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Vádat emelünk... 
Mert valóságos vádemelés lesz az 

a felebbezés,  amellyel a Magyar Párt 
meg fogja  támadni a városi választást. 
Vádat emelünk a lelkek elrablásáért, 
amely a hatalmi eszközök által lehe-
tővé tette, hogy a teljes sikerű megyei 
választás után, minden lélektani sza-
bállyal ellenkezően, azok a szavazatok, 
melyeket a hatalmi párt akkor kapott, 
most ahelyett, hogy számban csök-
kentek volna, még megszaporodtak. 
Köztudomásu dolog, hol kell keresni 
ennek a magyarázatát. Nyiltan beszéli 
mindenki, hogy a városi választás 
sorsát a tisztviselők tömege döntötte 
el. Ezt a tekintélyes szavazatmennyi-
ségei a kenyér terrorjával hajtották 
most az urnához, mert nem volt más 
mód, hogy a múltkori kudarc helyett 
most győzelmet csavarjanak ki a vá-
lasztásból. 

Mit tettek tehát? Nyomatékosan 
figyelmeztették  a tisztviselőket, hogy 
a szavazó lapok megfigyelés  alá ke-
rülnek, s az előre meghatározott sza-
vazási módszer alapján meg fogják 
állapítani, hogy ki nem szavazott a 
haulmi Üstára. Ez a módszer pedig 
az volt, hogy minden egyes hivatali 
testület részére megjelöltek a listán 

^^togy helyet, ahová ütni kell a pecsé-
Tkt, amely ismertető jel s igy az illető 

tisztvisdői csoport igazoló jele is lesz. 

tos tehát, hogy e manipuláció vé-
gig keresztülvihető lett volna-e, vagy 
nem, a lényeg az, hogy az lélektani-
lag alkalmas volt a tisztviselőben 
félelmet  kelteni az iránt, hogy e vá-
lasztás eredménye az is lehet, hogy ő 
veszti el kenyerét. Kétségtelen tehát, 
hogy nemcsak a választás titkossága 
volt már eleve megsértve, hanem a 
legdurvább módon volt összetörve an-
nak lényege : a lelkiismereti szabadság. 

Lehet, hogy ujabb félelem  elé 
állítja • felebbezés  a tisztviselőket, de 
tetemre hivjuk őket. Tegyenek ők ta-
núságot arról a lelki állapotról, amely-
ben az urnához kényszerittettek, te-
gyenek tanúságot, ott állott-e mögöt-
tük a fülkében  az éhezés réme, lát-
ták-e a siró gyermekek arcát, a fel-
dúlt családi tűzhelyet ? S amikor tanú-
ságot fognak  tenni, fel  fog  szabadulni 
a hatalmi rácsapással megfélemlitett 
lelkiismeret, amelynek erőssége lesz 
— az igazság. S az igazság nem őket, 
hanem a lelkek zsarnokait fogja  else-
perni. 

Ipartestületi ügyek. 
Országos kirakóvásárok: 19-én 

Csikszentdomokos, Uzon, Ápold, Pa-
rajd, 20-án Sepsiszentgyörgy, 21én 
Erdőszentgyörgy, 22 én Alsóárpás, 
Fehéregyház, 24 én Felvinc. 

Ezúton is ismételten tudatjuk ipa-
rosainkkal, hogy az ipartestület rendes 
évi közgyűlését folyó  hó 23-án délu-
tán 3 órai kezdettel tartja meg a 
Barkóczy-féle  vendéglő nagytermében, 
miért is kérjük, hogy ott minél szá-
mosabban jelenjenek meg. Fontos 
ipari és kebll ügyek lesznek tárgyalás 
alatt és testületünk minden tagja fel-
tárhatja panaszát és eszméjét is, mert 
csak közös munkával és megértéssel 
emelhetjük oda a testületet, ahol az 
eredményebet biztosító, erős tényezője, 
közös kincse lesz mindnyájunknak, 
— amint lennie kell. 

Sajnálattal kaptuk a szomorú hirt, 
hogy Sorger András órás. aki lelkes 
tagja volt testületünknek, szerdán meg-
halt. Pénteken temették el, az egész 
polgárság igaz részvétével Nyugodjék 
csendesen. Az  ipartestüUi  elnöksége. 

Teljes a fejetlenséj>  a vármegyében. 
A karikások által felforgatott  köz-

ségi rendszer teljes fejetlenségbe  so-
dorta a vármegyét. A községi válasz-
tásoknak már rég le kellett volna jár-
niuk, de e helyett ma ugy áll ez az 
ügy, hogy még azt sem lehet tudni, 
mi lesz a választásokkal ? Hogyan és 
mikor fognak  választani a községek ? 
A legutóbbi miniszteri rendelkezés sze-
rint az egyszer már visszavont kör-
községi csoportosításban kellene meg-
ejteni a községi választásokat, de semmi 
komoly hivatalos intézkedésről nem tu-
dunk még, amely megindítaná ezt az 
eljárást. Volt valami intézkedés, hogy 
április 7-ikétől kezdve ejtendők meg a 
választások, azonban ez ma már meg-
haladóit dolog, mert addig nincs már 
meg a 30 napi hirdetményi határidő. 
Ugy lehet tehát tekinteni, hogy ez az 
intézkedés is megzápult. 

A községek pedig élnek a további 
bizonytalanságban és az interimár fe-
jetlenségben. Itt áll megoldatlanul a 
jegyző-választás nagy kérdése is, amely 
önkormányzati jogot egyelőre az ideig-
lenes bizottságok gyakorolják — a 
községek összlakossága, vagyis a köz-
vélemény helyett. Teljesen össze van 
zavarva az a kérdés is, miként ala-
kuljanak ki a jegyzői körök, amit so-
ka» v ^ <na i^iyjii ijáyMrttiigjLJl 
községek közigazgatási csoportosulásá-
val. Ezt a helyzetet nem mindenütt 
hagyják kihasználatlanul, törvényelle-
nes jegyző választásokra használván 
fel  a tájékozatlanságot. 

Máshelyt a magára hagyott nép 
maga keresi a kibontakozást, gyűlésez-
nek, kérvényeznek, remélnek és 

I . 

fesalódnak.  A közügyek — ilyen kö-
rülmények között — magától értetődően 
«4hanyagoltatnak. De erről nem is 
(zólva, kiszámíthatatlan az erkölcsi 
feszteség,  ami abban nyilvánul meg, 
tegy a józanul gondolkozó nép el-
t̂ szli minden bizalmát a hatósági ve-
ütőkkel szemben és a maga eszé-
től rájön arra, hogy voltaképpen — 
tiwrchiában élünk. 

A vármegye feje,  a prefectus  pe-
dig, tehetetlenül űl a megyei kormány-
zat élén, kiszalasztva kezéből a köz-
Ingatás gyeplőjét, amelyhez hivatlan 
Ivekkel kapkodnak az alkalommal élő 
r̂ ndenféle  kalandorok. Csoda — s 
csak a közönség higgadt önfegyelmé-
rek köszönhető, hogy végzetszerűleg 
liem fordul  fel  itten minden rend. 

A magyar pártvezetőség, amely 
eddig meg nem érdemelt kíméletet ta-
niisiiott a helyi közkormányzat veze-
tőivel szemben, végre megelégelte a 
btizéleti uralom és hatalmi tekintély 
fttndszeres  tönkremenetelét s magánál 

kormányigazgatóságnál lépett fel  a 
íiszállapolok sürgős orvoslása végett. 
AŞ ott kapott válasz reményt nyújt 
â ^ hogy valaki mégis csak lesz, aki 
fljrélyes  kézzel nyul bele az összeza-
V.n közügyek rendezésébe. 

meg kett elégednénk a ke-
seni elégteteiiei, annaK a megaltapiia-
sával, hogy igazunk volt, amikor a 
hozzá nem értő karikás akarnokok in-
terimár uralma ellen tiltakoztunk, amely 
álUndó balfogásaival  mintaközigazga-
tást teremtett vármegyénkben : annak 
a mintáját, hogy hogyan nem kell 
közigazgatni. 

