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Osi erények. 
Attila, a nagy hun király az el-

lenséghez menekült alattvalóit azoktól 
visszakövetelve — keresztre feszittette. 
Mama és Attakam fiát  is ez a sors 
érte, mert, amint a latin krónikás fel-
jegyzi : nem valának szótartók. Ebből 
is látszik, mily jellemhibának Ítélhette 
ő a szótartás hiányát, bizonyára ugy 
gondolkozva, hogy aki ebben leledzik, 
képes a legnagyobbra — a zászló el-
hagyására, faja  elárulására. 

A hunok tömege tehát bizonyára 
a férfiasság  két főerényével:  a vitéz-
séggel s a szótartással dicsekedhetett. 
A magyarok s igy a székely magyar-
ság is őseik e két főerényét  örökölték. 
Vitézek voltak, s az adott szó a ke-
resztény századok alatt »szent« jelző-
jével bizonyította, hogy az még az 
Írásnál is erősebb. Az ujabb korban az 
adott szó szentségének fogalma  any-
nyira belegyökerezett a magyar lelkébe, 
hogy annak müveit osztályai a szósze-
gőt, mint nem gavallért kiközösítették 
szűkebb társaságukból, jelképesen ha-
lálra ítélték, keresztre feszitették. 

Elrettentő példa erre a marosszéki 
Biró Mihály esete, ki mint szószegő, 
s fajáruló  az 50 évekbeq, mint élőha-
lott fejezte  be megtévedt életét. 

Székely testvéreim! Az ősi eré-
nyek ápolása, ezek megtartása min-
den népnek szeme előtt kell lebegjen. 
Amely nép szakit ezekkel, nemzetét 
tagadja meg. Titeket, székely testvé-
reim, ezektől félteni  nem is lehet. 
Akadhat egy-két ember köztetek, kit 
az érdek, s esetleg a pénz ördöge ki-
vetkőztet ősi erkölcseiből, de az ilyen 
embert, ti megvetésetekkel sújtjátok. 

S méltán is, mert az ilyen em-
ber, ki társait cserben hagyja — s leg-
főbb  jónak saját önző érdekét nézi — 
— nemcsak nemzetére, de a közjóra 
is elveszett. Az ilyen embert, ha nem-
zete nem becsüli semmire, vájjon ér-
tékeli-e más nép? Nem, székely test-
véreim I Az ilyen ember más népnél, 
mint szükséges rossz, csak türt alak, 
s a legelső kedvező alkalommal, mint 
hozzá nem méltót, kilöki kebeléből. 

Minden ember fia  csak az ősi er-
kölcsök tiszteletben tartásával, s meg-
tartásával, s saját faja  boldogulásának 
szem előtt tartásával képes csak oly 
becsületes munkát kifejteni,  hogy 
annak az államnak, melyben él, üd-
vére, hasznára legyen. A önzés, kap-
zsiság, a pénz ördöge lehet öncél, de 
az ilyen ember munkáját kellő érté-
kére tudják leszállítani — megvetik. 

Székely gazda. 

x A Budapesti Nemzetközi Minta-
vásárra április 23-tól május 7-ig vi-
zűm nélkül lehet kiutazni. A vizumot 
utólag, féláron  és egy pengő kezelési 
dij ellenében április 23-tól április 26-ig 
a magyar minisztérium utlevélosztályán 
adják. Beutazáskor csak az útlevelet és 
a vásárigazolványt kell felmutatni, 
semmi egyéb formaság,  vagy irat nem 
kötelező. A vásárigazolvány alapján 
április 23 tói május 7-ig Budapestre és 
vissza, vagy bármely más irányban to-
vább lehet utazni 50%-kal olcsóbban. 
Féláru menetjegyet a magyar határon 
a kocsiban a kalauz is ad ; Budepes-
ten a vasúti pénztárnál lehet váltani. 
A román vasutakon április 30 tói má-
jus 12-ig visszautazásnál szintén 50% 
kedvezményt adnak. A vásárigazolvá-
nyok a marosvásárhelyi kereskedelmi 
és iparkamara felkérésére  az Udvar-
helymegyei Takarékpénztárnál,  Odor-
heiu, szerezhetők be 120 leuért. Maga 
a mintavásár április 28-ikán kezdődik. 

IparSgyek. 
A budapesti nemzetközi vásár f. 

évi április 28-tól május 7-ig bezárólag 
fog  megtartatni. A vásárral kapcsolatos 
kedvezmények igénybe vehetésére a 
szükséges igazolványok a marosvásár-
helyi kereskedelmi és iparkamarához 
megérkeztek, melyek darabonkint a 
kamara titkári hivatalában 120 leu el-
lenében kaphatók. A kamara a vásárra 
utazni szándékozók részére a szüksé-
ges igazolványokat postán is megküldi, 
ha az ajánlott levél-portó az igazolvá-
nyok árával beküldetik. 

A vásárigazolvány alapján igénybe 
vehető kedvezmények a következők: 

1. A vásár területén fenti  időpon-
tok között bármikori belépésre jogosító 
belépő jelvény, melyhez az igazolvány 
kiváltásakor csatolt és kitöltött utal-
vány ellenében juthat a vásárpénztár-
nál a látogató. 

2. Április 23 tói május 7-ig 50% kai 
olcsóbb vizűm, mely az eddigi gya-
korlattól eltérően kizárólag utólagosan 
Budapesten szerezhető be. (Tehát a 
vásárra utazók vizűm nélkül mennek 
át a határon.) 

3. Április 23-tól május 12-ig az 
összes magyar vasutakon 50%-os díj-
kedvezmény. E kedvezmény ugy ér-
tendő, hogy az menet csupán május 
7-ig s jövet április 28-tól május 12-ig 
vehető igénybe. 

4. Április 30-tól május 12-ig a 
visszautazásnál a lebélyegzett vásár-
igazolványok alapján a román vasuta-
kon — az express-vonatokat kivéve — 
50%-os díjkedvezmény. 

Az ipartestülethez ismételten több 
panasz érkezett be egyes iparosok el-
len, a tanoncok tuldolgoztatása miatt. 
Mielőtt e panaszok érdemi elintézésébe 
a testület bele fogna,  ismételten és 
nyomatékosan figyelmezteti  a tanonc-
tartó iparosokat, hogy tanoncaikat éj-
jeli munkára, azaz este 9 órától reg-
geli 5 óráig, nem alkalmazhatják. Mi-
után a törvény súlyt helyez a gyer-
mekkorban lévő tanoncok testi pihené-
sére, illetve testi fejlesztésére:  az is-
mételten előforduló  tömeges panaszos 
esetektől indíttatva, az ipartestület szük-
ségét érzi annak, hogy a törvény tiltó 
rendelkezésére egyes iparosok figyel-
mét azzal hivja fel,  hogy a fenti  ren-
delkezések áthágása a tanoncszerződés 
felbontását  vonja maga után. 

Több panasz merült fel  a tanon-
cok esti és éjjeli kószálásai ellen is, 
melyeket az ipartestület rendőri raz-
ziákkal vél megakadályozni. Kellemet-
lenségek elkerülése végett ezúttal is 
felhívja  az ipartestület azoknak az ipa-
rosoknak figyelmét,  akik tanoncaikat la-
kással is ellátják, hogy őket szigorúan 
őrizzék ellen lefekvéskor  és az esti elbo-
csátásukat egyszersmindenkorra szün-
tessék be. Nem engedhető meg, hogy 
a serdülő korban lévő és házi fegye-
lem alatt álló iparostanoncok tömege-
sen kószáljanak tiltott helyeken és az 
éjjel érkező vonatnál hordári teendő-
ket végezzenek. 

A város és vidéke kovács, kere-
kes, kocsi, nyerges és fényező  ipar-
társulatának mult vasárnapi közgyűlése 
a vidéki tagok népes számú érdeklő-
dése mellett zajlott le. Legfontosabb 
tárgya volt e közgyűlésnek annak az 
indítványnak elfogadása,  mely a szom-
szédos községek iparosait az ipartes-
tülethez való csatlakozásra hivta fel.  A 
közgyűlés a csatlakozást egyhangú ha-
tározattal mondotta ki és a szervezési 

munkálatok megindításával az egyes 
községek iparosait megbízta. Az ipar-
testület hatáskörének a szomszéd köz-
ségekre leendő kiterjesztésével egy je-
lentős kérdés megvalósítását indította 
meg a közgyűlés, mely ha eredményre 
vezet, kiszámíthatatlan előnyt jelent 
vármegyénk iparosainak. 

