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Az újságírás 
örve alatt időszakonként egy pamphlet 
jelenik meg városunkban, mely az ilyen 
sajtótermékek szokásos fegyverével,  a 
szinvonalon alóli és minden tárgyila-
gosságot nélkülöző személyeskedéssel 
akar röhögő publikumot gyűjteni maga 
köré. 

Mi a küzdelemben megszoktuk, 
hogy sokszor orrunk elé tartott zseb-
kendővel kell operáljunk, ha ilyenkor 
sár freccsen  arcunkba, azt néma nyu 
galommal törüljük le. A személyeskedő 
üres támadások is minket igazolnak, 
mert az által, hogy a kezük ügyébe 
eső válogata'lan szavakkal illetnek min-, 
ket, fenyegetőznek  és polgári foglalko-
zásainkat becsmérlik: nem igazolódott 
be tényállításaink ellenkezője. Azért a 
korcsmai számlák mégsem fizettettek 
ki, a választási Ígéretek mégis csak 
becsapások maradtak s az anyanyelvbe 
gázoló oktalan nyelvrendelet mégis 
megjelent. 

S talán még ennyi helyet sem 
foglaltunk  volna le más célokra rendelt 
tereinkből, de kötelességünknek érez-
zük egy üres váddal szemben tilta-
kozni. S ez az, hogy lapunk olyan 
irányzatot vett fel,  mely «megsért min-
dent, a mi román.» 

Nem vesztegetünk sok szót arra, 
hogy általában való komolytalan vol-
tát bizonyítgassuk annak a már köz-
használatú, kopott fegyverré  lett sirán-
kozásnak, amely itt — Romániában — 
románoknak magyarok által való ke-
serves üldöztetését panaszolja, azt 
igyekszik közrészvét és sajnálkozás 
tárgyává tenni. Ehhez a románellenes 
vádhoz hasonló meggyőződéses és 
őszinte vád még csak a mesebeli far-
kas vádja lehetett, a mindenképpen 
»vizet zavaró® báránnyal szemben, azé 
a klasszikus farkasé,  amely a vádas-
kodással a maga önzése és farkasét-
vágya számára akart valamilyen ma-
gyarázatot adni és ürügyet teremteni. 

Tudja jól mindenki, aki tudni 
akarja, hogy sem a múltban, sem a 
jelenben nem «sértettünk meg mindent, 
ami román*. Mi igenis csak egyes ro-
mán (vagy akár nem román) urak köz-
érdekű ténykedéseit tettük és tesszük 
kritika tárgyává, ha ezek a ténykedé-
sek törvényesség, vagy közéleti mora-
litás szempontjából a kritizálást meg-
követelik. S voltak esetek, amikor talál-
tunk román urak cselekedeteiben és 
megnyilatkozásaiban is dicsérni valót. 
Eddigi felfogásunk  ezekben a dolgok-
ban most is változatlanul ugyanaz. 
Tiltakozunk tehát az ellen, hogy egyes 
román urakat, ezeknek a dolgát, hi-
báját valaki az egész románság fogal-
mává akarja kiszélesíteni, s ez alapon 
minket az egész románsággal szem-
ben állókul igyekezzék feltüntetni.  Jó 
vagy rossz állampolgári mivoltunk nem 
Bzon az alapon birálódik el, hogy 
közérdekű és tények által támogatott, 
tehát jogos kritikánk egyes uraknak 
tetszik-e, vagy nem. 

S főképp  nem engedhetjük, hogy 
a kritikánkkal felhívott  közfigyelem 
ilyen vádakkal tereitessék el a tárgyról. 

Majáth Gusztáv püspök pénteken 
délben Csíkszeredából városunkba ér-
kezett. Délután az ifjúságot  gyóntatta, 
szombaton délelőtt iskolákat látogatott, 
vasárnap mise után a hitbuzgalmi egye-
sületek jelennek meg előtte, hogy hó-
dolatukat bemutassák. Hétfőn  utazik el 
városunkból. 

* * * * * * 
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Az első székely vasút 
immár 40 évre tekinthet vissza. Ifj. 
Daniel Gábor és Ugrón Gábor terve-
zetének ismertetése még 1885 végén 
megjelent, azzal a céllal, hogy 1886 
tavaszán Héjjasfalvától  Udvarhelyig, 
1886 őszén és 1887-ben Vaslábig, s 
1888-ban a határszélig fogják  kiépíteni 
a vasutat. Sőt a Földvártól kiinduló 
párhuzamos vonal építése is tervbe 
volt véve. 

Mindezekből csak a héjjasfalva-
székelyudvarhelyi, mai napig zsák-ut-
cába szorított vonal valósult meg — 
négy évtized alatt. Az irigy, az érdek-
dekpolitika — figyelmen  kívül hagyta 
az országos hasznot, szinte mestersé-
gesen elzárta a megélhetési forrásokat 
a Székelyföld  természetes központjá-
tól, annak szivétől: Székelyudvarhely-
tő l . . . 

Ahelyett, hogy a legnagyobb ál-
dozatra is érdemes elsőrendű, sőt ket-
tős vágányu vonalat állítottak, építet-
tek volna Héjjasfalvától  be Gyimes felé, 
az akkori határig és igy lehetővé tet-
ték volna Temesvártól Arad—Tövis— 
Segesvár felől  Galac tengeri kikötőig 
a legintenzívebb kereskedelmi forgal-
mat a Fekete-, az Azovi- és Káspiten-
gerek kikötőihez, — a széles látókörű 
ifj.  Dániel és Ugrón engedményeseket 
önerejük kimerítésére, sorsukra bízták. 
Ez azután mást nem eredményezhetett, 
mint a héjjasfalva—székelyudvarhelyi 
szegényes, alig-alig szuszogó vicinális 
vonalkát... 

A rövidlátás, az ország népének 
boldogulásával való nemtörődés, mintha 
folytatódnék.  Alkotásokat, széleskörű 
megélhetési források  nyitását: sehol 
sem tapasztaljuk. Pedig mily könnyű 
lenne egy rövid törvény megszerkesz-
tése arról, hogy a külföldi  tőkének az 
országban közcélokat, pl. vasutak épí-
tését, ásványvízforrások  hasznosítását, 
gyárak létesítését, tisztviselői telepek 
létrehozását, fürdők  kiépítését stb. szol-
gáló befektetését  az állam biztosítja és 
azokért szavatosságot vállal s . külön-
leges védelemben részesiti. 

Ha mi alkotni nem tudunk, leg-
alább azt tegyük lehetővé, hogy má-
sok alkothassanak olyan dolgokat, me-
lyekből az államon kívül a dolgozni 
szerető és akaró polgárságnak is fel-
tétlenül haszna legyen . . . —gh. 

Iparügyek. 

A szabóiparosok szabászati tan-
folyama  ma, szombaton befejezést  nyert 
és az, a szakrajzok vasárnap délelőtti 
kiállításával be is záródik. A szakoktató 
a tanfolyam  hallgatóival együtt, a tan-
folyam  részéről ily módon fog  beszá-
molni az érdeklődők előtt, miért is 
ezúton hívja fel  mindazokat, akiket az 
iparoktatás és iparfejlesztés  érdekel, 
hogy a róm. kath. fiunevelőintézet  ét-
kező helyiségében közszemlére kitett 
szalfrajzokat  holnap, vasárnap délelőtt 
11 órától kezdődőleg tekintsék meg. * 

Az ipartestület február  26-iki köz-
gyűléséből kifolyóan  az állami adó és 
városi taxák kivetésének méltányossága 
érdekében egy küldöttséggel kereste fel 
a pénzügyi adminisztrátor, illetve a h. 
polgármester urat. Mindkét helyen han-
goztatták az iparosság súlyos megter-
helését, mely a kereseti viszonyokkal 
fordított  arányban növekszik. Az össz-
iparosság sürgős kívánalmait memo-
rándum alakjában nyújtották át az ér-

dekelt hatóságoknak s ugy az admi-
nisztrátor ur, mint a h. polgármester 
ur élénk érdeklődéssel hallgatta meg a 
küldöttséget és tárgyalásba bocsátko-
zott annak tagjaival. ígéretet is kaptak 
mindkét illetékes személytől arra nézve, 
hogy az iparosság jogos kérését, ahol 
és amennyiben lehet, ki fogják  elégíteni. 

Most az iparosság türelemmel várja 
a helyzetének megfelelő  megadózást, 
mit az ígéretek után joggal is remélhet. 

