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Ó-esztendő, 
bucsuzunk tőled is. Reményeink, 
vágyaink, jogaink teljesülését 
vártuk tőled, de te is éppen ugy, 
mint elődeid, nem váltottad va-
lóra reményeinket, nem szökken-
tetted tettekbe vágyakozásainkat, 
nem terjesztetted ki ránk a jo-
goknak teljességét. Nem hoztál 
reánk boldogságot, nem enyhí-
tetted a sajgó fájdalmakat;  meg-
aláztatásunk, leszegényedésünk, 
lerongyolódásunk, mely a nagy 
háború után kezdődött, most is 
olyan, vagy talán még nagyobb, 
mint tiz évvel ezelőtt volt. Kultúr-
intézményeink senyvednek, tan-
ügyi férfiaink  tengődnek, ifjúsá-
gunk nyög a terhek súlya alatt, 
iparunk, kereskedelmünk pang, a 
földmives  lába alól csúszik ki a 
föld  s kezében a vándorbottal 
keres máshol jobb megélhetést, 
emberhez méltóbb életet. 

Ö-esztendő, nem búsulunk 
utánad, távozásodon nem köny-
nyezünk; menj te is társaid után, 
légy te is a töiténelemé, adj he-
lyet az uj esztendőnek, amelyben 
még van bizodalmunk, amelyben 
még van reményünk, hogy sajgó 
fájdalmainkra  gyógyitó irt cse-
pegtet, nem teljesült reményein-
ket valóra váltja, emberhez nem 
méltó életünket emberiesebbé 
teszi. 

Menj, te ó-esztendő, jöjjön 
helyedbe az uj, a, jobb, a bol-
dogabb, a szerencsésebb, amely 
több megértést, több szeretetet, a 
jogok teljességét hozza a meg-
gyötört, elárvult, elszegényedett 
magyarságnak, amelynek az élet-
hez éppen ugy joga van, mint 
bármelyik nemzetnek széles e 
világon. 

Amikor korunk gyönyörű ta-
lálmányának, a rádiónak szava 
az újév éjszakáján belezúg a 
csillagos éjszakába s a hanghul-
lámok nyugattól keletig és észak-
tól délig visszahangozzák: bol-
dog uj évet; ti, országokat kor-
mányzó férfiak,  ne dugjátok be 
füleiteket,  halljátok meg a figyel-
meztető szót, tegyétek program-
motokká, hogy ti is munkások 
lesztek abban, hogy a kormány-
zásotokra bizott népek az uj év-
ben valóban boldogok, megelé-
gedettek legyenek, mert boldog, 
megelégedett népek hazája lehet 
csak igazán nagy és virágzó. 
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Még nem szenvedtek 
eleget a magyarok itt, mondta Vaida 
Sándor Románia belügyminisztere. 
Mondta alig egy-két nappal karácsony 
előtt, mikor a müveit világ nagy része, 
a Krisztust hivő emberiség arra ké-
szült, hogy lelkét megjobbítva, nemes 
érzésekkel töltve, méltó legyen a já-
szolban megszülető szeretet, jóság 
üdvözlésére. Tiz évvel a vértengert 
felidéző  világháború borzalmainak meg-
szűnte után mondta a belügyminiszter 
ezeket a szavakat, melyeknek nyom-
tatásban való megjelenését látva, az 
ember megdöbbenéssel, kételkedve 
dörzsöli meg ismételten a szemét. Nem 
tudjuk, higyjünk-e annak, amit látunk, 
s ha ebben nem kételkedhetünk, mit 
higyjünk belügyminiszterünkről. Mit 
higyjünk róla, s mit várhatunk a jö-
vőben tőle ? 

Hát Istenem, Krisztus születése 
után majdnem kétezer évvel, s tizen-
négy évvel az annyi könnyet, vért, 
szenvedést kivánt világiszonyat kitö-
rése után is még mindig szenvedé-
sekről van kedve valakinek beszélni, 
az ország lakosságának egy tekinté-
lyes számú hányadával szemben a 
szenvedtetést tekintheti e céljául az or-
szág kormányának egyik legfontosabb 
feladatkörrel  megbízott minisztere ?! 
Feltéve, de meg nem engedve, hogy 
valamikor ugyanitt a románoknak lett 
volna hasonlóan rossz, vagy ekár még 
rosszabb dolga, — hát nem az volt-e 
az entente és az ennek oldalán küz-
dött kisebb hatalmaknak háború alatt, 
s azután is fennen  hirdetett Jeszmei 
célja, hogy minden eddigi rossz itt 
gyökeresen megváltozzék ?! És ha nem 
hirdette is volna ezt senki soha, akkor 
is nem magától értendő volna-e az, 
hogy az ország kormányának, s a 
benne működő kormányférfiaknak  csak 
az lehet a legfőbb  célja, feladata,  hogy 
az ország népei — az államnak egy-
formán  polgárai — itt egyaránt jól 
érezzék magukat, s a kormány ré-
szükre a békés munkálkodás, zavar-
talan fejlődés  lehetőségét egyengesse, 
minden erejével elősegítse ? 1 

Ehelyett akad a mai Európában 
előkelő vezető állású politikus, akinek 
gondolkozásában a gondjaira bizott 
tömegek egyrészének sanyargatása, 
szenvedtetése cél gyanánt tűnhetik fel, 
sőt nem restelkedik annak nyilvánosan 
hallható szóval is kifejezést  adni. Nem 
csoda, ha most karácsonytájban kü-
lönösen borzongató, lesújtó hatást gya-
korolt ránk ez a hihetetlennek tetsző 
hir, amelyet azonban, sajnos, sok ke-
serű tapasztalatunk folytán,  mégis csak 
el kell fogadnunk  valóságnak. Ám ha 
elfogadjuk,  egyúttal a vigasztalást is a 
karácsony jelentőségében találjuk meg. 
Az, aki ezen a napon a világ megvál-
tójának született, szintén szenvedett, 
sokat, mindnyájunknál többet, s szen-
vedései koronájául kereszthalált is halt. 
Ám kereszthalála után harmadnapra 
feltámadott  az örökéletre I Így vár re-
ánk is szenvedéseink golgotháján tul 
az örökélet 1 

Igazolták Sebesi János dr. man 
dátumát. Ugy a képviselőházban, mint 
a szenátusban igazolták megválasztott 
képviselőink és szenátoraink mandátu-
mát. Az igazolt mandátumok közt van 
a Sebesi Jánosé is, amelyről azt a hírt 
terjesztették, hogy megfogják  semmi-
síteni. 

Szilve^eresti összejövetel. A Ma-
gyar Párt kör hétfőn, dec. 31-én este 
9 órai kezdettel a kör helyiségeiben 
szilveszter-esti összejövetelt rendez, 
amelyre ezúton hívja meg a tagokat 
és családjukat, valamint azok vendé-
geit. 

Az njév nj kötelezettségeket 
ró vármegyénk magyar lakosságára. 
Ezek a kötelezettségek súlyosak, de 
eredményei fölemelők  és boldogítók lesz-
nek. Meg kell teremtenünk egymásközt 
azt a teljes egyetértést, amelyet egye-
sek mesterségesen, bűnösen, idegen ér-
dekek szolgálatáért megzavartak. 

Aki figyelemmel  kisérte megyénk-
ben a mult évek politikai mozzanatait, 
annak észre kellett vennie azt, hogy 
egyesek ördögi elgondolással miképp 
szították és ha lohadó sikerrel is, mi-
képp szitják ma is az egyenetlenség 
tüzét és miképp igyekeznek válaszfalat 
vonni magyar és magyar szivek közé. 
A falut  akarták elválasztani, elidegení-
teni a várostól, a gyűlölet üszkét akar-
ták a testvérlelkekbe belopni, hogy a 
testvér tagadja meg a testvért, a fiu  az 
apát, a barát az igaz barátot. 

