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Bizalmat szállítanak 
Titulescnnak 

az optánsperben tanúsított magatar-
tása, illetve elfoglalt  álláspontjáért. 

Ki merte volna valaha hinni, hogy 
a mi vármegyénk székely községeinek 
elöljáróságát, illetve községi tanácsát 
fogják  felhasználni  a magyar optánsoh 
jelenleg Népszövetség előtt álló igé-
nyének elutasítására, illetve e kérdés-
ben leendő állásfoglalásra.  Már pedig 
ez igy van. A jegyzők — akik nem 
régen kellett ismét vizsgát tegyenek és 
a mely vizsgák eredménye még pub-
likálva nincsen — a napokban prefec-
tusi rendeletre és általa megadott szö-
veggel az alájuk tartozó községek ta-
nácsától a legsürgősebben bizalmi nyi-
latkozatokat kellett beszállítsanak, a 
melyben Titulescunak az optáns-kér-
désben a Népszövetség előtt elfoglalt 
álláspontjáért és magatartásáért bizal-
mukat fejezik  ki. 

Csak kuriózumként emiitjük meg, 
hogy a legtöbb helyen a községi ta-
nácstagokkal üres ív papírt Írattak alá, 
más helyt annak szövegét meg sem 
magyarázták, sok helyen azzal Íratták 
alá, hogy ha nem irják alá, akkor a kö-
vetelt kártérítési összeget adóban fog-
ják és kell az optánsoknak megfizetni 
etc. A rendelet végrehajtása pedig 
olyan sürgős volt, hogy még 24 óra 
sem adatott, hogy e kérdésben sza-
bályszerű gyűlés hivassék össze, mert 
sok helyen a jegyző egyesekhez kü-
lön-külön ment el és iratta alá az ivet. 

Mi meg vagyunk már szokva, hogy 
adott helyzetükben a jegyzőinknek le-
hetetlennél - lehetetlenebb rendeleteket 
kell végrehajtsanak, de a mostanihoz 
foghatót  nem is mertünk feltételezni. 
Mintha az optánsok igényét a várme-
gyénk hivatali terrorral kipréselt fenti 
szövegű bizalmi nyilatkozatai döntenék 
el? — Micsoda naivitás és minő szo-
morú játéküzés ? 

A mi becsületes székely népünk 
és községeinknek a vezetőségei, ugy 
látszik, ezúttal is bedűltek a félreveze-
tésnek és sok helyen engedve a kilá-
tásba helyezett terrornak — sok 
helyen alá is irták a nekik és előttük 
meg nem értett és román szövegű nyi-
latkozatot. Mikor okulunk már ? — Re-
mélhető, ezért egy sem kerül letartóz-
tatásba, mint a fiatfalviak,  akik Maníu-
nak küldének bizalmat: de a végén ki-
sült, hogy az aláirt iv mást tartalma-
zott. —S. —8. 

Félmillió 
leuval jött haza János barátunk Ame-
rikából még 1920 ban, mikor még Ame-
rika boldog országnak neveztetett és 
mindenikünk azt hitte, hogy ott kol-
bászból van fonva  a kert. 

S alig pár év múlva kölcsönért 
jött hozzám, ki szavait egyelőre tré-
fának  vettem. De mikor eszébe juttat-
tam, hogy én a háború és menekülés 
alkalmával itthon nem tudtam gyűjteni, 
mint ő Amerikában és hogy jöhet még 
gondolata is egy milliomosnak ilyen 
szegény embertől kölcsönt kérni ? az 
én emberem székely őszinteséggel, el-
panaszolta a következőket: 

Ezelőtt 8 évvel, mikor hazulról el-
mentem, összes felkelhető  ingó vagyo-
nomat el kellett adjam és pénzzé kel-
lett tegyem, mert nekem is az útikölt-
ségre sok kellett, s itthon a felesége-
met kél  kiskorú  gyermekkel sem hagy-
hattam a semmivel, mert nem tudhat-
tam, mikor küldhetek részükre pénzt. 

Mikor haza érkeztem, igaz, meglehetős 
nagy összeget hoztam. De azt a ru-
házatot amiben haza jöttem, itthon 
nem viselhettem. El kellett tehát téli 
és nyári ruházattal látnom magamat 
és családomat. A szükséges gazdasági 
eszközöket beszereztem, épületeimet és 
kerítésemet megjavítottam. Kis állatál-
lományt is vettem, s annak részére ta-
karmányt, — családom részére gabo-
nát vásároltam. 

Most, igaz, hogy szinte ugy be 
vagyok rendezkedve ismét, mint ami-
kor elmentem Amerikába, de emellett 
a pénzből ki is fogytam  teljesen, s az 
erőm, egészségem javarészét otthagy-
tam Amerikában, hol a dolgos emberen 
minden esztendő kettőt, de némelyiken 
ötöt, vagy tizet is vénit. No aztán még 
az, hogy három gyermeket  kaptam, mi-
kor haza jöttem, pedig én csak kettőt 
hagytam volt, de hát ellenség is járt 
itt, s az asszony is félt. 

Pedig akkor künn még az állapo-
tok is mások voltak, s nekem ahhoz 
képest még szerencsém is volt. Mett 
itthon, akik Amerikába készülnek, azok 
sem hiszik el, hogy ott a szabadság 
hazájában, mint a vonatindulás, mint 
a postaszállitás és az órajárás, perc 
szerint kell munkában állani és a mun-
kát végezni, mert hanem nincs többet 
munka, s a kit kétszer vagy három-
szor elbocsátottak, az próbálhatja, mig 
ismét mwrrirát kap. 

S mégis, ha még az ünnepnapo-
kat is a legmegerőltetőbb munkára nem 
fordítja,  még annyi keresete sincs, a 
mennyivel a hazaszállitási költséget fe-
dezze, ha innen hazulról nem külde-
nek, vagy az állam haza nem küldi, s 
az itthon lévő vagyonából utólag fel 
nem hajtják. 

Hiszen mi községenként, negyven-
től százig megjártuk Amerikát, s egy 
pár év múlva csak ott vagyunk, mint 
a kik itthon voltak. Jobban mondva: 
csak volnánk. Volnánk, ha közben 
minden felszerelés  megmaradna, s a 
menet és a jöveteli költség nem volna ! 
Igy hát, aki itthon is olyan rendszere-
sen dolgozik, mint ott és takarékosan 
él, annak nincs miért Amerikába men-
jen. Bizony, ha nekem ma, Ameriká-
ban járás nélkül, a régi erőm, egész-
ségem mellett, semmim sem volna, én 
bizony boldogabb volnék, mint most 
igy! De a pénzvágy rajtam is erőt 
vett volt, s az eredmény az, amit el-
mondottam. Vagyis kevesebb, illetve 
rosszabb a semminél is. G. M. 

Lelkészbeiktatás. Az udvarhelyi 
unitárius egyházközség uj lelkészét f. 
hó 25 én a délelőtt 11 órakor kezdődő 
istentisztelet keretében iktatják be ün-
nepélyes formák  között. A beiktatásra, 
melyen az udvarhelyi unitárius lelkész-
kör lelkészei élükön Balázs András 
esperessel, testületileg fognak  megje-
lenni, Kolozsvárról Boros György dr. 
püspökhelyettes fog  ideutazni, kinek a 
beiktatandó lelkész tanítványa volt. Az 
istentisztelet után 12-órakor tisztelgé-
sek lesznek, l órakor pedig közebéd 
a Barkóczy étteremben. Az uj lelkész: 
Kiss Sándor, ki megelőzőleg angol és 
amerikai egyetemekeh végzett tanul-
mányokat s igy az angol nyelvet is 
birja, husz éves érdemes papi műkö-
dés után, eddigi érdemeinek elismeré-
séül neveztetett ki udvarhelyi lelkésszé. 
Neve a vallásos irodalomban sem is-
meretlen. Hivei a legszebb remények-
kel tekintenek itteni működése elé. 

Előléptetés a postán. A közleke-
désügyi miniszter Szentpétery Ferenc 
temesvári másodfokú  főtisztviselővé  be-
osztott volt postafőfelügyelőt  elsőosz-
tályu főtisztviselővé  léptette elő. 

