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Karácsony 
ünnepének hangulata árad szét min-
denfelé.  A szerető szülők már meg-
vásárolták a kicsiny, tűlevelű fákat  s 
titokban a díszítésük is foly,  hogy a 
szentestén öröm legyen a családban, 
s a jó gyermekek megkapják a várva 
várt s annyiszor megálmodott ajándé-
kot a mindenkit egyformán  szerető kis 
Jézuskától. A szülők öröme is nagy, 
amikor látják gyermekeik boldogságát. 
A szeretet szent, boldogító érzése tölti 
be a szegényes kunyhókat éppen ugy, 
mint a gazdagok fényes  palotáit. 

A szülőknek gyermekeik iránt 
megnyilvánuló jósága és szeretete jel-
képezi azt a nagy, égi szeretetet, azt 
azt a nagy, határtalan örömet, amely 
ezerkilencszázhuszonyolc évvel ezelőtt 
a szegényes betlehemi jászoltól kiára-
dott az emberiségre s amely öröm az 
angyali karok atuaz énekében jutott 
kifejezésre  : Dicsőség a magasságban 
Istennek, békesség a földön  a jóaka-
ratú embereknek. 

A betlehemi jászol forduló  pontot 
jelent az emberiség életében. Az örök 
szeretetnek nagy tanítómestere innen 
indul el, hogy tanításával megváltoz-
tassa a föld  színét s uj világot teremt-
sen a régi, korhadt pogány világ he-
lyébe, amely csak hatalmasokat és 

^rabszolgákat ismert. A krisztusi tani-
tás hozta meg az emberiségnek az 
egyenlőséget és testvériséget. Ennek 
a tanításnak nyomában hullottak le a 
rabbilincsek és alázták meg magukat 
a fennhéjázok.  Ennek a tanításnak 
nyomában keletkezett az a kultura, 
amely az emberiséget naggyá, hatal-
massá tette. Méltán mondja Macaulay : 
Az egyház gyalázói a kultura gyalázói. 

Ma is hányan meg hányan prór 
bálnak neki rontani az egyháznak és 
tanításainak. Hányan meg hányan kí-
sérlik meg az áltudomány, a guny s 
a szenny fegyvereivel  megszeplősíteni 
az egyház arculatát. Ma is mennyi 
tinta és nyomdafesték  foly  a betle-
hemi jászoltól kiáradott krisztusi taní-
tások ellen, mennyi káromlás hangzik 
el az egyház és szolgáival szemben. 
De mind hiába való. Az egyház a tá-
madások ellenére is él és virágzik és 
teljesednek rajta az örök időkre szóló 
krisztusi szavak : Ég és föld  elmúlnak, 
de az én igéim el nem múlnak. 

A mai önző, tülekedő korszakban 
is csak a betlehemi jászoltól szétára-
dott szeretet tud melegséget belopni a 
szivekbe. Ez a szeretet tud csak igazi 
békét teremteni a családban, a társa-
dalomban és a nemzetek között. Ka-
rácsony ünnepének kiáradó szeretetét 
állandósítsuk életünkben, hogy teljes 
legyen a mi örömünk is, aminf  teljes 
volt az örömük az Ur Jézus üdvözlé-
sére siető pásztoroknak. 

A karácsonyi ünnep örvendetes 
hangulata árad szét mindenfelé.  A jó 
gyermekek oda járulnak a megrakott 
karácsonyfák  alá, hogy a Megváltó 
születésének örvendetes ünnepén hálás 
szivvel fogadják  gondos szüleik aján-
dékát. Mi, a magyar fajnak  elárvult 
és magunkra hagyott gyermekei is. fo-
hászkodjunk buzgó szivvel, hogy amit 
tiz éven át hiába vártunk, a mostani 
karácsony alkalmával a népek nagy 
karácsonyfájáról  megkaphassuk a min-
ket is méltán megillető ajándékot, az 
isteni és emberi törvényekben előirt 
legszentebb jogainkat, mert ezeknek a 
jogoknak megadása teheti csak szá-
munkra igazán örvendetessé a kará-
csony magasztos ünnepét. 

Gróf Bethlen György 
Udvarhelymegye magyarságához! 

Tisztelt választó polgárok ! 
Magyar Testvéreim! 

Udvarhely megye magyarsága az e hó 12-én lefolyt  kamarai 
választásnál megtette, mit Erdély magyarsága tőle várt. A magyar 
kötelesség teljesítésének eredményében pártunk négy jelöltje közül 
három jutott mandátumhoz s e három között ott vagyok én is, ki 
egyik előző cikluson már a székely anya-megye bizalmából fog-
laltam el őrálló helyemet a parlamentben. 

Egyénileg is örvendek annak, hogy az újból felém  fordult 
bizalom kiköszörülte azt a csorbát, mit a mult évben lefolyt  vá-
lasztásoknál alkalmazott szégyenletes eszközök a székely nép be-
csületén ejteni akartak. Ezt nemcsak, mint Udvarhelymegye kép-
viselője, de mint a romániai magyarság egyetemes politikai képvi-
seletét jelentő Magyar Párt elnöke is hálás szivvel köszönöm meg 
és ha nem is tudom elhallgatni keserűségemet afelett,  hogy most 
is akadtak olyanok, akik engedtek a különködés utjain botorkáló 
álapostolok megtévesztő állításainak, ami az udvarhelymegyei 
eredményt hátrányosan befolyásolta,  örömmel vallom magam a Ti 
képviselőtöknek és érzem a reám ruházott bizalomból folyó  köte-
lességet, hogy a kezdett uton tovább haladva, az ügy igazságának 
tudatából merített lankadatlan eréllyel folytassam  a küzdelmet, 
melynek sikerét Isten után a magyar nép örömmel tapasztalt bi-
zalmától, céltudatos kitartásától és fáradhatatlan  munkájától várom. 

Magyar testvéri üdvözlettel: 
Gróf  Bethlen  György. 

Amit az eredmény igazol. 
A lezajlott országgyűlési válasz-

tások a magyarság fölényes  győzel-
mével végződtek. Ez az eredmény sok 
mindent igazol. A jelen esetben elmond-
hatjuk, hogy mindent igazol. Elsősor-
ban igazolja az országos pártvezetőség 
elhatározását, mely szerint a magyar-
ság további politikai előrehaladására az 
önállóság útját választotta. Nehéz volt 
ez elhatározás, de bölcs volt. Nagy fe-
lelősség terhelte a pártelnököt, midőn 
egy nemzet sorsával a kezében meg-
kezdte a tárgyalásokat a kormányel-
nökkel, amidőn tehát pillanatok elhatá-
rozásától függött  nemcsak a saját párt-
elnöki tekintélye s az általa vezetett 
politikai pártnak létkérdése : hanem az 
egész magyarság jövője is. De bölcs 
volt az elhatározás, mely arra a lelkileg 
átérzett meggyőződésre építtetett, hogy 
egy nemzet, amelynek minden isteni 
és emberi joga megvan az életre s 
amely élni akar, nem keresheti ez élet-
nek utait csupán az elpuhító paktálá-
sok ingoványos mezőin, hanem küz-
delmekkel kell edzenie magát a rásza-
kadt sorshoz, növelve ezzel egyfelől  az 
önmagába vetett bizalom erejét, de 
megmutatva másfelé  azt az erkölcsi 
alapot, amely, mint történelmi tényező 
egymagában is parancsoló érték tud 
lenni ahoz, hogy nemzeti jövőnk ne 
alárendelt politikai kérdésként, hanem 
mint egy megoldandó világprobléma 
kezeltessék. 

Ezt az erkölcsi értéket többé két-
ségbe vonni nem lehet és azzal min-
den államférfinak,  aki politikai bölcses-
séggel és a történelmi hivatottság érze-
tével akarja ez országot kormányozni, 
számolnia kell. Mert a választási ered-
mény, tovább menve, megdönti azt a 
halvaszületett, de mégis tíz évig éleszt-
getett hatalmi theoriát, hogy Romániá-
ban nincsenek kisebbségi nemzetek, 
vagy ha van is magyar kisebbség, an-
nak nincs nemzeti egysége és főkép-

pen nincs politikai egysége, mert a lát-
ható politikai párt, az »Országos Ma-
gyar Párt« nem hü kifejezője  a nem-
zeti egységnek, mert nem valódi kép-
viselete a politikai egységnek. Létkér-
dés volt ránknézve, hogy ezt a politikai 
hazugságot egyszer már a maga mez-
telenségében állítsuk a világ elé, hogy 
a nemzeti érvényesülés útjából ezt, az 
annyiszor ürügyül használt ál-akadályt 
végre eltávolithassuk. És ennek egye-
düli, tiszta módja a nyilt küzdelem, a 
férfias  döntés volt. Aki még ad vala-
mit a maga politikai komolyságára és 
közszereplésének számbavételére, az 
nem mondhatja többé a politikai hitel-
képesség kockáztatása nélkül, hogy a 
Magyar Párt mögött nincsenek töme-
gek, mert a legszabályszerübb Ítélettel 
van bebizonyítva az a történelmi igaz-
ság, hogy a romániai kisebbségi ma-
gyar nemzetnek csak egy nemzeti kép-
viselete, vagy ha ugy tetszik, csak egy 
politikai pártja van : s ez az Országos 
Magyar Párt. 

De igazolásul szolgál a válasz-
tási eredmény a múltra vonatko-
zólag is. Azokat a szavazólapokat, 
melyeket a tavalyi választáskor nem 
volt szabad látni, csak most mutatták 
fel  a választási elnökök. Azokból az 
urnákból, melyeket a tavaly elloptak, 
csak most ömlik ki a magyar szava-
zatok tömege a világ elé. S ha csellel 
és erőszakkal el is lehetett taposni a 
törvényt és meg is lehetett hamisítani 
a népakarat igazságát: ez csak múló 
diadal volt, amely már magában hor-
dozta az erkölcsi halálnak, — tehát a 
bukásnak csiráját. Ime, a hatalmi erő-
szak korlátlan többsége semmivé vált, 
elégetett szavazataink pedig uj életre 
keltek s a Magyar Pártot az ország-
gyűlés második nagy pártjává, a kor-
mánnyal szemben pedig a legnagyobb 
ellenzéki párttá emelték. S ennek a 
a parlamenti pártnak a tekintélye saját 
erejében gyökerezik, ami függetlenné 
teszi elhatározásaiban mindenféle  külső 
befolyástól.  Ezt az erőt tehát a kor-

mánynak is meg kell becsülnie, mert 
ellenzék nélkül nincs parlamenti élet, 
s ezen megbecsülés mértéke fogja  meg-
szabni, hogy mennyire lesz ez az el-
lenzék jó vagy rosszindulatú. Ez az 
ellenzéki párt érdemes és hivatottt lesz 
arra, hogy az általa képviselt nemzeti 
érdekek felett  a kormány vele, mint 
egyenrangú erkölcsi tényezővel tár-
gyaljon s a kisebbségi jogok tételes 
rendezésénél kívánságait meghallgassa. 
A béke és a konszolidálás e párt meg-
kerülésével többé el nem képzelhető. 

De legfényesebben  igazolja a siker 
a magyar nép politikai érettségét és a 
néplélek romlatlan tisztaságát. Alapta-
lannak bizonyult minden ejősetes téle-
lem abban a tekintetben, hogy válasz-
tóink nem fogják  megérteni és értékelni 
tudni az önálló uton való haladás fel-
becsülhetetlen erkölcsi előnyeit. És in-
dokolatlannak bizonyult az a feltevés, 
mintha a népet muló ígéretekkel és 
egyéni előnyök vagy hátrányok kilá-
tásba helyezésével el lehetne téríteni 
az általa is helyesnek itélt egyenes útról. 
Ha voltak is megtévesztettek vagy el-
tévelyedtek, a küzdelem tisztító tüzé-
ben ezek is eggyé forrtak  a magyar 
lélekkel — a küzdelemre tehát már 
ezért is szükség volt. 

Es a legmaradandóbb és legérté-
kesebb tanulsága a választások eredmé-
nyének az a lélekbe edzett meggyőző-
dés kell, hogy legyen és maradjon még 
a legsivárabb jövőben is: hogy e né-
pért érdemes dolgozni, e nemzetért 
minden áldozatot meg kell hozni, de 
magát a nemzetet feláldozi  — semmi-
ért sem szabad. 