E pokoli mesterkedésre csattanó 
válasz volt a pár hét előtt lezajlott 
választás eredménye. Egy erőszakmen-
tes választás kellett ahoz, hogy nyilván-
valóvá váljék az, hogy hiába minden 
ördögi mesterkedés, a magyar lélek hü 
marad az ő fajiságához  minden poklo-
kon keresztül is, s bár a romániai össz-
magyarság siralmas politikai és köz-
gazdasági helyzetének okaiul a magyar 
urak és vezetők voltak odaállítva, a 
józanul gondolkozó egyszerű emberek 
átlátták, hogy ez az állítás maszlag 
csupán, s nekik kötelességük és elhi-
vatásuk a mai nehéz helyzetben csak 
az lehet, hogy magyar fajiságuk  szol-
gálatába szegődjenek minden utógon-
dolat nélkül. 

Tagadhatatlan, hogy soraink között 
még most is akadtak Imrék, Jóskák, 
Lajosok, Károlyok, Pálok, Ignácok, Dé-
nesek és Mártonok, akik egy tál len-
cséért képesek lettek volna eladni a 
mi legszentebb örökségünket, akik künn 
a falvakban  járva a magyar lelkek hi-
tét akarták elrabolni, hogy a magyar 
érzés és a fajiság  eszményeinek halotti 
torán tombolva járhassák el győzelmi 
táncukat. Nem ismerték föl  ezek az 
alakok az ő végtelen kicsinységüket 
és gyarlóságukat; elvakultságukban azt 
hitték, hogy legalább is alvezérei a 
népnek, s a nép vakon követi a faji 
egyenetlenségszitás és rágalom piszkos 
mocsarában megfürösztött  lobogójukat. 
A nép leszámolt ezekkel a gyászvité-
zekkel : dicsőség néki érte I 

Azonban az idő int s ezt az intést 
mindenkinek észre kell vennie. Az idő 
arra figyelmeztet,  székelyek, hogy félre 
a kishitüséggel és bizalmatlansággal I 
Egy szivvel, egy lélekkel kell állani az 
alá a lobogó alá, melyre ez a pár szó 
van irva: Legyünk mind egyek ! Az 
idő int, intése az, hogy idegen prófé-
tákra ne hallgassatok, idegen Isteneket 
ne imádjatok. Az idő int, emlékeztet a 
múltra, rámutat a jelenre és elgondo-
lásra ösztönöz a jövőt illetőleg. Az idő 
int, intése egy halhatatlan léleknek pár 
szava csupán: »Csak nem fajult  el még 
a székely vér« . . . Ezt véssétek mé-
lyen lelketekbe, székely testvéreim! 

De az idők vemhességének mélyé-
ből más gondolatok is születnek. 

Legyünk mi egyek, nemcsak abban, 
hogy testvérnek, egynek valljuk ma-
gunkat elröppenő szavakkal. Legyünk 
egyek a valóságban is. Ismerjük meg 
egymást szerencsében és szerencsétlen-
ségben, boldogságban és boldogtalan-
ságban. A palota legyen közel a kuny-
hóhoz, az ur ereszkedjék le a polgár-
hoz, a gazdag nyújtsa segitő jobbját 
az elesettnek. Hallgassuk meg a fájó 
sóhajtásokat, törüljük le a felzokogó 
könnyeket, olvadjon össze a mi lelkünk 
a magyar egység szent gondolatának 
minden vonalon való ápolásában, le-

gyünk mindannyian egy sziv és egy 
lélek, s akkor faji  küzdelmünk ered-
ménye a jövőben nem lesz kétséges és 
aggodalmat keltő, s derülte ek és bol-
dogabbak lesznek az eljövendő uj esz-
tendők. V d. 

Helyzetjelentés a parajdi pre-
tori állás ügyéről. 

A politikával spékelt közigazgatás 
állásáról nehéz tiszta képet alkotni, 
azonban még nehezebb tiszta helyzet-
jelentést adni némely közigazgatási tiszt-
viselői állásról, esetünkben pedig a pa-
rajdi pretori állásról. Legegyszerűbb 
megoldásként tehát ahoz a módszerhez, 
folyamodunk,  hogy idő- és sorrendben 
elmondjuk azt, ami eddig történt a pa-
rajdi pretori állással s egyszesmindf 
megígérjük olvasóinknak azt is, hogy 
az ügy fejleményeit  közölni fogjuk. 

December 23-án egy belügyminisz-
teri sürgönnyel Micu Viktor parajdi 
pretort az ellene lefolytatandó  fegyelmi 
vizsgálat levezetéséig állásából felfüg-
gesztették, ugyanakkor a pretura ügyei-
nek intézésével Biró Dénest bízták meg. 
December 25 én, azaz karácsony első 
napján Biró Dénes megjelent a parajdi 
preturán, hogy a hivatal vezetését át-
vegye, azonban Micu az ünnepre való 
tekintettel az átadást megtagadta. 
Ugyanez megismétlődött december 27-én 
is azzal az ujabb fejleménnyel,  hogy 
ekkor Biró Dénes delegált pretor Dobrota 
Octavian kíséretében jelent meg a hi-
vatal átvétele végett s az átadás ismé-

I telt megtagadása után a jegyzői irodára 
távoztak, hol az átadás megtagadásá-
ról jegyzőkönyvet vettek fel  s egyben 
a pretura összehívott tisztviselőivel a 
delegált pretor azt is közölte, hogy Micu 
állásától fel  van függesztve  s ennek 
következtében rendelkezéseit nem sza-
bad végrehajtani. 

Micu a karácsonyi ünnepek eltelte 
után azonnal kihallgatásra jelentkezett 
Balint dr. prefectnél.  Hogy a kihallga-
táson mi történt, nem tudjuk, azonban* 
valószínűleg ennek eredményeként: a 
Biró Dénesnek adott delegációt vissza-
vonták és ideiglenesen Sándor Ernőt 
bizták meg a parajdi járás ügyeinek 
intézésével. A Micu elleni fegyelmi 
ügyről annyit sikerült megtudnunk, hogy 
a vizsgálat vezetésével Stefanescu ins-
pector bízatott meg, a fegyelmi  okát 
ezidőszerint nem tudjuk. Valószínűleg; 
a politika is szerepet játszik ez ügyben. 

Hazudtunk, azt mondja 
a Janus-arcu Harghitás triumvirátus. 
Nem kaptak egy árva fityinget  sem a 
román nemzeti kultura propagálásáért, 
hanem a dolog egészen másképpen fest. 
Magyar naptárak terjesztéséért kapták 
a 2700 leut a „nemzeti propaganda 
alapjából."  Helyes. Nekünk igy is jó; 
világosságot kívánunk mindannyian. A 
nemzeti propaganda alapjából pénzt 
kaptak, könnyű pénzt, mert mint saját 
maguk mondják, csak magyar naptárt 
terjesztettek. S szerintünk itt van a bibi. 
Aki a nemzeti propaganda-alapból pénzt 
fogad  el, szolgáljon reá, érdemelje ki 
a fizetést,  mert ha nem szolgál reá, 
becsapja azt, kitől a pénzt kapja. Ez 
a becsület, ezt sem másnak hazugság-
gal való megrágalmazásával, sem far-
sangi viccelgetéssel elütni nem lehet. 
Székely népvezéresdit játszani s ugyan-
akkor a nemzeti propanganda  alapból 
magyar naptár terjesztésért pénzt kapni, 
egyszerre, komoly kötelességteljesítéssel 
nem lehet. 