A Makkai Sándor 
ref.  püspök e heti előadássorozata váro-
sunk közönsége igen tekintélyes részé-
rjpk szellemi érdeklődéséregyakorolt leg-
utóbb domináló hatást. S hogy ez nem 
csalt szokványos ujságfrázis,  annak bi-
zonyságául elég rámutatnunk a kollé-
gium tágas tornatermét estéről-estére 
zsu bltságíg töltő közönségre, amelynek 
sora'ban állandóan helyet foglaltak  a 
legkülönbözőbb korú és foglalkozású 
emberek, köztük igen számosan más 
felekezetből  valók is. Az pedig már a 
Makkai pöspök szellemének emelkedett 
voltát, sokoldaiu gazdagságát, előadási 
módorának kellemes közvetlenségét iga-
zolta legújabban is, hogy ennek a leg-
különbözőbbb összetételű nagy közön-
ségnek minden egyes tagja lebilincsel-
ten, s bizonyára sok lelki haszonnal 
is hallgatta végig állandóan. Vallásos 
mélység, bibliai komolyság volt lénye-
gében minden szava, anélkül, hogy 
percig is egyoldalúan felekezetieskedő, 
vagy száraz és nehézkes lett volna. A 
t&rtdmi súlyt formai  könnyedséggel, 
elevenséggel párosítani; az élet izét, 
savát éreztetni a biblia, a régmultak 
eseményein, alakjain át is, — ez Mak-
kai Sándor írói és szónoki hatásának 
egyik legegyénibb titka, varázslatának 
eszköze. Mindezekhez egyházi férfiak-
nál ritka fűszert  is vegyit: mindig ter-
mészetesen ható, okos és kedves hu-
morát. Valami sajátos eredetiséget ad 
előadásának azzal, ahogy ezeket a régi 
könyvekben, látszólag, élettelenül pi-
hent alakokat, eseményeket, életre keltve, 
időnként a jóságból és bölcsességből 
összetett humor szines prizmáján át 
villantja fel. 

Előadásai során — melyek tartal-
mát ottani előadásai alkalmával a ko-
lozsvári lapok részletesen ismertették 
— átfogó  perspektívában végig tekin-
tett társadalmi és egyéni bajaink leg-
fontosabbjain:  egyházi, kulturális, po-
litikai, családi életünk mai válságain, 
legizgatóbb problémán. Szerinte e vál-
ságok legfőbb,  sőt: egyetlen oka : az 
elfordulás  a biblia igazságaitól, az, hogy 
»a só megizetlenült.« Az egyetlen hor-
gony, kivezető ut: a biblia igazságai-
nak ismét élővé tétele, az igazi szere-
tet és jóság uralomra juttatása. Olyan 
igazságok, melyeket jóhiszeműen két-
ség és vita tárgyává tenni nem is le-
het. Csak általuk áthatódni, bennük 
követendő eszményt találni. S hogy ez 
valóban meg is történhessék, ez irány-
ban nagyon sokat tett köztünk Mak-
kai püspök nemes bölcsessége, ritka 
előadói művészete. 

Meg kell még emlékeznünk egy 
a keddr előadás után történt kedves 
jelenetről, arról az ünneplésről, mely-
ben a püspök nejét a helybeli ref. 
Nőszövetség részesítette. Makkai Sán-
dorné az üdvözlést meghatottan kö: 

szönte meg. 
Befejezésül  meg kell dicsérnünk 

közönségünk állandóan megnyilvánult, 
nagy érdeklődését, példás figyelmét  és 
fegyelmét,  mellyel általában még az 
idejében való megjelenésben is pontos 
tudott lenni. Remélhetőleg, ezt az újon-
nan felvett  jószokását többé ezután sem 
fogja  levetkőzni! 

A Zetelakán orvoskodással 
foglalkozó,  Gyergyóremetéről odakerült 
Mihályi Eva cigánynő ügyéről már két 
hete röviden irtunk. Ez ügyben Szabó 
Géza dr. vizsgálóbíró a vizsgálatot be-
fejezte.  Kitűnt, hogy a furfangos  ci-
gánynő forró-fürdés  — egyébként ár-
talmatlan — «rendeléseivel® tekintélyes 
pénzösszegeket és sok egyéb holmit 
csalt össze könnyen hivő áldozataitól. 
Ruhanemű, törülköző, párnahéj, abrosz, 
tyúk (különösen a tyúkot kedvelte na-
gyon) keszkenő, volt a honorárium fá-
radságáért, melynek eredményeként be-
tegeinek általában húsvétra igérte gyó-
gyulásukat. A vizsgálóbíró vallatására 
azt adta elő Mihályi Éva, hogy azért 
próbálkozott, most az egyszer, ilyen-
formán  keresethez jutni, mert gyerme-
keit nem tudta másképpen eltartani s 
az általa ajánlott orvoslás különben 
»ha nem ártott, nem is használt*. 

Református  egyházi dalkör ala-
kult városunkban. A presbitérium meg-
bízása folytán  Szigethy Dénes által 
nemrég szervezett református  egyházi 
dalkör, amely a mult vasárnapi isten-
tiszteleten szép sikerrel mutatkozott be 
a nyilvánosság előtt, 29 ikén délután 
tartotta meg alakuló közgyűlését. A 
dalkör főcélja:  a templomi és más 
vallásos összejöveteleken énekszámok-
kal való közreműködés, hogy az a ha-
talmas egyházi munka, amely az egy-
házközségben oly szép eredményeket 
ért el, még jobban fokozódjék.  Az 
alakuló közgyűlést feledhetetlen  ün-
neppé avatta Makkai Sándor dr. püs-
pök részvétele, akit Vajda Ferenc, az 
újonnan alakult, mintegy 30 tagu dal-
kör örökös tiszteletbeli elnöke üdvö-
zölt és szép szavakkal tolmácsolta a 
dalkör ama lelkes határozatát, amely-
lyel a szeretett főpásztort  diszelnökévé 
választotta. A püspök megköszönve a 
megtiszteltetést, örömét fejezte  ki a fe-
lett, hogy az uj dalkör, mint az egy-
háznak egyik kisegitőszerve, annak 
magasztos céljait szolgálni: megalakult, 
s felhívta  a tagok figyelmét  azokra a 
szép és magasztos feladatokra,  melyekért 
az egyesületnek küzdenie kell. Az egy-
hangú felkiáltással  történt választások 
és a püspök főpásztori  áldása után, a 
gyűlést Szigethy Dénes elnök szép 
szavakkal zárta be és a tagok lelkes 
hangulatban, egy szép jövő reményé-
vel oszlottak szét. Az egyesület kar-
nagya Benkő József  ref.  elemi isk. 
igazgató lett, elnök Szigethy Dénes, 
alelnök Vizy Géza, titkár Rájk József, 
pénztáros ifj.  Nagy Dénes, ellenőrök 
Bardocz József  és György József,  kotta-
tárosok Csiki Albert és Fazakas Ist-
ván, vál. tagok: Bodrogi Albert, Bod-
rogi István, Csiki Gergely, Felméri Jó-
zsef,  Fülöp Lajos, Kerestély Ferenc, 
Kökösi József,  Török Mózes, Vetési 
Balázs és Veress György. — Akik 
egyletbe belépni óhajtanak, szívesked-
jenek a vezetőség bármelyik tagjánál 
szándékukat bejelenteni és a rendes 
próbaórákon megjelenni, amelyek min-
dig a következő időben lesznek: kedd 
este 8 órától 10 ig a két tenor, péntek 
este 8—10 ig a két basszus és vasár-
nap d. e. 11—12-ig összpróba. (R.J.) 

