt a panaszt. 
Ehhez több pútbeadványt adtunk be,, 
így legutóbb kimutattuk, hogy nem 
áll az, ajgit a román kormány sajtója 
hangoztatott, amely szerint a vagyont 
székely magyaroknak osztották ki, 
mert a valóság az, hogy a vagyont 
98 százalékban románok kapták. — 

Ez év májusában ujabbi panaszt ad-
tunk be amiatt, hogy a békási romá-
nok megakadályozták a gyergyószent-
mlklósi, karcfalvi  és jenőfalvt  magya-
rokat a nekik visszaítélt legelőik bir-
tokbavételében. Ugyancsak ez év jú-
niusában panaszt adtunk be Genfben 
a névelemzésnek iskoláinkban való al-
kalmazása, vagyis amiatt, hogy tiszta 
magyar gyermekeket kitiltanak a ma-
gyar iskolákból és román iskolába 
kényszerilik, rájuk fogván,  hogy román 
eredetűek, ha olyan a családnevük, 
aminőhöz hasonló a románok közt is 
előfordul,  vagy a családban valaki 
görög katholikus vagy görög keleti 
vallású volt. Végűi ez év szeptembe-
rében panaszt tettünk a Székelyföldön 
is meglevő kulturzóna miatt, hogy t. i. 
busás javadalmazásu, de magyarul 
többnyire nem is tudó regáti tanítók-
kal akarják a székelyeket elrománo-
sitani. Felemlítette Balogh szenátorunk, 
mint rendkívül érdekes és nagy jelen-
tőségű dolgot, hogy a névelemzési 
panaszunknál történt meg első izben, 
hogy a Nemzetek Szövetsége közvet-
lenül tárgyalásba bocsátkozott a pa-
naszttevő kisebbséggel, amennyiben 
ugyanis az adatok kiegészítését kívánta 
tőlünk. Ez is mutatja, hogy Genfben 
ma már komolyan számbaveszik a 
kisebbségek panaszait. Látva azt, hogy 
helyzetünk semmiben sem javul, sŐt 
mindenben csak rosszabbodik és ez a 
kisebbségellenes kormányzás különö-
sen a Székelyföldre  nehezedik, a meg-
kezdett uton kell tovább haladnunk. 

Sajtóűoy. 
A közművelődési szakosztályban 

ugyancsak megyénk egyik kiküldöttje, 
dr. Hinléder Fels Ákos tartott előadást 
a magyar nemzeti sajtó hivatásáról, 
kiemelve, hogy erőteljes, követelő, 
életmentő nemzeti politikát csak fellel-
kesült, átszellemült, rajongó nemzeti 
sajtóval lehet megvalósítani. A szak-
osztály, amelynek ülésén Paál Árpád 
szatmári képviselő elnökölt, a df.  Pál 
Gábor csiki szenátor javaslatára ugy 
határozott, hogy az előadó ismételje 
meg előadását a nagygyűlésen s ezt 
a határozatot az intézőbizottság is 
egyhangúlag megerősítette. A nagy-
gyűlésen Perédi György hírlapíró, fél-
reértve a már két bizottságban jól 
megbírált munkálat szellemét és szán-
dékát, a határozati javaslattól eltérő 
javaslatot tett, javaslatával azonban 
egyedül maradt, mert a nagygyűlés 
egyhangú helyesléssel fogadta  el az 
eredeti javaslatot, amelynek értelmében 
a nagygyűlés felhívást  intéz a magyar 
nemzeti sajtó képviselőihez, hogy a 
sajtó teljes erkölcsi erejét fokozott 
mértékben állítsák a nemzeti ügy szol-
gálatába. Szó volt az előadásban a 
magyar nyelvű, de magyarellenes 
szennyhirlapirodalomról is, amelynek 
képviselőivel szemben a nagygyűlés 
hangos ^pfuj«  kiáltással adoti kifeje-
zést megvetésének. 

* 

A nagygyűlésre olyan óriási nép-
tömeg vonult fel,  hogy a nagyterembe, 
amely másfélszer  nagyobb, mint az 
udvarhelyi színházterem, az érdeklő-
dőknek fele  se tudott bejutni. Szeren-
csére, ugyanazon telken egy óriási fedett 
helyiség állott rendelkezésre, amelyet 
szintén zsúfolásig  töltött meg a künn-
szorultak tábora. Ezek is részletesen 
hallhatták a gyűlésteremben elhangzott 
beszédeket, mert az emelvényen vil-

lanyos hangfelfogó  készülék volt fel-
állítva, amely rádiószerü kapcsolás és 
hangszóró utján közvetítette a beszé-
deket a küntlevő tömegnek. Később 
azonban ott is elevenné vált az élet, 
megjelentek a szónokok a külső gyü-
lekezet előtt is, Barabás Béla, Willer, 
Gyárfás,  Szabó Béni, Jakabfíy  Elemér 
képviselők s még mások mondottak 
lelkes beszédeket. Különösen megrázó 
volt az ősz kuruc, Barabás Béla 
aradi képviselő beszéde, aki fájdal-
masan panaszolta, hogy a Maniu-kor-
mány őt, aki sohasem hazudott, vén 
korára hazugságba kergette, mert ő 
is hitt az ígéreteknek s annak alapján 
két évvel ezelőtt azzal bíztatta a ma-
gyarságot, hogy Maniu be fogja  vál-
tani ígéreteit. 

K 
Megyénkből a nagygyűlésen dr. 

Jodál Gábor pártelnök, Laár Ferenc 
képviselő és Hinléder Ákos vettek részt. 

IPARTESTÜLETI ÜGYEK. 
Országos kirakó vásárok: novem-

ber hó 3 án Márkod, 4-én Aranyos-
medgyes, Radnóth, Segesvár, 5-én 
Márlontelke, 6-án Topánfalva,  Kiskend, 
8 án Tövis, 9-én Bolkács, Csíkszent-
márton, Csikbánkfalva,  Csikcsekefalva, 
10 én Hégen. 

A kolozsvári kisiparosok nagy-
gyűlést tartottak, amelyen a forgalmi 
adó végleges eltörlése mellett hang-
zottak el|nehéz panaszok, mert hiába 
redukálják azt, a soknemü adózások 
annyira kimerítik az adózó polgársá-
got, hogy a forgalmi  adó már nem 
állhatja meg a helyét, a végén mégis 
csak be kell látnia a kormánynak, 
hogy lehetetlenséget követelni és be-
hajtani még árverezésekkel sem lehet. 
Ugyancsak az adóztatással foglalkozva 
követelték az adónak három évre való 
kivetését is, mert könyvet lehetne irni 
azokról a"megterhelésekről, melyekkel 
a polgárság állandóan, az adókiveté-
sekre, felebbezési  tárgylásokra való 
járkáltatással és ki tudja, még hány-
féle  okmányok beszerzésével, a jelen-
legi, egy évre szóló, adókivetés mellett 
meg van nyomorítva. 

Általános megnyugvással vette tu-
domásul a városi és vidéki iparos-
ság a sátorhelyek kijelölésének ipar-
testületünkre való átruházását, s a le-
zajlott nagyforgalmu  országos vásár-
nál mindenkiről kielégitőleg is történt 
gondoskodás, csupán a kispiacon az 
élelmiszer- és zöldség- árusok panasz-
kodnak ipartestületünknél, hogy a sor-
rend nincsen megtartva a helyek ki-
osztásánál, ahogy az illetők az ipar-
engedélyt nyerték, miért ezúton is 
kérjük a városi tanácsot, hogy szíves-
kedjék a főorvos  meghallgatásával a 
sátorhelyeket revizió alá venni és azon 
sorrendben, amint az engedélyek ki-
adattak, az illető árusoknak a helyet 
véglegesen megjelölni, mert e miatt a 
piacon az árusok között állandó ci-
vakodás van és azok hozzánk fordul-
nak orvoslásért, azon feltevésben,  hogy 
a kispiac is a mi hatáskörünk alá tar-
tozik. Az IpartastQiet elnSkiége. 