Büszke megelégedés 
tudata tölt el, valahányszor iparos moz-
galmak eredményes beszámolóit olva-
som a napi és szaksajtó hasábjain. 
A megelégedés tudata még inkább 
megerősödik bennem, ha az iparos 
mozgalmak aktiv szereplőjének vallha-
tom magamat. Ugy látom, hogy az 
idő megértelte a szervezkedés gondo-
lalát, mert a különböző megélhetési 
alapon álló emberek érdekeiknek vé-
delmére ma már csaknem mindenhol 
közületekbe tömörültek, melyeknek ke-
retén belül vélik jobb jövőjük meg-
teremtését biztositani. 

Városunk iparos polgársága is meg-
értve az idő szavát, megteremtette 
autonóm intézményét és a pár évtize-
des feledés  homályából életre hivta az 
ipartestületet. Ez intézmény kizárólagos 
iparosalakulat lévén, minden lehető 
alkalmat megragad és felhasznál  arra, 
hogy a kisiparos helyzetét — ugy 
ahogy ma a sok akadályozó körül-
mény megengedi — bár kisvárosi vi-
szonylatban elviselhetővé tegye. Miután 
programmjának megvalósítása a város 
egyik számottevő osztályát érinti, min-
den ily irányú megmozdulásával élén-
ken kapcsolódik bele a városi élet vér-
keringésébe. E bekapcsolódás révén 
az élet megnyilvánulásaiban már részt-
vevő iparosság helyzete se lehet kö-
zömbös a polgári társadalom egészére 
nézve. S hogy mennyire nem közöm-
bös, mutatja a Magyar Pártnak váro-
sunkban a közel múltban megtartott 
országos nagygyűlése, mely az ipari 
problémák megoldásra váró egész tö-
megét sorakoztatta fel  megvitatás, meg-
tárgyalás végett. Ez alkalommal, vala-
mint a szeptember havában városunk-
ban és Gyergyószentmiklóson megtar-
tott kerületi, illetve országos iparos 
gyűléseken is, mind erősebben bonta-
kozott ki a kisiparosnak és a kisipar-
nak életet jelentő fontossága  és a kis-

Mozlhirek. Vasárnap «L o. fél  6 és este fél  9-kor „Beethoven", a nagy leneköltő életéből. Rendes helyárak. — Kedden és csütörtökön d. u. fél  6 és este 9-kor s „Pompei 
végnapjai", Bulwer világhírű regénye nyomán. Fősz.: Várkonyi Mihály, Corda Mária, Bernhardt Götzke. Ez  a film  a XX.  század  legnagyobb  filmkolosszusa,  nagyobb  és híresebb  film 
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Gróf  Bethlen György köszönete az erdélyi 
magyarsághoz. 

Magyar Testvérek ! 

A törvényhozó testületbe küldendő képviselők és szenátorok választása 
véget ért. Ez volt a második választás, melynél pártunk, mint a romániai ma-
gyarság egyetemes politikai képviselete, minden pártközi megegyezést mellőzve, 
önállóan és pedig most kizárólag csak saját erejére támaszkodva, vett részt a 
küzdelemben. A végeredmény ismeretes. A kamarában 16, a szenátusban 6 man-
dátummal foglal  helyet a magyarság, tehát a törvényhozás mindkét házában 
többel, mint az előző ciklusban. 

Elismeréssel állok meg a magyarság e választásoknál tanúsított komoly 
fegyelme,  céltudatos kitartása és szép összetartása előtt, melyek az egységes 
front  megbontására irányuló hazug csábítás és botor különködés lármás jel-
szavait elutasítva, a nagy ügyre oly fontos  eredm'ényt a végén biztosították. 

Köszönet ezért minden magyarnak, ki megértette a kötelesség hivó 
szavát és megtette, mit az ősök iránt érzett kegyelet és a jövőnek tartozó 
hivatás parancsolt. 

Szivem teljes melegével fejezem  ki ezt a köszönetet és nekem fáj  leg-
jobban, hogy nem terjeszthetem ki azt a közönyösek,' eltévedettek és haszon-
lesők amaz — Istennek hála — nem nagy számú csoportjára, mely különböző 
ürügyek alatt kivonta magát ama szent kötelesség teljesítése alól, hogy a jobb 
jövőért való küzdelemnek részese legyen. Ez az el nem hallgatható, sőt elitélendő 
magatartás azonban csak fokozza  lelkemben a harcosok iránt érzett elismerést. 

Fogadjátok ezt szívesen tőlem és áldjátok velem együtt az Urat, ki 
elméteket a csábítás támasztotta kétségek között megvilágosította, lelkeiteket a 
kísértéssel szemben felfegyverezte. 

Legyen emellett velem együtt elismeréstek a derék vezetők, valamint 
a magyar sajtó iránt, mely híven teljesítette kötelességét. 

Isten nevében és a választási küzdelem tulnyomórészben megnyugtató, 
sőt felemelő  jelenségeitől megerősödött lélekkel megyünk a további küzdelembe, 
melyre elküldtetek és igazságunk erejébe vetett törhetetlen hittel valljuk, hogy 
ez a küzdelem nem leszen hiába való. Ugy legyen ! 

Magyar testvéri üdvözlettel: 
Gróf  Bethlen György  sk. 

a Magyar Párt elnöke. 

iparos sorsáról való gondoskodásnak 
halaszthatatlan szükségessége. 

Valahányszor az ipartestületi gyű-
lések beszámolóit hallom, vagy azokat 
olvasom, melyek egyúttal buzdítások 
is a további küzdelmekre, hallom néha 
e gyűléseken iparostársaim fájó  meg-
jegyzéseit és előtörő panaszait is, me-
lyek élénk megvilágitásba helyezik az 
iparosság jelenlegi helyzetét. E pana-
szok legnagyobb része abban csúcso-
sodik ki, hogy mig az egymást érő 
gyűlések programmjai duzzadnak a 
megoldásra váró ipari problémáktól, 
valamint a kisiparosság megélhetésé-
nek feljavítását  célzó kérdésektől, ad-
dig, sajnos, a gyakorlat az — és 
itt nem akarok általánosítani, — hogy 
városunk régi kulturális, sőt kisebb-
ségi intézetei és társadalmi életünknek 
vezető személyiségei nem igen veszik 
észre városunk idáig bevált és elég 
fejlett  színvonalon álló iparát és azok 
mestereit, hanem idegenbe fordulnak, 
abban a téves hiedelemben, hogy 
talán az idegen munka értékesebb. 
Ezáltal, nagyon természetes, sérelem 
éri nemcsak hazai iparunkat, hanem 
városunk tekintélyes iparos polgársá-
gát is. mely mint városunk és azok 
intézményeinek egyik jelehtős fenntbr-
tója, elesik attól a jövedelmi, illetve 
kereseti lehetőségtől, amelyre éppen 
említett oknál fogva  jogosan számít-
hatna. A helyben helyiérdekeltségek-
nek kifizetett  pénzéből tehát iparossá-
gunk vajmi keveset kaphat vissza. 

Csak két éve zajlott le a nagy-
szerűen elrendezett és fényesen  bevált 
udvarhelyi ipari kiállítás, mely akkor 
osztatlan megelégedést keltve, dicsérte 
városunk versenyképes iparát és fej-
lett iparosságát. A kiállítás fényesen 
lezajlott, a két év elmúlt és szomorúan 
kell bevallanom, hogy az nem hozta 
meg ránk nézve a várt eredményt, 
vagyis nem igazolta előttünk azt, hogy 
ami az elmélet, az a gyakorlat is. Mig 
ha a gyakorlat igazolni fogja  az el-
méletet és kisiparunk támogatása és 
ezáltal a kisiparosság felkarolása  és 
pártolása, a gyűlések tárgysorozati 
pontjain kivül is, megvalósulnak, akkor 
minden vonalon megszűnnek a most, 
helyzetünk reális feltárása  érdekében el 
nem hallgatható, jogos panaszok. Ak-
kor majd fenntartás  nélküli hallgatói 
és teljes számú harcos katonái leszünk 
mindazoknak az összejöveteleknek és 
azoknak a gyűléseknek, amelyek a kis-
iparosság helyzetét hivatottak megtár-
gyalni. Gyarmathy István. 

Emlékezetes karácsonyest. 
Kis gyermekéveim legkedvesebb 

emlékei Szentegyházasfaluval  fűznek 
szorosan össze. Itt tanultam meg ol-
vasni, embert szerelni s itt voltam há-
rom izben a halál torkában is. S meny-
nyire a véletlen-nek  köszönhetem a 
haláltól való mindhárom szabaduláso-
mat I Első szabadulásomat már egy-
szer megírtam — azt, mely végzetessé 
válhatott volna, ha a farkasok  vélet-
lenül nem Szentegyházasfaluban,  ha-
nem a Tolvajos-tetőn keresik a zsák-
mányt éhségük csillapítására, hol egy 
karácsonyt megelőző estén könnyen 
felfalhattak  volna. A második halálos 
veszedelem Lobogó-fürdőn  leskelődött 
rám, hol a bányai »cipcer* leányok az 
utolsó percben húztak ki hajamnál 
fogva  a vizből. Ha véletlenül anyám 
sikoltozására figyelmesek  nem lesznek 
a lányok, ugy én már réges régen 
Ábrahám kebeléből néznék le e nagy 
sártekére. Nem következett volna be 
a harmadik véletlen eset sem, mely 
akkor vált volna rám veszedelmessé, 
lia a csűrben magasan fölhalmozott 
szénáról fejjel  a csűr padlására esem 
és nem a delizsánc-szán kóboros te-
tejére. De esésemet éppen a szán te-
tejére irányította a Gondviselés — szin-
tén véletlenül. S a véletlen, hogy meny-
nyire közbe játszik az ember életében 
— azt sok esetben tapasztalhatjuk. 

— A véletlenen múlott! — hang-
zik csalódásunk, vagy szerencsénk 
egy-egy esetében. 

* 

A hetvenes évek elején a posta-
hivatal vagyonához Szentegyházasfalu-
tól mintegy félórányira  a fenyőerdő 
szélén egy nagyobb kiterjedésű kaszáló 
tartozott. Olyan tanyaszerü hely, hol 
lakóház és gazdasági épületek is vol-
tak. Akkoriban Tankó Mózes volt a 

Egy nyilt levélhez. 
Kecskeméthy István, a bukott 

pártvezér, nyilt levélben köszöni meg 
> választóinak*, hogy rászavaztak. Nem 
átallja a magyarság élethalál-küzdel-
mét »hazaflyas«  terrornak nevezni, újból 
beszennyezve papi méltóságát ennek 
az útszéli magyarellenes jelszónak a 
felhasználásával,  melyet a legszélső 
nemzetbontó kommunizmus szótárából 
kölcsönzött. Meg van elégedve az ered-
ménnyel, mert azt mondja: »sokat ; 
elértünk ezzel a választással is már.* 
Nyilván arra gondol, hogy az mun-
kájának célja csak a rothasztás és 
bomlasztás lévén, ebben derekasan 
működött, s egyéb komolyabb célt 

kertpásztor, kicsinyke, tagbaszakadt, 
ötven év körüli ember. Vallásos volt. 
Családjával együtt télen is a tanyán 
lakott az öreg, de a szentestére ren-
desen fölkivánkozott  a faluba,  s meg-
előzte a kántáló gyermekeket a posta-
hivatal előtt. Történetünk idején ret-
tentő nagy hideg volt a Hargita alján, 
s a farkasok  nem egy óvatosságról 
megfeledkezett  gazdára ijesztettek rá. 

Apámnak nagy gondja volt arra, 
hogy a szent ünnepeken semmi olyan 
ne történjék, ami az ünnepi hangula-
tot zavarja, azért hát, mikor Tankó 
bácsi a kántálást elvégezte — a ki-
járó forintot  markába nyomta, boros 
vacsorát adatott neki — s rá szólt: 

— Késő az idő, haza már nem 
mehetsz, fönt  fogsz  aludni a faluban. 
Farkasjárás van, s nem tanácsos ily 
későn hazamenni! 

— Jó, jó, tekintetes ur, — de a 
szentestét én is a családom körében 
akarom eltölteni. S a hosszú nyelű 
fejszét  mutatta apámnak. 

Hosszas rábeszélésre szándéka 
megváltoztatását igérte öregemnek, s 
s mi ennek tudatában nyugodtan ül-
tünk vacsorához. 

* 

Akkoriban néhai jó Dániel Károly 
bátyám volt a falu  jegyzője s ezen a 
szent estén nagyobb vendégség volt 
nála : Szentkeresztbányáról, meg a kö-
zeli falvakból  csörgős szánon jöttek a 
vendégszerető házhoz. A jegyző figyel-
mes jó gazda is volt, s miután a falu 
végén lakott, udvara s gazdasága őr-
zésére három hatalmas komondort tar-
tott. Mikor a faluban  elcsendesedett 
minden, a három komondor megsza-
badult láncától. 