Az állami adóhivatal felhívja  a 
hadi rokkant-nyugdíjat élvezőket (I. O. 
V. nyugdijasokat), hogy eddigi nyug-
dijkönyveiket, nyugdíjra jogosító ira-
taikat i s 2—2 leüt felhozva,  uj nyug-
dijkönyvecskéiket minél hamarabb vált-
sák ki. 

Vasárnap, ápr. l-ín d. u. 6 és este 9 kor: P r á g a i d iák , Hans Heinz Ewers regénye után, 10 felv.  Fősz.: Gróf  Eszterházy Ágnes, Conrad Veidt, Werner 
Kraus. Mindkét előadást Halász R. zenekara kiséri. — Ápr. >~töl kezdve csak 3 előadás hetenként: vasárnap délután és este és csütörtökön este. 
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A műtrágyáról. 
Irta: Sz. Szakáts  Péter. 

II. 

Előző cikkemben megismertettem 
azokat az elemeket, amelyek szüksé-
gesek a növény teljes kifejlődéséhez. 
Megismertük, hogy azok közül főkép-
pen négy olyan elem van, amelyeket 
a növények aránylag a legnagyobb 
mennyiségben használnak fel,  minek 
következtében azok a talajból olyan 
mértékben vonatnak el, hogy ha időn-
ként a visszapótlásukról nem gondos-
kodunk, a talaj kimerül és termőké-
pessége annyira lecsökken, hogy an-
nak müvelése már nem jár haszonnal. 

Ezek az elemek — ismétlem itten 
— a kálium  (röviden csak káli,)  a cal-
cium, a phosphor és a nitrogén,  a 
melyeket azonban ilyen alakban soha-
sem veszik fel  a növények, hanem csak 
más elemekkel  vegyülten, mint vizben 
oldható  sókat.  Azért ezekről beszélve, 
ezeknek mindig a vegyületeit kell ér-
teni, de amelyekkel részletesen nem 
foglalkozhatom  ilyen rövidre szabott 
cikk keretében. 

Csupán a calciumról  kell meg-
jegyeznem, hogy az, mint elem sárga 
szinti, fényes,  nyújtható fém,  mely 
nyirkos levegőben oxigént  vonz ma-
gához, midőn elveszíti a fényét  s a 
felületén  mész képződik (Cao=Calcium-
oxid). Gazdai szempontból tehát a cal-
cium (mész) alatt annak mindig ilyen 
vagy más vegyületeit kell érteni : pl. 
calciumcarbonát,  calciumphosphat,  cal-
ciumsulfat.  Ugy a többi szóban levő 
elemnél  sem magát a fémet,  vagy a 
magányosan elemet képező nitrogént 
értjük, hanemmindig azok vegyületeit, 
ahogy a növényekben előfordulnak. 

Ha egy kat. hold földön  okszerű 
egymásutánban öt év alatt ötféle  nö-
vényt termelünk, pl. zabosbtikkönyt 
(zöldugar), búzát, lóherét,  tengerit  és 
zabot; ezek — ha a bükköny 10 mm. 
szénát, a lóhere egy-egy kaszálása 10 
mm. szénát és 10 mm. megérett ma-
got és szalmát, a kalászosok 10-10 
mm. magot, s ugyanannyi szalmát; 
valamint a tengeri szintén ilyen mérvű 
termést ad — kivisznek a talajból az 
öt év alatt 126 kg. nitrogént, 101 kg. 
kálit, 65 kg. meszet és 45 kg. foszfort. 

Ezeket 200 métermázsa (40 sze-
kér) istállótrágyával pótolni lehet, va-
gyis inkább, ha az a trágya-mennyi-
ség előre a földre  hordatott, ezt a ter-
mést egyéb kedvező körülmények mel-
lett biztosithatjuk, sőt a trágya szapo-
rításával magasabbra is fokozhatjuk. 
Csakhogy nem igen jut annyi istállói 
trágya s igy ha mégis kielégítő termé-
seket akarunk elérni, a műtrágyákat 
is igénybe kell vennünk. Tisztán mű-
trágyával célt érni nem lehet, mert a 
talajnak korhadó anyagokra is szük-
sége van, melyek annak természeti tulaj-
donságaira nagy befolyást  gyakorolnak, 
fokozzák  vízfelvevő  képességét. Aki a 
földjét  ezelőtt 2-3 évvel istállói trágyá-
val megtrágyázta, igénybe veheti a 
műtrágyát jobb termés elérésére. 

A mésznitrogénnek  edző hatása 
van, azért őszi kalászosokra fejtrágya-
képpen csak addig szórható el 40-50 
kg., amíg a tenyészet nagyon meg nem 
indult, mert a gabona sását leforrázza, 
ami késlelteti a fejlődést.  Tavasziak alá 
adható holdanként mésznitrogénből 
80-100 kg., szuperfoszfátból  100-150 kg. 
és 40 százalékos kálisóból 50-100 kg. 

A mésznitrogén  a vetés előtt 10-14 
nappal elszórandó s a talajba jól be-
munkálandó szántással, vagy boroná-
lással. Célszerű nedves homokkal vagy 
gyengén nyirkos apró földdel  keverve 
elszórni. 

Aki az elszórást végzi, ha szeles 
az idő, mindig a szél irányában vé-
gezze azt. Annak porfelhőjét  kerülje, 
hogy be ne szívja, zárt ruhát és láb-
belit viseljen. Mésznitrogénes kezével 
szeméhez, orrához, szájához ne nyuU 
jon. Szeszes italokat a kiszórás előtt 

és közvetlen utána inni nem szabad. 
Fokozott óvakodás céljából az orrlyu-
kakba vattát kell tenni. A munka után 
a mésznitrogén legjobban ugy mos-
ható le, ha a mésznitrogénes testrészt 
előbb zsirral bekenjük s utána szap-
pannal s langyos vízzel lemossuk. 

A többi műtrágya is óvatosságot 
kíván, de kevesebbet, mint a mésznit-
rogén, s azok közvetlen a vetés előtt, 
vagy plane : azzal egyidőben is elszór-
hatok. 

HÍREK. 
Március 31. 

A vármegyei tanács március 28 án 
Jodál Gábor dr., majd Elekes Dénes 
dr. elnöklete alatt tartotta meg rendes 
tavaszi ülését. Az ülés legfontosabb 
pontja a vármegye 1928 évi költség-
vetésének megszavazása volt, melyet 
a 3.400.000 leu államsegély sem volt 
képes kiegyensúlyozni. A megyei ta-
nács ujabb 1.000.000 államsegélyt 
kért az állami utakon szolgálatot telje-
sítő személyzet fizetésének  fedezésére, 
mert ezt a tanács nem akarja fizetni 
a lakoságtól beszedett taxákból, me-
lyeknek rendeltetése az utak javítása. 
— Kis- és Nagygalambfalvát  vissza-
csatolták a keresztúri járáshoz, Szentlé-
lek, Malomfalva  és Bogárfalva  közsé-
geket pedig egyesitették saját kéré-
sükre. A földadó  leszállítása iránti fel-
irat készítésével a v. tanács Sebesi dr., 
Ugrón és Elekes Dénes dr. tanácsoso-
kat bizta meg. Foglalkozott a tanács 
az ujabban nagy méreteket öltött ka-
nadai kivándorlás kérdésével is s sür-
gős segélyt kért a gazdák helyzetének 
megjavítására. 

A város 1928 évi költségvetését 
kél nap, szerda és csütörtök délután-
ján tárgyalta ismét a tanács. Két-
ségtelenül, a vámok eltörlésével felbo-
rított egyensúly megtalálása nehéz fel-
adat, de az ujabb jelek szerint, talán 
még sem lesz teljesen lehetetlen. Ez a 
piaci helypénzvámok mérsékelt feleme-
lése által mutatkozik leginkább remél-
hetőnek s éppen ezért a vonatkozó 
szabályrendelet átdolgozására, illetve 
javaslattételre az áll. választmány uta-
sítást is kapott, ami egy közelebbi köz-
gyűlésen fog  tárgyalásra kerülni. 