Katonai szemle \esz az 1903— 
1928 évi korosztályba tartozók ellenőr-
zésére nov. 1 és dec. 31-ike között. A 
bizottság a szemlét a parajdi járásban 
nov. 1—10 ikéig, a keresztúriban nov. 
n—20-ikáig, a központi felső  járásban 
nov. 21-től dec. 2 ikáig, az oklándi 
járásban dec. 4—IS-ikáig, a központi 
alsó járásban dec. 14—23-ikáíg, váro-
sunkban dec. 28—31-ikéig fogja  lefoly-
tatni, a hirdetményekben közöli rendben. 

««w w „ fAl  S  ím  fi/  8 érai kBzdtiM'  A hét bOnik hajója, Paul Roi0fíhayn  ^ifághirü  regénye után. Fóti.  Brigitie  Helm.  - Szerda  é$ ceOtSHŐkön  eeteféf  9 órakor:  Tender-
/Ta^ZVL^^  C /  00 r c J l  ZkV^^^^^^^  - ynsérjtói az d.  . féi  6 é . « / . óréfój  kezdódnek.  - Jón  S^rni  ée könnyig  .eg-
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Román lapszemle. 
Az Ordinea  október 25 iki szá-

mában azt írja a tervbevett népszám-
lálással kapcsolatban, hogy a nemzeti 
parasztpárti kormány a közigazgatási 
törvény bevezetése által Erdély fal-
vaiban és városaiban, számtalan helyen 
a kisebbségek kezére játszotta a román 
érdekeket. A kisebbségek ujabban a 
népszámlálással kapcsolatban kezde-
nek izgatni. Több községi tanács, 
amit kisebbségi egyének alkotnak, el-
határozta, hogy a népszámlálás során 
sajátmaga végzi a kisebbségek szám 
bavételét. Nyilvánvaló — folytatja  cik-
két az Ordinea —, az a céljuk, hogy 
a románság lélekszámát letagadják 
bizonyos vidékeken. Hogyan lehetne 
egy állami népszámlálást, amit törvé-
nyek szabályoznak, kisebbségi vidé-
keken a kisebbségeknek juttatni, midőn 
ezeknek kiváló érdekük, hogy hamis 
4<imulatásokat szerkesszenek, amint 
azt soviniszta szellemük diktálja. Nem 
lehetne nagyobb anarchiát elképzelni, 
mint azt, hogy a népszámlálásba egyál-
talán a kisebbségek is beavatkozzanak. 
A román állam helyzete és számtalan 
körülmény megköveteli, hogy ebben 
a tekintetben a lehető legóvatosabban 
járjunk el — fejezi  be cikkét az Or-
dinea. 

A Vestnl  október 25 iki számában 
a népszámlálással kapcsolatban szintén 
a fenti  kérdést igyekszik vitatni. Kor-
mánykörökben — Írja többek között 
— nagy feltűnést  keltett a Magyar 
Pártnak az az elhatározása, hogy Er-
délyben és Bánságban maga végzi a 
magyar lelkek számbavételét. Arról is 
szó van — folytatja  cikkét —, hogy a 
Magyar Párt ebben az ügyben Romá-
nia többi kisebbségeit is megkeresi s 
őket is rábírja, hogy tevékeny részt 
vegyenek az elkövetkezendő népszám-
lálásban. Annak ellenére, hogy a hí-
reket hivatalosan még nem erősitették 
meg, kormánylcörökben ugy vélik, 
hogy ez a törekvés határozott táma-
dása az állam tekintélyének. Ha a 
magyar kisebbség, bizonyos körökre 
gondolunk — fejezi  be cikkét a Vestul 
— nem volna megelégedve a hivatalos 
népszámlálással, ez az ő baja, de a 
kormánynak feltétlenül  meg kell aka-
dályozni, hogy az állam területén a 

népszámlálás keretein belül hasonló 
egyéni akciót végezzenek. 

» 
A Curentul  október 25-iki számá-

ban a magyarországi irredenta-propa-
gandáról ir. Magyarországon, közel a 
határhoz, minden őszön vallásos Ün-
nepségeket, bucsujárásokat szoktak 
rendezni. Ezeken az ünnepségeken 
tömegesen vesznek részt szatmárme-
gyei román állampolgárok is. Az idén 
visszatérőben nem győzték újságolni, 
hogy mit láttak a határokon tul. Fa-
lusi házak kapufélfáira  bádogtáblák 
vannak erősítve s a táblákon Magyar-
ország térképe — két példányban. Az 
egyik térképen a háboruelőUi Magyar-
ország, a másikon a trianoni. És alat-
tuk ez olvasható: „Maradhat  ez igy? 
hiem, nem, soha!* Ezen és hasonl6 
dolgokon — fejezi  be cikkét a Curen-
tul szatmári tudósítója — sokat elgon-
dolkozunk itt a határmentén. 

A Naţiunea  október 25-iki számá-
ban >Szégyenfolt  az egyetemi ünnep-
ségeken c címen elkeseredetten közli 
az alábbiakat: Az egyetemi ünnep-
ségek rendezőbizottsága Kolozsvárt s 
az egész Románia területén nem kapott 
megfelelő  vendéglőst, aki az őfelsége 
tiszteletére rendezett bankettet előké-
szítse. Budapesthez appelláltak. Végül 
is háromszori távirati hívásra megér-
kezett Varga ur Budapestről, aki vala-
mikor kolozsvári vendéglős volt. Varga 
— írja a Naţiunea —, amint azt a 
résztvevők is tudják, meglehetősen buta 
bankettet rendezett. Megjegyzendő, 
hogy Varga — hála az ő feleségének 
— rendkívül jó barátja az egyik nem-
zeti parasztpárti politikusnak. Ezt a 
szégyenfoltot  sohasem lehet lemosni. 
Egész Romániában nem találunk egy 
vendéglőst s éppen a magyarokhoz, 
Budapesthez kell folyamodni  1 

Máría özvegy királyné születés-
napja alkalmával csütörtökön megtar-
tották a szokásos Ünnepi istenitisztele-
teket, a hivatalok és más testületek 
küldöttségeinek jelenlétében. í Kivonult 
a katonaság egy díszszázada is íuvós 
zenekarral. 

Táblabírói kinevezés a bíróság-
nál. Szabó Géza drt., a helybeli tör-
vényszék elnöki címmel felruházott 
vizsgálóbiráját legutóbb, megfelelő  fi-
zetéssel, táblabíróvá nevezték ki. 

Erdőgazdaság a rómaiaknál. 
(Folytatás és vége.) 

Hogy nem uj találmány a legel-
tetési tilalom és hogy már a rómaiak 
is ismerték azokat a károsításokat, 
amelyeket a legelő állatok a fanövény-
ben okoznak, kitűnik a következőkből: 

>Mert gyakran a pásztorok gon-
datlansága következtében tör ki a tüz, 
amely előszőr a vastag héj alatt seny-
ved, a felületen  kap lángra, majd a 
magas lombokra (koronatüz) vetvén 
magát, égig hallatszó roppant hangot 
ad (sistereg); majd a fák  magas csú-
csán uralkodik, győzelmesen és az 
egész erdőt lángokba borítja. Sövényt 
kell fonni  és minden állatot távol tar-
tani, különösen mig a gyenge lombok 
védtelenek a veszélyekkel szemben; 
melyek közt azonfelül,  hogy a tél zor-
donságát, a nyár hatalmaskodását tű-
rik — még a falánk  és harapós erdei 
kecskék is játszanak, juhok és éhes 
tulkok legelnek. Mert sem a szürke 
dérrel járó kemény hideg, sem a szá-
raz szirtekre fekvő,  forró  nyár nem 
árt annyit az erdőnek, mint amennyit 
a nyáj, az ő kemény fogának  mérge, 
ha a megrágott törzsön sebhelyet hagyc. 