Nyolc óra után a vendégkocsisok 
a lovakat itatták, amikor is egy két-
ségbeesett haiálsikoltásra lettek figyel-
mesek. Vasvillát s cseberrudat kapva, 
rohantak ki az útra —• nyomukban a 

elérni nem is akart, mint a papi mél-
tósághoz fűződő  tekintélylyel segíteni 
a mételyezőknek. Ezért hirdeti a vere-
séget győzelemnek. Ezzel akarja a 
szégyenletes «munkában* való kitar-
tásra bírni cinkostársait, nehogy ki-
száradjon az a pocsolya, amelynek 
fekete  levében az ő politikai zugéle-
tének méregcsirái tenyésznek. 

A székely nép azonban tanúságot 
tett arról, hogy tisztában van a kon-
kolyhintők munkájával s a pártvezér 

• köszönetét nem veszi tudomásul, ha-
nem ugyanazzal a szívességgel ezután 
is el fogja  őt látni, ha csakugyan 
kedve lesz még egyszer megyénkbe 
jőni »a magyar nép megszervezése és 
erkölcsi (!) fölemelése*  céljából. 

három komondor. Mintegy száz lépésre 
az országúttól eredt a kétségbeesett 
hang, a segélyért való kiáltás. 

Tankó bácsi nem tartotta meg 
igéretét s haza indult családjához. 
Azonban még jóformán  be sem for-
dult az országútról a havas mezőre 
— három hatalmas ordas támadta meg, 
s csak a véletlenen múlott, —t. i.azon, 
hogy a kocsisok éppen akkor itattak 
és a kiáltást meghallották, hogy szét 
nem tépték a farkások. 

Szánon hozták vissza hozzánk 
Tankó bácsit, s egész éjszaka forralt 
borral melengette jó öregem a szófo-
gadatlan kertpásztort, de szemrehá-
nyást nem tett neki. Éppen azért nem, 
mert a szent estén ő is családja kö-
rébe kívánkozott. Reggel, mikor már 
virradt, kezeit tördelve rohant hozzánk 
Tankó bácsi felesége,  hogy az öreget 
széttépték és fölfalták  a farkasok. 

— Jaj, jaj Istenem 1 — mi lesz 
velünk — sirt keservesen. — Még a 
sok vér is ott van a havon, ahol meg-
ették. 

Öregemnek örömkönny ragyogott a 
szemében, s megnyugtatta, hogy a 
szerencsés véletlen megmentette urát 
a szörnyű haláltól. Mikor apám beve-
zette a még mindig siránkozó asz-
szonyt az urához, térdre esett, s csak 
annyit tudott mondani: 

— Oh, áldott legyen az Ur Jézus 
szent neve ! . . . 

• 

Másnap valóságos búcsújárás 
volt a helyszínére, hol a vér a hóval 
keverve villogott. Tankó bácsi előadása 
szerint, először csak egy farkas  tá-
madta meg. Ő azonban nem veszítette 
el lélekjelenlétét, s a hosszú nyelű 
fejszével  hatalmasat sújtott felé,  s ép-
pen szájon vágta. Erre reménysége 
ébredt, hogy most már bántatlanul 
visszajöhet a faluba.  Eme szándéká-
ban azonban két más ordas akadá-

A maiyar nyelv a hivatalokban. 

Végre a Bărbat—Réti-féle  naptár-
terjesztő-vállalat is belátja, hogy a ma-
gyar nyelvet tilalmazó táblákat a köz-
hivatalokból el kell távolítani, ők ugyan 
azt mondják, hogy ezen táblák tartal-
mát senki sem veszi komolyan, s csak 
azért kell eltávolítani azokat, hogy ne 
szolgáljanak okul »a lelketlen izgatás 
lehetőségének.«Tehát a »Harghita* sze-
rint csak tréfa,  ha a népnek megtiltják 
a saját anyanyelvén való beszélgetést 
és a «Harghita* szerint csak «lelketlen 
izgatás* az, ha valaki az anyanyelv 
jogáért küzd. De nekünk, akik ragasz-
kodunk az édes magyar anyanyelvhez, 
az ilyen »tréfák«  ellen tovább kell küz-
denünk ; s ebben a küzdelemben a ma-
gyar nép bizonyára nem lát »lelketlen 
izgatást.* Szégyeljék magukat azok, 
akik »magyar« gazdapártnak nevezték 
magukat a választók előtt (akiket »szé-
kely testvéreknek* szólítottak) — most 
pedig kifigurázzák  a magyar anya-
nyelvet ! 

A szenátorválasztások 
is lefolytak  és eredményük megfelelő 
volt a magyarság várakozásának, 
annak is, amelyet a képviselőválasz-
tás lezajlása után most már fokozott 
mérvben, lelkes bizalommal ápoltunk 
a magyar választók ez ujabb megnyi-
latkozásával szemben is. Különösen 
áll ez vármegyénkre vonatkozólag az 
első (a mult szombati) szenátorválasz-
tás tekintetében, mely alkalommal még 
a képviselőválasztásnál is kedvezőbb : 
90 százalékos arányban adták szava-
zataikat választóink. Balogh rvrturra, a 
magyarság nagyérdemű jelöltjére. A 
város, a nagygalambfalvi,  olaszteleki, 
erdőszentgyörgyi, szentmártoni, etédi 
körök lelkes, felvilágosult,  hü népe 
ezúttal is előljárt a magyarság iránti 
kötelesség teljesítésében, csattanós vá-
lasszal mutatva meg, mire becsüli a 
megtévelyedett Kecskeméti és a nép-
boldogitás báránybőrét magukra öltött 
szövetségeseinek mézes-mázos hizel-
kedését, talmi Ígéreteit. Megjavult azon-
ban — mintegy a kijózanodás utjának 
vonalát mutatva — a sóvidékiek sza-
vazási aránya is, ezúttal ők is te-
kintelyes számú abszolút többséggel 
nyilatkozván meg a magyarság jelöltje 
mellett. 

Ezen a szenátorválasztáson kü. 

lyozta meg. Csak ugy tudta elkerülni» 
hogy közelébe ne férkőzhessenek,  hogy 
a fejszével  körbe forgott,  s véres se-
beket ejtett a fenevadakon.  Csodálatos-
képpen neki semmi baja nem esett. 

. . . Az isteni Gondviselés kormá-
nyozza, irányítja a szerencsés vélet-
leneket  ! . . . S-y. 

Tartsunk szemlét környeze-
tűnkben. 

Irta és a helybeli Polgárt Önk. Egylet 1928. dec» 
2-iki szabad líceumán előadta: Gyerkes Mihály. 

(L folytatás  és befejesés.) 

Folytatólag a fegyelmezettségről 
szólok, amely legkedvesebb házastársa 
a tehetségnek. 

Az országok törvényekkel fegyel-
mezik polgáraikat; az iskolák rendtar-
tási szabályokkal vetnek gátat az ifjúi 
kitöréseknek; a társadalom kötelező 
illendőségi szabályokat állit fel;  mig a 
család mindezeket együttesen figye-
lembe véve, neveli a családtagokat. A 
fegyelmezettség  a legjobb kenyér a 
hosszú életútra induló vándor tarso-
lyában. Aki ezt tulajdonának mondhatja, 
annak nem kell félnie  az élet bármilyen 
tövises ösvényén sem, mert szigorú 
számotvető képessége, alkalmazkodó 
pontossága mindig megmutatja számára 
a kínálkozó lehetőségeket. 

Tekintsünk csak példákra: a fe-
gyelmezett iskolák tanulási és jó ne-
velésbeli eredményeire; egy falu  fegyel-
mezett rendjére, egy hadsereg fegye-
lemben való gyakorlataira és magatar-
tására ; s mindezekkel ellentétben egy 
fegyelmezetlen  embertömeg kilengéseire, 
— milyen áldásthozó az egyik és meny-
nyire pusztító, mindent összetörő a 
másik. 

A fegyelmezettség  nemcsak az élő-
lényeknek fönntartó  eleme, de határta-



lönben a Balogh Arlhurra szavazók 
száma 10514 volt, kilencven százaléka 
az összes szavazatoknak, & többi 10%> 
megoszlott a liberálisok, s a Kecske-
méti-féle  «magyar-néppárt—nemzeti-
parasztpárt« listája között. 

A tanácsosoK 17-iki szenátorvá- j 
lasztásán pedig 912 magyarpárti mel-
lett 225 karikás és 32 liberális sza-
vazat volt. Eszerint, szintén óriási 
többséggel Sebesi János dr. volt al-
ispán lett a vármegye második ma-
gyarpárti szenátora. 

Miért tiintek el a Magyar Párt 
plakátjai Székelykereszturon ? 

Ki tépte le azokat? 

(Saját tudósítónktól.) A választá-
sok egész tartama alatt Székelykeresz-
turon a kiragasztott plakátokból csak 
a kormánypárti — illetve a karikás 
pártiak voltak láthatók, mert a töb-
bieket ismeretlen tettesek egyik éjsza-
káról a másikra már mind letépték. 
— Ilyen sorsra jutottak a magyarpárt 
plakátjai is ugy, hogy azok megvé-
dése és megőrzése különös gondot 
igényelt a párttól. — Egy pár megem-
lítést sem érdemlő nevü polgártársat 
rajta is csíptek, de azért mindenki sej-
tette, hogy a plakátok elleni hadjára-
tot valami központi szervnek kell, hogy 
rendezze. — Végre az is kiderült. — 
— December 17-én a választások előtt 
a reggeli villanyfény  mellett végig sé-
tált Székelykeresztur ezidőszerinti leg-
hatalmasabb ura, Opris Juon  delegált 
pretor ur, s mert megállapította, hogy 
a következő napra esedékes szenátor-
választásra a magyar párt ártatlan 
plakátjaiból  egynéhány még érintetle-
nül áll a falakon  és telefon  poznákon 
— hát gondolta, hogy az éj csendjé-
ben és a reggel félsötétjének  a leple 
alatt — anélkül, hogy azt valaki ész-
revenné, sajátkezüleg el fogja  azokat 
is távolítani. — Tényleg ugy is tett. 
— Nagy dühvel és sietséggel azokat 
sajátkezüleg  le is tépte. 

Ámde be sem fejezhette  e mun-
káját — valaki egy ablakból kikiálta 
rá: Főbíró url Ön mit müvei ? Hát ez 
úriemberhez illő eljárás? hisz ha más 
tenné, akkor is Önnek, mint pretornak 
ezt meg kellene akadályozza!! 

Erre a pretor ur a félsötétségben 
el is lünt s igy csak feltesszük,  hogy 
szégyenkezve mehetett haza, hogy a 
választási Ígéreteit és fenyegetéseitan-

nál nagyobb vehemenciával folytat-
hassa. 

Most már Székelykeresztur ma-
gyarsága tisztában van azzal, hogy a 
plakáthadjáratot ki intézte és vezette, 
de vájjon a pretor urnák nem tódult-e 
a hatalmi vágy hirtelen a fejébe,  hogy 
egy ilyen álláshoz nem illő magavise-
lettel ássa alá a hatóság tekintélyét, 
amely a választások tisztasága felett 
éppen az ő személye által óhajtott őr-
ködni. 

Keresztúr közönsége tisztában van 
vele, hogy pretorságához a szükséges 
képesítése teljesen hiányzik s ma is 
érthetetlen, hogy a pretori állás ideig-
lenes vezetésével miért bízatott meg? 

Remélhető azonban, hogy ezek után 
szó sem lehet arról, hogy őt állásában 
véglegesítsék. (— s — s) 

HÍREK. 
December 22 

Boldog  karácsonyi  ünnepet 
kívánunk  lapunk  minden  olva-
sójának, barátjának  és  munka-
társának  l 

Sebesi János szenátorsága. Azzal 
a híreszteléssel akarnak zavart kel-
teni, hogy a Sebesi János megválasz-
tását megsemmisítik, mert a megyei 
tanácsnak ő az egyik előadója. Meg-
nyugtatásul közölhetjük, hogy ezzel 
nem összeférhetetlen  a szenátorság, 
mert a törvény csak a hivatalnoki  al-
kalmazásban  levő köztisztviselőktől 
kívánja meg az előzetes lemondást s 
a parlamentben ez a felfogás  már 
állandóan követett gyakorlaton alapszik. 

