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Kettő közöl a harmadik. 
Szeretnek Téged, székely népem, 

sfceretnek  ugy, hogy majdnem meg-
esznek. Minden oldalról igérik neked a 
boldogságot, a jobb jövőt, mindig csak 
a _ jövőt! A jelened ? — tíz sivér. 
Hej I pedig beh sok szépet, jót Ígér-
gettek neked a választások alkalmá-
val ! S hogy a sok szép és jó igéret 
nem vált valóra, még azt sem vethetik 
szemetekre, hogy nem tartottatok az 
ígérőkkel, hiszen az urna mind a Ti 
szavazataitokkal volt tele. 

Nem kétlem, hogy Ti tisztán lát-
tok, mert a Ti politikai iskolázottságo-
tok nem mai keletű s igy nem lehet 
szemeitekbe port hinteni. Ítéltek maga-
tokban s az ítélet nem lehet — mint 
egyesek ugyancsak szeretnék — ma-
rasztaló a Magyar Pártra, mely a min-
denkori kormányoknak csak jó tanács-
adója, magyar kisebbségi ügyekben jó 
informátora  volt. Természetes tehát, 
hogy saját véreinek, a székely magyar-
ságnak nem volt és nem lehet rossz-
akarója. 

Ezt ők is jól tudják, csak nem 
szeretik tömör táborban együtt látni a 
székely-magyarságot, mely komoly mél-
tósággal tudjí megmutatni, hogy él és 
élni akar a román állam keretein be-
lül, mint egyenjogú román állampolgár. 

Ez az a kényes pont, székely 
testvéreim, meiyet érinteni sem akar-
nak. E helyett nekik alkalmasabbnak 
tetszik, hogy demokratikus elvükre hi-
vatkozva, uton-útfélen  a »grófokkal« 
hozakodjanak elő, azt mondván, hogy 
a Magyar Párt »uri« párt, mely a nép-
pel nem törődik. Igy akarnának szét-
húzást, bomlást előidézni sorainkban. 

Titeket azonban ez sem ingat meg. 
Ti tudjátok azt már régebbről, hogy a 
székely ember fia,  ha politikai ráter-
mettség volt benne, a legmagasabb po-
litikai polcokra is felemelkedhetett.  Hi-
szen él emlékezetetekben a székely 
Tibád Antal, Hegedűs Sándor, Bedő 
Albert. 

Ezek a nagyemberek emlékezetes 
bizonyságai régi időnk demokratizmu-
sának. Pedig akkor is voltak ugy a 
küzdők, mint a vezetők között »grófok«. 
Ezek azonban — mint általában itt a 
maiak is — demokratizmussal voltak 
nevelve s eltelve s az érdem ezeké is, 
hogy a demokratizmus fenséges  elvei 
megvalósultak s igy pl. a jobbágysá-
got is felszabadították,  egyenjoguvá 
téve a kunyhó szülöttjét a várkastély 
szülöttjével. E fenséges  mozgalomban 
Széchenyi és Batthyány az elsők kö-
zött voltak. 

Egy azonban bizonyos. A mai 
ígérgetők ezektől a »grófok«-tól  messze 
állanak a demokratizmusban is. A szó-
beváltás tekintetében pedig éppen na-
gyon messze esnek tőlük. Hiszen ugy 
a grófoknak,  mint az összmagyarság-
nak becsületbe vésett jelszavuk volt: 
»a magyar ember szava kontraktus*. 
Az ígérők ugyan nem grófok,  de sza-
vuk sem kontraktus. Vigyázzatok I Vár-
megyénkben két ilyen, Ígérgetéssel ope-
ráló párt szeretné szétzülleszteni tábo-
runkat. Székely testvérem, neked a 
kettő közül a harmadikban: a Ma-
gyar Pártban van helyed ! 

Székely gozda. 

Uj orvosdoktor. Márk Mihályt, 
Márk Albert helybeli kereskedő tehet-
séges és törekvő fiát,  ref.  kollégiumunk 
volt növendékét a debreceni tudomány-
egyetemit az orvosi tudományok dok-
torává avatták. 

Egy kérvény a régenstanácshoz. 
Elhisszük a híradást, hőgy a Ma-

niu-párt részéről a kormány elmozdí-
tása érdekében a régenstanácshoz fel-
terjesztett kérvényt vármegyénkből a 
magyar kisebbséghez tartozó polgárok 
is aláírták. Bár a kormány-változást 
mi is várjuk és óhajtjuk, nem térhe-
tünk napirendre azon eljárás felett, 
a mely szerint a Maniu párt, ha kér-
vényezésének a magyar kisebbség sze-
repeltetésével is nagyobb súlyt akar 
biztositani. ezt a magyarság egyedüli 
és hivatalos képviseletének, a Magyar 
Pártnak a kikerülésével teszi. Ez aaon-
ban ízlés dolga. 

A mi minket ezen üggyel kapcso-
latban tanulságosan érdekel, a követ-
kező. A Maniu párt Nyisztor János 
nevü ágense, aki a kérvényt a fiat-
falviakkal  aláíratta, a románul irt kér-
vényt ugy forditotta  le a fiatfalvi  ma-
gyaroknak, mintha a kérvény tartalma 
és célja az volna, hogy Erdély 
a regáttól elszakittassék. Vagyis ma-
gyarán mondva : a fiatfalviakat  félre-
vezette és becsapta. Ime a tanul-
ság. Ha a magyar ember, aki való-
ban magyarnak tartja magát, át-
érzi minden cselekedetében, hogy irál 
nyitást és vezetést csak az arra hiva-
tott magyar testvéreitől fogadhat  e-
megnyugvássa! és ezen érzés szerint 
is cselekszik : akkor ilyen becsapások-
nak nem lesz kitéve. Mert ha a Ma-
gyar Párt helyesnek és az idő szem-
pontjából elérkezettnek lát valamely 
tennivalót, különösen egy olyan fon-
tos lépést, mint a régenstanácshoz 
való kérvényezési: ezt bizonyára olyan 
körültekintéssel és lelkiismeretes őszin-
teséggel fogja  véghezvinni, ami nem 
fogja  a békés lakosságnak csendőrök 
által való hurcoltatását eredményezni. 

Legfőbb  ideje, hogy a józan szé-
kely nép elévegye már hires jobbik 
eszét és a népbolonditóknak ajtót 
mutasson. 

Gyönyörű szépen 
szolgálja a pénzügyigazgatóság, illetve 
a felebbezési  bizottság a gazdasági ér-
dekeket. A régi magyar uralom alatt a 
községekben a gazdák összessége ál-
tal felállított  tejszövetkezetek teljes adó-
mentességet élveztek és pedig helyesen : 
azon indokolással, hogy az ily tejszö-
vetkezetek hivatása éppen az, hogy a 
gazdák tejtermékeiket megfelelő  áron 
értékesíthessék, s a talaj mi velés épp a 
tejhozamra való tekintetből előrehalad-
jon, az állatállomány pedig javuljon, 
fejlődhessék. 

Ma a tejszövetkezeteknek súlyos 
forgalmi  adót kell fizetniök,  súlyos 
adókkal rovatnak meg már a kivetés 
alkalmával, de elviselhetetlen az a te-
her, amivel a felebbezési  bizottság súj-
totta az udvarhelymegyei tejszövetke-
zeteket. A felebbezési  bizottság nem 
törődve a tejszövetkezetek által beadott 
mérleggel és nem véve figyelembe  a 
mérleg alapján kivetett adók teljessé-
gét, az adót minden egyes esetben 
120—150% kai emelte föl,  s igy ezen 
tejszövetkezetek életfájára  mért halá-
los csapást. A tejszövetkezeteknek 
együttesen kellene tiltakozó szavukat 
ezen eljárás ellen felemelni,  mert a 
mikor égető kérdéssé kezd válni a gaz-
dasági válság valamelyes módon való 
megoldhatása s amikor az általános 
nyomor már csaknem minden ajtó előtt 
Kopogtat, igazán szük látókörre vall, — 
még ha kisebbségi közintézményekről 
is varr^szó — azokat tönkre tenni, 
megsemmisíteni. 