Egy székely falu  jajkiáltása. 
Az egész magyar közvélemény 

régóta jajjal van tele Csikszenttamás 
miatt. Pedig van még egy ősi székely 
falu,  amelyet szintén keményen láto-
gatott meg a sors. De ez azért nem 
volt oly szembetűnő, mert a nagy 
veszedelem sorozatos csapásokból ala-
kult ki. Az udvarhely megyei Atyháról 
van szó, amelyet néhány év óta sűrűn 
látogatnak elemi csapások, olyannyira, 
hogy a kár összessége meghaladja a 
szenttamási vagyonpusztulást. Alig 
pár éve leégett a falu  egyharmada, 
az akkor még uj, emeletes község-
házával és a jegyzői lakással együtt. 
Az elpusztult falurész  még ma sincs 
teljesen felépítve.  Mintha ez a tűz, 
csak valami lappangó rém lett volna, 
ismételten előbujt rejtekéből, hogy 
tüzcsóvált újra megsuhogtassa a község 
fölött.  Ujabb, kisebb, nagyobb égések 
következtek. De a vészharang kon-
gása nemcsak tüzet jelzett. 1927 julius 
2-án éjjel szörnyű ciklon száguldott 
át a községen, épületeket rombolva 
össze s hatalmas erejével ledöntve a 
templom tornyát. Időközben jégverés 
is pusztított. 

A mindig leselkedő szörnyeteg, a 
tűz, az idén is megkövetelte szörnyű 
adóját. A tanítói lakás pusztulása után 
— amely földcsuszamlás  következtében 
összeomlott — a közeli napokban a 
három tantermes iskolaépület ismeret-
len okból kigyúlt és pár óra alatt fel-
szerelésével együtt megsemmisült. A 
még mindig füstölgő  romokat szomo-
rúan állja körül a kulturhajlék nélkül 
maradt 185 székely iskolás gyermek. 
Siralmas látvány ez nagyon. Annál 
siralmasabb, hogy ez az érdemes, 
drága nép segitség nélkül — még 

pedig az erdélyi magyar társadalom 
hathatós segitsége nélkül — nem is 
gondolhat uj épület emelésére. Elte-
kintve attól, hogy az általános gazda-
sági nyomor mellett különleges meg-
élhetési forrásainak  elzáródása ia ho^ 
zújárul a nyomorhoz. Ez a nép ugyanis 
a megye legmagasabb pontján 800 m. 
magasságban lakik s főjövedelme  a 
parajdi só szállítása volt. Ettől a ke-
resettől a közelmúltban elesett, mert 
ma már — felsőbb  intézkedésre — 
vasúton szállítják a sót. Másik jöve-
delmi forrása:  a szénégetés és fuvaro-
zás szintén megszűnt. 

Ebből a sokszorosan sújtott, szo-
morú községből segítségért jajong a 
székely sors. Talán ez a falu  az, ahol 
leginkább kiütközik a magyar népnyo-
mor. Itt keli a segitség! Mert ha 
kellett a sorssujtotta csiki székely köz-
ségnek, kell ennek a népnek is, hogy 
felállíthassa  porbaomlott iskoláját. A 
magyar társadalom segitsége nélkül 
Atyha nem fog  iskolához jutni. Hoz-
zátok fordulunk,  Magyar Testvérek I 
A mi ügyünkben is mutassátok meg, 
hogy van lelkes testvéri szolidáritás, 
megértés és szeretet, amely nem me-
rült ki az eddigi hasonló segélyezé-
sekkel, hanem újra fellángol,  látva a 
szükségnek és nyomorúságnak ezen 
kiáltó példáját. Hisszük, hogy ez a 
lap számunkra is szívesen megnyitja 
hasábjait, támogatja ügyünket s szí-
vesen beállít nekünk is egy ideiglenes 
rovatot a laphoz érkező adományok 
nyugtázására. 

Magyar köszöntéssel: 
Atyha, 1930 március 7. 

FSIdM Zoltán s. k. Ssabd Dénes s. k, 
hit k. J»Rys5. plébános. 

A városi választás eredménye. 
Magyarpártí szavazat 1246, egve-

sült román és kommunista blokk 561, 
megsemmisített 23, semmis 4. össze-
sen 1834 szavazat. Százalékos ered-
mény a két lista között: Magyar Párt 
69-4®/o, ellenpárt 30 6®/o. Kikerekítve : 
69 és 31 százalék. Számszerínt 12 
magyarpártí és 6 ellenpártí tanácsos. 

Ez eredmény szerint a tanács a 
következő tagokból állana: 1. Dr. 
Gönczy Gábor, 2. Szigethy Dénes, 3. 
Varró Elek, 4. Csiky Albert, 5. Forró 
Géza, 6. Becsek Aladár, 7. Dr. Sebesi 
Ákos, 8. Gyarmdthy István, 9. Kovács 
Lajos, 10. Nagy Dénes, 11. Orbán 
Endre, 12. Fischer Béla, 13. Dr. Réti 
Imre, 14. Constantinescu Mihail, 15. 
Mafteillie,  16. Dobos Ferenc, 17. Gás-
pár József,  18. Ghighiniţft  Nicolae. 

A Magyar Párt a választást meg-
felebbezi.  A legfőbb  semmiségi okkal, 
a tisztviselői szavazatok kikényszeríté-
sével, lapunk vezetőhelyén foglalko-
zunk. Kétségtelen, hogy a tisztviselők-
kel szemben alkalmazott hivatali terror 
lényegesen befolyásolta  az eredményt, 
mert semmiféle  ellenintézkedést nem 
lehetett sikerrel alkalmazni a megfé-
lemlítés, az elcsapatástól való félelem 
ellenében. A tisztviselők rettegtek a 
szavazólapoknak kilátásba helyezett 
felülvizsgálatától  s nem merték koc-
káztatni kenyerüket 

lesz a felebbezésnek  a szegény és 
munkanélküli szavazók megvesztege-
tése, amit Rétiék a város pénzéből való 
köz segélyezés formájába  burkoltak, de 
a szavazat-vásárlás félre  nem érthető 
szándékával hajtottak végre. A két 
törvényellenes eszközzel több száz sza-
vazatot szereztek. Bizonyosra vehető, 
hogy a választást megsemmisítik. 

A magyarságra nézve általában 
lehetetlennek látszik az, hogy a kom-
munista tanácstagokkal együttműködést 
vállaljon s minden törvényes eszközt 
meg fog  ragadni, hogy a meghamisí-
tott közakarat egy uj választáson a 
maga valóságában nyilvánulhasson meg. 

A közönség köréböl. 
Hefjegyxéaek  tgj  rág^almaió cikkhez 

A >Hargitac február  13-iki szá-
mában egy gyalázkodó közlemény 
jelent meg, amely Érdővídék magyar-
ságának ágílis vezetőjére, Biró  Ist-
vánra  szórja píszkolódásait. Az újság-
cikk alatt Kolumbán Sándor olaszte-
leki mészáros neve áll. 

Nem célunk foglalkozni  ezekkel 
a szennyes rágalmakkal. A jóizlésű 
ember rendesen undorodik a piszokba 
való belevájkálástól. Különben is a 
cikk aláíróját csak jámbor eszköznek 
tartjuk ez ízléstelen és kvalifikálhatlan 
otrombaság elkövetésében. Vele tehát 
vitába szállani nem tartjuk érdemes-
nek, elvégzi majd Biró István a sajtó-
bíróság előtt. 

Reánk egyéb tartozik. Az t. i., 
hogy Krdővidék derék magyar népét 
ez újságcikk utján lélekben elvigyük a 
mi vezetőnknek, Bíró Istvánnak, szí-
ves vendéglátó házához egy bensősé-
ges, meleg kézszorításra. Közéleti har-
cainkban sebeket osztunk és sebeket 
kapunk. A kapott sebek között min-
dig akadnak olyanok íŝ  amelyeket 
gyáva bandita fogással  mérgezett nyi-
lakkal ejtenek. Ezeknek sajgása keser-
vesebb, mint a többieké, mert a tiszta 
lelkű ember még az ideig-óráig tartó, 
látszólagos foltot  sem tudja elviselni 
a becsületén. Ezért tartjuk szükséges-
nek, hogy lélekben egy pillanatra meg-

mozi  - Sioméct  ••f  fél  9-kor:  HÉZESHETCK:  Htlyárak  IS,  12. 8 hu. - VaBátnap  d u. fél  8. «f.  fél  9-kori  ASSZOHY  é» A BOM. Megrdii  nagy  tírám^.  : tlarcl/a  Alüni,  Frítz  Karin^^ 
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álljunk Bíró István előtt és addig is, 
amig a bíróság előtl elégtételt szerez-
het magának, e sebnek sajgását Er-
dővidék népe ragaszkodó szeretetének 
és törhetetlen bizalmának tudtul adá-
sával megszüntessük. Mi teljesen tisz-
tában vagyunk azzal, hogy Biró Ist-
ván élhetne izgalmak nélküli, nyugo-
dalmas életet, élhetne családjának, hi-
vatásának békességben. És még sem 
teszi 1 Nem teszi, mert  nem  teheti,  — 
nem engedi azt a faja  jövendőjéért 
tusakodó magyar lelke. Mert nem 
neki szükség a harc, de tudja, hogy 
nekünk  van  szükségünk  vezérekre, ne-
künk van szükségünk Biró Istvánokra, 
akik feláldozzák  életük nyugalmát fa-
jukért, érettünk. Ezt mi világosan lát-
juk, tudjuk, hálával is gondolunk re-
ájuk — és annál nagyobb undorral 
fordulunk  el azoktól, akik önző törte-
lésükben iparszerüleg űzik vezetőink 
bemocskolását. Van azonban ebben 
valami vigasztaló is. Az t. i., hogyha 
ezek valakit közülünk sárral dobálnak 
meg, ugy ennek igaz magyarságáról, 
akaratuk ellenére is, hiteles okiratot 
állítanak ki. Hát csak folytassák,  en-
nek tudatában szemrebbenés nélkül 
álljuk a mocskolódásnak zuhatagját is. 