Az unitáriusoknál az ünnepek előtti 
napokon reggel 8 órakor és délután 
fél  4 órakor bűnbánati imák vannak 
a templomban. Karácsony első napján 
d. e. 10 órakor istentisztelet. Prédikál 
és urvacsorát oszt Kiss Sándor lelkész. 
Délután fél  4 órakor istentisztelet pré-
dikációval; délután 5 órakor az egy-
leti teremben karácsonyfaünnepély  a 
gyermekek részére. Karácsony másod-
napján délélőtt istentisztelet prédiká-
cióval. A begyülő perselypénzek a 
szegény gyermekek  felsegitésére  lesznek 
fordítva. 

A legközelebbi két hetivásár, ka-
rácsony es újév ünnepe keddre esvén, 
előző napon, hétfőn  fog  megtartatni. 

lanul fokozza  még az élettelen tárgyak 
jelentőségét, értékét is. Ezek közül csu-
pán az órák és gépek fegyelmezett  já-
rására utalok, melynek révén az ember-
nek kimondhatatlan hasznára vannak. 

* 
Lelki életünk harmadik szunnyadó 

kincse : a szorgalom. Ez az a jó gyer-
mek, mely a tehetség és fegyelmezett-
ség név alatt összekapcsolódó házas-
társak minden megnyilvánulását kézzel-
fogható  eredményekre váltja. 

A szorgalom nem ismer a munka-
mezőkön válogatást, a teendőkben osz-
tályozást, csupán az előbbi két lelki 
tulajdonság kalauzolásával haladva, a 
jó és nem jó között siet különbséget 
tenni. Igy felkutat  minden zugot, aho 
csak hasznot találhat, legyen az er-
kölcsi, szellemi, vagy éppen anyagi 
jellegű, mindig csak az elért eredmé-
nyekben talál megnyugvást. 

A szorgalom nem tür egyetlen gyo-
mot előretörő útjában, mindent épiteni, 
kifejleszteni  törekszik, s igy csoda-e, 
ha a szorgalmas ember mindent észre-
vesz és meglát, ami nem vág össze a 
rendességgel, a pontossággal és a fe-
gyelmezett rendtartással ? 

Bármint szeretnők is ezt a hár-
mas együttességet minden lélekben jó 
talajban látni, mégis lemarad azoknak 
hol egyike, hol másika, s igy azok 
együttes jelenléte és általános kifejlő-
dése a legtöbbször csak, mint kíván-
ság marad számunkra. Mindazonáltal 
ezek felismerésére  és az érdekükben 
való tevékenykedésre semmit sem sza-
bad elmulasztanunk, de ezek javára 
szakadatlan harcot kell folytassunk  és 
irtó hadjáratot vezessünk a tudatlanság 
és a munkátlanság ellen. 

Mert ugyan ki tudná dicsérettel 
honorálni azt az iskolát, amelyik ren-
detlenségben leledzik külsőleg és a 
rendszertelenségben él belsőleg, s igy 
neveli fel  » reábízott nemzedéket?! 

Vagy minő uj iparos generációt nevel-
het az a műhely, amelyik a szemetes 
padlón, szellőzetlen levegőben dolgoz-
tatja segédeit, inasait? Hát az a ház-
tartás, ahol a pókhálókkal beszőtt, füs-
tös szobafalak,  felmosatlan  szobapad-
lók, s egyéb tisztátalanságok, a ritkán 
mosakodó családtagok rossz példaadása, 
az idétlen, trágár beszédek folyton  való 
áradása, az engedetlenség, torzsalkodás, 
veszekedés minden pillanatban való fel-
lobbanása kell, hogy a jövő példát szol-
gáltassa a növekedő ifjú  nemzedéknek?! 
Mondhatjuk, hogy ezek a lehangoló 
jelenségek sem az észbeli tehetségek 
kifejlesztésére,  sem a szorgalom és rend-
tartás fokozására  egyáltalában nem al-
kalmasak. 

Vagy mit tanulhat az a földmives 
ifjú  azon gazdaságban, ahol a földmi-
velési munkás szerszámok csak ugy 
züllenek a rendetlenségben, éppen, mint 
a gazda a korcsmának nevezett pálin-
kás putikban, ahonnan nap nap után 
mámoros, vagy éppen részeg fővel  tér 
haza, hogy aztán össze-vissza bolon-
ditson és összeverjen mindent és min-
denkit, ahol csak elől hátul megtalál? 

Látjuk tehát, tisztelt hallgatóim, 
hogy a rend, a gondosság, a szorga-
lom, a józanság mind, mind az élet 
értékes javai, s hasznos eredmények 
elérésére vezetnek. Tartsunk hát szem-
lét mindennap környezetünkben és a 
jeles bibliai, vagy hitbuzgalmi mondá-
sok mellé irjuk fel  lelkünk legelőkelőbb 
táblájára ezen életbevágó megállapítá-
sokat is: 1. a tehetséget szakadatlanul 
fejlesszük,  2. a fegyelmezettséget  ko-
rán megszokjuk, 3. a szorgalmat leg-
nagyobb emberi értékünknek tekintsük 
és gyakoroljuk. E hármas együttesség 
nekünk mindent jelent, ezek bárme-
lyike nélkül is árva, félszeg  a mi lel-
künk, hiányos és sok akadályba üt-
köző anyagi érvényesülésünk. 

Halálozás. Özv. Molnár  Károlyné 
Csákány Klára, Molnár Károly nyug. 
áll. főreáliskolai  tanár özvegye, f.  hó 
20-ikán, 76 éves korában Temesváron, 
rövid betegség után elhunyt. Régebben 
tevékeny részt vett városunk társa-
dalmi életében, egyleti mozgalmaiban 
is, mig a későbbi években — nagyob-
bik fiának  a háború legelején történt 
elvesztése s férjének  elhunyta után — 
inkább hozzátartozói szűkebb körében 
tevékenykedett, bár kora dacára teljes 
frisseséggel  rendelkezett ugy szellemi, 
mint testi erőivel. Tompa Lászlóné 
Molnár Margit, lapunk szerkesztőjének 
felesége  és Molnár Károly mérnök, 
mint gyermekei gyászolják, család-
jaikkal s számos rokonnal együtt. — 
Temetése holnap, vasárnap d u. 3 óra-
kor lesz a kórház halottasházából. 

A Vöröskereszt Egylet helybeli 
fiókja  évi közgyűlését 21-én nem tart-
hatta meg, nem gyűlvén össze a ta-
gok egynegyede, amiért is 28-án, pén-
teken 5 órakor a vármegyeházán te-
kintet nélkül a megjelentek számára 
a közgyűlést meg fogják  tartani. Kér-
jük a tagos szives megjelenését és az 
Egylet ügyei iránti érdeklődését a m. 
t. tagoknak. A vezetőség. 

A magyar társadalom a mételye-
zők ellen. Mint értesültünk, társadalmi 
mozgalom indult meg Kolozsvárt ab-
ban az irányban, hogy Kecskeméthy 
Istvánt a theologiai tanári állásból el-
mozdítsák, mert a magyar társada 
lomban általános az a felfogás,  hogy 
a magyar nép lelki vezetőinek, a lel-
készeknek nevelését nem lehet olyan 
emberre bízni, aki a nemzeti jogokért 
folytatott  küzdelemben még adott sza-
vának megszegése árán is testvérhar-
cot idéz fel  és elgáncsolni igyekszik 
az egységes magyarság jogos kíván-
ságainak érvényesülését. 

Jótékonycélu estély. A »Székelyke-
reszturi Jótékonycélu Polgári Társas-
kör* 1929. évi január hó 5 én, este 
8 órai kezdettel, a Walter termeiben, 
tánccal egybekötött műsoros estélyt 
rendez, a Székelykereszturon létesí-
tendő aggmenház-alap gyarapítása és 
az «Országos diáksegélyző« akció 
javára. Az estély műsorának fény-
pontja, Inczédy Joksmann Ödön dr. 
közreműködése lesz. A bevezető elő-
adást Sulyok István dr. fogja  tartani. 
Már ez a két név elég garancia az es-
tély nivósságát illetőleg, de ezeken ki-
vül is, a rendezőség igen szép szá-
mokról gondoskodott. Rendezők: Ad-
leff  Richárdné, Brandner Endréné. Ko 
váts Endréné, Simó Lidia, Györfi  Mar-
gitka, Kovács Ilonka, Mátéiíy Tercsi, 
Rácz Zsuzsika, Dőri István, Derzsi 
László, Szőke Ferenc, Walter Gyula. 
Tetszés szerinti adományok a nemes 
célok érdekében hálás köszönettel fo 
gadtatnak. 

A Magyar Párt népirodája (Kő-
kereszt-tér, Rösler féle  ház) mindenki-
nek készséggel áll rendelkezésére ügyes-
bajos dolgaiban. A tanácsadás, ható-
ságoknál való eljárás és beadványok, 
kérések szerkesztése teljesen díjtalan. 

Lelkészválasztás. Örömmel érte-
sültünk, hogy városunk szülöttjét, B. 
Bucsy Endre ördögkereszturi ref.  lel-
készt f.  hó 9 én a marosujvári népes 
gyülekezet közfelkiáltással  lelkészévé 
választotta meg. Ez a kitüntetés benne 
egy valóban törekvő, lelkiismeretes és 
ideális gondolkozású egyént ért, kinek 
mi is gratulálunk s a szép megbízatá-
sához sok sok szerencsét, áldást kí-
vánunk. 

A Hargita Testedző Egylet értesíti 
a korcsolyasportot üző tagjait és kö-
zönségét, hogy sétatéri jégpályája a 
mai nappal megnyilt és az a nap há-
rom szakában, délelőtt, délután és este 
rendelkezésükre áll. Fűtött termek, 
buffet,  korcsolyatanitás Egyszeri kor-
csolyázás dija 20 leu, tagoknak 10 leu, 
valamint gyerekeknek is. Bérlet az 
egész idényre 300 leu, tagoknak 150 
leu. Családjegy 600 leu, tagoknak 
300 leu. 

Igaz lenne, hogy egyik legdere-
kabb fiatal  székely gazdánkat' Kobát-
falván  a választás napján minden ok 
nélkül egy korteskedő fakereskedő  le 
akarta volna tartóztattatni ? Nehezen 
tudjuk elhinni. Pedig székelyünk nyilt 
eszű, igazmondó, a román csendőr 
becsületes, mert nem lehetett jogta 
lanságba beugratni. Milyen ember akkor 
a szép ősi nevü fakereskedő?  Vagy 
talán nem is abból a jónevü famí-
liából való ? 

Olvassa és terjessze a „Székely 
Közélet"-et, mert ezzel a magyarság 
érdekeit szolgálja. 

Hus-ár maximálás. A sertéshús árát 
a városi tanács 42 lejben állapította meg. 
A farcádiakkal  csak a vásár-napján kö-
zölte a rendőrség a maximálást s igy 
akik a közlés előtt magasabb áron árul-
tak, nem esnek büntetés alá. 

Karoljuk fel  a tehetsegeket. La-
punk előbbi és mostani számában 
folytatólag  közöljük Gyerkes Mihály 
felolvasását,  melyet a Polgári Önkép-
ző Egylet szabad líceumán dec. 2 án 
adott elő, s amelyben megkapóan fej-
tegette a tehetségek kifejlesztésének 
szükségességét és nagy jelentőségét. 
Eme cikk hatása alatt máris igen ör-
vendetes megmozdulás hírét vesszük. , 
Egyik, városunkban lakó, főtisztviselő 
értesülvén arról, hogy a helybeli róm. 
kath. főgymnázium  egyik igen szor-
galmas és tehetséges iV.-ik oszt. tanu-
lója : a kis Zsombori Dezső, iskola 
után mindennap hazamegy Tibódba, 
az őt gondozó és nevelő nénjéhez s 
másnap reggel már 8 órára bent van 
az iskola padjában, figyel,  tanul és fe-
lel mindennap értelmesen, okosan, ta-
nárai megelégedésére és dicséretére : 
meghatódottan jelentette ki elhatározá-
sát, hogy ezt a kis tehetséget, újév 
után a saját költségén beíratja az is-
kola internátusába, cipőt, könyveket 
és más szükséges dolgokat szerez be 
számára, csakhogy haladhasson, tehet-
sége kifejlődésére  ut nyitassék. Igazán 
például vételre való és eléggé nem 
méltatható szép elhatározás ez. Milyen 
üdvös do!og lenne, ha mások is, habár 
nem is ilyen nagy méretű adomány-
nyal, de bármilyen kisebb összeggel 
is, az eszme útnak indításához hozzá-
járulnának I 

Orbán Balázs szülelésének száza-
dos évfordulója.  A választási előkészü-
letek idején jelent meg e lap hasájain 
egy figyelemre  méltó cikk, amely Orbán 
Balázs közeledő százéves születési év-
fordulójára  hivja fel  a fgyelmet  és az 
ünnepség módozataira tesz igazán meg-
szívlelendő javaslatokat. A választási 
küzdelmek annak idején elterelték a 
figyelmet  erről a kérdésről, most azon-
ban újból napirendre kell tüznünk ezt 
a kérdést és a százéves évforduló  meg-
ünneplését elő kell készítenünk még 
pedig ugy, hogy az mindenképpen méltó 
legyen Orbán Balázs nagyságához. En-
nek az ünnepnek ki kell emelkednie 
a fyelyi  kereiek közül s országos jelle-
get kell öltenie, mert Orbán Balázs nem-
csak a székelységé volt, hanem az 
egyetemes magyarságé is. A cikkiró 
az ünnepség megrendezésére, nagyon 
helyesen, a Magyar Párt udvarhelyme-
gyei tagozatát tartja a legilletékesebb-
nek. Vegye tehát kezébe e tagozat az 
ügyet és közművelődési szakosztálya 
révén mielőbb tegye meg az előkészü-
leteket, hogy a februári  százados ün-
nep mindenképpen méltó legyen Or-
bán Balázs nagy egyéniségéhez s az iro-
dalom terén szerzett kiváló érdemeihez. 