Még mai nap is, a gigászi fejlődés 
világában, hány ember van, aki még 
ezen a téren nem emelkedett oda, 
ahol a rómaiak már 2000 évvel ezelőtt 
voltak ? 

Figyelemmel kísérték az erdő által 
nyújtott élvezeteket, az erdőnyujtotta 
hasznot, a fák  ipari alkalmazhatósá-
gát és hogy mi mindent lehet a fából 
készíteni. 

«Hasznos fát  ad az erdő; hajó-
zásra való fenyőket,  házépítéshez szük-
séges cédrust és cyprust. Itt kerekek-
hez, ott teherhordó szekerekhez szol-
gáló küllőket faragnak  a földmivelők 
és a görbe talpakat tutajba kötik. A 
fűznek  sok veszője van, a szilnek dus 
lombja ; a myrtus erős dárdanyelekkel 

szolgál, a somot pedig háborúban hasz-
nálják ; a tiszafákat  nyilakká szokták 
hajlítani. A könnyű hárs, vagy a vés-
hető puszpáng idomítható és éles vas 
sal szokták azokat kivájni. A Póra 
bocsátott könnyű éger átussza a zugó 
hullámokat; a méhek pedig rajzanak 
a másra nem alkalmas tölgy héjának 
kaptárábanc.-

Nem kerüli el figyelműket  az a 
változás sem, amit az erdőírtás maga 
után von: 

»Ahonnan a haragos szántó-vető 
az erdőt kipusztítja és a számos éven 
át haszontalan berkeket kiforgatja,  ahol 
a fák  gyökerével együtt a madarak 
régi tanyáját is tönkreteszi — azok 
fészkeiket  elhagyva a magasba száll-
nak, ott földhasogató  ekék ragyognak 
a műveletlen mezőn.* 

Már akkor feltűnt  a mezőgazda-
ság terjeszkedése az erdők róvására. 

Látni való, hogy a rómaiak az 
erdőgazdaság minden ágát ismerték 
és az akkori tudás mértéke szerint 
gyakorolták is. Vergilius adatai az 
életből vannak véve s nem ötletsze-
rűek, hanem a való élet benyomásai-
nak vetületei. A Georgica tanköltemény 
lévén, tanított is és igen becses ada-
tokat hagyott az utókorra. Hiszen az 
egész erdőgazdaság azok körül az 
eszmék körül forog,  amelyeket a Ge-
orgicában emleget. Erdőtenyésztés, er-
dővédelem, erdő használat, erdészeti 
technológia iciínd mind megtalálhatók 
a fenti  idézetekben. 

Mondhatja valaki, hogy ha a do-
log igy áll, akkor a mai et-dőgazdaság 
semmivel sem haladott előbbre. Azon-
ban az ókori tudás és a mai között 
annyi a különbség, mint a szemlélet 
és kutatás között. A mai tudomány 
megfelel  a miért-re  és oknyomozato-
san fejleszti  tovább az erdőgazdasági 
ismereteket és ki tudja, hol áll meg, 
mert nem mi vagyunk az okok kere-
sésében az utolsó láncszem. 

Paái János nyűg, íőerdómémök. 

Gönczy Gábor dr. figyelemre méltó inditványa a Romániai Magyar 
Dalosszövetség előtt. 

tönözte, hogy ezt az ifjuságnevelési 
rendszert megkísérelje Erdély más vá-
rosaiban is meghonosítani, s ezért 
nemrég a Magyar Dalosszövetség köz-
ponti igazgatóságához fordult,  annak 
is azt indítványozva, hogy az igaz-
gatóság a magyar ifjúság  nevelése ér-
dekében hívja fel  a kötelékébe tartozó 
összes dal- és zeneegyleteket, hogy 
tartsák erkölcsi kötelességüknek leg-
alább 1—1 körzetükből választandó, 
szegénysorsu magyar fíu  középiskolai 
neveltetéséről testületileg, még erőmeg-
feszités  árán is, gondoskodni. Továbbá, 
hogy az igazgatóság tegye erkölcsi 
kötelességévé a tagegyletek vezetősé-
gének azt ís, hogy ezek erélyes pro-
pagandát fejtsenek  ki azirányban ís, 
hogy >a körzetükbe tartozó más kul-
tur és jótékony egyletek, testületek 
is hasonló, gyakorlati módon karolják 
fel  a magyar jövő építésének nagy és 
szent munkáját.* 

Semmi kétségünk benne, hogy a 
dalos szövetségi igazgatóság az előtte 
levő érdekes és messze ható jelentő-
ségű indítványt a legnagyobb megér-
téssel fogja  magáévá tenni, s ez eszme 
megvalósításának utján ís igyekszik a 
tőle telhetőt megtenni >a magyar 
jövő építésének nagy és szent munká-
jában U 

Gönczy Gábor dr., mint a hely-
beli Székely Dalegylet elnöke, a f.  év 
tavaszán ugy a Székely Dalegylet, 
mint az itteni Polgári önképző Egye-
sület, a Kereskedő Társulat és a Csiz-
madia Társulat közgyűlésein eredeti 
elgondolásu és lényegében nagyon is 
érdemleges eszmét vetett fel.  A ma-
gyar kulturnívó céltudatos fenntartása, 
s ezzel kapcsolatosan a magyar ke-
reskedő és iparos ifjúság  nevelése ér-
dekében mindenütt azt indítványozta, 
hogy ezek az egyletek és társulatok 
az uj iskolai évvel kezdődőleg minden 
évben egy-egy szegénysorsu, helyi ipa-
ros , illetőleg kereskedő-gyerek közép-
iskolai iskoláztatásáról gondoskodja-
nak, azzal a célzattal, hogy ily módon 
minél képzettebb iparosok és keres-
kedők nevelkedhessenek >a jövő ma-
gyar nemzedék számára és egyleteink 
Jstápolására*. 

Az indítványt mindenik közgyűlés 
elfogadta,  s az azóta meg is valósult, 
amennyiben az említett egyletek és 
Ursulatok mindenike és ezenkívül a 
helybeli Polgári Asztaltársaság is már 
ebben az iskolai évben egy-egy általa 
kiválasztott, összesen 5 szegény gyer-
mek iskoláztatását intézi, annak anyagi 
jterheit hordozza. Ez az eredmény az 
Indítványtevő Gönczy Gábort arra ösz-

Fiatfalva-fnrdő. 
Nagyszabású, életrevaló terv ve-

tődött föl  a Keresztúr melletti Fiat-
falva  községben. Van a községnek egy 
régi primitív fürdője,  amelyről a nagy-
közönség eddig alig alig vett tudo-
mást, hiszen csak szegényebb embe-
rek keresték föl,  akik betegen mentek 
el a fürdőre  s 3—4 heti fürdőzés  után 
egészségesen távoztak onnan. Nem ter-
jedt messze körbe a fürdő  híre, hiszen 
ha a szegény emberek hálával emlékez-
tek ís meg a víz jó hálásáról — sze-
gény ember szavát ki hallgatná meg, 
ki venné komolyan számba, ha nagyobb 
ögyröl van szó I . . . 

Nos ezt a fürdőt  akarják ma ki-
építeni. A háború előtt Oberth seges-
vári híres orvos akarta azt a szász-
ság javára megszerezni és modern 
fürdővé  kiépíttetni, de a terv a háború 
közbejötte miatt csak terv maradt, s 
12 évi halogatás után indult meg újra 
a mozgalom, hogy a dologból végre 
legyen valami. 

A tulajdonos «székely közbirto-
kosság* és a község villatelepre al-
kalmas helyet szerzett, s az egyes 
villahelyek megszerez he téséről a jelen 
számunkban közölt hirdetés ad szá-
mot. Részvényjegyzésre hívja föl  a 
közönséget, modern meleg és hideg 
fürdő  építését vette tervbe s egyelőre 
egy 20 szobából álló szálloda építését 
határozta el. Természetes, mindezek 
csak ugy valósulhatnak meg, ha a 
xészvényjegyzés — amely nem utolsó 
befektetési  áldozathozatal — sikerülni 
fog,  hiszen a közbirtokosság is, a 
község ís szegény. 