Ne vasárnapokon tartassanak 
atanitók kultur-köri gyűlései. 

Ismeretes, hogy vármegyénk terü-
lete több kulur körre van beosztva, 
amelynek tanítói havonként egyizben, 
községenként felváltva,  u. n. kultur-
gyülést kell tartsanak. A különben 
utóbbi időben helyen helyen istentisz-
telettel is egybekötött kultur-gyülések 
tartása ugy a tanítók önművelése, mint 
a nép szempontjából csak helyeselhető, 
mert a gyűlés nyilvánosságnak szánt 
részében a falu  népei okulhatnak, ugy 
kulturális, mint gazdasági szempont-
ból. 

Mi azonban e gyűléseket az egy-
házak szempontjából nézve kell ezút-
tal bírálat tárgyává tegyük. Ugyanis 
az állami tanitók nagy része — az ál-
lammal kötött szerződés értelmében — 
abban a községben valamelyik egy-
háznak kántora is. E gyűlés; illetve 
kulturkörbe be vannak osztva a tisztán 
felekezeti  tanitók is és a részvétele 
ezeknek is kötelező. A gyűlésekről 
való elmaradás pedig fegyelmi  vétség, 
melynek a legelső büntetése 500 leu 
birság 

A tanitók valamennyie — a fele-
kezeti tanítókkal egyetemben — kész-
séggel és pontosan is ellátogat e gyűlé-
sekre és mert ezen gyűléseket az 
v..ófefc>i  időig mindig valamelyik hét-
köznapra tették: semmi akadály fel 
nem merült részükről, ami a részvéte-
lüket akadályozta vona. — Ámde e 
gyűléseket ujabban és általánosságban 
mindenütt vasárnapra teszik, ami miatt 
az amúgy is sok gonddal küzdő taní-
tóink igen nehéz helyzetbe kerültek, 
mert igy vasárnap nem tehetnek ele-
get az egyházközségükkel szemben 
vállalt kántori kötelezettségűknek, mert 
a gyűlésről való távolmaradásukat a 
tanfelügyelőség  félre  magyarázhatja 
és őket bírságolhatja — és igy taní-
tóink inkább mennek a gyűlésre, mint 
hogy vállalt egyházi kötelezettségük-
nek eleget tegyenek. 

Minthogy pedig ilyen gyűlés min-
den hónapban van egy, igy minden 
negyedik héten az egyházak a szigo-
rúan odatartozó kántori segédlet nél-
kül kell tartsák az istentiszteleteiket. 
Igy az uj intézkedés nemcsak az egy-
házaknak ezen a téren eddig az állam 
által sem vitatott jogait sérti, de sérel-
mes általános szempontból ezen intéz-
kedés azért is, mert az orgona és ének 
hiánya miatt a templomlátogatottság 
még gyérebb és hiányosabb lesz a né-
pünknél, holott sok olyan törvényes 
rendelkezés van, ami a vasárnapi tem-
plombajárást elősegíteni akarja. 

Felhívjuk e körülményre szíves fi-
gyelmét a vármegye tan felügyelőségé-
nek, melynél eddig is annyi megértés-
sel találkoztunk és kérjük a tanfel-
ügyelő urat, szíveskedjék saját hatás-
körében a jövőre a kultur-gyülések 
idejét olyan napokra kitűzni, hogy a 
gyűlés ne essék vasárnapra vagy ün-
nepnapra. —s. —s. 

A vármegyei magyar párt elnöké-
nek nevenapja. Jodál Gábor dr., a ma-
gyar párt vármegyei tagozatának el-
nöke előtt ma, szombaton délkor a 
párt tagjainak képviseletében többen 
jelentek meg, hogy nevenapja alkal-
mából őt üdvözöljék. A párt bizalmát, 
szíves jókivánatait Vajda Ferenc alel-
nök meleg, szép szavakban fejezte  ki, 
mire a pártelnök hasonló szives és 
meleg szavakkal válaszolt. Jodál Gá-
bort ugyancsak melegen üdvözölte, 
mint gondnokát, a tanítónőképző ta-
nári kara és elöljárósága, s mint el-
nöküket, az ügyvédi kamara tagjai is. 

Eredeti furfanggal 
akart valaki nagyobb pénzösszeghez 
jutni Bálint József  firtosváraljai  jó-
módú földmivesnek  a kárára a közel-
múlt napokban. Nevezetthez, aki pénz-
összegek jókamatra való kölcsönadá-
sával is szokott foglalkozni,  f.  hó 16 ikáti 
a délutáni órákban egy előtte ismeret-
len székely ember állított be. Ifj.  Varga 
János néven bemutatkozott és elő* 
adta, hogy neki 30,000 leu kölcsönre 
lenne szüksége. Egyúttal átadta Bá-
lintnak egy ugyancsak Bálint József 
nevü gyalakutai névrokona levelét, 
melyben ez kijelenti, hogy a levél át-
adója megbízható ember, kinek pénzt 
kölcsönadni lehet s érte a levél irója 
jótállást is vállal. Bálint József,  aki bár 
gyalakutai névrokonát valamennyire 
csakugyan ismerte, de kézírása előtte 
ismeretlen volt, eleinte kételkedett az 
idegen személyazonosságában. Ezért 
azt kívánta tőle, nevezzen meg, illetve 
hivjon oda valakit helyből, Firtosváral-
járöi, akivel személyazonosságát iga-
zoltatni tudná. 

Minthogy a kölcsönkérő ember 
ilyen firtosváraljai  ismerősét nem tudta 
megnevezni, Bálint József  a szomszéd-
ból hivatott át egy asszonyt, kiről 
tudta, hogy bár most a községben van 
férjnél,  de gyalakutai születésű s is-
meri az odavalók nagy részét is. A 
szomszédasszony kijelentette, hogy az 
idegent látásból csakugyan Ismeri, de 
bizony a nevét nem tudja. Ez azon-
ban —• az, ugy látszik, jó kölcsönüz-
letet remélő — Bálintnak elég volt, 
hogy az idegen iránti bizalmatlanságát 
félre  téve, neki a kért 30,000 leut köl-
csönképpen kifizesse.  Ki is fizette,  azon-
ban ugy, hogy — amint a későbbi 
nyomozás megállapította — adósával 
egyidejűleg két drb. egyenkint 39,000leu 
összegről szóló váltót íratott alá. A jól si-
került kölcsönügy örömére aztán együtt 
és harmadikul: Bálint vejével, Szász Be-
njáminnál a falu  korcsmájába mentek, 
hol áldomásnak egy liter bort ittak meg. 
Innen az idegen haza indulván, Bálint 
megkérte a vejét, kisérje el adósát 
Gyalakutára s ott kicsit érdeklődjék 
utána. Gyalakután azonban az idegen 
egyszerre csak ott hagyta a nyomo-
zással megbízott Szászt, azzal, hogy 
várjon rá egy kissé az utcán, neki a 
másik utcában a sógorával van sürgős 
eligazítani valója. Ez várt várt a hi-
degben estétől szinte reggelig; ekkor 
aztán elment egy odavaló ismerőséhez, 
akinek az esetet elejétől végig elmon-
dotta, leirva az idegent, aki apósától 
30,000 leut vett fel,  őt pedig az este 
itt olyan gyanús módon a faképnél 
hagyta. A gyalakutai ismerős az elbe-
szélés után nyomban kijelentette, hogy 
az ember leírása teljesen az odavaló 
Kovács Károlyra illik s az eset hőse 
aligha lehet más, mint ő. Korán reg-
gel el is mentek Kovács Károlyhoz, 
aki azonban nagyon meglepődöttnek 
mutatkozott, kijelentette, hogy ő sem-
miről nem tud, Firtosváralján sem járt 
s alibit is tud igazolni. 

