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Az örök szeretet 
földrejövetelének, az örök jóság meg-
testesülésének, Jézus Krisztus szüle-
tésének emlékünnepét üli újból az egész 
keresztény világ. A földkerekség min-
den részén, a fényes városok katalmas 
dómjaiban és bazilikáiban éppen ugy, 
•int a legfélreesőbb kisközségek fe-
hérre meszelt templomaiban felcsendül 
az örömének : Dicsőség mennyben Is-
tennek, békesség földön a jóakaratú 
embereknek. 

Ez a közel kétezeréves, lelket és 
szivet felemeld örömének először ott 
csendült fel a bethlehemi istálló sze-
gényes jászola mellett, ahol egy szép 
csillsgOB éjszakán, az elsó karácsony 
éjjelén megszületett a vilég világos-
sága, sz örök szeretet evangéliumának 
nagy tanítómestere: a Messiás. 

Az Isteifia akkor jött a földre, 
amibor legnagyobb volt a szeretetlen-
Bég, akkor, midőn legnagyobb volt az 
erkölcsi alásülyedés, akkor, midőn az 
embereket már semmi sem tudta fel-
melegíteni. Jött a ezeretetnek minden-

JüJLJilftláULmídegévelr amely felemelte 
az elbukottat, kibékítette az egyént 
önmagával és az embereket egymásB&l. 
A bethlehemi bölcső egy uj életesz-
ménynek, a világot megváltó és bol-
doggá tevő uj vallásrendBzernek: a 
kereszténységnek a kiinduló pontjs. 
Annak a kereszténységnek, amely év-
századokon keresztül igazi jellemeket 
aeftelt, annak a kereszténységnek, a 
mely népeket és nemzeteket tett anya-
gilag gazdagokká, szellemileg hatal-
masokká. 

A kétezeréves» krisztusi eszmény 

ma is az, amely a világ romlottsága, 
ziláltsága közepette, a nagyháboru vér-
fertői után egyedül teremthet uj vilá-
got, egyedül valósithatja meg a népek 
egymásra találását, - egyedül hozhatja 
meg az igazi tartós békességet. 

Egyénnek és társadalomnak, né-
peknek és nemzeteknek egyaránt a 
krisztusi életeBzmény álláspontjára kall 
helyezkedniük érzésben, cselekedetben 
s akkor háttérbe szorul az önzés, az 
egoizmus, megszűnik a társadalmi szét-
tagoltság 8 a nemzetek közötti feszült-
ség. A krisztusi altruizmus volt annyi 
időn át a népek boldogítója s jövőre 
is ennek kell annak lennie. Lépjünk 
mindnyájan az egyéneket, társadalmat 
és népeket szeretettel összefűző krisz-
tusi altruizmus útjára s akkor éven-
kint nemcsak egyezer lesz karácso-
nyunk, hanem mindig, mert köztünk 
lakozik a szeretet, minden boldogBág 
nak a forrása. 

A parlament 
tagjai s köztük a magyarság képvise 
löi élénk tevékenységet fejtettek ki a 
karácsonyi szünetet megelőző héten 
ugy a kamarában, mint aszenátwbaa 
és a sajtóban. 

Duca volt külügyminiszter a kor-
mány politikáját bírálva, kérte a kor-
mányt, hogy kisebbségi politikájában 
keressen határozott  irányvonalat,  mert 
a kisebbségi kérdés pártokon felül  álló; 
amellett,  hogy világprobléma,  egyúttal 
nemzett  ügy is, amit meg kell oldani. 

A magyar Iparlamenti csoport ré-
széről Willer József képviselő mondott 
a ház minden részén nagy figyelemmel 
hallgatott beszédet, kérve a kormányt 
a paktumban vállalt kötelezettségek 
teljesítésére és egyben hangoztatta egy 
kisebbBégi törvény megalkotását. 

Willer nagy beszéde Jorga Mik-
lóst, az európai-hírű nagy történettu 
dóst késztette szólásra, aki hibáztatja 
fe pahtumpolitikát, mert  a magyarság-
nak történelmi  jogai vannak, amiket 
paktum nélkül is teljesíteni  kell. 

