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Az utóbbi hét 
feltűnőbb  belső politikai esemény 
nélkül való mozdulatlanságán túl 
egy nemzetközi, küsö politikai — 
bár ide befelé  is bató — egyez-
mény TOI hattá magára figyelmün-
ket kü'önöstbben. Ez Románia kor 
Kányának a jugoszláv kormánnyal 
való egyezménye az egymás terüle-
tén kistbbóégként élő faj  testvéreik 
kölcsönös kulturális védelme tár-
gyában. Ez a pár hónappal ezelőtt 
kötött egyezmény most került nyil-
vánosságra és abban a rónán kor 
márynak egytbek közt — mind-
járt az elején — olyan kikötése 
van, bogy a jugoszláv Bánság terü-
letén működő romín kisebbségi nép-
iskolák tanítóinak román a< yanyel-
vüeknek, s a tanulók többségével 
egyforma  vallásuaknak kell lenniük. 
Azt pedig, hogy ott ezek a román 
kisebbségi iskolák valóban működ-
jenek, s hivatásukat megfelelően  is 

„Jöltsék be, a szerződés egjéb pont-
jai részletesen, aprólékos gonddal 
biztosítják és határozzák meg. 

Mindezeknek a biztosítékoknak, 
körülírásoknak rövidre fogott  lé-
nyege a már enlitett ponton kívül, 
hogy a jugoszláviai román kisebb-
ségi iskolák tanitói személyzetét a 
jugoszláv kormány tartozik fizetni, 
az ottaniak elégtelensége esetén ta-
nitókat Romániából kell szerződ-
tetni, továbbá, hogy e megállapo-
dások végrehajtását egy bizottság 
őrzi ellen, mely Jugoszlávia román 
nemzetiségű állampolgáraiból ala-
kítandó. 

Csak mindenben helyeselni, di-
csérni lehet eziket a, természete-
sen: kölcsönösség alapján létrejött, 
megállapodásokat, amelyek minden 
tekintetben emberségesík, igazságo-
sak, megfelelnek  a mai korszellem 
követelményeinek! 

Ez a most nyilvánosságra ju-

tott egyezmény a gyakorlatban 
gyökeres megváltoztatását jelenti 
ennek a tagadó álláspontnak. Igaz, 
hogy ez a megváltoztatott álláspont 
egyelőre csak a kormány, a Romá-
niában uralkodó faj  saját — ide-
genben élő — fajtestvérei  ügyében 
nyilvánult meg! Azonban a jég 
már neg Jévén törve, — az 
egyik ponton (különben: nagyon 
helyesen) mutatkozott felfogásvál-
tozásnak minden vonalon való gya-
korlati érvényesítése sokáig rcm 
késlekedhetik. Ez ugyszólva: ter-
mészeti törvény, — mint hogy tél 
vége felé,  a megrepedezett, a 82é-
lein szabaddá lett jégnek is egé-
szen mennie kell 1 

Éppen ezért, mi Romániában 
élő kisebbségek is erősen remélhet-
jük, hogy amit a kormány nemrég 
odakünn román fajtestvérei  javára 
az egyik kezével csinált, azt nem 
sok időn belül a másik kezével itt-
hon. a mi javunkra is meg fogja 
cselekedni! 

Házi iparunk veszedelme. 
Nem ÍB oly régen a székelység 

házi iparának fejlesztése,  a hatóságok 
programmjának egyik első pontja volt. 
A kulturális cél mellett, ott lebegett 
a hatóságok szeme előtt: a nép anyagi 
helyzetének javítása. A kormány-kiren-
deltségek, a hatóságok segédlete mel-
lett, ingyen, vagy jutányos árakért 
még gépekkel is ellátták a házi ipar-
ral foglalkozókat,  b a tökéletesítés ér 
dekében téli tanfolyamokat  tartottak 
szakemberekkel. így a házi ipar fejlő 
dött, virágzásnak indult. 

Mit látunk ma? Védelemről ál-
modni Bem merüuk, oly elérhetlennek 
látszik De ha védelmet nem várhatunk, 
igen is elvárhatjuk, hogy a már ős 
idők óta fokozatosan  fejlődő  s az előző 
regi in idejében oly sok áldozattal töké-
letesebbé tett házi iparunkat élni 
hagyják. 

Ezt kívánja az ország kulturális 
tekintélye kifelé,  s ezt kivánja befelé 
a helyes gazdasági politika, mely nem 
szabad, bogy kicsavarja egy népnek — 
pláne, egy ínséges népnek — kezéből 
azt a kenyeret, melyet silány termi-
földje  hozadékát pótlandó, vas szorgal-
mával, téli időben házi ipar utján te-

remt elő. Ezúttal csak vármegyénk 
legnyomorultabb anyagi viszonyok kö 
zött élő, három községéről: Béta, Dobó, 
Vágás községekről szólok, melyekről 
közismert szállóige: „földjén  nincsen 
áídá»". 

Mi történt a mult évben e köz 
ségekkel ? Egy tnlbuzgó tisztviselő a 
szalma-fonó  iparosokat rendes iparo-
soknak minősítette, s oly magas ipar-
adóval sújtotta, hogy az emberek 
keresetükből aet elő teremteni nem 
tudván, elhatározták, bogy arról le 
mondanak. Igen ám, ha akaratoknak 
érvényt tudtak volna szerezni, de nem 
tudtak, mert lemondásukat az adóhi 
vatal bizonyos kisebb formaságok  mi 
att nem fogadta  el. s így tovabbra is 
kénytelenek a magas iparadót fizetni, 
ha kötik a kalapot, ha nem. De ezzel 
még nem telt be a pohár 1 Miután iparo 
soknak minősítettek titebet, nosza, 
fizessetek  házaitok után ház adót is. 
S igy a szalmafonó  házi iparoson, kik 
tulajdonképpen kis gazdák, s két BZO 
bás házuk adómentes kellett volna 
legyen — házuk után is jó magas 
adóval rovattak meg. 

Hogy is néz ki ez az adóztatás ? 
Egy gazda télen 2 hónap'g foglalko 
zik a kalapíonásaal. Megfon  30 kala-
pot. Nyáron eladja darabonként 20 
leuért, kap a téli munkájáért 600 leut. 
Ezért meg van róva 320 leu iparadó-
val, 180 leu házadóval, ez összesen 
5C0 leut tesz ki. Az adóvallomás meg 
Írásáért kell, hogy fizessen  20 leut, 
odorheiui vámban 10 leut, ösBzesen 
530 leu Itt még nincs számítva a rá 
fordított  munka és fáradság,  a vásá-
rokra járás. 

A 600 leuból leütve az 530 leut, 
marad, még mindig nem tiszta kereset-
képpen 70 leu. Az adóztatásnak e mm 
den törvényes alapot nélkülöző kegyet 
len volta nem lehet érdeke az állam 
hatalomnak. Sőt meg vagyok győződve, 
hogy e megye illetékes felsőbb  ténye-
zői sem tudnak erről. Mert a pÓLZÜgy-
igazgató ur megértő lelkével, igzság-
érzetével, s törvénytisztelőiével nem 
félhet  össze oly intézkedés, mely a 
népet betevő falatjától  fosztja  meg, b 
e mellett gyengíti a népben tisztviselői 
iránt a tiszteletet, B bizalmat, mely az 
ország konszolidálásának nagy munká-
jánál feltétlen  szükséges. 

Hírom község pépe várja a gyors 
segítséget s fogja  áldani a segítő kezet. 

Dobó, 1928. jan. 25. 
Szabady Tivadar 

Elsfilyedt  hajó. Az egyik leg 
nagyobb belga hajó: az „Ensabeth 
Lilla" a Földközi tengeren, Mirokkó 
közelében elsülyedt. A távirati jelenté-
sek részleteket nem közölnek, de ala-
pos a feltevés,  hogy a hajó több száz 
utasa elpusztult. 

Elboos&tott rendörök. Peticaş 
Petre és Bungurzan Bucur közrend-
őröket részegsép, a szolgálat elhanya-
golása és a közönséggel való durva 
bánásmód miatt, Nazar<:a rendőrfőnök 
állásukból elbocsátotta. Az elbocsátás 
hatálya február  1 ével kezdődik, de a 
két rendőr már csütörtök óta civil 
ben jár. 

A székelyudvarhelyi rom* 
kath. főgimnázium* 

A Székely Közélet mult (3) szá-
mában foglaltakra  való hivatkozással 
felhívtak,  bogy nyilatkozzam az itteni 
róm. kath. főgimnázium  helyzetéről» 
illetve a j3vő kilátásokról. 

Helyzetéről nyilatkozhatom, ami 
ma ÍB az, ami a tegnap volt, vagyis 
hogy élete még mindig kérdéses, kér-
désessé vált már évekkel ezelőtt függ 
a lét és nemlét között és igy jövője 
bizonytalan. Ezt ma mindenki igy tudja. 
Nmcs fenntartási  alapja s igy nincs, 
amiből fenntartani.  A mult évi októ-
ber hóban tartott státusgyülés tárgya-
lásán ez eléggé nyilvánvalóvá vált. 

Az erdélyi róm. kath. státusnak 
volt (még ma is van) bét főgimnáziuma, 
amelyek mindenikének együttes fenn-
tartóalapja az erdélyi róm. katb. ta-
mulmányi alap. Tehát közös alap; neia 
ugy, mint a ref.  intézeteknél, amelyek 
mindenikének kü'ön saját fenntartó 
alapja van. Azonban a tanulmányi alap 
eddig sem volt elég a gimnáziumok 
fenntartására,  csakis államsegéllyel vol-
tak fenn'arthatók.  De az ujabb állami 
elhelyezkedéssel az áiiaiiuaegély meg-
szűnt, a tanulmányi alap földbirtokai 
pedig az agrárreformban  elvétettek, 
illetve kisajátitattak és igy a gimná-
ziumok eddigi fenntartási  forrásak  any-
nyira megapadott, hogy kénytelenek 
voltak a tanulóktól magas fenntartási 
iskolai dijakat szedni, magát a leapa-
dott fenntartó  alapot pedig kölcsönök-
kel terhelni a kedvezőbb jövő remé-
nyébea, amely jövő azonban nem kö-
vetkezett ba, a kölcsön pedig, illetve 
a tan. alap adóssága ugy felnöveke-
dett, hogy attól lehet tartani, hogy 
m*gát az egész fenntartó  alapot fel-
emészti, elnyeli. Ez ma a helyzet. 

Hogy veszély fenyegeti  gimnáziu-
mainkat, ezt évek óta mindenki tudta, 
tudhatta s folytak  is megbeszélések, 
hogy hogyan lehetne a veszélyt elhárí-
tani. Hiszen a véndiákok találkozásá-
nak, ugyszólva : rendszere is, azok poéti-
kus Bzépáégei mellett főképpen  az Alma 
Materek segítését célozta és a kegye-
let az anyaintézetek segítésére jelen-
tékeny összegeket is hozott ÖBSZO, da 
még sem, még csak megközelítőleg sem 
annyit, amennyi kell és elég ma egy 
főgimnáziumnak  a fenntartására. 

Merültek fel  gondolatok, tervek a 
gimnáziumok számának redukálására, 
apasztásá-a vonatkozólag, a helyi vi-
szonyoknak szemelőtt tartásával más 
intézetté való átszervezésére vonatko-
zólag, ilyen irányban még ma ÍB foly-
nak megbeszélések, de mindenik inté-
zethez eddigi minőségében a helyi ér-
dekeltség annyira ragaszkodik, hogy 
nagy kedvetlenséggel fogadná  a gimná-
ziumok bármely más intézetté való át-
szervezését is. Megszüntetéséről pedig 
még beszélni is elviselhetetlen ideges-

* E közlemény — mint elfibbi  Hámunk-
ban már jelestük — még a mnlt hét utóján 
beérkezett hozzánk. 
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eéget idéz elő. Annak idején mindenik 
gimnáziumot a magasabb kulturára való 
tOrekvés mellett fontos  helyi érdekek 
hozták létre, amik ma is megvannak 
és emiatt egyik vidék sem akar a sa-
ját gimnáziumától eltekinteni. Éj vall-
juk meg őszintén, hogy mivel egyszerre 
négy gimnáziumnak a megszüntetésé 
ről van szó, ez népüoknél, amely sze-
génysége miatt nem képes gyermekét 
távolabb intézetbe küldeni, ez a ma 
gasabb iskoláztatásnál olyan vissza-
esést jelent, aminek káros következ-
ményei miatt méltán kell aggódnunk 
mindnyájunknak. 