Első sorban a község lakóínak 
saját érdekűkben kellene az áldoza-
tot részvény jegyzésekkel meghozníok, 

' hiszen ha nem teszik, kisiklik kezűk-
ből a rendelkezés és intézkedési jog, 
pedig ha sikerűi a terv, a község 
lakói egy jobb jövőnek, egy nagy 
közteherviselés megszűnésének néz-
hetnek elébe reményteljesen, de ezen 
,kívül is a fürdő  évad idejére oly jöve-
delmi forrást  nyitanak meg, amelyre 
nagyon sok község gondolhat irigy-
séggel. Az élelmi cikkek forgalmazása 
a fürdő  fellendülésével  egy ujabb ke-
reseti lehetőséget fog  a község 
lakóinak biztosítani. Tehát minden 
gazda tehetsége szerint jegyezzen rész-
vényt, s félre  azzal az átkos kishitű-
séggel, amely irtózik minden újítástól 
s kerékkötője minden haladásnak! 

Varré Elek. 

Szombatfalvisk. Tudomására ada-
tik a szombatfalvi  kath. híveknek, hogy 
az 1930—31. évi egyházi adó ki van 
vetve. Tízennégy napig a templomajtón 
közszemlére van kitéve, ott bárki meg-
tekintheti. Felebbezní nov. l-től' nov. 
14 ig lehet, a felebbezések  ezen idő 
alatt a ' gondnokhoz adandók be. Az 
egyháztanács. 

HÍREK. 
Október 31. 

Halottak  napján» 
EmUkezzükk  meg kaÍoUaUikról, 
Afró  mécsek lángja mellett. 
SzállfOH  hó fohász  ajkaitűtról 
Gyászvirágos sirjuk  felett 
SzeHlelfük  nekik  a mai napot, 
Ott UH» ők  ezzel is beérik... 
Akik  már mfgptheniek  oU 
Ünnepüket  oly ritkán  érzik..  • 
Lelkünk  ma szálljon  azok közé. 
Kik  hajdan  hozzánk  tartózlak; 
S nevüket  eddig  az emUk  órzé, 
Ma  egy rövid  imát kapjanak  ... 
Akik  már elköltöztek  innen. 
Azok lelke  mára vitszaszáU  f 
— Aztán újra a régi lesz minden. 
Hisz  oly sötét,  örök  a halál  t 
Emlékezzünk  meg halottainkrál, 
Afró  mécsek lángja melleit. 
Szálljon  hő fohász  ajkainkról, 
Gyászvirdgos  sirjuk  felett... 

(Sz.  udvarhely.)  EICHNBR  EMIL. 

A várotl tanácsosok lemondása 
tárgyában 30 án volt a tárgyalás a 
kolozsvári revíziós bizottság előtt. A 
tanácsban bennmaradt városi tanácso-
sok vizsgálat elrendelését kérték, an-
nak megállapiiása céljából, milyen in-
dok alapján történt a lemondás és 
kérést terjesztettek elő az iránt is, 
hogy a tárgyalásra ők is megidéztes-
senek. A bizottság a vizsgálat el^ei)-
delése Iránti kérést elutasította, dacára 
annak, hogy a kormány igazgat óság is 
beavatkozott az ügybe, ami sajnálatos 
magatartásnak minősíthető, s ő ís a 
vizsgálat elrendelését kérte. Elrendelte 
azonban a revíziós bizottság a Réüék 
megídézését s evégből a tárgyalást 
november 13 ikára halasztotta el. — 
A városi tanács megalakulása ellen 
beadott felebbezés  ügyében 29 én volt 
a felülvizsgálati  bízottság előtt a tár-
gyalás. A hadgyakorlatokkal kapcso-
latos vonatkésés miatt a szükséges 
bizonyítványok elkésve érkeztek a bi-
zottság elé, de a 2 és fél  órás vonat-
késés megállapítást nyert s ezen az 
alapon igazolási eljárásnak van helye 
a helybenhagyó határozat ellen. A 
döntés tehát nem végleges. 

Háiasság. Rétháti Kövér  Béla gyógy-
szerész Pétervásáron, október hó 18-án 
vezette oltár elé az egri főszékesegy-
házban Séra  Janka urleányt, okleve-
les gyógyszerészt. Az esketési szertar-
tást Dutkai  Pál érsekhelyettes végezte. 
Tanuk voltak: Heran  Károly nagyke-
reskedő Kézsmárkról és Kövér  Gyula 
festőművész  Budapestről. 

Nyilvános kösztínet és nyugtázás. 
A Polgári önképő Egylet temetkezési 
segélyalapja elhunyt férjem  után 
10.000 leüt fízetett  ki temetkezési se-
gélyképpen, mely összegnek a felvé-
telét nyilvánosan is elismerve, ezúton 
is köszönetet mondok az egyesület 
vezetőségének a gyors és pontos ki-
fizetésért.  Ötv. Csép Ignácné. 
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Mindenszentek és a nyomdászság 
« napra eső munkaszUnete miatt la-
punk mostani száma a rendes időnél 
egy nappal előbb jelenik meg. 

Halottak-napja lesz holnap, az 
emlékezésnek mécsesei gyúlnak ki a 
temetők sirhantjain, az ősök, elhunyt 
kedveseink porladozó csontjai fölött. 
Á pislákoló mécsesek s a lombjaiktól 
megfosztott  fák  és a természet lassú 
haldoklása minket is figyelmeztetnek, 
hogy nekünk sincs állandó maradásunk 
e földön,  mi is lassanként, egymás 
után le fogunk  hullani az élet fájáról. 
Tehát a temetők ünnepe legyen a ke-
gyeletes megemlékezésnek, a magába-
szállásnak s az élet megjobbitásának 
a napja. Ne korzózni menjünk a te-
metőbe, mert az nem korzó, hanem 
imádkozni és elmélkedni, mert az szent 
hely, őseink, kedveseink, legjobbjaink 
pihenő helye. — A kath. temetőben a 
halottakról való megemlékezés szom-
baton délután fél  4 órakor lesz. 

Halálozás. Csép Ignác,  városunk 
egyik köasmert és becsült, derék ipa-
rosa, f,  hó 28 ikán, 64 éves korában 
«Ihunyt. Tekintélyes rokonság gyá-
szolja, nagy részvét mellett temették. 

Ferencz  Józsefné  Kibédi Ida, f. 
hó 25 ikén, rövid szenvedés után, 30 
éves korában városunkban elhunyt. 
Kiterjedt rokonság gyászolja. 

A dohánvjövedéki hivatal (mono-
pol) eddigi Szent Imre-utcai helyisé-
géből az Eötvös-utca 11 szám alá 
költözött át Böhm dr. házába. 

Kultúrház! gyűjtések befizetése. 
A helybeli Polgári önképző Egylet 
elnöksége felkéri  az egyleti kukurház 
építésének céljára gyűjtést vállalt egyé-
neket, hogy az el nem adott és még 
birtokukban levő tégla jegyeket, úgy-
szintén a begyült összegeket is a bi-
zottság ügyvezetőjéhez: Gyerkes Mi-
hály titkár úrhoz beszolgáltatni szíves-
kedjenek, hogy ez alapon a gyűjtés 
elszámolása megejthető legyen. A kul-
tura oltárára, a mai nehéz viszonyok 
között is adakozni, önmagunk és gyer-
mekeink iránt való szent kötelessé-
günk, támogassuk hát adományainkkal 
e kulturegylet nemes előretörekvését. 