Népházavalás. A szombatfalviak 
újonnan épült népházukat január ha-
vában avatják fel  ünnepélyes keretek 
között. A felavató  ünnepségre az elő-
készületeket már megtették. 

A karácsonyi szünet a helybeli 
róm. kath. főgimnáziumban  ma délben 
kezdődött meg és tart január 7-ig be-
zárólag. 

A kalh. Népszövetség csoportve-
zetői elszámolásaikat mielőbb tegyék 
meg, hogy az előirt évi közgyűlés kö-
zelebbről megtartható legyen. 

A kiállításról, melyet özv. Boros-
nyay Pál drné és Vámszer Géza kez-
deményezett és amelyen többen vesz-
nek részt, mint kiállítók —: mult 
számunkban röviden már irtunk is. 
Városunkban az ilyen alkalomszerű 
kiállítás igen szerencsés, éppen a ka-
rácsonyi ünnepek végett, mert az ott 
fölhalmozott  holmik : aragonit dísztár-
gyak, bőrmunkák, képek, szőnyegek, 
gyermekjátékok, székely varrottasok, 
köztük egy értékes kártyaasztal is : 
mind alkalmasak karácsonyi és újévi 
ajándékul, s ezek a tárgyak mind mű-
vészi beccsel bírnak. A kiállítást sokan 
látogatják és a vásárlás készsége is 
intenzivebb. A karácsony estén záruló 
kiállításra ingyenes a belépés. 

Eljegyzés. Kökössy Jucika és Erőss 
Ferenc karácsony első napján tartják 
eljegyzésüket. 



A róm. ka<h. Leánycíub 30 ikára 
hirdetett estélye közbe jött akadály 
miatt később lesz megtartva. 

Az Önkéntes Tűzoltó Egylet a kö-
zönséget értesiti, hogy szokásos jelme-
zes és álarcos mulatságát január 12 én 
fogja  megtartani. 

Egy ujabb Dobrota. Az Adeverul 
december 14-iki számában Ion Băila 
az «Astra* kulturális egyesületnek 
szombaton megtartott gyűléséről ir, 
amelyet »a pesszimisták gyűlésének* 
nevez. Megállapítja, hogy a beszámoló 
beszédek semmi eredményt nem mu-
tattak fel,  hanem valamennyiből csak 
a panasz hangjait lehetett kivenni. Mi-
után több felszólalónak  beszédéről meg-
emlékezik, Comaniciu N. volt  székely-
földi  tanfelügyelőnek  jelentéséről ir 
néhány sorban. Comaniciu a székely-

* földi  román elemek  visszarománositó 
problémájával  foglalkozik.  Bizonyára 
az Astra is segítségére  tudna  jönni a 
románság emez elemeinek,  irja Băila, 
amelyek az idők  mostohasága miatt 
elveszítették  nyelvöket  és nagy részben 
nemzeti öntudatukat  is. A székelyföldi 
románság problémája azonban meg-
haladja  az Astra tevékenykedési  körét 
és államkérdéssé  kell,  hogy váljék.  Co-
maniciu vádjai szerint, aki tiz év óta 
él azon a vidéken, az állam eddig 
még semmit sem tett  a székelyföldi 
románság érdekében. 

A kongregánisták a kath. legény-
egylet közreműködésével f.  hó 15 én. 
szombaton előadták Mellau —Losonczy: 
Jairus leánya c. 5 felvonásos  bibliai 
tárgyú drámáját. Maga a darab talá-
lóan illeszkedik bele az adventi han-
gulatba ; szerencsés volt tehát annak 
a megválasztása. A drámai jelenetek 
költőiek, megkapóan hangulatosak. 
Kár, hogy az előadás nem telt ház 
előtt ment. A darabot Szász József 
főgimnáziumi  tanár rendezte. Vámszer 
Géza festőművész  a stílszerű díszítés-
sel, Göllner Picike az ókori klasszikus 
táncok betanításával működtek közre 
a darab erkölcsi sikere érdekében, ami 
teljes mértékben meg is volt. Mind-
össze a színpadi változások hosszadal-
massága váltott ki a közönségből némi 
türelmetlenséget s a késői kezdés, ami 
aztán a darab lejátszásának idejét éj-
félutánra  tolta ki Mirjámot, a főpap 
leányát Kabdebó Annuska meglepő 
drámai készséggel, bájosan alakította. 
Rhode főpapnét  Soó Dénesné játszotta 
hatásosan : mirid a keményszívű, mind 
pedig az őrületbe eşp anya jelenetében. 
Jairust Lévay Lajos dr. tanár alakí-
totta, megrázó drámai kitörései gya-
korlott színésznek is sikert biztosítot-
tak volna. A Messiást Biró Lajos tanár 
komoly átérzéssel, Máriát Fénya Juci, 
Márthát Molnár Manci, Sárát Mordán 
Mariska, Judithot Nagy Ilonka sok 
készséggel játszották meg. Bede Irén 
Sephora ja eredeti volt, sok derültséget 
keltett A szerelmes Simeont Gyárfás 
Lájos színpadi készséggel alakította. 
Beldovits Emil Malachiás szerepében 
ismételten is a műkedvelői színvonalon 
felüli,  jó komikusnak bizonyult. Kisebb 
szerepeikben jók voltak: Varró Mar-
cella, Farmos Tilda, Bogyó Jolán, Szőcs 
Margit, Jakabos Buba, Horváth Feri, 
Eichner Emil, Albert György, Laczkó 
Imre, Barkóczy Dénes, Máthé Laci. 
Hatásos volt Csató Irénke és Zathu-
reczky Ibolyka tánca. Valamint kedves 
volt az apró kis leánykák szines tánca 
is. A darabot ifjúsági  előadásképpen 
17-én megismételték. 

H a l l ó ! Halló 1 
Nagy karácsonyi vásár a „RÓZSA" 

illatszertárban. 

Nagy Lajos tanár grafikus  képki-
állitása Szókelykereszturon. A zajtala-
nul, de lelkesen és állandóan folytatott 
művészi munkájának termékeiből Nagy 
Lajos tanár nagyon helyesen kiállítást 
hirdetett Székelykereszturon az unitá-
rius gimnázium zenetermében 1928. 
dec.' 14—24 ig. A közönség látogató 
készségét talán a választások eleinte 
kedvezőtlenül befolyásolták,  de öröm-
mel állapithatjuk meg, hogy a látoga-
tók és vásárlók száma napról-napra 
több. — Ha valaki a szépben gyö-
nyörködni óhajt és akar, annak való-
ban érdemes és kötelessége is e kiál-
lítás megtekintése, s ezért a közönség 
figyelmét  méltóbb dologra talán fel 
sem hívhatjuk, mint a kiállítás látoga-
tására, hogy ezzel önmagunknak is és 
a művészlelkű tanárnak is a karácsonyi 
örömet megszerezzük. ( - • — •) 

Milyen világ van odaát 
Amerikában? 

Egy régóta Amerikában élő, derék 
székelymuzsnai illetőségű székely test-
vérünktől : Zoltáni Ferenctől New 
Castleből kaptunk levelet néhány nap-
pal ezelőtt. A rendkívül értelmesen 
gondolkozó és fogalmazó  levélíró, aki 
emellett éles szemmel is tud megfi-
gyelni, valóságos kis helyzetrajzot kö-
zöl önmagáról és az általa észlelt 
amerikai viszonyokról. Ujabb bizony-
ságát adja egyrészt annak, hogy a 
székely értelmesség és kitartás a leg-
nehezebb viszonyok között is megállja 
a helyét az életben, de másrészt arról 
is reális komolysággal tájékoztat, hogy 
bizony Amerikában a hasonló székely 
kivándorlóra rendkívül nehéz, sőt 
aggasztó sors vár, amely mindenkit 
előre vissza kell, hogy riasszon attól, 
hogy mostanság az amerikai »igé-
retföldjére*  rátegye a lábát. Mikor 
az élettel keményen küzdő, s e köz-
ben is ide hazagondoló derék test-
vérünknek, s újonnan bejelentett két 
küntélő székely előfizető  társának, 
Kinda Lajosnak és Kerestély György-
nek gondolatban szeretetteljes kará-
csonyi üdvözletünket küldjük a tenge-
rentúlra, Zoltáni Ferenc okos leveléből 
közlünk is egy érdekes részletet, hadd 
szolgáljon okulásul a netalán kiván-
dorláson gondolkodó, itthoni székely 
olvasóinknak, nehogy esetleg hajlan-
dók legyenek hamis ígéretekre hajtva 
magukat félrevezettetni.  íme az érdekes 
és tanulságos részlet a levélből: 

«Én, amikor odahaza voltam és 
az újságot megrendeltem, ott a szer-
kesztőség irodájában felkértek,  hogy 
közöljek valami amerikai híreket, de 
én nem születtem arra, mert én nem 
igen szeretek irni, mivel nem is tudok 
jól irni. A munkát azt szeretem, ami-
kor van, akkor dolgozom. Most is je-
lenleg, amikor az egész Egyesült Álla-
mokban az újság tele van a nagy 
prosperitással, de csak a gyárosoknak 
és a nagy vállalatoknak, nem a sze-
gény embernek. A munkaviszony elég 
jó, de azért sok ember nem dolgozik. 
Az utób,bi években nagyon sok ember 
elveszítette munkáját, avégett, hogy 
mindig olyan gépeket tesznek be a 
gyárakba, hogy ahol ezelőtt tiz évvel 
kellett ezer ember, ma elvégzi annak 
fele  és minél tovább, mind rosszabb a 
munkás embernek, kiváltképpen a be-
vándoroltnak, aki nem tudja az itt-
való nyelvet beszélni, irni és olvasni, 
mert azokhoz a gépekhez most nagyon 
szükséges az angol nyelvbeszéd. En 
amikor bejöttem ide 1912 ben, akkor 
egész más volt, akkor adtak egy lapá-
tot a kezembe és mentünk, 30—40 
ember, szenet lapátolni és vasat le-
rakni a kocsikból, ott most csak egy 
pár ember van, az emelő daruval egy 
pillanatra kiszoi. Én magam is elve-
szítettem a jó munkámat, most majd-
nem a felét  keresem annak, amit 
ezelőtt.* 

x A pénzügyigazgatóság ezúton 
adja a vármegye lakosságának tudo-
mására, hogy az évvégi zárlat elké-
szítése végett dec. 29. 30 és 31-én a 
pénztár sem bevételezési, sem kifize-
tési munkálatokat nem eszközöl. 

x Uj ügyvédi iroda. Gyárfás  Pál 
dr. és Ozsváth Árpád ügyvédi irodá-
jukat Székelykereszturon megnyitották. 

Nyilvános köszönet. A szeretet 
szent ünnepén hálás szivvel köszönt-
jük ugy vidéki, mint helybeli nemes-
lelkű jótevőinket, s ez alkalomból kí-
vánunk örömteljes karácsonyt és bol-
dog újévet. — Az ima lelki ajándéká 
val viszonozunk minden jótéteményt 
és kegyes adományt, melyben intéze-
tünket akár lelki — szellemi, vagy 
anyagi segítségben részesíteni kegye-
sek ^voltak. — A földre  jött isteni 
Gyermek, kinek nevében tették, legyen 
jutáim azójuk 1 Irgalmas  Nővérek. 