Vagy csak nem akarják azt hitetni 
el a székelységgel, hogy a mi kisebb 
ségi érdekeink teljesen azonosak a 
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többségi román nemzet fiainak  érde-
keivel ? Vagy ha az, miért vállalkoztak 
az urak »Magyar Néppárt® megalaki 
tására, melynek a programmja nem 
azonos a román nemzeti parasztpárté-
val ? Ilyen felfogás  mellett az utóbbit 
kellett volna favorizálják,  mert azonos 
érdekek mellett csak egy harci-irányra 
van szükség, a magyarság játszására 
tehát semmi szükség nem volt, csak 
kizárólagosan román nemzeti paraszt-
pártiak kellett volna legyenek mind a 
hárman. Ne keverjük bele ebbe az ügybe 
a liberális hirdetés kérdését. Ha kiadó-
hivatalunk a liberális pártnak hirdetett, 
ezt csinálta román nyelven, vagy ugy, 
ahogy kívánták. Vagy talán a Harghita 
ingyen hirdet ?. .. No iehet, hogy ezért 
is magyar naptár-terjesztés cimén fi-
zetnek . . . 

Énekszóval játszotta csendőr-
kézre a tolvajt. 

Furcsa eset történt nemrégiben 
Székelykereszturon egy bétái atyafival, 
amely eset némely részlete mintha 
kiszakított jelenete lenne valamely 
régi jó, népszínműnek. A dolog ugy 
kezdődött, hogy Gál Domokos 31 éveS 
bétái lakos, akinek néhány apró eset 
miatt már volt dolga a bírósággal, 
december 22 ikén apjával szánon be-
ment a hetivásárra Székelykereszturra, 
hogy ott disznót vásároljanak közösen 
folytatott  háztartásuk részére. Dolguk 
végeztével kocsmáoa mentek, ahol 
Gál Domokos a szeszből akkora meny-
nyiséget fogyasztott,  hogy teljesen 
ittas lett és sehogysem akart apjával 
hazamenni. Apja aztán meg is unván 
a vesződést vele, hazament, Domokost 
a kocsmában hagyva, ahol ez éjfél 
feléig  folytatta  az ivást. Ekkor aztán 
éjjel — a saját vallomása szerint — 
ittas állapotban el kezdett bolyongani, 
s betévedve egy ház udvarára, egye-
nesen az istállóba ment. Itt egy pár 
hámot és egy pokrócot talált. Ezeket 
elemelte és egy elhagyottnak látszó 
ház udvarára rejtette el. Ezek után 
bebotorkált egy házba, melynek gaz-
dáját ismeri ugyan valamennyire, de 
csak a keresztnevét tudja, azt, hogy 
Józsinak hívják. Ebben a házban el-
töltötte az éjszaka hátralevő részét 
s reggel ismét visszatért az éjjel el-
hagyott korcsmába, ahol ismét inni 
kezdett. 

Kevéssel ezután belépett ugyan-
ebbe a korcsmába Borbély Mózes ke-
resztúri lakos is, aki Gál Domokost, 
mint régi jó ismerősét, barátságosan 
üdvözölte. Mindjárt rendelt is egy fél 
üter pálinkát, melyből Gált erősen kí-
nálgatta. Borbély közben elmondta, 
hogy az éjjel valaki a pár hámját és egy 
pokrócát elemelte; nem tud-e ezekről 
valamit Gál Domokos? Gál erre — 
ugyancsak a saját vallomása szerint 
— Borbélynak mindjárt megmondotta, 
hogy a kérdezett tárgyakat, erős ittas-
ságában, csakugyan ő vitte el, de 
hajlandó azokat előadni. El is mentek 
a rejtekhelyhez, ahonnan Gál az el-
dugodt holmikat előszedte. Borbély 
a holmit, a fiával  való beszélgetés 
után, ez által hazaküldötte. Ennek 
megtörténte után Borbély ismét rendelt 
egy félliter  pálinkát, sürün biztatva 
Gál Domokost az iddogálásra. Ő maga 
azonban alig ivott, ellenben, hogy Gál 
minél jobban érezze magát, különféle 
nótákkal is igyekezett őt szórakoz-
tatni. Ez idő multán fel  is tünt Gálnak, 
valamint az is, hogy Borbély az abla-
kon folyton  kifelé  tekintget, mintegy 
várakozólag. Gál készülődni is kez-
dett, Borbély azonban váltig marasz-
talta, hogy ne siessen, még csak ezt, 
majd azt a nótát hallgassa meg. 

Végre, ugy látszik, megjöttek, 
akikre a nótázgató Borbély uram vá-
rakozott. Két csendőr lépett a helyi-
ségbe, azzal a kérdéssel: 

— Melyik az a Gál Domokos? 
Gál rögtön felelt: 
— Én volnék! 
A csendőrök erre Gált, aki csele-

kedetét — azt részegségével mente-
getve — mindjárt beismerte, a lakta-
nyába kisérték. Itt aztán az utóbbi 
időben történt 4—5 lopási esetet egy-
szerre mind a Gál nyakába akarták 
varrni, őt gyanúsítván azok tettességé-
vel. ő azonban azokat a vallatás so-
rán sem ismerte be. Végre felszállították 
városunkba, átadván őt a rendőrségnek, 
s innen került végre legutóbb Szabó 
Géza dr. vizsgálóbíró eié, kinek az ese-

tet — mint említettük — maga adta 
elő a közöltek szerint. 

Mint maga mondja, ilyen rossz ka-
rácsonyt még sohasem töltött. Kivált az 
élelmezés tekintetében hagytak fenn  az 
utóbbi napok számára sok kívánni valót. 
Magyarán mondva: miután elfogatása 
óta alig kapott valami ennivalót, nagyon 
éhes, s ezt szeretné hozzátartozóinak 
is tudtára adni, mert ezek valószínű-
leg nem is tudják, hová lett, hol érdek-
lődjenek utána. 

Mikor a vizsgálóbíró felemiitette 
előtte, hogy esete úgyis bizonyára az 
újságba is belekerül, kifejezte  azt az 
óhajiását, hogy bár a szerkesztő ur 
azt is megírna, mennyire megéhezett, 
s várja hazulról az ennivalót. íme 
meg is irtuk, s reméljük, hogy ha 
Gál Domokos nagy éhségének hirét 
családja elolvassa, hamarosan kerül be 
számára valami elemózsia. 

Ezúttal a törvényszék fogházában 
van letartóztatásban, s a vizsgálatot 
a törvényes uton folytatják  ellene 

A haladás utján. 
Lelkierőt adó, fenséges  látvány él-

vezetében volt része a patakfalvi  ref. 
egyházközség mindkét nembeli felnőtt 
tagjainak, úgyszintén kicsiny, serdülő 
és növendék itjuságának karácsony első 
napján este. Ugyanis ez alkalommal a 
vasárnapi iskolás gyermekek a Kegyel-
met kegyelemért cimü alkalmi színmű 
vet oly sikeresen, Krisztus szellemétől 
áthatva adták elő, hogy annak hatása-
ként a legelfásultabb  szivekben is sze* 
retet ébredhetett. De mennyivel inkább 
gyökeret verhetett a gyermekszivek 
tiszta talajában az önzetlen Krisztusi 
és emberbaráti szeretet, az a szeretet, 
mely a hatalmas keleti bölcs királyo-
kat a szegény pásztorokkal egyenlővé 
tette a gyermek Jézus jászlánál. 

A darab bemutatása után a hely-
beli nőszövetség szeretetadományát 
osztották ki a diszes karácsonyfáról 
az összes szereplő és kisebbkoru 
gyermekeknek. 