Igen, csakhogy ebből aztán önként 
következik, hogy az érdekelt közönség 
vállalja is a fenntartást.  Éh ez ará-
nyosan elosztva nem fa  lenne még a 
mai mostoha gazdasági viszonyok kö 
xött Bem elviselhetetlen teher. Csakhogy 
ez csakis intézményesen történhetnék; 
vagyis ha a fenntartási  költségeket az 
egyes községek — mindenik község 
arányosan vállalná s a rá esö járulé-
kot pontosan fizetné  is. 

Igaz, hogy most a miniszter a 
községeket a taksáktól eltiltotta, de ez 
nem is taksa lenne, hanem önkéntes 
adakozás közös kulturális célokra, amit 
az állam nem akadályozhat, főképpen, 
ha nem megy a községeknek megfelelő 
módon segítségükre. 

E végre, az önkéntes adakozás ren-
dezése B rendszeresítése végett szüksé-
ges lenne helyi kiszállásokkal a köz-
ségekkel közvetlen érintkezésbe lépni, 
amit legmegfelelőbben  a gimnáziumok 
mellé szervezett gondnokság tehetne, 
amit tervbe ÍB vett, de még nem tett, 
pedig az nagyon Bürgós. A gimnáziumi 
gondnokság a véndiákok szervezetét ÍB 
magához véve. 

Éq megvallom őszintén és nyíltan, 
hogy csakis így látom a gimnáziumokat 
megmenthetónek. 

És csakis intézményes eljárásról 
lehet szó, ez biztosíthatja a fenntar 
táBt, nem az esetről esetre megnyilat-
kozó adományozás, ami sz illetőnek 
kedvétói, tetszésétől függ;  ma van, 
holnap eBetleg nincs. Az ilyen adomá 
nyok. gyűjtések, valamint ünntpségek 
ból befolyó  jövedelmek igen joi fognak 
az intézeten, annak felszerelésére,  de 
nem levén bizonyosak, állandó fenn-
tartási alspul nem Bzolgálhatnak. 

Lwhetnek, akik keaertdettségükben 
hibást keresnek, bogy engedték az ál-
lapotokat idáig jutni; de eltekintve 
attól, bogy a hibás megtalálása, ha 
lenne is ilyen, a dolgon már nem se-
gitene, nincs amiért szemrehányásokkal 
magunknak kellemetlenségeket okoz 
xunk, mert hiszen aki az ügy körül 
«*ak* valamennyire is tájékozott, az 
tudja, hogy a körülmények juttattak 
ide. Most már csakis arról lehet szó, 
hogy a közönség és pedig nem csupán 
csak a városi, hanem az egész megyei 
közönség nyilatkozzék, hogy szükséges-
nek tartja e az intézet fenntartását  és 
ha szükségesnek tartja, annak a fenn-
tartását vállalnia kell; fenntartása  pe-
dig csakis az előadott módon lehet-
séges ; különben csaknem bizonyosnak 
vehető, hogy a gimnázium jelen szer-
vezetében ezzel a tanévvel megszűnik. 

Senkisem mondhatja, senki se 
mondja, hogy ha megszűnik, hát meg-
szűnik Nagyon szomorú lenne, ha né-
pünkből a falusi  iskolán felül  senki 
sem kívánna tanulni, abból a népből, 
amely szegénysége folytán  is rá van 
utalva, hogy a szülőktől várható, több 
gyermek között oszló, a megélhetésre 
elégtelen örökségen kivül keressen meg-
élhetési elhelyezkedést, amely népből 
éppeu a magasabb iskoláztatás folytán 
került ki évszázadon át nem csak itt-
hon a közéletet minden irányban el-
látó tisztességes, becsületes, megbizható 
munkaerő, hanem messze országszerte, 

sőt azonkívül is, akik díszei, büszke-
ségei lettek fajunknak,  népünknek. Vajh-
ki lép ezeknek nyomdokaiba ? 1 

Vegye ezt a közönség öreg papjá-
tól figyelmeztetésül  és felhívásul  is. 

Pál István, plébános. 

érdemli meg, hogy rajta mások segít" 
senek t Az olyanokat engedai kell, 
hadd menjenek — a biztos pmztuiás 
fe'é.  H.szen a bolond embereknek itt-
hon sem lehet hasznát venni . . . 

Betegh Pál. 

Munkában a szövő-tanfolyam. 
F. hó 23 áu, hétfőn  kezdette meg 

működését a szövő taufily  im melyet 
a hasabjainkon kezdemáayeze't eszme 
részleges megvalósításaképp-n Lőriuczy 
B eláné f  iradhttatlan agilitás i hozott 
eletre. Felkerestük lakásán, hogy a 
tanfolyam  munkáját megtekintsd*, s 
egyes tudai valókról az érdeklődőket 
tájékoztassuk. Az utcai világos nagy 
szobában sár áll a bárom osztováta, 
amelyhez még több is fog  keríimi, 
aszerint, amint azt a helyzet kívánja. 
Egyelőre csak'ennyi. ÁU a vetőló és 
varja a fonalat,  melyet a szorgos női 
kezek a o<őr'ő kerekeken mar javábaa 
készítenek. H ngulat fog  el, — han-
gú at, mely reg mult idikbe varázsol 
vissza, egy kis csíki fi'ubi,  hu bol-
dogult anyán oeztová'áján a rokolyát 
szőtte — kén-, kávészin , p ro«, s míg 
hány és hány szinü foná'bol;  a fejlő 
•szaga kellemes volt, kel emesebb akkor, 
mint ma a selyemé. Mirt & f-j;ó  meg 
a fonál  az igazi — hazai... 

Papp Margit o'oeveies tanítónő 
az Oktatást az ü*y fontosságinak  na*g 
felelő  buzgalomnal vitte kazébj. Ti 
uitonői oklevele mellett Baiap -sten a 
szövő iparban is kiképzést nyerc. Ér-
dekiődesenre a kivetkőző felvilágosí-
tást kapom Lirioczyné úrasszonytól. 

— Az eugedély iránti kéré3 ai 
illetékes hicosigaál van. A taifolyan 
célja a székely szőttesek előállításának 
altaláuos názi iparrá való fejlesztése 
és a nagyobb varosokkal való m igis-
aertetése. A tanfoyam  egy év'g tart, 
mely idő alatt a széue y szdt'esan sok-
feleséget  minden a taufolyamon  részt-
vevőnek alkalma le-z elsajátítani. A 
tanulási időben iskolai fegyelmezettség 
alatt állanak a futalabb  növendékek. 
Készítünk asztal és ágynemtteket, s 
názi ruhákat. Jelenleg a három oaz'o-
váta közül egyiken már piros csíkos 
konyharuha szövődik. A negyedik o*z-
to»átát most állíttatom be s h» as 
érdeklődés élénkebb lesz, ugy gondom 
lesz rá, hogv a negy szövőszéket több 
is kövesse. Ez esetben lakásomb 1 még 
egy másik szobát is hajlandó vagyok 
berendezni. 

Beszélgetés közben fuvelem  a szor-
gosan folyó  munkát is. Hatan vannak 
a tanfolyamon,  s tudni kell, hogy mm 
den osztováta mellett két nő véges 
munkálatot —: sző az egyik, csőről 
a másik, felváltva.  Tovább érdeklő 
döm az értékesítés iráut, ha már 
kész holmi lesz itt fölhalmozva. 

— Nagyobb városodba 8 megyei 
gócpontokra mintákat küldünk szét, 
azokból megrendeléseket veszünk fel, 
s ha akkora lesz a termelés, még ügy-
uökök alkalmazásától sem riaduik 
vissza. Egyelőre, p-rsze, a tanfo  ynn 
iránti érdeklődés iöikeltése a főcél. 
Hogy az mentől szélesebb körben fel 
karoltasxék, mert a oá'unk szőni ki 
tanult nők otthon már iparszerüleg is 
űzhetik a szövést; mi mu'káju-tat be-
vesszük és értékesítés céjából továbbít-
juk. Az értékesithetés annál iakábo re 
mélhető, mert mi itt a legkülönfélébb, 
más és más motivu su szőttesek készíté-
sének megtanulását is lehetővé tesszük. 
Szükségestehat, hogy a már jól kezdődut 
tanfolyam  mentől látogatottabb tegyen, 
nehogy részvétlenség hiányaban azt 
kénytelenek legyünk beszüntetui. Étért 
is kérjük a sajtó támogatását a köszön 
jük az érdeklődést. Apróbb részletekre 
8 belső ügyekre nézve, itthon készség 
gel adok mindenkinek falvilágosi'ast. 

A felvilágosításokét  megköszönve 
távozom, azzal a gondolattal, hogy 
ime adva van a lehetőség egy uj ke 
nyérkeresö páyára, mely azoukivü', 
hogy asszonyainkat és leányainkat 
nagyanyáink rokka melletti kellemes 
és meghitt munkálkodásának világaba 
viszi vissza —: fajUáguak  javára m4g 
azt a hasznot is biztosítja, hogy szé 
kely leányaink itthoa kereshetik meg 
kenyerüket és nem kell kivándorolni 
idegenbe — az erkölcsi züllésbe, a 
megseam sülésbe. 

Székely apák éB anyák I — rokka 
mellé lányaitokat, vissza a szép szé-

Eresszétek, hadd menjenek! 
— Visszhang a „Ne vándoroljatok ki" című cikkre. — 

Többek óhajtása, egyenes felhívása 
késztetett arra, hogy tapasztalataimból 
egyet-mást székely testvéreim.okulá-
Bára e helyen is elmondjak. 

Folyó évi március 20 ikán két éve 
lesz, bogy a most Németországban 
iparművészeti tanulmányokat fo'ytató 
László fiammal,  másfel  évi távollét 
után, — mit tagadjam — a hazuról 
feleségem  által előzetesen kü dött, a 
bankból magas kamatra felvett  s azóta 
is folyton  itthonról törlesztgetett úti-
költség segítségével — M xtkó O. F. 
(Distfito Federal) fővárosából,  tehát 
Közép Amerikából Székelyudvarhelyre 
vissza érkeztem. Mxikó köz'ársaság 
szomszédos ugy É ẑak , mint Dél Ame 
rikával. Tehát onnan az összes ameri-
kai viszonyokat szemlélni lehetett. — 
Engem ptdig természetesen minden 
érdekelt. 

Beszélgettem ugy az Egyesült 
Államokból, mint Braziliából és Argen-
tínából, sőt Kanadából oda jött ma-
gyarokkal, kik egész őszinté>, minden 
érdek nélkül nyilatkoztak — egymás 
között. Elmoodták élményeiket, keser 
ves tapasztalataikat, s mindannyian 
felsóhajtva,  haza vágyódtak. Mindenik 
azonnal el is jönnu, ha megvolna a 
szükséges útiköltsége . . . 

És én nem is csudálkozom. Egy-
nyelvű emberek vagyunk, különösen 
mi — székelyek. Ha az ország halárat 
elhagyják, akik legalább németül nem 
tudnak, o yanok lesznek, mint a né-
mák. Sem ők nem értenek másokat, 
sem őket i>zok meg nem érthetik. — 
Ennek pedig óriási, leírhatatlan hát-
rányai vannak. . . 

M g Kanadában és az Egyesült 
Államokban angolul, Közép Ameriká 
ben spanyolul és Dél Amerikában 
portugál nyelven kell beszélni. — Itt 
aztán nem egy eset fordult  elő, bogy 
az illető 5 más nyelvet beszélt s azért, 
mert a spanyolt nem tudta, álláshoz 
nem juthatott... 

Különben a bennszü'öttek védel. 
mére meg M-xikóban is olyan törvény 
van, bogy az összeB üzemeknél csakis 
10 százaléknyi, tehát minden 10 edik 
munkás lehet bevándorolt idegen, a 
többi 9 bennszülött kell legyen, áz 
európaiak barmit kezdjenek, azt a 
tanulékony bennszülöttek rögtön utá-
nozzák és a megélhetésüket e téren is 
lehetetlenné teszik . . . 