Erdővidék népe ezt akarta tud-
tára adni Biró Istvánnak, a vezérnek, 
hogy meg ne lankadjon, mert mint 
egy ember, ugy állunk háta mögött. 

Kolumbán Sándornak pedig azt 
üzenjük, hogy vájkáljon cspk tovább 
is a marhabelekbe és ne az emberek 
becsületébe. A kancsi mészárosról 
mondja a példaszó, hogy nem 
oda üt, ahová néz. De olyan mészá-
rosról még sohasem hallottunk, aki 
saját magát adja oda. hogy taglókép-
pen használják. Mindenesetre együgyü 
vállalkozás, aminek meg szokott lenni 
a szükségszerű szomorú következmé-
nye. Most is meg fog  lenni. De lega-
lább megjegyzi magának a klasszikus, 
örök igazságot: »Sutor  ne  ultra  cre^ 
pidam*,  Rossonday kdim. 

A gyepes! árlejtés 
cimmel a Hargita folyó  hó 13iki szá-
mában cikket közöl, melyre legyen 
szabad felvilágosító  választ adnunk. 
As-AA f̂té»  igen l3-íifrdelfetett  PÓlyó 
évi jan. 15 re és a hirdetésben benne 
foglaltatott,  hogy az árverési feltételek 
megtudhatók a lelkészi hivatalban és 
az megemlékszik a bánatpénzről is. 
Tehát nem történt meg olyan kijelen-
tés, bármennyire is »jelen voU« az 
illető ur, hogy akinek nem tetszik, 
félre  állhat, mert bárki is pályázhatott, 
akinek kellő képesítése volt ezen mun-
kálatok elvégzésére, no meg a felté-
teleknek is eleget tud tenni. Ellenben 
az történt, hogy a gyűlés előzetes 
határozata folytán  az Összes munkála-
tokat egy vállalkozónak adták. Ami 
pedig az azelőtti kintjárást illeti, az 
világos, mert hiszen mi készítettük a 
költségvetést, az egyházközség meg-
bízásából és így természetes, hogy 
tisztában is voltunk vele és az árve-
rési feltételekkel. 

Ugy látszik azonban, rosszul esik 
a kollega urak valamelyikének, hogy 
elcseppentek a munkától, dacára an-
nak, hogy még más községből is de-
putáciőkat küldöttek, akik érdekükben 
dolgozzanak, nem is szólva arról, hogy 
ők is megfordultak  több izben a köz-
ségi korcsmában, sőt még most is ott 
vannak a nagy könyvben. Tehát boro-
zásról és pálinkázásról csak mi beszél-
hetnénk, nem pedig jelenvolt ur, aki 
ilyen alávaló állításokkal piszkolja egy 
egyház papját és annak elöljáróságát 
minden alap nélkül. A* érdekeltek. 

Sxékelykermtar főterének  küc-
pontjában fekv̂ ,  a Theilmaun-iirökö-
8Ök talajionát képeeS. egyemeletes 
kGhás (több lakással ős két ttzlet 
helyiséggel) 19i{0 évi máre bó 30 án 
d. a. 3 érakor a ssékelykerf̂ sztari 
>Volksbank« fiókjának  he1yi8é}!;ében 
önkéntfs  árverésf̂ a  ei fog  adatni. 
Kikiáltási ár ÖOO OOU len Bánatpénz 
10"/,. Ajánlatok el vagy el nem foga 
dáia felett  tulajdonosok 14 nap alatt 
döntenê . Feltételek emiitett banknál 
megtadhatók. 

t 
A Hargita noTenytaní feltá^sa  céljából indított mozgalom 

1929 évi eredménye. 

Eladó 
sárga orpington és vörös Rbode Is-
iand keverék tenyész-tojás, egy darab 

10 lea. LAKATOS T. Odorheía. 

3. Általában azok a megfigyelések  a 
legbecsesebbek, amelyek a legtöbb 
gyűjtőnél közösen megtalálhatók. H^ 
ebből a szempontból tanulmányozzuk 
az eredményeket, azt látjuk, hogy a 
helyen megfigyelt  255 féle  növényfaj-
ból 111 növényfaj  olyan, amelyek min-' 
denike csak egyetlenegy esetben volt 
valamelyik megfigyelő  által megfigyelve 
(pl. Aconitpm moldavicum.) Az ilyen 
adatok a hegység tavaszénak jellem-j 
zéséhez nem járulhatnak hozzá, meir 
nincsen a hegységből sehonnan sem 
legalább még egy társadatunk, melyek 
egymást támogatnák, bizonyítanák, a. 
összehasonlítást engednének meg. Ă 
gyűjtés révén elért legbecsesebb fe, 
nologíai adatok pl. a Thymus auclus-ér! 
mely 9, a Primula offjcinalis-é  és a Viif 
ola hirta-é, melyek 8—8, továbbá az 
Ajuga, Carum, Hepatica, Trifolium 
pratense, Tussilago, Veroníca chamae-» 
drys st., melyek 7—7 különböző he-̂  
lyen figyeltettek  meg. 

4. Ha ugyanazon növényre vonat.-
kozó dátumokat vizsgáljuk, egyes ese-" 
tekbenazi találjuk, hogy pl. aGagea lutea 
dátumai ápr. 14. ápr. 22 és máj. 
A Glechoma hederacea é máj. 1,1, máj' 
22 és junius 6, a Symphytum off-ci-
nalísé május 18 és jun. 3. Oly nagy 
időközök láthatók itt az álliiólagos 
első virágzási dátumok között az íll, 
ugyanazon növényfajnál,  melyeket lê  
hetetlen helyeseknek elfogadnunk,  bár-
mennyire is szeretnők azokat eltérê  
földrajzi  fekvésből  származóknak mar 
gyarázni. I 

5. Vannak olyan növények, amelyet 
ket akármilyen kis darabkájukban bíi 
tosan fel  lehet még ismerni. VannaR 
azonban oly nemek is, amelyek sok ha-
sonló fajjal  rendelkezvén, a faj:  csupán 
egyetlen virágból nem lehet megálla-
pítani. Ilyenek pl. az ibolyanem számoS 
faja.  Ezért ezeket lehetőleg egészbei: 
kell gyűjteni. 

6. Nem szükséges mohokat, zsui 
lókat és páfrányokat  vagy más nem v 
rágzó növényeket gyűjteni, bámiapn 
is totsxsnck «sok, lu.-dtái) cZtiCCn"" 
lamelyes kezdő vege:ációs fokot  nem 
igen lehet megállapicani. Ellenben a 
különféle  fák  és cserjék kizöldülésének 
megállapítására fontos,  a rügypík-
kelyüket vesztett, tehát csak éppen ki-
feslett  levelekel bíró ágakat gyüjieni. 

7. Több gyűjtő olyan füzeket  gyűj-
tött, amelyek kifejlett  terméses barka-
juak voltak. Ezeket fel  sem vettem a 
táblázatba. Hogy tévedés ne történhes-
sék, a füzeknél  csak a porzós virágo-
kat kell gyűjteni s a termős barkákat 
inkább mellőzni kell. Csodálatos, hogy 
kökényt senki sem gyűjtött, pedig ez 
igen fontos  növényfenologíaí  médium-
nak tekinthető. 