Iparugyek. 
A város és vidéke kerekes, kovács, 

kocsi, nyerges és fényező  ipartársulata 
f.  hó 25-én d. e. 10 órakor tartja meg 
évi rendes közgyűlését a Moldován-
féle  (Pr. Elisabeta—Bethlen utcai) ven-
déglő helyiségében. E gyűlés iparügyi 
szempontból azért fog  jelentőséggel 
birni, mert e társulatban a városi szak-
iparosokon kívül igen sok vidéki ipa-
ros is foglal  helyet, kik e gyűlés kere-
tében egy nagy jelentőségű mozgalom 
megindítását tervezik. A vidéki képe-
sített iparosok ugyanis megismerve az 
ipartestület tevékeny működését, hova-
tovább szükségét érzik annak, hogy, 
miként más nagyobb ipari gócpontok-
ban, itt is kimélyittessék e fontos  szerv 
hatásköre, az által, hogy a vidéki ipa-
rosság csatlakozásával az egyes szom-
szédos községek iparügyének ellátása 
is az ipartestülethez utaltassék. Igy 
központosítva az iparosság kérdésének 
hatósági adminisztrálása, nagy köny-
nyebbséget jelentene a vidéki iparo-
sokra nézve is, mert nagyobb súllyal 
hamarabb és nyomatékosabban lehetne 
bizonyos égető kérdést a vidék bevo-
násával megoldani közmegelégedésre, 
nemcsak a városi, hanem a vidéki ipa-
rosok előnyére is. A nevezett társulat-
t n tömörült jelentős számú vi-
déki iparosság régi tervét akarja a 
25 iki gyűlésen megvalósítani és te-
kintettel arra, hogy a kérdés igen fon-
tos tárgyat érint, e közgyűlés élénk ér-
deklődés mellett fog  lezajlani. E tárgy-
nál ugyanis a vidéki iparosság talál-
kozni fog  a városi iparosság felszínen 
tartott óhajával, miért is kívánatos 
lenne, hogy a vidéki iparos tagok tel-
jes számmal jelenjenek meg a város 
egyik legnépesebb társulatának köz-
gyűlésén. 

Az adókivetések 
javában folynak  a pénzügyigazgató-
ságnál, azonban, sajnos, az adózók 
keserves csalódására, amennyiben na-
gyon sok esetben a mult évi adóösz-
szeget jóval meghaladja a mostani 
megállapítás. Iparosaink nap nap után 
panaszkodnak helyzetük tarthatatlan-
sága felől,  melyet több izben és alka-
lommal feltártak,  éppen azért, hogy 
azt az adókivető bizottságok méltá-
nyolják és vegyék figyelembe.  Az ipar-
testület ily vonatkozású memorandu-
mában való bizakodás is most alább 
hagyott; mert mint az adózó polgárok 
panaszolják, annak nincs semmi hatása. 

Amit leginkább sérelmeznek az 
8dózó polgárok, az abban csúcsosodik, 
hogy a mult évinél jóval silányabb ke-
reseti viszonyok mellett most magasabb 
adóval terhelik őket, melynek irreális 
voltát hiába hangoztatják az illetékes 
bizottság előtt, mert ott rideg elutasí-
tásra találnak. Pedig hogy nem ok nél-
kül panaszkodnak az iparosok, példa 
rá a szerdai vásár, amikor sátraik az 
ürességtől tátongtak s alig alig lehetett 
vevőt találni egyik-másikban. A pa-
nasz, sajnos, jogosult és igen örülnénk, 
ha az megfelelő  helyen elfogadásra 
találhatná. 

A Polgári Önképző temetkezési 
egyesülete értesiti tagjait, hogy Mál-
víánszky Ferenc elhalálozott tag után 
a befizetések  f.  hó 18 án d. e. 11—12 
óráig, d. u. 4—5-ig lesznek az egylet 
helyiségében. 

A Polgári önképző Egylet 
szabadoktatási előadásai 

sorozatát f.  hó 11-én d. u. 2 órakor 
a kör Árpád utcai helyiségében két 
ujabb értékes előadással gazdagította. 

Kassay F István dr bizottsági el-
nök megnyitásul a mintegy 90 főnyi 
hallgatóságot üdvözölvén, az előadó-
kat felkérte  előadásaik megtartására. 

Elsősorban Csefó  Sándor koll. igaz-
gató tartotta meg élénk figyelemmel 
hallgatott fizikai  tárgyú, ismeretter-
jesztő előadását, a rádióról. Ismerteté-
sének bevezető részében, az ember bá-
mulatát felkeltő,  nagy technikai alkotá-
sokról emlékezett meg,— az ó-kori csu-
dáktól : az egyiptomi gúláktól, a babi-
loni függőkertektől  kezdve a közép-
kori csudákon : a 300 évig épült kínai 
kőfalon,  a pizai ferde  toronyon át az 
uj kor csodálatos feltalálásaiig,  mely 
utóbbiak között a leghatalmasabb a 
villamosság és az ennek ismeretén ala-
puló sok-sok nagy alkotás, köztük a 
legújabb : a rádió is. Ez a várva-várt 
drótnélküli telefon,  melynél a hang-
hullámok elképzelhetetlen távolságokat 
futnak  be másodpercenként. A rádió 
elektromos tüneményeken alapszik, a 
szikrainduktor által előidézett elektro-
mos hossz- és gömbhullámoknak a yi-
lágéteren át minden irányban való 
terjedésén. A felfogó  állomás is ezek-
hez van alkalmazva és távolságmérő-
vel felszerelve,  melynek alapján álla-
pítják meg, hogy honnan jönnek a 
hanghullámok. Az első találmány e té-
ren Hertz német fizikusé  1888 ban, 
azonban ezt a Braun-féle  zárt rend-
szerű találmány a csillapulatlan elek-
tromos hullámokkal, az elektroncsővel 
és az antennával fejlesztette  mai töké-
letességére. A felfogott  hangot több 
elektroncső beállításával és a telefon-
kagyló használatával erősitik. 

A rádió haszna a művelődés te-
rén és az üzleti életben kiszámíthatat-
lan, de talán a legnagyobb az emberi 
jelentősége a tengeri hajók sülyedése 
esetén, mikor a segítségével leadott 
életmentési vészjelek pillanatok alatt a 
más közeli hajókhoz érkeznek s igy 
azok megfeszített  gyorsasággal siet-
hetnek veszélybejutott hajótársuk meg-
mentésére. 

A rádió szerkezetének további rész-
letes ismertetésére is kiterjedő, alapos 
és érdekes előadást a közönség élénk 
figyelemmel  hallgatta és nagy tetszés-
sel köszönte meg. 

A második előadást Nagy János 
cipészmester tartotta »A munkáról.« 
Alig lehetne értékesebb tételt kiválasz-
tani mai életünkben — mikor az embe-
rek sokasága kevés, vagy számba sem 
vehető dologgal, de nagy jövedelem-
mel szeretne élni— minta munka jelen-
tőségének részletező ismertetését. A 
munka tagozódása szerint: fizikai  és 
szellemi munka, más szempontok sze-
rint : önkéntes vagyis társadalmi és 
magánmunka. Mindkét elosztódás egy-
mással szoros kapcsolatban áll. A 
munka jelentősége oly nagy, hogy igazi 
értékében a tőkét is túlszárnyalja. Az 
ész munkája az első, mert ez tervez 
és vezet, mig a test munkája a kivi-
telt végzi. A munkaösztön az ember-
rel születik, melyet kifejleszteni  köte-
lessége a társadalomnak és a csalá-
doknak, mert ez eszköze a megélhe-
tésnek, a jellemfejlesztésnek  és egész 
erkölcsi életünknek is. A munkátlan-
ságot a társadalomnak ki kell löknie 
kebeléből, viszont a túlfeszített  és a 
túlságos munkaidőt követelő munkát 
mérsékelnie kell a test és szellem el-
viselő képességeihez mérten. A külön. 
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böző nemzetek munkáját tekintve, ál-
talában megállapítható, hogy amely 
nép rendszeresen és kitartóan dolgozik, 
az egészségben és vagyonban egyaránt 
gyarapodik, előrehalad. Erre kell töre-
kednie az ország minden egyes lakó-
jának, hogy rendezett gazdasági életet 
nyerjünk és a munkaszeretet alapján 
szolid és tántoríthatatlan erkölcsöket 
fejleszthessünk  ki társadalmunk és ál-
laméletünk javára. 

E rendkívüli figyelmet  érdemlő 
előadást szintén sok éljenzéssel kö-
szönte meg a hallgatóság és meleg el-
ismerő, köszönő szavakkal adózott az 
előadóknak a bizottság elnöke is. 

