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Megjelenik minden vasárnap. 

Hazafiasság, 
-ez a szó régen a legnagyobb fokú  ön 

feláldozást  jelentette. Dugovits Titusz 
átkarolta az ostromlott; vár bástyájára 
győzelemittasan felkapuzkodott  törö-
köt és azt a mélységbe lökve, vele 
együtt maga is a balálba zubant. A 
másik bős, hogy királyát az ellenség 
elöl megmenthesse ruhát cserélt azzal, 
vagy kidőlt,lova. helyett a maga lovát 
adta át annak, s m«ga szembenézett 
a biztos halállal. Tudósok, művészek, 
gondban éB munkában, életüket áldoz-
ták fél,  csakhogy hazájukat a kultura 
teréu előrevikéssék. 

Ma nebány kalandor-szellemű, az 
életnek csak az élvezeteit akaró indi 
viduumnak eszébe jut hogy zilált anyagi 
helyzetét valami szélhámossággal rend-
behozza, 3 francia  frankot  h«misit — 
s miért tették, ha kérdik rajtacsípvén 
őket : hazufi.sságból!  Más nemzet fej 
lett kulitiráját akarja valaki ma meg 
állítani, ötven évvel visszavinni. Miez? 
— : ha?tfiisság!  Iskolt>üpyl politiká 
val, pénzügyi politikával országrészek 
lakos-ágát kell egy elvakult, önzőkor 
mányzati szellemnek következetesen 
erótleniteni, gyengíteni. M1 ez? Haza-
fiasság  ! Hita'omvágy, hatalomhoz való 
görcsös ragaszkodás, tömegekkel való 
spekulálás, mások lebunkózása (de ugy 
hogy abból, lehetőleg, magunknak is 
előnye, haszna származzék) — ma ez 
& bazufimság  ! 

Sajátságos változás, megdöbbentő 
átalakulasa a fogalomról  való felfogás-
nak I Nem, npm is ugyanaz a fogalom 
ez a kettő ! Mertha a mit évszázado-
kon, évezredeken át megszoktunk haza-
fiaseágnak  nevezni, (s éppen ezért, va-
lószínűleg inkább is az voii) — való-
ban hazbfiasság,  akkor ez a mai valami 
minden egyéb lehet, Csak nem hazafias 
Ság. Öu?és, haszonlesés, bos?zu>ágy 
kielégítése, cinizmus, vagy más lelni 
rOBszaság, — csak cpu) h».Z'fi  ! 

Megdöbbentően 
szomorú statisztikát olvastunk a na 
pókban, amelyer, a helybeli pénsügyigaz-
gatóság hiteles adatai alapján állítót 
tak össze, tehát valódiságában nem 
szabad kételkednünk. 

Nem kevesebbről, mint, arról van 
szó benne, hogy vármegyénk közön-
sége : falusiak  és városiak egyaránt, 
az elau't évben 40 millió értékű al 
koboltartalmu italt (pálinkát, sört, 
bort) fogyasztottak  el. A statisztiká 
kon, a számadatodon, mint rendszerint 
unalmas olvasmányodon, az emberek 
nagyrésze könnyeden, minden gondol-
kodás nélkül szokott átsiklani. Pedig 
a statisztika az a tudomány, amelynek 
rideg számadataiból egy népnek er 
kölcsi, tárnád-Imi, közművelődési éle-
tére a legtöbb következtetést lehet 
levonni. A fentebb  említett 40 millió 
leu is minden szónál szomorúbban, 
érthetőbben beszél. Megdöbbentően, 
velőketr&zóan kiáltja felénk,  hogy né 
pübk miért c-uszik a lejtőn rohamo 
san lefelé.  Megmondja az okát a sok 
perpatvarnak, civakodásoak, veszeke 
d ŝnek, verekedésnek, az erkölcsi ér-
zék aláhanyatlásának, a közegészségi 
állapotot megromlásának, a gazdasági 
élet ziláltságának és a rohamosan 
terjedő szegénységnek. 

Mindig Szánakozásra, sajnálatra 
méltó volt az a nép, amely az alkohol 
rabja lett, mert arról már jó elflre 
egész bizonyossággal meg lehetett álla-
pítani, bogy a pusztulás felé  köze'pdik, 
bogy önmaga sírját ássa meg. Ét ha 
valaha szomorú volt, ha egy egy ná 
pet az alkohol kezde't ki, akkor nap 
jainkban, a nagvháboru pusztításai 
után, amikor tu ajdonképpen minden 
nemzetnek a fajnemesitésre,  a jó tulaj 
donságok megőrzésére és a rossz tulaj 
donságok kiirtására kellene töreked-
nie — valóbun soks7oro-aa szomorú 

Éj, hogy az alkobol mennyire meg-
gyöngítette a mi népünk helyes itélé 
k-pességét is, arról napról ntpra szo 
morubb és szomorúbb adatok tesznek 
tatuságot. Közmüve ídési intézményei-
vel, hitvallásos iskoláival, melyek pe-
dig a faji  kul'urának a védőbástyái, 
nem sokat törődik. Pénze van ugy az 
intelligenciának, mint a köznépnek az 
egymást érő mulatságokra, amelyekre oly 
szép és szines szavakkal invitálnak, de 
ha az iskolai közjarulékokról van szó, 
azt sem intelligens ember, sem köznép 
nem akarja meghallani, mintha nem 
is az ő ügyéről volna szó. Évszázados 
kultúrintézményeket hagyunk pusztu 
lóba, veszendőbe menni, az erénynek, 
a jó erkölcsnek, a kulturának üdítő 
forrásait  hagyjuk faiapadni,  kiszáradni, 
csakhogy az ördögi italnak az alko-
holnak áldozhassunk. 

Amibor egy józan gondolkozású 
kisgazda, Kovács Dune», akinek szintén 
fáj  népének pusztulása, felveti  az esz 
mét, hogy álljunk útjába az 8lkobol 
rohamos pusztításának, ne mosolyog-
junk rajta cinikusan, hanem jusson 
eszünkbe neküuk is Ugroa Gábornak, 
a nagy rabonbánnak „a romlott intel-
ligenciáról és gyöage népről" mondott 
példázata és álljunk azok torába, 
akik előítéletekkel szemba szállva, ta-
lán önmagunk feláldozásával  is küz-
dünk népünk megjavulásáért, mert az 
egyén összeroskadhat, megsemmisülhet 
a küzdelemben, de a fajnak  élnie kell. 

Tehát mi a teendő ? Népüok hi-
báinak a megjavítása, rossz szoká-
sainak a leküzdése, az iskolai és is 
kólán kívüli nevelésnek ilyen irányban 
való megszervezése. Akik ezt a mun 
kát vállalják, azoknak tanácsadóra, út-
mutatóra van szükségük. És soha 
jobbkor nem jelent meg egy ilyen i)d-
vö», az iskolai és társadalmi munkát 
fe'Ölelő  kalauz, mint éppen most Gyer-
kes Mihálynak: A népművelés vezér-
könyve c 204 oldalra terjedd gondos 
munkájü. Ez á muoka npmc»ak egy 

hasznos, nélkülözhetetlen, hézagpótló 
köuyv mindenki számára, aki az isko-
lai es iskolán kivüli neveléssel foglal-
kozik, de egy jótett is. Akinek még 
fáj  népünk pusztulása, akik jobb sorsra 
érdemes népünkért komolyan akarnak 
dolgozni, azoknak melegen ajánijuk 
ezt a kincseket érő könyvet. Cikkün-
ket GyerMes szavaival fejezzük  be : 
„Aki a nép valódi barátja, és előme-
netelének őszinte akarója : az nemcsak 
a hangza'os szólamokkal dolgozik, de 
a tervezések, a kivitelre bu?ditásók, a 
szervezkedések és azok zavartalan 
eredményes működése javára is tettek-
kel áll a közmunka mezején harcos-
képpen". 

AB etédi gyógyszertár bezá-
ratásának ügyéről am,ak idején — né-
hány héttel ezelőtt —1< punkban hosz-
szabb közlemény jelent meg. Eazel 
kapc-o atban a vármegyei tiszti főor-
vostól legutóbb azt a felvilágosítást 
kaptuk, hogy sz ügy iratai — a főor-
vos által tett javaslattal — a minisz-
tériumban vannak s remélhetőleg, a 
döntés hamatosan megtörténik. Egyéb-
ként a bezáratás egy vizsgálatot tel-
jesítő inspektor rendelkezésére történt, 
azért, mert a gyógyszertár nem felelt 
meg a törvényes előírás kellékeinek, 
az anyagok egyrésza alkalmatlan, 
egészségtelen helyiségben volt elhe-
lyezve. más előirt szerek pedig hiá-
nyoztak. Mindezekkel szemben tagad-
hatatlan — a mi cikkünkben is hang-
súlyozva volt —, bógy a gyógyszertár 
nyitvatarlása és működése közegész-
ségügyi követelmény, a mi most már, 
előreláthatólag, minél előbb érvénye-
sülni is fog. 