Szász Beniamin erre Kovácsot a 
községi biróhoz hívta, majd, miután ez 
nem tudott igazságot tenni, feljelentette 
az erdőszentgyörgyi csendőrőrsnél. Ez 
le is tartóztatta Kovácsot, aki azonban 
a több napi valla ás dacára is a taga-
dás mellett maradt (melyet később a 
vizsgálóbíró előtt is fenntartott).  Állí-
tása szerint, igaz, hogy 16 ikán nem 
volt otthon a községében, de előbb 
Erdőszentgyörgyön az ügyvédjénél volt 
dolga, majd innen vonaton Makfalvára 
ment, szénát akarván vásárolni. Ennek 
az alibi igazolásnak a hitelét azonban 
nagyon gyengíti az, hogy sem ügyvéd-

Yasárnap, március 25-én d u. 6 és este 9 órakor: „Páris vén csavarsója", visjáték 8 felv  - Kedden, március 27-ikén: 
„Halhatatlan királynő". - Csütörtökön, március 29-ikén: Pat és Patachon. 



2. oldal 

jét meg nem találta, sem vasúton való 
állítólagos útitársait megnevezni nem 
tudja, sem senkit, akitől Makfalván  va-
lóban szénát vásárolt volna. Beszélte 
még, hogy betért Atosfalván  többekkel 
egy korcsmába is, pálinkát inni. A megne-
vezett korcsmárosné azonban kijelen-
tette, hogy Kovácsot nem is látta, sőt 
a mondott napon ő maga betegen is 
feküdt.  Szabó Géza dr. vizsgálóbíró, 
ki Kovácsot az alapos gyanuokok foly-
tán fogságba  helyeztette, nagy körül-
tekintéssel nyomoz az érdekes és bo-
nyolult ügyben. 

SZÉKELY KOZELET 

A szabad licenmi előadások 
sorozatában f.  hó 18-án Csefó  Sándor 
tartott folytatólagos  technikai előadást 
a léghajózás  és repülés  problémájáról. 
Az Archimedes törvényén épül fel  a 
léghajózás és repülés is, akárcsak a 
vizihajózás. A levegő meghódítására 
már régen tétettek kísérletek. 1783 ban 
a melegített levegővel telt légzsákok-
bal végeztek próbákat, 1884 ben Re-
nard már a kormányozható léghajó 
első típusát hozza, mig Zeppelin meg-
valósítja a léghajózás nagy kérdését 
kormányozható és nagy terheket el-
bíró léggömbjével. A ballont ma a le-
vegőnél jóval könnyebb: világitógázzal, 
de főképpen  hidrogénnel töltik meg és 
irányítását a légcsavar végezi. A ke-
vés sulyu és nagy munkaerőt kifejtő 
hajtómotorok alkalmazasa, a váz köny-
nyü kezelhetősége a fontos,  hogy a 
nagy tért elfoglaló  és nehezen szállít-
ható aluminiumvázon kívül, a lágy, 
de erős vászonból készült ballon is 
kellő tért hódítson, mely, utóbbi, köny-
nyü szállithatása folytán,  főleg  a ha-
dászatban bír nagy fontossággal. 

A repülőgép kisebb suly hordo-
zására alkalmas, de gyors és könnyű 
járása a légipostajárat és a hadászat 
terén nagy szerepet biztosit a számára. 
Kétféle  rendszerű repülőgép van: mo-
noplán (egyfedelű)  és biplán (két fedelű) 
repülőgép. A repülés több kísérlet után 
a Blériot próbálkozásával érte meg vég-
legesen megállapítható sikerét 1909 aug. 
22-én, amidőn ő a La Manche-csatornát 
átrepülte. Ettől kezdve, ugyszólva, na-
ponként történnek ujitások, a repülőgé-
pek tökéletesítése és a repülési teljesít-
mények fokozása  terén. A léghajóval ma 
30 40 embert, mig a repülőgéppel 2-4 em-
bert lehet szállítani. A levegőnek a vizé-
hez hasonló meghódítása ma a tudósok 
nagy tömegét foglalkoztatja. 

Ez élénk figyelemmel  hallgatott, 
értékes ismertetés után Gyerkes Mi-
hály következett gyakorlati irányú elő-
adásával : a kertészet  hasznáról és gya-
korlásáról.  A kérdés két részből állván, 
ezúttal kifejtette,  példákkal illusztrálta, 
hogy a kertészet munkaszeretetre nevel, 
az egészségre jóhatásu, konyháinkat 
ellátja ízletes főznívalókkal,  asztalain-
kat finom  gyümölcsökkel, éléskamrá-
inkat, pincéinket télire való eltennivaló 
dolgokkal, s igy haszna felbecsülhetet-
len. A kertészetre és termékeinek cél-
szerű felhasználására  ki kell oktatni, 
reá kell nevelni az ifjúságot,  hogy ol-
csón és jó táplálkozást tudjanak a ker-
tészet sokféle  terményei révén a csa-
lád számára biztositani, s ezenkívül 
minden pénzt, amit kertészeti termé-
kekre kell kiadnuk, megtakarítsanak a 
háztartás pénztárában. 

Gyerkes M. az április 1-én tartandó 
líceumon folytatni  fogja  előadását a 
kertészet gyakorlásáról, vagyis a kerté-
szeti növények termeléséről. 

Mindkét előadónak, tartalmas és 
tanulságos fejtegetéseiért,  Kassay F. 
István dr. biz. elnök tolmácsolta a 80 
főből  álló hallgatóság köszönetét. 

A március hó 25-én d. u. 2 óra-
kor kezdődő líceumon Biró Lajos tart 
ismeretterjesztő, Orbán Domokos dr. 
pedig gyakorlati közegészségügyi tár-
gyú előadást. Látogassa e hasznos és 
ingyenes előadásokat mindenki! 

A műtrágyáról. 
Irta : Sz Szakáts  Péter. 

I. 

Azzal a kívánalommal fo-dultak 
egyesek hozzám, hogy mondanék vé-
leményt a műtrágyák miben létéről és 
azok jelentőségéről, mert sűrűn van 
szó ujabban ezekről, de sokan vannak, 
akik nincsenek tisztában azok lénye-
gével. Készséggel eleget óhajtok tenni 
ennek a kívánalomnak az alábbiakban. 

A kérdés megvilágítása céljából 
tudnunk kell legelőször, hogy mely 
tápanyagokat használ a növény szer-
vezetének felépítéséhez?  Bár nem fon-
tos ismerni mindeniket, mégis ide irom. 

Johnson  W  Sámuel  vegyelemzése 
szerint, a növény hamujában a kö-
vetkező elemek  taialtattak : 

Fémek  : 
kálium 
ná'rium 
calcium (mész) 
magnesium 
vas 
mangán 

Nem  fémek  : 
oxigén (éleny) 
szén 
kén 
phosphor 
silicium (kova) 
chlor . 

Az el nem égetett növényben ta-
lálható még: hydrogén (köneny) és 
nitrogén  (légeny). 

Ezeket elemeknek nevezik azért, 
mert vegyi uton sem lehet ezeket to-
vább felbontani.  Sok elem van még 
ezeken kivül, de azok minket most 
nem érdekelnek. 

A felsorolt  14 elem közül is csak 
a kálium,  calcium (mész),  phosphor 
(foszfor)  és a nitrogén  (légeny)  azok, 
amelyek különösen érdeklik a gazdát 
s azért csupán ezekkel kivánok itt fog-
lalkozni, rnint a legfontosabb  növényi 
tápanyagokkal. 

Ismerkedjünk megezekkel egyenként. 
1. A kálium  minden növényben 

benne van, de legnagyobb mennyiség-
ben a fákban  s igy azok hamujában. 
Vizben könnyen oldódik. Szapuiásnál 
a gazdasszonyok azért tesznek hamut 
a kádba rakott ruha fölébe,  hogy a reá 
öntött forró  víz kioldja a hamuból a 
káliumot s igy keresztül csurogva a 
ruhán, azt tisziitsa. Ez a lug.  Ha az 
ilyen lúgot, amelynek tapintata sikos, 
elpárologtatják, szürkés kemény tömeg 
marad vissza : a hamuzsir, amit a ke-
reskedésekben is árulnak. 