A tanulságos és lényegében nagy-
jelentőségű estély rendezésének érdeme 
a helybeli ref.  lelkész, tiszteletes Fá-
bián Adorján ur és neje (mint ref. 
oki. tanítónő) neveihez fűződik.  Teljes 
odaadással vették kezükbe a gyer-
meknevelés szellemi gondjait. Úgy-
szintén a mindkét nembeli ifjúság  és 
felnőttek  oktatását is, az általuk fel-
állított bibliakörök és nőszövetség ut-
ján. Alig pár hónapja, hogy megkezd-
ték egyházközségünkben a hitélet 
újjáépítésének és a népnevelésnek 
nehéz munkáját, s már látszik az 
eredmény külső jelekben is: minél 
tovább, mind nagyobb a gyülekezet 
a templomban és énekétől hangosabb 
annak belseje. 

Egyházközségünk elhanyagolt hit-
életében, mint ujjá épitő apostolokat 
tekintjük a lelkész urat és nejét, akik 

a kezdet nehézségeit leküzdve tették 
le építendő müvük alapkövét. Segélje 
Isten, hogy megkezdett épitő munká-
jok haladjon tovább a kitűzött cél 
felé,  s hogy fáradozásuk  ne legyen 
hiábavaló, hanem . . . 

E két apostolnak nehéz munkájára 
Hit, remény és szeretetnek legyen bő áldása. 

Patakfalva  1928 december 26. 
Sándor Dénes. 

Elmentek a bulgárok. 
Kitiltotta őket a munkaügyi miniszter 

az orsiág- területéről. 
Szervezkedjünk kertészeti ter-

melésekre ! 

Ismeretes, hogy egész erdélyi haza-
részünkben a konyhakertészetet jórész-
ben a bulgár földmives-kertészek  tar-
tották kezükben, akik abból nyáron át 
dús jövedelmet arattak, télire pedig 
hazamentek asszonyaikhoz, gyerme-
keikhez Bulgáriába. Kétségtelen, hogy 
fogyasztó  közönségünknek nagy hasz-
nára voltak, mert bőségesen ellátták a 
piacokat konyhakerti terményekkel. 
Ámde az itteni kisebb termelőket, vagy 
termeléssel próbálkozókat valósággal 
leszorították a piacról, s elűzték a ter-
melés jövedelmező ágazataiból. 

Ezen, nem éppen helyeselhető ál-
lapot némi mérséklésére törekedve, — 
hogy földjeinken,  itthoni piacainkon mi 
is tudjunk'valamit produkálni ésjöve-
delmeztetni — egy kertészeti szervez-
kedésre buzdító szabályzatot dolgoz-
tam ki. Közöltem ezt a szervezeti sza-
bályzatot az itteni, kertészkedésre al-
kalmas földek  tulajdonosaival. Nem 
jöhettek a szervezetbe, mert szerződé-
sük volt a bulgár kertészekkel. Közöl-
tem azt a szakmabeli kertészekkel; 
szívesen jöttek volna, de nem volt pénz, 
amivel az üzemet meg tudtuk volna 
indítani. Közöltem a vármegyei gazda-
sági egylet választmányával is. Itt szin-
tén elismeréssel honorálták a szép ter-
vezést ; de egyesek — tekintettel a bul-
gár kertészeknek, szinte versenyen felül-
álló felkészültségére  — túlságosan esz-
ményinek (ideálisnak) találták azt. Mind-
azonáltal kiadták egy bizottságnak ta-
nulmányozás végett. Régi tapasztala-
tainkból ismerjük mindnyájan a bizott-
ságoknak kiadott ügyek további sorsát. 
Többre tehát az ügy nem haladt, mint-
hogy a kész szervezeti szabályzat 
egyelőre várt és vár. Ellenben panasz-
kodni, egymásra irigykedni, különböző 
ürügyek alatt visszaszorítani az előre-
törő eszméket mégis mintha túlságosan 
tudnánk. 

Most már végleg elmentek a bul-
gárok, s többé — a munkaügyi mi-
niszter rendelkezése szerint, — vissza 
sem jöhetnek. Üresen áll hát a konyha-
kerti termelés egész mezeje, elfoglal-
hatjuk azt mi, idevaló termelők; nem 
szorítanak le többé az utolsó helyekre 
minket, de önthetjük termeléseinket 
garmadával a konyhakerti piacokra, 

nem kell féljünk  annak el nem adha-
tásától, s igy azok elpusztulásától, s 
ennek következtében való károsodá-
soktól. Konyhakertészetünk felvirágoz-
tatásának egyik legfőbb  kelléke: az 
értékesítés  tehát biztosítva lesz, aminek 
— szövetkezés esetén való — pontos ki-
vitelére részletes utm utatást ad a paragra-
fusokba  szedett szervezeti szabályzat. 

A termelés szakszerű és jövedel-
mező vezetése a másik fontos  feltétel. 
Ezért sem kell Bulgáriába mennünk. 
Mert, ha nem ismerném a konyhaker-
tészet és gyümölcskertészet minden 
részletét, elméletileg és gyakorlati ki-
vitelében egyaránt, nem lenne bátor-
ságom egy vármegye közönségét ker-
tészeti szervezkedésre hívni és hangolni. 
Igazolásképpen emlékeztetek mindenkit 
az 1900 as évek elején Székelyudvar-
hely város sétatere és a vasúti töltés 
között létesített tiz holdas gyümölcsfa-
iskola szervezésére és éveken át való 
virágzására. Ezt magam sürgettem ki, 
hivatalos előterjesztéseimmel és újság-
cikkeimmel. Igy azt, az akkori erdő-
mester Fás Gyula felhívása  folytán, 
mint szakértő, magam is terveztem és 
állítottam be a földmivelési  miniszté-
rium pénzbeli finánszirozása  mellett. 
Gondolom, senki sincsen ebből az idő-
ből vármegyénkben, aki ebben a szépen 
virágzott gyümölcsfaiskolában  ne gyö-
nyörködött volna és annak áldásos ki-
hatására ne emlékezne vissza a leg-
nagyobb elismeréssel. Későbbi elpusz-
tulását, tisztán csak a megváltozott 
hivatalos vezetőfőnök  nemtörődömsége 
okozta. 

Konyhakertészeti hozzáértésemet 
szintén gyakorlatilag mutattam be, s 
nem egyszer bebi?onyitottam elméleti 
előadásaimmal is. Különösen az utóbbi 
tíz év alatt, s főleg  a paradicsomter-
melés mezején értem el, mindenki által 
elismert sikereket, úgyhogy bátran el-
mondhatom, miszerint a vármegyénk-
ben azelőtt egyáltalában nem termesz-
tett paradicsom sokaságával ma, mint 
vörös posztó lepi el őszi hetipiacunkat, 
melyből bőségesen jut más vármegyék 
piacaira is. A konyhakertészet és a 
gyümölcskerészet terén való ismeretei-
met azonban nemcsak innen onnan 
összeszedegetett és gyakorlati látásból 
merítettem; hanem a gróf  Kuún Ko-
csárd-féle  algyógyi földmives  iskolának, 
mely e téren az ország akkori első 
iskolái közé tartozott, Gáspár József 
igazgató vezetése alatt', az 1897 és 1898. 
évek nyarán rendes, tanfolyamos  nö-
vendéke voltam, mint fiatal  tanitó. Az 
itt szerzett kitüntető bizonyítványai-
mat bárkinek is büszkeséggel mutat-
hatom meg. 

Tehát a gyümölcskertészet és kony-
hakertészet intenzív vezetéséhez szük-
séges szakember  is rendelkezésre áll. 
Szakmunkások, munkavezetők az egyes 
ágazatokban ma is vannak, de jövőre 
csoportosan képezhetjük ki őket egy-
egy munkaiskolában. 

Földterület,  mely a konyhakerté-
szetre és gyümölcskertészetre teljesen 
alkalmas, vármegyénkben elég bőség-
gel kapható, elsősorban a Nagyküküllő 
völgyén, illetve lapályán, bevezetéskép-
pen pedig Székelyudvarhely környékén. 
Ebben tehát fennakadás  szintén nincsen, 
különösen, ha Ugrón Ákos, Szabady 
Tivadar és Papp Z. Endre urak eddigi 
bulgárkertészeti területeikkel és felsze-
reléseikkel belépnek a kertészeti ter-
melők csoportjába. 