A prágai nemzetközi min-
tává Bár f  evi március 21-en kezdő-
dik. Targyakat kiállítani szándékozók 
a feltételek  iránt érdeklődhetnek a 1 ár-
gu-mureşi — marosvásárhelyi keres-
kedelmi és iparkamaránál 

Hogy lett belőlem nyomdász ? 
(Elbeszélés.) 

Néhai jó Tamás bátyám — az 
Isten cjugasztalja a haló poraiban is 
— Székelyudvarhelyen cipész-mester 
volt. A város szépítésével azóta meg 
szűnt kis sikátorban, egy rozoga eme 
letes faház  földszintjén,  egyetlen szoba 
volt műhelye és lakása is. Ugy neve 
zett: agglegény-torban élt jó sokáig, s 
kis műhelyében maga volt mester, gazd-
asszony egy személyben. A kis műhely 
tisztaság tekintetében diszére vált volna 
még kényesebb igényű asszonynak is. 
Soks7or elnézegettem néhai jó bátyá 
mat ugy munkaközben, mig ,.ö órák-
hosszat társalgott velem, mikor néhai 
jó öregem Szentegyházaafaluból  behozott 
Udvarhelyre a keddi hetivásárra. Iiyen' 
bor sajátkezüleg fiuom  c'gánypecsenyét 
készített, melynek étvágygerjesztő il 
lata a kis mtiBeiy szobalevegőjét egy 
kettőre megtöltötte, s talán az otthon, 
a síűlőiháznál béhzült, vagy az azóta 
(a 80-as évek eleje óta) élvezett leg 
finomabb  menü sem esett jobban nekem, 
mint a Tamas bátyám készítette cigány 
pecsenye kovászos uborkával. 

Szegénységénél csak becsületes-
sége volt nagyobb. Jólelkű, őszinte" 
rokon ; nekem atyai nagybátyám volt. 
Az a bec»ü'etes karakter, amelyet oly 
gyakran födöztem  föl  későbbi életem 
ben éppen a cipészek és csizmadiák 
bö/ött, ak'bnek barátságára . miudig 
büszke is vagyok. 

* *  * 

Az 1882-ik év karácsonya szá-
momra hosszú ideig volt szomorúan 
emlékezetes. A csiksomlyói gimnázium-
ból ekkor bozott öregem Udvarhelyre 
kereskedő inasnak. A próba idő két 
hét volt. Szomorúságomba néhai jó 
Tamás bátyám volt vigaszom. Gyer 
mekszivvel ragaszkodtam hozzá ; s hogy 
az iskola padjait ott kellett hagynom 
— szegény jó édesapámnak rókáig nem 
voltam képes megboc-átani. Aki a csa 
ládi élet melegét annyi szeretettel él-
vezte, mint én : annak bizony nehezére 
is esik az idegen kenyér. Tamás bá-
tyámnál kaptam kosztot és lakást, ad 
dig is, mig kitűnik rólam, hogy milyen 
pudlista válik belőlem ? Világért meg 
nem engedte vo'na apémuak, hogy 
módosabb rokonhoz vigyen ellátásba. 
Hiába, igaz az, hogy a létért, az élet 
tel erősen küzdő emberekben van a leg 
intenzivebben kifejlődve  a jószívűség. 
Mikor egy pár uj cipőt az inas haza 
szállított — abból egy dutfeó  <régi 
négy krajcáros) rendesen nekem járf. 
Igy megesett, hogy vasárnap 5 - 6 
dutkóm is voit; s én nem is sejtettem, 
bogy pár hét múlva ilyen dutkó lesz 
az okozója, bogy nyo«dász legyek. .. 

A kereskedő erkölcsök akkoriban 
tiltották, hogy a tanulónak psnz ie-
^yen zsebében. Nekem p dig rnÍDd g 
volt a bátyám jóvoltából. Tudta bá-
tyám, hogy a cukrot, az édességet na-
gyon szeretem, á hol padig inaskodtam, 
ott a büszkeségem tiltotta, bogy egy 
szem cukrot is vegyek magamnak, mint 
mánok, kik minden kimérésnél es;? 
szemet a szájukba is beledobta». V<tn 
péuzem : veszek hát másutt. Azonban 
a következményekre gyermekeszem ne» 

gondolt. 
— Kérek egy krajcárért cukorsi-

pot — állítottam be egy másik keres-
kedésbe, s ezy dutkót tettem á pultra. 
Egy szemfüles  suszterinas szemtanúja 
volt a nagy vásárnak, s irigyen nézte, 
amint a sípot szopogatom. S tudva, 
hogy én más cégnél vagyok tanuló — 
eme vásárt besúgta. No most mi lesz 
ebből? Bizonyáia loptam! 

— Mutasd, Károly, hány krajcárod 
is van — mondotta azon este bátyám. 

— N?gyből egy bián három — 
szóltam őszintén. 

— Mire költötted az egy krajcárt ? 
— Cuaorsipot vettem Gergely Já 

nosnál. 
— Miért éppen ott? — mért nem 

a főnököd  boltjában-? 
— Mert az elég gazdag, a másik 

meg szegény — vágtam ki önérzetesen. 
Igy aztán megtudtam a szegéuy 

jó bátyámtól, hogy a suszterinas fő 
nökömnek elárulta, bogy éu más boltba 
mentem cukrot vásárolni, főnököm  bá 
tyámnak szólott s a pénz eredetét 
bátyám főnököm  előtt igazolta is. A 
do'og fináléja  pedig az lett, hogy más-
nap reggol bátyára eme valiatasa goa 
dolkozóba ejtett. Markom ökölbeszórult, 
föllázadt  az önérzetem. 

— Bátyám, nem leszek kereskedő 
— szólovam határozottan. 

— Miért, Ccsém ? 
— Eogem lopással ne gyanúsít-

son senki! — s a könny ragyogni kez-
dett a azetnem sarkéban. 

— Hát ki gya< usit, édes fiim  ? 
— ölel magához a jó ember. 

— Tudom, bátyám, tudom már — 

ne is mobdja tovább. Azonnal megyek 
haza. 

Tamás bácsi megszeppent. Hiába 
volt miaden fáradozása  nálam, h-ába 
főnököm  tanácskozása a bátyámmal — 
makacsul állottam a mellett, hogy en-
gem a pudll ezután csak mint vásár-
lót lát, de nem, mint kiszolgálót. 

Hazakerültem az apai házhoz. Nagy 
volt a rémület otthon. Szegény jó nő-
véreim elrejtettek rendkivül szigora 
apám elől, ki csak késő este értesült 
arról, hogy a boltot otthagytam. Bég-
gel korán, mikor a szolgalakásban föl-
ébredtem (ide rejtettek el), apám ál-
lott előttem, s kezében a nyo'cígu kor-
bács. Suhintott. Az ajtón kivül áldott 
szívű leánytestvéreiui sirva könyörög-
tek. H ába 1 Mikor az öreg delizsánc 
(régi postakocsi) reggel hat órakor be • 
döcögött, «pám a konduktornak átado^ 
hogy Udvarhelyen tegyen le — azon 
szigorú utasítást adva nekem, hogy 
főnökömtől  kérjek bocsánatot s azon-
nal menjek vissza a boltba. Étlen-
szomjan jöttem el az apai háztól... 

Udvarhelyre visszakerültem, d& 
nem boltosnak Apám gerinces, kemény-
nyakú székely volt: s én sem éreztem 
akaratban gyengébbnek magamat. 

. . . Tamás bicsî a susztermester, 
a dutkó — no meg egy szemfüles  susz-
terinas az oka, hogy én belőlem nyom-
dász lett. 

Azt a kezet pedig, mely a háta-
mon a nyo!cagu korbácsot o'y kemé-
nyen subogtatta meg: férfikoromban 
is sokszor megcsókoltam 1 

. . . Igy volt ez régen... 
Sárosy Károly. 



A nyelvről és nyelvünk egyik 
elsőrangú mesteréről. 

(Biró Lajos felolvasása  a Polgári Önképzőkör 
ían, 12 filléreBtélyén) 

Amióta az emberek gőgje, elbiza-
kodottsága miatt Isten a bábeli torony 
építésénél összezavarta az emberek nyel 
vét s azok a fold  minden részére elszé-
ledtek és aszerint csoportosultak, amint 
kiki egymásnak a nyelvét megégette, 
azóta a nyelv szent örökség, drága 
kincí lett, amely a hasoaló gondolko 
zásuakat, az egy eszmekőrben élőket 
s az pgy fajhoz  tartozókat a láncsze-
mekhez hasonló szoros kapcso'attal fűzi 
össze. Idők folyamán  szállóigévé vált 
az az örök igazságot kifejező  mond»t, 
hogy nyelvében él minden nemzet. És 
ennek a mondásnak az igazságát év-
századok, sőt évezredek története szén 
tesitette. 