A szenátusban Molnár Kálmán 
apát, vármegyénk szenátora szólalt fel 
a korcsmák vasár- és ünnepnapi zár-
vatartása mellett, különösen kiemelve 
a csibmegyei állapotokat. Szenátorunk 
felszólalásának nyomában nivÓB vita 
indult meg 8 az összes felszólalók egyet-
értettek abban, hogy az alkoholizmus 
leküzdésére mindent meg kell tenni. 

Laár Ferenc vármegyénk képvise 
lője egyik napi lapban a kormány jövő 
évi költségvetéséről nyilatkozott. A 
költségvetést hiányosaak tartja, mert 
nem lát abban semmiféle összeget fel-
véve a falu kultúrájának istápolására. 
Már pedig ez nagyon fontos dolog. 
Kultúrházakra, dalos, testedző egyesü-
letekre és továbbképző tanfolyamokra 
volna szüksége a falvaknak. A kultu-
rák nem lehetnek egymásnak ellenségei. 

Sebesi János dr. képviselőnk a 
bukaresti magyarság szervezkedő gyü 
lésén mondott nagybeszédet. Sz. Szakáts 
Péter szenátorunk pedig egyik buka-
resti lapnak adott interjút ipari kér-
désekben. 

A parlamenti magyar csoport tag-
jai a jói teljesített munka tudatával 
mentek Bzét a karácsonyi szünetre. 

i i . 
Is A székely kézműipar 

talpraállitása. 
A székely kézműipar a mult szá-

zad első fejében érte el virágzásának 
tetőfokát. Óriási piacai voltak Keleten. 
Szállított Kisázsiába és KouBtantiná 
polyba, a legközelebbi értékesítő pi-
aca azonban Havasalföld és Moldova 
volt, de 1885-ben kitört a vámháboru 
Románia és Magyarország között s a 
székely ipar elvesztette ezáltal legfon-
tosabb területeit. A kiviteli intenzitás-
nak a meggyengülése egy alacsonyabb 

életstandardot idézett elő. Kivándorlás 
indult meg s néhány ezer iparos csa-
lád Romániának nagyobb városaiban 
telepedett le, hegy megélhetését biz-
tosítsa. Ez jelzi Románia iparfejlődé-
sének első stádiumát: e kivándorolt 
magyarok  voltak megalapítói  a regátbeli 
iparnak. 

Az itthon maradt iparosok éveken 
keresztül igen nyomott helyzetben vol-
tak. A 90 es évek elején azonban is-
mét lendületet kap a székely ipar. 
Sándor József, az Emke fótitkára a 
marosvásárhelyi iparkamara támogatá-
sával nagy hadiszállításokat eszközölt 
ki. A bőripar és a szövőipar egyes ágai 
nagy tételű megrendeléseket kaptak. 
Jellemző, hogy már akkor olyan fej-
lett stádiumban volt a Székelyföld ipara, 
hogy felvette a versenyt a más hasonló 
szakmákban létesült gyárakkal is. 

Ez a néhány év azonban pünkösdi 
királyság volt. Az osztrák kormány 
ismert gazdasági politikája folytán a 
székely ipar nem sokáig örvendhetett 
e kiváltságos helyzetnek. Az osztrák 
gyárosok elárasztották kémeikkel a 
Székelyföldet, kik megszerezték a szőt-
tesek mintáit és más szakok gyártási 
technikáját. Ezekre fel az akkori kor-
mány rendeletet adott ki, mely tilal-
mazta a folyóvizekben való kenderáz-
tatást. Élet halálharc indult meg a 
székely kézmüiparosok és az oaztr&ir 

Sári par ktettt. £ gyarak arany ta tanúr 
esóbban álljtQtták elő a „székely 

szőtteseket,̂ a bőr- és a faipar más 
termékeit. Ezek az „Olcsó János" gyá-
rak elhódították a még meglevő kis-
piacokat is, mert államsegéllyel dol-
goztak és szisztematikus munkával ők 
kerekedtek felül ebben az ipari küz-
delemben. A marosvásárhelyi iparka-
mara védekezésül az állam segítségé-
vel tehetséges ifjakat küldött ki Nyu-
gat Európa nagy iparvárosaiba, kik 
tanulmánytttjukról visszatérve, minden 
tehetségüket arra fordították, hogy a 
halódé székely iparnak uj injekciókat 
adjanak és nyugateurópai nívóra 
emeljék. 