18-án, vasárnap délután Csefó  Sán-
dor tart ismét ismeretterjesztő előadást: 
a repülőgépről, míg Gyerkes Mihály a 
kertészet hasznáról és gyakorlásáról 
fog  értekezni. Tanulságos, értékes thé-
mák; méltók az önművelésükkel törő-
dök legteljesebb érdeklődésére! 

A közönség köréből. 
A „Hargita" cimére. 

Éz a lap f.  évi 10 ik számában 
»Bajok Kereszturon* jelzésű hírében 
azt állítja, hogy az 1917—18 ban, a 
község részére vásárolt bikák róvata-
iát a gazdák megfizették,  a befizetés-
nek azonban, dacára annak, hogy a 
gazdálkodók nyugtákkal igazolják, 
nyoma sincs és emiatt a volt előljá-
rósági tagok ellen, akik semmire sem 
emlékeznek, az eljárást megindították. 

Ennek a hírnek, mely az akkori 
elöljáróságot súlyosan gyanúsítja, egy 
szava sem igaz, A tényállás ez : az 
1917-ik évben a község részére vásá-
rolt 3 drb. bika árát az Agrár járadék-
bank finanszírozta.  A vételári összeg-
gel ennek a banknak tartozott a köz-
ség, amelyet 4 részletben kellett meg-
fizetnie.  Az összeg a tehéntarló gaz-
dákra kiróvatott, amit ezek egymás-
után be is fizettek.  A befizetés  a pénz-
tári naplóba esetről-esetre bejegyezte-
tett és ehhez a beszedési napló, ok-
mányokkal, mellékeltetett. Ezekbe az 
iratokba a községházánál bárki bete-
kinthet. A község a négy részletből 
hármat az előirt időben a banknak 
befizetett,  a negyedik részletet azonban 
az impérium-változása közben, az ösz-
szeköttetés megszakadása miatt nem 
fizethette  ki. Ez a negyedik részlet 
pénzkészlete, mint pénztári maradvány 
átvitetett a jövő évi pénztári naplóba 
és a szükséghez mérten a folyó  kiadá-
sokra felhasználtatott.  Természetesen, 
ezen összeg erejéig a tehéntartó gaz-
dák mentesítve voltak a rovataitól, 
miután az ő céljaikra használtatott fel 
a pénztári maradvány. Ezeket a szám-
adások szintén igazolják. Az Agrárjá-
radékbank az utóbbi időben kérfe  a 
negyedik részletet, de miután a köve-
telése több volt, mint amennyi őt meg-
illette, a község vele szemben pert 
állott, amely a község javára dült el. 
Ezt a negyedik, a gazdaközönség által 
felhasznált  összeget kell a gazdákat 
terhelő pótróvatallal rendezni. (.Egy 
tehén után 36 leu). Ez a tényállás és 
a volt előljárósági tagok ellen semmi-
féle  eljárás meg nem indult. 

Ezzel szemben a »Hargita« félre-
harangoz, de érthető a hangja. Ha a 
község elején levő házőrző, a falu 
mellett valami neszt hall, ugatni kezd. 
Ez legalább tudja, hogy .mit ugat, 
azonban a hangot meghallják a többi 
hektorok, tiszák, bundások és hargiták 
és ők is csaholni kezdenek. Ezek nem 
tudják, hogy mit ugatnak. A «Hargita* 
ugy látszik, a falu  túlsó végén tanyá-
zik. Egyre kérem azonban a «Hargi-
t á i t : ne irjon annyi valótlanságot 
hét-hét után. Mi, székely gazdák, érez-
zük az életnek a súlyos terhét, de a 
mi gondjainkból ne csináljon senki ko-
médiát. Azt is tudjuk, hogy a «Hargitái-
nak miért szükség a ferdítés  és a szen-
záció és az izgatás. Ha a falu  között 
a csinadratta végig vonul, a csőcse-
lék tömegesen követi, ha a »Szivek 
harca* hajmeresztő dolgokat ír, azt a 
csizmadiainas is olvassa, ha. a város 
között egy ló elhull, az összeverődött 
tömeg bámészkodik rajta. A közönsé-
get izgatja a komédia, a ponyvaság, 
a döglött ló és a «Hargita*, ami meg-
élhetési forrás  is lehet sokak számára, 
de a mi székely bajunkon egy szemer-
nyit sem segit. 

Székelykeresztur, 1928. márc. 10. 
Patakfalvl  J. József, 

a tehéntartó gazdák pénztárnok». 

Makkai Sándor dr. püspök 
Székelyudvarhelyen. 

Makkai Sándor dr. erdélyi refor-
mátus püspök a ref.  tanitónőképző in-
tézet megvizsgálása végett városunkba 
érkezik. Kíséretében lesznek: Vásár-
helyi János főjegyző,  Ilyés Gyula dr. 
és Mester Mihály tanácsosok, valamint 
Pilder Mária női utazótitkár. Ezt az al-
kalmat arra is felhasználja  Makkai 
püspök, hogy a székelyudvarhelyi re-
formátus  egyház híveivel érintkezzék s 
részükre az Isten igéjét hirdesse. Ez 
az egyházépitő munkája azonban nem 
merül ki egy prédikációban, hanem egy 
egész héten át, mindennap d. u. 6—7-ig, 
az egyéni; családi és társadalmi élet 
egyes, nagy kérdéseiről fog  előadáso-
kat tartani, a kollégium tornacsarno-
kában. Olyan kérdéseket hoz felszínre, 
amelyek legközelebbről érdeklik a foly-
ton vergődő, de sehol biztos támaszt 
nem találó embert, éppen ugy, mint 
ezt a széthúzó, elégedetlen társadal-
mat. Minden kérdésnél rá fog  mutatni 
az egyedül biztos kivezető útra; Jézus 
Krisztuson át, melyen haladva, az em-
ber a békesség és a megelégedés csön-
des révpartjához érhet. Előre is felhív-
juk ezekre az előadásokra a közönség 
figyelmét.  A püspöki látogatás prog-
rammja a következő: 

Megérkezés március 24 én d. u. 5 
órakor. Az nap este a püspök mese-
játékának, a Gyöngyvirágnak előadása, 
melyen részt fog  venni. Március 25 én, 
vasárnap d. e. 10 órakor ünnepélyes 
istentisztelet a ref.  templomban. Imád-
kozik : Vásárhelyi János főjegyző.  Pré-
dikál : Makkai Sándor dr. püspök. Is-
tentisztelet végén püspöki áldás. Már-
cius 25 én d. u. 5 órakor egyházi es-
tély a kollégium tornacsarnokában, 
melyen előadást tart: Vásárhelyi Jártos 
főjegyző.  A püspök ugyanezen időben 
Székelykereszturon  lesz és részt vesz 
a «Gyöngyvirág* előadásán. Március 
26 án megkezdi előadásait és pedig a 
következő kérdésekről: Március 26 án, 
hétfőn:  Az elátkozott óriások. 27-én, 
kedden : Szomorú lakodalom. 28-án, 
szerdán: Fölszabadító kötelékek. 29 én, 
csütörtökön: A vizzé változott tüz. 
30 án, pénteken : Emberi és isteni mér-
tékek. 31-én, szombaton : Isteni igaz-
ságtalanság. — A püspök előadásai, a 
kitűzött időben, pontosan megkezdőd-
nek ; a rendezőség kéri a közönséget 
hasonló pontos megjelenésre, hogy az 
előadást a későn jövők ne zavarják. 
Gyermekek, kik még nem konfirmáltak, 
a hely szükvoltára tekintettel, az elő-
adásokon nem vehetnek részt, ne is 
próbálják tehát a szülők magukkal 
hozni, mert a rendezőség nem engedi 
be. A belépés mindenik előadásra in-
gyenes, szeretetadományok azonban 
köszönettel fogadtatnak. 

Az Udvarhelyvármegyei 
Gazdasági Egyesület 

f.  hó 13 án tartotta meg közgyűlését 
a vármegye csaknem minden részéből 
összejött szépszámú gazda részvételé-
vel. Az a körülmény, hogy a közgyű-
lésen résztvevők legnagyobb része ha-
risnyás székely ember volt, élénk bizo-
nyítéka annak, hogy az egyesületnek a 
földmivelő  nép érdekében megkezdett 
munkája már kezdi éreztetni hatását. 
A községek egyre-másra alakítják meg 
gazda-köreiket s lépnek be a Várme-
gyei Gazdasági Egyesületbe. Az egye-
sületi tagok száma újévtől kezdve 
megkétszereződött, s remény van arra, 
hogy néhány hét alatt egy megerősö-
dött gazda-tábor lesz együtt, amelynek 
egyedüli politikája: gazdasági kultu-
ránk elébbvitele. 