8. Szükséges a gyűjtött növé-
nyekhez azonnal oda irni a gyűjtés 
dátumát s nem szabad az emlékezetre 
bizni azokat, mert amikor sok növény 
összegyűlt, lehetetlen szabatosan meg-
állapítani a dátumokat. 

(B«f«jető  közlom6oy} 
9. Ami a növényzet jellemzésére 

vonatkozó általános dolgokat illeti, je-
gyezzék fel  a megfígyelők  a hó vég-
leges eltűnésének az idejét, a rét ki-
zöldülésének idejét, a kílombosodást s 
általában minden feltűnő  jelenséget, 
amely a növényzetre nézve valami 
kezdő fokozatot  képvisel. 

10. Az elmondottakból könnyen 
észrevehető, melyek azok a hibák, ame-
lyekbe könnyen beleeshetünk, de egyút-
tal jól ki lehet érezni azokat az 
elveket is, amelyekhez a jövőben szi-
gorúan ragaszkodnunk kell, hogy ez-
által fáradságos  s lelkes munkánk tudo-
mánygyarapító és örökké élő igaz 
lehessen. 

11. Felsorolom azokat a közsé-
geket, amelyekben szükséges volna 
további növénytani megfigyeléseket  vé-
gezni. A Hargita keleti oldalán, ide 
véve a Maros északi kanyarulatát is: 
Palotailva, Maroshévíz, Gy. Remete, 
Alfáig,  Csomafalva,  Újfalu.  Marosfő, 
Csikszentdomokos, Csikszenttamás, 
Csikmadaras, Csikrákos, Csikcsicsó, 
Csíkszereda, Csíkzsögöd, Csikszentkí-
rály, Csikszentsímon, Csiktusnád̂  Tus-
nádujfalu.  Tusnádfürdő,  Sepsibük-
szád. Nyugat felől:  Füleháza, Ĝ irgény-
üvegcsűr, Görg.-sztimre, Laposnya, 
Nyárádselye, Szováta, Ilyésmező. F. só-
falva,  Korond. Székelypálfalva,  Énlaka, 
Farkaslaka, Oroszhegy, Varság, Zete-
laka, Máréfalva,  Homoródremete. Oláh-
falu,  Sztegyházasíalu, Lövéte, Homo-
ródalmás, Hom.-körácsonfalva,  Var-
gyas, Füle, Mngyarhermány, Száraz-
ajta, Bárót, Alsórákos. 

12. A legmelegebb köszönet illeti 
az 1929. évben töretlen utakon, önzet-
lenül közreműködő, kedves munka-
társakat. Ezúton ismét felkérem  őket, 
valamint a nevezett községek értelmi-
ségeit, a tudomány minden igazszivü 
pártolóját, szíveskedjenek a vázolt tu-
dományos feladat  szolgálatába állani, 
mely célul tűzte ki a H.irgita-hegység-
nek növényzeti szempontból való fel-
tár̂ Rî t fl  tiirtomáp</qflyit̂ pr  MéUoZ-

'lassanak a KitartÍsT igén'̂ Ő komoly 
munkától meg nem riadva, alólírottnál 
a szíves munkatársi készséget beje-
lenteni s amennyiben e sorok a leendő 
munkatársak kezeihez jutottak, ezeket 
megőrizni  sziveskedjeneky  mert erre a 
tavaszi munkálatoknál nagy szűkség 
lészen. Felette fontos  volna az ügynek 
oly barátokat is szerezni, akik a köz-
ségtől távol a hegység belsejében bír-
nak állandó lakással, mert ezektől, ha 
munkatársul szegődnek, a hegység bel-
sejére nézve lehetne fontos  adatokhoz 
jntní. 

El vagyok telve a reménységtől, 
hogy az 1930 iki tavaszra a komoly 
munkatársak lelkes gárdája fogja  a 
Hargita kutatásának zászlaját megra-
gadni, hogy azt lehetőleg a tudomány 
legmagasabb szirtjére kitűzhessék. 

Cluj-Kolozsvár, Str. Pasteur 12. 
Nyáridy E. Gyula tanár, 

ae egyetemi növénygyűjtemények őre 

A szenterzsébetiek 142 aláírással 
ellátott kérést nyújtottak be szombaton 
a prefecturár̂ ,  amelyben községük ön-
állóságának visszaadását és azt kérik, 
hogy mint önálló jegyzőség, egyedül 
választhassanak maguknak jegyzőt. A 
kérés a község egész lakosságának 
óhaját képviseli s a közérdeket tartva 
szem előtt, annak teljesítése elől el-
zárkózni nem lehet. 

A „Nem nősülök*' utolsó és leg-
hatásosabb darabja a legnépszerűbb 
vigjátékirónak. Szenes Bélának, aki 
fiatalon  alig 33 éves korában halt el. 
Itt nem adták még színészek sem, 
pedig egyike a legjobb vígjátékoknak. 
Csupa derű, csupa hangulat, csupa 
sziporkázó ötlet az egész darab, ame-
lyet közelebbről a Kath. Leányclub 
ad elő városunkban, s a sikert alátá-
masztja még a nagyszerű szereposz-
tás is. A próbák már javában folynak 
és a szereplők nagy ambícióval ké-
szülnek az előadásra, köztük sok uj 
csillag is van. Mivel a bevétel teljesen 
jótékony célt szolgál, remélhető a kö-
zönség támogatása, annál is inkább, 
mert ritkán élvezhet egy ilyen szelle-
mes darabot, Az estély a »Bukarest«-
szálló színháztermében lesz, március 
29 én fél  9 órakor, olcsó helyárak mel-
lett, hogy mindenki megnézhesse. 

Az Udvarhelymegyei Gazda-
sági Egyesület közleményei* 

Az egyesület elnöksége értesíti a 
gazdaközönséget, hogy az egyesület 
áruközpontjánál megrendelhetők gaz-
dasági  gépek  és eszközök  és pedig: 
ekék (váltók és kerülök) fa-  vagy 
vasgerendellyel és taligák; mindenféle 
veiőgép, szórva vagy sorba vetésre, 
lókapák, kukorica-töltögetők, tengeri-
morzsolok kézi hajtásra, répavágógép, 
kukoricaszár-tépőgép ; cséplőgép, bár-
milyen kisebb nagyobb; továbbá gyap-
jú , len-, kender-feldolgozó  gépek; 
mindenféle  mezei és kerti vetőmag, 
gyűmölcsfaoltványok  és bármely egyéb 
gazdasági szükségletek jutányos ára-
kon. 

Az egylet elnöksége felhívja  azon 
termelőket, akik orosz len-, vagy 
olasz kendermagot kívánnak besze-
rezni, hogy szükségletüket az Áruköz-
pont irodájában jelentsék be. Az egy-
let gondoskodni kíván a kender- és 
lentermelők eladásra való fölöslege 
értékesítéséről ís, felhívja  mindazokat, 
akik az idén eladásra lent, vagy ken-
dert akarnak termeszteni, ;hogy ezt is 
az Aruközpont irodájában jelentsék be. 

Felhívja az egylet elnöksége to-
vábbá a gyümölcsfakert-tulajdonosok 
figyelmét  arra, hogy tekintettel az 
mezei termények árcsökkenésére, a 
gyümölcsösöket vegyék lehetőleg az 
eddiginél nagyobb gondozás alá, s 
igyekezzenek lehetőleg kivitelre alkal-
mas és jó áron értékesíthető gyümöl-
csöt termelni. A gyümölcs minőségét 
és a termés mennyiségét fel  lehet ja-
vítani az által, hogy a gyümölcsfák 
alját lehetőleg megtrágyázzák, alattuk 
a füvestalajt  felszántják  és legalább 
egy évre egyéb terménynyel vetik be; 
és ha a virágzás idején szükség sze-
rint a fák  töveit vízzel bőven megön-
tözik, s ezzel biztosítják azt, hogy a 
virágok megtermékenyedjenek, s ne 
hulljanak le terméketlenül. 

Felhívja az egylet elnöksége a 
gazdák figyelmét  arra is, hogv a lehe-
tőségig igyekezzenek a kézimunkát, ha 
csak tehetik, a fent  felsorolt  olcsó 
gépekkel helyettesíteni, s az asszonyo-
kat a mezei munka, ökörhajtás, kapá-
lás, takarás, aratás alól lehetőleg ment-
sék föl,  adjanak alkalmat az asszo-
nyoknak arra, hogy a ház körül ott-
hon nagyobb mértékben foglalkozhas-
sanak majorság tenyésztéssel, fonással, 
szövéssel, sertésgondozással, tejgazda-
sággal. Sz. Szakáts Péter 

egyes, elnök. 