Halálozás. Haberstumpf  Károly épí-
tész március 27-ikén, 71 éves korában, 
városunkban elhunyt. Munkásságánál, 
puritán jelleménél fogva  közbecsülés-
ben részesült, tisztelt alakja volt tár-
sadalmunknak, Kiváló szakértelmének, 
tudásának több, kisebb-nagyobb, köz-
és magánépületünk létesülése köszön-
hető. Az utóbbi időkben azonban csa-
ládi szomorúságok — két derék fia  a 
háború alatt pusztult el — lesújtották 
s betegeskedett is; ezért visszavonul-
tan élt. Tekintélyes rokonság gyászolja, 
nagy részvét mellett temették. 

Id.  Szemerjay  Károlyné Tordai 
Juliánná 79 éves korában városunk-
ban, hosszas betegség után elhunyt. 
Ismert és kiterjedt rokonság gyászolja. 
Nagy részvéttel temették. 

v. Dósa Aladárné Káinoki Bedő 
Irma városunkban, 49 éves korában 
elhalt. A sokat szenvedett urinőben 
eszményiességért áhitozó lélek lakott, 
pár éve több érzelmes dalát je-
lentette meg, melyek szövegét és dal-
lamát is maga szerezte. Tekintélyes 
rokonság gyászolja. 

Landár  Rodziewicz  József  nyug. 
posta-távirda titkár, ügyvédjelölt, 72 
éves korában, városunkban hirtelen 
elhunyt. Temetése ápr. 2-án d. u. 5 
órakor lesz. 

Özv. Márton  Mózesné  Sebestyén 
Vilma, 62 éves korában március 30-án 
Zetelakán elhunyt. Nagy tiszteletnek 
örvendett; nagyszámú, tekintélyes ro-
konság gyászolja. 

x UJ orvos Kereszturon. Dr. Fried-
mann orvos székhelyét Parajdról Ke-
reszturra helyezte át s már orvosi ren-
delését megkezdte, Piaţa Regina Maria 
42. szám alatt (Szász-Bank fölött). 

A Gyöngyvirág előadása városunk-
ban. Egy bájos egyszerűségű, mese-
motivumokból költői lélekkel szőtt szín-
játék, — hozzáértéssel végzett, színes és 
gazdag kiállítás, diszletezés keretében. 
Egytől egyig a legkedvesebb ambició 
val, lelkes igyekezettel játszó, fiatal 
leányszereplők. Teljes zsufoltságu  te-
remben az egész előadást végig a leg-
nagyobb figyelemmel,  lekötött érdeklő-
déssel hallgató nagyközönség. Ezek 
azok a főtünetek,  amelyek mellett 
Makkai Sándor Gyöngyvirág-ja a mult 
szombat este városunk színháztermé-
ben előttünk színpadi életre elevene-
dett. A darab maga, látszólag, a leg-
nagyobb egyszerűséggel — tehát igazi 
művészettel — szinszerüvé tett mese. 
Mese, a népmesék közvetlen bájával, 
mély szimbolizmusával, ezen át szív-
ből szivbe ható nemes tanulságával. 
Tárgya is, mint a legörökebb költői 
remekeké, egyszerű: a gonoszság ál-
tal rabságban tartott jóság, amely 
ugyancsak a jóság, önfeláldozó  szere-
tet által felszabadul  és diadalt arat. 
Ám, amíg idáig eljutunk: mennyi köl-
tői részlet, könnyedségbe öltöztetett 
komoly bölcsesség, humor, akciós szín-
padi elevenség (ez utóbbinak a kissé 
vontatott cselekményü első felvonásvég 
némi rövidítése csak javára szolgál-
hatna !) Egyik-másik részlet üde bája, 
csurranó mézterhü bölcsessége, színe-
sen megcsillanó mélysége emlékezésünk-
ben a Szentivánéji álom, a Vihar mes-
teri szépségeit idézi elandalodott lel-
künk elé. Persze, itt minden magyar 
meseruhában, magyar mesehangulatot 
árasztva jelentkezik I — E tündéri 
mesejáték előadásának tökéletessége, 
sikere érdekében a tanítónőképző ta-
nári kara, ifjúsága  minden tőle telhe-
tőt megtett. A főbb  szereplők közül: 
Székelyhidy Mária (Mirkó), Jancsó 
Ibolya (Gyöngyvirág), Nagy Ilona 
(Jancsi bojtár), Rend Ilona (tündér-
királynő), mint a jóság, kedvesség 
képviselői személyi bájosságuknak meg-
felelő  alakításokkal szerepeltek. A fé-
lelmetes ördögkirály (Keresztes Nagy 
E.), az ördögkapitány (Magyary Magda), 
a sokat szenvedett, jó öreg király (Ke-
resztes Nagy I.), a derék, ősz juhász-
gazda (Szabó Júlia), a szegény asszony 
(Trózner Piroska) szintén igen lelkes 
és ügyes megszemélyesítőkre találtak. 
De el lehet ezt mondani a többi ösz-
szes szereplőkről is, mint: Duka E., 
Nagy I., Szolga E., Farkas R., Med-
gyesy E., Simon A., Tóth I., Veress 
J., Csákány E., Kubanek E., Vajda M., 
Imreh I., Zathureczky L., Miklós R., 
valamint a többi kedves és fürge  ap-
róságról, tündérről, manóról, ördögről, 
népségről — a nagyobbaktól a leg-
kisebbekig ! A diszletezés tekintetében 
Haáz Rezső tanár, Kováts I. segítsé-
gével, ismét a lehető legszebbet, első-
rendűt produkálta — ezt róluk ma már 
mondani is felesleges.  A ruhák ra-
gyogó szépsége, stilusossága az inté-
zet igazgatónője, tanárnői; Csató Gab-
riella, Dombi Kata, stb. és a növendé-
kek Ízlését, kézügyességét dicséri, a 
kifogástalan  rendezés, betanítás: az igaz-
gatónőn kivül Nagy Pálma, Nagy Ele-
mér és Lévay Lajos dr. tanárokat. Ve-
ress Gábor zenetanár az énekes sze-
replők és kar, valamint az intézeti 
leányzenekar betanítását, vezetését vé-
gezte nagy szakértelemmel. — A szo-
rongásig telt színházterem közönsége 
tetszésének az egész est alatt folyto-
nos tanujeleit adta s a nejével és kí-
séretével együtt jelenvolt illusztris szer-
zőt meleg ünneplésben részesítette. Az 
előadást, hasonló nagy sikerrel, hétfőn 
este megismételték. S még egyszer 
megismétlik ma, szombaton este is. 

Előadás az optánsperröl. Az »Ast-
ra« közművelődési egyesület udvarhe-
lyi csoportja rendezésében jövő ked-
den, ápr. 3 án d. u. 6 órakor a Buka-
resti szálló mozitermében Iliescu Miklós 
dr. állami ügyvéd előadást fog  tartani 
a magyar optánskérdésről Az egye-
sület vezetősége kéri a román és ma-
gyar közönséget, hogy minél számo-
sabban vegyenek részt az előadáson, 
melynél ingyenes a belépés. 

A Polgári Önképző Egylet szabad 
liceumi előadasai során március 25 ikén 
Biró Lajos tanár az irodalom köréből, 
Orbán Domokos dr. közegészségügyi 
kérdésről tartott nagy értékű előadást. 
Bővebb méltatásuk, anyagtorlódás miatt, 
sajnos, a jövő hétre maradt. 