A gyűlés igen sok fontos  ügyet 
tárgyalt le. Elfogadta  a Temetkezési-se-
gélyalap alapszabály- tervezetét, tár-

gyalta a Murvai Samu és Bakk Sándor 
tagok által benyújtott indítványokat az 
állatbiztosításról. Tekintettel az eddigi 
tagdíj csekélységére, az egyesület tag-
diját évi 15 leuban állapították meg. 
Lootz Frigyes dr. vármegyei főállator-
vosnak 1000 leus jutalomdíj adomá-
nyozásáért a közgyűlés jegyzőkönyvi-
leg mondott köszönetet. Megalakítot-
ták az egyes szakosztályokat, amely 
szakosztályok a gazdasági élet minden 
ágát hivatva lesznek a haladás útjára 
vezetni. 

Gyerkes Mihály indítványára a köz-
gyűlés elvileg elfogadta  egy árucsar-
nok felállítását,  Hegyi Pál indítványára 
pedig egy vármegyei faiskola  felállítását. 

Hálás kegyelettel adózott a köz-
gyűlés a közelmúltban elhalt id. Soó 
István bethlenfalvi  földmives  emlékének, 
aki az egyesületnek évtizedeken ke-
resztül hü tagja és hosszú éveken ke-
resztül buzgó választmányi tagja volt, 
s aki, úgyszólván, haláltusájában is, 
arra kérte hozzátartozóit, mentsék ki 
az egyesület vezetőségénél, hogy nem 
tud a keresztúri tenyészállat-kiállításon 
bíráló bizottsági tagsági kötelezettségé-
nek eleget teiini. A közgyűlés emlékét 
jegyzőkönyvben örökíti meg. Sok ilyen 
Soó Istvánra van szükségünk, akik a 
hűségben s a kötelességteljesitésben 
példát mutassanak a kishitüeknek, hogy 
miképp kell a közügy szolgálatába sze-
gődni s annak az élet4végéig hasznos 
tagja lenni 1 (—) 

Makkai Sándor dr.: Gyöngyvirág 
c. darabjának előadása. 

A már hetek óta tartó ének-, zene-
és szövegpróbák, amelyek a helyi re-
formátus  tanitónőképző intézetben foly-
nak, eredeti uj díszletek festése,  ruhák 
és más színpadi kellékek intenzív ké-
szítése mutatják, hogy az intézet tan-
testülete és ifjúsága  valami szokatla-
nul nagy dologra készül. Mindenki 
nagy ambícióval dolgozik, hogy Makkai 
Sándor dr. ref.  püspöknek Gyöngyvirág 
c. három felvonásos  énekes mesejátéka 
a legpazarabb kiállításban és a legtö-
kéletesebb előadásban kerüljön f.  hó 
24 én, szombaton bemutatásra. A ren-
dezőség és a szereplők fáradhatatlan 
tevékenységét fokozza  az a kedves kö-
rülmény is, hogy ezen az előadáson 
— most első alkalommal — maga az 
illusztris szerző, a nagytudományu, 
mindenfelé  közszeretetben és nagy meg-
becsülésben álló püspök is jelen lesz. 
De a darab belső értékeinél fogva  is 
méltó a legteljesebb kidolgozásra. Bát-
ran mondhatjuk, hogy ez a versben 
és prózában megirt mese, amely mind-
nyájunknak szóló egyetemes igazságo-
kat rejt magában, az erdélyi gyermek-
irodalom egyik legszebb alkotása. 
Tárgya a mesék szines, eleven világá-
ból való. Tartalma röviden a követ-
kező: Tündérország királya fiatal  ko-
rában egy szorult helyzetében nagy 
könnyelműen oda igéri a még csak 
ezután születendő leányát (ha majd az 
eléri a 20-ik évét) az őt kisegítő ördög-
királynak. A tündérkirály megfeledkezik 
hamar tett Ígéretéről, megnősül, leánya 
születik, akit Gyöngyvirágnak keresztel. 
A gyönyörű királyleány eléri a 20 
évet s ekkor megjelenik az ördögkirály, 
hogy magának követelje a leányt. Hiába 
az apa minden fenyegetése  és könyör-
gése, az ördög könyörtelen, magával 
hurcolja Gyöngyvirágot. Mirkó, a ki-
rály fia  és Jancsi, egy szegény juhász 
legény, aki halálosan szerelmes Gyöngy-
virágba, utána mennek, betörnek az 
ördög birodalmába és rengeteg veszély 
között kiszabadítják Gyöngyvirágot az 
ördög hatalmából. Boldogan viszik haza 
a palotába, de apjukat, a királyt már 
holtan találják. Ekkor a tündérkirálynő 
megsajnálja őket, életre kelti a halott 
királyt, Gyöngyvirág és Jancsi pedig 
egymáséi lesznek. A darabban tehát 
a jó megjutalmazása s a gonosz meg-
büntetése gyönyörűen válik valósággá. 

Ezt az ember lelkét megnyugtató 
és gyönyörködtető mesét hozzá illő dí-
szes keretbe igyekszik illeszteni a ren-
dezőség, amelynek tagjai között ott 
találjuk Csató Gabriella igazgatónőt, 
Nagy Pálma, Nagy Elemér és Lévay 
Lajos dr. tanárokat, mint a szöveg és 
táncok betanítóit, Haáz F. Rezső ta-
nárt, a díszletek, ruhák tervezőjét és 
sokban készítőjét, Veress Gábor tanárt, 
az énekek és zeneszámok betanítóját 
és vezetőjét és csaknem az egész ta-
nári testületet, mint a darab kulisszák 

mögötti rendezésének részeseit. A da-
rab szereplői, mintegy 70-en, vala-
mennyien az intézet növendékei, nem 
számítva a kisérő ének- és zenekart, 
mely szintén az ifjúságból  alakult. 

A plakátok vasárnap, f.  hó 18-án 
már megjelennek, a jegyek pedig f.  hó 
19 én reggel 8 órától eiőjegyezhetők a 
Könyvnyomda R. T. üzletében. Hely-
árak a következők: páholy 350 L.f 
oldalszék és támlásszék az I—III. so-
rokban 80 L., támlásszék a IV—VIII. 
sorokban 60 L., támlásszék a IX—X. 
sorokban 40 L. Erkélyülés az I. sor-
ban 60 L., a II—III. sorokban 40 L. 
Állóhely gyermekek részére 30 L. — 
Felülfizetéseket,  tekintettel a jótékony 
célra, mely szerint a tiszta jövedelmet 
szegény tanulók segélyezésére fogják 
fordítani,  hálás köszönettel fogad  az 
intézet igazgatósága. 

Az előadás eseménye lesz váro-
sunknak. Hisszük, hogy e minden szé-
pet és nemes célú mozgalmat felkaroló 
társadalom, ki fog  tenni magáért és 
táblás ház fog  gyönyörködni a csoda-
szép darab minden szépségében. 