A szerencse felemelhet  egyes nem 
zeteket, a Bors változásai lesújthatnak 
másokat; ez a nemzet lehet gazdag és 
nagy, amaz lehet szegény és kicsiny, 
de mindeniknek egyaráut joga van az 
élethez. Da az élet csak addig tart, 
amig az illető nemzet ragaszkodik nyel 
véhez, csiszolja, fejleszti  azt, hogy az 
a tudománynak, a művelődésnek be 
fogadására  alkalmas legyen. Fejletlen 
nyelvű népnek nincs irodalma, irodalom 
nélküli népnek nem domborodnak ki 
jellegzetes tulajdonságai, nincs nevelő, 
konzerváló eszköze s így lassankéut 
elsorvad, beolvad más népbe. És egyet-
len nép sem lehet műveltté más isyel-
ven, csak a sajátján, AZ idegen Dyelv 
müveitekké tehet egyeseket, sőt egyes 
osztályokat is, de egész nemzetek csak 
& saját nyelvűken lehetnek müveitekké, 
tudósokká. 

A magyar nemzet életében hosszü 
időn át a latin volt a hivatalos Lyelv*, 
a románoknál pedig egy ideig a szláv, 
később pedig a görög. Azonban sem a 
magyar kultura, sem a román kultura 
nem az említett nyelveken, hanem a 
saját maga nyelvén fejlődött  naggyá. 
A magyar eyelv fejlesztésének  nagy 
apostola Kazinczy Ferenc volt az ő 
nyelvújításával, a román nyelvű kul-
tura alapjait Munteniában az erdélyi 
származasu Gheorghe Laíár rakta le, 
aki az első olyan iskolát alapította, 
amelyben minden tárgyat románul adott 
elő. Ez a nagy román tanító aztán 
clyan lelkes tanítványokat nevelt, akik 
a modern Románia megteremtői let 
tek. Egyik hálás tanítványa Gheorghe 
Lazărnak halála után negyven évvel 
síremléket állított ezzel a felirattal: 

Amiként Krisztus Lázárt halottai 
ból feltámasztotta 

Ugy támasztottad te is fel  Romá-
niát álmából. 

íme a nyelvnek nagy hatása. És 
az Isten azért akarta, hogy minden 
nép más és más féle  nyelven beszél-
jen, hogy a világirodalomnak a kultu-
rála minél színesebb, minél pompá-
zcbb, minél gyönyörűségesebb legyen. 
A kertet, a mezőt, az erdőt is külön-
féle  tarka virágok egyvelege, a fák  kü 
lönbfélesége  teszi széppé, kellemessé. 
Az egy formaság,  az egyszinüség las-
sanként az unalom érzetét váltja ki a 
keblekből. A különböző nyelvek tehát, 
amelyekkel az Isten az embereket meg-
áldotta. nem azért vannak, hogy azok 
átokként nehezedjenek az emberekre 
és őket mint ellenségeket válasszák el 
egymástól, hanem azért, hogy mindé 
nik kifejtse  a maga báját, a maga szép-
ségét, hogy ezek a szépségek aztán az 
emberiségnek gyönyörűségére, hasznára 
váljanak. 

Minden népnek, így tehát nekünk 
is, kedves a mi anyanyelvünk. Ennek 
segítségével fejtjük  ki leiki tulajdon-
ságainkat, ennek begitségével haladunk 
a műveltségben, ez hathatós eszköze 
irodalmunk fejlődésének  és egészséges 
világnézetünk kialakításának. Nyelvün-
ket nemcsak azért kell szeretnünk, 
mert a sajátunk, hanem azért is, mert 
egyike a legszebb, a legzengzetesebb 
nyelveknek. Kazinczy azt mondotta, 
hogy a mi Dyelvünk zengzetesség te-
kintetében az olasz után következik. 
Reclus, hires francia  tudós pedig eze-
ket irta róla: „A nyelv, amelyen a 
magyarok beszélnek, nBgyon hangza 
tos, igen gazdag a kifejezésekben,  igen 
gazdag a formákban  : harmonikus, de 
nem erőtlen, költői, de nem gyerme-
kes." Ha egy nagy és hires nemzetnek 
mult Bẑ zadbeli nagy tudósa ilyen di-

csérőleg nyilatkozott nyelvünkről, ak-
kor kétségtelen, hogy annak szépsége 
nem hagyhatta érintetlenül a mi íróia-
kat sem. Nem is hagyta. Prózairóink 
és költőink számosan és számtalanszor 
megénekelték és magasztalták annak 
szépségét. 

Ábrányi Emil egyik szép költe-
ményében a többek között így ma-
gasztalja nyelvünket: 

Pajzán, derűs vagy, miol nőink szeme, 
S erős, szilárd, mint hősök jelleme. 
Gyöngéd vagy és lágy, mint menybolti kék, 
S dörögni ugy tudsz, mint villimoi ég • 
Minden, mi fejben,  vagy szivben fakad, 
Tőitd nyer pompát, szindus szatrakat: 
Nagy eszme, érzés oly ragyogva kord, 
Mint egy király az ünneplő bibort!« * 

Mint minden a világon, ugy az 
egyes nemzetek nyelve is folytonos  vál 
tozásnak, fejlődésnek  van kitéve. Vál 
tozik a nyelv már az egyea egyének 
életében is, hogy ne változnék tehát 
a nemzetek életében is. Másképpen be 
szél az ember futai  korában, máskép 
pen férfi  és öreg korában. Ezt a fo 
lyamatot látjuk az írók életeben is. 
Másképp jn írnak ők is életüknek kü 
löoböző szakaiban. És az írók azok, 
akik a nyelvet folytonosan  fejlesztik, 
tökéletesitik, uj szavakkal gazdagítják, 
hajlékonnyá, fordulatossá  teszik. „Minő 
bámulatos esz&öz a nyelv a nagy iró-
mü vészek kezében ! Folyton élüuk vele 
és tlig spjijiik mélységét, fordulatos-
ságát, jellemző erejét. A költők mint-
egy bányát építenek benne, uj nyelv-
anyagot hoznak felszínre,  mélyebb, szí-
nesebb jeleutést adnak a közkeletű 
szónak, feltámasztanak  elhalt kifeje-
zéseket, ismét megaranyoznak elfakult 
kifejezéseket  és meggazdagítják és bó 
vitik lelkünket azzal, hogy meggazda-
gitják és bövitik nyelvűnket." (Riedl 
Frigyes.) 

(Folytatása a jövő számban.) 

HÍREK. 
Január 23. 

Az idei farsang 
egyik legsikerültebb mulatságának 'gér-
kezik a Polgári Öaképző Egyesület 
február  13-iii jelmezes fillérestélye.  A 
rendezőség mindent elkövet a siker ér-
dekében s főképp  arra törekszik, hogy 
egy minden tekintetben kifogástalan, 
a jó izléBt is kielégítő jelmezes esély-
ben legyen része a kCzönséguek. Ép 
pen ezért felkéri  különösen mindkét 
nembeli ifjúságunkat,  hogy mentől töb-
ben jelenjenek meg jelmezbenT A ren-
dezőség a maga részéről előre is ígéri, 
hogy a legkörültekintőbben fog  eljárni 
8 figyelni  arra, nehogy egyesek az es-
tély hangulatát megzavarják s hogy a 
maszkákkal szemben a közönség is a 
kellő lovagiassággal viselkedjék. Az 
estély zártkörű volta is azt a célt szol-
gálja, joga lévén a rendezőségnek a 
meghívó előmutatá3át követelni s ez 
alól, természetesen, a manz ák sem lesz-
nek kivételek, hogy így megakadályoz-
tassák a jelmezek leple alatt oda nem 
illők bejutása az estélyre. A rendező 
ség esetleg a jelmezek beszerzéséről 
is gondoskodik kölcsönzés utján. Akik 
igénybe akarják venni, szíveskedjenek 
Képiró L ĵos fodrászűz'etében  érdek-
lődni, hol felvilágosítást  nyerhetnek, 
hogy a rendezőségnek milyen jelmezek 
állanak rendelkezésére, s amennyiben 
óhajtják, a rendezőség beszerzi azokat, 
hogy ezzel is Begitségére legyen a kö 
zönségnek. A jelmezek sokaságán és 
tarkaságán kivül konfetti,  szerpentin, 
világposta, tombola, amerikai árverés 
stb. fogja  az estély hangulatát és ke-
délyességét fokozni.  A legszebb és a 
legcsucyább maszk értékes jutalmat 
kap, s ezen kivül több kisebb jutalom 
tárgy is lesz a feltűnőbb  maszkák ju-
talmazására. Szóval, csak közönségünk-
től függ,  hogy egy estére feledve  az 
élet mostohaságát, ezer baját, igazi 
farsangi  hangulat és jókedv emlékez-
tessen a régi jó idők sikerült jelmezes 
estélyeire. Bő#bbet a falragaszok  és 
a meghívók fogjak  majd közölni. Cs. 