Eladók a Főtéren (Batthány-tér) 4 
szám alatt levő házak, melyek állanak: 
I. Emeletes kőház, 16 mtr. hosszú üz-
lethelyiséggel, 10 szoba, külön udvar, 
és mellékhelyiségekkel. — II. Emeletes 
kőház, 18 mtr. hosszú üzlethelyiség-
gel, 11 szoba és mellékhelyiségekkel. 
— III. Emeletes kőház az udvarban, 8 
szobával és mellékhelyiségekkel. — Kü-
lön-külön vagy a három együtt azon-
nal eladó. Értekezni lehet Szenkovits 
J. utóda üzletében. 

A Szoc. Misszió Társulat dec. 
23 án, vasárnap délután osztja ki ka-
rácsonyi ajándékait a gyermekeknek a 

I Nővérek zárdája nagytermében. Előtte 
ugyanott Va5 órai kezdettel a kisebb 
leányok kongregációja nyilvános gyű-
lést tart. 

Karácsony másodnapján tartja a 
Polgári Önképző Egylet szokásos mű-
soros estélyét és reggelig tartó tánc-
vigalmát a Bukarest-szálló színházter-
mében a következő műsorral: 1. Nyi-
tány : Halász R. zenekara által. 2. 
Szabadelőadást tart: Lévay Lajos dr. 
3. Szaval: Kábdebó Annus. 4. Hege-
dül : Kiss Elek, zongorán kiséri: Tö-
rök Arthur. 5. «A motor*, egy felvo-
násos bohózat, irta Nóti Károly, sze-
replők : Dronka K. Lóránt, Szabó Tusi, 
Vass Ilus, Móhr János, ifj.  Szabó 
Ödön. — Szünet. — 6. Szaval: Kovács 
Gerő. 7. Táncszám, lejti: Csató Irénke, 
zongorán kiséri: Ferenczi Annus. 8. 
Énekel: Ferenczi Böske. 9.« A cég arája*, 
bohózat 1 felvonásban,  irta Nóti K., 
előadják : Miklós József,  Török Ferenc, 
Köpeczy Jenő, Lőrincz Juci, Vass Iluska, 
ifj.  Szabó Ödön. Az estélyen konferál: 
Böhm Jenő dr. Rendezők: Kerestély 
Gyula vig. biz. elqök vezetése alatt 
Kelemen Linuka, Sepsi Juci, Lőrincz 
Juci, Bartók Lajos, Mohr Jani, Dronka 
K, Lóránt és Ferenczy Jenő. Jegyek 
ára: I-ső rendű ülőhelyek 45 L., 11-od 
rendű 35 L, állóhely 30 L., karzat 30 
L. és páholy 200 L. Kezdete este 8 
órakor. Műsor után tánc reggelig, kon-
fetti  és karácsonyfa-elárverezés.  Jegyek 
előre válthatók a Könyvnyomda R. T. 
könyvkereskedésében. Legyünk ott, e 
kellemesnek ígérkező estélyen, mind-
nyájan 1 

Németország és Japán (Berlin és 
Osaka városok) között több, mint egy 
éve szikratáviróforgalom  áll fenn. 

A szombatfalvi  Népházra ujabban 
adakoztak : Barabás Béla és neje Ba-
rabás Róza Bukarestből 500, Bakóczy 
Károly, Réti Imre 300—300, Péterfi 
József  250, Barabás Gergely, Gagyi 
Alber, Szilágyi Lajos(Dénesé) 200—200, 
Albert Mihály, Orbán Albert, Szabó 
Mihály, Pál János erdőmérnök, Major 
György, N. N., Farkas Mariska, Imre 
Anna (alsó) 100—100, Katona Róza 
(Lajosé) 80, özv. Koszta|Sándorné 50, 
Bartha József  20 leut. Ezen kivül Cseke 
Lajos 500, Sándor Dénes (G.) 350, Bán 
István, Gothárd Márton, Farkas Do-
mokos, Imre Károly 300—300, Péter 
József  150, Gothárd Béla 140, Szász 
Ferenc 75 leu értékű munkát végeztek. 
Nagy anyagi áldozatot hozott a szom-
batfalvi  nép még a közönség lelkes ál-
dozatkészsége mellett is s ez az áldo-
zathozatal még súlyos teherként nehe-
zedik némelyek vállára. Ez okból kéri 
az épitő bizottság főleg  azon szombat-
falvavárosrészi  lakosokat, akik még ál-
dozatos filléreikkel  nem járultak hozzá 
a Népház építéséhez, hogy a fennálló 
terhek kevesbitése céljából adományaik-
kal ne késlekedjenek tovább. 

Halálos szerencsétlenség érte Lő-
rincz Albert székelyszentkirályi 16 éves, 
jóravaló székely fiút,  aki az Albert Jó-
zsef  szentléleki mümalmában dolgozott. 
Egyik kerékre egy szijat tett fel,  mi-
kor a kerék elkapta s megforgatva  ugy 
Összetörte, hogy rövid idő alatt kimúlt. 
A bíróság jelenlétében felboncolták. 
Egyúttal vizsgálatot indítottak annak 
riiegállapitása céljából, hogy nem ter-
hel e valakit a halálos balesetért fe-
lelősség ? 

Autógarázs tengeri hajón. Ameri-
kában az automobil nélkülözhetetlen 
szerszáma lett az embernek. Az ame-
rikai t. i. nemcsak a napi munkájában 
használja és pedig mint távolságcsök-
kentő, időmegtakaritó gépet, neki sza-
bad idejében is fontos  szolgálatokat 
tesz a gépkocsi. Utazik, nyaral vele és 
rajta. Természetesen, maga kezeli, ve-
zeti s igy annyira hozzánő, hogy ha 
a tengeren túlra megy, akkor is ma-
gával viszi. Az amerikaiaknak ezt a 
«kényelmét* akarja szolgálni az Inter-
national Mercantil Marine Co, amely 
«California* nevü gőzösén 140 gépko-
csira való kocsiszint rendezett be. 

Mind többen és többen jelentkez-
nek lapunknak azon 50 példányára, 
melyet az 1929 ik esztendőre ingyene-
sen ajánlottunk fel  a székely gazdák-
nak. Aki még számot tart ilyen tisz-
teletpéldányra, siessen értesíteni szer-
kesztőségünket. Szivesen hozzuk ezt 
az áldozatot, hogy az erkölcstelen 
szennyhirlapok garázdálkodását végre 
teljesen megszüntessük a falvakban. 

Mire jó a pártoskodó politika? Al-
más község négyszázezer leut vett köl-
csön az almási közbirtokosságtól (le-
gelőtársulat) azzal a céllal, hogy a 
nemrég vásárolt községháza árát abból 
a pénzből kifizesse.  A birtokossági ta-
nács elhatározta, hogy ezt a négyszáz-
ezer leut a községnek elengedi, illetve 
annak fedezéséről  ugy gondoskodik, 
hogy arányjog szerint felosztva,  az 
egyes birtokossági tagokat rója meg 
avval. A birtokosság több tagja meg-
felebbezte  a sérelmes határozatot s igy 
most a községi elöljáróságnak másféle 
fedezetről  kell gondoskodnia, hogy a 
ház vételárát kifizethesse.  Mint az eset 
valószínű előzményét kell megemlíte-
nünk, hogy a választási programm-be-
szédek idején Szabó János kurta közs. 
biró a magyar pártnak nem engedte 
meg, hogy a községház nagytermében 
tartsa meg gyűlését, holott a kariká-
soknak ugyanezen célból rendelkezésére 
bocsátotta a termet. Ez az önkényes 
és igazságtalan eljárás olyan felhábo-
rodást okozott a községben, hogy nyil-
ván ennek hatása alatt határozták el 
a birtokossági tagok a hozzájárulás 
megtagadását egy olyan községház 
vételárának kifizetéséhez,  amelyben a 
magyar lakosság a maga legfontosabb 
ügyeiben nem tarthat gyűlést. 

A dohánytermékek eladási száza-
lékának felemelése  időszerű volna . . . 
Amint ugyanisminket felvilágosítottak: 
a 3% os jutalékból l°/o elporlik, 1%-al 
elmarad az adós, 1% ért árulni és 
utánajárni pedig, ha nem is teljesen 
hiábavaló, de nem sok hasznot hajt. 
Ezen pedig egy kis jóakarattal lehetne 
segíteni. . . 

Keresztespók az antenna vezetéken. 
Tapasztalták, hogy a rádió antenna-
drótjára épített pókháló, mely a veze-
téket rendszerint valamely bokor vagy 
fa  utján a földdel  köti össze, zavarja 
a rádió kifogástalan  működését. 

X Értesitós! 1929 jan. 1 -tői kezdve 
az odorheiu—braşovi útvonalon a sze-
mélyszállítási dijat a következőképpen 
fogjuk  leszállítani és pedig: Odorheiu-
ról Brassóba 270 leuról 200 leura, 
Oclandról Brassóba 200 leuról 150 
leura, Baraoltról Brassóba 145 leuról 
100 leura. Autobus Express Ocland S.A. 

Háziszappan készítése. Háztartás-
ban mosószappan a következő módon 
készülhet: 6 kg. zsiradékot (faggyút, 
avas disznózsírt vagy a kettőt együtt) 
körülbeiül ötszörös űrtartalmú edény-
ben (a későbbi felhabzás  miatt) meg-
olvasztunk, hozzáadunk 1 kg, lugkó-
vet, 5 liter vizet és 3—4 óran át óva-
tosan forraljuk,  közben pedig az edény 
tartalmát íaruddal gyakran keverjük. 
Az elpárolgó vizet időnkint szükség 
szerint pótoljuk. Ha a szappanenyv 
egyenletessé vált, mintegy 20 dg. 
konyhasót szórunk bele és rövid ideig, 
keverés közben, tovább főzzük.  Ezután 
a kivált szappant formába  öntjük (fa-
forma  likacsos fenékkel,  durva zsák-
szövettel kibélelve) vagy az edényben 
kihűlni hagyjuk és a megkeményedett 
szappant kivágjuk. Az edényben meg-
maradt fenéklug,  ha nem nagyon szeny-
nyes, a következő főzésnél  kisózásra 
használható. 

Talpbörök impregnálása, hogy azok 
a nedvességgel szemben nagyobb el-
lenállásuak legyenek, oly módon tör-
ténhetik, hogy a bőröket forró  faggyu-
fürdőbe  helyezzük és mindaddig benn-
tartjuk, mig azok jól át nem «ivódnak*. 
Használat közben azután a bőröket az 
alábbi emulzióval kell hetenkint kene-
getni : 1 sulyrész degras vagy halzsir, 
1 s. r. paraffin  olaj, kevés faggyú  és 
petróleum, melyet a felszívódás  meg-
könnyítésére tetszés szerinti mennyi-
ségben használhatunk. 

x Figyelem, hölgyeim! Legújabb di-
vat szerint elsórenuüleg készítek báli 
és estélyi ruhákat és kabátokat mér-
sékelt arak mellett. Vidékieknek azon-
nal próba. Demeter Zsigmond  női di-
vatszabó, Bulevardul Regele Ferdinánd 
(volt Kossuth-utca) 12 sz. 



Megkezdődött a nagy karácsonyi vásár HIRSCH RUDOLF 
= dívatüzletében. 1 .—= 

Az összes raktáron levő áruk mélyen leszállított árak mellett árusittatnak. 

Töltötohba való tinta az alábbi 
előírások valamelyike szerint készít-
hető : 80 gr. vizben feloldunk  egy gr. 
nigrosin-t. Vagy egyszáz gr. vizben 
feloldunk  V2 gr. ibolyaszínű, vizben 
oldható anilinfestéket.  Vagy egyszáz 
gr. vizben feloldunk  6 gr. arabsméz-
gát és annyi vízben oldható anílinké-
ket — talán V2—1 gr. elég — mig az 
•oldattinta megfelelő  szinü. 

KÖZGAZDASAS 
Az udvarhelyi téli vásár közepas 

felhajtás  mellett némi élénkséget mu-
tatott. Mintha az embereknek megjött 
volna a kedvük a vásárlásra: nagyob-
bat csattant a tenyér és több volt az 
átírás. Az árak még nyomottak, de ha 
a közel jövő vásárain több lesz a meg-
jegyzett faru  ökör, az árak emelkedni 
fognak.  Jelenleg a tejelő tehenekben 
volt kereslet, az árak 5000—11.000 
leu körül váltakoztak, ökrökben a leg-
magasabb ár 25.000 leu volt. Lovak-
ban egyáltalán nem volt kereslet. 

A kirakó vásár egy forgalmasabb 
heti vásár képét mutatta volna, ha 
nincs annyi sátor. Főleg a mézes ka-
lácsosok és készruhaárusok rukkoltak 
ki nagy számmal, de nem nagy for-
galommal. 