A közönség köréből. 
Nagy a bábahiány a székely 

i falvakban. 
1926. április hó 6-ról keltezve a 

következő tartalmú levelet kaptam báró 
Huszár Pálnétól, a Romániai Magyar 
Kisebbségi Nők Központi Titkárságá 
nak lelkes, minden jó tulajdonsággal 
megáldott képviselőjétől: «Minthogy a 
napilapokban olvastuk és más oldalról 
is értesültünk, hogy Udvarhelymegyé-
ben a falvakban  nagy hiány van ma-
gyar bábaasszonyokban — tisztelettel 
kérjük, velünk minél több konkrét ada-
tot közölni kegyeskedjék — hol, mely 
községekben (hány lélekszám és milyen 
vallású) nincsen magyarul beszélő bába-
asszony és előfordult-e  azon eset, hogy 
valaki bábahiány miatt meghalt volna ?« 

Meglepődve és az igazat megvallva, 
szégyenkezve olvastam a felhívást.  Szé-
gyellem azt, hogy lám, báró Huszár 
Pálné tud arról a hiányról és segíteni 
akar azon, ami minket, udvarheiyme-
gyei asszonyokat érdekel legjobban, 
nekünk legnagyobb sérelmünk és mi 
nem tudjuk és nem is törődtünk az 
egész dologgal. 

A levél vétele után, sietve, hogy 
mulasztásomat jóvá tegyem, felkeres-
tem Pop Aurél dr. akkori keresztúri 
körorvos urat, aki igen szivesen adott 
minden kérdésre kimerítő választ, rész-
letes, hivatalos kimutatást. A kimuta-
tás szerint 35 udvarhelymegyei köz-
ségben csakugyan egyáltalán nincsen 
bába, több községben és pedig nagyobb 
községekben 70—75 éves öreg asszo-
nyok a bábák, akik a legkedvezőbb 
körülmények között is, pár éven belül 
kidőlnek és minden alkalommal egy 
községgel több lesz, ahol a szülés előtt 
levő asszony a legnagyobb félelemmel 
áll lebetegedése előtt, mert nincs, aki 
segítséggel lehessen mellette. 

Egyidejűleg írtam Udvarhelyre, 
Mezei Ödön dr. orvos urnák, aki mint 
tudomásomra jutott, ennek az ügynek 
előadója és mozgatója volt a várme-
gyei tanácsban és felterjesztést  is tett 
a minisztériumba, kérve a magyar 
nyelvű bábaképző-tanfolyam  engedé-
lyezését és mielőbbi létesítését. Amint 
azonban tőle megtudtam, ezt a kéiést a 
minisztérium visszautasította, azzal, 
hogy semmiképp nem engedélyezheti 
a magyar nyelvű tanfolyamot. 

A Pop Aurél dr. és Mezei Ödön 
dr. orvos urak szívessége folytán  meg-
szerzett adatokat beküldöttem a Ki-
sebbségi Magyar Nők központi titkár-
ságához, melyeknek alapján báró Hu-
szár Pálné az országos nőszövetség 
nevében, ez ügyben átiratot küldött 
Cantacuzino hercegnőhöz és most leg-
újabban a miniszterhez feliratot  és a 
«Keleti Ujság«-ban nyilvános kérést is 
intézett. De ugy látszik, minden erre 
irányuló kérelem — ami tulajdonkép-
pen jogos követelés — süket fülekre 
talál, kiáltó szó a pusztaságban ! Pe-
dig ez nem politika, nem is nemzeti-
ségi kérdés — tisztán és kizárólag hu-
manitás és közegészségügy kérdése. 

A bábanélküliség veszedelme kü-
lönben éppen ugy fenyegeti  a román 

ajkú községeket is, mert nem éppen 
csak a nyelvi nehézség az, ami vissza-
riasztja az asszonyokat a tanulástól, 
hanem a költséges és hosszadalmas 
tanulás és azután a nagyon csekély 
fizetés.  Tudok pl. egy kisgalambfalvi 
jelentkezőről, aki birja a román nyel-
vet és hajlandó lett volna az anyagot 
románul is megtanulni, de mikor meg-
tudta, hogy a kurzus két éves, fizetnie 
kell évi 6000 leut, be kell szereznie a 
felszerelést  és amikor a két évi munka-
veszteség és körülbelül 16 ezer leu 
készpénzkiadás után, mint okleveles 
bába hazakerül, kap évi 1000—1500 
leu fizetést,  akkor azt mondta — és 
igazat kell adnunk neki — ilyen kilá-
tások mellett jobb, hogyha otthon ma-
rad és dolgozik, nem veszít el két évet 
és !6 ezer leu készpénzt, amibe a 
kurzus és felszerelés  kerül. 

Igaz, hogy a megállapított évi 
1000—1500 leu fix  fizetésen  felül  kapja 
az egyes szülések után a természet-
beni fizetést,  minden gyermek után 
1—2 véka gabonát; de ez — évente 
átlag 4000—5000 leu érték — szintén 
olyan kevés, hogy a jövedelem semmi-
képp sincsen arányban a kiképzés 
költségeivel. 

Részben tehát a bábafizetés  ren-
dezetlensége az, ami visszatartja az 
asszonyokat az oklevél" megszerzésé-
től, más részben pedig a nyelvi ne-
hézségek. Hogy is lehessen elképzelni, 
hogy az a falusi  asszony, akinek, csak 
anyanyelvének használata szükséges, 
egy nehéz tananyagot megtanuljon 
idegen nyelven I Aztán ha haza került 
falujába,  mint kiképzett bába, amugyis 
csak olyan nyelven beszélhet, amilyen 
ajkú községben lakik. Udvarhelymegye 
nagyrészben színmagyar községeiben 
feltétlenül  magyar bábaasszonyokra 
van szükség I Akik kedvező feltételek 
mellett saját anyanyelvükön tanulhas-
sanak és azután olyan fizetést  kapja-
nak, ami ha megélhetésüket nem ís 
biztosítja teljesen, mégis legalább el-
fogadható  legyen. A sok panasz kö-
zött a mi mostanában elhangzik, az 
udvarhelymegyei bábahiány is olyan 
panasz, amelynek meghallgatása és 
orvoslása már nem tür halasztást. Mert 
jelenleg 35 községben (a községek ne-
vei kimutatásban vannak Pop dr. orvos 
urnái) nincsen bába, de miután után-
pótlásról egyáltalán nincsen gondos-
kodva, 10—20 év múlva egyetlen egy 
községben sem lesz I 

Habára miniszterhez intézett előbbi 
kérést visszautasították, azért a kér-
dést nem lehet levenni napirendről. A 
magyar párt, a képviselők, a megyei 
tanács, az országos nőszövetség, az 
udvarhelymegyei asszonyok, vagy bár-
kik, erre illetékes egyének, a kérést 
újra és újra kell, hogy megismételjék, 
mindaddig, amig a sok kérésnek ered-
ménye lesz, a magyarnyelvű bábakép-
ző tanfolyam  létesül és rendezve lesz 
a bábák fizetése,  ami ha nem is bő-
ségesen, de legalább szerényen bizto-
sítja a megélhetést I —né. 

Ga2dasági Érdekeink címmel mező-
és közgazdasági lap indult meg váro-
sunkban, mely ezentúl «szükség és 
alkalom szerintt fog  megjelenni. A 
lapon, mely az Udvarhelyvármegyei 
Gazdasági Egyesület hivatalos lapja, 
mint szerkesztők Sz. Szakáts Péter 
g. egyl. elnök, Hlatky Miklós g. e. alel-
nök, Varró Elek g. egyl. titkár szere-
pelnek. Tisztes és szép közéleti mult-
juk, alapos hozzáértésük, törhetetlen 
fajszeretetük  előre is biztositéka annak, 
hogy e lapjukban kifejtett  munkássá-
guk is valóban gazdasági érdekeink, 
a székelység összérdekeinek javára fog 
válni, hasznos hivatást betölteni. 
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A legutóbbi gazdasági 
előadások. 