í 
Előléptetés a pénzügyigaz 

gatóságnal. Sima Kelemen pénzügyi 
tisztviselőt (agent de constatare) a 
pénzügyminiszter pénzügyi ellenőrré 
léptette elő. Az uj ellenőr az oklándi 
és udvarhelyi adóhivatali kerületekben 
fogja  az ellenőri szolgálatot végezni, 
Tőrök Géza, az eddigi oklándi kerületi 

ellenőr padig a pirajdi éa az ujoonan 
megyénkhöz csa olt erdőszentgySrgyi 
adóhivatali kerületeket kap a. 

Halálozás. Bogárfalví  id. Si-
mon Janó», Udvarhelyouegye törvény-
hatósági bizottságának volt tagja, Bo 
gárfalva  község képviselőtestületének, 
a róm. kath. egyháznak és is-
kolaszéknek állat dó tagja, életének 
80 ik évében f.  hó 17 én Bogárfalván 
elhunyt. Temetése nagy részvéttel meut 
végbe, a vármegye területéről nagy 
számmal gyűltek össze mindizok, akik 
ez egyszerű, arős lelkű, székely ember 
nek munkásságát ismerték a múltban. 
Temetését f.  hó 20 án d. e. 10 órakor 
Kis János máréfalvi  esperes a kör 
nyékbeli papság segédletével vécézte. 
A Bírnál megható és igazán átérzett 
szavakban Gcgő Simon a község p'e 
biuosa mondott utolsó Isten hozzádot, 
megemlékezvén az eihuoyt mindazon 
szép cselekedeteiről, amelyeket, fajának, 
egyházának és embertársainak érdedé-
ben mindig készséggel teljesített. El 
búcsúztatta gyermekeitől, unokáitól, 
dédunokáitól, végül ismerőseitől, vagyis 
az egész összegyűlt gyászoló közönség 
tői. Végül a szentléleki tempómban 
szentmise volt, amelyet szintén Gegő 
Simon mutatott bi az egek,urának az 
elhunyt leikéért. Njugodjék Csendesen. 

Az uj ut melletti megállóhely 
régi óhaja és érdeke volt a városi pol 
gftrságnak.  Anuak idején nagy után-
járással sikerült is ezt kivívni. Váro-
sunk polgármestere több ízben is el 
járt Brassóban és Bukarestben, mig 
aztáa tényleg elértüu azt, hogy a vá 
ros központjában lakó po'gár a város 
központjában is szállhatott le a vonatról 
Egyszerre azoaban beszüntették a meg 
állóhelyet. Akkor Nagruţiu polgármea 
ter megígérte a nála deputációban 
megjelent polgároknak, hogy addig neui 
nyugszik, mig az uj útnál ismét meg 
fog  állani a vonat. ígéretét be is vál-
totta, addig kopogtatott a Nagyurak 
ajtaján, mig f.  hó 22 én valóban le-
jött a C. F. R által delegá't komisszió 
Alrxandru C nski vezérfelügyelő,  Eaiig-
raauu Adolf  főfelügyelő  mérnök és 
Rainer János igazgató személyében. A 
polgármester és a városi főmérnök 
bevonásává! hosszasan vitatták a meg-
állóhely kérdését, mig végre teljes 
megegyezéssel vették föl  ajegyzőköny 
vet, hogy ez a megállóhely nemcsak 
szükséges, de életkérdése is a városi 
polgárságnak. A megállóhely jóváha-
gyása, ugy tudjuk, a felvett  jegyző-
könyvtól függ,  ez a jegyzőkönyv pedig, 
hála a polgármester, főmérnök  és ál-
lomásfőnök  határozott fellépésének,  ugy 
készült el, hogy a megállóhelyre két 
héten belől már számitauí lehet. 

Iskolalátogatás. Folyó hó 21 
és 22 én a szebeui közoktatásügyi fel-
ügyelőség két kiküldőttje látogatta meg 
várouunk középiskoláit: Bra<u inspec 
tor general és Orgidan inspector. Elő-
ször együtt az állami líceumot látogat-
ták meg, majd Orgidan iospector a 
ref.  kollégiumot és a kath. főgimná-
ziumot kereste fel. 

A helybeli kereskedőtársulat 
elnöksége a tagokat értesiti, hogy bőr 
helyisége 24 én, vasárnap a Szabó Ká 
roly féle  vendéglő fölött  megnyílik. 

Közintézmények uj elhelyez-
kedése. A reformok  jegy eben megin-
dult újesztendő, ha egyébben még  nem 
is, a közintézmények más épületbe 
való áthelyezése tekintetében már is 
hozott változásokat. A csendőrszázsd 
parancsnoksága a megyei takarékpénz-
tár épületének emeleti részéből a csen-
dőrszakasz által a múltban lakott és 
az állomással szemben levő épületbe 
költözött, a megüresedett épületrészt 
pedig az állami polgári leányiskola fog-
lalta le. Az árvaszéket a járásbirósági 
épületbe helyezték át, az árvaszék ed-
digi hivatali helyiségeiben pedig az 
államépítészeti hivatal működik. 

A Brassói Lapok felelős  szer-
kesztője.: Kocsis Bela a napokban 
érte meg újságírói működésének 30-ik 
évfordulóját.  Ez alkalommal a lapvál 
lalat maga, a kollegák, Brassó város 
számos kiválósága meleg ünneplésben 
rét-zesitették az érdemes, derék újság-
írót, ki távolabbi helyekről is sok üd 
vözletet kapott. 

x Egy utazóbunda eladó, meg-
tekinthető Nagygalambfalva  állomáson. 

Nézzen utána mindenki, fel 
van-e véve a választói névjegy-
zékbe, s ha nincs, sürgősen kérje 
felvételét! 

Köszönetnyilv&nit&s. Mind-
azoknak kik febdoetetlen  edes atyáuk. 
bogárfalvi  id. Simon János temetésén 
megjelentek, fájdalmunkban  és veszte 
ségüokbsn részvéttel voltak, ezúton 
moudunk- hálás köszönetet. A gyászoló 
család. 

A Polgári Önképzőegylet f. 
hó 126 iki fiiterestéiveuek  érden** m!i-
«ora a következő: 1. Nyitány: Halász 
Róbsrt zenekari által, 2. Szabadelő-
adást tart. Enbery Á̂ pad 3 S<aval : 
Rijk Erzsike. 4. Monológ: Gállovics 
József  5. É tekel: C'.ikmántori Józsefaé. 
6. Szaval: Szabó Gyula. 7. Monolog : 
Faaakas P/roska. 8. Kuplézik Keres-
tely Gyula. 9. Dialoar: Droaka Titusz 
és Elekes Piroskai — Rjudezők: Fazakas 
P roska. N gy Rizsika, Baczó Bila, 
Caergőffy  László. 

Az Önkéntes Tűzoltó Egye : 
SÜlet január 9 mi estelyea felúífiíeté-
seiMkel az alábbiak járultak hozzá az 
estély jövedelmének naeyobbttasához : 
az Udvarhelym. T. pt.ár R. T. 1000 L. 
Jodál Gábor dr., G)oczy Gábor dr., 
Nagy Ltjos dr., Htnwig István dr., 
RIsler Károly. Nagy K., Birabás Dé-
nes 500—500 L , özv. B)ro-«oyay Páloé, 
Asztaloson és Lakatoso* Egyl.. Koncz 
Ármin 300-300 L, Szöllősi Ödön dr., 
Kováts István 250—250 L . Guttmann 
Sa«u C ăciun Miklós.1 0 báa Bandi, 
Kiss I4ván, Hinn József.  Llrinczy és 
ZiKariá», Koncz András, Kassay F. 
István. Itnr'cii Vilmos, ifj.  Kovács Dé 
nes 200-200 L., Luka Ferenc, Csernik 
Aodor 180—180 L., Hirsch Ehrmaan, 
Szőllósi Samu 160—160 L , özv. Bod 
rogi Sindoroé. Sebesí ÁKOS dr. '50—150 
L., Szabó Dénes 120 L., Fernengel 
Gyula 107 L., Schuller R«s-Í, Huber 
Eodre, Kibédy Zsigmond, Vida Gyula, 
KovÉct Lajos. Ob4n Dénes özv. Antal 
Péteraé, Szabó Endre, Márk Albert, 
Szabó Károly. Váró Gíza dr., Kálmán 
József,  dr.. Orbán Domokos dr., Pál 
Gyula dr.. Bircsay és E-ztegár, Ve-
netsek József  dr,, Lootz Frigyes, Heitz 
Adolf  Fritz Karoly Crntó Imre, Llnyi 
Ernő, Kovács Adolf,  Orbán Bilázs, 
Dénes Gábor, Kun Béla, Eroszt György, 
Uagár József,  Mirtiaovits Szilárd. Soha 
Aladár, Höhr Johanna, Székely János, 
Tassaly József,  J. Guctea, Kovác* Gar-
gely Ríjk József,  Sámson Lijos, Gvörgy 
Viktor. Gáspár és P>pp, Forró Géza, 
Divid Dezső, Ferenczy Károly. Faocsali 
Bálint. Dragomán Domokos Zimay Fe-
renc, Páll Sándor, Z ikor Eadre, Kovács 
József.  Ftnkér Bela dr., Burszán Sin-
dor, Ferenczy Ferenc, Banca Genera'ă, 
Koncz Gyuszi. Andreiaş György, Sẑ bó 
György, id. Kovács Dénes, id. Ehrlich 
Béla, Körtvélyfáy  József,  ifj.  Péter Jó-
zsef,  Verestói Dániel, Nemes Marton dr., 