A helybeli unitáriusok uj lelkészé-
nek beiktatása. A székelyudvarhelyt 
unitárius egyház felemelő  ünnepség 
keretében tartotta meg uj papjának, 
Kiss Sándornak a beiktatását március 
25 én. Az egyház hivein kivül az ud-
varhelyi lelkészkör tagjai, a testvér-
egyházak és helyi hatóságok képvise-
lői töltötték meg a templom minden 
részét. A kinevezési okmányt — mely 
az elhunyt ősz püspök végső akara-
tából készült — Vári Domokos egy-
házköri jegyző olvasta fel,  mely után 
az uj lelkész lépett a szószékre s meg-
ható, csöndes ima után hatalmas, szé-
lesen hömpölygő, uj eszmékben gaz-
dag beszédben mutatott rá a könnyű 
és nehéz élet útjaira, az élet küzdel-
meire s a keresztény lélek magatartá-
sára s végül egy pillantást vetett az 
emberi fejlődés  jövőjére. E beszéd 
végeztével Boros György dr. püspök-
helyettes meleg hangú beiktató beszéd-
ben mutatott rá a lelkész működésére 
s annak fontosságára  a mai társadalmi 
viszonyok közt. Ezek után a püspök-
helyettessel az élükön az egyházkör 
lelkészei az Ur-asztal körül helyezked-
tek el és Balázs András köri esperes 
üdvözlő szavai mellett fogadták  a ma-
guk körébe az uj lelkészt. Beiktatás 
után tisztelgések következtek, melyek 
egyrészt a püspökhelyettes személyé-
nek, másrészt az uj lelkésznek szóltak. 
Ez ünnepély során az az érzés, az a 
meggyőződés töltötte el az egyház 
tagjait, hogy békés munkásságban fog-
nak élni tovább. A beiktató ünnepsé-
get a Barkóczy-féle  étteremben rende-
zett közebéd követte, hol a pohárkö-
szöntők sorát Boros György dr. nyi-
totta meg, poharát a királyra emelve, 
utána Balázs András az egyház jelen-
legi fejét,  a püspökhelyettest éltette. 
Az uj lelkészre Németh Albert, Tamás 
Albert, Sebesi János dr. és Mattes 
evangelikus lelkész mondottak pohár-
köszöntőt, Lőrinczy István az egyhá-
zat, Halmágyi Samu az eltávozott lel-
készt, Vári Domokos pedig az ui pap-
nét éltette. 

A helybeli ref.  egyház, a püspök-
kel együtt itt tartózkodott Vásárhelyi 
János püspökhelyettes szereplésre való 
megnyerésével, 25-ikén vallásos estélyt 
rendezett. A kiváló vendég előadása 
az estélynek valóban fénypontja  is 
volt. Igazi nemes papi szelleme, szó-
noki készsége, mély gondolkodása ez-
úttal is a legszebb módon nyilvánult 
meg költői szépségekben, hasonlatok-
ban gazdag beszéde során. Igazi krisz-
tusi életre, szeretetre tanitva, megra-
gadott és felemelt,  s ez a hatás álta-
lános volt az egész közönségre. Nagy 
Pálma mély átérzéssel, közvetlen báj-
jal s Lévay Lajos dr. hatással, nagy 
rutinnal előadott szavalatai, az estély 
hasonlóan méltó, szép élményei vol-
tak. Kedves hatású volt Szigethy B„ 
Gocsman J., Jodál L. és Gáspár P. 
szép, összhangzatos éneklése is. La-
punk szerkesztője saját verseiből szin-
tén felolvasott  néhányat. 

Pásztor Miklós fazekasmester  be-
tegség és egyéb bajok miatti, rossz 
helyzetbe jutására akartuk a mult hé-
ten a jószivü közönség figyelmét  fel-
hívni, azonban a név nyomdahiba 
miatt Pásztor Ferencnek szedődött. 
Helyreigazítjuk, bár a közölt adatok-
ból az érdeklődő ismerősök úgyis meg-
állapíthatták, hogy csak Pásztor Mik-
lósról lehet szó. 

A Hargita Testedző Egylet már-
cius 30-íkán, pénteken este közgyűlést 
tartott. A titkári, pénztárosi, intézői 
jelentést helyesléssel vették tudomásul, 
valamint teljes egészében elfogadták 
az uj költségvetést. Az újra választott 
tisztviselői kar, néhány kisebb eltérés-
sel, a régi tagokból áll. 

Ş Az igen tisztelt vásárló közönség szives tudomására hozom, hogy üzletembe naponta érkeznek szebbnél-szebb divat-
íj újdonságok, 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 
Şj napi árban szerezhető be. 
| Kész férfiruhák  2000 leutól. 

Kiváló tisztelettel: DEGRO BÉLA. 
Kész női kabátok 2000 leutól. Női és férfi  gummikabátok 800 leutól. 1 
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1928 április 1. SZBKELY KOZELET 3 oldal. 
Makkai püspök Székelykereszturon. 

A Székelykereszturi Református  Nő-
szövetség, amely — élén ügybuzgó 
elnökével: dr. Gyárfás  Pálnéval — ál-
dott egyháztársadalmi munkát végez, 
f.  hó 25 én fényesen  sikerült estélyt 
rendezett. Ekkor mutatták be művészi 
előadásban Makkai Sándor dr. püspök 
Gyöngyvirág c. gyönyörű mesejáté-
kát. A rendezőség az előadásra meg-
hívta az illusztris szerzőt is, aki nejé-
vel együtt jelent meg ott a meghí-
vásra. Az előadás előtt a püspök Nagy 
Lajos lelkész üdvözlő szavaira vála-
szolva, klasszikus szép beszédet is 
mondott a nőszövetségek céljáról és 
rendeltetéséről. Beszéde befejező  ré-
szében a hasonló célú egyesületekkel 
való testvéri munkára buzdította a 
helyi szövetséget. A beszéd elhangzása 
után a szereplők közül egy kis tündér 
(Nagy Sárika) lépett elő és szép virág-
csokrot nyújtott át a püspöknének. Az 
előadáson a rendezők által a mesék 
káprázetos birodalmává varázsolt szín-
padon a helyi műkedvelők egész gár-
dája kelt művészi versenyre, hogy 
Gyöngyvirág mesebeli történetét minél 
tökéletesebben vigye a közönség elé. 
Azok neve, akik közreműködésükkel 
feledhetetlen  élvezetet szereztek a kö-
zönségnek : Brandner Endre (király), 
Sófalvi  Margit (Gyöngyvirág), Borbáth 
István (Mirkó), Kovács Mariska (sze-
gény asszony), Kovács Ernő (Jancsi), 
Nagy Béla (ördögök királya), Hadnagy 
Erzsébet (tündérkirálynő), Derzsi Zol-
tán (Brumbrum), Szakái István (ud 
varmester), Csiki Sándor (őrszem), 
Kolumbán Jenő (számadójuhász gazda), 
Kovács József  (öregember). A szerep-
lők betanítását és a darab rendezését 
Szemerjay Károly végezte. Az ő fára-
dozásainak és művészi érzékének kö-
szönhető első sorban a magas szín-
vonalon álló előadás. A rendezés leg-
főbb  irányitója dr. Gyárfás  Pálné volt, 
aki körültekintő és mindenre kiterjedő 
nagy figyelemmel  Keresztúr egész tár-
sadalmát megmozgatta és megnyerte 
ennek a páratlanul szépen sikerült es-
télynek. Mindenekben segítőtársa és 
lelkes munkatársa volt az elnöknőnek 
Tamás Ilonka, a nőszövetség tevékeny 
titkárja. Oroszlánrésze van a rendezés 
kiváló sikerében Tolvaly Tibornénak, 
aki Szakái István ref.  tanítóval az éne-
keket betanította, minden próbán részt-
vett s éber figyelemmel  vigyázott arra, 
hogy a legkisebb szereplő is a legmü-
vészibbet produkálja. A tündértánco-
kat lovag Supertiné művésznő taní-
totta be, az énekeket zongorán Bencze 
Lulu kisérte nagy precizitással. A sugó 
fárasztó  munkáját Nagy Rózsika vé-
gezte. Adleff  Richárdné, Kiss Lajosné, 
Osváth Árpádné, Bálint Daniné, Szi-
lasi Jenőné, Bányai Jánosné, Farkas 
Sándorné, Hadnagy Károlyné, Pap 
Samuné, Csiki Károlyné, Suboni 
Athanázné, Nagy Lajosné, Szakái Ist-
vánné, Brandner Endréné, Nagy Bé-
láné, György Jánosné, Simó Mózesné, 
Radó Istvánné, Muszták Sándorné, ifj. 
Lőrinczy Jánosné és a rendezőség va-
lamennyi tagja odaadó lelkesedéssel 
fáradoztak  az estély sikerén. — A nő-
szövetség közkívánatra szombaton este 
másodszor is előadja a Gyöngyvirágot. 