A megindulás pénzbeli része, vagyis 
az üzemköltségek előteremtése és elő-
legezése a másik fontos  és számba-
veendő dolog. Az erre szükséges ösz-
szeget részesjegyek lejegyzésével és 
befizetésével  adnák össze a vármegye 
gazdái és fogyasztói  minden foglalko-
zási körből egyaránt. Ebből szereznők 
be az összes magszükségleteket, szál-
lítási eszközöket, feldolgozó  berende-
zéseket, amelyek némely ágazatnál 
szükségesek és fedeznők  a munkálta-
tásiköltségeket. Természetesen, ez mind 
csak előlegezés lenne az értékesítés fo-
lyamatáig, amikor az értékek mindent 
visszafizetnének  a tervezetben kidolgo-
zott haszonrészesedéssel együtt. A ker-
tészkedési üzem kiterjedne egyelőre: 
a konyhakertészet ágazataira, a gyü-
mölcskertészetre, a gyümölcsértékesí-
tésre, később pedig a virágkertészetre is. 

A termelés könnyebb értékesítésére, 
amint csak lehetséges lesz, a szerve-
zeti szabályzatban is megjelölt: vásár-
csarnok  létesíttetnék, a piacra nyíló 
homlokzattal és bejárókkal. Ez később 
kibővittetnék mezőgazdasági magvak 

Találkozásom Budapesten az ál-hargitai fenyőkkel. 
Még adventben történt a dolog Budapesten, de remélem, nem hara-

gusznak meg az olvasók, ha csak most, újév tájékán mesélem el. Ott sétál-
gattam egy szép decemberi délután a dunaparti nagypiacon, ahol már meg-
kezdődött a karácsonyfa-vásár.  Ezer és ezer fenyőfa  strázsált gyönyörű 
glédában, csendes mosolygással a világváros forgatagában.  Mint hegyvi-
déki embernek bizony jól esett közöttük elbolyonganom, amikor egy fehér 
karionpapirlapon a következő szavak ütötték meg szememet: Valódi hargitai 
ezüstfenyő  kapható. 

Ejnye, ennek a fele  sem tréfa,  gondoltam örömmel, hanem, amikor 
ránéztem azokra a girbe görbe, kopasz, csenevész, fenyőknek  gúnyolt valamikre, 
hát elpárolgott belőlem minden áhítatos érzés. Ráripakodtam a tulajdonosra, 
aki már kínálgatni kezdte nekem silány áruját. 

— Mondja csak — szóltam neki — «valódi hargitai ezüstfenyők«  ezek? 
— Persze, hogy valódiak. Csakis a Hargitáról valók. Príma minőség. 
— Ezek aztán nem. Semmi közük hozzá. 
— Honnan tudja az ur ? — emelte fel  kissé sértődötten hangját a kará-

csonyfa-árus. 
— Onnan, kedves barátom — válaszoltam — hogy én véletlenül éppen 

arról a környékről való vagyok s kicsit ismerem a hargitai fenyőket.  Nem 
gondolja? * 

De megijedt erre az érdemes sváb. Megragadta a kabátom szélét és ugy 
suttogta a fülembe: 

— Ne tessék szólni senkinek sem róla . . . Az urnák megmondom... Pi-
lisvörösvárt termettek a . . . de ugy gondoltam . . . 

— Rendben van — nyugtattam meg — nem rontom el az üzletét, ha 
azonnal eltávolítja ezt a cédulát, mert hanem... 

Sietett megtenni, amit mondtam. Gyorsan. Két kézzel. Előttem tépte 
széjjel a cédulát. 

Hivalkodás nélkül szólva: igy mentettem meg anno 1928. a hargitai fe-
nyők becsületét Budapesten. Azért, hogy teljesen őszinte legyek, láttam 
ám igazi ezüstfenyőket  is. Igy ki is engesztelődtem. Végül még mosolyog-
tam is rajta: olyan jó márka vagyunk mi, Hargita alatt termettek, hogy már 
— hamisítanak is. Ez csak jó jel ? Mihály László. 
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Megkezdődött a nagy karácsonyi vásár HIRSCH RUDOLF 
= divatüzletében. —— 

Az összes raktáron levő áruk mélyen leszáSSiiofi  áf*ak  mellett árusittatnak. 
mmmmmmmmmmmmmaaamsmmsasemaimmssm^ 

és állati termékek árusításával is, mi-
által a vármegye mezőgazdáinak és 
kertészeti termelőinek egy hatalmas ér-
tékesítő szerve, kereskedelmi intéz-
ménye lenne. 

Mindezek elmondása után érdek-
lődést várunk: a konyhakerti termelésre 
alkalmas földterületek  tulajdonosaitól; 

• az elárusitásban résztvenni szándékozó 
egyénektől; úgyszintén a fogyasztó 
nagyközönségtől pénzbeli részesjegyzé-
seik révén. A kertészeti szervezkedés 
szabályzatát kinyomatom s a érdeklő-
dőknek azt tanulmányozás és ez ala-
pon való mielőbbi megalakulás céljá-
ból készséggel kezeihez juttatom. 

Ha elmentek a bulgárok; fogjunk 
össze hát magunk, ezen szép jövedelmet 
hozó, ezreknek munkaalkalmat nyújtó 
es a fogyasztó  közönséget minden szük-
séges kertészeti dologgal ellátó terme-
lési munka megindítása, illetőleg az ezt 
intéző alakulatnak: a »Kertészeti  Ter-
melök  Betéti  Társasága-«nak  mielőbbi 
megalakulása érdekében. 

Gyerkes  Mihály 

H I Pl t» K . 
December 29 

Boldog  újévet  kívánunk 
minden  jó emberünknek, olva-
sónknak, munkatársunknak  1 

Eljegyzés. Nagy  Lilike  Olasztelek 
és Hollósy  Jenő  Vargyas, eljegyzésü-
ket megtartották. 

Tömegesen réndefik  még a Szé-
kely Közéletet a falvakban.  Legutóbb 
Zetelakáról jelentkezett egyszerre 30 
előfizető.  Reméljük, hogy többi köz-
ségeink is követik a jó példát, mert 
aki a Székely Közéletet olvassa és ter-
jeszti, a magyar ügynek tesz szol-
gálatot. 

A Kath. Népszövetség választ-
mánya dec. 27-én tartott ülésében az 
«lnöki előterjesztésekkel kapcsolatban 
hálás köszönetét nyilvánította mind-
azoknak, akik az őszi kerületi nagy-
gyűlés megrendezésében tevékenyked-
tek. Hálás köszönetet mondott a nagy-
gyűlés kiváló szónokainak és elhatá-
rozta, hogy a gyűlés értékes anyagát 
füzetben  összegyűjtve a hivek rendel-
kezésére bocsátja. Az évi közgyűlés 
megtartását január 13 án (vasárnap) 
délután 4 órára tűzték ki. 

Feljelentés egy rágalmazó cikk 
miatt. Értesülésünk szerint, a város 
vezetősége a Brassói Lapok 1928. évi 
december 9 iki 282. számában megje-
lent, s a városi tanácsot burkoltan a 
választói névjegyzék tudatos és cél-
zatos meghamisításával vádoló lapköz-
lemény miatt a lap helybeli tudósítója 
(1.) — Lévay Lajos dr. — ellen a bűn-
vádi eljárás megindítása iránti lépések 
megtételére készül. Annál is inkább 
feltűnő  ez, s feltűnő  volt maga a disz-
szonáns hatású cikk megjelenése, mert 
az olyan valakitől eredt, aki egyébként 
mint a megértés, a társadalmi béke 
és szeretet hirdetője szokott megnyi-
latkozni. 