Egész Amerikában egyedül az 
Egyesült Á lamok területén lehetne 
még fokozott  munkaerővel, az itthoni-
nak legalább két háromszorosával bol 
dogulni. Azonban oda ma bejutni — a 
lehetetlenséggel határos De mondjuk, 
hogy valaki az átcsempészók valami-
lyen kockázatos módszerével az Egye 
sült Államok teiületére — törvénytelen 
uton — be is júr az illetőnek abban 
Bem lesz öröme. Nm, mert kellő iga 
zolvány nélkül sehol Benki nem alkal 
mazza, munkát nem adhat, mivel ezt 
szigorúan ellenőrzik s arra 1—2000 
dolláros büntetés van a törvényben 
előírva. Maofelől  pedig ugyanazok az 
embercsempészek — amellett, hogy az 
ái csen peszest drágán megfizettetik  — 
másodszor is keresni akarnak a kiván 
dorló bőrén s e cé ból a legelső alka 
lommal, esetleg azonnal átadják a 
batárt éberen őrző detektiveknek. — 
Ezért aztán a csempészek minden egyes 
ember után, a hatóságtól 25 dollár 
Judas pénzt kapnak. Folytonos rette-
gés, félelmek  közt kell bujkálnia, meri 

bárki bármikor feljelentheti  és rögtön 
internálják, kényszermunkára szorítják 
s mikor az útiköltséget igy ledo'goz-
tatták. akkor hatóságilag hazatolon-
coltatják . . . 

Személyes ismeretségben voltam 
egy Einhorn Lipót nevű budapesti 
mérnökkel M-xikóban, aki több nyel-
vet beszélt. Valahogyan átszökött az 
Egyesült-Államokba. Azután levelet irt 
a mexikói magyar egylet elnökének : 
Farkas Ignác szintén mérnöknek, hogy 
szánja meg és kü djőn neki 20 dollár 
segítséget, mert elfogták  és olyan rab-
kosztot adnak, ami nem való ember-
nek. Mentse meg az éhenhaíástól. Ez 
csak egy a sok Bzáz hasonló példa 
közül. 

Székely testvéri szeretettel ajánlom 
tehát én is, hogy innen „Ne vándorol 
játok kii" Szövetkezzetek 1 Tegyétek 
össze azokat az útiköltségre szánt 30— 
40 ezer leukat s használjátok itthon 
Ti és családotok, nem p-dg a kiván-
dorlási ügyDökök és hajftstárBaságok. 
Törekedjüuk arra, hogy a hajók ne 
minket, hanem a mi produktumainkat 
szállítsák. — Legyünk urai, öntudatos 
munkásai e földnek,  melyet őseink 
vére oly sokszor megszentelt. Szövet-
kezzetek bárminő magélhetést nyújtó 
vállalatokra, együttes munkára 1 — A 
«iker itt biztos, mert magunk körül 
még a fűszálat  is ismerjük. Ne faled 
jük, hogy a bizonyos rossz is jobb a 
bizonytalan jónál. . . 

Akik pedig az itthoni urfiskodó, 
dorbézoló, könnyelmű élet után lecsusz 
tak s azt remélik, bogy másutt is 
józan, takarékos, előrelátó gazdálkodás, 
erősen fokozott  munkálkodás nélkül 
folytathatják  bűnös élményeiket, azo-
kat eresszétek, hadd meujenekl — A 
háborgó, tajtékzó, torooymagasságig 
fodrozódó  haragos tengeren, mikor s 
hullámok hatalmas erejétől recseg 
ropog a hajó óriás minden porcisája: 
ott megtanulnak az ilyenek is imád-
kozni I . . . 

Ha pedig a lehetőségek hazájába 
— Bok viszontagság, hányódás- vetődés 
után — beérkezett, majd akkor a saját 
keserves tapasztalataiból meglátja, 
hogy ott ő mily senki és Bemmi. 0 yan 
lesz, mint a járni, beszélni akaró gyá-
moltalan gyermek. E fogul  a szive. — 
Sírni szeretne. Megátkozza azt a per 
cet is, amelyben tűzhelyének, otthoná-
nak elhagyására gondolt... 

Ott levő honfitársai  pedig, akik 
— hetek, hónapok óta munka nélkül, 
a hazai pénzecskéből teljesen kifogyva 
— lézengenek, éheznek vagy a legjobb 
eBetben tisztán a mindennapi kenyér-
ért dolgoznak: kezüket öaszecs pva, 
rémüldözve, bátorítás helyett azzal 
fogadják,  hogy miért jött ide, ebbe a 
rettenetes helyzetbei? . . . 

De hát az emberek o'yanok, hogy 
a más kárán kevesen tanulnak. H *ba 
írják az ott lévők az igazságokat. Nem 
hiszik. Maguk elé képzelnek egy egy 
szerencsésebb esetet, ami — ha jól 
körű néznének — itthon is előfordul 
8 azt hiszik, hogy majd ott ők lesznek 
a szerencsések. Ezt lassanként annyira 
magúnba szuggerá'ják, hogy kérőbb, 
míutegy őrület vesz raj uk erőt és a 
pokol fenekére  is elmennek . . . . 

Akit e sorok olvasása, átgondolása, 
átértése sem tud meggyőzni arról, hogy 
bárhol kecsegtető bizonytalan jónál is 
jobb itthon; aki nem igyekszik Baját 
szülőföldjén  önmagán segíteni, az nem 
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kely szőttes rokolyához, mert az igé-
nyek növekedésével rendszerint sz er-
kölcsi züllés ÍB párhuzamosan növe 
kedikl S K 

Prefectusi  tanácsülés. 
- Milliós adóterhek és az erdőfülei  tí-

fuszjárvány  a tanács előtt. — 

F. hó 25 én reggel 8 órai kezdet-
tel, Andreiaş prefectus  intézkedése 
folytán,  a vármegyeházán prefectusi 
tanácsülés volt. A megvitatás alá ke-
rült ügyek közül különösebb érdeklő-
dést és vitát váltott ki a pénzügyi 
adminisztrátornak az adóbehajtással 
kapcsolatos jelentése, mely szerint a 
betblenfalvi  adóhivatali körletben a 
mult évre kivetett 8 millió nyolcszáz-
ezer leu adóösszegből „csak" 6 millió 
kétszázezer folyt  be, tehát 2 millió 
600 ezer leu bátrálék áll fenn.  Az 
adminisztrátor ezt oly veszélyes jelen 
ségnek minősítette, amely a behajtás 
körül késedelmes jegyzőkkel Bzemben 
retorzió alkalmazását teszi indokolttá 
s az általa tervezett megtöri ás az lesz, 
hogy a késedelmes jegyzőknek nem 
fogja  kiadni fizetésüket. 

Az adminisztrátor jelentésére Soó 
Gáspár vármegyei áll. választmányi 
tanácitag válaszolt. Kifejtette,  hogy a 
tutmagas adókat és a leromlott gaz-
dasági helyzetet tekintve, a lakosság 
elismerésre méltó igyekezettel tett ele-
get adózási kötelességének s rámuta-
tott arra, hogy az adminisztrátor is 
megelégedéssel emlékezett meg más 
adóhivatali körletekről, a milyen pld. 
a bögözi, a hol 4 millió 800 ezer leu 
kivetett mult évi adóból 4 millió 200 
ezer leu folyt  be, tehát több, mint 87 
Bzáza'ék. A betlenfalvi  körletnél mu-
tatkozó hátraléknak speciális okai van-
nak. Köztudomás szerint, a felvidéki 
községek fő-jövedelmi  forrása  a Klein-
cég által uyujtott munkaalkalom és 
fuvarozási  lehetőség volt. Ez a jöve-
delmi forrás  azonban a Klein cég üze-
mének beszüntetésével szintén meg 
szűnt. Az adokivetőbizott8ágok az 1927 
évi adót az 1926 OB alapon vetették 
ki, — de a dicstelenül letűnt Averescu-
kormány rendelete folytán  háromszo-
rosan felemelve  azt. Arra azonban nem 
számítottak u bizottságok, hogy a 
Klein cég üzembeszüútetéaével elesett 
a jövedelmi alap b a kereset nélkül 
maradt lakosság nem hogy adót nem 
tud fizetni,  de a végső elszegényedés 
és ínség előtt áll, ami kivándorlásba 
kergeti őket. Az állattartásból sincs 
jövedelem, mert a hibás kiviteli poli-
tika fo  yomátyafcéppen  az állatnak Bites 
Be ára, Be keresete. Mindezekre való 
tekintettel azt jivasolta Soo Gáspár, 
hogy az 1927. évi adóhátrálékok be-
hajtását függesszék  fel  s ilyen értelem 
ben tegyenek felterjesztést  a miniszter-
hez. Ennek folytán  elhatározták, bogy 
a kérdést a prefectus  és az adminiszt-
rátor tanulmányozzak, mint akik azt 
vállalták is. Magunk részéről ehhez 
csuk annyi megjegyzésünk van, bogy 
helyesnek találtuk volna egy bizott-
ság delegálását, amelybe az indítványt 
tevő Soó tanácsos ÍB beválasztandó lett 
volna. Trés faciuct  col.egium 1 

A további megbeszé é ek során 
Bzóba került az erdtfiilei  tifu»z-járvány 
ügye is. Bizottság kiküldését hatá-
rozták el, a tényállásnak a helyszínén 
való megállapítása végett, amelynek 
Böhm dr. főorvos,  Mezey Ödön dr., az 
egészségügyi bizottság előadója és Soó 
Gáspár tanácsos tagjai Soó Gáspár 
sürgős intézkeuést javasolt az iránt, 
hogy a lakosság gyorsan fel  világosit 
tassék a felől,  bogy a tífusz  járványt 
az ivóviz terjeszti. A mint tudjuk, a 
fülei  lakosság a Koraos patakból latja 
el manát ivóvízzel, ez nediir a Dutak 

fejében  do gozó Jacobescu-féle  erdő-
vállalat regáti munkásai által tífusz-
bicillusokkal van megfertőzve. 

Megkönnyebbüléssel vesszük tudo-
másul a főorvos  hivatalos jelentéséből, 
hogy nem kiütéses-tífuszról,  hanem 
csak hastífuszról  lehet beszélni, azon 
ban az a körülmény, hogy több meg-
betegedés, BŐS több haláleset is történt, 
s a járvány már hosszú idő óta tart: 
fokozott  köteíességteljesitést követel 
az illetékes hatósági orvostól és szeret-
nénk annak igazolását látni, hogy az 
ivóviz veszélyességére való figyelmez-
tetés nem csak a prefektusi  tanács ülé-
sében és nem egy laikus tanácstag 
szájából hangzott el — először. E; 
végre a hastífusznál  is — emberélet 
ről van szó, a meghaltakat pedig a 
hírlapi nyilatkozatok nem támaszt 
ják fel. 

Ujabb gazdasági előadások. 
Az Udvarhelymegyei Gazdasági 

Egyesület ujabban: Agyagfalva,  Bögöz 
és Székelyszenterzsébet községekben 
rendezett gazdasági előadásokat. Előbbi 
két helyen : Sz. Szakáts Péter elnök, 
Hlatky Miklós alelnök és Varró E.ek 
titkár adtak elő aktuális gazdasagi 
kérdésekről. Szenterzsébeten pedig Sz. 
Szakáts Zoltán és Varró E ek. 

Az az érdeklődés, amely ujabban 
a gazdasági előadások iránt egyes 
községekbea megnyilvánul, záloga an-
nak, hogy népünk érezve a mai áldat-
lan gazdasági állapotok lehetetlen 
voltát, a gazdatársadalom tömörítésé 
ért sóvárog, s ha a jelek nem csalnak, 
rövid idő alatt oly tábor gyül össze e 
vármegyében a Gazdasági Egylet zász-
lója alá, amely nagy ia nemes tettekre 
lesz elhivatott. Főleg a gazdakö 
rök felállítása  és a temetkezési egy 
letek megteremtésének gondolata ra 
gadta meg a hallgatóság figyelmét.  Az 
előbbi az életet van hivatva könnyebbé 
tenni, az utóbbi gondoskodás a bekö-
vetkezendő halálesetekre. 