2. A calcimn, magyarul mész, szin-
tén nevezetes növényi táplálék. A ter-
mészetben kő alakban nagy mennyi-
ségben előfordul  más elemekkel ve-
gyülve. Erős tüzeléssel arra való ke-
mencékben pörkölik. Kiégetik belőle a 
kővé szilárdító elemeket s megmarad 
a tiszta mész. Mindenki ismeri. 

3 A phosphor (foszfor-nak  kell 
olvasni) a szabad természetben csak 
mésszel, alumíniummal és vassal ve-
gyülve fordul  elő. Ellenben a növé-
nyekben bőven található, az állati cson-
toknak pedig mésszel vegyülve egyik 
főrészét  képezi. Éppen azért csontok-
ból állítják elő, főképpen  az ősállatok'-
nak felfedezett  nagytömegű csontma-
radványaiból. Azokat összetörik, finom 
lisztté őrölik s azután gyenge kénsav-
val összekeverik, hogy a csont vegyü-
letéből kiszabadítsák a phosphorsavat 
s igy vizben oldhatóvá s a növények 
gyökerei által könnyen fölvehetővé  vál-
toztassák át. Ez a szuper foszfát,  ami-
lyen cimen árulják. 100 kiló ilyen mű-
trágyában 16—18 kiló, vizben oldható 
szuperfoszfátnak  kell lenni. 

4. A nitrogén  minden növénynek 
s az állati szervezetnek is igen lénye-
ges alkatrészét képezi. Legtöbb van a 
tojás fejérjében  s a vérben az állatok-
nál s az embernél és a hüvelyes ve-
teményekben a növényeknél, mint a 
paszulyban, a borsóban, a lencsében 
s más hüvelyesekben; a takarmány-
növényeknél a pillangós viráguakban, 
nevezetesen a lóherében, a lucernában 
és a hasonló növényekben. Ha a ta-
lajból a nitrogén  vegyületek hiányoz-
nak, a növény nem fejlődik. 

A levegő 79 századrészét nitrogén 
s 21 századrészéi oxigén képezi. Vagyis 
az egész levegőbirodalom 4/b e nitrogén 
s a növények még sem élnek sokáig 
az olyan talajban, amelyben nincsen a 
talaj vize által feloldható  só alakjában 
nitrogén. 

Csupán a lóhere, lucerna s más 
pillangós virágú növényekről van ujab-
ban bebizonyítva, hogy a gyökereiken 
élő apró gombák, úgynevezett: bakté 
riumok segítségével a levegőből is ké-
pesek nitrogént gyűjteni. Azért olyan 
alakban kell a talajba vinni a nitro-
gént, hogy a növények azt fölvenni 
képesek legyenek. Só alakjában. 

Az istállótrágyának a nitrogén igen 
értékes tartalmát képezi. Szabad álla-
potában egy kellemetlen, csipős szagú 
gáz, mely egy rész nitrogén és három 
rész hydrogénből áll. A tisztátalan is-
tállónak ez rontja meg s teszi kelle-
metlenné a levegőjét. 

Chilisalétrom  név alatt jön a vi-
lágon a legnagyobb mennyiségű nitro 
gén műtrágya  forgalomba.  Ez áll 1 rész 
nátriumból, 1 rész nitrogénből és 3 
rész oxigénből. Délamerikának  a Csen-
des  Óceán felőli  részén bányásszák s 
onnan szállítják Európába. 

Igen értékes műtrágyát állit elő 
nitrogénből,  mész igénybe vételével, 
a dtcsőszenlmár toni műtrágyagyár  s 
„mésznitrogén"  név alatt hozza for-
galomba. A gyár hirdetése szerint: 
19—20 százalék nitrogént és 50—60 
százalék vegyileg kötött igen haiékony 
trágyameszet tartalmaz. Ez azt jelenti, 
hogy 100 kgr. ilyen műtrágyában 19—20 
kgr. nitrogén és 50—60 kgr. mész fog-
laltatik. 

Ezekben megismertetvén a szük-
séges és használatos műtrágyákat, a 
következendőkben arról fogok  szólani, 
hogy azokat mely alkalmakkor és mily 
n ódon kell használni. 
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Makkai püspök előadássorozata 
Újból felhívjuk  a nagyközönség szives 
figyelmét  Makkai Sándor dr. ref.  püs-
pöknek f.  hó 26-31 napjain minden-
nap d. u. 6 7 ig tartandó következő 
előadásaira: 26-án, hétfőn  : Az elátko-
zott óriások. 27 én, kedden: Szomorú 
lakodalom. 28 án, szerdán: Fölszaba-
dító kötelékek. 29-én, csütörtökön: A 
vizzé változott tüz. 30 án, pénteken : 
Emberi és isteni mértékek. 31 én, szom-
baton : Isteni igazságtalanság. — Az elő-
adásokon csak felnőttek  (konfirmáción 
tul lévők) vehetnek részt. Belépő dij 
nincs, de önkéntes adományok a Re-
formátus  Nőszövetség javára hálás 
köszönettel vétetnek. Az előadások a 
ref.  kollégium tornacsarnokában 6 óra-
kor pontosan kezdődnek. 

A városi tanácsnak f.  hó 28 íkán, 
szerdán d. u. 3 órai kezdettel megint 
közgyűlése lesz, melyen folytatják  az 
1928 évi költségvetés tárgyalását. 

A helybeli Jótékony Nőegyesület 
elnöke : Jodál Gábor drné előtt az egy-
let nevében annak vezetősége, tagjai 
közül számosan jelentek meg f.  hó 
18 íkán, hogy őt nevenspja alkalmából 
lélekből üdvözöljék. Természetes, hogy 
rajtuk kivül mások is igen nagy szám-
mal voltak, kik e napról jókívánságaik-
kal megemlékeztek. 

Egyházi estély. A református  egy-
ház vasárnapi, március 25 iki egyházi 
estély ének műsora a következő: 1. 
Gyülekezeti ének. 2. Szaval: Nagy 
Pálma. 3. Ének : Szigethy Béla, Gocs-
man József,  Jodál Lajos, Gáspár István. 
4 Előadás. Tartja: Vásárhelyi János 
főjegyző,  püspökhelyettes. 5. Költe-
ményeiből felolvas:  Tompa László. 6. 
Szaval: Lévay Lajos dr. 7. Ének. Az 
estély a kollégium tornatermében tar-
tatik, kezdete d. u. 5 óra, belépés in-
gyenes. Önkéntes adományok adóra s 
más költségekre köszönettel fogadtat-
nak. Az estély rendezői: Szabó And-
rásné, Haáz Ferencné. 

1928 március 25. 

A Gyöngyvirág ujabb előadásai 
Makkai Sándor dr. Gyöngyvirág cimü 
darabját, amely táblás ház mellett 
ma, szombaton este megy először, 
hétfőn,  március 26 án másodszori és 
jövő szombaton, március 31-én har-
madszori előadásban megismétlik. A 
hétfői  előadást 8'órai kezdettel és fél 
helyárakkal, a szombatit, mint ifjúsági 
előadást 7 órai kezdettel és a helyi is-
kolák tanuló ifjúságai  részére 20 leus 
belépti dij mellett fogják  megtartani. 
A hétfői  előadás jegyei még előjegyez-
hetők a Könyvnyomda R. T. üzleté-
ben. Akik e gyönyörű darab első elő-
adását nem láthatták, azoknak ez utóbbi 
2 előadást nagyon melegen ajánljuk 
szives figyelmükbe. 