A Vármegyei Gazdasági Egyesü-
let a megkezdett uton tovább halad, 
s ujabban Patakfalva,  Felsőboldogfalva, 
Fenyéd, Máréfalva,  Szentlélek. Malom-
falva  és Kadicsfalva  községekben tar-
tott gazdasági előadást, a gazdák, s 
igen sok esetben az egyéb lakosság 
nagy részvétele mellett. Ezek az elő-
adások és az ott megjelent közönség 
érdeklődése azt a benyomást kelti föl, 
hogy dacára annak, hogy népünk lel-
kébe az ellentétek magvát mestersége-
sen akarják némelyek belelopni, — 
gazdasági kérdésekben népünk : egy és 
óhajtja, kivánja, hogy érte és közre-
működésével történjék valami, ami gaz-
dasági mozdulatlanságából kizökkenti, 
s megkezdődik a teremtő munka, s 
utána egy jobb gazdasági élet. 

Kadicsfalva  népe kitett magáért. 
A mult vasárnap vecsernye után csak-
nem az egész község apraja-nagyja 
megjelent az iskolában tartott gazda-
sági előadáson. Hlatky Miklós egyesü-
leti alelnök a helyes talajmivelésről 
és az okszerű trágyázásról, Varró Elek 
titkár pedig a gazdasági szervezkedés 
szükségességéről adtak elő. A tanuló 
ifjúság  a község derék és fáradhatat-
lan tanítónője vezetése mellett nagyon 
szépen énekelt és többen dicséretre 
méltó igyekezettel szavaltak. Végül Ka-
kucs Ferenc, a község derék, lelkes 
plebánusa szólott a néphez, az igaz 
pap szeretetével, a valódi lelki vezér 
aggódó, de egyben reménykedő gon-
doskodásával. Népünk bizalmatlan és 
gyanakvó s némelyek mesterségesen is 
szítják lelkében a bizalmatlanság tüzét, 
de a jelek arra vallanak, hogy kezd 
eszmélni s kezd gondolkozni, s nagy-
része már nem tekinti azokat prófé-
táknak, akik farizeusi  szemforgatás-
sal, de egyben a gyűlölet mérgének a 
szivekbe csepegtetésével akarják né-
pünket bűnös érdekből a maguk tábo-
rába terelni. -Népünk már látja, hogy 
csak közös erővel, közös akarattal és 
egymás megbecsülésével tud előbbre 
jutni, tudja gazdasági életét feljavítani. 
Mi bizunk népünk józan eszében, s 
hisszük, hogy amikor eljön az ideje, 
hogy vármegyénk gazdanépe összes-
ségének egy táborba kell összejönnie —: 
ott lesz mindenki, akinek lelkét még 
nem ülte meg a hitetlenség és a gyű-
lölet. 

A Gazdasági Egyesület tovább 
folytatja  a munkát s gazdasági elő-
adásait gyors egymásutánban tartja 
egyes községekben. (—) 

A Jótékony Nőegyesület 
1 H ML W R RRL kozgyuleserol. 

A február  26 ára hirdetett beszá-
moló és egyúttal tisztújító közgyűlést 
f.  hó 3 án d. u. 5 órakor tartotta a 
helybeli Jótékony Nőegyesület másod-
szori összehívásban közepes érdeklő-
dés mellett. Dr. Jodál Gáborné egye-
sületi elnök megnyitója után Csefó 
Sándor titkár terjesztette elő részletes 
beszámolóját az 1927 polgári évről. A 
mind szélesebb terjedelemben haladó 
műkedvelői előadások miatt az egye-
sületnek nem állhatott módjában sok-
szori előadások rendezésével szerepelni 
a nagy közönség előtt, azért működé-
sét inkább az első és fontosabb  fel-
adatának, a szegényügynek intenzív 
felkarolására  szorította. Ezen a téren 
nagy elismerésre méltó tevékenységet 
fejtett  kl, mivel mintegy 33,000 leu 
pénzsegélyben részesítette állandó és 
rendkívüli alkalmakkor a város szegé-
nyeit. Egyúttal mindjárt elhatározta a 
közgyűlés, hogy jövedelmének egész-
séges menetű fokozása  mellett az 1928 
évtől kezdve felemeli  a segélyösszege-
ket, vagyis ezután évi 48,000 leüt óhajt 
segélyezésre fordítani.  Kováts István 
pénztáros részletes és megnyugtató je-
lentése után letárgyalta az 1928 évi 
költségvetést s ezzel a régi tisztikar 3 
évi megbízatása lejárván, áttért az uj 
tisztikar megválasztására. A választás 
Flórián Kristófné  vezetése alatt teljes 
egyhangúsággal, közfelkiáltással  tör-
tént s eredménye a következő: elnök 
dr. Jodál Gáborné; alelnökök : Szabó 
Andrásné, Haáz F. Rezsőné; rendező 
elnök id. Papp Zakor Endréné; vigalmi 
bizottsági tagok: özv. dr. Borosnyay 
Pálné, dr. Gönczy Gáborné, Papp De-

zsőné, Szabó Dénesné, Tamás Mártha, 
dr. Vass Lajosné, dr. Ráduly Istvánné, 
dr. Orbán Domokosné és Nagy János ; 
titkár Csefó  Sándor; pénztáros Ko-
váts István; ellenőr Biró Lajos; jegyző 
Szász Józsefné.  A választmány tagjai 
lettek: Becsek Aladárné, Csató Gab-
riella, Benkő Józsefné,  Khell Istvánné, 
dr. Böhm Jenőné, ifj.  Rájk Józsefné, 
Csefó  Sándorné, özv. Csillag Józsefné, 
Ernst Györgyné, özv. Ferenczy Ist-
vánné, Ordelt Jánosné, Halmágyi Sa-
muné, Kiss Elekné, Zakariás Miklósné, 
özv. Kovács Pálné, Z. Székely Jánosné, 
dr. Nagy Lajosné, Pál Jánosné, Flórián 
Kristófné,  Szabady Tivadarné, Szabó 
Károlyné, Szebeni Antalné, Szeles Dé-
nesné, Tompa Lászlóné, dr. Vánky 
Kálmánné, Zárug Antalné. 

Az uj tisz.ikar nevében Csefó  Sán-
dor titkár köszönte meg a bizalmat, 
ígérvén, hogy lelkiismeretes tevékeny-
séggel, az egylet további felvirágozta-
tására irányuló odaadó ügybuzgalom-
mal, érdeklődéssel fognak  igyekezni, 
hogy a vállalt kötelezettségnek meg-
feleljenek. 

Csefó  Sándor titkár indítványára 
elhatározta a közgyűlés, hogy egy a 
romániai magyar nőegyesületek mun-
kájának szolgálatába állítandó nőegye-
sületi folyóirat  megindítására nézve ja-
vaslatot tesz a kolozsvári központi 
titkárságnak. 

Kimondotta a közgyűlés, hogy uj 
tagok gyűjtését azonnal megindítja, 
mert lehetetlennek tartja, hogy akad-
jon e város magyar társadalmából csak 
egy kulturlélek is, aki ne legyen tagja 
ennek az ideális célokat szolgáló egye-
sületnek. De nem elegendő, hogy csak 
tagjai legyünk ennek az 53 éves szép 
multu egyletnek. Tevékenykedni is kell 
ennek érdekében. A tevékenykedésnek 
pedig legelső és legegyszerűbb módja 
az érdeklődés. Még a legnemesebb lé-
leknek is ujabb és ujabb impulzusokra 
van szüksége, hogy nemességéből ne 
veszítsen, hanem ellenkezőleg fokozza 
azt. Nagyon elszomorító tünet, amikor 
e ma is 300 nál több tagot szám-
láló egyesület közgyűlését csak má-
sodszori összehívásban tudja megtar-
tani, mert még az alapszabályokban 
minimálisan megkövetelt 20 tag sem 
jelenik meg. Minek a jele ez? — lia 
nem a fásult  közönynek, amely ha el-
hatalmasodik rajtunk, a legszebb intéz-
ményeink egymás után fognak  romba 
dőlni. A Nőegyesület 53 éves dicső 
múltja legyen záloga annak, hogy ez 
ennél az egyesületnél soha nem fog 
bekövetkezhetni! (—4-) 

Amerika 
mégis Qsak a rekordok hazája . . . Ott 
születik meg minden, ami nekünk az 
ó-világrész halandóinak csodálatosnak, 
lehetetlennek tűnik fel  És nem hiába 
építették a híres szabadságszobrukat 
oly impozánsan hatalmas méretűnek; 
mert valóban Amerikában a szabadság 
egészen más keretek között mozog. 
Velünk szemben ott csak annyival 
hátrányosabb, hogy ott a rablóbandák 
is szabadabban garázdálkodnak. Lehet, 
hogy ez is azért van, mert igen kifej-
lett szabadságérzete van Amerika min-
den rendű lakójának. És ugyanez áll 
az ottani állatokra is, amelyekben az 
öntudat, valószínűleg a helyes állat-
védelem folytán,  odáig fejlődött,  hogy 
még a tyúkok (a szárnyas tyúkokat 
értem), sem tűrik meg, hogy őket az 
élet különböző megnyilvánulásaiban 
zavarják. Ugy-e, furcsa  ? Pedig igy van. 