A reformáció emlékflnnepe alkal-
mából, ma, pénteken, főleg  az iskolás 
ifjúság  számára, városunkban is isteni-
tisztelet volt a ref.  templomban és ott 
Nagy Zoltán s. lelkész mondott emel-
kedett beszédeL 

A nagyérdemű  közönség  szives tudO' 
mására hozom, hogy Belhlen'U.  21 sxám 
alatt 

fehérnemű-varrodái 
nyitottam.  Elvállalom  kelengyék,  női  és 
férfi  fehérneműk  késxitését,  gobelin,  perzsa 
tHUukák  varrását,  ketimek  koníurozásái, 
diványpárnák  stb montirozását.  a leg-
messzebb inenó igényeknek  megfelelően. 

Tanuló  leányok  felvétetnek. 
Szives fártfogást  kér: 

LÁNYI  ERUÓNÉ. 

Kommunista szellemű röpiratokról 
beszéltek pár napja a vármegyéében, 
amelyeket egy szovjet-repülőgép do-
bált volna le a megye több községe 
felett.  A cédulákhoz hozzájutni nem 
lehetett, mert azokat, állitólag, a csend-
Őrségek és rendőrségek összeszedték 
és elkobozták. 

Templomi ünnepély. A helybeli 
református  egyházközség nőszövet-
sége, azon alkalomból, hogy a temp-
lomba a villanyt bevezette; 1930 no-
vember hó 9-én, vasárnap d. u. 6 óra-
kor a templomban nagyobbszabásu ün-
nepélyt rendez. Erre az ünnepélyre 
tisztelettel meghívja nemcsak a refor-
mátus hiveket, hanem az egész város 
érdeklődő közönségét. Belépti dij nincs, 
de perselyes adományokat, a villany-
szerelés költségeire köszönettel fogad 
a nőszövetség. Az érdekes műsor a 
következő; 1. Énekel a református 
dalkör. 2. Bibliamagyarázat, tartja: 
Vajda Ferenc lelkész. 3. Felolvasás, 
tartja dr. Lévay Lajos. 4. Énekel: 
Ferenczi Böske, harmoniumon kiséri 
Zárug Sárika. 5. Szaval: Adorjánná 
Weress Margit. 6. Záróbeszéd, tartja: 
dr. Jodál Gábor főgondnok.  7. Éne-
kel a református  dalkör. 

Köszönetnyilvánítás. Mindazok, 
akik felejthetetlen  feleségem  temetésén 
jelenvoltak, részvétükkel vigasztaltak 
— s különösen az önkéntes Tűzoltó 
Egyesület és a szombatfalví  gazdakör 
— fogadják  ezúton is hálás köszöne-
'.emet. Fcrencz  József, 

A koronázási albumra gyűjt meg-
rendeléseket egy városunkban is jól 
ismert alkalmi ügynök, aki egy agent 
kíséretében járja be a falvakat  s a 
prefectus  és a pénzűgyfgazgató  pecsét-
jével ellátott ajánlólevelet mutat fel. 
Nincs szavunk ez ellen. De bizonyára 
nincs tudomása arról sem a prefec-
tusnak, sem a pénzügy igazgatónak, 
amit pedig a korona iránti tiszteletből 
is meg kell mondanunk, hogy az ügy-
nökök különösen az italmérőkre ve-
tették magukat s ezeket, ha vonakod-
nak megrendelni a 800 lejes könyvet, 
azzal fenyegetik  meg, hogy elveszik 
italmérési jogukat. így sikerült nagyon 
sok példányban elhelyezni az albumot, 
20-tól 250 lejig terjedő előlegeket véve 
fel  az egyes korcsmárosoktól. Felhív-
juk a prefectus  úr figyelmét  az esetre, 
hogy akadályozza meg az ő nevével 
és a korona tekintélyével való vissza-
élést, nehogy e zsarolási hadjáratnak 
megyénk mind az 500 italmérője ál-
dozatul essék, ami azt is jelentené, 
hogy e szegény vármegyéből újra ki-
szivattyúznak négyszázezer lejt. Az 
italmérők pedig, ha önként meg akar-
ják venni az albumot, jól teszik. De 
ne engedjék elhatározásukat zsaroló 
fenyegetőzésektől  befolyásoltatni. 

A Polgári Önképző Egylet temet-
kezési pénztára értesíti tagjait, hogy 
Gáspár Dénes elhalálozott tag után a 
befizetések  nov. hó 2-án, d. e. 10—12 
és d. u. 4—5 óráig lesznek az egylet 
helyiségében. 

Krisztus Király ünnepe az idén 
is erőteljesen markolt bele a kath. 
hívek szivébe. Az ünnep előestéjén 
egészen éjfélig  a villanyfényben  uszó 
plébániai templomban a lelki megújho-
dást kereső híveknek ezrei fordultakmeg, 
áhítattal hallgatva az óráról-órára meg-
ismétlődő, szívbe markoló alkalmi pré-
dikációkat. Vasárnap, Krisztus Király 
ünnepén, a Pál István prelátus főpapi 
miséjét és Papp Dénesnek a lelkeket 
a magasságok felé  emelő szentbeszé-
dét szintén zsúfolt  templomi közönség 
hallgatta végig. Hasonlóan nagy kö-
zönsége volt mise után a Népszövet-
ség fényes  sikerű matinéjának is, 
amelynek keretében Pál István és Frő-
lich Ottó, Krisztus Király mindenkit, 
átölelő és magához hívó uralmáról 
mondottak magvas ünnepi beszédeket. 
Veress Béla és Pintér István az alka-
lomhoz jól megválasztott költemények 
elszavalásával arattak nagy sikert. A 
matiné zenei részét a Ferenczy An-
nuska fejlett  technikájú zongorajátéka 
és Kiss Elek bámulatot keltő hegedű-
szólója tette. Az ünnepély bevezető és 
befejező  énekét a közönség énekelte 
mély áhítattal. A délutánra tervezett 
és impozánsnak ígérkező gyertyás kör-
menetet a szélvihar megakadályozta, 
ugy, hogy csak a templomot kerülhet-
ték meg az Oltári szentséggel. — A 
Népszövetség elnöksége ezúton mond 
köszönetet a matiné összes szereplői-
nek, a plébániai hivatal hasonlóan 
köszöni a piactéri lakosok ama figyel-
mét, hogy házaikat az ünnep alkalmá-
ból a kedvezőtlen idő és a körmenet 
elmaradása ellenére is szívesek voltak 
kivilágítani. 

Jubiláris estély. A helybeli Kis 
Kongregáció a róm. kath. főgimnázium 
tornacsarnokában mtUcödésének 10-ik 
évfordulója  alkalmával november 2-án, 
vasárnap este 8 órai kezdettel műso-
ros estélyt rendez, amelyre tisztelettel 
meghívja a nagyérdemű közönséget. 
Műsor: 1. E. Fiori: Galop brillant: 
Játszák Bálint Júlia és Hammer Erna. 
2. Az égi csillagos tetőn. Énekli a kar. 
3. Visszapillantás a 10 évre. Mondja 
az első prefecta:  Hann Mária. 4. Az 

I utak vége. Jelenet Blaskó Máriától. 
Előadják a kongregánisták. 5. Fájdal-
mas anyák. Szavalja Bálint Julla. 6. 
Feketehegyi emlék. P. Nagy Alberttől. 
Zongorán előadja Hammer Erna. 7. 
Szereplés előtt. Humoros jelenet. Elő-
adják : Vetési Erzsébet, Kovács Irén, 
Lőrinczi Ibolya és Henter Anna. 