Meghívás. Az alakulófélben  levő 
kolozsvári Árutőzsde tárgyában vasár-
nap, f.  hó 16 án d. e. 10—11 órakor 
az árutőzsde küldöttsége, Romanovici 
elnök és Tatáy titkár értekezletet tar-
tanak az Udvctrhelymegyeí Gazdasági 
Egylet, illetve Áruközpont helyiségé-
ben Str. Regele Ferdinánd (Kossuth 
Lajos-utca 12), melyre az érdeklődők 
tisztelettel meghivatnak. 

HÍREK. 
Március 15. 

ioájóslás. A meteorológiai intézet 
időjóslása a ma délután 1 órakor le-
adott rádiójelentés szerint: Változóan 
felhős,  enyhe idő várható, helyenként 
csapadékKal. 

Fráter Loránd, a híres »nótáska-
niWrtWi Ulfflflíl 

kezett hír jelentette — Budapesten, 58 
éves korában váratlanul elhalt. Súlyos 
mandulagyuladása volt, melynek ismé-
telt megoperálása is sikertelen maradt. 
Fráter Loránd a legjelesebb magyar 
nótaszerzők egyike volt, az "utóbbi év-
tizedek legkedveltebb dalaiból nagyon 
sok az ő szerzeméniye. Ezek népsze-
rűsítéséhez hozzájárult, hogy dalait, 
saját hegedükisérete mellett, nagyon 
eredeti módon, maga ís előadta. Itteni 
tavalyi szereplése alkalmából méltatá-
sával bővebben is foglalkoztunk. 

Halálozás. Kovács  Adolf,  városunk 
egyik tekintélyes kereskedője, f.  hó 
11-én, 42 éves korában, hosszas be-
tegeskedés után elhunyt. Mint üzlet-
ember a legpurítánabbak és legszeré-
nyebbek közé tartozott, a társadalmi 
életben a közdolgokért tenni és áldozni 
kész volt. Halála általános részvétet 
keltett. Nagykiterjedésű, tekintélyes csa-
lád gyászolja. 

Pakot  Imréné  Fancsali Rózália 43 
éves korában, f.  hó 12-én hirtelen el-
hunyt Farkaslakán. Nemesszivű, ada-
kozó lelkű nő volt, miért is halála 
falujában  nagy részvétet keltett. Te-
metése f.  hó 13 án volt általános rész-
vét mellett.. 

Mihályi  G.  Mózes  földmives,  58 
éves korában, súlyos szenvedések után 
elhunyt Bögözben. Kiterjedt rokonság 
gyászolja. 

Süköi  ifj.  Mózes  Sándor  21 éves 
korában, hosszas és nehéz betegség 
után elhunyt Sükőben. A fiatal,  életé-
nek tavaszán elhunyt Mózes Sándort 
nagy részvéttel temették el t. hó ll-én. 

Májer  Gyula  borbély mester, 32 
éves korában, Szentegyházasfaluban 
meghalt, f.  hó 12-én. Nagy részvét 
mellett temették. 

Köszönetnyilvánítás. Hálás köszö-
netünket fejezzük  ki ugy a Kereskedő 
Társulatnak és a Székely Dalegyletnek, 
valamint az összes jó barátoknak és 
ismerősöknek, kik felejthetetlen  jó fér-
jem, drága jó édesapánk és testvérünk 
temetésén résztvettek, koszorúkkal és 
csokrokkal megajándékozták, hogy ez 
által fájdalmunkban  résztvenni, azt eny-
híteni igyekeztek, özv.  Kovács  Adólfné^ 
gyermekei  és testvérei. 
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Feltűnő olcsó ároi% vásárolhat HIrsch Rudolf  divatüzletében. 
Tavaszi női  és férfi  kabátSZÖVetekben, s l̂ymékben, vásznakban, paplanokban, szőnyegekben, kézi 
hímzett függönyökben  és ágyteritökben, úgyszintén harisnyák, nyakkendők és férfi-kalapokban  dús választék 

Kérem kirakataimai megtektnfeni és az árakra figyelni! 

az idei legdivatosabb mosó selyem, nagy választékban megérkezett 

iveiie H I R S C H R U D O L F dlvatazletébe. 

s 

Meghalt Kendeh-Kirchknopf Gusz-
táv. Az egész magyarság egy kiváló 
agilitásu, nagyérdemű férfia  halt meg 
hirtelen, f.  hó 9-én Budapesten. Vitéz 
kendeh Kirchknopf  Gusztáv dr. evan-
gélikus lelkész és theológiai tanár, akit 
Erdélyszerte nagy tisztelet és megbe-
csülés vett körül, mert mielőtt kitele-
pült, hosszú időn át Kolozsvárt élt és 
itt fejtett  ki kisebbségi életünkben 
fontos  és értékes közéleti tevékeny-
séget. A világháború során a tűzvo-
nalban is vitéznek bizonyult, kiváló 
férfi,  mint kolozsvári evangélikus lel-
kész, erőteljes mozgalmat indított az 
evangélikus magyar egyház önállósí-
tása érdekében, s ezzel üldöztetést 
hivott ki maga ellen. Kiváló képessé-
geivel künn is nagyértékű munkát 
végzett egyháza és a magyarság ér-
<íekében. 47 évet élt és a magyar 
székesfőváros  által adományozott disz-
sírba temették el, rendkivűl nagy rész-
vét mellett. 

Az uj rokon. A székelyudvarhelyi 
Református  Tanítónőképző Petronage-
-egyesülete, mint már megiriuk, április 
5 én hozza szinre Csathó Kálmán : Az 
uj  rokon  cimű remek vigjátékát. A 
korhű diszletezéseket Haáz Rudolf  mű-
vésztanár tervezte s pazar kiállitásban 
teljesen uj díszletek készülnek Az uj 
rokon premierjére. A főszerepeket 
Forró Gézáné, A. Weress Margit, Nagy 
Pálma, Zágoni Piroska, Kristóf  Ilonka, 
Dombi Katus, Geczo Margit, Bölöni 
Erzsike, Gyárfás  Lajos, Bende Vilmos, 
Benkő József,  Ungvári János és Gaál 
Imre játszák. Az előadásra művész-
plakát készül. 

Nyilvános köszönet és nyugtázás. 
A Polgári önképző Egylet temetkezési 
segélyalapja elhunyt férjem  után tO.CXX) 
ieut fizetett  ki temetési segélyképpen, 
melynek felvételét  nyilvánosan is el-
ismerve, egyúttal ezúton is köszönetet 
mondok az egyesület vezetőségének a 
^yors és pontos kifizetésért,  ösv.  Ko 
vács  Adofné. 

Érdekes kiállítás. Rájk József  va-
sárnapi szabadliceumi előadása alkal-
mából az ipartársulatok rendkivűl ér-
dekes és tanulságos dolgokat bocsá-
tottak rendelkezésre, hogy az előadás 
szemléleti értékében mentől többet 
nyerjen. Eme kiállításra, mely márc. 
lő-án d. e. 11 órától már megtekint-
hető a kollégium tornacsarnokában, 
felhivjuk  a közönség figyelmét.  A ki-
éllitás éppen ugy, mint a szabad líce-
umi előadás, dijmentes. A kiállítás 
dolgaiban magyarázatokkal készsége-
sen szolgálnak: Haáz Rezső, a kiál-
lítás elrendezője és Rájk József  előadó. 
Tekintsük, meg, mert sokat tanulha-
tunk. • 

Jogos-e, vagy jogtalan ? E fölött 
vitatkozik az udvarhelyi nyugdiiasok 
koldus csapata, miután a nyugdijuk 
kifizetésénél  10 lejeket vont le a pénz-
tárnok a helyi ortodox templom épí-
tésére. Amikor a falon  függő  tábla 
száműzi a magyar szót, de ugyanott 
magyarok keserves filléreiből  is levo-
nást csinálnak, hogy a román temp-
lom felépíthető  legyen, méltán lehet 
kérdezni, hogy az ilyen hivatalos uton 
való levonás jogos, — vagy jogtalan-e ? 
<BekűIdetett). 