A napokban olvasom az Ellen-
zékben, hogy egy gazdag farmtulaj-
donos a tyúkjai nyugalmának az ér-
dekében egyenesen a postaügyi mi-
niszterhez fordult  panasszal, hogy ren-
delje el a repülőjáratok pilótáinak, hogy 
amikor a repülőgéppel az ő farmja 
fölé  érnek, repüljenek oly magasan, 
hogy az a földön  egyáltalán ne legyen 
hállható. Érre a panaszra a következő 
eset adott okot. A farmtulajdonosnak 
csekély 2500 darab fajtyukja  volt. A 
tyúkok fele  állandóan formában  lévén, 
minden nap letojta a maga egy darab 
tojását, kivéve azt a napot, amikor a 
repülőgép a farm  felett  elberregett. Ez 
a berregés annyira kihozta a sodrából 
a sok tyukanyót, hogy aznap vala-
mennyi éktelen karicsolásba kezdett 
és a nagy lármában elfeledték  teljesí-
teni legfontosabb  életmegnyilvánulásu-
kat, a tojást. És a tyúkok nem lár-
máztak hiába, ők tudták, hogy nekik 
is kijár a nyugalom és ha másképp 

nem, hát kiverekedték maguknak 
sztrájkkal, hangos lármával, mert íme 
a miniszter helyet adott a panasznak, 
elrendelvén, hogy a kérdéses farm 
felett  a repülőjáratok legalább 2500 
méter magasságban kötelesek közle-
kedni, mivel a tyúkoknak igazuk van 
és még Amerika életében sem jelen-
téktelen szám a tojások terén évi 
456.250 drb. tojásszaporulat. 

Vájjon nálunk jutott-e eszébe va-
lakinek, megtiltani az autóknak, hogy 
éjnek idején akkora lármát vágjanak 
a haszontalan puffogtatásukkal  és tül-
köléseikkel, hiszen ha a tyúkoknak 
Amerikában lehet nyugodtan tojni, 
miért ne lehetne nekem is legalább 
nyugodtan aludni ? 

De hol vagyunk mi minden más 
tekintetben is attól, hogy hatóságaink 
legalább olyan mértékben tartsák kö-
telességüknek a rólunk, nyugalmunk-
ról való gondoskodást, mint ahogy az 
amerikai hatóságok még a tyúkok 
nyugalmáról, «polgárjogai® megóvásáról 
is gondoskodnak!? Pont 
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Szabad-liceumi előadások. 
A Polgári önképző Egylet so-

rozatos szabadoktatási előadásai sorát 
f.  hó 4-én délután a kör Árpád-utcai 
helyiségében folytatta.  Ez alkalommal, 
mintegy 120 hallgató jelenlétében, a 
szab. líceumi bizottság elnöke, Kassay 
István dr. rövid megnyitója után, Biró 
Lajos tartotta meg irodalmi előadását: 
»A magyar nemzet szerepe az emberi 
művelődés és a müveit emberiség szol-
gálatában* címen. Előadásában rövid 
visszapillantást vetett a magyar nem 
zet történetére, fővonatkozásban  a 
műveltség kialakulásának nevezetesebb 
eseményeivel. Reámutatott azon nagy 
történelmi eseményekre, melyek gátat 
vetettek a keleti invázióknak, s feltar-
tóztatták a tatár és török nyugatratö-
réseit s igy megmentették a nyugati 
civilizációt a pusztulástól. A magyarok 
e nagy szolgálatait az érdekelt nyu-
gati államok történelmük írása rendén 
kifejezésre  is juttatják. — A népek mű-
veltsége irodalmuk révén jut kifeje-
zésre. A magyarok irodalmi életét a 
múltban is számosan művelték ugy, 
hogy felsőcsernátoni  Bod Péter 1766-
ban kiadott Magyar Athenas c. iroda-
lomtörténetében már 528 iróról emlé-
kezik meg. Kivüle egyetemes iroda-
lomtörténetet irtak Toldi Ferenc, aki 
az irodalomtörténetet már korszakokra 
osztotta fel,  utóbb pedig Beöthy Zsolt; 
legújabban, vagyis napjainkban pedig 
Pintér Jenő irta meg a magyar iroda-
lom történetét 4 vaskos kötetben. Az 
irodalom a maradandó értékű szellemi 
termékek összessége, s a magyar iro-
dalomnak legbecsesebb termékei a re-
mekírók munkái, melyeknek olvasása 
fejleszti  igazán a műveltséget, ellentét-
ben az izgató ponyvairodalom: «Szi-
vek Harca«-szerü felburjánzott  kiad-
ványaival. Könyvtárainkban, olvasni-
valóink között mindig első helyet fog-
laljanak el a remekírók munkái. 

Ugyanez alkalommal a második 
előadó : Csiky Alber egyleti elnök volt, 
aki a papirosról tartott érdekes, jól fel-
épített felolvasást.  A gyakorlati isme-
retnyujtásnak valóságos mintája volt 
ez az előadás. Előbb ismertette a leg-
régibb irási anyagokat, a kőlapok, fa-
lapok használatát, a papirosanyag hasz-
nálatbavételét, a kínaiak és japánok 
papirostalálmányait, majd rátért a ken-
der- és lenrongyokból való finom 
papirosgyártásra, 1756-ban jött a szal-
mából való papír, azután az amerikaiak 
espartó-füpapir  anyaga, míg 1845-
től kezdve, a fából  készülő cellulóza 
adja a világnak a Iegtömegesebb és leg-
használhatóbb papíranyagot. 

A könyvek, az újságok mai nagy 
elterjedése főleg  a fenyőfából  készülő 
rendkívüli nagymennyiségű papiros 
gyártásának köszönhető. S hogy a fe-
nyőerdők folytonos  apadása miatt a 
papírgyártás ne szenvedjen fennakadást, 
ujabb időben a kukoricakóróból való 
papírgyártás terén folynak  számbave-
hető kísérletek. Legkiválóbb papírgyá-
raink működnek ma: Péterfalva,  Borgó, 
Orlát, Buşteni, Ploeşti, Zernest és más 
helységekben; papirtermelésünk azon-
ban még nem fedezi  a szükségletet. A 
világ papirtermelése ma kb. 140 millió 
métermázsa. 

A feszült  figyelemmel  és tetszés-
sel fogadott  tanulságos előadásokért 
az elnök mondott köszönetet a hall-
gatóság nevében. Most, vasárnap délu-
tán : Csefó  Sándor a rádióról,  Nagy 
János pedig a munka és munkás  c. 
kérdésről tartanak előadást. 

Főgondnokváltozás a helybeli 
ref.  egyházközségben. Gönczi Lajos, 
a helybeli ref.  egyházközség főgond-
noka, mostanában való gyakori gyen-
gélkedése miatt, ez állásáról lemondott. 
Az egyházközség mult vasárnapi köz-
gyűlésén — Gönczi Lajos érdemeinek 
jegyzőkönyvi méltatása után — helyébe 
egyhangúlag Mezei Ödön drt válasz-
totta meg főgondnokává.  A választá-
son kivül tárgyalták, illetve elismerés-
sel vették tudomásul Vajda Ferenc 
lelkészi jelentését és a számadásokat, 
melyek mind az egyházi élet erősödé-
séről, helyzetének anyagi javulásáról 
mutattak kedvező képet. 

Lelkészváltozás a helybeli unitá-
rius egyházban. Bölöni Vilmos helybeli 
és Kiss Sándor kolozsi unitárius lelké-
szek — az érdekelt egyházközségek 
által történt meghívás alapján — köl-
csönösen helyet cserélnek. A jeles szó-
nokul ismert Bölöni Vilmos, kinek előbb 
Szentgerincére való eltávozása volt be-
következendő (de az elmaradt), most 
már, ez elintézés folytán,  nemsokára 
eltávozik városunkból. Utóda szintén 
elismert szónok és érdemes egyházi 
férfiú. 