(-é> 

Rágalmazás? «Sok furcsa  kosz-
tosa van az Úristennek.® Magunk vall-
juk : kell is, hogy legyen 1 Nagy ez a 
föld,  sokan élünk rajta emberek. Igyek-
szünk is mindent és mindenkit megér-
teni, erkölcsi felfogást,  lelki berende-
zettséget. Azonban el kell ismernünk, 
időnkint mégis megakadunk, kerülnek 
elénk véletlenül olyanok, akiknek belső 
szerkezetén sehogy sem tudunk eliga-
zodni. Íme egyik legújabb eset: Né-
hány héttel ezelőtt, szószerinti idéze-
tekkel, megemlékeztünk mi, mint a 
hogy megemlékeztek más lapok is, a 
helybeli pénzügyi adminisztrátor urnák 
a hivatalában mindenfelé  kifüggesztett, 
egy rendeletéről, melyben a tisztvise-
lőknek meghagyja, hogy egymás közt 
csak románul beszéljenek, s igy szól-
janak először az ügyes-bajos közön-
séghez is, mert «nem engedhető meg, 
hogy a román közigazgatás 9 éve után 
sem bírják a lakosok,  vagy a tisztvi-
selők az állam nyelvet*... Ezt atény-
megállapításunkat,  s az ahhoz fűzött 
néhány megjegyzésünket igyekszik — 
szavaink értelmét teljesen elforgató  mó-
don — most már másodszor is vita 
tárgyává tenni a Posta, azzal, hogy 
valótlant irtunk, tehát rágalmazók va 
gyünk, akik számára más nem is le-
het hátra, mint bocsánatot kérni a 
megsértett adminisztrátor úrtól. E so-
rok olvasásakor, bevalljuk, először meg-
csíptük önmagunkat, hol vagyunk és 
ébren vagyunk-e ? Azután felmentünk 
a pénzügyigazgatóság épületébe, hogy 
megtekintsük, kint függ  e most is a 
rendelkezés ? Kint függött.  Hogy látá-
sunk pontosságát ellenőrizzük, máso-
kat |s megkérdeztünk, ők is ott látják-e ? 
Ők is ott látták! Ezért tehát lemásol-
tuk a nyomtatványt, s itt most már 
teljes szövegének szószerinti fordításá-
ban közöljük is: «Értesítés. A pénz-
ügyigazgatóságnál és az állami adóhi-
vataloknál a felvilágosítások  csupán 
román nyelven, a kötelező hivatalos 
nyelven kérendők a közönség által és 
adandók a tisztviselők által. Nem en-
gedhető meg, hogy 9 évi román köz-
igazgatás után a lakosok v. tisztvise-
lők ne bírják az állam nyelvét, mikor 
naponkint érintkeznek ezekkel az in-
tézményekkel. A tisztviselőknek a szol-
gálatban meg van tiltva más nyelve-
ket beszélni, használni, mint a román 
állam hivatalos nyelvét. Minden eltérés 
fegyelmileg  büntettetik. Pénzügyigaz-
gató.* Ez a felhívás  e soraink írása-
kor, jóval a Posta legutóbbi közlemé-
nyének megjelenése után is több pél-
dányban ott . függ,  ahol azelőtt... 
Mi erről irtunk ! Es nincs is több monda-
nivalónk. Közönségünkre, vagy bármely 
józan eszű emberre nyugodtan bizzuk 
a minősítést: mi vagyunk-e rágalma-
zók, vagy más mi?Ebben az ügyben egy 
rágalmazási perre mindenesetre kíván-
csiak lennénk. 

A* odorheiui ügyészség tudomá-
sára hozza mindazon egyéneknek, kik 
az 1926 és 1927 évben a törvényszékhez 
tanuként lettek idézve, onnan napidíjra 
utalványt kaptak és az még kifizetve 
nincsen, annak felvétele  végett jelent-
kezzenek az ügyészségen. Vasárnap és 
ünnepnap kivételével bármelyik nap d. 
e. 9—1 óráig. 
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A kiskflküllői  Magyar Párt gyásza. 
A kisküküllővármegyei Magyar Pártot 
nagy gyász érte legutóbb. Elnöke: 
Pekry Sándor Dicsőszentmártonban 
elhunyt. A néhai érdemes pártelnök 
tipusa volt a fajához  hü, azért önfel-
áldozásig tenni kész, hajthatatlan ma-
gyar jellemeknek. Emlékét Erdély 
küzdő magyarsága kegyelettel fogja 
megőrizni. 

Uj közjegyző Kereszturon. A. Boi-
cescu helybeli törvényszéki tanácsel-
nököt a Gergely Géza dr. elhalálozása 
óta betöltetlen keresztúri közjegyzői 
állásra nevezték ki. Nevezett itteni 
működése alatt a leginkább megértő, 
jóindulatu birák egyikének mutatkozott. 

Halálozás, özv. nagyborosnyói 
Bartha Károlyné  sepsizoltáni Czirjék 
Berta f.  hó 12 ikén, 71 éves korában, 
rövid szenvedés után városunkban el-
hunyt. A köztiszteletben élt megbol-
dogultat szépszámú, tekintélyes rokon-
ság gyászolja. Nagy részvét mellett te-
mették. 

özv. Dávidliázy  Sándorné  Dávid 
Ágnes f.  hó 11-én, 97 éves korában, 
városunkban elhalt. A ritka magas 
korban elhunyt, tisztes úriasszony az 
utóbbi időkig jó egészségnek örven-
dett, s érzékeinek épsége, szellemi 
frissesége  végig megmaradt néhány 
heti betegsége alatt is. Kiterjedt, tekin-
télyes család gyászolja, ennek tagjai 
közt több unokája és dédunokája. 

Malviáticzky  Fetenc  nyugalmazott 
városi végrehajtó 65 éves korában, f. 
hó 11-ikén, városunkban elhalt. Annak 
idején derék, munkás tisztviselő volt. 
Nagy részvét mellett temették. 

Szabó Gábor subp-efectus  ellen, 
mint magunk is irtuk, különböző fel-
jelentések folytán  bírósági eljárás in-
dult, olyan cselekményekért, melyeket 
állítólag, hivatalos minőségében köve-
tett volna el. Az első fokú  tárgyalás 
alkalmával a törvényszék felmentette, 
de ügye, az ügyészség felebbezése 
folytán  a táblához került, mely mos-
tanában ítélkezett ez ügyben, aképpen, 
hogy a törvényszék felmentő  ítéletét 
helyben hagyta. 

Prohászka Ottokár emlékezete. A 
helybeli Kath. Népszövetség, amint 
már jeleztük, most vasárnap, f.  hó 
18 án a tagsági jelvények ünnepélyes 
kiosztása alkalmából, délután fél  6 
órai kezdettel a főgimnázium  torna-
csarnokában Prohászka-emlékünnepélyt 
rendez. Az ünnepély gazdag műsora 
a következő: 1. A közönség éneke. 
2. Megnyitó. Mondja: Biró Lajos, ta-
gozati elnök. 3. Kiss Menyhért: Ottokár 
püspök. — Erőss Alfréd:  Pünkösdi 
lélek. Szavalja : Máthé László. 4. He-
gedü-szóló. Előadja: Kiss Elek, zon-
gorán kiséri : Szabó Ilus. 5. Prohászka 
méltatása. Ünnepi beszéd. Mondja : 
Szabó János, plébános. 6. Énekel: 
Szabó Ilus, zongorán kiséri: Ferenczy 
Annuska. 7. Ivánffy  Tamás: Miszté-
rium. Szavalja: Kabdebó Annus. 8. 
Játszik a főgimn.  ifj.  zenekara. 9. Ivánffy 
Tamás: Mi nem veszthetjük el 1 Sza-
valja: Csendőr Jenő. 10. Zárszó. Mond-
ja : Pál István prelátus, tagozati igaz-
gató. 11. Pápai himnusz. Énekli a kö-
zönség. Belépti dij tetszés szerint. 

Mikor a cigánynő orvosol. Mihályi 
Éva 37 éves, gy.-remetei cigányasszony 
néhány hete Zetelakára jött egy roko-
nához, kinél megtelepedett. Nemsokára 
híresztelni kezdte, hogy ért a betegsé-
gek gyógyításához. És hol nem akad 
ma hiszékeny ember? — csakhamar 
jelentkezett is betege elég, többnyire 
asszonyok. Éva asszony valamennyi 
nek szénavirág főzetéből  készített forró 
fürdőt  javasolt, amelyben kilencszer 
kell megfürödni.  Tanácsaiért pénzt és 
más ajándékot is kapott. A csendőrség 
azonban neszét vette működésének és 
letartóztatván beszállította városunkba 
az ügyészséghez. 

f  Rohay László, a »H=ingya« szö-
vetkezetek nagyenyedi országos köz-
pontjának vezérigazgatója f.  hó 8-án 
súlyos tüdőgyuladásban meghalt. Az 
erdélyrészt szövetkezeti élet alapitója 
és oszlopa dőlt ki vele az élők sorá-
ból. Rohay László 1870-ben született 
és 1899 óta szakadatlanul szövetke-
zeti téren működött. 30 évi szövetke-
zeti munkássága összeesik a magyar 
fogyasztási  szövetkezeti mozgalom 
megindításával és történetével. Általá-
nosan ismert képességei és kiváló 
munkakészsége emelték a vezérigaz-
gatói székbe. A változott politikai 
viszonyok súlyos nehézségeinek köze-
pette a Romániahoz csatolt, mintegy 
500 községi »Hingya« szövetkezet to-
vábbi müködhetésének és ujabb köz-
pontosításának nagy feladatát  ő vé-
gezte el és oldotta meg teljes sikerrel, 
inely munka örök hálára kötelezi az 
erdélyrészi magyar falvak  közönségét. 
Temetése 10 ón, szombaton délután 4 
órakor a ref.  egyház szertartása sze-
rint Nagyenyeden volt, a szövetkeze-
tek kiküldött képviselői nagy számá-
nak részvételével. 