Szigethy Gyula Mihály. 
Külföldi akadémiákat végzett, nagy 

tudáeu polyhiBtor, a székely udvarhelyi-
ref. kollégiumban a 19 ik század elején 
a filozófia tanára. Született 1759-ben 
Marosvásárhelyen. Tanulmányait az ot-
tani ref. kollégiumban végezte. Széki 
gróf Teleki József már kis diák korá« 
ban fiai — László és István — mellé 
vette „vetélkedő tanulótársul". Gimná-
ziumi tanulmányaisak bevégzése után, 
mint Fogarasi Pap Józsefnek legbelsőbb 
tanítványa „vette nevekedését a tudo 
ményban", akit halála után „egy ha-
lom magyar actiéval tisztelt meg s aki-
nek emlékére egy halotti chartát is 
készített B halálát deák vermekben ÍB 
elénekelte". 

1786 ban „miután mások szokáBa 
szerint sz országban nem kéregetett 
vals, kicsiny tehetségével, saját tulaj 
don költségével" külföldi útra ment 
tanulmányainak folytatására s két évet 
a marburgi, két évet pedig a göttingai 
stuttgarti akadémiákon éB a bécsi mi-
litariB akadémián töltött. E külföldi 
utjain 1788 tél gróf Bethlen Sándor 
gazdálkcdó kegyes keze is segítette és 
pénzzel járó útját megkönnyebbítette, 
miután magát annak fiai mellé el-
kötelezte. 

Mikor külföldi útjáról hazafelé jött 
és Bécsben mulatott, meghívást kapott 
a székely udvarhelyi kollégiumhoz a böl-
csészeti professzori tanszékre, de ő ezt 
a kitüntetést nevelői lekötöttsége miatt 

nem fogadhatta el. Beállott tehát „ud-
vari tanitói hivatalába", mely alatt 
azzal tiszteltetett meg, hogy a neki 
adott parancsolat szerint „néhai di-
csőségesen uralkodó, felséges fejedel-
münket, II. József császár ő felségét 
egy halotti deák oratióval a szebeni 
ten p'omban elkeseregte" s eközben ab-
ban a szerencsében is részesült, hogy 
a vacsntiában levő enyedi pro fensz or-
ságra s nemsokára a Bzigeti professzor-
ságra is meghivatott, de principálisa, 
gróf Bethlen Sándor „eltartóztatta" 
ezektől a hivataloktól „az elmultaknak 
pótolhatásával" biztatva s igy ezután 
pár évre a széki gróf Teleki JózBef 
kegyes „szárnyai alá szállott", aki fiai 
mellé rendelte s ott a tudományok tár-
saságában teljes megelégedéssel töl-
tötte napjait. Gr. Teleki József 1796 ban 
előbb Pestre, azután Bécsbe vitte ne-
velőnek a Wartenaleben házához azzal 
biztatva, hogy a lőcsei professzorságra 
neki utat csinál, de abban az évben a 
gróf meghalt s emiatt visszatért hazá-
jába. 1797-ben a székelyudvarhelyi kol-
légiumhoz választották meg a bölcsé 
Bzeti tanszékre, „amelyre volt minden 
készülete és minden hajlandósága", 
Zágoni Bodola Sándor, a hasonnevű ké-
sőbbi püspök atyjának helyére. 26 évig 
volt itt fungenstanár 1823-ig, amikor 
megöregedve féifizetéBseí nyugdíjba ké-
rezkedett, kifejezést adva azon remé-
nyének, hogy „munkácskáival, melyek 
készen állanak és sokrendbeliek, hasz 
nálni kiván a nemes két magyar ha 
zának". 1837 ben balt meg, a ref. te-
metőben van eltemetve. Sírját egy egé-
szen közönséges kis sirkó jelzi, melyen 

a nevét még ki lehet betűzni. 
Tanári működése kezdetén szolga-

társai voltak : Zilahi Sebess . János 
(1803 ig), Benkő Zsigmond (1819 ig), 
majd Zágoni Bodola Sámuel, a későbbi 
püspök s Karácsonyi Sámuel, aki a 
3 ik professzori széken elsőnek alkal-
maztatott. A kollégium egyik jeles tör-
ténetíró tanárának, Kis Ferencnek ité 
lete szerint „sok oldalú ismerettel biró 
elménc férfi" volt, aki tanári működése 
alatt rendkívül nagy tevékenységet fej 
tett ki ugy tanulmányi és fegyelmi 
tekintetben, mint az administratió te 
rén és a vagyoni ügyek rendezésében. 