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

Mindenki feltétlenül nézze meg, aki 
még nem látta az unitáriusok által 
másodszor is előadandó Ida  regénye 
cimű gyönyörű meséjü vigjátékot f.  hó 
18 án, kedden este a Bukartst-szálló 
színháztermében. Jegyek a Könyv-
nyomda r.-t. Üzlethelyiségében előre 
válthatók. Felvonások közben tésztákat 
és hüsitő italokat az unitárius nőegy-
let szolgál fel 

Míg a készlet tart, a szezonból 
visszamaradt 

G I I ^ ' Ö I K i E T 
195, 295, 395, 495, 
595, 695, 795 leu 

mólyen loszaltItoU áron vásá' 
rolhat a 

77 rrTj:RTjiL, 
cipöraklárbaiii 

CC 

A kisbacon! műkedvelő társaság 
f.  hó 9 én jól sikerűit, kedves jótékony-
célu estélyt rendezett. Szinre került 
a Noszty-fiu  esete Tóih Marival, Har-
sányi Zsolt, Mikszáth regénye után 
készült vigiátéka, 4 felvonásban,  a 
főbb  szerepekben a következőkkel: 
Stromni ezrsdes Vajna J6£5«í, Nos»ty 
Pál Benedek András, leánya, Vilma 
Benedek Andrásné, Noszty Feri Péter 
Jenő, Tóih M. Szabó Sándor, Tóthné 
Szabó Sándorné, Tóth Mari Putnoky 
Aranka, Kopereczky Benedek Bd. Já-
nos, Bubenyik Benkő Gyula. Szerepei-
ket mindnyájan rendkívüli ügyesség-
gel és elevenséggel játszották meg, de 
teljes dicséretet érdemel a többi sze-
replő is. A darab rendezésénél és 
betanításánál a főérdem  Péter Izsák 
nyug. igazgató-tanítót illeti, kinek mun-
kájában kitartó segítsége volt Putnoky 
Aranka tanítónő, Végül a kuliszák 
megfestésében  a dicséret Szabó Sán-
dort és Péter Jenőt illeti. A helybeli 
és vidékről megjelent közönség igen 
jó hangulatban töltötte az estét. Égy 
jelenvolt. 

Köszönet részvétért. Hálás köszö-
netünket fejezzük  ki mindazoknak, akik 
felejthetetlen,  drága jó fiunknak  súlyos 
betegeskedése és halála fölötti  mély 
bánatunkban részvéttel voltak. Isten 
oltalma és kegyelme legyen mindnyá-
jukon. Mózes  Sándor  és neje szül. 
Kovács  Lujza.  Sükő. 

Slozllilrek. Vasárnap délutáa és este 
Asszony és a bua cimü szenzációs film  vetitődik. 
A férfi  és as aasioay örök küzdelmének érde-
kes és eddig még fel  nem dolgozott részletei 
tárulnak elénk realisztikus elképzelésben és meg-
oldásban. A bün fekete  árnyéka vonja be a film 
fősaereplóiot̂ k  tragikus életét. £ filmet  mindenki 
nézze meg. — Legközelebb nagy szenzáció I 
JöQ A MOSZKVAI KÉVl, Eszterházy Ágnes, 
Fritz Kortner és Liaae Haij-dal. 

Meghívó. Az Udvarhelyvármegyei 
Gazdasági Egyesület igazgató választ-
mánya f.  hó 18-án délelőtt 8 órai kez-
dettel gyűlést tart, amelyre az ig. vá-
lasztmányi tagokat és az érdeklődőket 
ezúton is meghivja az  elnökség. 

Szabad líceum. A muIt vasárnap 
délutáni szabad líceumi előadás egyike 
volt a legkiválóbbaknak. Bár más 
Irányban is el volt foglalva  az előadá-
sokat látogató közönség, mégis több, 
mint 80 főre  menő hallgatóság élvezte 
» Biró  Lajos róm. kath. főgimn,  ta-
nár, c. igazgató felolvasását:  Bod  Pé-
ter első magyarnyelvű irodalomtörté-
netiró, magyarigeni volt ref.  papról. A 
felsŐcsernátoni  székely származású jeles 
tudósnak viszontagságos tanulói életét, 
majd állásba jutását ismerteti s szól 
segítőiről, akik között legkiválóbb párt-
fogója  Bethlen Kata volt. Majd iro-
dalmi törekvését, nagy szorgalmú mun-
kásságát rajzolja meg, melyből megis-
merjük, hogy 58. munkájából nyom-
tatásban is több megielent. Élénk ösz-
szeköttetést tartott: Zágoni Mikes Ke-
lemennel, Apácai Csere Jánossal, Rá-
dai Gedeonnal s több iróval és iroda-
lonípárifogóval.  Legkiválóbb munkája 
a T>Magyar  Aihenas*,  melyben a két 
hazában élt 500 magyar írónak az 
élettörténetét és irodalmi működését 
ismerteti. A magyar tudományos 
akadémia eszméje is voltaképpen a 
Bod Péter lelkében fogamzott  meg. 
Nagy értékű munkát végzett, melyet 
utódai és követői közül legértékeseb-
ben Beöthy Zsolt méltatott. Ezután a 
gyönyörködtető és tanulságos előadás 
után Joó  Mihály csizmadiamester sza-
valta : A muzsik és az Isten c. költe-
ményt, nagy odaadással és folyékony-
sággal. A második előadó Hirsch  La-
jos dr. volt, aki a sportról értekezett. 

JHagy mező~a &port ismertetés», d« az 
előadó ügyes csoportosítással és rövid 
összefoglalásokkal  mégis értékes bepil-
lantást nyújtott a test és lélekedzés 
nagy és szép munkájába. Az amatör, 
vagy műkedvelő, a professziónista, 
vagy hivatásos sportolók egyaránt a 
legtökéletesebbet igyekeznek adni, s 
igy fejlődtek  ki a versenyek, melyek 
az olimpiászokban nyernek betetőzést, 
ahol a győztesek világbajnokok lesz-
nek a legszebb kitüntetésekkel. Pom-
pás előadása igazi élvezetet nyújtott 
a hallgató közönségnek. Most vasár-
nap délután Rájk József  tart előadást 
a ref.  koll. tornacsarnokában, a ref. 
dalkör énekszámai kiegészítésével és 
szemléleti kiállítással. Ezen előadás a 

1 jelen ciklus bezáró előadása lesz. Le-
gyünk ott mentől többen 1 

Vallásos estély Szombatfalván. A 
szombatfalvi  ifjúsági  egyesület f.  hó 
16-án, vasárnap este 8 órai kezdettel val-
lásos estélyt rendez. A műsor a követ-
kező : 1. Egyházi ének. Énekli a kö-
zönség. 2. Ünnepi beszédet mond 
Smiali József  róm. kath. segédlelkész. 
3. Szaval Borbély Ilonka. 4. Cégve-
zető ur. Egy felvonásos  bohózat. Elő-
adják: Imre Mariska, Dohai Esztike, 
Barabás Domokos, Imre Gáspár, Lő-
rinc Bandi. 5. Szaval Veres Béla gim-
náziumi tanár. 6. E16i<ép. 7. Szaval 
Lőrinc Mancika, 8, Egyházi ének. 
Énekli a közönség. — Belépő dij tet-
szés szerint. Mindenkit szívesen lát és 
tisztelettel meghív valláskülönbség nél-
kül az ifjúsági  egylet rendező bizott-
s^u. 

Piaci árak. A buza: 105—115, 
rozs : 80—85, árpa : 55—60, zab : 
36—40, tengeri: 55—58, burgonya: 
13—16 leu vékánként. Varr6 Elek 

Köszdnetnyllvánltás. Mindazoknak» 
akik néhai fiam,  Májer Gyula szent-
egyházasfalvi  lakos temetésén meg-
jelenni, részvétüket nyilvánítani szíve-
sek voltak, ezúton mondok hálás kö-
szönetet. Májer  István. 

Táro îatóhangverseny. A mult 
szombaton este, vasárnap délután és 
vasárnap este, tehát három ízben is, 
közönségünk elé lépett — a mozielő-
adások keretében — Sántha Ferenc 
csiki eredetű tárogatóművész. El kell 
ismerni róla, hogy igazán mesterként 
kezeli ritkán hallható hangszerét, ame-
lyen a különböző erre alkalmas ku-
rucnóták, régi és ujabb dalok megin-
dító, vagy elevenítő módon szólaltak 
meg. Különösen a közép és mély 
hangjai voltak férfiénekre  emlékeztető, 
közvetlen hatásúak, cifrázatai  bravú-
ros technikáját csillogtatták. Szereplé-
sét tagadhatatlanul lelkes siker kisérte. 