A Ref.  Egyházi Dalkör, január hó 
19-én nagyszabású, táncmulatsággal 
egybekötött műsoros estélyt rendez, 
amelyre már most felhívja  a dalkör 
vezetősége az érdeklődő közönség szi-
ves figyelmét.  Ez lesz az első alkalom, 
amikor az alig egy éve alakult egye-
sület be fog  mutatkozni a nagy kö-
zönségnek, most alakult vegyeskará-
val együtt, s . a dalkör edd gi kisebb 
szerepléseiből itélve, biztosan megfogja 
állani a helyét a nagy közönség előtt 
is. Az énekszámokon kivül a rende-
zőség azon fáradozik,  hogy minél mü-
vésziesebb és minél gazdagabb mű-
sort hozzon össze, hogy a nagy kö-
zönségnek egy kellemes és feledhe-
tetlen estélyt szerezzen. A műsor ké-

! & sőbb fog  közzététetni. 

A MI  VETÉSÜNK  . . . 
(Újévre). 

A mi vetésünk 
másnak aratás — 
robotolunk  csak, 
s másé a falás. 

Testvérünket  kiverjük, 
a mézes mázast befogadjuk, 
más helyett  megvívunk  a lányért, 
s a csókját  nem mi kapjuk. 

A szüretünknek  gyászos tor a vége, 
s szomorú a dalunk, 
mert, hogy más éljen, éljen, — 
mi mindig  meghalunk. 

{Kolozsvár, dec.  18.) Mihály  László. 

A Polgári Önképző Egyiet kará-
csony másodnapjan szép számú kö-
zönség előtt tartotta meg műsoros es-
télyét, A fenyőágakkal  szépen díszített 
terem a rendezők buzgóságát dicsérte, 
valamint az is, hogy a máskor kibír-
hatatlan hideg terem enyhe levegővel 
fogadta  a nagyközönséget. Nyitány 
után Lévay Lajos dr. szabadelőadását 
a megértésről, egy angol mesével ve-
zette be. Kábdebó Annus hatásosan 
szavalt. Kiss Elek hegedű-szólót ját-
szott Török Arthur zongorakisérete 
mellett, mely általános tetszéssel talál-
kozott. Dronka K. Lóránt, Szabó Tusi, 
Vass Ilus, Móhr János és ifj.  Szabó 
Ödön A motor c. 1 felvonásos  bohó-
zatban jól játszottak. Petőfi  Őrültjét 
Kovács Gerő nagyszerűen szavalta. 
Sok tapsot kapott bájos táncáért Csató 
Irénke, valamint Ferenczy Bözsike, ki 
három müdalt énekelt, kellemes, isko-
lázott hangon. Ugy az ő énekszámait, 
mint az előbbi táncszámot Ferenczy 
Annus kisérte zongorán. Ferenczy 
Bözsike, a marosvásárhelyi zenekon-
zervátorium növendéke és Gömöryné 
Maletzky Mária tanítványa. Szép sike-
réből méltó rész illeti meg tehát mes-
terét is. Sok derűt keltett A cég arája 
cimü bohózat, melyben Miklós József, 
Török Ferencz, Köpeczy Jenő, Lőrincz 
Juci, Vass lluska és ifj.  Szabó Ödön 
igen ügyesek voltak, köztük Török 
Ferencz ugy játékával mint sikerült 
maszkirozásával sokszor nevettetett 
meg. Böhm Jenő dr. a tőle megszo-
kott módon : most is szellemesen kon-
ferált.  Műsor után tánc következett, 
mely a kora reggeli órákba nyulott 
bele. 

A választások, vagy talán még 
inkább az akkor folytatott  pálinkázás-
nak következményeképpen gyűlt meg 
a baja a bírósággal Boda Imre 31 éves 
erdőfülei  lakosnak. December 12 ikén, 
a képviselőválasztáskor ő is bemenvén 
szavazókörzetének székhelyére : Olasz-
telekre, ottartózkodása alatt betenkin-
tett egyik korcsmába, amelynek udva-
rán — a szigorú titalom ellenére — 
szolgáltattak ki szeszt az erre szom-
jazóknak. Így aztán ivott Boda Imre 
is és berúgott állapotban, egy kicsit 
meggondolatlanul, összevisszabeszélt, 
állitólag államellenes kijelentéseket is 
tett, s fenyegetőleg  viselkedett a kiren-
delt karhatalmi tiszttel szemben is. A 
választás helyéről akkor eltávolították, 
majd a csendőrség beszállította váro-
sunkba, s itt a bíróságnál letartóztat-
ták. Viselkedéseért pedig vizsgalatot 
indítottak ellene. 

A szombatfalvi  Népház építtető bi-
zottsága újév napján délután 2 órakor 
az uj népházban leszámoló közgyűlést 
tart, amelyre az érdeklődőket tisztelet-
tel meghívja a bizottság. — Egyben 
a Népház -javára: a szombatfalvi 
»Betlehemesek« által tartott előadás al-
kalmával befolyt  1000 leu, Gegő Já-
noska, Gegő Palika, 125—125, Gegő 
Róza, Gegő Annuska, Györffi  Dániel 
és Bodrogi Dénes 100—100 leu ado-
mányáért és Lénhard Jenő 450 leu 
értékű munkájáért köszönetét fejezi  ki 
az építtető bizottság. 

Panasz a városi kéményseprés 
miatt. Általános a panasz egész vá-
rosszerte, hogy a kéményseprők mi-
lyen felületes  munkát végeznek a ké-
ménysepréssel ; az a két tudatlan gyer-
mek vagy a lesepert kormot hagyja 
ott, vagy a kéményajtót hagyja nyitva, 
vagy egyáltalában fél  évekig nem se-
per. Peida rá a törvényszék és a 
Rösler-féle  ház kéményének kigyulása, 
ami ha éjszaka történik, iszonyú nagy 
károkat okozott volna. Tisztelettel kér-
jük a városi tanácsot, tessék vagy rá-
parancsolni a kéményseprőre, hogy 
egész munkát végezzen, vagy meg-
engedni azt, hogy más kéményseprő-
nek is joga legyen seperni. (Beküldetett.) 

Szabad liceumi elöadasok. A Pol-
gári Önképző Egylet szabad liceumi 
előadásainak sorozata január hó 6 án, 
vagyis a jövő vasárnap délután 3 óra-
kor az egylet Árpád-u. 16. sz. alatti 
helyiségében újból kezdetét veszi. Ez 
alkalommal előadók lesznek: Lévai 
Lajos dr. ref.  tanitónőképzői tanár, aki 
A szabad líceumok jövője cim alatt 
tart ismeretterjesztő előadást; Benedek 
Géza dr. ipartestületi titkár pedig: A 
tanonckérdés és a tanoncok szabad-
oktatása cim alatti gyakorlati jellegű 
előadásban fog  reámutatni a tanonc-
probléma helyes megoldására és a ta-
noncok szabadoktatásának fontossá-
gára és megvalósítására. A két elő-
adás között Reviczkytől költeményt 
szaval: Gál Imre ifj.,  köri tag. Óhaj-
tandó, hogy ezen a fontos  és az ipa-
rosok foglalkozási  körébe mélyen bele-
vágó előadáson mentől többen, de kü-
lönösen az iparosok és iparosnők le-
hetőleg mindannyian ott legyenek. Foly-
tatólag minden vasárnap délután tar-
tanak ezek az ingyenes ismerétterjesztő 
és gyakorlati jellegű előadások. 