Azonban nem volt az előadások 
között egy mozzanat, a mely ne azt 
célozta volna, a miből ne az viiáglott 
volna ki, hogy igenis a vezetóségbeu 
megvan a legnemesebb szándék és a 
legnagyobb jóakarat, hogy e megye 
gazdanépét a gazdasági kultura fej 
le8?iésében előbbre vigyék s az élet 
nehéz küzdelmében a megkönnyebbülés 
lehetőségeit felkutassak.  Csak a köz 
ségek gazdá n van a sor, hogy oly jó-
akarattal karolják fol a közös ügyet, 
a minő önzetlen gondolat vezerli a 
vezetőcéget. 

Szeuterzsébet községben különben 
szokatlan és nagyon kellemes meglő 
petés érte a kiküldötteket. A zsúfolá-
sig megtelt népházban a székely ifjabb 
házastmberekböi és legényekből alakult 
dalkör Rether János ig. tanító vezetése 
mellett oly gyönyörűen adott elő ne 
hány dalt, hogy ez az előadás egy 
nagy mult'al bíró egyletnek is dicső 
Bégére vált volna. 

A bánsági és erdélyi mun-
kások rokaant nyugdijegyesüie-
tének udoiheui 41 ih tiuupeLZ.ara 
f  bru&r 5 én. vasárnap d. u 3 óranor 
a pénztárnyitás helyiségében evi rea 
des közgyűlést tart, amelyre a tagúkat 
és az érdeklődő közönséget tisztelettel 
meghívja az e nokség. — Tárgysorozat: 
1 EILÖHÍ megnyitó; evi jeientes az 
egylet működéséről. 2 Pénztárnok je 
leniése. 3 Egyleti ügyes megbeszélése. 
4 I di'vsiyok. 
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A rodlizás ártatlan áldozata. 
Tragikus véget ért városunkban 

szerdán este 10 órakor Iring Gyula 
órás és ékszeré-z. A szerencsétlenül 
járt derék, családos ember haláios bal-
esete általános megdöbbenést keltett, s 
azt a következőkben ismertetjük: 

Az idei tél bőséges havazásával 
különösen kedvezett a városunkban 
már régóta nagy népszerűségnek ör 
vendő rodli-sportnak. Eonek az egyéb 
ként egészséges téli sportnak komolyabb 
követői a farcádi-ut  alatti hegyoldalon 
rögtönzött pályán hódoltak Bzenvedé 
lyüknek. Azoubau az iparos- és tanu'0 
ifjúság  a város hegyrek fekvő  utcái 
bau is gondtalanul, sőt — amint a 
s.oaaoru eset mutatja — gondatlanul 
űzte az ártatlannak látszó sportot, 
kü önŐBen a délutáni és esti órákban. 

A lejtős Szent Imre és Király-
utcát is valóságos rodii pályává ala 
kitották át, ahol nap-nt>p után vígan 
folyt  a szánkózás. 

Szerdán este az emiitett időben 
történt, hogy Iring a Kiráiy-utcában 
levő lakásáról egy ilyen lejtős helyen 
lefelé  haladt, egy közeli cipésznél dolga 
levén. Ugyanakkor tejes sebességgel 
robant fentebbről  lefelé  a lejtőn egy 
szánkó, melyen négy 13—15 év között' 
inasgyerek ült. Ezen Iringet észrevet 
ték és állítólag* kiabáltak is rá. amit 
azonban ő, a háború óta nebézhallásu 
levén, nem hallott meg, viszont a szánkó 
sem volt kellő időben megállítható. I<y 
elü ötték. A szegény Iring esése olyan 
szerencsétlenül történt, hogy a bal lába 
eltört, de emellett a fején  is rendkívül 
súlyos ütődést szenvedet. Ez utóbbi-
nak a következménye volt, hogy bár 
Orbán Domokos dr. ápolás a á vette B 
megmentését minden igyekezetével meg 
kiBérelte, a szegény ember alig negyed-
óra múlva kiszenvedett. Mint a ké 
sóbbi, Böhm dr. várm. főorvos  által 
végzett, boicolás kiderítette, agy vér 
zés ölte meg. 

A szórakozásuk által egy ember 
/élet pusztulását okozott inaseverékeket 
csakhamar elfogtak,  majd Cărpinisanu 
dr vezető ügyész intézkedésére, miután 
előbb sz.goruan metf̂ ddette,  szabadlábra 
helyezték őket. Természetesen, b>rói 
eljárás indult ellenük (melynen követ 
kezméoye az is, hogy a törvény értei 
meben, mint futalkoruaknak,  nevü 
ket nea irhatju-î ki). 

Ez a szouuuru eset azonban telje 
oen alkalomszerűvé teszi azt a kiván 
ságot, bogy a rendőrség ezután a leg 
erélyesebben töreaedjek a hasonló ese 
tek -uegakadaiyozására, azzal, hogy vé-
get vet a hasonló utcai rodlizá»oknak. 
melyek az uicák«t síkossá teszik, de 
a járókelőket másképpen is veszélyez 
teus. Áz emberélet túlságosan nagy ár 
ilyen megguidolatlan szórakozásokért. 
Ez íutse az egyes mestereket is arra, 
hogy inasaikat-szigorúbb fegyelmezés-
bou részesítsék. Ami p d g a sporiolás 
erdeket illeti, mely Lek természetesen, 
szinten megvan a maga jog* ultsága, 
ennek alkalmas kielégítéséről meglevő, 
agilis sportegyletünknek kellene gon 
doskoduia olyanképpen, hogy a rodli 
zokuak a jövőre létesítene elegendő 
rendes rodlipályát I 

A ref.  tanítónőképző legkö-
zelebbi kulturmunkája. 
Azok, kik a ref.  kollégium ősi 

falai  közé beköltözött ref.  tanítónő 
képző érdekkörén kívül állanak, nem 
igen tudják, hogy a nőképző növeudé 
keinek testi és lelki kiképzése mellett, 
az intézet vezetőcége mi y nagy gond 
d«l őrködik azon, hogy regi jó hírne-
véhez méltóan az ifjúságot  olyan mun 
kába is bevezesse, amelynek célja a 
nagy nyiiváuossng előtti fellépéssel  a 
kuliurának szélesebb néprétegek között 
VÍILÓ terjesztése, ápolása Különösen 
nagy jelentő.-égü ez a tanítónői pályára 
készülő ífju-ág  között; hiszen egykor 
maguknak is hivatásuk leeud a good 
jaiara bízott, szűkebb városi és falusi 
társadalmakban ezt a gyönyörű mun 
kát fo  ytatni. 

Ezt elérendő, a nőképző igazgató 
sága eddigi nyilvános eiOddásai foiyta-
t.AMftLónnan  miuil. pavtiiarrA hamm 

nagyszabású előadásra készül. Febr 
12 éo elégia-estélyt rendez, amelyen 
Bzabad előadások a magyar irodalom 
jeles elégiaköltőit fogják  ismertetni, 
válogatott szavalatok és énekszámok 
keretében. Február 26 án tornaüane-
pély lesz, amelyen a legújabb női 
testedző rendszereket fogják  szer- és 
szabadgyakorlatok alakjában bemutatni. 
Legszebbnek Ígérkezik azonban a már-
cius 24 re tervezett színielőadás, ami-
kor Mikkai Sándor dr. püspöknek 
„Gyöngyvirág" cmü gyönyörű gyer-
mek mesejátékát fogják  az intézet nö-
vendékei pazar kiállítású díszletekkel 
és ruhákban színpadra vinni, 8 amely 
előadásra maga a szerző, a reformátu-
sok nagytudományu, szeretett piispóke 
is a legnagyobb valószínűség szerint 
le fog  jönni. Mindhárom előadásra már 
most felhívjuk  a nagyközönség Bzives 
figyelmét. 

Id. gróf  Haller János. 
Késéssel kaptuk a biztos értesülést, 
bogy id. gróf  hallerkői Haller János 
v. b. t. t., Udvarhely , Háromszék-, 
M .ros Tordamegyék és Marosvásárhely 
varos egykori főispánja  a már elmúlt 
héten, 76 éves kólába?, Hévízen, hosz* 
szas szenvedés után elhunyt. A régi 
idők főurainak  egyik tipikus, érdekes 
alakja szállott vele sirba, aki először 
több évtizeddel ezelőtt volt már a vár-
megye főispánja,  azután ismét a há-
borút megelőző években. Erős egyéni-
ség volt, aki akaratának érvényt tu-
dott szerezni s emiatt többször keltett 
maga körül viharos indulatokat, de elő-
kelő éa feddhetetlenül  tiszta egyénisé-
gével aztán le is tudta csendesíteni a 
hullámokat. A közélettől már regebben 
visszavonult 8 élete utolsó éveit sok, 
a családjában történt szomorú, sőt tra-
gikus esemény keserítette mog. Halá-
lának hire nálunk is vármegyeszerte 
mély részvétet keltett. 

Az egyesülés országos Ün-
nepnapja január 24 ue. Eót a na-
pot, a f.  evben is országszerte és var-
megyénkben is, a szokásos módon: 
lobogok kitűzésével, istentiszteletekkel, 
az iskolákban, intézetekben vaió al-
kalmi megemlékezésekkel és más ün-
nepségekkei ünnepelték meg. 

Haialozás. Kolozsvári  Ferenc 
szobnfeaiö,  57 eves korabau, vároaUuk-
ban, f.  ho 23 ikán elhunyt. Nagy rész-
vét mellett temették, 

Adóv&llomasok beadásának 
végső hatarideje jaauar 31. A 
Magyar Part nep rodaj* uijm imesen 
oegedkezifc  a nyomtaivauyoK kitölté-
sénél. 

Az egyszázalékos forgalmi 
adó ataláujbau valO fizeiesbaen  ougtí-
de.yezését f.  bú 31 lg lenét kérelmezni 
az adóhivataloknál. Az engedeiyért 
folyamodok  tüntessék fel  kérésükben, 
hogy huny munkással és saját, vagy a 
főiek  altat hozott anyagból dolgoznak e? 
Közelebbi felvilágosítást  ad a Magyar 
Part nepirodaja, noi kivausagra a Kér-
vényt is díjmentesen elkeszittk. 

P. Boros Fortunát dr., szent-
ferencrtsudi  atyai uieiy gyász érte. Édes-
anyja f  hó 27 en Zetolakán elnuuyt. 
Temetése f.  ho 29-en lesz. 

Egyházi adókivetés. A <faviy-
beli református  egyház kebntanácsa ez 
uton is tudomására bozza az összes 
híveknek, hogy az 1928. évi egyházi 
adót kivetette és pedig azon ö szeg-
ben, mekkora az 1927. évi egyházi adó 
volt. A kivetési lista 15 napju ác köz-
szemlére van kitéve a lelkeazi hivatal-
ban. Aki terhesnek találja a kivetett 
adót, ez időn beiül irásbeii előterjesz-
téssel élhet a keblitanacshoz. 

A Polgári Önképző Egylet 
f.  hó 29 én, vasárnap, deiután 2 óra-
kor t<rija meg tiszujitó évi közgyű-
lését. A közgyűlés iránt, tekintettel a 
tisztújításra, nagy érdeklődés nyilvá-
nul m-g. 

Nyilvános nyugtázás és kő* 
szönet, meiy szerint igazolom, hogy 
ferjeui  elhalálozása alkalmából a Pol-
gári Kör temetési segélyegyesülete 
9000 leut fizetett  ki temetési segély-
képpen, mely összegnek a gyors és 
poutos kifizetéséért  ezúton is köszöne 
tet mondok az eeryesüiet vezetőségé-
nnlr Cíavi  ffnlnpcilrím  Fp.renr.nÁ 



Az Orsz. Magyar Párt elnö-
kének ujabb gyasza Gróf  Bethlen 
György drt, a Magyar Párt orszá-
gosan nagyrabccsült elnökét ismét 
súlyos csapás érte. December ele-
jén temette el édes apját s f.  hó 
23-án elvesíitette édes anyját is, 
gróf  Bethlen Ödönné sz. br. Wesse-
lényi Samtát Fájdalmát tetézte az 
is, hogy egy baleset alkalmával 
egyik lábán csontrepedést s enve-
deit s emiatt nem lehetett beteg 
édes anyja mellett s még utolsó út-
jára sem kísérhette el. Az egész 
romániai magyarság osztozik szere 
tett elnöke gyászában s őszinte szív-
vel kiván neki gyógyulást is 

Meghalt egy nevezetes azé-
kely. Sjaak által ismert, jellegzetes 
székely ember volt id. Péter Mózes 
Felsóboldogfalván,  aki a mult n*pok 
ban halt meg 71 éves korában, öregen 
is délceg járásával, begyesre sodort 
baju-zával, eredeti, eleven észjárásá 
val feltűnő  pé dánya volt SZÍVÓS, ke-
mény fajának.  „Mózsi bá" különösebb 
hírességére mégis nsgyszerü tánctehet-
Bégével tett szert. Eonek köszöuhette, 
hogy az ezredéves kiállításra ót is 
felküldötték  volt, a világhírű székely 
tánc: a csürdöngölőbemutatása végett 
A magyar fővárosban  az Operaház 
színpadán bemutatott táocfiguráival 
aztán vzlóban nagy sikere volt, s ő 
erről a B'kerről itthon évtizedek múlva 
ÍB sokat tudott beszélni, de nem felej-
tette el tábCtudományát sem. Egész 
életén át igazi tzékely maradt ugy 
bensőleg, mint ruházataban s ezt min 
den körben nagyra becsülték. Egyéb-
ként hosszú időkig községi elöljáró, 
majd biró is volt falujában,  de a me-
gyei közéletben is általánosan ismere 
tes egyéniség volt. 