-Metz István, Jakab Gyúl», Ritter Li-
pótné, Schubert János, Valentsik Endre, 
Szabó Viktor, D ibrai Ferenc, Bokor 
Györgyié, F órián Kristóf,  Barkóczy Al-
bert 100—100 L, Dézsy Eadre, Stef 
József.  Z&rus Antal, Ugrón ÁKOS. Szé-
kely János, Huber Antal 60—60 L, 
Lőrincziné Tamás Ilka, Kerekes Árpád, 
Klein Albert, Iacze Kálmán 50—50 L., 
Szakáts Gyula. Szabó József  (szabó), 
Török Arthur, Nagy Pál, Löbl N. 40—40 
L., Postás, N. N., Simó Bela, Boda 
Elek, N. N 20—20 L. — Az önkéntes 
Tűzoltó Egylet parancsnoksága ez utón 
is köszönetet mond a nemesszivü ada-
kozóknak, valamint Zsigmondovits Vil-
mosnak, aki a termet teljesen ingyen 
bocsátotta rendelkezésre, s általában 
az estély sikerét támogatásával előse-
gítette. 

Immár a legszélesebb körű 
érdeklődés mellett, a közönség nem is re-
mélt nagy számban való jelenlétében 
folyt  le a helybeli Jótékony Nőegyesület 
20 iki, Szerdai fillérestélye  a Barkóczy-
féle  vendéglő helyiségeiben. Mindez a 
lakosság különböző rétegei közti har-
mónia megteremtődésémek biztató jele, 
melynek még szilárdabbá valása is re-
mélhető ezek után. Ha ez valóban el-
éretik. olyan eredmény lesz, melyért 
az egylet vezetőségét, az estélyek kez-
deményezőit minden elismerés megil-
leti. Az estélyen egy kedves ötletü kis 
egyfelvonásost  Embery Piţoska, Kováts 
Nusi, Csendőr Jenő és Unghvári János, 
lüktető élénkséggel, sok derültséget 
keltve mutattak be. Bálinth Ignác fér-
fias,  meleg hangján sok ujrázást ki,-
váltva énekelt. Végül igen nagy sikere 
volt Tomcsa Sándor szereplésének, aki 
ugyanolyan ötletes é9 eredeti koofe-
rálónak bizonyult, mint a milyennek 
őt eddig karikatúra-rajzolóul és humo-
ros 8tilisztául megismerhettük. Szóval 



és rajzban mindenkinek megcsipkedte 
az éles szemmel meglátott ferdeségeit, 
amiken, persze, maguk az „áldozatok" 
múlattak a legjobban Vagyis: a leg 
teljesebb sikere volt, ami záloga annak, 
bogy kiváló karikaturistánk, humoris-
tánk és konferálóuk  februári  önálló es-
télye is mindenképpen poaipisan fog 
sikerülni. 

Vallásos estély. Az Erdélyi r. 
kath. Népszövetség helybeli tagozatá-
nak hitbuzgalmi szakosztálya (Oltár 
egylet) f.  hó 25 ikán, hétfőn  este 8 
órai kezdettel a r. k. főgimnázium 
tornatermében műsoros estélyt rendez 
a következő _ műsorral : 1 Szaval . 
Biró Lijoa fógimoáziumi  tanuló. 2. 
Felolvasást tart: Hartwg István dr 
3 É iekel: Szabó I uska, zongorán ki 
séri: Tompa Lászlóné. 4. Szaval: Soó 
Kató. 5 Bestédet mond : Orbán János 
székelykereszturi r. kath plébános. Az 
estély rendezői : Nagy Lajos dr.-né, 
Szabó D*nesné ís Szabó Károlyné. 

A filharmónikusok  jövő heti 
próbxprogrammja: kedd: zenekar és 
szoprán, *lt Li-betb, Sarolta, Katrina, 
szerda : Ripp, III felvonásbeli  Alis, 
péntek : z«nekar és tenor, basszus, Der-
rick, szombat: R pp, Liwbeth, Katr na, 
Vanderbilt, Sarolta, N ck és Derrick. 

Az elemi oktatás uj tanterve, 
a Programa Analitică magyar fordí-
tásban Gyerkes M nály közremunká-
lásával megjelent ös az minden könyv-
kereskedésben kapbató. Ez az uj mi-
niszteri tanterv ai elemi oktatásról 
szóló törvény kiegészítő része, s már 
a jelen tanévben érvénybe lépett és 
igy kötelező ugy az állami, mint a fe 
lekezeti iskolák tanítási anyagára 
nézve egyaránt. Három részből áll: 
az első az óvodai foglalkozásnak,  a 
második az elemi iskola alsó és felső 
tagozatának és a harmndik az iskolá-
ból abszolváló vizsga nélkül kikerült 
falnőtt  ifjúság  továbbképíésének tan-
anyagát irja elő, az oktatási időt 
szabja meg és a tanítás módszeres ki-
vitelét ismerteti. Az uj tanterv egy 
szersmind tananyagbeosztás is s igy az 
mindenik fokozatú  és jellegű iskolánál 
nélkülözhetetlen, miért; is annak be-
szerzését az érdekelt tanítók és iskola 
székek részére, melegen ajánljuk. Ára 
50 leu. Kiadja a Tanitók Lipja kiadó-
hivatala Odorheiu. 

Kosaras táncvigalom lesz, 
műkedvelői előadással egybekötve Fe-
liceni — Felsőboldogfalva  községben f. 
hó 31 ikén, fél  7  órai kezdettel a 
Népház termeben, harmónium beszer-
zése javára. Az estélyen, Bakonyi Ká-
roly kedves és népszerű daljátékát, az 
Obsitost fogják  előadni igeu ügyes 
műkedvelők. Az előadást pedig a vá 
rosunkbeli szimfonikus  zenekar fogja 
kisérni Kiss Elek karmester vezetésé 
vei. Igy tehát minden kilátás megvan 
arra, hogy az előadás pompásan fog 
sikerülni. 

Kibédi Sándor, a rendkívül ere-
deti tehetségű fiatal  költő Tengerzu-
gás címen rövid időn belül Kolozsvá 
ron uj verskötetet ad ki, a melybe 
ujabb költői munkássága legjava ter-
mését válogatta össze. Kibédi érdekes 
és újszerű tehetsége már előbb megje-
lent köteteiben megnyilvánult s azok-
kal méltó feltűnést  is keltett, Erdély 
határain tul is. Uj kötete elismerteté-
sét előreláthatólag még növelni fogja. 
Egy rendes példácy ára 80, amatör-
példány ára 150 leu. Néhány napig 
elő lehet rá jegyezni szerkesztőségünk-
ben is. 

„ A Népművelés Vezérkönyve. 
Tanítók Útmutatója" cím alatt 
Gyerkes Mihály lg. tanítónak, a Ta-
nítók Lapja szerkesztőjének az iskolai 
közigazgatásrőí, az iskolatársadalmi és 
iskolánkivüli szociális működésről szer-
kesztett népkulturai vezérkönyvét vet-
tük a közeli napokban. A nép gyerme-
keinek oktatása és nevelése az iskolai 
tanulmányok rendén a tanitónak hiva-
tásbeli feladata,  mely teendők pontos 
végzésére e könyv első felében  talá-
lunk kimerítő utasitásokat; folytatólag 
pedig a népnek társadalmi és gazda-
ság; alakulatokban való to vábbképzésére, 
az egyţs szervezetek megalakítására 
és ezek révén a nép előhaladását mu-
tató eredmények megnyerésére ad cél-
szerű és mindenben követésre méltó 
irányitásokat. Az állami és felekezeti 
oktatást, valamint a tanitókart-érintő 