Iskolai ünnepség. A helybeli r. 
kath. főgimn.  tanártestülete és ifjúsága 
az intézet védőszentjének, Szent Imre 
hercegnek emlékére nov. hó 5 én d. 
u.. 6 órai kezdettel a tornateremben 
iskolai ünnepséget rendez, amelynek 
sorrendje; 1. Lányi Ernő: Szerenád. 
Előadja az ifj.  zenekar. 2. Bevezető 
beszédet mond Pál István prelátus, 
az intézet püspöki biztosa. 3. Koz-
mán János S. I.: A hős. (Szent Imré-
hez). Szavalja Szabaday Rudolf  IV, o. 
t. 4. Beliczay Gyula: Ének Szent Im-
réről. Előadja az ifj.  zenekar. 5. Ün-
népi beszédet mond dr. Dobos Ferenc 
tanár. 6. Mécs László: Szent Imre 
herceg, lépj elő. Szavalja Tóth László 
VI. o. t. 7. Gluck Kristóf:  Ima. Elő-
adja az ifj.  énekkar, zenekarkisérettel. 
Az ének- és zeneszámokat Kiss Elek 
ianár-karnagy vezényli. Ugyanaznap 
d. e. 9 órakor a plébániatemplomban 
ünnepélyes szentmise lesz, amelyen 
Papp Dénes vallástanár prédikál. Ugy 
a szentmisére, mint az ünnepségre a 
szülőket s a tanügy barátait tisztelettel 
ezen az uton hívja meg a főgimnázium 
igazgatósága. 

Ha  jó r&ditt  akar,  ha tisztáM,  él-
vezettel,  zörejmentesen akar  haílgatni, 
csak a 

RAPID 
Kossuth-utca  20 sz. alatti  üzletében  vásá-
roljon, — Gépek üzemi>en bármikor  meg-
tekinthetők.  üagv választék,  2500 leuíól 
kezdve,  Rddióanód  akkumulátorok  szak' 
szerű  javítását  váUaliuk. 

\egyen már most TUTTERhÉ-nál, 
a volt  TuruUcifóüzletben 

hícipot, Qői-.féiü-  ii şjensfikcipokst. 
Saison előtti  vásárlásoknál  november 

1—30-ig 10"',  engedményt  adok. 

X A kolozsvári konzervátorium-
ban tanított módszer szerint okleveles 
ének- és zongoratanárnő ének- és 
zongora-órákat ad. Beiratások az ál-
lami elemi leányiskolában d. e. 11—12 
és d. u. 4—5 óráig. D. Eötvös Mária. 

Találtak egy Szederjesi Miklós 
részére kiállított régi* útlevelet, néhány 
katonai és más okmánnyal. Jogos tu-
lajdonosa lapunk kiadóhivatalában je-
lentkezhet! k. 

Kolozsvári Mentő Egyesületi sors-
jegyek kaphatók Nagy Annánál Odor-
heiu Str. Reg. Carol 34 és a Szilágyi-
cukrászdában, drbja 100 leu. Húzás 
1930 december 21-én. 

X MOBlhlrAk. Vasárnap d. u. este 
V|9 órakor egy sxeosádós ftlmajdonság:  A 
bét bűnök bajója, Paul Roseahayo világhírű 
regénye nyomán. Témájának megrázóan oagy-
sserü feldolgozása  mintha egészen Brigitte Helm 
kedvéit készült volna. Brigitte Helm e fílm-

önmagát múlja felül.  A fihsgyártás  e flatai 
sztárja feltűnést  kelti karriért csinált és e film-
jével excellái. Valami egészen nagy művészi 
és a publikom szempontjából rendkívüli hatá-
sos beállításban adja művészi tudása legjavát. 

leghíresebb filmesztétikusa  Így ieUemecte 
e fllmet:  Lebilincseló, izgalmas és művészileg 
tökéletes! Nagy szenzációt — Szerda és csűt 
este fél  9-kor; Tonderleia. Főszerepl6 Conrad 
Nagel és Dolores Costello (Noé bárkája női fő-
szereplője). Megrázó bűnügyi regény. A meg-
döbbentő reálizmus filmje.  Egy logikusan & 
lélekzetvisszafojtóao  felépített  film,  egyformán 
betekintést ad ugy a kloáka nyomoruMjainak 
döbbenetes világába, mint a mtUiárdösok fény-
űző palotáiba. Ebben a zsánetben még nym 
csináltak különbet és tekiotettel arra. hogy e 
fifmet  Kertész Mihály rendezte, a regény fel-
dolgozása az euróoai közönség igényeinek szín-
vonalán van. — Vasárnaptól az előadások dél-
után fél  6 és este fél  9 órától pontosan kez-
dődnek. 

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

ECladötulajdonos; a Könyvnyomda R.-T. 
Odorhela-Ssőkely ad várhely-

Kiadó, esetleg eladó 
vendéglő, teljes berendezéssel, kert-
helyiséggel és szobákkal, ugyanott 14 
•hold szántó és kaszáló. Ugyanott egy 
berendezett autómühely garázssal el-

adó. Azonnal átvehető. 
Barkóczy Albert. 

Eladó ház. 
Szombatfalván  Hikó utca 2 iz. alatt. Két 
szoba a konyha, alaó lakia, két pinea, csfir, 
dissnópajta. knt, kemence» nagy cafirkert, 
gyOnSlcafákkal.  Értekeihetni ott halyban. 

Sípos főmérnök  háza és kertje — 
elköltözés miatt — jutányos 

árou eladó : Orbán Balázs-a. 62/b. 

ia a • > • n !• aii ír m m m\ • n 

Részvényaláírási felhívás.  . 
Fi]itiş—Fiat  falva  község és szé> 

kely erdőbirtokosság tulajdonát kepezó 
tósffirdS  kitermelésére, illetve annak 
30 évre való — fürdő,  vendéglő és 
szálloda — kibérlésére 30 éves idő-
tartamra részvénytársaságot  alapítunk. 

Egy- egy részvény ára 500 leub«n 
állapíttatott meg. A részvények érté-
kének befizetése  öt részletben  eszkö-
zöltetik 1930 december hó l-től 1931 
évi április hó 1-éig. 

Részvényjegyzési határidő 1930 
évi decmber  hó I-éig  állapíttatott meg. 
Részletes tervezet és felvilágosítás 
a fiatfalvi  jegyzői irodában szerez-
hető be. Ugyanott lehet jelentkezni vUla-
helyek vételére is. 

Parcellázásra kerül 9 katasztrális 
hold terület, fenyves  és gyertyánfa 
erdők között, gyönyörű, állandó nap-
sütéses helyen, a sósfürdő  mellett köz-
vetlenül. Ezen területen 50 villahely 
jelöltetett ki, melyekből 34 hely máris 
eladatott. 

Egy-egy viUaterület nagysága 
640—960  p méter, 4500 leus árban 
szerződési illeték és bélyeg és minden 
költséggel együtt, négy havi részletre is. 

Építkezni lehet, felülmúlhatatlan 
kedvező fizetési  feltételek  mellett, havi 
3000 leus t$rlesztésrey minden  kamat 
fizetése  vagy utánjárás nélkül. Égy két 
szobából, konyhából és üveges veran-
dából álló villa ára 60—70 ezer leu 
között váltakozik, beton-alapon, tégla-
és cseréptetővel. 

Tis^Uviselóknek  kedvező  alkalom 
az olcsó és kényelmes  nyaralásra.  Leg-
kevesebb 12^h jövedelem  biztosítva  van, 
akár  természetben  is. 

Fejlesztési  programm. 
Jelenleg építés alatt áll az uj sza-

bad strandfürdő  medencéje 24X14 
méteres nagyságban. Kész van a nagy, 
erősen sós-vasas-kénes jódos vizű 
gyűjtő medence. Uj modern 8 kádas 
fürdő  ^ ü l motoros vizhuzóval; meg 
van már a nagy gőzmelegitő. Épül a 
tennisz-pályának való hely az erdő 
közepén. Eddig kb. 8—10 villa épí-
tése van bejelentve. Most folynak  a 
tárgyalások egy 18—20 szobás szál-
loda építésére és tervbe van véve a 
tisztviselő-nyaralónak is az építése, 
amelyhez a község ad egy 800 • öles 
területet ingyen és fuvarozza  az Összes 
homokszükségletet stb. 