Egyházi estély. A helybeli re 
forma.us  egyháznak f.  hó 29 én vasár 
nsp d u. 5 órakor a kollégium torna, 
csarnoksban egyházi estélye lesz, mely 
nek érdekes tárgysorozata a következő: 
1. A gyülekezet éneke : Eavetlen tor 
rása minden kegynek. 263. ének 1. 
vers. 2 B bliát olvas: B ró Sándor 
vaUástanár 3. Szaval: Gál Kstalm, 
krpzőintézáti tanárnő. 4 E >el<el: 
Spangerb̂ rtr I-ona, kÍHéri: S'abo 
IlonbR 5. Árv» Bethlen Katáról fe  ol 
vas: Vaida Frrmc. 6 Szaval: G "-pár 
István Vili. g. 0. tnouló 7 Z iszó. 
8 A gyülekezet éneke: Fejebb mei-
jetek . . . 266 sz. ének 1 vers. Eẑ n 
estélyre a belppés ingyeoe^Kt-gyes 
adományokat adora és a világítás kőit 
Bégeire kös^öuettel fogaduak.  A közös-
seget tisztelettel meghívja és sz ves 
pán fogását  kéri: a rendezőség: Szabó 
A p^d«é, Bod Emma, Imreh Neilike, 
Ĉ ep R >zs ka. 

Pepe Georgescu bukaresti 
drámai szmtarsutata csütörtökön 
és peuieken jatszou városuobban — 
e őadva „C.ue prim<şte pernele" — 
(Ki kapta a pofokat)  meg „Dezortoru " 
(A BZÖbevéuy) cimü propagauda dara 
bokát. A darabok előadása, mint szí 
nészi teljesítmény kiváló volt. A szí 
nészek — a legújabb B'ilus Bzerint — 
sugó ̂ né bül játszották végig szenpei 
bet, teljes sikerrel. Különös dicseieret 
érdemel a reodező igazgató Pepe Ge 
orgebcu, azután Formescu P-tuy, Jo 
nescu, Mimi Albota, Garsiuu és G. 
Fiorescu. 

A községi vágóhelyek. Az 
egészségügyi törvény erielm ben tilos 
az állatoknak közfogyasztásra  való 
levágása ott, ahol vágóhíd vagy közsé 
gekben vágóhely nitcs Erre a törvé 
nyes rendelkezésre hívta fel  a községek 
figyelmét  a legutóbbi megyei állandó 
vaiaszimányi ülésben Szilassy állator 
vos, bogy az egészségügyi ellenőrzés 
gyakorolhato legyen. A községek tehát 
— b kellemetlen következmenyek elke 
rüifse  érdekében — letesitsenek vágó-
he>yet. 

Fölhivatnak ason kollegák, 
kik a bunaresti áliamiudomáuyi tan-
folyam (Ştiu ţe de Stat) hallgatói, 
közöljek címüket bizonyos tudakozódás 
végeit velem az alábbi címre. Virgil Jo-
_ c  I Í  „ -GV — . . . . * 

A világítási zavarok, melyek, 
sajnos, f.  ho 23 án nagy bo-szuaá-
gunkra ismét megkezdődtek, előrelát-
hatólag, folyó  hó 31 én megszűnnek, 
s ismét rendes világítás lesz. Ugyanis 
az elromlott gázgép javítása annyira 
előrehaladt, hogy sz pár nap alatt 
üzembe hozható lesz. Ugy a mostani, 
mint a mult évi november hóban elő 
fordult  világítási zavarok csak a tar-
talékgép hiánya miatt ismétlődhettek, 
mert ha tartalékgép van, a beállott 
zavar azonnal megszüntethető lett 
volna. Legfőbb  ideje tehát, hogy a 
jövő téli világítási időszakra a megfe 
lelő gépek beszerzéséről gondoskodás 
történjék, mert annak beépítése hosz 
szabb időt igényel, s félni  lehet attól, 
bogy ha az uj gép még ez évben sem 
lesz üzembe hozható, a világítási za 
varok ismétlődni fognak. 

A február  18-iki véndiák-
bálra az elökeszüietek javában foly 
nak. Az iglói diákok szereposztása is 
megtörtent 8 a próbák is megkezded 
tek. Az előjelekből ítélve ez lesz a 
farsangnak  egyik legsikerültebb mulat 
sága, amelyet már most nagy érdek 
lödés elöz meg. 

Jól elkerült, de végül meg-
zavart mulatsag Faraaslakan 
cím alatt mun számuukban megjelent 
közleményre vouatkozoiag készséggel 
aduok helyet N-gy Dimokos községi 
biro kívánságára az alábbi helyreiga 
zitásnak. A tancouula'Hagra hajnali 3 
óráig volt engedély Három órakor a 
k. biró közölte a közönséggel, hogy a 
záróra elérkezett, a mulatság tovább 
fo  yatásáért ő nem felel.  Erre Jakab 
Gá-pár és Jabab Endre a csendőrorsrt 
mentek s a jó baigu'btra való tekin 
tettel a záróra megoosszab utását, kér-
ték. Maga a biró is ott maradt éa 
vendégeivel együtt (mádnak nem is 
voltak vendegei) 6 is reggel 6 óráig 
mulatott. Arra p dig kü.önösen ügyelt, 
bogy a korcsmák te ugyenek nyitva 
N nem ÍB voltak, italt sebol se mertek. 
Minthogy múltkori hírünk aláirt tudo- ( 
snábon alapult, azt jóhiszeműen kczOl 
tük s ugyanígy tesszük most a knga 
zitást is s kívánjuk, bogy a jo mulat 
ság uiáu: legyen békesség 1 

Köszönetnyilvánítás. Mind 
azoknak, ki* ftíiej  beietleu, jó férjem: 
Imecs J izsef  temetésén resztvettek, 
• zu on monduuk hatás koszöuetet, ugy-
»z,n.téo a S'.ekey Djlegyletnek is. — 
A gyászolo  család. 

Ssinielőadas. A zetelaki róm 
ksth. népszövetség ifj.  osztálya f.  bo 
22 én este bagysikerü szmieiőrdást 
rendezett. Színre került Felhő Kiari 
CIUIÜ nép zinmü. Maden egyea sze-
npiö derebat-an él OUH meg a helyet. 

Az allami líceumban a mtgan 
vlzsgaiaton f  bruar 7 e»- ke/dodues és 
február  15 lg mrunak. Migáutai.uhk 
7 iaen jelentkezzenek a i Ctuin eiócsar-
nokaban. 

A ref.  tanítónőképző vallá-
sos estelye. Igazi leim gyönyörűség 
ben voit részük azoknak, a kik f.  hn 
22 éu a rtf.  tanítónőképző vallásos 
Uuuepségeken részt vectoK. Bájos, fi 
gyeim s itánylelkek átérzett énekszá-
mokkal és szavalatokkal tettek bizony 
ságot arról, bogy az ősi kollégium 
falai  között a megváltozott viBzonyob 
között 's a régi, mely vallásosságon 
nyugvó tanítás és neve.és foly.  A 
gyülekezet egyházi éneke után Biro 
Sándor vallástanár bib.iát olvasott és 
magyarazott, megrajzolván előttünk 
az igazi keresztyén eszményt. Utána az 
intézet vegyesbara Áidd az Urat cimü, 
szép váltásos éneket adta elő fiio 
man és preczen Veress Gábor ének 
zenetanár gondos vezetése mellett. Ke-
resztes Nagy Erzsébet «IV. o. noven 
dék Varadi Antalnak „Utolsó eor" 
cimü költeményét szavalta nagy iutei 
liget ciával és átérzéssel Ezután Czir 
ják Hermin tanárnő gondolatokban 
gazdag szbbadeióadása kövekezett. a 
melyben mindenkit lebilincselő bözvet-
lanoóoffol  Ás mnuaupai7Al hp.s?.Alt av 

emberi lélek legBzebb erényéről, 
a háládatosságról, a melyet, sajnos — 
o'yan ritkán mutatnak az emberek. 
Előadása minden jelenlevőre mély ha-
tást tett. Bódis Ágnes VI o. növen-
dék három gyönyörű, vallásos áhítatú 
Ady-verset interpretált. Előadásából 
kiérzett, hogy a verseket nemcsak el-
mondja, de át is éli. Ugyancsak ki-
tűnő szavalat volt Maksay Emma VII. 
o. növendéké, ki R^ményik Sándor 
Pilátus cimü vorsét elevenítette meg. 
Mindkét szavaló zajo8 sikert aratott. 
Gyönyörű volt az intézet vegyeskará 
nak uĵ bb éneke. Nagy fegyelmezett 
ségük Veress Gábor lelkes tanárjukat 
d'csérte. Utolsó Bzám volt a bibliakör 
tagjai által készített 4 drb gyönyörű 
kézimunkának a kisorsolása, s a jelen-
voltak záróéneke. 

A róm. kath. polg. leányis 
kola Maria Kongregációja tebr. 
2 au d. u. 5 orakor a tOüirnu. torna-
termében kedves müsoru ünnepseget 
rendez, amelyre mindenkit kougregá 
ciós szeretettel meghív és elvár. Belépti 
díj tetszés szerinti. 

Elismervény és köszönetnyil-
vánítás. A uiirott elismerem, bo*y a 
Po gan Kör temetkezési egyesületének 
pénztárából férjem  elhalálozása alkal 
mából 9000 leüt temetési segélyképpen 
felvettem,  miért köszönetet moudoa az 
egyesület vezetőséginek a gvors és pon 
tos kifizetésért,  özv. Imecs  József  né 

Egy beosületsértósi Ítélet. A 
pár houapja történt ref.  etperesvalasz-
tas idején Koreh Béla homoródszent 
lász ói ref.  lelkész Vajda Ferenc espe-
resről súlyosan sértő szavasat mondoit. 
Ezek miatt Vajda Ferenc ellene be 
csületsertésért feljelentest  adott be a 
heiybeii járásbírósághoz, amely a de 
Comb r 8 lkán lefoiyiatot't  tárgyalás után 
Koreb Béiat becsttleisertés vétsége miatt 
lOuO ieu pénzbüntetésre ítélte 8 egy 
uitai az ítelet végrehajtását fel  is 
függebZtette.  A bíróság Koréht kö'.e 
lezie az ítélet közlesére is, miért az 
lopunk más helyen teljes egeszében 
olvasható. 

A Dystol drágítása. 
A „Hargita" cimü helyi lap folyó 

évi jakuar 11 íki száma hírül adja, 
bogy a gazdanepnek szipolyozó!, illetve 
«ezetoi a Dystoi darabját a rendes 15 
leu beiyett 30 Höt 40 leuért is áru-
BiijáK. Teainteitel arra, hogy a Dyatol 
urjeuztecévei, illetve ezen juhmeteiy 
oiicni szer ismertetésével a romániai 
toatpviseiel engem bízott meg, bár 
bem vonatkoztatom magamra sem a 
„szipolyozo" 1, 8em a „leiketien veze 
iüu i címet, mégis azért, neüo6y senki 
nek kecsege íebessen aziránt, vájjon 
utm az éu közvetítésemmel Keileit e 
vaiamdy gazdaua* a Dyaiol darabjá-
ért 15 ltu helyett 30 — 40 ltui fizet-
uie, egy fdüivaat  adtam át a „Hirgita" 
ízeraeszt.öjéuek, amelyben felhívtam  az 
olvasoaozonseget arra, koíője velem, 
bogy kitói, boi es mily Összegért, vásá-
oita a Dystolt a rendes árnál drágab 

ban ? Ez nekem már megbízóimmal 
szemben is koteiessegem volt, de aöte-
tesaegem a gazdakozOnség figyelmét  is 
felbivui,  hogy megzsaroitatásanak már 
egyszer eiejet vegyük. 