A helybeli Leányklub húsvét má-
sodnapjara nagyszabású, érdekes estélyt 
tervez, melyről részletesebben a jövő 
héten irunk. 

Dalegyleti tagok kitüntetése. A ro-
mániai Magyar Dalos Szövetség ko-
lozsvári központja diszes elismerő ok-
levéllel tüntette ki a helybeli Székely 
Dal- és Zeneegylet két régi érdemes 
tagját: Tamás Gáspár és Potor Ger-» 
gely dalos testvéreket. E kél dalegy-' 
leti tag méltán kiérdemelte ezt az el-
ismerést és a nekik juttatottt babért, 
minthogy Tamás Gáspár 1886 óta, Po-
tor Gergely pedig 1889 óta állandó 
küzdő katonái az egyletnek, s ez idő 
alatt az egylet által szerzett győzelmek 
kivívásában helyüket ugyancsak mél-
tóképpen állották meg. A kitüntetése-
ket folyó  hó 10-én jnegtartott fehérasz-
tal alkalmával adta át Gönczy Gábor 
dr. elnök magas szárnyalású beszéddel, 
a jelenlevő dalos testvérek és vendé-
gek állandó éljenzése mellett, s a mi-
dőn felcsendült  a dal az ünnepeltek 
tiszteletére, a két dalos testvér szemé-
ben ott csillogtak az öröm és hála 
könnyei, kifejezve  ezzel azt, amit a 
sziv ott bent érzett. Milyen felemelő 
érzés is mai kisebbségi széttagoltsá 
gunkban látni ilyen összetartást, meg-
értő, vonzó szeretetet s a magyar dal-
ért küzdő és kitüntetett harcosokat! A 
magunk részéről is csak üdvözölni 
tudjuk az egylet derék, érdemes tag-
jait, kitartást kívánva nekik további 
munkájukhoz. 

x A szekely szőttesek tanitásával 
kapcsolatban, aki óhajtja megtanulni 
a keleti szövéseket (u. m. perzsa, 
szmirna, torontáli, görögszumak, ke-
lim), továbbá a svéd- és francia  gobe-
lin képek szövését, ugy most van rá 
a legkedvezőbb alkalom. Szép szövött 
munkák, vásznak, himzéses divány-
párnák, székelyes mintájú szőttes asz-
talnemüek megrendelhetők, s rövididő 
alatt elkészülnek. Érdeklődni és a tan-
folyamra  jelentkezni lehet a szövőtan-
folyam  vezetőjénél Bul. Reg. Ferdinánd 
(Kossuth-utca) 62 szám alatt Pap Mar-
gitnál. 

A Hargita T. E. közgyűlése 18 án, 
vasárnap d. u. 4 órakor lesz a Pol-
gári Kör olvasó termében. Ha a tagok 
kellő számban nem jelennének meg, 
akkor a közgyűlés vasárnaphoz egy 
hét ugyanazon időben és helyen fog 
megtartatni. 

x Köszönetnyilvánítás. Mindazok-
nak, akik özv. Dávidházy Sándorné 
Dávid Ágnes temetésén megjelenni/ 
szívesek voltak, s fájdalmunkat  rész-
vétükkel enyhíteni törekedtek, ezúton 
mondunk hálás köszönetet. A gyászoló 
család. 

Az Oltáregyesület ez évben is meg-
tartja a szokásos lelkigyakorlatot f.  hó 
22-23 24 én, csütörtök, péntek, szom-
bat este félkilenc  órakor a ferencren-
diek templomában. Erre az összes kath. 
híveket meghívják. 

A helybeli református  egyház va 
sárnap, március hó 11 én d. u. 5 órai 
kezdettel tartotta meg az idei szezon 
ban utolsó egyházi estélyét. Ezúttal a 
tornacsarnokban végzett rendezkedés 
miatt az estélyt a kollégium rajzter-
mében tartották meg, honnan sok ér-
deklődő ki is szorult. Engem különben 
— nem tehetek róla — mindig meg-
illetődés fog  el, mikor a szép múltra 
visszatekintő ősi ref.  kollégiun eme ter-
mébe lépek. Apró fából  faragott  házi 
eszközök a polcokon s a fekete  táblán 
krétával rajzolt emberfej  profilban  néz 
az ablak felé.  Hány és hány székely 
gyermek fordult  itt meg, ki tudásban, 
becsületben, erkölcsben meggazdagodva 
távozott e tiz és néhány éve épületé-
ben megujult, ősi intézet falai  közül.... 
A jó Alma Mater... óh, kedves em-
lékezés A gyülekezet éneke után 
bibliát magyarázott Nagy Sándor s. 
lelkész. Aztán sorra jönnek az estély 
programmját kitöltő többi számok: a 
leánybibliakör énekkara Benkő József 
vezetése mellett szép összhanggal éne-
kel, hatással szaval Lőrinczy Juci; 
Szigethy Béla kellemesen csengő han-
gon énekel Jodál Gábor ügyes és figyel-' 
mes harmóniumkisérete mellett. A ha-
todik szám : Csató Gabriella igazgatónő 
felolvasása  volt, kit szűnni nem akaró 
taps üdvözölt a dobogón. Felolvasása 
témája : a régi magyar nagyasszonyok 
egyike: Zrínyi Kata volt. A tizen-
hatodik századba vitte vissza hallgató-
ságát, abba a századba, amely kor a 
magyar történelemben annyi nagyasz-
szonyról emlékezik meg, kik a nemzet 
akkori nagy harcaiban helyt álló sziv-

ivel, vallásos érzülettel neveltek utódo-
kat s mutattak példát a népnek is. A 

'rá és más hasonló történelmi kiváló-
ságokra vonatkozó ismertetések, föl-
jegyzések, éppen ma, valóban buzdi-
tóan, lélekemelően hatnak. A mindvé-
gig nagy figyelemmel  kisért felolvasás 
ismét hosszas tetszésnyilvánítást vál-
tott ki a hallgatóságból. Kovács Bici 
Benkő József  gyakorlott harmónium-
kisérete mellett énekelt tetszés mellett 
s figyelmes  érdeklődés kisérte Márton 
Róza szavalatát, Valamint a fiubiblia-
kör énekszámát is. Rájk Erzsébet sza-
valata igen hatásos volt. Vajda Fe-
renc záróbeszédével ért véget az estély, 
ki a téli estélyek rendezéséről emléke-
zett meg, mondott köszönetet a sze-
replőknek és mindenkinek, aki ezek 
sikere érdekében közreműködött és a 
közönség figyelmét  a tanulságos elő-
adásokból merített szép példák követé-
sére buzdította. A gyülekezet éneke 
után az idei, általában nagy sikerű téli 
vallásos estélyek sorozata befejeződött. 

Kedvezményes vizumok a buda-
pesti tenyé«zállat-vá84rra. A Buda-
pesten folyó  hó 22—26 ika között tar-
tandó 37-ik tenyészállatvásárra és gép-
kiállításra a megfelelő  igazolvánnyal 
rendelkező látogatók már 16 ától kezdve 
vízum nélkül léphetnek át a határon. 
A romániai polgárok Budapesten utó-
lag féláron  vesznek vízumot. Ezenkí-
vül a román vasutak vásárigazolvá-
nyának felmutatása  ellenében 25 szá-
zalék utazási kedvezményt nyújt a 
MÁV. A vásárigazolványok Udvarhely-
megyére vonatkozólag a CFR hivata-
los menetjegyirodájának megbízásából 
az Udvarhelymegyei Takarékpénztárnál 
Odorheiun, szerezhetők be 180 leuért. 