B a l . R e g g e l e F e r d i n á n d 
( K o s s n t h - a . ) 5 9 . az. alatti 
8 szoba, konyha és mellékhelyiségek-
bdl álló lakás kiadó. Azonnal beköl-
^ö'hetö. Értekezni ugyanott lehet. 
— • • - • 

Asztalos, mázoló, tímár és 
kordovános iparboz 

•aikiéyca 8aB»ea anyagokat, ruha-, M f  éa 
yyapjofeitéket  n*gy váUsatékbap, qgyarin-
tén éa aaatali bort, fgtaar-  éa étel-
miárnkat a legelgnySaebb árak mellett 

ajánlva, kér pr6barepdd<aeket, 

ti.atei.tt.1. F e r n e n g e l Q y u l a 
Odorhein. 

Értesítem • oagrérdema helybeli, 
ogyssiotéD a Tldékl bSsöneéget Í8, 
bogy otcsÖQ Tásirolbftt  Q e l d l i i d o r 

kész-ruha üzletében. 
Egybfu  figyelmébe  ejáDlom á t 

köaÖDBégoek, bogy uj aiabiiiom külföl-
dön praktix&U éi b&rmilyeD ficom  ru 

b i t elvállalok mérték otin. A legcse-
kélyebb hibáért felelősséget  Tállalok. 

Ssives pártfogást  kér: 

G O L D I Z I D O R . 

Eiado 20 drb 6 hetes Jorkshíri faj-
maldc Bulevard Regele Ferdioasd 

(Koapatb u) 136 

Tábor-utca t szám alatt egy 
bútorozott szoba olcsó bér 
mellett azonnal kiadó (eset* 

leg bútorozatlan is). 
Tejtermékekkel foglalkozók 

felszólittatnak, hô y norember hó 
4 én d. e. 11 órakor az ndvarhelţi 
Magyar Párt gyfilésternében meţ;-
jdlenui szíveskedjenek, érdekeik meg-
védésének megbeszéiéjére. 

Vállalnnl;' ^ői-, férfi  íohérDemüek, pl-
i(Uld.lUU&. jamák, keleagyék készítését. 
Tí»n;fl7ÍÍnlr'  Művészi stilusbaa függö-
ICrVWUUk. nyöket, ágyteriteket. 

Motttirozuflk:S'«r 
Wni vál9(í7fÁl:'  rövid és kötöttárukban, 
UUö ^úlúiiíWú.. kézimunka anyagokban, 
mélyen losiáUitott atban. 

„ R E K i A M " liruhí&z 
Odorbeiu, Bul. Reg«le Fardioand 27. 
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a I ^ c Á m árusítom a raktáron levő összes kész ruhákat, kabátokat, esőköpenyeket, 
K 6 1 I C I K I V I I I w l C S O l l rőfös-, kötött-, szövött- és rövidárukat, paplanokat, esőernyőket, 

szönyegreszüiket, valódi bőrridikülöket. LÖBL R. Str. Pr. Elisabeta (volt Bethlen-utca.) 

Kiadó lakás. 
Király utca 24 sz. (volt Márk-féle) 
ház, mely 4 szoba, konyha slb.-böl 
ált, kiadó. Megkeresések: Udvarhely-
megyei Takarékpénztárhoz Intézendök. 

Rádiót 
oe TáBároljoa, míg meg nem tekinti i|rf>D  jól 
mOködft  kéBxúlékeimet: Ptailivt csövek. Weilo-
iraDsttormitorok, Loewa bondeDi&iorok. isalc* 
tudáual ösBMállitoU isereléi lixtositiék ve-
Tőim Bxép BliDesetft,  erfis  hangját Diaces és 
fgyBierfibb  kivitelb«Q, Reioarti, Hartley-, 
Neutrodyoe-, Buper kapcsolásokbao vaoDak 
építve. Kaphatók 6, 9, 12 havi réBsletfiie 
téi«kre is. 2 eîTM mSk 3300 8600 L S „ « . . . 4000, 4600 &3U0 L 4 „ „ . . . MOO. 6300, 6000 él 6500 L ö 1700, 8700 éf  10 000 L 

(gjirii . . 12.000 L V. ft  díMM kÍTÍtol)>w (Mjit OMiAálUUtm) . 10.000 L K*pKk-tBF«r-v4T8 (griri) . . . . 14 400 L FQiS »kknm«litorok . «00. 760, «50 éa 1260 L 
«00 L» «600 L» âOO L Am«dpótI4k 20-176 Toli «15fMx1tlto«-B<kk«l (««IjeMii tOr«jn<«t«t !) . 2000 2S00 L Hufuórók  a Ugjobk grirtmásroktea 1000-4*09 Î ig 

Ha oíncs megelégedve rádiójával, saereU 
toiBe ajra. SsereléBí dij misden lánpa utáa 
kSrOlbeial 200 L. 

Jak6 A. tanár 
rádiótechoikai mQbelye. 

Olorbeiu, Strada DragăUcă 
A PriocipeBa Etisaveta (Bethlen utca) 
10 izám alatti Kisraktárban ujbél meg-
kezdetten a palackos borok árnsitását. 

Tiszta CBereüyegek elleoébao llte-
reokéDt 34 leuért áruBiton ott tObbek 
közOtt a következó fajborokat: 

Som és moBkotály dr. Adorjáo alba* 
iuliai terméBébdl. 

HoBBiuaiKÓi Kon Antal teméiéból. 
Yámoiudvarhelyi dr. Pálff;  „ 

Nagyobb vételnél áreogedméoyt adok. 
S z S l i ö s i S a m u . 

Értesítés. 
A Tevő kdr smlTCs tadomăsâr» 

bOzom, hogy a Frllz-féle 
^ vaskereskedést ^ 
megr^Uem, melyet masam fogok 
Tezetnl. 

A T e T 6 k BziTea párlfog<Lsát 
i&érve, vagyok teljes tlHztelettel: 

BOCNHOR SBHIOnOüíD. 
100 hektó, Jóminőségfi  kfi-
küllőmenti must gróf  Béldi 
Gergely plucéjéből eladó. — 

Díeiosánmartin. 
Jud. Târuava-Mică. 

omorődi borvíz 
I liter 2 lej. Hájhoz 
hordva mlmden másod-
nap 5 liter, havonta elő-
fizetve 90 lej. Elftje-
gyeztetni lehet az Orbán 
Testvérek dohány) özs-
a törvényszékkel 

szemben. 
déjében 

Eladó: FelsöboldogfalTán  egy  2 holdas bel-
sőség 2 szoba, konyhás lakóházzal, 
mindennemfi  melléképületekkel és 6 
hold szántó és kaszáló. Értekezni 
lehet: Dr. Gönczy és Dr. Molnár 

ügyvédek irodájában. 
Cserépkályha átrakásokat és ja-
vítást olcsón vállalok, vidéki 
meghívásra készséggel szolgálok: 
JPér  Zsig^mond 

kályhás, Parajd. 

Ebéd, vacsora-abonomát legolcióbban 

Szabó Károlynál 
kaphat. 

Ha tiaiU konyháról, Izlete* ételeket óhajt 
enni, ha pontos éa gyors kiszolgiláaban 

akar részeafilni,  csak 

Szabó Károly 
kdkereszttéri vendéglójét kerese fel.  Finem 
asxtali éi palackozott borok. — Havi ebéd 

és vacsora abonoma 1200 len. 
Dela Judecătoria rurale din Cristur. 
No. G. 8240—1930. 