A „Hargita" felhívásomat  — isme-
retien oaoabűl — nem közölte. Tekin-
teitei arra, hogy az idézett sz. lapban 
e hír: gyanu&itaa, tekintettel arra, 
hogy a hírt olvasva, akárkiben az a 
gondolat születhetett volna meg, nem 
en akartam e a gazdak bőrén Keresni, 
de tekintettel a sajtótörvényre, ameiy-
uek értelmében a lapnak kötelessége 
az liyan iranyu kereoeu teljesítése, 
most mar tzu.ou kérem a „Hargita" 
azerkesztőaegét, nevezze meg azt a 
forrást,  ahonnan a fennt  jelzett mrt 
meriieite 1 

Özekelyudvarhely, 1928. jan. 25. 
Varr6 Elek, 

saad. euvi. uutr. 

Tea-delután. A Missziótársulat 
február  ho 5 én ^asárnnp) délután 6 
órai kezdettel a főgimnázium  tornacsar-
nokában szórakoztató műsorral teá-
déin ánt rendez az intézet javára. Be-
lépti díj tetszés szerint. 

„Népszerű csillagászat" cí-
men adott elő Bálint Domokos tanár 
a K.A.C. Szabad L ceumán f.  hó 22 én. 
Ismertette a csillagászat elemeit, nép-
szerű, igen élvezetes formában.  Föl-
dűnk gömbalakjának felismerése  évez-
redek nehéz küzdelme után sikerült. 
Ekkor ujabb nehézség előtt állott: 
„forog  a föld."  Galilei esküje után 
vége a csillagjóslásnak, lemérik a hold 
távolságát, Keparnícus, Keppter, New-
ton halomra döntik az ókori világ-
nézet bálványait, leírják napreodsse 
rünket, megállsp tják törvényeit. Reilis 
mérés és számítás utján tágul a tér, 
gyorsvonattal 5000 év alatt mehetnénk 
a Nt-ptunba, 46 millió év alatt a leg-
közelebb; álló csillagra.. Nincs megál-
lás, tovább az égbe az „álló esillagok" 
közé, a végtelenség templomának elő-
csarnokába, A szép Bzámu közönség 
örömmel, az előadót végül le kesen 
m gtapsolva hallgatta azt a képzelet-
rázó számköltészetet, melyet a csilla-
gászat elénbbe tár. |A legközelebbi f. 
hó 29 iki Líceumon Ü.ő Lajos : Az 
erkölcs a szociológia megvilágításában 
és Daday Gcró tanár, festőművész  a 
festészet  művészetéről fog  előadást 
tartani. 

Deia Judecă .oria Cnstur. 
No. G. 4208-1927. 

Ptiblioaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul grefier  prin aceasta 

publică, că îj baza deciziunii Nr. 
4208 — 1927 a judecătoriei diu Cristur 
îu favorul  rec amautu ui Koh'er C>io-
isan dom. ÎJ Târgu Mur. ş repr. prin 
advocat Dr. E etf.ea Domokos dom. fn 
Cristur pentru fucasarea  creanţei de 
20000 Lei şi uCCesoril se fixează  ter 
meu de licitaţie pe Ő Martie 1928 
orele 4 d. a. la faţa  iocu<ui îi corn. 
Sâug. pădureui unde se vor vinde prin 
hciuţ une publică judiciară mooilele 
lâ ue, dulap, credei ţ divan etc. îa va-
loare de 266,550 Loi. In caz de nevoie 
şi bUb pr. ţu. de estimare. 

Preteuziuueacare e dn îacassat face 
20000 Lei, dobâ-tzue de lu% socotind 
din 15 Apr. 927 iar spreseie pâuă acum 
staverite do 5939 Lei. 

Iutiucâ, mobiiele cari ajung la 
licitaţie ar fi  lost ex cvate şt de alţii 
şi aceştia şi ur fi  câ^igat drep.ui de 
acoperire licitaţia prezentă este ordo-
nată ş îa favorui  acestora îa senzul 
art. LX. : 1881, § 192. 

Cristur, 1» al  Iau 1928. 
Á d á m , grefier. 

Djia Judccă.oria din Cristur. 
No. .2833-1927. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemuatul grefier  prin aceasta 

pubucă, că îi baza dectziuuu Nr. 
2b3i - 1927 a judrcătonei din Cnsiur 
îu lă/otui rec amautu ui Schonberger 
Jacoo ş Fiul r. pr. prin advocatul Dr. 
E ekea Domokoa ş D . E.ekes Deues 
peniru lucassarea creanţei de î!9864 
Lei c«p. şi accasorn se fixează  ierm n 
de licitaţie pe 14 Febr 1928 orele  15 
d. a. la faţa  locu.ui îu Cimtur Uude 
se vor vade prin licuaţ Uue pub.ică 
jud Ciaiă mobiiele cabaa Weuhcim, 
ungerie stufiire,  pă ze, cartoue ect. 
îu vaioare de 207,4d3 Lei. Iu caz de 
uevoie şi sub preţu. de estimare 

Prcteuziuuoa Cire e de încasat face 
29864 Lei bobâiZile cu 12'/s sucotiud 
din l i Apr. 19̂ 7 iar tpeseie pâ̂ ă acum 
Slabi.ue de 4219 Lei. 

Iutrucâ mobilele cari ajung la 
licitaţie ar fi  fost  execrate ş de alţii 
şi acesua şi ar fi  câş^gat dreptul de 
acoperire nCUuţia prozeu ă este ordo 
uaiă şi îa favom  acesiora in senzul 
an LX. 1881 § 192. 

Odoihoiu, ia 13 I n. 1928. 
Ádám, grtfier. 
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Szenzációs olcsó árak HIRSCHRUDOLF divatüzletében! 
\ mt. valódi francia  crcp dechin selyem minden színben 780 leu> 
Dús választék kelengye- és fehérnemű-vásznakban,  ügyszintén asztalnemüekben. 

KÖZGAZDASAG 
Az a nagy erőfeszítés,  amelyet az 

Udvarhelymegyei G zdaségi Egyesület 
a varmegye ga?danépének egységbe 
tömörítése érdebében kif  jt a gazdák 
körében a legteljesebb visszhangra ta-
lált. A vezetőseget a közxégek egymás 
után keresik meg előadások tartása 
céijáb >1, ami élénk bizonyítéka annak 
hogy népünk mir eizmíi, s maga 
akarja kezébe venni sorsának inté-
zését. 

Ez igy is van jól, ennek igy kell 
lenni. V-gre ri ke lett jönn e széke y 
fajunknak  arra, bogy igy szétozóródot 
tan, mint oldott keve esünk szét, de 
ős»ztfogva  a köz érdekeben áldásos 
mu«Mt f-jthetűnk  ki. 

C odálatos hogy a mikor egy erő* 
megaa07duift8  nyornáu ujabb gazdasági 
élet h»jna)pirkadá8áni.k közeledtét 
érezzük, a varmegyei Gazdasági Egye 
sülét komoly és a közját szo galo te 
vékenységét éppen azok nem akarják 
észre venni, akik mindenben és v u 
denkor szeretik fennen  azt hrdetni, 
hogy minden gondolatuk, minden ér 
zérük c-ak az aitaiuk bón é« csak ia 
áita uk szeretett szeueny székely a- pért 
van Vagy annyira jelentéktelennek íté 
lik a megmozdulást, hogy nem ÍB tart-
ják érdemesnek arroi ha egy pár sor 
ban ia, megemlékez <i ? Vagy pedig 
attól felnek  aián, hogv e m ĝmo/du 
lás és ann«k sikere az ó győzelmük 
aeggvengité»e lenne? 

M guyugtatásul megírhatjuk, hogy 
minket ga/da«ag; megmozdu asunkban 
kizárólag és egyes egyedül a nép ér 
deke vezet, s mi tovább haladunk a 
a megkezdett utón, még akkor is. ha 
bizonyos körök nea akarnak tudomást 
szerezni fárasztó  munkánkról. De egyet 
az igazság érdekeben meg kell jegyez 
nünk, a népnek már egyszer annak 
tudatára kell ébrednie, bogy vannak 
mas barátai is, nem csak azok, akik 
nagyhangú kijelentjeikkel, gyűlölet 
szitásával és kivihetetlen, sokszor a 
nevetségességig menő ,népjóléti" javas 
lataikkal akarják üres tarisznyáját 
minduntalan tele tömni. 

Mi a néptől nem kivánjuk azt, 
hogy politikai hitvallását a mi aka 
ratunk szerint alakítgassa, mert mi, 
bála népünk nagy tömegei okos belá 
tásának, ti»ztában vagyunk azzal, hogy 
népünk tudja, mivel tartozik saját fa-
jáuak. Kívánságunk egyedül csak az,-
bogy felismerve  a gazdasági egyesülés 
égetően nagy fontosságát,  ma a teljes 
gazdasági letörottBégében, egyes-egye 
dűli magára uíaltcÁgáben igyekezzék 
felismerni  saját magában azt a nagy 
erőt, amely erőnek érdekében ha ösz 
szefog,  jövője nem leBz olyan semmi 
nyomot nem hagyó, mint a múltban 
voit, s nem lesz o>y sivár és vigaszta-
lan, miut amilyen a jelene. 

T'-hát ne Írjanak semmit a mi 
megmozdulásunkról; illetve Írjanak, 
irják meg azt, bogy a „népnyuzok", 
a' „kizsákmányolok" újra mumtaba ál-
lo iah, s te nep. székely nep, ne hall 
gass azokra, hanem vedd szentiráenaa 
a népjoliéti javaslatokat, s tanulj meg 
jobban gyű ö ködui, vess meg iskolát, 
egyházat, I» gnagyobb gondod az legyen, 
hogy csendes faludba  a beke, a sze 
retet ne köitözbessék be, ne legyen 
ott otthona... 

Felhivatnak mindazok, akik a fo-
lyó év tavaszára szup i foszfát-  műtrágyát 
akarnak rendelni, nogy igényüket aul 
Írottnál sürgöBeu jelentsek be, mert 
célunk az, hogy a aütragya már'febr. 
20—25-ig feltétlenül  megérkezzék. 

A métely a juhállományban sürüa 
szedi áldozatait 8 a gazdák egyrérze 
meg ma sem gondol a gyógykezelésre. 
M-g nem késő, goudoja meg minden 
gazda, hogy saját maganak a legna 
gyoob el-ensége ha a juhai gyógyke-
zelésénél a Dystolt nem használja. 

Piaci árak (a megváltozott heti 
vásári n»p iniaiti csekély felhozatal 
nHleti): A buza: 140—145, rozs: 
110-115, zab: 55—62, tengeri: 82— 
8ti, burgonya: 20—25 leu vékánként. . 

Varrt Elek. | 

N y i t t t é r . 
fi  rovat közleményeiért a szerkesztő nem vállal 

felelősséget. 

Erőlködik Vásárhely 
cím alatt cikket köeöl a Htrgita jan. 19-iki 
(Bi száma L-.szló Dénes névaláírásával, a cikk 
azonban nem az t agyában született meg 
Hogy ki rejtőzik az fi  pokróca alat-., az min-
denki előtt világos Mert Lá*zló ur még tiz 
szót sem tud ugy kimondani, bogy azok egv-
mással összefügvésben  legyenek pedig ő (?) 
már több izben csipkelődött a Hargita ba«ab 
jain, amit mi nem akartuok észrevenni Mire 
ő többszőr megismételte díszes munkáját Mire 
azt-n mi is egy gyönge tüszurással teleltünk 
az Építők Lapjthaa 8 mikor ő látta, hogy mi 
is é ünk, összefutotta  a hatósagokat, bogy 
l&ss&k, ez a Dobos mü«e És bogy ez nem bi 
zonyu't elégnek arra, hogy Iiavára, vagy a 
doftáoai  börtönbe vigyenek, a Hargitához me 
nekült és ott is tö mutatta atuszurast Na hat 
nem is kellett egyéb, partfog&sba  is vették, 
mert hisz jön az uj választas es kell az ilyen 
készséges demagóg. 