Beretvás pasztilla a lagmakacsabb fejfájást is elmulasztja 
részleteken kivül a nép körében meg 
valósítandó összes szervezeteket ismer 
téti. azokat a „Nepmivolési Egylet" 
cime alatt működő vezéregyesület szár-
nyai alá helyezi, melynek ügyvezető 
igazgatójául a tanítót javasolja. A 
többi szervezetek pedig, mint ezen fő-
egyesület alosztályai, több-kevesebb kap-
csolattal, mind ennek kebelében mű-
ködnének. A felnőttek  társadalmi moz-
galmának és szervezeteinek kulturháza : 
a Népmivelési Egylet Otthona helyes 
elrendezéséről, nz utasításodon kivü!, 
hét részletbál álló műszaki épitési terv-
rajzot is ad az utmutató. A könyv je 
lentőségét e számannban más helyen 
is érintjük, s esetleg egy két részletére 
még alkaimunk lesz visszatérői. Egy-
előre annyit megállapíthatunk, bogy a 
könyvet nagyon érdemes mindenkinek 
megismerni és utmuta'ásait követni. 
Ez esetben" a helyes eszmék, a köve 
tésre méltó buzdítások, előreláthatólag 
sok embert fogoak  kuiiurmunkáraösz-
tönözni. bogy aztán ennen elkövetke-
zendő hasznát majd száz és ezer em-
ber élvezze. A könyv beszerzése ajánl-
ható ugy a nép hivatott vezéreinek és 
a szülőknek, mint az intézményeknek 
és könyvtáraknak egyaránt. Ára 100 
leu Kiadta a Tanítók Lipja kiadóin 
vatala Odorheiu 

A helybeli református  egy-
ház 17 ÍKÍ vallásos esrélye megint 
igen nagy érdeklődés mellett folyt  le; 
a kollégium zsúfolt  imaterméből sokan 
ki is szoru'tak. A progrímm minden 
száma jpl sikerült és hatást keltett. 
B ró Sándor bibliaolvasása és Vajda 
Ferenc felolvasása  ismét rávallott a 
két elismert, kiváló egyházi szónokra. 
Gál Áron — Bankő József  zongoraki 
sérete melletti — éneke, Árkálián̂ Etnuaa 
kedves dalolasa, melyet Putnoky Aran-
ka kisért, a Csép Riizsika által elő 
adott melodráma — Mark Maoci zon-
gorakisérete mellett — mind hozzájá 
rultak az estély sikeréhez ugy m.nt 
Széles Zsigmond ügyes szavalata is. 
A Kiss—B ădeanu—Z4rug-Uughváry-
féle  vonósnégyes is, megint nagy tet-
szést keltve, szerepelt. 

x A polgári csoport táncis-
kolájában í. hó 24 eu és a/U'án 
mindt-n vasárnap koszorú a Sinkovits-
vendéglő termében. Rónay S József 
oki. tánctanár. 

A székely keresztúri ipartes-
tület a napokban az elaggott, iparosok 
javára szinielőadással egybekötött tánc 
mulatságot rendezett. Szinre került a 
„Tot leány" cimü népszínmű, melynek 
előadása oly szépan sikerült, hogy a 
legszigorúbb kritika is csak elismerés 
sel adózhat ugy a rendezőntk, mint 
minden egyes szereplőnek. Fegyelme 
zettségét, összetartását és magas kultur-
nivóját tán sohasem mutatta be szeb-
ben a székelykereszturi iparosság, mint 
e színdarab keretében. Szász Gábor 
rendezői képességének egyik legfonto-
sabb értéke, hogy a szereplőket ugy 
osztja be, hogy ki ki a neki legmeg 
felelőbb  szerepet játsza. Ifj.  Nagy Sa 
muoé volt Hanka. a tót leány. Szép 
ruhájában, bájos hangjával és kitűnő 
alakitó képességével olyan, mint egy 
nagyvárosi színház kedvelt prímádon 
nája, Z chler Vilma az igazi kardos 
magyar asszony, ki mindvégig meglepő 
ügyességgel játsza szerepét. Kovács 
Mariska utolérhetetlen ügyességgel ala 
kitja a javasasszonyt. Feltűnési kelt 
Nagy Elizke, mint bájos kis gyámleány. 
Nagyon ügyes volt Radó Ilonka a szol 
gáló szerepében. Erőss Gizi, Erőss Ma-
riska és Györfi  Annuska szintén ügye-
sen játszták szerepüket. Szánt hó Já-
nok, mint Bobolya, s oly művészettel 
játszta szerepét, hogy valósággal el-
ragadta a közönséget. Éneke, tánca és 
játéka bármelyik szinpadaak becsüle-
tére válna. Nagyon ügyesen alakította 
Petre Bálint a „Gyarmati gazda" sze 
repét s nagyon ügyes volt Szabó Gyula, 
a Bandi szerepében. Ko'umbán Jenő a 
baromorvos szerepét, Györfy  L<jos a 
Lipták szerepét, pompásan alakította. 
Kovács Béla táncát és ügyesen után-
zott tótos kiejtését többször megtap-
solták. Ügyesen játszták szerepüket 
Derzsi Zoltán, Szász György és Szé-
kely Lajos. A tánc és jókedv reggelig 
tartott. (Térszüke miatt késett.) 

Kutyavilág. (Panaszos levél.) 
Nem ez a világ kutyás, hanem sok 
benne a kicsiny és nagy kutya, külö-
nösen itt városunkbin. A kutyatartó 
(tehát nem a kutyás) emberek meg 
olyan önzetlenek, bogy nevelt kutyáikat 
a nagyközönség rendelkezésére bocsát-
ják tartás ós kutyálkodás céljára. Pe-
dig jobb volna, ha otthou, ölben és 
ágyban tartanák, legalább a reggeli 
időben hogy a korán iskolába îető 
gyermeksereget ne tartsák állandó ret 
tegésben a tízes csoportokban baran-
goló kutyacsordak. Egy kis éberebb 
gondozása és ottbontartasa a kutyáknak 
még a veszettségtől is mentesítené Őket 
és a kutyák marása következtében 
Pasteur intézetbe kerülő embertársa 
inkát. Nekünk drágák az emberek, a 
gazdáknak meg a, kutyák, tartsák hát 
otthon ölben, ágyban, vagy ólban, de 
ne az u'cákoa. 

Gazdabál lesz f.  hó 23-án Ko-
lozsvaioa a Központi szállóban este 
9 órai kezdettel. A bál iráat Erdély 
szerte nagy érdeklődés nyilvánul meg, 
amiből arra lehet következtetni, hogy 
a bál, mint tervezve is volt, tényleg 
az erdélyi gazdaközönség fehér  asz-
talnál való kedves találkozója lesz. 

x Tisztviselők és tisztek ré-
szére egy (eiit) külön tánciskolát  nyi 
'ok, hol a legújabb táico«at: Tangó 
R>yal, Ch'mmy, Hupa Hupa, Florida, 
E Raleó Caarleton s b. fővárosi  min 
tára tanítom. Beiratkozni lehet Z. S«é-
kely János könyvkereskedésében. Ró 
nay S. József  oki. tánctanár. 

x Tanulót felvesz  György Viktor 
fodrász. 

x Könyveket könyvtárakat 
magas áron vesz Z Székely János 
könyvkereskedése. 

KÖZGAZDASÁG. 
Bár még nincs itt a műtrágya 

használatának ideje, de ismerve népünk 
természetét, már most meg kell a moz 
galnoat indítani a mütrágyamegrende-
léeek érdekében. 

Nálunk, ha szórványosan is, a gaz-
dák kétfajta  műtrágyát használnak. A 
mész nitrogént és szuperfoszfátot.  Föld 
jeink általánosságban nem szenvednek 
mészhiánybíD, da annál inkább szűk 
sége3 földjeinkre  a foszfor.  Ha tudjuk 
azt, hogy a szalmás terményeink igen 
sok foszfort  fogyasztanak,  s az istálló 
trágya a hiányzó foszfort  nem pótolja, 
ha tudjuk, hogy a foszfor  segíti elő a 
mag fejlettebbségét  B óvja meg a ga-
bonát a megdüléstöl, erősebb, ellenál 
lóbb lévén a szalma, s végül, ha beis 
merjük gazdálkodási rendszertelensé-
günket, aj mikor ugyanazon a földön 
minden harmadik, de legtöbb esetben, 
már a második évben szalmás gabo-
nát (buza, rozs, árpa, zab) termelünk, 
önkéntelenül be kell igazolódnia, hogy 
a szalmás gabona termelésének gya-
kori sikertelensége a kellő foszfor  hí 
ányára vezethető vissza. 

Éppen ez okból szükséges nekünk, 
ha nehezen is barátkozunk meg a gon 
dolattal, a szupjrfoszfát  használatát 
olyan általánossá tenni, mint az istálló-
trágya használatát. 