BŰnílgyl vizsgálat gyújtogatás 
miatt. Február hó 24 ikére virradó 
éjjel történt, hogy Akáczos Lajos ma-
gyarhermányi gazdának a csűre leégett. 
A tűz okát gyujtogatásban lehetett 
gyanitar.i, & ilyen irányban a csendőr-
ség nyomozási is indított. Eközben 
aztán a gyanú Molnár Sámuelre tere-
lődött, mint aki Akáczos haragosa volt, 
egy peres ügy folytán  — melynek 
során az oklándi járásbíróság 3000 
leuig Molnárt elmarasztalta. Molnár 
azóta, állítólag, többször is tett fenye-
gető kijelentést Akáczos ellen, hogy 
pervesztességét rajta megbosszulja. Fő-
képpen ez az alapja annak, hogy a 
gyújtogatás tettességével most már 
Molnárt gyanúsítják, s a csendőrség 
jelentése folytán  ellene a bíróság bűn-
ügyi vizsgálatot Indított. 

X Értesítés. Ezúton kívánom ér-
tesíteni a helybeli és vidéki közönsé-
get, különösen vevőimet, hogy az üz-
letet férjem  halála után is fenntartom 
és minden igyekezetem oda irányul, 
hogy a textil és rövid áru-szakmában 
megbízható, jó áruval, a legszolidabb 
árak mellett pontosan kiszolgáljam és 
ez által a vásárló közönség teljes bi-
zalmát és megelégedését kiérdemeljem. 
A tavaszi friss  áruk már részben be-
érkeztek, vételkötelezettség nélkül szí-
veskedjenek megtekinteni. Továbbá 
tisztelettel kérem adósaimat, hogy tar-
tozásaikat lehetőleg megfizetni  szíves-
kedjenek, tekintettel a nehéz viszo-
nyokra, hogy ez által a hátra maradt 
családom és magam létfenntartását 
biztosítani tudjam. Szíves pártfogást 
kér : özv.  Kovács  Adolfné. 

H y l l t t é r . 
ro?Alkösleményeiért a Bifl*ká«stö  oeca Tállal 

Ezúton mondok hálás köszönetet Böhm 
Jm6 dr. V. főorvos  urnák, azért a 8 hóoapi 
firadhatatlan,  indulatáért, mivel szeretett 
firjemet  elhalmozta, kolozsvári útjár^ elkísérte, 
nehéz testi és lelki fájdalmait  enyhitoni igyek^ 
3ett A |ó Istentől áldá«t kér számára: 

Oxv. Kovici Adolfné. 

Figyelem 1 Megjöttek a tavaszi újdonságok Figyelem! | 

cr 
Női Kasha kabátszövet 280 leutól 
Női Kasha ruhaszövet 150 „ 
Női gĵ apju ruhaszövet 190 „ 

O - ' Y ' T J L . A . d i v a t - a z l e t ó b e . 
Férfi  ruhaszövetek 200 leutól 

F é r f i  i n g r e l s : , s apSsá^ l z , Osa^lapoüs, 

Férf i r u h a s z ö v e t e k n é l 107o engedmény . 
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Megérkeztek 1 OI cs6 n it a p h at6 k! 
T R E N C H C O A T O K ! P"ma Trench Coatok már 900 leutól, 
gummi-kabátok 750 leutöl kaphatók ! Kész férfi-,  fiu-,  gyermekruhák, kabátok, nadrágok, 

rőfös,  rövid- és kötött áruk legolcsóbban L Ö B L N É L (volt Bethlen-utca). 

KÖZGAZDASÁG. Autobus Odorheiu—Sighişoara. Kiadó üzlethelyiség, 
Újból felhivom  mindazokat, akik 

a Gazdasági Egyesület utján műtrá-
gyát, gyümölcsfaoltványt,  vagy gazda-
sági eszközöket akarnak beszerezni, 
hogy szükségletüket sürgősen jelent-
sék be. 

Gazdaköreink vezetőit pedig fel-
hivom, hogy a mult évről hátrálékban 
levő, továbbá a folyó  évre esedékes 
gazdaköri tagsági dijakat vagy a Gaz-
dasági Egyesületnek az Udvarhelyme-
gyei Takarékpénztárnál fennálló  folyó-
számlája javára, vagy alulírotthoz sür-
gősen küldjék be s ott, ahol a gazda-
kör még nem alakult meg, azt sietve 
alakítsák meg s a tagok névsorát és a 
tisztviselők neveit közöljék. Varró E. 

Klatfö:  a Könyvnyomda RéssTénytárBaBáv 
Odorbeltt-Sgételyadvarhely. 

Elsdo az Eötvös atea 11 szám 
alatti, Tolt Steisbarff-féle  hát. Felvilá-
gosítást dr. BObm Jeofl  ad. 

Pöttá-atca 7 î záai alatti belsőség, 
elŐoyOa fizetési  feltételek  aellett ja-
tányoB árb&o eladó. — Értekezhetni: 
Szentpétery Qyuláoál. 

Eiado 66 család néb. 40 kaptár-
ban, 26 paraszt kasbao, tartaléklépek-
kel Vaizi JánoBo&l Rugonfalváo,  jad. 
Odorbei D. 

Asttalos tanulók felvétetnek  koszt-
tal é»  lakátflal.  Deriai fattzem  CriBtur. 

Eladó gyttmölcsfa  oltTányok, ki-
válé, szép, erÓB példányok, darabon-
ként, a vevő válaaztáita szerint, 40 leu 
8zéil lare betblenfalvi  kertésznél. 

A Tábor-utcában a 2-ik azáma 
ház, 2 szoba, konyha, nyári konyha, 
egy ki6 i8t&lló, fatartó,  jó kúttal és 
nagy TetenényesBel kiadó. Azonnal 
be lehet kOltOznl. Értekezni lehet Gál 
József  kőfaragóval. 

A Piac téren (Str. Cosbnc) t sz. 
% Demeter doktor-féle  2 telek, a rajta 
levő épületekkel egytttt eladó, akár 
egészben, akár pedig csupán a Eossuth-
utca felé  esŐ részében. Értekezni lehet 
dr. G&nczy és dr. Molnár figyvédek 
irodájában. 

Eladó azonnal Y Bzoba, 3 konyha, 
3 pince, 2 t&zfalaa  fatartóval,  két 
utcára nyiló lakóház. Szent lore utca 
21 azám alatt. 

Fajtiszta feher  Br&haa- és fehér 
Orp'ngtoa kakasok darabonként 200 
lenért kaphatók, ugyanort tojás is vau 
eladó. Lauár laréné Tarceşti, u p. 
Gobateşii. 

C8ÖB kSiség (lldTarhelymegye) hatá-
rában 100 hold mirelfaetff  fSld  és 100 
hold fiatal  erdfibffl  álló birtok jntá-
nyosan eladd. Amennyiben vev5 nem 
rendelkezik az egési vételárral, egy 
rési kedvezményes kamat mellett 
kSlesönképpen fennmaradhat.  Érdek-
lőd Sknek felvilágositással  szolgál: 
EgyesQlt Ipar- és Jelzálog-
bank Bészr. Társ. SegesTár. 

^Sflindennemü 
vetőmagvak, 
termények 

és múmalmi korpa 
állandóan kapható: 
SANISON liszt'̂  és 
terménykereskedé^ 

sében. 

CD Începere dela 15 Martie mersol avt«-
btuelor le schimbi în modnl ormător. 

Piesei din Odorheia dimiDesţi ~ ~ 6 SO 
> > » dupi m, — — I 
» > > * — — 5 

Plesc&̂ diQ SighifMri  dimiDe«ţi — — 680 
» » > după m. — — l 
, » » « — — 5 8cş<jSte ia Sighişisri â{m;De8ţ&  — 8-30 
> » » 4up& B. — — 3 
> > » » •— — î 

Scţeste la Oiorheiâ dtminesţă — — 8-30 
> > » dupá m. — — 3 
> » > € — — 7 

Március 15-tffl  keidve Segesvár-Sxékely-
udvarhely kSxStt nj aatóboss-járat. 

Iodul 8sékel;udvar&eljfrdl  reggel — 6-SÜ 
> » du — — 1 
:» s » — — 6 

reggel — 6-30 
d. a - - 1 

» - — 5 
reggel — 8 30 
d a. — — 8 

> > « _ 7 
Érkesik Síékelytidrarheljre reggel — 8-?0 
« € d. u. _ _ 8 
> > » _ — 7 

Indul SegesTirról 
9 » 
> » £rkesik S«g«STÍrra > > 

Néhány kaptár m é h eladó 
Páll Albert nyng. tanítónál 

Zetea—Zetelaka. 

|71«| 3 fizoba,  konyha, ka-
i ^ i a U U ni„a 8 mellóképü-
letekbGl álló házas telek, mely mé-
hészetre is alkalmas és 3 hold fold. 
Értekezni lehet volt Bem-ntca 9 

szám alatt. 
4 szoba, konyna és mellék-
hely Iségekből álló emeleti 
lakás Kossnth-ntca szám 
alatt kiadó. Április 1 én 

elfoglalható. 