A< Udvarhelytnegyei Gazdasági 
Egyesület megbízásából Hlatky Miklós 
egyl. alelnök és Varró Elek egyl. tit-
kár f.  hó 18 án Kecsetkisfalud  község-
ben tartottak gazdasági előadásokat a 
község gazdái igen tekintélyes részé-
nek részvételével, s a férfiak  seregét 
előnyösen tarkítva az asszonyok, leá-
nyok, legények, sőt a gyermekek nagy-
száma is. Jól eső érzéssel állapithatjuk 
meg azt, hogy közsé4eink lakói mind 
tömegesebben kezdenek érdeklődni a 
közös ügy iránt, de felemelő  látni azt 
is, hogy ifjuságunk  énekben és szava-
latban dicséretre méltóan működik 
közre, egy kölönben száraz és komoly 
tárgyú előadás változatosabbá tételé-
nél. Kecsetkisfalud  népe példát mutat 
a gazdasági megértésben, hiszen onnan 
több, mint 50 régi tagja van az egye-
sületnek ; e nép megmutatta azt, hogy 
fogékony  a szép és nemes dolgok 
iránt. Amikor ezt megállapítjuk, talán 
azt sem hallgathatjuk el, hogy egy 
község lakói lelki műveltségének foka 
nagy mértékben múlik a lelki pásztor, 
a tanító, szóval: szellemi vezetői tettre-
készségén. K.-kisfalud  e tekintetben 
szerencsés volt, egy emberöltőn ke-
resztül munkált ott Menyhárt András 
esperes és évek óta igazi lelki pász-
tora Kiss István lelkész, az ő munkájuk 
gyümölcse az, hogy a kecseti népet 
ma megértésben, tisztességtudásban és 
szorgalomban példaképül lehet állítani 
igen sok község népe elé. , 

Lopás gyanúja miatt hozták f.  hó 
2-1-ikén a vizsgálóbíró elé Gergely Sán-
dor 27 éves vasúti váltókezelőt. A vád 
ellene az, hogy a vasúti gyüjtőkocsit 
még az 1926 év nyarán két ízben fel-
törve, abból bőröket, 2 drb. nagy tal-
pat és vásznat tulajdonított el. Véde-
kezésül azt állítja, hogy a lopást nem 
ő, hanem más követte el, aki őt csak 
az áruk értékesítésével bízta meg. Szabó 
Géza dr. vizsgálóbíró azonban a vizs-
gálat érdekében Gergelyt letartóztatta 
s kiterjedt nyomozást indított ez ügy-
ben, amelyben még annak idején, az 
1926 évhin is volt egy nyomozás, mely 
akkor eredményre nem vezetett. 

A Polgári Önképzőegylet legutóbbi 
— s egyúttal e szezonban: legutolsó 
— fillérestélye  is nagyon szép számú, 
figyelmes  közönség előtt folyt  le. Kósa 
János dr. eredeti és ötletes előadása és 
esy kis bohózat bemutatása voltak a 
legterjedelmesebb számok. Mind a kettő 
nagy tetszésben részesült. A kis da-
rabban- Dézsi Bözsi, Miklós József,  Mór 
Jani és Ilyés Károly ügyeskedtek. Ja-
kabos Rózsika szép hangon, kelleme-
sen énekelt, valamint tetszett Pál Elek 
éneklése és Csiki Mihály szavalata is. 
A szépsikerü estélyek sorozata ez al-
kalommal tehát méltóképpen feiező-
dött be. 

Emelkedett a puha-fa  ára. Figyel-
meztetjük a puha-fát  (fenyőfát)  eladó 
gazdákat, hogy az utóbbi időben az 
árak emelkedtek s igy ajánlatos, hogy 
eladásaiknál megfelelő  óvatossággal 
járjanak el. 

Pásztor Ferenc 56 éves fazekas-
mesternek vagyonát elárverezték, s 
mivel hosszabb időn át beteg volt, 10 
és 8 éves gyermekei ellátásáról és ta-
níttatásáról alig tud gondoskodni. Ez 
uton kéri a tehetős és jótékonykodó 
embereket, hogy nyújtsanak neki tá-
mogatást gyermekei neveltetésére. 

Az igen tisztelt vásárló közönség szives tudomására hozom, hogy üzletembe naponta érkeznek szebbnél-szebb divat-
ujdonságok, női és férfiruha-  és felöltő-szövetek,  nyersselymek, kreppek, kötött-szövöttáruk és sok más különböző 
divatdolgok. Mielőtt szükségletét bárki is beszerezné, kérem, tekintse meg raktáromat, hol minden áru a legolcsóbb 
napt árban szerezhető be. K i v á W ^ ^ : D E q R £ BÉLA 
Kész férfiruhák  2000 leutöi. Kész no, kabátok 2000 leutöl. Női és férf i gummikabátok 800 feutöl 
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Szere^ádot adott tegnap, pénteken 

este a Székely Dal- és Zeneegylet el-
nöke: Gönczy Gábor dr. ügyvéd és 
Jodál Gábor dr., mint a vármegyei 
magyar párt elnöke, tiszteletére. — 
Ugyancsak szerenáddal lepte meg az 
egylet nevenapja alkalmából alelnökét: 
Csefó  Sándor ref.  koll. igazgatót. 

A helybeli Leány klub húsvét má-
sodnapjára tervezett estélyét mult szá-
munkban már előzetesen bejelentettük. 
Az azóta folytatott  készülődések arra 
vallanak, "hogy az estély valóban a 
legkedvesebb szórakozások egyike 
lesz, mint ahogy megszoktuk, hogy a 
Leányklub minden nyilvánosság e.őtt 
való szereplését finomság,  ötletes ere-
detiség jellemezze. Ezúttal egy külö-
nösen bájos gondolat nyer szines és 
ragyogó megelevenedést a Bukarest-
szálló színháztermében rendezendő es-
télyen, a csudaszép Ezeregyéjszaka 
meséinek egyik legszebbikét mutatják 
be élőképes jelenetek sorozatában, a 
város legszebb leányainak részvéteié-
vel. Ezenkívül, természetesen, lesz tánc, 
ének és szavalat is, valamennyi a leg-
bájosabb, legkiválóbb szereplővel. Ezen-
kívül érdemes megemlíteni, hogy az 
estély jövedelméből, igazán női jóságra 
valló gondolattal, azokat a szegény nő-
ket, anyákat akarják az újszülöttjeik 
részére való legszükségesebb holmival 
ellátni, akik sokan bizony még ezt is 
nélkülözik. Maga ez a jótékony cél, az 
estély kedves és ötletes programmjá-
val együtt, a leglelkesebb pártolást meg-
érdemli. 

Gazdáink sikere az Erdélyi Gazda-
sági Egyesület kolozsvári kiállításán. 
Az Erdélyi Gazdasági Egyesület által 
Kolozsváron rendezett nemesitett ku-
korica- és burgonyakiállitás, mely már-
cius hó 4 ikén nyílt meg, mindvégig a 
közönség nagy érdeklődésével találko-
zott Ez a nagy érdeklődés, valamint 
a kiállított anyag bősége és értékes 
volta nagy jelentőségűvé tette a kiállí-
tást, melynek tanulságait annak részt-
vevői, látogatói kétségtelenül haszno-
sítani fogják.  Irányiiást szereztek ate-
kintetben, hogy célszerűbben mit ter-
meljenek s terményeiknek mely fajta 
tulajdonságait igyekezzenek megőrizni 
és fejleszteni  ? A kiállítás fényes  er-
kölcsi sikerét mutatja az, hogy annak 
tartamát a közönség óhajtására már-
cius 15-ikéig meg kellett hosszabbí-
tani. Ez általános siker mellett öröm-
mel jegyezzük fel  vármegyei gazdáink 
külön sikerét is, melynek nyilvánvaló 
jele több értékes érem, amellyel őket 
a bíráló bizottság kitüntette. Így a ne-
mesitett kukorica-vetőmagvak csoport-
jában Ugrón Zoltán (Fiatfalva)  és Sz. 
Szakáts Zoltán (Bikafalva)  aranyérmet, 
Bencédi Ferenc (Tarcsafalva)  és Gál 
Miklós (Székelydobó) pedig ezüstérmet 
nyertek. Nevezett jeles gazdáink mél-
tán szolgáltak rá munkásságukkal a 
kitüntetésre s hisszük, hogy ezutáni 
munkásságuk is az eredmények és si-
kerek további sorát fogja  részükre 
megteremni. 