Szerencsés dobolás. A nagyvásár 
napján Asztalos Dénesné udvarhelyi 
vendéglős egy disznócskát vásárolt. 
Ez azonban, hogy, hogy nem: kisza-
badult s a mese szerint, vándor útra 
indult. Ment, mendegélt amíg elérke-
zett Szombatfalva  külső részébe. Ke-
resték kutatták, meg seholsem kapták. 
Végre is kidoboltatták, hogy jutalom 
ellenében hozza vissza becsületes meg-
találója. A véletlen folytán  éppen Ta-
mási Pál dobosnak jutott a szerencse, 
hogy megtalálva hazavihette; megkapta 
a jutalmat, — amiből következik, hogy 
mégis csak van értelme néha a dobo-
lásnak is. 

x Nyilvános köszönet és nyug-
tázás. Igazolom, hogy férjem  elhalá-
lozása alkalmából a Polgári önképző 
temetkezési egyesülete 9000 leut fize-
tett ki temetési segélyképpen. Mely 
összegnek gyors és pontos kifizetésé-
ért ezúton is köszönetet mondok ax 
egyesület vezetőségének, özv. Mál-
viánszky Ferencné. 

A szezon utolsó polgári fillér-
estélye. A Polgári önképző Egylet f. 
hó 20 iki fillérestélyének  műsora: 
1. Nyitány. Halász Róbert. 2. Elő-
adást tart Kósa János dr. 3. Szaval 
Csiki Mihály. 4. Énekel Jakabos Ró-
zsika. 5 Hegedűn játszik Kiss Elek. 
6. Modern táncokat mutat be Panajot 
Berci. 7- Kuplékat ad elő Pál Elek. 
8. Lóvásár. 1 felv.  vígjáték, előadják: 
Dézsy Böske, Miklós József,  Ilyée 
Károly, Mór János. — Az estély kez-
dete 8 órakor. Belépti dij tetszés sze-
rint. Rendezők Felméry Jucika, Muszka 
Irénke, Ferenczy Jenő és Mór János. 

A Vadásztársaság közleményei. A 
földmivelésügyi  minisztérium rendelke-
zése következtében a vadászterületekre, 
a vadászszezon megkezdéséig kutyát 
(sem vadász, sem másfajta  kutyát) 
nem szabad kiengedni. — Vadászje-
gyek kiadása iránti kéréseket március 
hó folyamán  a prefecturához  feltétle-
nül be kell adni, mert április elseje 
után a prefectura nem intéz el ez irányú 
kéréseket — A vadásztársulat választ-
mánya a következő utvonalak által be-
zárt területet tiltott területnek nyilvá-
nította s következésképpen ezen a te-
rületen — szalonkázás kivételével — 
a vadászat 1929 január 15-ig nincsen 
megengedve : a Székelyudvarhelyről ki-
induló országút (Bethlenfalva,  Fenyéd, 
Máréfalván  át) Homoródfürdőig,  innen 
a vármegyei ut (Abásfalván  át) Ho-
moródszentmártonig, innen az országút 
(Boldogfalván  át) Székelyudvarhelyig, 
illetve az ezen utvonalak által bezárt 
terület. 

Az udvarhelyi református  egyház-
megye f.  hó 7-én városunkban tartott 
közgyűlésére a közgyűlési tagok ugy 
helyből, mint a vidékről szép számban 
gyűltek össze," tekintettel a gyűlés két 
főpontjára:  az uj esperes székfoglaló-
jára és a lelkészi főjegyzői  állás be-
töltésére. A közgyűlést — Simó János 
mátisfalvi  lelkész imája után — Hegyi 
Péter peteki lelkész, az egyházmegye 
uj esperese nyitotta meg, nagy körül-
tekintéssel megalapozott és széleskörű 
programmot nyújtó székfoglaló-beszé-
dével. Beszéde helyesléssel találkozott 
s megerősitette a közgyűlési tagokat 
abban a jóreménységben, hogy az egy-
házmegye vezetése jó kezekbe van 
letéve. Ez a reménység még inkább 
fokozódott  a lelkészi főjegyzői  állás 
betöltésével, melyre a közgyűlés egy-
hangú bizalma Nagy Lajos székelyke-
reszturi lelkészt hivta él, akinek komoly 
papi jelleme, nemes ideálizmussal telt 
pásztori lelke, mély tudása és széles 
körű ismerete megbecsülhetetlen segít-
séget jelent az uj esperesnek prog-
rammja megvalósításában. A közgyű-
lés egy pár kisebb ügy letárgyalásán 
kivül betöltötte még a világi főjegyzői 
állást Sebesi Ákos dr. ügyvéd által és 
megválasztotta Márk Mihály agyagfalvi 
lelkészt egyházmegyei tanácsosnak és 
Derzsi Endre kisgalambfalvi  lelkészt 
egyházkerületi lelkészi képviselőnek. 
(Technikai akadály miatt késett tudó-
sítás.) 

x Köszönetnyilvánítás. Hálás kö-
szönetet mondok mindazoknak a jó 
barátoknak és ismerősöknek, kik drága 
férjem  Málviánczky Ferenc halálával 
súlyos bánatomban osztoztak. Egyút-
tal hálás köszönetemet nyilvánítom a 
megboldogult súlyos betegsége alatt 
minket többször meglátogató, valamint 
testi és lelki fájdalmainkban  velünk 
együtt érző, jó barátainknak : Márton 
János, Fazakas Domokos, Csergőffy 
Jenő, Fekete Béni, Veres Dónát és 
Szabó Domokosnak, valamint kedves 
családjainak. Özv. Málviánczky  Fe-
rencné. 

Bámulatos olcsó árak HIR£!L™£0" 
Megérkeztek az összes tavaszi divatcikkek, úgymint: női és férfi  telöltő- és 

öltönyszövetek, mosó delinek, marokinek, zeífirek  stb. 
Kérem a kirakatomban az árakra figyelni. wmmmmmm*mm—m—mm 
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A róm. kath. főgimnarium  ifjúsá-
gának gróf  Majláih püspök ittidőzése 
alkalmával redezett mult vasárnapi es- , 
télye a tornatermet zsúfolásig  töltő kö- Alulírott  penztntézetek,  miután 
könség előtt folyt  le és igen jól sike- a kölcsönök  kamatlábát  már It-
lUlt. Az estély egy az ifjúsági  zene- száUitot ták t tudatják  t. Ügyfeleik-
kar által előadott, Kiss Etek zenetanár , .. , ; w / a _ 
álfái  dirigált indulóval kezdődött, mely- M W ? _a n a í u l 1 f i n e y e z e i t . 
nek precíz, lendületes előadása a kö 
'fcöriééget  hosszas tetszésnyilvánításokra 
BsztÖnözte. Ugyanennek a zenekarnak 
a játéka — a Portici néma c. opera 
nyitányának előadásával — az est fo-
lyamán egyenesen a meglepetés hatá-
sát váltotta ki, s egy hosszabb idő óta 
együtt játszó, kész zenészekből álló 
társaságnak is becsületére vált volna, 
mint az estélyt befejező  záróinduló is. 
Elismerését a zenekar, mint az esté-
lyen színién igen sikeresen szerepelt 
ifj.  énekkar szereplése iránt a jelenlevő 
Majláih püspök is közvetlen, kedves 
szavakban fejezte  ki. Dicséretéből, s 
égyuttal a közönség tetszésnyilvání-
tásaiból is méltó rész illette Szász Jó-
zsef  jól megkonstruált és előadói ru-
tinnal elmondott ünnepi beszédét, Ku-
bán Endre Vili: o. t. gyakorlott sti-
lisztára valló felolvasását,  valamint 
Mái hé László VIII. és Szabadai Ru-
dolf  I. o. t. átérzett, közvetlen szava-
latát. 

Az Ex Libris legújabb száma a 
szokott változatos tartalommal jelent 
meg. Bevezető cikkét Karimhy Frigyes 
írja" és ismerteti benne a Wells iránt 
óriási méretekben megnyilvánult érdek-
lődéssel kapcsolatban a nagy angol 
regényiró irodalmi jelentőségét. A to- g R M a r j a ( S ^ e u t . 
vábbi ^ ^ é S S T S S S T ^ E , a d o iJire-utca) 36 szám alatti anyagot nyújt, brdekes ciKKeKei 01 ^ ^ „.„iiAb. 
vashatunk a francia  akadémia kulisz-

karék-  és folyószámlái  betétek  ka-
matlábát  április hó 1-től  kezdő-
döleg,  a tökekamatadó  betudásá-
val, 14, illetve  I2°j n-ra leszállítják. 