E'ső tekintetre a szuperfoszfát 
használata nagy tehernek látszik. Oe 
ha figyelembe  vesszük azt, hogy nem 
minden gazda képes istállótrágyájával 
földjeit  jó karban tartani,rs igy ezt 
drága pénzen kell beszereznie, ha tud 
juk, hogy egy hold föld  rendszeres trá-
gyázására 60 rendes szekér istálló-
trágya szükséges, s melynek vételára, 
nem számítva a kihordással és elterí-
téssel járó nagy munkát, szekerenként 
kb. 30 leuba, belekerül, s végül, ha 
tudjuk azt, hogy e 60 szekér istálló 
trágyát nagyon is pótolja 30 szekér 
természetes trágya és 100—140 klgr. 
szuperfoszfát,  könnyen ki lehet szá-
mítani, mi a különbség 60 szekér is-
tállótrágya, illetve 30 szekér istálló-
trágya, és mondjuk, 140 kgr. szuper-
foszfát  ára kőzett, a mikor még a szu-
perfoszfát  kilógrammonként 4 leuba s 
szétszórása igen csekély fárádságba 
kerül. 

A szuperfoszfát  alkalmazása na-

gyon kifizeti  mfgát.  a kas?.álói<oo és a 
mestersegos takarwáovok (lóhere, lu-
cerna) term élésénél. E t̂ már nagyon 
sok gazda tapasztalhatta. A takarmány 
minőségét nagyon javitja, s itt nálunk, 
a bol az úgynevezett „szőrfüves"  ka-
szálók igen gyakoriak elengedhetetlen 
lenne. 

Gondolkozzanak tehát gazdáink s 
a mennyiben megrendeléseket akarná-
nak eszközölni, forduljanak  alant 
írotthoz. 

A gyümö'csfa  oltványok iránt már 
most nagy ai érdeklődés. A mennyi-
ben vármegyénkben olyan községi, vagy 
magán faisko!a  lenne, a honnan nagyobb 
mennyiségben volna kifogástalan  és 
teljesen megbízható oltvány beszerez-
hető, a mennyiséget, faj  és ár megjelölé-
sével tudassak Varró E ekkel. Egyben 
az igénylők is érdeklődjenek nála. 

V-ó. 

A mételykór a községekben 
ijesztő mérvben szedi áldozatait a ju-
hok között, a gazdák még most sem 
kapnak észbe, p^dig a juhok egy része 
még most is megmenthető volna. Hiába, 
Ciak az okos tanul a más kárán. 

Piaoi árak. A buza 125—145, 
rozs 98—150, árpa 85—90 zab 
45—50, tengeri 75—85, burgonya 22— 
30 leu vékánkéot. V—ó. 

Iiadó : a Könyvnyomda Réazvény társaság 
Odorbeiu—Székely udvaraeiy 

Hirdetmény. 
Értesítem a város közönségét, hogy 

az 1926 évi városi adók megállapítása 
az alább megjelölt napokoa a városi 
dóhivatal helyiségében minden nap 
é u'án 3 órakor eszközöltetik. 

Felhivatnak tehát az összes lakók, 
háztulajdonosok, ügyvédek, magán 
tisztviselők, kereskedők, fóldmívesek  s 
bármiféle  ipart űzők, hogy az alább 
megjelölt napokon saját érdekükben 
pontosan jelenjenek meg. 
Január 25 én Temető-utc>, Iskola-utca. 

„ 26 án Rózsa utca, 1—37 hsz.-ig. 
„ 27 én „ „ 2 - 5 0 „ „ 

* „ 28 án Bem-utca, To-utca. 
„ 29 én Eötvös utca 
„ 30 án Petőfi  utca. 

Február 1-én Orbán Balázs u. 1—39 8Z. 
„ 3 án „ „ „ 41—8 l-ig 
„ 4 én „ „ „ 83 135 „ 

5 én „ „ „ 2—40-ig 
„ 6 án „ „ „ 42-82 ig 
„ 8 án „ „ „ 84-126 „ 
„ 9 én Kő kereszt-tér, Tibád-u. 
„ 10 én Tábor-utca. 
„ 11 én Solymossy utca. 
„ 12 én Bálint-utca. 
„ 13 án Szent Imre-u. 1—43 ig. 
„ 15 én „ , „ 45 -95 „ 
„ 16 án „ „ „ 2 - 7 4 „ 
„ 17 én „ János-u. 1—51 „ 
„ 18 án „ „ 
„ 18 án „ „ 
„ 19 én Király utca 
„ 20 án Árpád utci. 
„ 22 én Vár utca. 
„ 23-án Attila utca. 
„ 24 én Komis utca. 
„ 25-én Kükülló utca. 
i„ £6 án Wesselényi- és Mikó-utca 
„ 27-én Farczádi utca. 

Március 1 én Kadicsfilvi  utca. 
„ 2 án Deák-tér, Batthyány tér. 
„ 3 án Kossuth utca 1—63-ig. 
„ 4-én „ „ 65-123 „ 
„ 5 én „ „ 2 - 6 0 „ 
„ 6-án „ „ 62-130 „ 

8 án Bathlen- utca 2—64 „ 
9 én „ „ 1—51 „ 

..„ 10 én „ „ 53-101 „ 
Odorheiu, la 22 Ianuarie 1926. 

Lakatos 
sef  de birou. 

U X H Á W * szobás és konyás 
n a r o m lakóházat külön 
nyári konyhával̂  külön udvarral és 
kerttel, istál'óval, csűrrel, kúttal, 200 
• öl területen, szabad kézből potom 

: áron eladunk. *—: 

Dr. Kassay és dr. Pál 
ügyvédek. 

„ 53—71 „„ 
„ 2 - 3 0 „ 



ftz ország bármely risztté VállaloH személyszállítást autíVal: ifj. ÍarKíczy Albert. 
x Kőház, 2 szoba, konvba pa-

ce. kentei ei*do S r. Coşea (Attila 
u'cs) 12 uz. J>. Érífktzui  bet ugyanott. 

Eladó: 
a Sţr. Regina Elisaveta (Báthovy-n ) 
1 siára alatti 4 szobából, 2 verandá-
ból, konyhából és mellékhelyiségek-
ből álló alápincézett földszintes  kí> 
láz, nagy kerttel és az udvaron kü-
lönálló 2 lakrészes faházzal; 

mellette 2 külön bejáratú telek, 
mindkettő lakóházas felépítménnyel. 

Felvilágosítást, a ki«dóhiva»a| ad. 

1 7 1 Â * 1 < l r b n í h a j t , i k o c s i ' 1 d l b 

L I Ü Ü O nj 4 ü l é s e s f a s z á n : 
Kovács Ernőnél Odorheiu, Strada 

Regele Carol 15. 

A hatvan éve fennálló 
Szemerjay-féJe  könyvkötészet 
Odorheiu (Székelyudvarhelyt) 

eladó. 

Jó házi koszt kapható: 
Bul. Regele Ferdinánd 
(Kossuth-utca) 53 szám 

- alatt -
^ Í& 

tt A nagyérdemű közönséget értesítem, 
hogy üzletemet Sir. Principesa 
Elisaveta (Bethlen-utca) 44. 
szám alí az unitárius templommal 
szembe áthelyeztem. Alázattal kérem 
megrendelőimet, szíveskedjenek ugy, 
^ ^ mint eddig támogatni. ZZZZZ 

Tisztelettel: 

P a á l G y u l a , cipész. 

eladó 
egy jó gyártmányú hosszú 
koncert-zongora. Bővebbet a 
Könyvnyomda R -t. üzletében. 

Értesités. 
Kizárólag csak SzöllSsi Samu szeszgyárából 
•redő finomított  szeszes italok, palackozott 
üvegekben finom  tea-rumok, jó zamatos 
asztaliborok és mindenféle  édesített italok 
valódi szilvórium eredeti minőségben és 
gyári raktári áron kaphatók Lebovits Géza 
Vegyes kereskedésében a szombatfalvi  vas-
hid mellett, ahol mindenféle  fűszeráru  leg-
•^ZZ- pontosabban lesz kiszolgálva. 

Szives pártfogást  kér: 

L E B O V I T S GÉZA , 
vegyeskereskedő. 

Eladó. Az összes butoTaktáram kész-
letét mólyen leszállito't árakon 
kiárusítom, ahol a legmodernebb 

háló- é s ebédlő-
5 garnitúrák : 

vásárolhatók. Plüs ebédlő dívá-
nyok nagy választékban kapha-
tók. — Továbbá oi<sóbb festett 
bútorok és székek is kaphatók. 

Megrendeléseket bármily kivitelben 
elvállalok: 

Balázs Károly utóda 
kész butorrakiára 

Odorheiu, Bul. Reg. Ferdinánd 27 sz 

No. 149-1927. 

Publicaţiune de licitaţie. 
S» aduce la cunrş mţă publică, că 

pe b<i?a dtspo/iţ utiiior cuprinse îa or-
d" ul Mtoi-teruini de Finanţe No. 
250995-1925 î<t ziua d* M-iţi 2 6 
Ianuarie 1926 ora 11 a. m. î i 
curtH.ii D ut Ioa • Girabas (O iorh«iu, 
S!r. Bulevardul R geie Frftdnand  No. 
27 ) cu acc p area formali'  ăţ lor ideale 
de că ă Cinisiunea Judtţaaiâ d»1 L c 
hidare prinlicit-. ţie publică se va vâade 
ii" tnDtor de beuzit ă orizontal d* 14 
HP cu semnarea 827 MÁV M. B 
171/, care a fo*t  dat îo primirea D ui 
I »'au G trabás ca curator de sechestru ş 
unde sa poate vedea de smaUri pă â 
la ziua l'C't&ţ uuei. 