Piaci árak. A buza: 110—125, 
rozs: 90—100, árpa: 90—95, ten-
geri : 80—110, zab : 55—60, burgonya: 
i7—24 leu vékánként. 

A lóhere-mag iránt még semmi 
érdeklődés sem mutatkozik. v-é. 

Országos mezőgazdasági ki-
állítás és vásár Budapesten. 

Az Országos Magyar Gazdasági 
Egyesület által immár négy évtizeden 
át minden év tavaszán rendezni szo-
kott tenyészállatvásárok 1929 ben fon-
tos fordulóponthoz  jutnak, mert a ren-
dezőbizottság határozata értelmében 
»Országos mezőgazdasági kiállítás és 
vásár« elnevezést fognak  kapni. A ren-
dezőség e cimen kezdette meg a 
XXXVIII, budapesti  tenyészállat-,  ter-
snény- és gépkiállítás  előkészítésének 
és szervezésének munkáját, ami a ki-
állítás sokoldalúságára való tekintettel 
már hónapok óta folyamatban  van. 

A kiállítást közvetlenül húsvét 
•előtt, március hó 21—25. napjain 
fogják  megtartani a budapesti tenyész-
állatvásártelepen. A kiállítás gerince a 
jövőben is természetesen a tenyészál-
latcsoport  marad, amely értékesen fog 
kiegészülni annak következtében, bogy 
a földmivelésügyi  minisztérium az ál-
lami telepen lóistállót építtet és igy 
ezentúl tenyészlovak  kiállítása  és be-
mutatása  is lehetővé válik. A lóistálló 
tetején nagyszabású vasbeton /riitíw, 
előtte pedig felvezető  és hajtópálya  lé-
tesül, amelyen a rendezőség a díjazott 
lovak és szarvasmarhák elővezetését 
és különböző lovasosztagok gyakorla-
tainak bemutatását vette tervbe. 

A tejtermékek,  a különféle  termé-
nyek  és nemesitett  vetőmagvak mult 
évben is már szerepelt kiállításain ki. 
vül a rendezőség önálló  kiállítási  cso-
portok  rendezését tervezi, a háziipar, 
élelmiszeripar,  a méhészet, borgazda 
ság, erdészet  stb. köréből, valamint 
tovább kiépíteni igyekszik a mezőgaz 
dasági-  és eszközkiállítást,  s a mult 
évben először szerepelt személy- és 
teherautókiállitást.  Ezenkívül az áilami 
mezőgazdasági kisérletügyi és szak-
oktatási intézetek tanulságos kiállítások 
keretében fogják  bemutatni értékes 
gyűjteményeik anyagát. Az eddigi elő-
készületek és jelentkezések remélni 
engedik, hogy az 1929. évi mezőgaz-
dasági kiállítás minden tekintetben felül 
fogja  mu'.ni még az ezévi igen jól si-
került kiállítás kereteit és eredményeit is. 

A rendezőbizottság (Budapest, IX.. 

Köztelek-u. 8.) a bejelentési lapokat 
készséggel megküldi az érdeklődőknek 
és minden ügyben szívesen ad útba-
igazítást. Minthogy a tapasztalatok sze-
rint a rendelkezésre álló helyiségek és 
istállók a bejelentett anyag elhelyezé-
sére mindig szűkeknek bizonyulnak, 
ajánlatos a január 15 ében megálla 
pitott  határidőn  belül  beküldeni  a be-
jelentéseket.  A kiállítás látogatói részére 
ez évben is 50% os utazási kedvez-
ményt biztosított a magyar kereske-
delmi minisztérium. A rendezőség meg-
tette a lépéseket, hogy a külföldi  va-
sutakon szintén kedvezményes utazási 
lehetőség álljon rendelkezésre, valamint, 
hogy a vizűm megszerzése is minden 
irányban megkönnyittessék. 

H y f l t t é r . 
K rovat közleményeiért a szerkesztő nem vállal 

felelősséget. 

Nyilatkozat. 
A Hargita cimü újság f.  évi dec. 

6 iki számában »Aki minden áron bör-
tönbe akar kerülni* újsághírben sze-
mélyemet szegénylegényi fogással 
nem is első izben támadta, tudatosan 
hazug, lepiszkolás céljából kitalált állí-
tásaival megrágalmazta. 

Nem volt s most sincs szándékom 
az erkölcsi szegénylegényekkel vitába 
állani; azért nem a Hargitának felelek, 
mint ahogy hiszem, hogy erkölcsi bá-
zison álló ember nem vitatkozik az 
erkölcsi szintáj alatt dolgozó támadók-
kal, hanem a szentlélek—bogárfalvi 
róm. kath. egyháztanács iskolaszék 
határozatát hajtom végre, mely dec. 
9-iki ülésében hozatott, mint alább kö-
vetkezik. Az erkölcsi útonállókkal, hogy 
tovább ne garázdálkodjanak, majd a 
törvény fog  beszélni. 

A határozat: 
»Egyháztanács-iskolaszék egyhangú 

határozattal kimondja, hogy a Székely-
udvarhelytt szerkesztett Hargita nevü 
politikai heti lap — f.  évi dec. 6-iki 
54. számában — Gegő Simon plébá-
nos urat oly minősíthetetlen hangú 
támadással állította pellengérre ország-
világ előtt «Aki minden áron börtönbe 
akar kerülni* cimü szennyben utazó 
cikkében, hogy az nemcsak a közbe-
csülésben álló plébános személyére 
nézve mélyen lealázó, hanem a hit-
község minden egyes tagjára nézve is 
vérig sértő. »A derék jó szentlélekiek*-
nek nevezett hitközségi nép erkölcsi-
ségére és tekintélyére árnyat vet, ha 
ő «haszontalan, részeges, fogházviselt 
és hiveit zsaroló pap«-nak áll öntuda-
tosan vezetője alatt, mert ,a nyáj te-
kintélye olyan szokott lenni, milyen a 
vezetőnek becsülete. Miután az egy-
háztanács iskolaszék az őt vezető el-
nökével egyetemben a kifejező  képvi-
selete az egyházközség szellemének, 
nyilvánvaló, hogy a fej  meggyalázása 
a tagoknak is meggyalázása. 

Már pedig minden bizonyításon 
felül  áll, hogy a Hargita  cimü újság-
nak a plébános erkölcsiségére  vonat 
kozó minden  kitétele  szemen szedett 
hazugság és aljas boszuból jövő rá 
galom. 

Az egyháztanács-iskolaszék a sa-
ját becsülete iránti féltékenységből 
érzi kötelességének a plebános-elnökét 
ért rágalomnak visszautasítását — nem 
csak itt e testületben, hanem a nyil 
vános meggyalázás ellensúlyozására 
— veleérző rokonszenvének és becsü-
lésének mindenki által megérthető külső 
kifejezéseképpen  — határozatát az er 
kölcsi szennytől mentes »Székely Köz-
élet* cimü lapban közzé teszi, hogy 
lássa mindenki: Ki  és mi a Hargita 
és szerkesztősége? 

Teszi ezt azért, mert a hitközség-
nek minden tagja tudja, hogy a plébános 
megtámadásának alapjául a Hargita 
szerkesztősége, illetve az akceptált iró, 
azt az esetet tekintette, midőn a plé-
bános a nov. 25-iki szentmisehallgatás 

elmulasztásáért megdorgálta a férfi-
közönséget a rá következő vasárnapon, 
hogy egy papi ruhájából kivetkőzött 
esküszegő  pap és egy nyilvános isten-
és vallásgyalázó  közismert  alak  kedvé-
ért, akik  politikai  kihasználás  céljából 
szentmise alatt  fogták  le a népet, meg-
bántotta  könnyelműen  az Istent  paran-
csának tudatos  megszegésével. 

A kötelességét lelkiismeretesen 
teljesítő plébános ezen elégtételt nem-
csak megérdemli, hanem ezt nyújtani 
e komoly testületnek a hitközség be-
csülete iránti kötelessége I* 

Sapienţi sat I 
Szentlélek, 1928 dec. 21. 

Gegő Simon plébános. 

Kiadó : a Könyvnyomda Béuvénytánaiáf 
Oflni-hpin—fiz£lr<>)yii<lvarbplv 

fladö:  oj topolya-báliszoba. Érte-
v KeznI lehet 5tr. (risan (Vár-u.) 
17 szâ« ala».  

Két szoba, konyha, mellékhelyi-
ségekkel azonnal kiadó Strada 

Cloşca 4 sz. alatt. Megtekinthető 
= 2—3-ig. = 

Corpul Portăreilor Tribunalului 
Odorhein. 

Nr. 3853-1928. port. 

Publieaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin aceasta 

publică, că în baza deciziuaii Nr. 
2090—1928 şi Nr. G. 4585-1928 a ju 
decătoriei dia Odorheiu îo favorul  rec 
lamantei fabrica  de bastoane S. A. din 
Beclean repr. prii advocatul Dr. Szabó 
G şi Dr. Nagy L. pentru incassarea 
creanţei de 2500 Lei şi accesorii se 
fix*a?ă  termen de licitare pe 4 Ian. 
1929 orele 12 la faţa  locului în Odor 
beiu unde se vor vinde prin licitaţiune 
publică judiciară automobil marca 
„Caevrolet" în valoare de 100000 Lei. 
la caz de nevoie şi sub preţui de es 
tiaare. 

Pretenziunea care e de îacassat face 
2500 Lei capital, dobâorile cu 12'/, 
Bocotind din 30 Dec. 1927 iar spesele 
pâ»ă acum stabilite de 1695 Lai. 

Iatrucât mobilele cari ajung la 
licitaţie ar fi  fost  execvate şi de alţi 
şi aceştia şi ar fi  câştigat dreptul de 
ncoperire licitaţia prezeată este ordo-
nată şi îa favorul  acestora îa senzul 
art. LX.: 1881. §. 192 

Odorheiu, la 8 D e 1928. 
Bălăseseu portărel. 

Corpul Portăreilor Tribunalului 
Odorheiu. 

Nr. 4147—1928 port. 

Publieaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul grefiar  pria aceasta 

publică că îa baza deciziunii Nr. 
223t—i928 şi No. G. 7364-1928 a 
judecătoriei din Odorbeiu in favorul 
reclamantei IiyéB Borbála din Odorheiu 
repr. prin advocatul Dr Fmkér B<ila 
pewtru locassarea creanţei de 5000 Lei 
şi accesorii ae fixează  termen de lîci 
• ape pe 28 Dec 1928 orele 14 p. m. 
ia f< ţ t locu ui in com. Z>te& unde se 
vor viDde prin lictaţune publică judi 
cit» ă una căruţă 10 care fâi, 10 c â' 
grău ÎJ valoare de 8000 Lei. In caz 
de nevoie ş> sub preţui de estimare. 

Pretenziunea care e de îucdsaat face 
5000 Lei capital, dobânzile cu 10•/, 
ttocoiind din 22 Febr. 1928 iar spesele 
pâtă acum stabilite de 3460 Lei. 

Iatrucât mobilele cari ajuog la 
licitaţie ar fi  fost  execvate şi de alţii 
şi aceştia şi ar fi  câatigat dreptul de 
acoperire licitaţia prezentă este ordo 
oală şi în favorul  acestora în senzul 
*rt. LX. 1881 § 192. 

Odorheiu, la 4 D.-c. 1928. 
Bălăsescn portărel. 

P ?  
l i Meghívókat, gyászlapokat, vala-
11 mint minden, a nyomdai termékek 
U körében előforduló  más nyomtat-
í ványokat csinos és Ízléses kivi-

) > s telben készít a : : Könyvnyomda 
Részv.-Társaság 

mfiintézete. 

írószer- és papirke-
reskedésében minden-
nemű irodai szükség-
letét mindenki oleaón 
: : beszerezheti. : : 

„SZÉKELY KÖZÉLET" 
szerkesztősége 

és kiadóhivatala. 

Eladó ház és beltelek. 
Szombatfal  váa egy ház, amely 

két szoba és konyhából áll, a hozzá 
tartozó gazdasági épületekkel és két 
holdas gyümölcsössel együtt 1929 
január 2-án a telekkönyvi ható-
ságnál tartandó nyilvános birói ár-
verésen el fog  adatni Az érdeklő-
dők az árverési feltételeket  d r . 
Kassay F. István és dr. P á l 
Gyula ügyvédeknél és a telekkönyvi 
hatóságnál tekinthetik meg. 

Corpul Portăreilor Tribuaaluiui 
Odorheiu. 