Egy nagyon rossz és undort keltő 
szokásra kell rámutatnunk, amely szo-
kás városunkban széltében-hosszában 
divik. Igen sok háztól nemcsak a szenny-
vizet öntik ki az utcára, ugy, hogy sok 
helyen a legszárazabb időben is sáros 
az utca, hanem ételmaradékokat, tolla-
kat, csontot is az utcán szórnak el. 
Akiben nincs kifejlődve  a tisztaság 
érzete, vagy nem undorodik attól, hogy 
utcáink piszokkal vannak tele, azt a 
rendőrségnek kellene megtanítania arra, 
hogy az emberiségnek még a tiszta-
sággal szemben is vannak kötelességei! 

Húsvéti határkerülés. Felhivatnak 
mindazok, akik a szokásos húsvéti ha-
tárkerülésben részt akarnak venni, szí-
veskedjenek Pálffy  István szállítónál 
jelentkezni. Semmiféle  más szalag vi-
selése, csupán a pápai szín: fehér  és 
sárga — van megengedve. 

Róm. kath. hivek figyelmébe.  A 
székelyudvarhelyi róm. kath. egyház-
község egyháztanácsi az egyházijáru-
lékok begyűjtésével Márton János nyug. 
tisztviselőt bízta mag. F. évi április hó 
1-től tehát minden egyházijárulék az 
ő kezéhez fizetendő,  Szent Imre utca 
30 szám alatti lakásán. Midőn ezt az 
egyházközség tagjainak tudomására 
hozzuk, egyben szeretettel kérjük hí-
veinket, szíveskedjenek járulékaikat — 
ha részletekben is — lehetőleg ponto-
san fizetni,  mert a késedelmes fizeté-
sek miatt sok kellemetlenség és fölös-
leges kiadás származik s e mellett az 
egyházközség is állandóan fizetési  za-
varokkal küzd. Az egyháztanács. 

Nyilvános köszönet. A székelyke-
reszturi Református  Nőszövetség el-
nöksége ezúton is hálás köszönetet 
mond mindazoknak a szereplőknek és 
rendezőknek, akik a »Gyöngyvirág« 
márc. 25-iki előadásán közreműködtek 
és annak fényes  sikerét biztosították. 
Úgyszintén köszönetet mond a m. t. 
közönségnek a megjelenésért és azért 
a lelkes pártfogásért,  amelvben az es-
télyt részesítették. 

A halybeli iparos tanoncok egy 
része, ugy látszik, abban találja kedv-
telését, hogy esténként a tanoncisko-
lából kijövet az útjába akadt nőket, 
ha azok férfi-kisérő  nélkül vannak, 
trágár szavakkal illeti és meg is lök-
dösi. Első sorban a mestereknek, má-
sodsorban s főleg:  az iparostanonc-
iskolai tanszemélyzetnek szives figyel-
mét hivjuk föl  arra, hogy a tanoncok 
ezen tekintélyes részének durva és 
tisztességtelen lelkületét igyekezzenek 
művelni, mert aki ilyen korban csak 
durvaságban leli kedvét, az egész éle-
tében durva, műveletlen marad. 

A posta figyelmébe.  (Panaszos le-
vél). A mult napokban a helybeli pos-
tán egy táviratot adtam föl.  A távirat-
ért fizetett  összegből visszakaptam 1 
leüt és 1 drb. ma már értékét vesztett 
50 banis segélybélyeget. Kérdezem, 
nemcsak a magan, hanem a nagykö-
zönség nevében, a helybeli postahiva-
tal t. vezetőjétől, hogy a román állam 
tekintélyével egyáltalán összeegyeztet-
hetőnek tartja-e azt, hogy pénzérték 
helyett egy ma már értéktelen papir-
darabkávaí elégíttessék ki az, akinek 
a postán pénzt kellene visszakapnia. 
Nem az a kiválóképpen fontos,  hogy 
én, vagy más, száz vagy ezer 50 50 
bani erejéig károsodik, hanem az a 
különös, hogy ilyen dolgot éppen egy 
állami hivatalban követnek el, amely-
nek ilyen tekintetben is mintaszerű 
korrektséggel kellene előljárnia, példát 
mutatnia. (—) 

KÖZGAZDASAG. 
Mégis csak tavasz lesz ! Már meg-

tarkult a mező s a hónapokig zár alatt 
levő juhnyáj már kimerészkedik a me-
zőre, a gazdák nagy örömére, mert 
ugyancsak üresek lettek a szénapad-
lások. Jó pár év óta a gazda takar-
mányáért még a munkabért sem kapta 
meg s most tavaszra kelve (dacára 
annak, hogy nálunk általánosságban 
elég jó volt a mult évi takarmányter-
més), oly magasra ugrott föl  az ár, 
hogy pár hónap alatt két állat árának 
egyike feltétlenül  felemésztődik  az ál-
taluk elfogyasztott  takarmány árában. 
Hiába, a lehetetlenségek idejét éljük, 
amikor legkevesebb a pénz, akkor jön 
egy másik veszedelem, amely a gaz-
dák legnagyobb részét újra anyagilag 
teszi tönkre. Nagyon is ráférne  a gaz-
dákra egy jó ár valamelyes gazdasági 
termény után, de a takarmány árának 
ily nagy arányú felemelkedése,  a leg-
alacsonyabb állatárak mellett, kész ka-
tasztrófa. 

Ismételten felhívom  a gazdákat, 
hogy akiknek a folyó  év tavaszán 
szuperfoszfát  és mésznitrogén műtrá-
gyákra, lóhere-, lucerna-, szarvaskerep-

magvakra és gyümölcs-oltványokra 
szüksége van, sürgősen azonnal jelent-
kezzenek, mert csak ez esetben lehet 
eleget tenni a kívánalmaknak. A mag-
vak ára a megrendelés alkalm ával 
fizetendő. 

Piaci árak. A buza: 160—165, 
rozs: 125—130, árpa: 125—130, zab: 
80—85, tengeri: 110—115, burgonya: 
25—30 leu vékánként. 

Varrd Elek, g. e. titkár. 

Az őszi vetések tavaszi ápolása. 
Irta: Sz. Szakăts  Pitar. 

Minden gazdának mélyen érde-
kébe vágó kérdés ez idő szerint az, 
hogy vájjon, hogy teleltek az őszi ve-
tések a rettentő hosszú s mondhatni, 
állandóan fagyos,  hideg tél alatt ? 

Biztositék-e a vetések megmara-
dásának az, hogy a korán leesett és 
többször pótlásban részesült hó fagyos 
földre  hullott s a talaj párolgása igy a 
minimumra csökkent. Ez annyiban 
megnyugtató volna, hogy a nagy hó 
alatt, remélhetőleg, nem pállottak ki a 
a vetések, a mi megszokott történni, 
ha meg nem fagyott  talajra hull a 
vastag hóréteg. 

Jó azonban idejében a tavasz nyil-
tára s a jeges hő alul kikerülő vetések 
más bajára vetni a tekintetünket. A 
víznek az a természete, hogy a fagyás 
pillanatában kiterjed, kitágul. Erről 
könnyű meggyőződni az által, ha két 
üveget megtöltünk vizzel. Az egyiket 
bedugjuk jól, a másikat nyitva hagy-
juk s kitesszük a hidegre. Ha egy bi-
zonyos idő után megnézzük, amikor 
már a fagyás  bekövetkezett, azt ta-
pasztaljuk, hogy a nyitva hagyott üveg-
ből kifutotf  a viz s az üveg nyakán 
ugy, mint bent az üvegben, jéggé fa-
gyott; a bedugott üveg pedig elrepe-
dett s a repedt nyíláson kinyomult viz 
is megfagyott. 

Ez mindig épp a fagyás  pillana-
tában történik, mikor olyan erőt fejt 
ki a viz, hogy a kemény kősziklát is 

megrepeszti. Ugyanez történik a föld-
del, a müvelés alatt levő talajjal is. A 
benne levő viz megfagyása  következ-
tében az is kiterjed, felduzzad  s mert 
a növények gyökerei nem birnak az-
zal a rugalmassággal, hogy a föld  eme 
pillanat alatt történő kiterjedését kö-
vethetnék, elszakadoznak. Megtörténik 
ez főképpen  a müvelés alatt álló őszi 
gabonafélék  gyökérzetével. 