És jött az uj támadás, bogy megjelent a 
>'<ommumstac Épttőmuakas, »mert azt hiszi 
hfgy  az uj év csolát fog  müveluic De csalód 
tak a hatalmasok I és, igaza van. csalódtunk 
mi is. Mert. azt hittük, hogy Lánzló Déues és 
P-tsztor János, a két megtest-büit becsület le 
fognak  sz-tmolni azzal a pé' zzel. amit maguk-
kal vittek tőlünk D ők többszöri fö'szólitasra 
sem tették igy kat a halottak kömörgóse sem 
hasznait ÉJ hogy a l-kastn 52 en jöttek nssze, 
ez szép Bzun De miért siket ült csak 17 em 
bert megmenteni? É< mitől mentettek meg? 
Talán beíratta az antia'kohoiistás klubjtbi ? 
Mert csak igy értem megmentve fiket  É még 
azt mondja hogy mi félünk?  Mitől? Tti»n 
forditva,  magok félnek  mert hisz mi az osz-
tályharc alapján maradtunk. M-g magok, 17 
gyászvitéz, az elöl menni-ü tek Éi bogy azt ta 
uitauá a mi katekizmusunk, hogy a lopás nem 
bűn »mert az ilie-ő csak azt viszi magtval, 
amire szüksége van?« D - akkor miért vitték 
magukkal a mi pénvüuket? Vagy azt hiszik, 
hogy ez a magautu ajdon es ez szent? De 
majd ezért a péizért a törvényszéken is le 
számolunk És bogy büszke a h-izara Bi»ony 
ritka s-erencse, hogy h-z'urnak mondhatja 
magát. Maga izzadté érte? Ugy tudom ö-ö 
költe. És hogy a földosztásból  is kimaradtak? Hát 
honnan akar nekik földet  adui, ha itta magan 
jog szent ? Vagy megint kaparni altar, hat ez 
a II intarná.'ióuaie p-ogrammja? Szegenyek, 
pedig názut ii van I Éi m-mt mi mondjuk, ne 
eiőszakoskodjanak, mert ugy jarnak, mint Ko 
lozsváron. A szemükbe vagiák, hogy ne késs 
csoportokat romboljanak széjjel, hanem uja-
kat alakítsanak De magának es magas És 
hogy kol ektivszerzAdés itt még nem vo t, ez 
ii a maga szégyene Mert mig azon törte a 
tejét, hogy széttépje a csoportot, addig meg 
köthették volna ö hogy mindenki megkapta a 
beret, érdeme szerint, ez látszik magan M rt 
mikor még munkás volt, láttam, amint a Kü 
küllőből mentegette ki a bele fuládt  jégdara-
bokat és aszalni vitte Szegény, mesteraeget 
nem tanult napszámosok sóvárgó szemekkel 
nézték, bogy eive't» silány keresetüket Ez is 
arról tanúskodik, bogy nyáron jól meg volt 
fizetve.  8 b.ogv akad e ki ezek utui is ne-
künk higyjen. könmü lesz megállapítani. És 
a Hargitát is szidtuk ? Hsz L SZ'Ó urrói volt 
szót Avagy a Hargita van a László ur pok-
róca alatt ? Félek, hogy vékony takaró lesz a 
Hargita ré-zóre és megfázik  alatta. S hama-
rabb pusztul el, mint ahogy gondolja. É< bogy 
a Hargitanak köszönhetjük a jegi szemé yiség 
elismerését? Ki tebet arról, hogy Liszló ur 
nem tudta, hogy a hozzá küldött iratokkai mit 
csináljon, hát ezért a központ a bünöa ? Nem I 
De ha mégig tett va amit, ha'ásak ÍB vagyunk 
értet Egyben azonban bizonyosak lehetnek, 
nekünk a mi ügyünk szent és ha százszor el-
bukunk, százegyszer is felállunk,  uj körtét 
téve villanylrmpmkba • annak fenyé-éi  ha 
ta'mas léptekkel haladunk a cél felé  Nem tö 
rődre azzal, bogv a világra szóló Hargita u|-
sag fog  e megszánni előbb vagţ a »kommu-
nistfc  ÉpitS Munkás? László urnák még csak 
ennyit, őrizze tilttnk a feiét,  mert az a sok. 
lopásból élő kommunista ?) ki fogja  lopni a 
vizet a fejéből  s az, mist üres, kormánynzba-
tatlan lufib-illon  fog  fölszállni  a levegőbe s 
Amsterdam helyett Moszkvában száll le Ré-
szünkről az ügyet befejezettnek  tekintem, mi-
vel a sorokért nem László ar fizet 

1928. I. hé 14-én. 
Dobos Ferenc,  cipéstmunkAs 

(li&do a &OliyvnjfuUK  a ütB»veii) tartmsag 
Odorbeiu—Rzéhelynriva-be y 

Eladó modern (akás, Str. M Viteazul 
(Király utca) 27 sz. Negy szoba, 
teli, nyári konyha, előszoba és 
pince; előrészen fenyves,  hátsó 

részén gyűnölcsös-kerttel. Értekezni 
lehat ugyanott a tulajdonossal. 

Az odorheiui határban 
9 hold fö  d (fele  szántó, fele 
kaszáló) részes müvelésre, 
vagy haszonbérbe kiadó. 

Értekezni Árpád u. 3 sz. a. lehet. 

A Székelyudvarhe'y városi Birtokoisági 
Tanácstól. 

6—1928. szám. 
Hirdetmény. 

A Székely udvarhely városi bir-
tokosság f.  évi március hó 4-ikén 
d. u fél  3 órakor a Barkóczy féle 
vendéglő helyiségében 

közgyűlést 
tart, melyre a birtokosok tisztelettel 

meghiva nak. -
Tárgysorozat: 

1. Elnöki megnyitó. 
2 Jelentés a lefolyt  évről. 
3. Az 1927 évi számadások előterjesz 

tése, elfogidtsa  és a felmentvény  megadása. 
4. Az 1923 évi költségvetési előirány-

zat megállapítása. 
5 A közgyűlést két nappal megelőző eg 

az elnökséghez beadott indítványok tárgya 
lása. 

Ha a birtokosok határozatképes számban 
nem jelennének meg, a mirciu* ll-én, ugyan-
e*ik fél  3 órakor a B&rkóczy-féle  vendég 6 
ben megtartandó közg,ülésen megjelenő ta-
gok, «zâmutra való tekintet nélkül, határoz-
nak a fenti  ügyekben. 

Odorheiu, 1928 január 26. 

Hlatky Miklós, Schwarz Mihály, 
bírt elnök birt jegyző. 

Lisztüzlet 
vezetékére alkalmas kisasz-
szonyt február  hó elsejei 
belépésre felveszek.  — Ciin 

a kiadóban 
r 

Értesítés. 
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű 

g-tzdaközönséget, hogy a nagy pénz-
hiányra való tekintettel ismételten meg-
kezdea az általam kémtett és el ia 
merten legjobb minőségű lós erszáfflO-
kat, megfeleiö  garancia mellett, részlet-
fi'.etésre  is árusUani. Tehát mielőtt a 
nagyérdemű gazdaközönség szükségletét 
be-zerezné, tekintse meg raktáromat, 
hol mindenfajta  lószerszámot ugy ké 
szén, mint rendelésre kapöatók. 
Javításokat jutányosán és pontosan 

eszközlök. 
T i s z t e l e t t e l ; 

S z é k e I s t v á n 
szíjgyártó. 

Odorhe u, Strada Principia Elisabeta 
(Bethlen u<c<) 49. 

önkéntes házárverés. 
A Bithory utca 16 szám alatt 

levő Vizhá ivó féle  ház f.  évi  február 
hó 8 án délelőtt  11 órakor,  vagyon 
közösség megozüntetpse céljából, ön 
kéntes árverésen el fog  adatai. Az ár-
verés dr S.ibesi Akoa ügyvédi irodá-
lában lesz, ahol a részletes árverési 
f-M"telpk  i« mPB'udbaték. 

Eladó 
a város szélén levő 2 szobás, kony-
hás, piacés lakás, gazdasági épület-
tel, gyümölcsös kerttel és közvet en 
mellette 7 hold szántó és kaszálóval. 
Ugyanott 20 szekér prima minőségű 
széna is eladó. — Felvilágosítást a 
„HANGYAu-szövetkezetben (régi ref. 

kollégiumépület) adnak 

Corpul Por ăroilor Tribunalului 
Odorheiu. 

Nr. 3448-1927 port. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul por ănl prin acetsta 

pub' că ră îa biza dec-ziu iii Nr. 
2465 ş N . G. II 1135—1927 a Jo-
decă oriei din Oiorh--iu îo favorul  rec-
lamantei Hiiu J izsef  rt-pr. prm advo-
catul Ur. Jodái Giior D n̂'ru î ic-isa-
rea creanţei de 1000 Lei şi accesorii 
«« fixit'ă  termen de licitaţie pe 8 
Febr. 1928 orele  15 la faţa  locului ta 
M-ireşti uade se vor viod-* priu itci-
t-ţuue publică judiciară Un muşina 
de cusut îa valoare de 10000 Lţi. Iu 
caz de nevoie şi sub preţul da estimre. 

Pretenziuaea care e d« îucissat f<ce 
1000 L« cipitnl, donâ'ztiecu 11°/, 
s iccind din 23 Iune 1926 iar spesele 
pâ ă acum stabilite de 1180 Lsi. 

Ijirucâ' mobilele cari ajung la 
'icit ţ e ar fi f  ist es ca te şi de alţ'i 
ş ac-stia ş ar fi  câş igtt dreptul ie 
acoperire licitaţii premiată este ordo-
nată 91 îi fa«oru>  Hcdscora îa seazul 
art. LX.: 1881 §. «9i. 

Odorheiu la 19 Ii>. 1928 
Baiăseacu por ărel. 

Corpul Poriă -niur Tribunalului 
Od -rhciu. 

No 18-1928 port. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul por'ărel prin aceasta 

publ tă ră îa biza d-JCizmii Nr. 
566 şi Nr G 6509-1927 a Jtt 
decă oriei d<n Odortie u îa ftvorul  rec 
latnauiului Constea György repr. prin 
ad'Ocatnt l>r. Judnl G. pentfU  -̂Ct;* 
sarea creanţM de 5000 L*i capital şi 
accesorii se fix"»ză  termen de licitaţie 
p« 7  Febr.  1928 orele  12 la faţ« locu-
lui îu Olorn-iu uude se vor vinde 
prin licituţuue publică judic» ă mo 
bile de Casa îj valoare de 4700 Lei. 
Io caz de nevoie ţi sub preţui de es 
timare. 

Pretenziuaea care e de îucissat f«ce 
5000 Lei capital, dobâ iziie cu 1 i°/# 
-ocotmd din 19 lin. 1927 iar spesele 
pâuă acum stbilite de 1363 Lei. 

întrucât mobilele Cin ajung la 
licituţ e ar fi  fost  ex^cvate şi da alţii 
şi aceştia şi ar fi  râşugat dreptul de 
acoperire l>citaţ<a prezen'ă este ordo 
nată şi îa favorul  acestora îa senzul 
art. LX : 1881. §. 192 

Odoţheiu, la 13 lin. 1928. 
Bălăsescn pirtăreL 

Corpul Portăreilor Tribunalului 
O lorheiu. 

Nr. 2785-1927 port. 

Publicaţiune de licitai ie. 
Subsemnatul portărel priu aceasta 

publică, că îa baza deci/iunii Nr 26 >5— 
1924 ş Nr. G. II. 3109—1927 a Ju 
d-cătonei din OdorUeiU ti favorul 
reciamantti ui G>do l^váa repr. prin 
ttdvocatul Dr. Kassay F István pjntru 
îadeBiultrea de 1000 Lei şi acce-
sorii se fixooză  termen de lici'vţie 
pe 31 Ian. 1928 ore 15 p. m. la faţa 
locului in comuna V ă i ţi unde se vor 
vinde prin licitaţiuue publică judiciară 
Uaa vaci de 5 — 6 ani îu valoare de 
6000 Lei. In caz de nevoie şi sub pre-
ţul de estimare. 