Odorheiu, ia 9 I*n. 1926 
Adm.-tor financiar  : S f.  da servic'u: 
G V AoHSfasiu.  BtlAz». 

Reg Carol (Orbán Baiázs)-utcai 
lakásomat átcserélném 3 szoba 
konyhával bent a város közt. 
S i r o k y Á g o s t o n . 

Dtfla  Prímán» onşuui cu cuusiliu 
Odorheiu. 

No. 2168-925 adm. 

Publicaţiune. 
Primăria oraşu'ui Odorheiu dă îa 

arăiflă  pentru 3 ani teritorul, prop-
rietatea oraşu ui d'n pis ţi da lemn, 
care a fost  pâ ă acuaa arendat de 
Farkas Sâmuet prin licitaţie publică 
cu oferie  închise conf.  legii coutab. 
publice. 

Ofertele  se pri»e-c r& ă̂ la 6 Feb 
ruarie biroul de registratura al ora-
şu ui. 

Cind ţ ile de l'cittţie se pot afla 
la contabilitatea or. 

Dö.-chiderea ofertelor  şi ho'ă ârea 
va fi  la 6 Febr. ia ore 9 îa biroul 
contabili ăţii. 

Oorheiu, 16 Ian. 1926. 
Prin ária or»şu ui Odorheiu 

1926 április 24-től KIADÓK: a régi kollé-
gium épületében 5 ĥ biseg, a Bul. Regele 
Ferdinánd (volt Kos<uth-utca) 13 szám aatti 
éa a Bárány-vendéglő. Értekezni lehet a 
Gönczy Gábor dr. ügyvéd, kollégiumi 

jogtanácsos irodájában. 

Házeladás. 
Cristur—Székelykereszturon a 

főtéren  fekvő  emeletes ház üzlet-
helyiséggel és raktárral, valamint 
négyszobás lakással, mellékhelyisé-
gekkel és kerttel önkéntes nyilvános 
árverés utján eladatik Cristur—Szé-
kelykereszturon 1926 évi január 
hó 26-án d. u. 2 órakor. Kikiáltási 
ár 500.000 leu, bánatpénz 10%. 

Bővebb felvilágosítást  ad : 
Z i m m e r m a n n O t t ó d r . , 

ügyvéd Segesvár. 

Eladó vízimalom 
—- 4 kövii — utkeresztezésnél, a 
Nagyküküllö egyik legforgalmasabb 
pontján, gyapjufésülővel,  lakóházzal 
és gazdasági épületekkel, kb. 6 kat. 
hold ingatlannal együtt 1J2  rész-

ben. Cim a kiadóhivatalban. 

De la pnuă-'a ortşuiui cu COQSIIIU 
O lorheiu. 

No. .1706—1925. adm. 

Publicaţiune. 
S< «duce 'a cunrş ir ţa că în ziua 

de 2 0 Februarie 1926 ora IO 
a* na. se va ţ ie Ictnţ'e publ că cu 
oferie  scr ine ş , tuchtse îi localul pri 
măriei nr> şu'ui Olorhe'u pfntru 
z»re a materialului ătnas d n UT acumu-
lator demontat „Tudur J 12". Vor fi 
vâ»flute  cca : 

700 kg. plecă de p'uuib 
100Q „ uouoi de p umb 
270 buc. vâ e dm ancă 
120 kpj. arsnă roşe 
200 fep.  plutno masiv 

Ofertele  vor fi  însoţite cu o girat ţie 
provizorie DI 10"/o ÎJ  lutnfrar  d*pu ă 
la hiroul uziuei ebemea orfşu'ui  OJ«r-
heiu, unde va fi  pátit ş butna îi 
tre»fă  imediat după licit&ţe. 

Muerialul *âiduc se poate vedea 
oruâ d la stabilimentul uzinei elrcrc. 

Primăria oraşu'u'. 

Vásznak, pap-
lanok, bál ruha 
újdonságok, férfi 
öitönyszövetek 
legolcsóbban 

HIRSCH RUDOLFNlL 
szerezhetők be 

Odorheiu Tt. város tanácsától. 
Szám: 2168-925 k, i. 

Hirdetmény. 
Odorheiu város tanácsa haszoi 

bérbe edia nyilvános árverésen, a vá-
ros tulaidonát képezfl,  a fapiacoa  levő 
és eddig Farkas Sáifiuiál  aital bérelt 
területet 3 évi időtartamra. 

Zárt ajánlatokat frbruár  6 ig fo 
gad ei a városi iktatóbivatal. 

Részletes árverési feltélelek  meg-
tekinthetők a városi számvevőségnél. 

A zárt ajánlatok felnyitása  és az 
azok feletti  határozathoz ital február 
6 án 9 órakor esz a városi számvevő 
ség hivatalában. 

Odorheiu, 1926 jaD. 16. 
Városi tanács. 

Str. Regele Carol (Br. Orbán 8.-n.) 
8/a szám alatti emeletes ház eladó, 
esetleg a benne UVő üzlethelyiség 
raHtárral együtt bírbeadható. Fel-
világosítást a Kiadóhivatal ad. 

invitare. 
Casa de Păstrare din Vlăhiţă şi valea 

Homoroduluí S. A. 
îi ziua d1* 7 Februarie 1926 la ora It 
a. m va îa loca'ul tău propriu va ţinea 

adunarea sa generală 
ordinară 

anul X X X I V -
)a care acţionarii «e inviteaîă. 

Programă: 
1. Riportul direcţiunei şi comitetului de- cen-

eori despre arul de gestiune 3925, dpciiiiu-
nea referi'oa  ă la distribuirea venitului. 
Deciziune ia chestie deeră'-căi-ii. 

2. Alege ea pri ş'dintelui 
3. Alegerea direcţunei şi comitetului de 

censnri. 
4 Mod ficarea  statutelor 
5 Eventuileie propuneri. 

La adm area genera ă numai scai «rţ'o-
nari au drept de votă, cari cel mai <ii-ziu 
cu 1 ora înaintea adm ă îi generale acţ uaile 
sale imprtui ă cu cupoanele scadente depură 
ta ctssa insti'u'u'ui 

Bilat tul anual s'a afişit  îa localul in-
stitutului spre veiiere pulică 

Văb ţă, la 21 Unuarie 1926. 

Direcţiunea. 

Meghívó. 
Az Oláhfalu és Homoródmenti Takarék-

pénztár Részvénytársaság 
192b évi február  7-én d. e. 11 órakor 

az intézet üzlethelyiségében tartja 

X X X I V , é v i 

rendes közgyűlését, 
melyre a részvényesek ezennel meghivatnak. 

Tárgysorozat: 
1. Az igazgatóság és felögye]5-bi?ottság  je-

lentése az 1925 üíletéviől és a Byereség 
'felosztására  vonatkozó határozat A fel-
mentvény megadása tárgyaban határozat. 

2. Elnök választas. 
3. lgazgatósag és felügyelő-bizottság  [válasz-

tása 
4 Az alapszabályok módositáta. 
ö Esetleges indítványok. 

A iözgjüléten szavazati joguk csak azon 
részvényeseknek van, akik részvényeiket le 
nem jart szelvényeikkel együtt a közgyűlést 
megelőzőleg legalább 1 órával az intézet 
pénztáránál letétbe helyezik. 

Az évi mérleg az intézet helyiségében 
közszemlére ki van téve. 

V ăh ţă-Szentegyhâzasfa'u,  1926 jan. 21. 

Az Igazgatóság. 

Autótaxi. 
Személyautá-fuvart 
= vállalok. === 

Szabó István 
Strada Prin ul Mircea 
(Petöfi-utca)  28. szám. 

Eladó ház. 
A Principesa Maria (volt Szent Imre)-utcában a „Mé-

hész Egyesület" volt háza két lakrésszel, összesen 7 szobával, 
2 konyhával és mellékhelyiségekkel. E háznak hat bolthaj-
tásos, tégla padlója, teljesen száraz, s igy mindennemű 
raktárnak használható pincéje van. 

Az udvaron van még egy különálló cseréppel fedett 
három szobás jókarbau levő faház,  mely a telekkel együtt 
adatik el. — Tudakozódni a kiadóhivatalban. 

Naponta 
friss  teavaj, hámozott sárgaborsó és mindennemű száraz főzés-
iéi*, paradiesom és másfajta  konzervek, sajtok, csokoládé 
különlegességek HIRSCH IGNÁC füszerkereskedőnél  kaphatók. 

A n g o l t e á k b a n n a g y választéki-