Odorheiu,  1928. márc. 15. 
Banca Cetatea fiókja, 

Dicsőszentmártoni Ált. Hitelbank fiókja, 
Marosvásárhelyi Agrár fiók!a, 

Segesvári Egy ipar ó* jelz.-bank fiókja, 
Udvarhely megyei Takarékpénztár rt. 

Tiszte ettel értesítjük Udvarhely é* 
vidéke közönségét, bngy újonnan 

berendezett Chevrolett-teherautónkkai 
bárminemű fuvarozást  a kgolcrobbin 
éa legpontosabban enzkfizliiuk. 

Ugyanott rektáron mindei.fdjt& 
ásványvizek. Ugo'csobb árban kap-
hatok. Viszonteladóknak és bézhoz 
nsegfdlelö kedvezményes árak. 
Kérjük a 1-ö.öníég szives pár.fogását. 

T i f / to le t te l : 

Moldván és Társa. 
B--th e- utc i 24 szám 
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szatitkairól, a Piscator szinpadrol. a 
nagy botrányt keltett Jonny jazzope-
ráról, Lázár Béla : Zichy Mihályról irott 
könyvéről, Freud legújabb könyvéről, 
Lukinich Imre müvéről: a Bethlenek 
történetéről, Markovits Rodion Szibé-
riai garnizon járói. Ezenkívül a nép-
szerű folyóirat  kivonatolja és ismerteti 
a legújabban megjelent magyar, német 
és francia  könyvujdonságokat. A lap 
előfizetési  ára rendkívül olcsó, egész 
évre 160 leuval elő lehet fizetni  az Ex 
L i b r i s kiadóhivatalánál Cluj, Str. Matia 1, 

KÖZGAZDASÁG. 

3 szoba, konyha és megfelelő  mellék-
helyiségekből álló kőház Felvilágo-
sítást ad VIDA GYULA (Szent Imre-
utca 30 szám). 

rí 
s 

A hosszan tartó tél minden va-
lószínűség szerint az őszi vetések-
ben is kárt okozott. Ha gazdáink 
megértenék az intő szót, az őszi ve-
téseket feltétlenül  »fej  trágyázással* 
kellene ellássák, amely trágyázás anyaga 
lehet portrágya és lehet holdanként 

r»r\ __..̂ ^̂ r̂ f̂óx  írnov Sri—40 

1 7 1 Ă '  Szombatfalván  ház-
L l a d O építésre alkalmas 
telek Érdeklődni Str. Prin-
cipesa Maria (Szent Imre-u) 

12 szám alatt lehet. Ş A 

C s é p l ő - g a r n i t u r a 

— e l a d ó . T- ; 

Értekezni lehet: Bal. Regele 
Ferdinánd 27 szám alatt. 

Kellemes, egészséges és 
legolcsóbb ivó-viz a 

homoródi borfiz. 
Házhoz szállítva havonta 
O O leu, Megrendelhető 

B o d r o g i G é z a 
üzletében. 

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

hez, ottlakással. 

n. é. közönség síives tudo-
mására adom, hogy 

7 7 I n  rí Â B e m u t c a 1 2 s a á m 

£L 1(1  (IU aiatti  2 szoba-
konyhás lakás  (a  csizmadia 

korcsma mellett.) 
e g é r k e z t e k 

a tavaszi és nyári 
nöi és férfi  divatlapok 

és dús tartalmn, tavaszi és 
: : nyári : : 

m i n t a - s z ö v e t e k , 
melyekből már 2000 lentól 
női kosztümöt, vagv felöl-
tőt vagy 1 reud férfi  ruhát 
vagv felöltőt  l e g ú j a b b 
m i n t a szerint készítek. 

JAKAB0S MIKLÓS Eötvös U. 4. 

i 
I 

E ladó modern lakás, Str. M Viteazu, 
(Király utca) 24 sz. Nógy szoba 
téli, nyári konyha, előszoba ós 

lehet portrágya és lenet noiuanKc.n pMce; előrészén fenyves,  hátsó 
75- 80 klg- Superfoszfát,  vagy 35-40 r észén gyünölcsös-kerttel. Értekezni 
klg mésznitrogén Ennek a fejtrágyá-  i.i.»4 ..„«onntt a tulajdonossal, 
zásnak célja lenne a vetés erőteljes 
fejlődésének  előmozdítása s ezzel a 
bokrosodás elősegítése is. 

Az udvarhelyi márciusi állatvásár 
az eddigi vásárokhoz képest sikerült-
nek mondható. Az árak nem voltak 
megfelelők,  de már meg kell szoknunk 
azt, hogy mezőgazdasági terményeink 
és állataink ára már évek óta nincs 
arányban más közszükségleti cikkek 
árával. 

A kirakó vásár újra csalódással 
járt az eladókra ; hiába, a pénz kevés. 

I M Ü B U T O R - A S Z T A L O S * 

• MŰHELYEMET 
áthelyeztem Str. Regina Elisabeta | 
(volt Bálhori-utca) 16 szám alá, I 
ahol a legmodernebb hálószo jjS 
bák, ebédlők iroda és uriszobák | 
raktáron kaphatók és «szakmába 3 
vágó épület portál asstaloáoiun- ţ 
kák a legniéltányosahb árak Q 
mellett pontos időt e elkészülnek, fe 

Vásároljon a 

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

tagok sorába :: 

A HAN&YAszövettezet ipzptósáp. 
Fiók-üzleteink: 

Bethlen-utca és Bethlenfalva. 

P i a c i árak. A buza: 160—165, 
rozs: 120-130, árpa: 115-120, zab: 
85—90, tengeri: 110—115, burgonya: 
30—35 leu vékánként. 

A kik a folyó  év tavaszán mű-
trágyát rendeltek, azt alulírottnál átve-
hetik. Varrd Elek 

Kiadó a RönyvDjom<ía BeMvfcnjtársaMg 
Odorhoin—Sgíke'yad» arhe'y 

lehet ugyanott a tulajdonossal. 

£gy faház )ö Karban UVő ípüM-
anyaga olcsin eladó. jAegblzVa: 
JCAGT £A]0S H«"SH. M n W V 

Odorheitt Str. Principesa €Hsabcta 55. 
pr^ H a l l ó ! H a l l ó I 
Ingó é» ingatlanok eladására, valamint haz 
és házhelyek vételére megbizásaim vannak. 
Útlevél-beszerzéseket gyorsan és pontosan 

eszközöl: — 

NAGY LAJOS 
Odorheiu—Székely udvarhely Str. Princippsa 
Elisabeta (Beth.en u ) 55 - Gilther fále  ház-

ban a füpi-'CCft!  szemOen. 
4—6 HKékely fin  eszler-
gftlyoH  és befeköté  Inas-
nak Kolozsvárra teljes 
e l l á t á s s a l f e l v é t e t i k . 
Értekezni a kiadóhiva-

talban leliet. 

g uieiiru púm' i«<" c g 
I Hitelképes egyéneknek rési- I 
! , e , r e " " 4 T o k r S î i . A t h azonnal elfoalalbatö  i I • 
I 

Székely János Î 
nüoutor e» éjiü'etas'.ia os 

Xiaií {s azonna> 8 
** Szent ímre-ntca 3 szán» 
alatti Bztethelyisig. 

Havi részletre! 
Angol gyártmányú koffer  és családi grammophon, enphon, pithe-

phon már 2360 lentól, 3 drb. slágerlemezzel, 200 drb. elsőrangú tűvel. 
Villamos eljárással készült, kristálytiszta hangú, mellékzörej nélküli 
lemezek : Odeon, Syrena, Columbia, Clausophon stb. gyártmánynak, román, 
magyar, német, francia,  angol stb. nyelven 105 leutól fölfelé. 

Tűk: 5 hangerősségig 25 leutól fölfelé. 
Bemutatásra magánfeleket látogatunk! 

Készpénzvevönknek nagy kedvezmény! 
Vidéklekhez gépjeink bemutatására kiutazunk! 

A n. é. közönség b. pártfogását  kéri: 
Standard-M achlne-Company 

LONDON. 
Képviseli: A. Csiszár Odorheiu Str. G. Cosbuc (Bemutca) 1g/«. 

Férfi  ruhák angol mintája gyapjúszövetből, mérték után készítve 2000 L. D e g r o 