Publicatíune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel deleg, pe 

lâopă jud. rurală Crietur prin aceaBt|& 
publică că io baza decieiunii judecă 
torlei rurală Criatur sub No. O. 3240— 
1930 fn  favorul  urnsărltorului Bíró 
Gábor din Praid repr. prin Péter^ 
Albert Dr. Gálffy  Zoltán adv. dia 
Cristur pentru locassarea creanţei de 
16524. Lei şl accesorl se fixe-
ază temen de licitaţie po zlua de 
22 ybembrie J9S0  ora Í5  pm. la faţ» 
locului ia coiB. Dunitrent uade se vor 
viode príD licltsţiuoe publică judici' 
ară 1 msş'ne de ioprestie guooí, Ü 
cari, 1 vacă Îq valoarea de 20000 loi. 
Io caz de nevoie ş' sub preţul de es 
ttnare. 

Pret(?nziunea care e de tocassat 
fdce  16524 Lei cap. dobăoda lega'ă 
dela 18 lV/1930 şi spesele pâoă acua 
atatorite de 2204 Lei. 

Cristur, la 18 X. 1930. 
T . S i r l a n n portărel. 

Hölgyek Jelszava: 
ondoláltasanak Nagy Feriaél, abol 

ondolálá». . 15 leu, 
manikűr . . 10 „ 

Borravaló benne foglaltatik. 
OndelAciö Röb«rl. 

Tisztelettei: Nagy Ferenc fodrász 
Koaauth u. 1 éa 43 szán. 

Corpul portăreilor dio Oristur. 
No. 2906-1929 

Publicaţiune de licitaţie, 
Subsemnatul grefier  prin această 

public, că fo  ba^a deciziunii Nr. 
1853/1930 a judecătoriei din Cristur 
ÎQ favoarea  reclamaatului soţia lui 
Kias Lörincz repr. prin adv. Dr. FO' 
dor Boldisaár din Cristur cootra Iui 
dom. io Cristur pentru îocassarea cre-
afiţei  de 4000 Lei cBpital şi acceeorl 
86 fixea2ă  termen de Hcitaţie Ia ziua 
de 6 Noemhrie  1930 ora 14 d. » . la 
faţa  locului îi comuoa Cristur uode 
Be vor vinde priu licitaţiune publică 
judiciară 1 porc cu 8 purcei şi mo-
biléié de cată ÎQ valoare de 14000 
Lei. Ia caz de nevoie şi sub preţul 
de estimare 

Pretenziunea care e de incassat face 
4000 Lei capital şi dobânsilecu 15'ö*/| 
socotită dela 1 Maiu 1930 iar epesete 
pâiăacum staverite do 1657 Lei. >e 

întrucât mobilele cari ajung Ia 
licitaţie sr fi  fost  sechestrate şi de alţi 
şi de fice^t^a  şi ar fi  căştigat dreptu 
riie de acoperire licitaţia prezeotă 
este ordonată şl î'i favorul  acestora l i 
Benzul art. LX. 1881 §. 8L. 192. 

Cristur, Ia 20 X. 1930, 
T . f^iriann  portărel. 

I^iadó Str. Principesa Maria—Szeni 
^ Imre-utca 14 szám alatt egy 8 
siobás földszinti  lakás és egy 2 szo-
bás utcai sEutepén-helyiség. — Érte-
kezoi dr. Gönczy és dr. Molnár ügyvé-
dek irodájában lehet. 

Ha elegáns és szép c i p Ö t ^^^^ 
keresse fel 

D o b r a i K á r o l y 
cipő-üzletét, 

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

A D. é. kóiöDtég Bsives tudomás&ra bo» 
tom, bo{(y Y&r-utca 18 ». alatti lakisomon, 
f  hó 8-ikitól kezdve mioiBiteriaoillag enge-
délyeseit 

Corpul Portăreilor Tribunalului 
Odorheiu. 

Nr. 713-1930/2 

sofför-iskolát  Pnblicaţiune de licitaţie. 
nyitok. — Válla cm teljes garancia mellett 
urTexetők. bivatiios autóvezetók, motorkerék-
pár-vezetók, valamint b&rmiljfen  motorkese^ 
tök Btakiaertí klképi-ését 

Oktatás romftD  és magyar nyelven. Yits-
g&statás helyben Ssékelyudvarbelyen. 

BeiratkosnI a Kassay bodrában leb.t. 
JatinyoB oktatáil dijak. 

Ssives p&rtfogátt  kér : 

Kapiza Andor 
mechsnikns* mester. 

Értesités. 
Tisztelettel értesitem a helybeli 

68 vidéki közönséget, hogy Ozv. Szabó 
Jézsefoé  vendégléje a régi helyén: 
Árpád utca 29 Rsám alatt alkalmas 
helyeo, a hires „Bató féle  házbaa" van, 
ahol jó borok, mindenféle  italok, hideg 
és meleg ételek mérsékelt árban álla-
nak a közönség reüdelbezéeére. Udvari 
beállói 

Tisztelettel: 
R a n c z J á n o s kimérő. 

Tiastelettel érteiitein a n. é. kOiöotéget 
él volt vendégeimet, bogy régi és jó birnevO 

M és noi foirissiizleteoet 
Biombatfalv&rót  £ötvö«-utca 4 sz. alá (Orbán-
testvérek méBxárssékével sxembeu) helyez-
tem át. 

BoretváláB . . . 12 leu 
Hajvágás . . . „ 
Ondolálás . . . 20 „ 

Mint hadirokkant kérem a n. é, kficöo* 
Bég Bsivts pártfogását. 

Minden igyekfsetem  öda irányul, bogy 
gyors, pontos és tissta kistolgálásaa) a n. é. 
közönség támogatását és megelégedését ki-
érdemeljem. 

Teljes tisztelettel: 
I(1« P á s z t o r F e r e n c . 

Subsemnatul portărel prin aceasta 
publică, că fa  baza deciziunii sub Nr. 
8762-1930 a Judecătoriei de Ocol din 
Cristur in favoarul  reclamantului Ridő 
Ştefan  repr. prin Dr. Fodor Boldizsár 
advocat d̂ n Cristur cootra lui dom. 

Cuşflied  pentru incasarea creanţei 
de 2800+150 Lei şi accesorii se 
fixează  termen de licitaţiune pe 
ziua de 13 Novemhrie  ora 15 la 
faţa  locului fn  comuna Coşmed unde 
se vor vinde prin licitaţiune publică: 
judiciară mobile 1 vaca, 2 p^rci ta 
valoarea de 4000 Lei. In caz de ne* 
voie şi sub preţul de estimare. 

Preteazlunea care e de incassat 
face  2800-)-150 lei capital dobănzil» 
cu 15'5 /̂o socotind In — iar spesele 
păne acum stabilite de 1517 lei. 

întrucât mobilele cari ajung is 
licitaţie ar fi  fost  execvate şi de alţii 
şi aceştia şi>ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire, licitaţia prezentă este ordo-
nată şi în favorul  acestora fn  seozul-
art. LX.: 1881, § 192. 

Cristur, la 18 Oct. 1930. 
S i r l a n n portăre). 

Állandó nagy raktár 
mindenféle  finom  férfi-,  gyer* 
inek* éü vidéki kalapokban, 
sapkákban, olcsó áron. Féril-
és nffi  kalapok javítását 

vállalom 
Szives pártfogást  kér: 

K £ : S Z I i £ R A l i B f i R X 
volt Eötvos ntca. 

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, 
ffeltUnő o l c són á rus í tom. 

SHirsch Rudol f posztó-, divat- és kézmüáruk kereskedése. 
Kérem a k i r a k a t a i m a t megtekinteni Î 

Olcsón szerezheti be őszi szüksógietót J a k a b Gyu la divatüzletében. 
Legújabb mintájú sima bársonyok, divat flanellek  45 leutól, női és férfi  nagykabát- és ruhaszövetek, tennisz-
flanellek  25 leutól, Bélelt és béleletien bőrkeztyük, gyapjuharísnyák, ingek, sapkák; divatos egyszinü bordü-

rös szvetterek és gyermek-szvetterek. 
Esököpenyeks Meleg ffianell-nadrégok, Nagy válasitéki 

ÜOnyvnyomda Reszvéiytársaság Odorheiu—Székely udvarhely. 