A târgu-mureşi—marosvásárhelyi 
kereskedelmi es iparkamara közlemé-
nyéi : A kereskedelmi miniszter meg-
keresése alapján felhívjuk  azon keres-
kedőket és iparosokat, kiknek a ro-
mán—magyar, román—osztrák, ro-
mán—német és a román—török ve-
gyes bizottságok előtt peres ügyük 
van, hogy jelentkezzenek a kereske-
delmi és iparkamaránál összeírás végett. 
— A kereskedelmi minisztériumtól 
98—99% os rézkéneg vásárolható 
5000 kgr-on alul 24 leu kgrként, azon 
felül  23 leu ab vagon Zalatna. Minden 
közelebbi felvilágosítást  megad a Mi-
nisterul Industriei, Direcţiunea exploa-
tărilor Bucureşti. — A wieni román-
osztrák kereskedelmi és iparkamara 
értesítése alapján felhívjuk  mindazokat, 
kiknek birtokában az 1873 és 1874 
években az osztrák—magyar Staatsei-
senbahngesellschaft  által kibocsátott 
5% os kölcsönkötvények vannak, hogy 
esetleges igényeik érvényesítése és ki-
elégítése végett forduljanak  dr. Alois 
.Maritschek wieni ügyvédhez. 

A Kath. Nepszövetsegnek lapunk-
ban jelzett ünnepségei fényesen  sike-
rültek. Folyó hó 17 én zsúfolt  tem-
plomi közönség hallgatta meg László 
Ignác vallástanárnak lelkesedéstől izzó 
előkészítő beszédét. Lélekemelő volt a 
f.  hó 18 iki templomi ünnepség is, amely 
alkalommal a népszövetségi és legény-
életi jelvényeket áldották meg a Pál 
István prelátus által fényes  segédlettel 
végzett ünnepélyes mise keretében. Az 
ünnepi szónok László Ignác volt. A 
jelvényeket szép bevezető beszéd után 
Pál Isiván prelátus áldotta meg. Fé-
nyesen sikerült a délután rendezett 
Prohaszka-ünnepély is, amely zsúfolt 
közönség jelenlétében a leánykongre-
gánisták által gyönyörűen feldíszített 
Prohászka-kép előtt folyt  le. Az ünne-
pély szónokai voltak : Biró Lajos (el-
nöki megnyitó), Szabó János szentki-
rályi plébános Prohászka működésé-
nek minden irányú szakavatott mélta-
tásával, Pál István az ünnepség tanul-
ságait jelző szép beszédével. Prohász-
kára vonatkozó szavalatokat adtak elő 
Máthé László, Kabdebó Annus és Csen-
dőr Jenő, mély átérzéssel, ismert sza-
valói készséggel. Az ünnepély sikeré-
nek fokozásához  nagyban hozzájárul-
ták Kiss Elek nagy virtuozitással elő-
adott hegedü-szólója, Szabó Ilus méltó 
zongorakisérete mellett, Szabó Ilus mű-
vészies éneke, Ferenczy Annuska ru-
tinos rongorakiséretével és főgimnázium 
ifj.  zenekarának Kiss Elek dirigálása 
mellett előadott, zajos tapsokat kiváltó 
nagyszabású teljesítménye. A bevezető 
és befejező  énekszámokat a legény-
egylet tagjai énekelték. — Az elnök-
ség hálás köszönetét nyilvánítja mind-
azoknak, akik az ünnepség sikerét elő-
mozdították, akár önzetlen szereplé-
sükkel, akár a rendezésben való fárad-
hatatlan közreműködésükkel. Köszö-
netet mond Kováts Istvánnak a Pro-
hászka kép elkészítéséért és Dragomán 
Domokosnak a díszes keretezésért. Vé-
gül pedig felhívja  a csoportvezetőket, 
hogy a jelvények átvétele végett va-
sárnap mise után jelentkezzenek. 

x Keleti szövések (perzsa, szmirna 
stb.) megtanulására vonatkozólag a 
mult héten megjelent közlemény he-
lyesen ugy értelmezendő, hogy ennek 
a szövésnek a dolga teljesen különálló 
a székely szövőianfolyamtól,  bár ez 
utóbbinak az egyik vezetője is Papp 
Margit, aki a keleti szövések tanítására 
ajánlkozott A keleti szövés elsajátítá-
sára törekvők tehát Papp Margitnál je-
lentkezhetnek. Ellenben, akik a szé-
kely szövészet iránt érdeklődnek, vagy 
ilyen munkákat megrendelni szándé-
koznak, azok Lőrinczy Béláné úrnő-
höz szíveskedjenek fordulni  Bul, Rag. 
Ferdinánd (v. Kossuth u.) 62 sz. alatt. 

Az eszmét örömmel vettük, kivi-
telét készséggel pártoljuk. A jelen téli 
idény alatt rendezett ref.  vallásos es-
télyeken minden alkalommal egy-egy 
jeles példát mutató, az ifjúságra  nevelő 
hatású értekezés adatott elő. A már-
cius hó 11 én tartott bezáró estélyen, 
Csató Gabriella tanítónőképzői igaz-
gató gyönyörű felolvasásának  bevégez-
tével, felvetődött  az eszme, hogy ezeket 
az értékes tanulmányokon felépített, 
kiváló előadásokat, köznevelési érdek 
szempontjából ki kellene nyomatni és 
mentől szélesebb körben terjeszteni, 
részben az ifjúság  jellemfejlesztése  és 
munkaszeretetre való nevelése érdeké-
ben, részben megbecsülhetetlen segítő-
eszközül azoknak a vidéken lakóknak, 
akik hasonló előadásokra vállalkozni 
akarnak. Javasoljuk, hogy ezen elő-
adások sorozatába vegye be az ezt 
az ügyet intéző bizottság a Nagy János 
ur által a Polgári Önképző Egylet 
szabad líceumán, ugyancsak márc. 
11-én »A munkásokról» tartott kiváló 
nevelő előadását is, s a jó eszmét 
okvetlenül hozza megvalósításra. Sokan, 
nagyon sokan lesznek annak pártolói. 
Sohasem volt nagyobb szükség a jó 
sürü hangoztatására és mentől széle-
sebb körben való terjesztésére, mint 
ma! Gy. M. 

A vadasztársasag közleményei. Az 
udvarhelyi vadásztársaság tavaszi -köz-
gyűlésen a következő határozatok ho-
zattak : Az 1928 évi tagsági dij 600 
leu, amelyet f.  évi augusztus hó l-ig 
okvetlenül be kell fizetni.  — Revirje-
gyeket a társaság többé nem fog  ki-
adni, hanem azon kültagok, kik rendes 
taggá belépni óhajtanak s a választ-
mány őket felvételre  ajánlja, rendes 
tagokká vétetnek fel,  kötelesek azon-
ban az évi 600 leu tagsági dijon felül 
még egyszer s mindenkorra szóló 1500 
leu redukált felvételi  dijat fizetni.  Te-
hát mindazon kültag, aki rendes tag 
óhajt lenni, azonnal jelentse ezen szán-
dékát írásban a társaság titkárának. 
— Magasvad, u. m. szarvas, medve, 
őzbak lövésére a szükséges miniszteri 
engedélyt a társaság szerzi be, ame-
lyet sorsolás utján oszt ki a tagok 
között. Minazok, kik ilyen vadakra 
akarnak vadászni, igényüket már most 
jelentsék be a társaság titkáránál, ugyan-
akkor lefizetendő  a közgyűlés által 
megállapított lődij is és pedig szarvasért 
1000 leu, őzbakért 200 leu, medvéért 
500 leu, fajdkakasért  200 leu. A tár-
saság megkerülésével szerzett engedé-
lyek nem fognak  akceptáltatni. — őz-
bakot kopóval hajtatni és előle meg-
lőni tilos (vedásztörvény) — Mind-
azok, kik a fennebb  közölt rendelke-
zéseket nem respektálják, a társaságból 
azonnal kizáratnak. Vadásztársaság. 