Ha a tavasz nyiltával ezen szo-
morú helyzetükben segítségre nem ta-
lálnak, a bekövetkező tűző napsuga-
rak hatása alatt a talaj felduzzadt  fel-
színe hamar kiszárad, az elszakado-
zott gyökerek mélyebbről nem tudván 
nedvességhez jutni, hamar elszárad-
nak s az egész növény tönkre megy. 
Úgyde módunkban álla segítés.Amint 
annyira pirkad, szikkad a föld  felü-
lete, hogy nem ragad s munkaesz-
közzel reá lehet menni, nyomban meg 
kell hengerelni az őszi vetéseket. Igy 
a felduzzadt  feltalajt  össze- s a gyöke-
rekhez nyomjuk. Ez által létre hozzuk 
a talaj részei között a hajcsövességet 
s ezzel módját ejtjük, hogy az alsó 
nedvesség felszívódik,  a gyökerek táp-
láló nedvekhez jutnak, uj gyökérsar-
jakat hajtanak és megindul a tenyé-
szet. És tapasztalni fogjuk,  hogy né-
hány nap alatt a vetésünk szépen meg-
zöldül. 

Éz azonban nem elegendő, mert 
ha a talajunk felszíne  igy összenyomva 
marad s főképp,  ha eső nem követ-
kezik, nagyon kiszárad s bádgyadt 
lesz a vetésünk. Egy hét múlva a 
hengerelés után könnyű boronát vi-
gyünk s azzal gondosan meg kell já-
ratni. Most ellenkező munkát kell vé-
geznünk, mint amit a hengerrel tettünk. 
Miután a gyökerek megerősödtek, meg 
kel lazítani a talaj felszínét,  hogy a 
hajcsövességet megbontsuk s megaka-
dályozzuk a tápláló nedvesség elilla-
nását. Nem kell aggódni amiatt, hogy a 
borona meghuzgálja a növényekel s 
néhány tövet ki is tép. Dusán pótolja 
a többinek gyönyörködtető szép fejlő-
dése. 

Kiadó: a Könyvnyomda Részvénytánaaic 
Odorhein—Székelyndvarhely 

Hirdetmény. 
Alulírott pénzintézetek, miután a kölcsönök ka-

matlábát már leszállították, tudatják t. ügyfeleikkel, 
hogy a náluk elhelyezett takarék- és folyószámlái  be-
tétek kamatlábát április hó 1-től kezdődőleg, a tőke-
kamatadó betudásával, 14, illetve 12°/0ra leszállítják. 

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

Dic8Ő8zentmártoni Ált. Hitelbank Segesvári Egy. ipar és jelz.-bank 
fiókja,  fiókja, 

Udvarhelymegyei Takarékpénztár rt. 

Dela judecătoria din Cristur. 
Nr. G. 3131-1927. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul grefier  prin aceasta 

publică, că îa baza deciziunii Nr. 
3131—1927 a judecătoriei din Cristur 
îa favorul  reclamantului Fried Ignác 
repr. prin advocatul Dr. Fodor Boldi-
zsár dom. in Crigtur pentru incassarea 
creanţei de rtştaiţiere 4346 Lei şi 
accesorii se fixează  termen de licitaţie 
pa 12 Apéilie 1928 orele 3 d. m. la 
faţa  locului îu comuna Firtăauş unde 
se vor vinde prin licitaţiuae publică 
juiciara cai, car, ham, fâo,  coşuri de 
stupi ai etc. în valoare de 36700 Lei. 
In caz de nevoie şi sub preţul de es-
timare. 

Pretenziunea care e do incassafface 
4346 Lei dobânzile de 12'/s socotind 
din 1 Maiu 1927, iar spesele pâoă 
acum staverite de 862 Lei. 

întrucât mobilele cari ajung Ia 
licitaţie ar fi  fost  execvate şi de alţii 
şi aceştia şi-ar fi  căitigat dreptul de 
acoperire licitaţia prezentă este ordo-
nată şi îu favorul  acestora îa senzul 
art. LX. 1881 § 192. 

Cristur, la 21 Martie 1928. 
Âdftm,  grefier. 

C l - J ' a Str. Reg. Maria (Ssent-
L l d Q O Imre-ntca) 36 szám alatti 
3 szoba, konyha és megfelelő  mellék-
helyiségekből álló kőház. Felvilágo-
sítást ad YIDA GYULA (Szent Imre-
ntca 30 szám). 

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

Bámulatos olcsó árak 
Megérkeztek az összes tavaszi divatcikkek, úgymint: női és férfi  felöltő-  és 

öltönyszövetek, mosó delinek, marokinek, zeffirek  stb. 
Kérem a kirakatomban az árakra figyelni. — — — 
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LŐBL-nél kaphatók Str. Pr. Elisabeta (volt Bethlen-u.) 13. 

I 
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Jégszekrényeket 
olcsó árban, részletfize-
tésre is elad a Jéggyár 
Fel világosítást ad és el ő-
j e g y z é s e k e t elfogad: 

Szöllősl Samu irodája. 
Corpul Portăreilor Tribuaalului 

din Odorheiu. 
No. 750-1928. 

Publieaţiune de lictaíie. 
Subsemnatul portărel prin Eceasta 

publică, că îo baza deriziuni Nr. 
5813 şi Nr. G. 8131—1927 a Ju 
dtcătoriei d'n Odorheiu îo favorul  rec-
lamantului D gró Bel» repr. pria 
advocatul Dr. Kanssy F. I pentru înca 
saera creanţei de 4155 Lei şi acco-
sorii se fixează  termen de licitaţie pe 
4 Aprilie 1928 orele 11 m. p. la faţa 
Iccului îu Odorheiu unde se vor vinde 
prin licitaţ'uae publică judiciară mobi-
lele casnice îo valoarcde 4900 Lei. Ia 
caz de nevoie şi Bubpreţul de eBtimare. 

Pretenziunea care e de încaBsat face 
4155 Lei capital, dobânzile cu 12°/, 
socotind din 15 Âug. 1927 iar spesele 
până acum stabilite de 1270 Lei. 

întrucât mobilele cari ajung a li 
citaţie ar fi  fost  execvate şi de alţii 
şi aceştia şt ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire, liţitaţia prezentă este ordo-
nată şi îu favorul  acestora îs senzul 
art. LX. 1881 §. 192. 

Odorheiu, la 12 Mart. 1927. 
Dr . Szabó şefportărel. 

Corpul Porturilor Tribunalului 
Odorheiu. 

No. 641-1928 port. 

Publieaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul por*ărel prin aceasta 

publică (ă îu baza deriziunii Nr. 4447— 
1927 şi Nr. G. 7365—1927 a Judecă-
toriei diu Odorhaiu îa favorul  rccla-
mantu'ui Dr. Vass şi Dr. Baduly 
pentru încasarea creanţei de 1186 Lei 
şi scc. se fixea'/ă  termen de licitaţie 
pe 5 Aprilie 1928 ora 17 p. m. la 
faţa  locului îi Satuî-Mare unde se vor 
vinde prin liciUţiune publică judiciară 
cai, ovăs in valoare de 12000 Lei. 
In caz de nevoie şi sub preţul de es-
timare. 

Pretenziunea care e de îacassat face 
1186 Lfii  capital, dobâuzila cu 11% 
socotind din 25 Sept. 1925 iar Bpesele 
până acum stabilite de 1158 Lei. 

întrucât mobilele c»ri ajung la 
licitaţie tr fi  fost  execvate şi de alţii 
şi oceetestia şi ar fi  câştigat dreptul 
de acoperire liciUţ>e prezen'ă este or-
donată şi îo favorul  acestora îa sen-
zul LX 1881 § 192. 

Odorheiu, la 12 Martie 1928. 
Dr. Ssabó şefportărel. 