Az adóvallomások beadásának ide-
jét a pénzügyminisztérium ez évben is 
január 1—31-ben állapította meg Nyom-
tatványok a pénzügyigazgatóságnál 
már kaphatók. Nyomatékosan felhív-
juk polgártársaink figyelmét  a pénz-
ügyminisztérium azon intézkedésére, 
hogy mindazok, kik családtagjaik, vagy 
igazolható adósságuk beszámítására 
vonatkozó adómérsékleti kedvezmé-
nyekkel élni akarnak, ezen kedvezmény 
megadását az 5 számú vallomási nyom-
tatványon kérjék, mert aki ilyen nyom-
tatványt nem ad be, semmiféle  ked-
vezményben nem részesül. A vallomá-
sok kitöltésénél, valamint a most fo-
lyamatban levő városi taxa-kivetések 
ügyében felvilágosítást  a Magyar Párt 
Népirodája ad és díjmentesen áll az 
adófizető  közönség rendelkezésére. 

x Boldog ujevet kíván a mélyen 
tisztelt közönségnek Bodendorfer  Gott-
fried  szobafestő.  Str. Principesa Elisa-
beta (volt Bethlen-u.) 23. 

x Helv beli és vidéki vendégeinek, 
úgyszintén jó barátainak boldog újévet 
kíván Szabó Ödön fodrász. 

A SZÉKELYEKHEZ. 
(Egy  székely  gazda  verse.) 

Székelyek  vagyunk,  mjnd  igaz  székely  magyar, 
Akármerre  menjünk,  eeak becsület  takar. 
Becsületünk  régi.  bár  sujtoljon  az ég. 
E nép nem elfásult,  nem fajult  ivadék 

Szivében  szeretet  és igazság  lakik. 
Születő  percétől  végitélet-napig 
igai-székely  anya  adta  az életet. 
Az isten  is annak,  székelynek  teremtett. 

A hun-ivadéknak  mi vagyunk  a népe. 
Felragyog  előttünk  őseinknek  képe 
Felragyognak  dicsőn,  nem feledjük  soha 
Attilát,  — ugy  hivták:  az Isten  ostora 

Elénk  rajzolódnak  a rohanó  csaták, 
A délceg  legények,  s hőn aggastyán  apák. 
S itt  ragyog  előttünk  az Úristen  kardja, 
Amint  hös vezérünk  a kezében  tartja. 

Mit  kérdek  tőletek  — még ragyog  a babér!  — 
Ugy-e  nem fajult  el az ősi  székely  vér  ? 
Szivünkben  még megvan,  ugy-e,  a szeretet  ? 
És nem tagadjuk  meg e dicső  nemzetet? 

Ugy-e  igaz  székely  hü magyarok  vagyunk, 
B.tang hazugságért  magunk  el nem adjuk. 
Nevünkön  becsület  arany  sugara  ég, 
Népünk  nem elfásult,  nem fajult  ivadék. 

(Lókad  ) 
1 

György  József 

Köszönetnyilvánítás. Mindazok, aki^ 
kedves halottunk: özv. Molnár  Károlyné 
te netésén résztvettek, vagy gyászunk-
ban részvétüket nyilvánítani szívesek 
voltak, fogadják  ezúton is hálás kö-
szönetünket. A gyászoló család. 

Panaszos levél a mozi ellen. Pa-
naszos levelet kaptunk egyik moziláto-
gatótól. Arról panaszkodik, hogy az 
utóbbi időben a városunkban bemu-
tatott filmek  nem mindig felelnek  meg 
mozilátogató közönségünk fejlettebb 
ízlésének. Rég", avult és kezdetleges 
darabokat mutatnak be, ahelyett, hogy 
a vállalkozó igyekeznék jobb darabok 
bemutatásával megnyerni a közönsé-
get. A legutóbb bemutatott, különben 
nagyszabású »Pompeji végnapjai« ci-
mü film  az emberi türelem valódi fok-
mérője volt, a film  állandó elszakadá-
sával. Ezenkívül felső  ruhákban is va-
lósággal dideregtek a látogatók az 
utolsó elóadás alkalmával. Több belá-
tást és a közönség nagyobb megbe-
csülését kérjük. 

„Az Ut" C. református  lelkipásztori 
folyóirat  legújabb száma részletes is-
mertetést közöl a Kiss Sándor unitárius 
lelkész fordításában  városunkban nem-
régen megjelent >Keresztény pásztor 
és dolgozó gyülekezete cimü műről. 
Az ismertetésből közöljük a követke-
zőket : »Gladden könyve óriási anya-
got halmoz össze a katekhétika és 
poimenika területéről. Alig van ezen 
az óriási területen olyan kérdés, me-
lyet többé kevésbé ne érintene. Mint 
a gyakorlatnak és nem az elméletnek 
az embere, minden kérdést praktikus 
szempontból néz. Sohasem az a célja, 
hogy az elvi alapot tisztázza, hanem 
az, hogy az életre nézve hasznos ta-
nácsot, utmutatást adjon. Egy buzgó, 
széles látkörü és sokat tapasztalt lel-
kipásztor tanácsai ezek a theologus, 
valamint a fiatalabb  papi nemzedék 
számára. Világosan, egyszerűen, az 
életből vett példákkal szemléltetve adja 
elő szerző mondanivalóit. Minden lel-
kipásztor, sőt a gyülekezet munkájá-
ban céltudatosan résztvenni akaró laikus 
is nagy haszonnal olvashatja e köny-
vet. Sok praktikus eljárást, fogást  ta-
nulhat belőle. A fordításnak  érdeme, 
hogy nyelvezete mindenütt magyaros, 
világos Gladden Washington munká-
jától nem lehet elvitatni, hogy jó szol-
gálatot tehet mindazoknak, akik Isten 
dicsőségének szolgálatára szentelték 
életüket. Melegen ajánljuk azért lelki-
pásztor testvéreink figyelmébe.«  A mü 
287 lap, kapható a fordítónál,  Kiss 
Sándor unitárius lelkésznél, Nagy Sán-
dor ref.  segédlelkésznél Odorheiu—Szé-
kelyudvarhelyt és Ütő Lajos unitárius 
lelkésznél Cristur—Székelykereszturon. 
Ára 200 leu, könyvkereskedésekben 
ára 240 Ieu. 

x Kedves  vevőimnek,  ismerőseim-
nek, barátaimnak  adjon  Isten  boldog 
ujesztendőt!  Forró  Géza. 

KÖZGAZDASAH 
Akik tavaszra műtrágyát és szar-

vaskerepmagot akarnak beszerezni, 
azok alulírottnál sürgősen jelentkezze-
nek. A szarvaskerepmag ára még nincs 
kialkudva, azonban akik magra igényt 
tartanak, azok utólagos elszámolás 
mellett, kilónként 50 leut fizessenek  be. 

Piaci árak. A buza: 110—125, 
rozs: 95—100, árpa: 90—95, ten-
geri: 80—90, burgonya: 17—24 leu 
vékánként. Varró E. 

vauft  a KöuyvüyoiüL'a EéuvifeytiriMág 
Ortorh*" p—sr.í.kr !y ort varfcely 

Shi felszerelést  meg-
vételre keresek. 

Gyarmathy Hom -sztpál. 
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Nemcsak olcsó, hanem jó is! Kérem, meggyőződni sziveskedjék, 
! hogy kész ierfiruhák,  mikádó és télikabátok, britses-nadrágok, mindenféle  szövött, kötött, 
! rövid- és trikóáruk, kelengyevásznak,  paplanok, divánteritők, férfi-sapkák,  esőernyők stb. 

stb. legjobb minőségben és legjutányosabban kaphatók: LÖBL R, üzletében 
= — g a a a a a g Str. Principesa Elisabeta (volt Betlen-utca) 13. SSTSSSSSSS 
Leaiobb minöséqii férfi  szövegeim tartóssága közismert! Vízmentes ponyvadásznak! 