Pretecziunea care e de încassat face 
1000 Lei capital, dobâ ZHH CU 12*/* 
BnCütiud din 17 Iunie lt)27 iar spesele 
până acum staverite de 5125 Ln 

întrucât mobilele cari ajuug la 
licitbţie ar fi  fost  ex-cvate şi de a ţ i 
şi aceştia şi ar fi  câştigat dreptu< de 
acoperire licitaţ 4 prezentă e8 e ordo . 
na ă şi îo ftvorul  acestora î* seazul 
art. LX.: 1881, § 192. 

Odorheiu, la 15 D c. 1927. 
Bălăsescu por'ărel. _ 



6 oldal. SZÉKELY KÖZÉLET 1828 január 29. 

ft nyomasztó pénzhiány arra Kfoietett, hogy raKtáromon leVö Kitűnő minőségű bel- is Külföldi szöveteimből egyKori, 
jó hirncVü szabászommal gondos, pontos HWitelben j i ís olcsó ruhádat KSszittesseK. Minden öltöny, Kabát, ragián, 
Vagy britses-nadrág Kitűnő szabással, Kifogástalan Kidolgozással Kezűit. Egyszeri Vásárlás meggyőz mindenKit, hogy 

Kész ruháim, amellett, bogy nagyon olcsóK, VttH gonddal és Ízlésesen, jó szabással KészüM. RaKtáron tartoK toVábbá gyapjuszíVeteKet, rőfős, 
Kotőtt, roVid árnKat, VásznaKat és siffonoKat,  sapKáKat, bor-ridiKüloKet. LOBL 
Értcsitfc. 
Juduă oria m x ă OJorbeiu. 

No. P 2347—1927/2. 
IQ nunele 'egei. 

Io ceuza petală p^odinte contra 
lui B>*la Koreh p»-n'ru delictul de ín 
jnrie judxă ori» Odorhcu ca ini<»»i,ţă 
pena ă a dat îu ş^ri'iţă sa pub uă 
(inu'ă î> z<ua de 8 D corobne 1927 
la c*re nu luat parte Dr. N eolae Fii 
des ca jud' că'or Ş' Aiexatdru uzabÓ 
ca er fi  r ş la care am mai fost  de 
f(  ţă FrbDCifC  Vajdn ca acuzator privat, 
r»prez. lui epoi acuzatul î > fiue  adv. 
Dr. Stoian V cor ca xpă ă or, asupra 
tcuzei r dica ă de >>cuzaiorui privat 
după ascultarea a'â a acuzărei, cat 
şi a bpă ărei. 

S e n t i n ţ a 
urmă oare: 

Acuzatul cu numele Be'a Kóréh 
de 45 uni de prt>fe3iune  preot ref  şi 
actualmente domciDa' î- Vasileni e 
vnovat de delictul de îujurie prê ă ut 
de § ui 2 al legei XLI d o nnu< 1914, 
cere delic< ecuzatú i'a să1 ă ş t pnn 
f-p'ul,  că î>' z ua de 2 August 1927 
1-a tpostrofat  pe acu>a oiul privat cu 
cxpresiuoi îrn-ulă oare. 

Judtcă ona condannă pe acuzat 
•pentru «ce-i-tă fapiă  în baza § lui 4. 
al legei XLI din «nul 1914 ş cu ap-
licaţ unea art 91 Cp. ia lei 1000 (o 
mit-.) amendă, dar tu<pencă • xecutarea 
amenzei pe un termen de incerc-r» de 
S ani îu bszs § f«s 1 al legei XXXVI 
dm »rui 1908. 

Cobf.  trt. 489 Pp. acuzatul e dator 
fă  p ă'fa  tă BCUZHOIUUÍ privat suma 
de lei 500 cu tit u de cheltueli advo 
c»ţiale şi anume în 15 zile dela data 
când sentiLţi va lămane d fiuitivă  şi 
sub santţ unea de ar fi  urmărit pentru 
plata acestei Buma conf. legei de ur-
mărire în caz de neachitare. 

D >-pune publicarea sentiiţai de 
feţă  îjir'un ziar din localitate pe chel-
tuiala acuzatului. 

M o t i v e : 
Acuzatul a - ă u îsit fapta  ce i-se 

impu ă ş1 «Coas'ă niă<"uri»ire consti-
tuie o probă 8uficie«  ă pentru fap  ul, 
că scuzatul a comis îufrncţiunea  de 
ecmă in prtea di»pozitnă. 

Fapta t ă ă ş ă de acuzat îa aceste 
cond ţii îmruu şte elementele consti-
tutive ale deliciu ui de îuiurie prevă 
zut de § ul 2. al legei XLI din anul 
1914. In speţă î stai ţa u'a constatat 
îa favoarea  acuzatu ui vreo cau ă de 
necu'pubilitate, BHU de stingerea puoi-
bili'ăţei, prin uraare a trebuit săi. 
constata vino> ăţa şi i-ă i aplice pede-
ap-ă prev&zu ă de legea XLI din anul 
1914. 

La fixarea  cvantumului pedepsei, 
ins*a> ţă a apreciat ca circumstatţă 
nşuiătoare ÎQ favoarea  acuzatului fap-
tul că a nărurist comiterea faptului 
şi ca a ibcercat >ă dea satisfacţia  actt-
îatoruui aiaiă de judecă orie. 

Su-pendarea extcutărei pedepsei 
e motivai ă îu cazul de t> ţă prin fap-
tul, că relaţiunile individueie şi condi-
ţiunile de viaţă ale cODdamn»tu'ui 
mernă o consider-ţ uoe soecia ă, şi 
pentrucă nu exu-tă îa sp'ţă nici una 
dintre cauzele ît ş-.rate î- § ul 2 al 
legei XXXVI diu anul 1908 care să 
împiedice suspendarea execmărei pe-
dtp-tei. 

Calelalte dispoziţii sunt înteme-
iate pe taxele de lege citate îa partea 
dispozitivă a 8entirţei. 

Odorheiu, la 3 D combrie 1927. 
(ss) Zayzon (ss) Dr. Nic. Földes 

grtfi-r.  judecător. 

Jó családból való 
îiut tanulónak fel* 
v e s z a Dragomán-cég. 

BethlenfaWi  birtoKomat 
értéKes cementipari berendezéssel, 
Vagy anélKul, gabonaKeresKedéssel és 
ahhoz Vali raKtáraKKal együtt otcs6 
áron eladom. Pr. flinléder ftls fos. 

Corpul Portăreilor Tmui.aiuiui 
Odorheiu. 

Nr. 10-1928. port. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin acea '̂a 

publică că îo bazs decz'uoii Nr. 
4754 şt Nr. G II. 6382-1926 a jude 
că Oriei diu Odorheiu în favorul  recla-
mantului Steiifeld  ş Comp repr. prin 

advocatul Dr.. Jodn G pentru îocas 
sare» creanţei de 7170 Lei şt sccei-orii 
OP fix-svă  termen de licitaţi'* p̂  10 
Fehr 1928 orele  11 la faţa  locu ut îu 
Oiorheiu u'de ne vor vinde prin lici 
t> ţ une pub'tcă judiciară tnuş'o» fiire, 
sobe do fi  r îo valoare de 162000 Lei. 
In caz de nevoie şi sub preţul de es 
ti OBS re 

Pretenziuoea care e de Lcassat face 
7170 Lei cep -al, dobâ cu 12°/0 
B'fOMud  din 20 Apr. 1927 'ar spesele 
jâ ă "Corn stabilite de 2067 L«i. 

Imrucâ' mobilele cari ajuog la 
l ict-ţ ie ar fi fos'  »x-"Cvate şi de a'ţt 
şt nemţia şi »r fi  câ-tigat dreptul de 
iCop-nre .iciteţia prezeo'ă eBte ordo-
na ă ş' îu f-vorul  xcestora în senzul 
art. LX.- 1881 § 192 

OJorhe u, la 13 Iau. 1928. 
B ă l â s e s c u portărel. 

I 

l 

A kamatláb leszállítása 
következtében 

olcsó kölcsönöket 
folyósít az 

1 

i i 

Egyesült 
Ipar- ás Jelzálogbank 
székelyudvarhelyi fiókintézete. 

Páráidon egy >o Mda» bei-
1 _ söseg (5 s z o b á s 

lakással, jól bevezetett fiiczer-
Uzlettel) és 137 hold külső birtok 
eladó. Bővebbet a kiadóhivatal! 

Coipu. Port»reilor Tribuaaiuiui 
Odorheiu. 

No. 334—1928 port. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Sun8 m«atul portărel prin aceasta 

publ că că îa baza deciziunii N .̂ 40 — 
1924 şi No. G II. 7609-1927 a Ju-
decătoriei din Odorheiu îi tavorul rec-
lamaniu'.ui Văl. lui Mih41yüó Albert 
repr. priu advocatul Dr .Jpdál G. pen-
tru iDcasarea creanţei de 17865 Lei 
Ş' acc. se fixei"?ă  termen de licitaţ'e 
pe 7 Febr 1928 ora 16 la faţa  locu.ui 
în comuu» Sa u Mare unde se vor vinde 
prin licitaţiune publică judiciată 
care de lemn doua junei, 3 st. lemne, 
3 c«re lâi ş 30 oi îu valoare de 
21300 Lei. Iu caz de nevoie şi sub 
prtţj de extimare. 

Pi iteuziuoea care e de iocasat face 
17865 Lel c pital, dobânzile cu —°/t 
socoiiud din — iar spesele pâoă acum 
stabilite de 3091 Lei. 

I-truc t mobilele cari ajung la 
licitaţ e ar fi  fost  execvate şi de alţii 
şi ac ş ia şi ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire licittţe prezen ă este ordo-
ta ă şi îi favoru'  acestora în senzul 
legii LX 1881 § 192 

Ojorheîu, la 25 Ian 1928. 
Bălăsescn por arel. 

Eladó cséplő garnitura, 
részletfizetésre  Is, j ó tá l l á s 

mel let t . 
Garabás János 

Bútor-rab1 áros Odorheiu. Bui. .Regele 
Ferd'fard  27 

Corpul Portăreilor Tribunalului 
Odorheiu. 

Nr. 12-1928 port. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin aceasta 

publică, că îa baza deciziunii Nr. 
20817 şi No. G II. 7428-1927 a ju-
drcătoriei din Odorheiu în favorul  rec-
lamantului Societate de importate repr. 
prin advocatul Dr. Jodâl Gabor pentru 
încasarea creanţei de 2840 Lei şi ac-
cesorii se fix^afă  termen de licitaţie 
pe 11 Febr.  1928 ora 12 la fa  ţi locu 
lui îo Oiorheiu unde se vor vinde 
prin licit"ţie publică judiciară bumbaĉ  
lumini, faine  şi sfoara  îa val0a~e de 
6800 Lei. In caz de nevoie şi 8ub 
preţul de estimare. 

Pretenziunea care e de îacassat face 
2840 Lai capital, dobânzile cu 12*/, 
socotind din 28 Nov. 1927 iar spesele 
pâoă acum stabilite de 1480 Lei. 

Intrucâ'. mobilele cari ajung la 
licitaţie ar fi  fost  execvate şi de a'ţii 
şi aceştia şi ar fi  câş ugat dreptul de 
acoperire licitaţia prezentă este ordo-
nată şi în favorul  acestora în senzul 
•art. LX.: 1881, § 192. 

Odorheiu, la 13 Ian. 1928. 
Bâlăsesou portărel. 

Zongorát bérbe keresek. 
Cím a kiadóhivatalban. 

Amatőr* fényképezők! 
Kérjék képes árjegyzékemet fényképezőgé-
pekről és hozzávalókról. Eredeti gyári árak. 

Szétküldés egész Románia területén. 

POLITZER fotoáruház,  Careii-Mari. 
Alapíttatott 1896 évben. 

Székely János 
Bal. Regele Ferdinánd (Kossnth-utca) 16 szám. 

Modern bútorok: 
hálószoba, ebédlő, sza-

\ » 

lonszobâk legelőnyö* 
sebb árak mellett ké-
szíttetnek. Hitelképes 
egyéneknek részletre is. 

Friss tea-vai Hirsch IgnácnáL 