Az nj-telepen a Bartók-féle  kerttel 
siemben 2 szoba, konyha, kamra, 
veranda és ugyanannyi pince, szép 
kerttel Snkéntes árverései eladé. 

Fenyof  aboróka magot 
vásárol, ajánlatot kér: 

Bűrger Sorgyár R.-t. 
Târgu-Mureş 

Marosvásárhely» 
Odorheiu váróéban a Bethlen utca 

89 8z. alatt a vasúti állooiáBaal szem-
ben levó legjobb forgalmú,  nagy be-
•válló udvar és istállóval ellátott 

örök árban eladom̂  vagy haszonbérbe 
kiadom, mivel a hodgyai birtokomra 
költözöm, — eBetleg psyéb Qzleti helyi-
Bégoek is kiadom. Feltételek nálam 
megtudhatók. 

Tisztelettel: 

Némethy István 
veodeglös éo mészáros. 

£rteiitem a DagyérdemO helybeli, 
agyssiotén a vidéki k8iöiu«Ret is, 
hegy <̂ csón T&s&rolhat O old lilder 

kész-ruha üzletében. 
Egyben figyelmébe  sjialom á t. 

kOtöoŝ oek, hogy uj sssbátsom k&lföl-
döü praktisilt is birmilyeD fioom  ro 
bát elvállalok mérték után. A legcse-
kélyebb bibiért felelfisséget  v&llalok. 

Ssives pártfogist  kér: 

G O L D I Z I D O R . 

Sj msanii-niüteréb, 
Bul. Regele Ferdiosod (v Kosiutb-

utca) 60 stftm  alatt 

nyitottam. 
Ha divatos, ixlésee és olcsd mao-

kára van ssttksége, keresse fel  mloden 
igényt kielégitö műtermemet. Késs ka-
lap-modelek állandó raktára, átalakítá-
sokat jutányos árban pontos Időre vál-
lalok. 

Ssives pártfogást  kér: 
HIR8CH GYULÁBíÉ. 

Van szerencsém értesiteoi a n. é. 
közönséget, hogy 

varrodámat 
áthelyeztem Str. Principesa Ileana 
(EötTÖ8-u.) 1 sz. alá, hol továbbra 
18 vállalom püssé, govré készítését, 
ugysziotéQ női és gyermekkabát és 
mha varrását. 

Kémm a n. é. közönség szíves 
pártfogását. 

IfJ.  PáMtor Ferenciig 
nOi ssabó. 

V J més sá rHEék . 
Van ssereociéra a n. é. kfisönség  ssives 

tudomására adni, hogy Piac-tér 16 u. alatt 
(volt Anta! András-féle  helyiség) 

méaaEápsaEéket 
nyitottam. Pontos és tlssta klasolgálásról bis-
toiitom a kCsönséget. 

hiives támogatást kér: 
1f  j. KöbAsi Jóuef. 

Egy parc alatt 
borotválkoibatik, ha »RAZVITE« krémet 
bsaxoái, melyet cssk ujjuDkksl ráké 
nQnk as arcra, mlnd̂D dörssö̂ ésS nélkal; 
viiet. Bztppact, ecsetet nem kell baikoálni. 
A Rsxvite elifiraugu  arckrémttl is battoáibató 
ugy urak. nint hölgyek által. Slsebb-osgyobb 
tégelyei) beo kapható kimeritfi  hassaálati ata* 

•Itáasal: 
^ a g ^ r J^exexic 

Ha 
olcsó és jó sapkát, kalapot akar 

a K I E S Z X j E R , 
kalapUzletéböl Odorheiu EötvSs-
utca 4 8Z. a. vegyen, hol minden-
fajta uri- és férfi-kalapokat nagy 

választékban kaphat. = 

uri és Bfti fodráirt̂ rnében  Odorheiu Bul. 
Reg FeriMnand 1. 

Eladó: 
a Badvár-utca 1 szám alatti, 
lakóházas, kb. 6 holdas gazda-

sági telek. 
Eladó 188 drb bőrgyár! rész-
Tény az osztalékkal együtt, 
jutányos árban. Welnberger 

Bernát, Kossuth-utca. 

f ő t é r e n á p r i l i s 24:-re. 
J e l e n l e g ; k ö n y v k e r e k e -
d é s v a n b e n n e . ! £ r t e k e s -

h e l n l : = = 

K O N CZ-gyógy szertár. 
M e g h í v ó . 

As EliÖ Ssékelyudvarhelyi B5rgyár Réai-
vénytársaaág 1930 m«rctaa hó 30 áo déleött 
11 órakor a gyár irodabeiviaégében tartja 

Xll-ib 
rendes közgyűlését, 

me'yre a réssréuyesek as alapaaabályok 6 S-a-' 
érwlné̂ n meg hivatnak. 

Tárgyseroiati 
1 As igatgatötsg ieleatése as 1929 évi 

ailetévr&í; a sárstámadsaok elÓterjesctéae, A 
felfigyel  ftbicottaág  jelentése. 

2. Határosat bocatal as igasgatöság és a. 
felfigyeldbisottságnsk  adandó felmt-ntrény  tár-
gyában. 

8. Igssgatóaág, felOgyelfibisottság  válasŝ  
tása 

4 Inditványok. Aiapssabályok 6 $ a értei-
mében ioditTányok Írásban és a kOigyOtést 
7 nappal megelésóleg as Igasgatóságbos 
adandók. 

Réaivéoyesek jogaikat a kóŝ filésea 
csak abban as esetben gyakorolhatják, ha 
réssvéayeiset a kOxgyfilést  megel̂ sóleg 2. 
nsppal a gyár irodspéostáránál letétbe helyeiik. 

A telQgyelöbisottaig által megTiisg&it 
sárssámad&B, a jelentésekkel egvQtt a gyár 
irodajaban kósiiemlére vannak kitére. 

•i „Transilvania 
Societate Comercială pe acţiuni pentru pro» 
dusele Petrolifere, 

Convocare-
Prin sceaite sunt invitaţi arţ'onarii 8oc. 

Transilvania la 
Adunarea Generală 

Ordinară 
care ae va ţinea >a 30 Hârtie 1930 orele 11 
a. m. in birou BăocU >Cetatea«. Cootal Bilanţ 
la 81 Decemvrie 1929. 

Activa:  Efecte  10 000 - Garate 458.̂ 86. 
— Caasa 40846 ~ Imobile 1,4̂ 4̂ 7.60. — 
Mobiliar 285.511. ~ InsUlatíune f  Uteasille 
1,061 410.41 ~ Marift  in mnuln 271 653. 

Pasiva:  Capital 1.000000 — Cont Corent 
3 862,748.29. — Cons. de Adminlst 

Transilvanfa  S. A» 

Nem lett drágább a beiuln, meri a 

„WIX" 
2S-507„-kal csökkanU as aati 
benxln- és olajfogyasstisát,  mlndlf 
tlsxtán tartja a hengereliet» fo-
kossá a kocai teljeaittf  képességét 
és maghostsabblt|a«aB«torélet> 

tartamát 
Olcsó, tartós ós gasdasóflos  T 
Bemutatja és felvUágositist  .nynjtt 

ifj. Fernengel £yula 
Bal. Reg. Ferdinánd 19. 

F igys lem I H g y e l e m r 
A n. é. kSaSnsig ssives tudomására 

koson, kogy megérkextek a legajabb 

m i n t á i m . 
Elvállalok szobafestést  mfivészlea  kí-

vitolboB, a legkényesebb Isláanek megfe* 
lelően. Fronlok másolását, mesiolését, ajtók» 
ablakok másolását, lakkozását Bátorok 
mlBdenaemfi  faorosáae  éa mivászios kivi-
tele foIelSaság  mellett 

Ssolid árak I 
KönnyO lisatósi fóitólolak  I 

Hfihelyem  a PUftáren  a KONCZ odvarban. 
A nagyérdemft  kSxSnség szíves párt--

fogását  kéri. tisztelettel t 

Altér Salamon.. 

Erös, mint az udvarhe ly i S A M S O N - e c e t 
E0oy?a7omda Rétafeiytársaság  Odurbeia—Székeiyadvsrbeiy. 