Kinevezés. Majláth Gusztáv püs-
pök Khell István főgimnáziumi  tanárt, 
a zene és ének volt h. tanárát az egy-
házmegyei zene-bizottság tagjává ne-
vezte ki, amely bizottságnak feladata 
az egyházi és világi ének reformját 
előkészíteni. 

A magyar tisztviselők nyelvvizs-
gája. Egy korábban kelt prefectusi 
rendelet alapján ismét vizsgáztatni ké-
szülnek megyénkben a magyar tiszt-
viselőket. A vizsgaterminusok e hó 
12—19 közti időre vannak kitűzve. 
Téves az egyik helyi lapnak az a hír-
adása, hogy «most minden  megyében 
újból vizsgázniok kell* a kisebbségi 
anyanyelvű közig, tisztviselőknek. Ilyen 
rendeletről mi nem tudunk s nincs is. 
Egyébként ugy értesültünk, hogy fel-
sőbb helyről rendelkezés jött a pre-
fecturára  a vizsgálatok beszüntetése 
iránt s várjuk, hogy ez a hir az utolsó 
órákban igaznak bizonyuljon. 

Prohászka Ottokár az utolsó fél-
századnak olyan egyénisége volt, aki-
hez hasonló egyéniségekkel vajmi rit-
kán ajándékozza meg a gondviselés 
az emberiséget. Tudásával, bátor sza-
vával kitörölhetetlenül irta be nevét a 
forrongó  szellemű századvégnek és 
századkezdetnek világnézeti vajúdá-
saiba, irodalmába, társadalmi mozgal-
maiba. Szavára, írásaira az utolsó fél-
században felfigyelnek  mindenütt. Bár 
a kath. egyháznak volt a főpapja, 
írásait mindenki olvassa, szavalt min-
denki hallgatja. A szószéke körül látja 
mindazokat, akiket — mint egy író 
irja — «rideggé tett Kant, bizalmat-
lanná Schopenhauer, kielégítetlenné 
Herbert Spencer, metafizikusán  vágyó-
dóvá Bergson, forradalmivá  és erőt-
lenné Nietzsche, szomorúvá Doszto-
jevszky és Tolsztoj, blazírttá és kőny-
nyelmüvé Wilde, romantikussá Rostand 
és Maeterlínek, frivollá  és cinikussá 
Anatole France*. Ennek a nagy egyé-
niségnek emlékezetét üli meg a hely-
beli kath. népszövetség az összes hit-
buzgalmi és szociális egyesületek rész-
vételével a főgimnázium  tornacsarno-
kában f.  hó 18 án, vasárnap délután 
fél  6 órai kezdettel, gazdag műsorral, 
a népszövetségi tagsági igazolványok 
és jelvények kiosztása s a legényegy-
leti tagok felavatása  alkalmából. Meg-
előzőleg f.  hó 17-én, szombaton este 
fél  7 órai kezdettel a plebánia-tem-
plomban előkészítő beszéd, 18-án d. e. 
10 órakor ünnepélyes mise lesz, ame-. 
lyen a tagsági jelvényeket megáldják 
és kiosztják. Az ünnepségre a nép-
szövetség elnöksége ezúton is felhívja 
a csoportvezetők, az összes tagok és 
városunk, Prohászka nagy egyénisége 
iránt érdeklődő, minden rendű és rangú 
közönségének figyelmét. 

Halálozás. Nagy  Józsefné  Kará-
cson Róza Olaszteleken, f.  hó 5-ikén, 
hosszas szenvedés után elhunyt. Az 
elhalt urinőben Biró István tanár, 
olaszteleki birtokos anyósát gyászolja. 
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A példa vonz. Olajos Annuskának 
lapunkban méltatott áldozatkészsége, 
szép példaadása nem maradt ha-
tástalanul. Különösen a kis emberek 
körében keltett élénk viszhangot a 
páratlan áldozatkészség, aminek ered-
ménye, hogy a bőrgyári munkások 
spontán elhatározás folytán  önkéntesen 
egy napi munkabérüket ajánlották fel 
a főgimnázium  fenntartási  alapjajavára. 
Boldizsár Dénes 74 éves, nyug. tanitó 
pedig egy hosszabb levelében azt irja, 
hogy inkább 6 leus dohány helyett 3 
leust sziv, s a sakkozásának diját is 
megtakarítja, csakhogy minden j hó-
napban 20 leut erre a nemes célra ad-
hasson. Egyidejűleg 20 leut hozzánk 
el is küldött. A tett önmagát dicséri ! 

Mü'oros estély a r. kath. főgim-
náziumban. A róm. kath. főgimnázium 
ifjúsága  f.  hó 11-én, vasárnap este 8 
órakor az intézet tornatermében ünne-
pélyt rendez a következő műsorral. 
1. Nyitány. Kéler B. Induló. Játsza az 
ifjúsági  zenekar. 2. Szaval Máthé 
László VIII. oszt. tan. 3. Lavotta. Re-
ményhez. Énekli az ifjúsági  énekkar. 
4. Ünnepi beszéd. Mondja Szász József 
főgimn.  tanár. 5. Verdi—Auber. Nyi-
tány a Portici néma operából. Ifj.  ze-
nekar. 6. Felolvas Kubán Endre VIII. 
oszt. tanuló. 7. Szaval Szabadai Rudolf 
I. oszt. tan. 8. Zene. Induló. Ifj.  zene-
kar. A belé pti dij tetszés szerint. 

Pochrib rendőrörmestert, kinek it-
teni derék ténykedéseit közönségünk 
már ismeri, Csíkszeredába helyezték 
át. Bár ez, állítólag, rangemeléssel 
együtt történt, megnyugvással kell tu-
domásul vennünk az áthelyezést, mely 
mint tudjuk, Nazarea rendőrfőnők  in-
tézkedésének az eredménye. Pohribnak 
egy ügye, Russu Miron sofför  meg-
veretése, különben a bíróságnál éppen 
most áll vizsgálat alatt. 

Egyházi estély. A helybeli refor-
mátus egyház vasárnap, március hó 
11-én d. u. 5 órakor, a kollégium tor-
nacsarnokában tartja hetedik, s egy-
ben utolsó egyházi estélyét a tél fo-
lyamán. Az estély érdekes és gazdag 
műsorát a leánybibliakör tagjai állítot-
ták össze, s az a következő: 1. A 
gyülekezet éneke: Tudom, az én meg-
váltóm él. 286. sz. é. első vers. 2. Bib-
liát magyaráz : Nagy Sándor s. lelkész. 
3. Énekel: a leánybibliakör énekkara. 
4. Szaval: Lőrincz Juci bibliaköri tag. 
5. Énekel: Szigethy Béla VII. o. ta-
nuló, kiséri: Jodál Gábor V. o. tanuló. 
6. Felolvas : Csató Gabriella tanitónő-
képzői igazgató. 7. Énekel: Kovács 
Bici, bibliaköri tag, kiséri : Benkő Jó-
zsef.  8. Szaval: Márton Róza, biblia-
köri tag. 9. Énekel: a fiubibliakör  ének-
kara. 10. Szaval: Rájk Erzsébet, bib-
liaköri tag. 11. Zárszó. 12. Gyülekezeti 
ének: Ne csüggedj el, kicsiny sereg. 
279 é. 1 vers. Az estély re a belépés 
ingyenes, kegyes adományok, a biblia-
kör részére, köszönettel fogadtatnak. 
Rendezőség. Leány bibliakör. 

Azoknak a 10 hektárnál (17 holdnál) 
kisebb erdőknek a tulajdonosai, akik 
most közelebbről erdeikben fát  vágni 
óhajtanak, egy kérést kell, hogy az elöl-
járóság előtt kitöltsenek, két tanúval is 
igazoltatva, mely kérést az elöljáróság 
az erdögondnoki hivatalhoz még már-
cius hó folyamán  terjesszen fel.  A ké-
rés szövege a következő legyen: 

Subsemnatul locuitor în comuna 
declar, că posăd în hotarul 

comunei pădure în supra 
faţa  de jug. cad  
stj., în locul numit consta 
din °/o % 

are vârsta de azi, 
şi voiesc a exploata din ea anul . . . 
. . . . m. c. lemne de foc. 

x Köszönetnyilvánítás. Miadazok-
nak, akik felejthetetlen  feleségem,  il-
letve édesanyánk, néhai Dáné Mózesné 
halála által okozott gyászunkat rész-
vétükkel enyhíteni igyekeztek, s a te-
metésen is résztvettek — ezek között 
külön is a székelykereszturi iparos 
dalárdának — ezúton fejezzük  ki hálás 
köszönetünket. A gyászoló család. 