Varrodát nyitottan, 
bol mittdennamB gyerineK-ruha, fehir-
nemű- {5 Kabát-mnnKát elVátlaloK 
jutányos áron. Vidare pontos is 

gyors Kiszolgálás. 
5ziV«s pártfogást K*r: JaKab lajosní 
Hátlay AnnnsHa Str. Crisan (Vár-n.) 

27 szám. 

wr Halló! Halló I 
Ingó és ingatlanok eladására, valamint háx 
és házhelyek vételére megbízásaim vannak. 
Útlevél-beszerzéseket gyorsan és pontosan 
Z^ZZZ^^ZHZ eszközöl: I ^ ^ H I ^ I 

N A G Y LAJOS 
Odorheiu—Székelyudvarhely Str. Principesa 
Elisabeta (Bethlen u.) 55. — Galther-féle  ház-

ban a fapitccal  szemben. 

Üzletáthelyezés. 
A nagy közönség Bzivea tudomására hoz-

zuk, hogy a 

S1NGE R-varrógép-lerakat 
a Str. Principesa Maria (Szent Imre-utca) 3 
szám alól a Bul. Reg. Ferdinánd (v. 
Kossuth-utcai 39 i z im alá a postával 
szembe helyeztetett at. 

Bejelentjük egyben, hogy az nj helyiség-
ben közvetlen húsvét után 

dí j ta lan varró- és 
himzőtanfolyamot 

tartunk. 
A tanfolyamon  részt vehetnek, kiknek 

rrra igényük van, vagy uj gépet vásárolnak. 
Gépek beszerzése nagyon előnyös feltételek 
mellett részletfizetésre  is eszftözölhetS.  Meg-
tekintés és tájékozódás minden kötelezettség 
nélkül. 

Jelentkezni lehet már most a >SINGER«-
varrógép- lerakatban. 

SINGER BOURNE & Comp. 

Dela Judecătorie din Cristur. 
Nr. G. 1677—1927. 

PuMicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul grefnr priu aceasta 

publică că îu baza dtciziuni Nr. 
891—1927 a judecătoriei din Cristur 
secbeatr&te la 6 Maiu 927 îu favorul 
reclamantului Hegyi Moózea repr. prin 
adv. Dr. Viola Sándor peatru incassa-
rea creanţei de 9100 Lai şi accesorii 
ae fixează  termen de licitaţia pa 5 
Aprilie 1928 orele 15 p. m. la ftţi 
locu'ui îa Potumbeni Mari unde se vor 
vinde prin licitaţ'une publică judicia-ă 
obiecte cas&ice îa valoare de 8600 
Lei. In caz de nevoie şi fub  preţul 
de estimare. 

Pretenziunea care e de incassat face 
9100 Lei dobâazile cu 10°/. Bccotind 
din 30 Aprilie 1924 iar Bpesele pâ'ă 
acum Btaverite de 8459 Lai. 

întrucât mobilele cari ajung la 
licitaţie ar fi  fost  execvate şi de alţii 
şi aceştia şi ar fi  căitigat dreptul de 
acoperire licitaţia prezentă este ordo-
nată şi în favorul  acestora în senzul 
ari. LX. 1881 § 192. 

Odorheiu, la 15 DÎC. 1927. 
D r . Szab6 şefportărel. 

Corpul Portăreilor Tribunalului 
din Oodrheiu. 

Nr. 639-1928. port. 

Publieaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin aceaRta 

publică, că îa baza deciziunii Nr. 1238— 
1923 ş No. G. 7884—1927 a Judecă-
toriei din Odorheiu în favorul  recla-
mantei văd. lui Sándor Mózes, repr. 
prin advocatul Dr. Vass Lsjos pentru 
încasarea creanţei de 9467 Lei şi 
accesorii se fixează  termen de lici-
taţie pe 3 Aprilie 1928 la orele 18 
p. m. la faţa  locului îo Bră Ir şti, ucide sa 
vor vinde prin licttaţiuue publică ju-
diciară : junincă, o^ăî, cucuruz, ceapă 
în valoare de 8300 Lai. In cu» de ne-
voie şi sub preţul da estimare. 

Pretenziunea care e de încassat face 
9467 Lei capital, iar spesele până acum 
Btabilite de 1360 Lei. 

întrucât mobilele cari ajung la 
licitaţie ar fi  fost  execvate şi de alţii 
şi aceştia şi-ar fi  câştigat, dreptul de 
acoperire licitaţia prezentă este ordo-
nată şi îa fevorul  acestora în senzul 
art LX.: 1908, § 20. 

Odorheiu, la 12 Martie 1928. 
Dr. Szabó şefportărel. 

Xiadí azonnal elfoglalható a 
g ^ i Szent Jmrc-ntca 3 szám 
alatti fizlítbelyisíg. 

Havi részletre! 
Angol gyártmánya koffer  és családi grammophon, euphon, páthe-

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

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

írógépek:  Underwood,  Premier,  Remington, Corona,  Ideal sfb,  márkák,  hordozha-
tók,  bőrtokkal,  3'U  kg  sulyu,  bármilyen  nemzeti  nyelv  betűivel,  10 000 leutól  föl-

felé.  Nagy  irodai  gépek  13 500 leutól  fölfelé. 
Vőlegény-,  menyasszony-hozománybiztositás,  kölcsönös  halálesetbiztositás  stb 

nagyon  előnyös  feltételekkel. 
Standard- l f lach ine-Company  LONDON. 

Kép- M n C I C 7 Á D Odorheiu Str. G. Cosbuc 
viseli: (volt Bem-Utca) 12/a. 

Férfi-,  női- és gyermek?uhákAt 
bármilyen szinre, f elelősség 
mellett, f e s t  é* t i s z t i t 

SCHMITZ 
Gallérokat és más frhér-
nemiieket egy h é t e n be-
lül m o s é s f é n y e » . 

Jrí/'ffi  ti 
mmmk* 

Kárpitos műhelyemet 
éprilis 1 én Bul. Reg. Ferdinánd (v. 
Kossuth u) 16 sz. alá (Kassay bodega 

udvarába) helyezem át. 
Elvállalok mindennemű e szakmába 

vágó munkák«t u. m.: uri és női gar-
nitúrák heverő díványok, mairácok és 
mindenféle  diszitíaek, függönyök  fel-
tevése és elkészítése, diszpárna min 
tázás, bármilyen minta szerint, pony-
vák, rolettek stb. 

Llsöranflu  kivitel. Szolid árak. 
A nagyközönség további szives tá-

mogatását kéri: 
Kovács Gerge ly 

kárpitos. 

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

és dús tartalmú, tavaszi és 
: : nyári : : 

m i n t a - s z ö v e t e k , 
melyekből már 2000 leutól 
női kosztümöt, vagy felöl-
tőt, vagy 1 rend férfi  ruhát 
vagy felöltőt  legújabb 
m i n t a szerint késeitek. 

JAKABOS MIKLÓS Eötvös-u. 4. 

| A hírneves Göricke és Opel-kerékpárok 
5 minden nagyságban kaphatók, férfinak,  nőnek, fiúnak  és leánynak, 
• előnyös havi részletfizetésre  is. Ugyanilyen ha>i részletfizetésre  kap-

• Ía?rófgéVeknuBacsics József vaskereskedé-
• cAKnn nr lnphoi i i Ugyanott Hoffher  és Schrantz-féleésmagyar-
• b c l l c l l UUUIIIGIU. állami cséplőgépekről árajánlattal szíve-

s t A c s é p l ő g é p e k 3 évi t ö r l e s z t é s r e . sen 
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A világhírű \ 

î „ I n t e r n a t i o n a l " - m o t o r o k (Mc-Oormick̂ ering) j 

szer-t. 
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Petroleum 
üzemre 

be-
rendezve-

ft-

Dlilíl 
Kicserél-

hető 
hengerrel. 
Kizárólag 
kis üze-

mekre szer-
kesztve. 

Gazdaságokban nélkülözhetetlen. -I1/», 3,6 és 10 HP. nagyságban. 
Árajánlattal és kedvező fizetési  feltételekkel  szolgál: 

Ifj. B a r k ó c z y , autogarage, Odorheiu 
n w i f f i v i i i i  • i mim*mm mm mm mm a mmmmmmmmma mmmam* 
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