No. 4067—1928. 

Publicaţi ane de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin aceaata 

publ'că, că îa baza deciziuaii Nr. 
6653-1927 şi Nr. G. 4546—1928 & 
judecătoriei diu Odorheiu îa favorul 
reclamantei văd. lui Kapcza Kdroly 
repr. prin advoesţii Dr. S«ab6 Gábor 
şt Dr. Nagy Lijos pentru încasarea 
creanţei de 10000 Lei şi accesorii ae 
fixează  termen de licitaţie la 11 Ian. 
1929 ora 12 la faţa  locului ia Odor-
beiu unde ae vor vinde prin licitaţiuno 
publică judiciară msşiaa de acria şi 
diferite  fierarii  ii valoare da 3500® 
Lei. In caz de uevoie şi sub preţul 
de estimare 

Pretenziuaea care e de incassat face 
10000 Lei capital, dobâazile cu 11*/, 
socotind dia 5 Oct. 1927 iar epeaela 
pâoă acum stabilite de 2615 Lei. 

întrucât mobilele cari ajuog la 
licitaţie ar fi  fost  necheatrate şi da 
alţii şi aceştia şi-ar fi  câştigat dreptul 
de acoperire licitaţia prezentă eate 
ordonată şi îa favorul  acestora îa Ben-
zul art. LX.: 1881 §. 192. 

Odorheiu, la 8 Dac. 1928. 
Bălăseseu portărel. 

Shi felszerelést  meg-
vételre keresek. 

Gyarmathy Hom.-sztpál. 

Tanitónöképzönek 
takarítónőre vau szüksége. 
Jelentkezni lehet: az Igaz-

gatóságnál. 

Jf  iatal kereskedősegéd  állást  keres  n 
fűszer-  és festékszakmában  azon-

nali belépésre.  Megkeresések  a kiadóba 
„Jó  munkaerő"  jeligére  kéretnek. 

* 
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P Nemcsak olcsó, hanem jó is! Kérem, meggyőződni szíveskedjék, 

hogy kész férfiruhák,  mikádó és télikabátok, britses-nadrágok, mindenféle  szövött, kötött, 
rövid- és trikóáruk, kelengyeiásznak, paplanok, divánteritők, férfi-sapkák,  esöernyők stb. 
stb. legjobb minőségben és legjutányosabban kaphatók: LŐBL R. üzletében 
« Str. Principesa Elisabeta (volt Betlen-utca) 13. SSSSSSSSSSSS 
Legjobb minőségű férfi  szöveteim tartóssága közismert! Vízmentes ponyva-vásznak! \ ' n n n n n n w n 

Bethlenfalvi  határon, Kiadó. 
a város közvetlen közelében e l a d ó 
9 holdnyi szántó és kaszáló. 
Felvilágosítást Soó Ilus Bethlen-utca 

21 szám alatt ad. 
Dela Judecătoria de Ocol diu Cristur. 
No. G. 3421—1928. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul prin aceasta pub-

lică, că îa baza deciziunii Nr. 
3421—1928 a Judecătoriei dio Cristur 
îu favorul  reclamantului Magyari Mó-
zes repr. prin advocatul Dr. Ferentzi 
Gábor şi Dr. Ferentzi Pál din Cristur 

>entiu încasarea creanţei de 10800 
Lei şi accesorii se fixează  termen de 
licitaţie pe 8 lan. 1929 ora 3 d. a. 
ia faţa  locu'.ui îa com. Mureni unde 
£e vor vinde prin licitaţiune publică 
judiciară nobilele de casă în valoare 
de 13570 Lei. In caz de nevoie şi eub 
preţul de estimare. 

Pretenziunea care e de încassat face 
— Lei dobânzile cu 10®/, socotind 
din 20 Sept. 1927 iar spesele pâoă 
acum staverite de 5572 Lei. 

întrucât mobilele cari ajung la li-
citaţie ar fi  foat  execvate şi de alţii 
şi scestie şi-ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire licitaţia prezentă este ordo-
nată şi în favorul  acestora îa senzul 
art LX. 1881 § 192. 

fe  Cristur, la 4 Dec. 1928. 
Ludovic K i i s 

delegatul judecătoresc. 

Pritrăria comunei urb. Odorheiu. 
No. 4340-1928. 

Publicaţiune. 
Primăria comunei urb. Odorheiu, 

ţine licitaţie publică in localul Primă 
riei in ziua de 7 Ianuarie 1929 pentru 
arendarea terenului de vâaat, proprie-
tatea Primăriei de timp de 3 ani. 

Lici'aţia oe va ţine in conformitate 
cu art. 72—83 din legea asupra con-
tab. publice. 

Odorheiu, la 5 Dec. 1928. 
Primar: Secretar: 

D r . G ö n c z y . € a t a v e i u . 

Primăria comunei urb. Odorheiu. 
No. 4341—1828. 

Publicaţiune. 
Prinăria comunei urb. Odorheiu 

publică coccurB pe ziua de 7 Ianuarie 
1929 pentru ocupare» postului de gră-
dinar al Primăriei. Şi se va pune îa 
vedere, că oraşul nu mai dă grădina-
rului teritori din dosul Băi de vată. 

Cei interegbţi îşi vor înainta oferta 
inchise pâoă la data de 7 Ian. 1^29, 
ora 10. 

Odorheiu, la 5 Dac. 1928 
Primar: Secretar: 

D r . G ö n c z y . t ' a t a v e i u . 

Eladó  birtok. 
A kápolnával  szemben, réti birtok,  28 
holdnyi,  egy tömbben, vagy holdanként, 
kedvező  feltétéi  mellett  eladó.  Felvilágo-
sítást:  PAPP ZAKOR  ENDRE 

kereskedőnél  lehet kapni Odorheiun. 

Jó családból való fiu tanaló-
nak felvétetik.  — Egy füszer-
fizlet-berendezés  jutányos 

áron eladó 

1929 május 1 tol 
egy 30 év óta fenn-

álló,  forgalmas  helyen fekvő  saróküzlet-
helyiség,  mélyet  Zárug  Antal bir, szük-
ség esetén hozzá megfelelő  lakással  is 
Ur.  Orbán Balázs utca 8 szám alatt. 
Értekezni  lehet:  FÁBIÁN  Józsefné 

tulajdonosnál  Bethlen falalva. 

Dala Judecătorie din Cristur. 
No. G. 3043-1928. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul grefier pria aceasta 

publică cumcă în baza deciziunii Nr. G. 
— a Judecătoriei din Cristur îa favo-
rul reclamantului Szabó Dénes dom. 
in Bordosiu repr. prin advocatul Dr. 
Viola Sándor dom. in Cristur pentru 
Incassarea creanţei de 10701 Lei şi 
accesori se fixeaîă  termen de licitaţie 
pa ziua de 21 Ian. 1929 orele 3 p. in. 
la faţa  locului în comuna Bordoşiu 
unde se vor vinde prin licitaţiune pub-
lică judiciară mobile boi, vaca, oile, 
trăsura îa valoare de 30400 Lei. In 
caz de nevoie şi sub preţul de estimare. 

Pretenziunea care e de încassat face 
10701 Lsi capital, dobânzile cu 10°/„ 
socotind din 15 Iunie 1928 iar spesele 
până acum staverite de 3850 Lei. 

Întrucât mobilele cari ajuog la 
licitaţie ar fi  fost  execvate şi de alţii 
şi aceş'ia şi-ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire, licitaţia prezentă este ordo-
nată şi în favorul  acestora. 

Cristur la 4 Dec. 1928. 
L u d o v i c K i s s 

delegatul judecătoresc. 

Judecătoria Odorheiu secţia cf. 
No. 3169—1928 cf. 

Extract din publicaţiune de licitaţie 
Iu cauza de executare porni ă de 

urmăritorul Dr. Kálmán József contra 
urmăritului Benkő Mihály la cererea 
urmăritorului Judecă'oria ordonă li-
citaţiunea execuţionaiă in baza art. 
144. 146 şi 147 din legoa LX din 
1881 asupra poiţunei da 1/10 parte 
a imobilelor inscnae in cf.  a comunei 
Odorheiu (diu circumscripţa Judecă-
toriei Odorheiu) No. prot. cf. 568 
inscrise ca 1/10 parte a de proprieta-
tea lui Benkő M há!y şi anume No. 
de ord- No. de ord. A+4 No. Top. 
610 cafă  cu pnţul da strigare 5500 
lei, No. de ord. Af5  No. Top. 608/3 
curte cu preţul de strigare 2500 lei 
pentru incassarea creanţei de 2000 
lei cap. 

Licitaţiunea se va ţine in ziua 
de 8 Ianuarie 1929 ora 9 in localul 
oficial  Str. Prin. E iz. No. 2 

Imobilele ce vor fi  licitate nu pot 
fi  vâodute pe un preţ mai mic decât 
dooă treimi din preţul de strigare. 

Cei cari doresc Be liciteze suat 
datori să depoziteze la delegatul jude-
cătoresc 10% din preţul de strigara 
drept garanţie, în numerar sau îa 
efecte  de cauţie socotite după cursul 
fixat  îa § 42 legea LX. 1881. sau tă 
predea aceluiaşi delegat chitanţa coo-
Btatâad depunerea, judecătoreşte, prea-
labilă a garanţiei şi să semneze condi-
ţiunile de licitsţie (§. 147, 150, 170 
legea LX. 1881; § 21 legea XL. 1908). 

Dacă nimeni nu oferă  mai mult 
col care a oferit  pentru imobil un preţ 
mai urcat decât cel de strigare este 
dator să întregească imediat garanţia 
fixată  conform  procentului preţului de 
strigare la aceiaşi parte procentuală 
a preţului co a oferit (§ 25 XLI 1908). 

Odorheiu, la 23 Aug. 1928. 
Dr. Szabó mp. şefjudecător. 

Pentru conformitate: 
Zayzon impiegat. 

ielött pénzét kiadja, gondolja meg, mire adja! Ha szép, 
olcsó karácsonyi ajándékot akar venni, keresse föl  a 

RÓZSA ILLATSZERTÁRT. 
Nagy választék a legjobb gyártmányú 
púderekben, kölni-vizekben, parfümök-
ben, továbbá nagy választék kazetták-
ban, gyermekjátékokban és karácsony-
===== fadíszekben  stb. z z z z = 

rácsonyivásárra a legjutányosat 
Parfüméria  „Rózsa.1 

140 véka faj alma 
— kisebb tételekben is — 
vékánkint 70 leu árban eladó. 
U g r ó n Á k o s 

szombatfalvi  gazdasága. 

Fenyédi üzletemet, amely biztos 
megélhetést nyújt egy szerényebb 
családnak, nagyon kedvező felté-
telekkel eladom. — Bővebb felvi-

lágositással szolgál —~~ 

IH ÁSZ-cég. 

A homoródi 
borvíz házhoz szállításit kénytelenek 
voltnnk megszüntetni, ugy Udvarhelyt, 
mint Keresztáron, mivel az autónk-
kal történt vasnti karambolból kifo-
lyólag nagyon kevés megrendelőnk 
maradt. 

Amennyiben elegendő megrendelő 
lesz, március 1-én megint megkezd-
jük a házhoz szállítást, addig is aki-
nek szüksége van homoródi vizre, 
beszerezheti Udvarhelyen a vállalatnál 
kétliteres üvegekkel 5 leuért. 

Kereszturt a Flórián-kereskedésben 
2 L üvegenkint 10 leuért. 
Személy- é l teherautó meg-

rendelésre kapható. 
Tisztelettel: 

a homoródi ;borvix-szállitási vállalat 
Odorheiu 

BARKÓCZY-garázs. 

nagy karácsony i „ 
kiárusítást rendezek, w 

Karácsonyi diszek, játékáruk nagy választékban. 
Háztartási cikkek, porcellán , üvegáruk, elsőrendű 
evőeszközök, képkeretek m i n d e n f é l e  kivitelben. 
• Feltűnő olcsó árak, gyors kiszolgálás. ===== 

Mielőtt szükségletét beszerezné, tekintse meg üzletemet minden 
~ vételkényszer nélkül. 

Szíves pártfogást  kér: 

Dézsi Endre gyermekjáték-, üveg- és porcellán-kereskedő 
Odorheiu-Székely udvarhely (Kossuth utca) 

I * * * * * * * 

Karácsonyi gyermekjátékok és 
ajándéktárgyak 

Dragomán D o m o k o s 
üzletében. 

Üveg-, porcellán-, lámpa-, alpacca-áruk és minden 
e szakmába vágó cikkek l e g j u t á n y o s a b b árban 

nagy választékban kaphatók 