A ref.  tanítónőképző intézet szlni-
előadása. Folyó hó 24-én egy nagyon 
kedves, gyermeki mesejátékot fog  szinre 
hozni a ref.  tanítónőképző ifjúsága. 
«Gyöngyvirág* a darab cime, szerzője 
pedig Makkai Sándor dr. a reformátu-
sok nagytudományu, iró püspöke. Az 
előadás jelentőségét jelentékenyen emel-
ni fogja,  hogy azon maga az illusztris 
szerző is részt fog  venni, miután tör-
ténetesen éppen akkor lesz városunk-
ban, ahová a tanítónőképző generális 
vizitációja végett jön. Jövő számunk-
ban a darab tartalmát fogjuk  ismer-
tetni, aminek fényes  milieuben való 
szinrehozataláért nagy buzgalommal 
folynak  a próbák a nőképzőben. 

Biinügyivizsgálat egy szövetkezeti 
boltkezelő ellen. A Hangya szövetkezet 
egyik központi kiküldöttje a nagyga-
lambfalvi  fióknál  a napokban vizsgá-
latot teljesítvén, mintegy 150.000 leunyi 
hiányt állapított meg. Ezért Szécsi 
Árpád szövetkezeti boltkezelő ellen a 
csendőrségnél feljelentést  tett, amely 
nevezettet letartóztatta. Bár a letartóz-
tatást az ügyészség is fenntartotta, 
Szécsit később a vizsgálóbíró, illetve a 
törvényszék is szabadlábra helyezte. 
Szécsi a hiányt a nagymérvű kihite-
lezéssel igyekszik magyarázni. 

Beszámoló a tanítónőképző torna-
ünnepelyéröl. Február hó 26 án na-
gyon kedves szórakozásban volt részük 
azoknak, akik a ref.  tanítónőképző tor-
naestélyén részt vettek. A bájos leány-
növendékek, akik előadói, szavalói, 
ének- és zenekvalitásaikról eddigi sze-
repléseikkel már többször nagyon kel-
lemesen tettek bizonyságot, ez alka-
lommal a torna és a tánc terén mu-
tattak sok ügyességet, fegyelmezettsé-
get. Akár a felvonulásokat,  akár a sza-
badgyakorlatokat, akár a ritmikus tán-
cok bemutatását néztük, mindegyik 
gyönyörködtető, kellemes látvány volt. 
A betanítás fáradságos  munkájában 
Csató Gabriella igazgatónő és Ador-
jánná Veress Margit tanárnő, tevékeny-
kedtek, mindebben előljárván az igaz-
gatónő, kinek az egész estély megren-
dezése első sorban köszönhető. Az 
egyes számokhoz szükséges zenét in-
tézeti növendékek és egy alkalmi diák-
zenekar szolgáltatták. Sok ilyen sikerült, 
kedves estély rendezését kívánjuk, a 
közönséget pedig kérjük ezek anyagi 
és erkölcsi támogatására, mert olcsób-
ban és kellemesebben sehol nem szó-
rakozhatik. — ó. (Technikai akadály 
miatt késett tudósítás.) 

Rosmann Jenő is szabadlábon. A 
helybeli törvényszék f.  hó 3 iki rendes 
havi tanácsülésében a szokásos módon 
felülvizsgálván  a vizsgálati fogságban 
tartottak ügyét, elrendelte Rosmann 
Jenő szabadlábra helyezését is. A ke-
resztúri bank ügyében folytatott  vizs-
gálat ugyanis már befejeződött,  az 
ügy, előreláthatólag hamarosan tár-
gyalásra is kerül, s igy a törvényszék 
felfogása  szerint, sem a vizsgálat ér-
deke, sem más ok miatt nem szükség 
többé Rosmann fogságban  tartása, ü 
a legutolsó, aki az ebben az ügyben le-
tartóztatottak közül még a közel mult 
napokig fogságban  volt. 

Egy keresztúri műsoros estélyről. 
Égy még f.  évi január 7-ikén rende-
zett székelykereszturi műsoros thea-
estélyre vonatkozó, részletes tudósítás 
másolatából a mult napokban állapít-
hattuk meg, hogy annak kozzánk be-
küldött eredetije, sajnálatos jnódon 
(valószínűleg: hibás postai kezelés miatt) 
elkallódott. Bár igy a részletes tudósí-
tás közlése most idejét mult dolog 
lenne, mégis miután, mi minden me-
gyén kbeli kulturális magyar megmoz-
dulás lejegyzését fontosnak  találjuk, 
röviden meg kell emlékeznünk az es-
télyről, — már a krónikás teljesség 
kedvéért is. Az estélyen, melyet az 
emiitett napon a keresztúri Polgári Tár-
saskör rendezett a Walter-féle  színház-
teremben, nagyszámú közönség vett 
részt, ugy onnan, mint más helyekről, 
sőt néhány előkelőség városunkból is. 
A helybeli zenekar nyitánya után Lő-

rinczi László kadácsi lelkész konferált, 
ki szellemes konferálásával  az egész 
estély hangulatát nagyban élénkítette. 
Róvay György énekes tréfás  jelenetét 
Deák Ilus, Elekes Judit, Elekes Gabi, 
Hadnagy Erzsébet, Mátéffy  Tercsi, Su-
boni Ilus adtak elő, a közönség nagy 
tetszése mellett. Hasonló sikere volt a 
görög táncnak, melyet Apáthy Margit, 
Bursan Roma, Kelemen Ilike, Nagy 
Erzsike, László Margit, Walter Irén, 
Zonda Ilus és Zonda Böske adtak elő, 
kik hálára méltóan, fáradságot  nem kí-
mélve jöttek fel  Segesvárról, hogy a 
rendezőség felkérésének  eleget tehes-
senek. Hálás elismerést érdemel Weiss-
kircher Grete tánctanárnő, ki a táncot 
betanította és Szentmártoni Lenke, ki 
azt zongorán kisérte, tudással és hozzá-
értéssel. Bálint József  udvarhelyi ügy-
véd szavalata s előadott népdalai kel-
lemesen lepték meg a közönséget. Bor-
báth István Ady Endre költeményeiből 
szavalt, a költő lelkét teljesen megér-
tető és megéreztető előadással. A mű-
sor e pontja után az estély rendezői 
theát hordtak fel,  melynek jövedelme 
jótékonycélra fordittatik.  Az egyesület 
nemes céljául tűzte ki egy, az állam 
által építendő körorvosi lakás és kis 
kórházzal kapcsolatban aggmenházat 
létesíteni, illetve ehez minden jövedel-
mével hozzájárulni. —Thea után Bencze 
Rózsika, Brandner Lenke, Deák Iluska, 
Darkó Ilonka, Kovács Ilonka, Sófalvi 
Irénke előadták a »Főző iskola« c. dal-
játékot, egytől egyig jól és kedvesen. 
A betanítás tökéletes volta Deák Ilus-
kát dicsérte, a darabot zongorán Bencze 
Luíu kisérte avatottan. — Az estély 
sikeréért, fáradhatatlan  munkájukért a 
lelkes rendezőknek az elnökség e he-
lyen is köszönetet mond. 

Az Oltáregylet f.  hó 5-én tartotta 
meg harmadik estélyét válogatott mű-
sorral. A közönség bevezető éneke 
után Pap Margit szavalt egy hosszabb 
költeményt mély átérzéssel. A főgim-
názium ifj.  zenekara Kiss Elek zene-
tanár szakavatott vezetése mellett egy 
operanyitány precíz előadásával keltett 
méltó feltűnést.  Dobos Ferenc dr. lo-
gikus felépítésű  tartalmas beszédében 
az áldozat különféle  fajairól  szólott, 
amelyek képesek intézményeket alátá-
masztani és Felvirágoztatni. Kovács 
Bici kedves énekszáma, Nagy Pálma 
rutinos zongorakisérete mellett szintén 
hatásos volt. Ferenczy Annuska gya-
korlott technikára valló zongorajátéka 
után a gyülekezet éneke fejezte  be az 
estély műsorát. 