Két szoba, konyha, mellékhelyi-
ségekkel azonnal kiadó Strada 

Cloşca 4 sz. alatt. Megtekinthető 
2—3-ig. 11 

Tan tónöképzönek 
takaritóuőre van szüksége. 
Jelentkezni lehet: az igaz-

gatóságnál. 

A homoródi 
6 
borvíz házhoz szállítását kénytelenek 
voltunk megszüntetni, ugy Udvarhelyt, 
mint Keresztáron, mivel az autónk 
kai 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 1. üvegenkint 10 leuért. 
Személy- és teherautó meg-

rendelésre kapható. 
Tiszteletteli 

a homoródi ;borvlz-szillitá»i vállalat 
Odorheiu 

BARKÓCZY-garázs. 

Jiiatal  kereskedősegéd  állást  keres a 
fűszer•  és  festékszákmában  azon 

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

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

kereskedőnél  lehet  kapni Odorheiun. 

Corpul Portăreilor Tribunalului 
Odorheiu. 

Nr. 4000-1928. port. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin aceasta 

publică. că Io baza deciziunii Nr. 
951—1928 şi Nr. G. 6708-1928 a ju 
decătoriei dio Odorheiu în favorul  rec-
laoaan'u ui Hedrich Martin dom. in 
com. Zigăr repr. prii- advocatul Dr. 
Gönczy din Odorheiu pentru incassarea 
creanţei de 1555 Lei şi accesorii se 
fixează  termen de licitare pa 5 Ian. 
1929 orele  12 la faţa  locu'ui în Odor 
beiu unde se vor vinde prin licitaţiune 
publică judiciară un dulap p. gbiaţă 
şi o oglindă de perete In valoare de 
3800 Lei. In caz de nevoie ş1 sub 
pr- ţu! de estimare. 

Pretenziuüea care e de incassat face 
1555 Lei capital, dobânzile cu — •/« 
Bocotind d n — iar spesele pâ ă acum 
Btabilite de 910 Lei. 

întrucât aaobiieie cari ajung la 
licitaţie ar fi  fost  execvate şi de alţi 
şi aceatia şi ar fi  câştigat dreptul da 
ecoperire licitaţia prezentă este ordo-
nată şi în favorul  scestora în senzul 
art. LX.: 1881. §. 192. 

Odorheiu, la 8 Dec. 1928. 
Bălăsescu portărel. 
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Borkereskedők figyelmébe! ^ 
Ha jó és olcsó bort akar venni, forduljon  biza-

lommal 

H E L F n A W K KÁRO I i l T -hoz 
Berethalom Nagyküküllőmegye, ahol 1928-as, 
u m. ó és fajborok  kicsinyben és nagyban 
= = = = = = z z z = = kaphatók. • 

Érdeklődni lehet: 
BODENDORFER szobafestőnél. 

E 
gy emeleti lakás, 3 nagy szoba, 

mellékhelyiségeit, külön álló 
udvar kiadó, azonnal beköl-
tözhető. Cim a kiadóban. 

Jó családból való flu  tanuló-
nak felvétetik.  — Egy füszer-
üzlet-berendezés jutányos 

rtron eladó. 

Eladó ház és beltelek. K i a d ö 
Szombatfalván  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 «Ir. 
K a s s a y  F. István és dr. P á l 
Gyula ügyvédeknél és a telekkönyvi 
hatóságnál tekinthetik meg. 

f ladó:  uj topolya-hálószoba. Érte-
* Kezni lftct  5tr. Crisan (Vár-u.) 
17 szám alatt. 

1929 május 1 tol 
egy 30 év  óta fenn-

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

tulajdonosnál  Bethlen  fala lva. 

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

szombatfalvi  gazdasága. 
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Mielőtt pénzét kiadja, gondolja meg, mire adja! Ha szép, 
olcsó újévi ajándékot akar venni keresse föl 

RÓZSA ILIATSZERTÁRT. 
Nagy választék a legjobb gyártmányú 
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púderekben, kölni vizekben, parfümök-
'ITT" 

ben, továbbá nagy valasztek kazettak-
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vásárra a legjutányo újévi 
Parfüméria  „Rózsa 

Corpul Purtăreilor Tribunalului 
Odorheiu. 

Nr. 4065-1928 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin aceasta 

publică, că în baz» deciziunii Nr. 
4906-928 şi No. G. 6957-1928 a 
judecătoriei din Odorheiu în favorul 
reclamantului Dr. Molnár Imre adv. 
pentru încasarea creanţei de 6000 Lei 
şi accesorii fă  fixează  termen de lici-
taţtie pe 9 Ianuarie  1929 ora 12 la 
faţa  locului îo Odorheiu Str. Miroa 
Co8tin No 1 unde se vor vinde prin 
liciteţiaue publică judiciară masă cu 
3 scaune, ogliwdă noptiere, msş nade 
cusut şi un biliard îa valoa-e de 17000 
Lei. In caz de nevoie şi sub prtţul 
de estimare. 

Pretenziunea care e de incassat face 
6000 Lei capital, dobânzile cu 12*/, 
Bocotind din 7 Iulie 1928 iar spesele 
pâtă acum stabilite de 2230 Lei. 

întrucât, mobilele cari ajung la 
licitaţie ar fi  fo*t  execvate şi de a'ţii 
şi aceştia şi ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire licitaţia prezentă este ordo-
nată şi în favorul  acestora în Benzul 
art. LX.: 1881, § 192. 

Odorheiu, la 8 Dec. 1928. 
Bălăsescn portărel. 

Az állomással szemben a 
legforgalmasabb  helyen 
===== egy 
füszerüzletnek 
megfelelő  helyiség kiadó. 
Azonnal berendezhető. 
Értekezni lehet: Strada 
Elizabeta (Bethlen-u.) 81. 

Bethlenfalvi  határon, 
a város közvetlen közelében eladó 
9 holdnyi szántó és kaszáló. 
Felvilágosítást Soó Ilus Bethlen-ntea 

21 szám alatt ad. 

Meghívókat, gyászlapokat, vala-
mint minden, a nyomdai termékek 
körében előforduló  más nyomtat-
ványokat csinos és ízléses kivt-
i : telben készit a : : 

V. 

Könyvnyomda 
Részv.- Társaság 

mfiintézete. 
írószer- és papirke-
reskedésé ben minden-
nemű irodai szükség-
letét mindenki olcsón 
: t beszerezheti. I : 

„SZÉKELY KÖZÉLET" 
szerkesztősége 

és kiadóhivatala. 

Corpul Portăreilor Tribunalului 
Odorheiu. 

No. 4154—1928 port. 
Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel priu aceasta; 

publică că îa baza deciziunii Nr.. 
3495—1926/8 şi No. G. 6880—1928 a 
judecătoriei de ocol din Odorheiu, în 
favorul  reclamantei firma  John et Comp 
din Tg. Mureş repr. prin advocatul Dr. 
Gönczy şt Dr. Moln&r pentru incasa-
rea creanţei de 10162f875  Lei şi ac-
cesorii se fixează  termen d« licitaţie 
pe 11 Ianuarie 1929 ora 15 la faţa 
locului îa Tăureni unde se vor vinde 
prin licitaţiune publici judiciară un 
cal ş< doi boi îa valoare de 25000 
Lei. Ia caz de nevoie şi sub preţul 
de estimare. 

Pretenziunea care e de incasat tace 
10162f875  Lei, capital, dobânzile cu 
12°/„ socotind din 7 Apr. 1928 iar 
spesele pâoă acum staverite de 1300 
Lei. 

Iatruc it mobilele cari ajung la 
licitaţie ar fi  fost  execvate şi de alţii 
şi ac* ştia şi ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire licitaţie prezentă esto ordo-
nata şi îa favorul  acestora în senzul 
legii LX 1881 § 192 

Odorheiu, la 7 D<;c. 1928. 
Dnbb portărel. 

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

lágositással szolgál 

I H A S Z-cég. 