KÖZGAZDASÁG. 
Már több izben felhívtam  a gaz-

dákat, hogy akik a Gazdasági Egylet 
uiján akarják beszerezni műtrágya-, 
lóhere-, lucerna- és szarvaskerep-mag, 
továbbá gyümölcsoltvány-szükségletü-
ket, azt jelentsék be, mert a kívánal-
maknak csak az esetben tudunk ele-
get tenni, ha gazdáink is a megrende-
lés körül teljesitik kötelességüket. A 
vetőmagvak ára a megrendelés alkal-
mával előre fizetendő  és pedig állami-
lag plombált lóheremag kilója : 75, lu-
cerna : 95 és szarvaskerep : 55, 1 drb. 
oltvány 55 leu. A műtrágya iránti je-
fentkezés  sürgősen megteendő, mert a 
már érkezett és szétosztott műtrágya 
után érkező utolsó vagonból a jelent-
kezés sorrendjében és csak azok fog-
nak kapni, akik korábban jelentkeznek. 
Akik mésznitrogén műtrágyára tarta-
nak igényt, azok alulírott utján kész-
pénzért (vagy hitelképes egyének fe-
dezeti váltó ellenében, 18% os kése-
delmi kamat fizetése  mellett, félévi  idő-
tartamra) bádogdobozban mázsánként 
850 leuért kaphatnak. A tél által agyon-
sanyargatott őszi vetések feljavítása  és 
gyomirtás céljából feltétlenül  haszná-
landó. Őszi vetésekre holdanként 40—50 
kgr. elégséges. Végtelen jó hatással 
van a második éves lóhere feljavítá-
sára, amikor holdanként 50—60 kgr. 
használandó föl. 

Önmagától tanulhat, aki a több-
termelés titkaiba be akar hatolni. 

Piaci árak. A buza: 165—175, 
rozs: 125—130, árpa: 120—130, zab : 
80—85, tengeri: 108—112, burgonya: 
32—40 leu vékánként. 

Varrd Elek, g. e. titkár. 

Kiadó : a Könyvcyemi'a Ressvfiiiyt&rias&g 
Ortorbpin—t*z<Mr»'yndta'-hi>ly 

4—6 székely fin  eszter-
gályos és kefekötő  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 kiadóliiva-
= = talban leket. = = 

Eladó himkanárik 
kaphatók Bul. Reg. 
Ferdinánd 13 sz. a. 

Hyilttér. 
K rovat közleményeiért a szerkessté nem vállat 

felelősséget. 

Értesítjük a nagyérdemű közön-
séget és pénzintézeteket, hogy Birá 
I. Dénes zetelakai lakos fiunk  seminf 
néven nevezendő tartozásáért felelős-
séget nem vállalunk. 

Zetelaka, 1928 III. 16. 
Biró I. János, 

Blri I Jánosné szül B'ró Asaa. 

Varrodát nyitottan, 
hol raiadettoamü gyermeH-rnha, fehîr-
netnB- is Kabát-mooKát elvállaló* 
Jutányos áron. Vidare pontos 0 

gyors Kiszolgálás. 
SziVcs pártfogást Hír: Jaţab Cajosaf 
Xállay ftnottslfa  $tr. Crisan (Vár-8.) 

27 szán. 

e g é r k e z t e k 
a tavaszi és nyári 
nöi és férfi  divatlapok 

és dú* tartalma, tavaszi és 
I : : nyári : : 

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

JAKABOS MIKlÓS Eötvös u. 4. 

Vásároljon a 

„Hangya"- szövetkezetben. 
V á s á r I á 8 i visszatérítéses 
rendszer, -r- Saját érdeke, 
hogy belépjen a „HANGYA" 

tagok sorába- : 

A HANGYA-szövettot IpzptUp. 
Fiók üzleteink: 

Bethlen-utca és Bethlenfalva. 

Kiadó *J azottnaI * 
' Szent Jmre-tttca 3 szám 

alatti BzltthelyisSg. 
P l i ' a Sir. Reg. Maria (Szent-
EJdUO i l U r e . n t ca ) 36 szám alatti 
3 szoba, konyha és megfelelő  mellék-
helyiségekből álló kőház. Felvilágo-
sítást ad VIDA GYULA (Saent Imre-
utca 30 szám). 

-garnitura 
——= eladó. 
Értekezni lehet: Bul. Regele 

Ferdinánd 27 szám alatt. 

S*r Halló! 9*- Halló E 
Ingó és ingatlanok eladásira, valamint ház: 
és házhelyek vételére megbízásaim vannak. 
Útlevél-beszerzéseket gyorsan és pontosan 
^ ^ ^ ^ eszközöl: Z Z ^ Z U I 

NAGY LAJOS 
Oíorheiu—8íékeiyQdvarhely 8tr. Principesa 
Elisabeta (Bethienu.) 55. — Galther-féle  hás-

ban a fapiaccal  szemben. 

Bámulatos olcsó árak HIRj?™£!£0" 
Megérkeztek az összes tavaszi divatcikkek, úgymint: női és férfi  felöltő-  és 

öltönyszövetek, mosó delinek, marokinek, zeffirek  stb. 
— — — Kérem a kirakatomban az árakra figyelni. 



4 olda: S Z É K E L Y K Ö Z É L E T 1S>28 márcins 25. 

E l e g á n s , 
s z é p , o l c s ó , , -

t a r t ó s k i é s z f é r f i . - n j . h . á . k : ,  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 

LŐBL-nél k a p h a t ó k Str. Pr. Elisabeta (volt Bethlen-u.) 13. 

Kiadó: 
a fapiac  sarkán április l-re, vagy 
15-re az ott levő heresfcedelml 
fcódé.Feiviláscositást  ugyanott adnak. 

""" Oorpui Portarailor Tribunalu'ui 
Odorhein. 

No. 634-1928 port. 

Publieaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin aceasta 

publică • ă tu b«7a d-deiaoii Nr. 2822— 
1926 ş Nr. G. 7137—1927 a Judecă-
toriei dm Odorbeiu îu f*»orul  recla 
ffiau'u'ui  Dr. Vasa şi Dr. R̂ duhp 
pentru in cărarea creanţei de 700 Lei 
si sec. «e fixeaă  termen de licitaţie 
pe 29 Martie 1928 ora 16 p m. ia 
fiţi locmui îj B «encani unda ae vor 
Vinde prin Irtitoţ'une publică judiciară 
ffio  şi ota\ă in valoare do 1500 Lsi. 
Ia caz de nevoie şi sub preţul de es 
timare. 

Pretenziunea care e de îacaseat face 
700 Lei capital, dobânzile cu 10°/, 
socotind dia — iar Spesele până acum 
stabilite de 421 Lei. 

Întrucât mobilele Cari ajung la 
licitaţie ar fi  fost  fxecate  şi de alţ i 
şi acwteatia şi ar fi  câştigat dreptul 
de acoperire licitaţ e prezentă este or-
donată Şi în favorul  acestora în seu 
z ul LX 1881 | 192. 

Odorheiu, ia 12 Martie 1928. 
Dr. Ssabó şefportărei. 

Corpul Portăreilor Tribunalului 
din Oodrheiu. 

Nr. 639-1928 port 

Publieaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin aceaata 

publică câ în baza deciziu ii Nr. 2220— 
1927 ş> No. G. 7550—1927 a Judecă-
toriei din Odorheiu în favorul  recla-
mantei eoţia lui Ferencz Ianác repr. 
prin advocatul Dr. Vass şi Dr. R duly 
pentru î:ic*. sarea cmuţ i de 6000 Lei 
st i cceBorii se fixează  termen de lici-
taţe pe 29 Martie  1928 la faţa  locu 
Ini în Oaorheiu lft  orele 12 uude se 
vor vinde prin licitaţiuu* publică ju 
dicia'ă vier de 2 ani îo valoare de 
3000 Lei. In «tu de uoveie şi mb 
preţul de estimare. 

Pretenziunea care e de îocas3at face 
6000 Lei capital, dobânzile cu 10°/, 
socotii, d dm 28 Main 1927 iar spesele 
până acum stabilite de 2021 Lei. 

întrucât, mobilele cari ajung la 
licitaţie ar fi  fost  exicvate şi de alţii 
şi tcestia şi-ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire licitaţia prezentă oste ordo-
nai ă şi îo favorui  acestora în senzul 
«rt LX.: 1881, § 192. 