A kisebbségi kérdés cimen érde-
kes és bizonyára majd nagy feltűnést 
is keltő politikai tanulmány jelent meg 
a napokban — külön román és külön 
magyar nyelven is — Cornea Tamás 
dr., volt udvarhelyvármegyei prefectus 
tollából. A tanulmány a kérdést meg-
lehetősen eltérő szellemben tárgyalja, 
mint ahogy ezt román oldalról meg-
szokhattuk s szempontjai általában egy 
emberségesebb ideálizmusra törekvő, 
gondolkodó politikusnak a szempont-
jai. Bővebb ismertetésére közelebbről 
visszatérünk. Ára 50 leu és kapható 
nyomdánk üzletében. 

Különös kellemetlenségbe kevere 
dett Jakab Antal tekintélyes farkaslaki 
gazda. Egy a közelében lefolyt  állami 
hídépítésnél szemlélődvén, állítólag, azt 
észlelte, hogy a szükséges cement és 
egyébb anyagok keverése nem felel 
meg a szokásos előírásnak és a szük-
ségnek. Ezért a vállalkozónak levelet 
irt, melyben ugyan félig  tréfálkozó  han-
gon, de azt irta, hogy ő a munka el-
lenőrzését nem végezte ingyen, s ezért 
meg a «további hallgatásért* legkeve-
sebb 4000 leut' kért a vállalkozótól, 
azzal, hogy ellene különben feljelentést 
tesz. E levél miatt a vállalkozó Jaka-
bot jelentette fel  zsarolás címén. 

ţ g y faház jó Karban IcVff  ípület-
r anyaga olcsón eladó. JrtegbizVa: 
^ v m CAJ05 KeresK. Bgyn8Ksig« 
Odorheiu Sir. Principesa ţlisabeta 55. 

KÖZGAZDASÁG. 

Bár még éjjelenként most is min-
dig megfagy  a víz, a hosszú, nehezen 
elviselhető tél után mégis csak egészen 
komolyan megkezdődött az olvadás. 
Napközben az utcákon, tereken meg-
gyült tócsák, a hóléből összefutó  ka-
nyargós patakok jeizik, hogy a tél 
várt vége csakugyan elérkezett. A 
naptár szerint is maholnap ideje, 
hogy megcsillanjon az ekevas a me-
zőn s megkezdődjék a jövő remény-
ségének munkája. 

Felkérem ujolag mindazokat, akik 
lóhere-, lucerna-, szarvaskerep-magot 
és gyümölcsfa  oltványt akarnak a Vártn. 
Gazdasági Egyesület utján beszerezni, 
vagy akiknek műtrágyára van szüksé-
gük, hogy igényüket sürgősen jelent-
sék be, mert csak igy lehet biztosítani 
az igényelt dolgokat. 

Piaci árak. A buza: 160—170, 
rozs: 130—135, zab: 75—80, tengeri: 
100—105, burgonya: 30—35 leu vé-
kánként. v-é. 

i i =gi. 

A szerkesztő Üzenetei. 
Aláírás nélkül, névtelenül beküldött kéz-

iratokat mi, éppen ugy, mint más lapok, álta-
lában nem közölhetünk. Természetes, hogy van 
eset, amikor a közlésre szánt írás beküldője 
jogosan, okkal kívánhat a közönség  elölt  isme-
retlenül maradni. Magunknak azonban fettétle-
nül tudnunk kell, hogy ki az, akinek közlemé-
nyét megjelentetjük, akinek az információjára, 
annak megbízhatóságára támaszkodhatunk. — 
Simó J. St Louis (N.-America ) Közölt címére la-
punkbél mutatványszámot küldettünk. Termé-
szetesen, lapunkat a tengeren tul is olvashat-
ják, s olvassák is. A kívánt adatok, a lap elő-
fizetési  ára a lap homlokáról leolvasható. A 
jelzett összeghez odaát lakó testvéreink még 
évi 104, vagy félévi  52 leut mellékelnek porto-
különbözetre. Székely testvéri üdvözletünk t 

K'»dó: a Könyvnyomda Részvénytársaság 
Odorheiu—Ssékelyodvarhely 

Invitare. 
Glubul Sportiv „Hargita" 

din Odorhein ţine adunare generală ordinor* 
la 18 Marile 1*28 oara 3 d. m. 
îa sala «Polgári Kör« din Odorhein, la car« 

invită membrii pe această cale 

Program. 
1. Deschiderea ş ?diuţ3i. 
2. Raportul secretaru'ui. 
3. Raportul Sportiv. 
4 Raportul financiar. 
5. Absolntoruim. 
6. Bugetul pe annl viitor. 
7. Alegerea direcţ'unei nonă. 
8. Eventuale propuneri. 

Odorhein, ia Martie 1928. 
Dr. Ştefan Ráduly JoHoa Btré 

prfşdinte  secretar. 

m r H a l l ó i i r H a l l ó i 
Ingé él ingatlanok eladására, valamint ház 
é* házhelyek vételére megbízásaim vannak. 
Útlevél-beszerzéseket gyorsan és pontosan 

eszközöl: ' 

N A G Y L A J O S 
Odorheiu—Székelyudvarhely Str. Principesa 
Elúabeta (Bethlenu.) 65. — Galther-féle  ház-

ban a fapisscal  szemben. 

E g y nagy karikahajós 
szabó-gép eladó. = 

Vár-utca ÍO szám alatt, 
n r i f i n n n n n n n m r o * 

J?1  s* s7A B e m ' u t c a ssám 
HlUUO  alatti  2 szoba-
konyhás lakás  (a  csizmadia 

korcsma  mellett.) 

Bámulatos olcsó árak H"»<S, 
Megérkeztek az összes tavaszi divatcikkek, úgymint: női és férfi  íelöltő- és 

öltönyszövetek, mosó delinek, marokinek, zeífirek  stb. Kérem a kirakatomban az árakra figyelni. — — — 
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E l e g á n s , 

s z é p , o l c s ó , 

t a r t ó s k é s z férfi-rialiák:,  k a b á t o k : , 

n a d r á g o k , s a p k á k c s a k 

LÖBL-nél kaphatók Str. Pr. Elisabeta (volt Bethlen-u.) 13. 
n n n r i n n n i n i 

€lső temesvári ntodellgyárbatt 
folytatott tobb beles gyaKorlat 
stán, a legdivatosabb is legszebb 

taVaszi KalapmodcUeKct 
fettüoS öltsön árusítom. Pr. Cány! 
Jtnréné Odorheiu, Bol. Regele 
Ferdinánd 29. szim. Emelet. 

j  -w f  előnyös  feltételek  mellett 
HiLCLCLO O d o r h 6 ' u (Sz-udvarhelyen) 

egy  teljes  vendéglő-beren-
éezés ée ugyanott  a helyiség  is bérbe  vehető 
m jelenlegi  bérlőtől  Értekezni  lehet  Nagy  Lajos 
tereskedelmi  ügynöksége  és bizományi  irodájá-
nál Odorheiu,  Str  Principesa Elisabeta  55 sz. a 

Eladó előnyős  feltételek  mellett 
Odorheiu  (Sz  -udvarhelyen) 
központon  a legforgalma-

sabb helyen  egy  kő-  és téglából  épült  vendéglő 
és szálloda,  mely  áll  3 vendéglő-helyiségből,  5 
szálloda-szobából,  egy különálló  konyhából,  egy 
kocsiszín.  2 istálló-  és mellékhelyiségekből, 
nagy  beszálló  udvar  és egy különálló  üzlet-
helyiségből  — Továbbá  mellette  4 szobából  és 
I  üzlethelyiségből  álló  kőház  Értekezni  lehef 
Nagy  Lajos kereskedelmi  ügynöksége  és bizo-
mányi  irodájánál  Odorheiu  Str.  Principesa  Eli-
sabeta  55 sz alatt 
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n. é. közönség ssives tudo-
mására adom, hogy A 

MÜBUTOR-ASZTALOS 
• MŰHELYEMET • 
áthelyeztem Str. Regina Elisabeta 
(volt Bálhori-utca) 16 szám alá, 
ahol a legmodernebb hálószo 
bak, ebédlők iroda és urinzobák 
raktáron kaphatók éseszakmába 
vágó épület portál asztalosmun-
kák a legméltányosabb árak 
mellett pontos idői e elkészülnek. 
Hitelképes egyéneknek rész-
wsssssmbii letre is szállítok 

y uűDutor és épületasuaios 

Solymossy-nka;»'»^ 
teled (3 szoba, Konyha az emeleten, 
2 szoba a földszinten) Kőistállö, 
csűr is 400 • 91 Kerttel, elKoltozés 
miatt eladó. Értethetni: dr. jodál 
Gábor (s  dr. WenetseK József iigy-
VideK irodájában. 
Kellemes, egészséges és 

legolcsóbb ivó-viz a 
homoródi borvíz. 
Házhoz szállítva havonta 
9 0 len. Megrendelhető 
B o d r o g i G é z a 

üzletében. 

3 tagból álló család ikat keresek a 
homoródi borvíz kihordásához. 
Egyet azonnali belépésre. 
Egyet április 1-ére uj autóhoz. 
Egyet Homoródon korsó töltés-

hez, ottlakással. 

Eladó modern lakás, Str. M Viteazul 
(Király utca) 24 sz. Négy szoba, 
toli, nyári konyha, előszoba és 
oince; előrészén fenyves,  hátsó 

részén gyű nölcsös-kerttel. Értekezni 
lehet ugyanott a tulajdonossal. 

E l a d ó e m e l e t e s 
k ő h á z 2  üzlet-

h e l y i s é g g e l . 
171 «1 ' Szombatfalván  ház-
LmOO építésre alkalmas 
telek Érdeklődni Str Prin-
cipesa Maria (Szent Imre-u.) 

12 szám alatt lehet. 

A n. é közönség szives tudomá-
sára adom, bogy 

bádogos műhelyemet 
áthelyeztem a Piac tér 16 számú báz 
udvarára. 

Eg\úttal műhelyemet kibővítettem 
és a legmodernebb gépekkel szereltem 
fel  RendeléB után késeitek mindenféle 
kivitelű főző-kályhákat,  raji utin bár-
milyen diizmü bídogmuokát, a mai il-
lésnek és kényelemnek megfelelő  fürdő-
kádakat, u m. fotel,  hintó, ülő. egy éá 
két személyre, horganyból, vagy horga-
nyozott lemezből, önfütő  kályh&val 
vagy anélkül 

J Épület-munkát a legolcsóbb 
• i i a l e g j o b b kivitelben 
8 készítek. 
® A t. közönség Bzives pártfogását 
_ kérve, maradok: 
g Simó Béla bádogos mester. 
• k.mmwmmmmmmmmmmmmNH 
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S z é l t e l y J á , , o s 5 Eladó bútorok. 
Modern hálószobák, ebédlő-
berendezések, ebédlő plös divá-
nyok és heverők, gyári székek 
raktáron kaphatók Hitelké-
pes egyéneknek részié; fizetésre 

is szállítok. 

G a r a b á s J á n o s 
műasztalos és butorraktáros. 

Ah e l y i é s v i d é k i k ö z ö n -
s é g s z i v e s figyelmet  f e l h í -

v o m , h o g y f é p f i -  é s p a p i 
s z a b ó - m ű h e l y e m e t 

nöi szalonnal 
bővítettem ki, hol' feleségem 
mindenfajta  megrendelésnek a 
legújabb francia  divat szerint 
= = tesz eleget. , 
Pontos ha tá r időre való 
szál l í tás . Olcsó, leszál-
lított á r ak . Kitűnő ízlés. 

Szives pártfogást  kér: 
Jakabos Miklós 

féifi<,  női- éB papi szabó 
Str. Pr. iieană (Eötvös-utca) 4. 
Tanuló fiukat és leányokat 
— — — felveszek. — 

Tisztelettel értesítjük Udvarhely és 
vidéke bözönnégét, hogy újonnan 

berendezett Chevrolett-teherautónkkal 
bárminemű fuvarozást  a legolcsóbban 
és legpontosabban eszközliiuk. 

Ugyanott raktáron mindenfajta 
ásványvizek legolcsóbb árban kap-
hatok. Viszonteladóknak és házhoz 
megfeleld  kedvezményes árak 
Kérjük a "közönség szives pártfogasát. 

Tisztelettel: 

Moldván és Társa. 
B<-iö eu utc-. 24 uzăm. 

r*  j  j f  vagy  bérbe  adó előnyös  fel-
rUílíin  tételek  mellett,  részletfize-

a ^ m v w f é s r e i g t g y K É T K 0 v Q e 6 z . 
MALOM Odorheiuvármegye  ferületén  Bővebb 
felviágasilással  szolgál  NAGY  LAJOS kereske-
delmi  ügynöksége  és bizományi  irodája  Odor-
heiu  Str  Principesa Elisabeta  55 

Cséplő-garnitura 
~ eladó. 

Értekei ni lehet: Bal. Regele 
Ferdinánd 27 tszáin alatt. 

Havi részletre 1 
Angol gyártmányú koffer  és családi grammophon, enphon, páthe-

phon már 2360 lentói, 3 drb. ilágerlemeizel, 200 drb. elsőrangú tűvel. 
Villamos eljárással készfiit,  kristálytiszta hanga, mellékzörej nélkfill 
lemezek : Odeon, Syrena, Columbia, Ciausophon atb. gyártmánynak, román, 
magyar, német, francia,  angol stb. nyelven 105 lentói fölfelé. 

Tfik  i 5 hangerősségig 25 leutól fölfelé. 
Bemutatásra magánfeleket látogatunk I 

Készpénz vevö:nknek nagy kedvezményi 
Vidékiekhez gépjeink bemutatására kiutazunk! 

A n. é. közönség b. pártfogását  kéri: 

Standard-Machine-Company 
LONDON. 

Képviseli: A. Csiszár Odorheiu Str. G. Cosbuc (Bem-utca) 13/a. 

Autó- és géptulajdonosok figyelmébe! 
Részvényaláirási felhívás. 

i 
q — D 

1. A Fogarassy  & Go. autó és gépjavító  műhely,  mint közkereseti 
társaság  30 darab  egyenként  20 000 leu névértükü  névre stóló részvényt 
bocsát ki,  mely (600  000 leu) a társaság  alaptőkéjét  képezi. 

2 A részvényjegyzés  határideje  1928 március 25. 
3. A közkereseti  társaság  megalakulása  után a részvényjegyzésekből 

befolyt  összegek  elsősorban  a garage  vételár  kifizetésére  fordíttatnak.  Az 
ezt meghaladó  részvénytőke  a társaság  forgó  tőkéjéül  szolgál  és banki 
betétképp  lesz kezelve. 

4 A U  jegyzett  részvények  dijának  fele  1928 ápril 15 én. a másik fele 
junius 1 én fizetendő,  akár  készpénzben,  akár  váltóban, mely beforgatható 

5 A részvénytulajdonosok  előnyei:  részvényjegyeik  darabszámának 
arányában egy bizonyos összegig a munkadíj  önköltségkedvezményben  ré 
szexülnek.  Autó és géptulajdonos  saját so/főrével  javíttathat  a műhelyben. 
Suffört  nem tartó  autósok  a műhelyből  soffört  kaphatnak  szükség  esetén, 
a mikor  is csak ezt az időt  fizetik.  Egy egy carambol esetén mikor  a 
javítás  sokba kerülne  a tarsaság  bizonyos időre  bizonyos összeget  komat 
mentesen adna  a segélyezésre.  A tagok  a gépalkatrészeket  és gummika t 

eredeti  gyári árban kapnák,  mert a garage  mindig  olcsóbban kapj% mint 
privát személy 

6. A társaság  állandó  személy fuvarra  is berendezkedhet,  amit a 
tagok  önköltségen  kapnak. 

7 A fenti  közkereseti  társaság  alakulási  felhívása  többek  kívánsá-
gára történt,  azon célból,  hogy a Fogarassy  & Go autógarage  mely je 
lenles  eladó,  itt maradjon  Gristuron,  az itteni autó és géptulajdonosok 
érdekében  másodszor  pedig  hogy ez egy autó- és géptulajdonosok  szövet-
ségét  is képezné. 

8 A részvényjegyzés  az alakuló  gyűlésig  nem kötelező. 
Cristur,  1928 március hó 1 én. 

, Vásároljon a 

„Hangya" szövetkezetben. 
V á s á r l á s i visszatérítéses 
rendszer. — Saját érdeke, 
hogy belépjen a „HANGYA" 

tagok sorába : 

A HiNGYA-szövetkezet ipziatósáp. 
Fiók üzleteink: 

Bethlen-utca és Bethlenfalva. 

L. F o g a r a s s y < S c C o m p . - J 
Amatörfényképezők! 

Kérjék képes árjegyzékemet fényképezőgé-
pekről és hozzávalókról. Eredeti gyári árak. 

Szétküldés egész Románia területén. 

POLITZER fotcáruház,  Careii-Mari. 
= = = Alapíttatott 1896 évben. = = = = = 