Odorheiu, la 12 Martie 1928. 
Dr . Szabó ş f̂portărel. 

Kellemes, egészséges és 
legolcsóbb ivó-viz a 

homorodi borviz. 
Házhoz szállítva havonta 
9 0 len. 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 töltéa-

Convocare. 
Societatea Anonimă Cassa de Păstrare 

Economică din Zetea 
ca onoare Vă luvnă la 

adunarea generală 
ordinar & 

ce o va ţinea la 2 Apr. 1928 d  m 4 
ora Tu localul propriu coutorm parag-
raf. 8 şi 10 dtn ata'utele inBtitutu.ui. 

Program : 
1. Hoterire îa chestie majoiării capi 

talului. 
Zitos,  la 12 Martie 1928. 

Direcţiunea. 

Meghívó. 
A Zetelakt Gazdasági Takarék-Betéti 

RetzvónytarsasSg 
1928 évi ápr. hó 2 án d.  u. 4 órator 

saját helyiségeben 

rendkívüli közgyűlést 
tart, melyre a t. részvényesek az alap-
szabályok 8 és 10 § al értelmében 

meghivatnak. 
Tárgysorozat : 

1. Az alaptőke felemelése  tárgyába» 
határosat. 

Zítelaka, 1928 márc. 12. 
Az igazgatóság. 

Nr. G 3870-1927. 

Férfi-,  női- é« gvermekrnhákat 
bármilyen szinre, felelőség 
mellett f e s t  é« t i s z t i t 

SCHMITZ 
G a l l é r o k a t éa más f-hér-
nemiteket e g y h é t e n be» 
101 m o s é s f é n y e z . 

n 

I • 
I • 

I • 
I 
a 
i 

A n. é. közönség szives tudo-
mására adom, hogy 

MÜBUTOR-ASZTALOS 
• MŰHELYEMET • 
áthelyeztem Str. Regina Elisabeta 
(volt Bátharl-utca) 16 szám alá, 
ahol a legmodernebb hálósio 
feák,  ebédlők iroda és uriszobák 
raktáron kaphatók éseszakmába 
vágé épBlet portál asítaloamun-
kák a legicéltánj osabb árak 
mellett pontos idői e elkészülnek. 
Hitelképes egyéneknek rész-

letre is szállítok. 

s 
I 
I 

s 

Két " I s t á l l ó , rajta levő 
padlással és c s tt r 

azonnal bérbeadható Str. Gen. 
Mosolu(KUbfillő  u )7. sz alatt. 

i 
•sssss.....* •««• « •• ............ y • Székely János $ 

_ nÜDUior 6a epülttasnaios ţ 
P u b i i e a i u n e d e l i c i t a ţ i e . 

Subsemnatul portărel judecă oresc — » "' '*" 
aduc la cunoştibţ* publică îo *ensu! 
legii artic ui LX dm 1881 § 102 rea 
pectiv XLI din 1908 § 19 cuncă luc-
rările uraă oare 8 a. cu, car. csre 
in urma decisuri Nr. 2461-1627 al 
Judecă oriei de Ocol diu Cristur s-au 
execvat ir Dumitreoi îa favorul  exiC 
vatorului Bseric* Uaitaiă din M>hai-
leni repr. prin advecat Dr. E eke* D 
pentru iccassarea capitau ui de 5000 
Lei şi acces. prin tx<-cuţie de acope-
rire şi cari 8 au preţuit îu valoare de 
18000 L<?i se vor vinde pria licitaţ e 
publică. 

Pentru tfepluirea  acestei licita 
ţinui pa baza deciau ui Nr. G 3870— 
1927 al judrcă-oriei de ocol din Cris-
tur se fixea?ă  termicul pe 4 Aprilie 
1928 orele 17 p. m în comuna Dumit-
reui şi toţi cari au voie de a cumpăra 
sunt invitaţi prin acest edict cu obser 
varea aceia. t&  lucrile sueamintite vor 
fi  vândute î i senzul legii LX diu 1881 
§ 107 ş< 108 celor cari dau mai mult 
po lâffcă  solvirea îo bani gata şi îa 
csz liecesar şi sub preţul da strigare. 

Pretenziunea care o de incassat face 
5000 Lei capital, do» â zile cu l2 ş/ 0 
socotind din 1 lin. 1923 iar spesele 
pâc.ă acum staverite de 1583 L î. 

întrucât nobilele cari ajung la 
licitaţ e ar fi  fost  ex<cvate şi de alţii 
şi aceştia şi ar fi  căşr:gat drep'ul da 
acoperire, licitaţia prezentă este ordo 
na'ă ŞI în favorul  acestora ÎJ Beuzu! 
artic ului XLI diu 1908 § 20. 

Dit îa Cristur ia l4Mirtie 1928 
Ádám, por ă-ei. 

Üzletáthelyezés. 
A ca;y közönség azives tudomasira hoz-

tak, bogy a 

SIN 6 E R-varrógép-lerakat 
a Str. Princip*»» M»rla (B*put Imre-ntca) '6 
sziro alól a Bul. Reg. Ferdinánd tv. 
Kosiulh-utca 39 széna ala a iwtinl 
izembe belyt'ateteu at. 

Bejelentjük egyben, hogy aa uj helyiség-
ben közvetlen húsvét ntán 

dí j ta lan varró- és 
himzőtanfolyamot 

tartunk 
A tanfolyamon  részt T e h e t n e k , kiknek 

rrra igényük van, vagy uj gépet vásárolnak 
Oépek boazerséae nagyon előny*» feltételek 
mellett rézzletfitetésre  is eszaözöihetí Meg-
tekintés és tájékozódás minden kötelezettség 
nélkül. 

Jelentkesoi lehet már moit a »3INGER«-
tarrógép lerakaíban. 

SINGER BOURNE & Comp. 

Havi részletre! 
Angid gyártmányi» koffer  és családi grammeplum, enphoa, páthe-

phon már 23(0 leatól, 3 drb. slágerlemexiel, 200 drb. elsőrangú tiveL 
Villamos eljárással készalt, kristálytiszta hangú, mellékzörej nélküli 
lemezek: Odeon, Syrena, Columbia, Clausophon stb. gyártmányúak, román, 
magyar, német, francia,  angol atb. nyelven 105 leut6l fölfelé. 

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

K é s z p é n z v e v ö f n k n e k  n a g y k e d v e z m é n y ! 
Vidékiekhez gépjeink bemutatására kiutasunk! 

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

LONDON. 
Képviseli: A. Csiszár Odorheiu Str. G. Cosbuc (Bemutca) Ig/a. 

rMtmtm  mBammmmw ar mm m ma mm m mma mmé. mi 

Tribunalul Odorheiu Secţia II. 
Nr. 240-1928/4. 

P u b l i e a ţ i u n e . 
Tribunalul Odorheiu, secţia II. in 

couformitate  cu art. 15 din legea XXXV 
1874, aduc« la cueoş'ii ţă publică cu«că 
Dl. Alex<ndru G Boicetscu notar pub-
lic preluâud biroul d» notariat public 
din Cristur Săcuesc in ziua de 22 
Februarie 1928, din acei zi şi a în-
ceput activitatea aa de notar public 
la Cristur Săcuesc. 

Odorheiu, ia 6 Martie 1928. 
Pr«ş 'dinte: Grtfir-c 

Dr. M. Glosz mp. J. Borlovan mp. 
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A vllághlrU 
wInternational"-motorok (lo-Cormiok-Deeriiig) 

Maps fe-
szer-

tos n u . 
Petroleum 

üzemre 
be-

rendezve. 

Kicserél-
hető 

ho ngerrel. 
Kizarólag 
kis üze-

mekre szer-
kesztve. 

Gazdaságokban nélkülözhetetlen. - i % 3 , 6 és 10 HP. nagyságban. 
Árajánlattal és kedvező fizetési  feltételekkel  szolgál: 

Ifi. B a r k ó c z y , autogarage, Odorheiu. | 
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