A filozófia tanítását Szigethy Gyula 
Mihály egészen uj alapokra fektette. 
Nem kötötte le magát egyetlen rend-
szernek sem, hanem ecclecticus módon 
járt el s a filozófia határait kiterjesz-
tette. Az ifjúság ekkor kezdett előszcr 
hallani a logica, metaphysica, psycho 
logia, naturalis theologia, jusnaturae 
és physica tudományokon kívül litera-
ria históriát, irodalomtörténetet, eriti-
cát, methodologiát, anthropologiát, so 
matologiát, critica philosopbiát, politi-
kát, morális educatiót, hazai históriát, 
közönséges geographiát, természethisto-
riát, görög és római régiségeket tudo-
mányos formában, görög és diák nyel 
veket ezeknek aesteticájával együtt. E 
tudományokat mind tanította, rendkí-
vüli és széleskörű tudásával, mint igazi 
polyhÍ8tor. 

1801 ben egy játékszint is állított 
fel a kollégiumban, hogy az „lenne az 
ifjúság gyakoroltatásának és gyakorlati 
formálásának helye". 1801. szept. 10 én 
nyilt meg a játékszín „Matskási Júlia" 

cimü játékkal. 1805 ben átadta a co-
médiai játékok készítését és az arra 
való felügyeletet Karácsonyi Sámuel 
professzornak. E színjátékok sokáig vol-
tak divatban a kollégiumban, miután 
„a pallérozott nemzetek példáját kö-
vetni igyekezvén, hogy korcsosodni kez-
dődött anyanyelvünk jobban kiművel-
tessék és az ifjúság is magának ele-
venséget, bátorságot szerezhessen, el-
határoztatott, hogy minden esztendő-
ben, a canicula végén és a diligent!» 
kezdetén az addig való mód szerint já-
tékok tartassanak". 

Az 6 tevékenysége teremtette meg 
az iskolaorvosi intézményt is, amennyi-
ben 1810 ben Weiss János kirurgust 
szerződtette az intézethez évi 50 frt. 
tiszteletdíjjal, aki 40 évig volt és ma-
radt „szerencsésen orvosló ur". 

Szigethy Gyula Mihály igen jelen-
tékeny irodalmi munkásságot fejtett 
ki. Müveinek legnagyobb részét tanár-
sága alatt irta és nyugalomba vonulása 
után adta ki. Több munkája jelent meg 
az akkori Tudományos Gyűjteményben 
és a Felsőm agy arorezági Minervában. 
A megjelenteknél sokkal több maradt 
fenn kéziratban. Kéziratai mintegy 20 
kötetet tesznek ki, amelyeknek jórésze 
azonban a tanításnál használt kivonat, 
cursus és jeleBebb munkáknak a má-
solata. Könyvtárát és értékes áBvány-
gyüjteményét még életében a kollégium-
nak adta el, kéziratait pedig veje, Nagy 
Sándor, hídvégi ref. pap 1893 ban aján-
dékozta a kollégiumnak. Kiadatlan mun-
kái között még sok olyant lehet ta-
lálni, melynek közérdekű és tudomá-
nyos jelentősége van. Egy 370 hexa-



E majdnem két évtizedes héroszi 
küzdelem nt&n jött a világháború. A 
világháború után jött a nagy gazdasági 
krízis, amely mint lassú méreg szivó 
dott be a még fönnálló intézményekbe. 
A székely ip«r legválságosabb napjait 
éli mostan. Vagyonos iparosok lettok 
földönfutóvá. 

Egy uj életlehetőségnek első föl-
tétele az, hogy a székely iparosok meg 
felelő kölcsönökhöz jussanak. A ban 
kok mai nagy kamatja mellett szó sem 
lehet bauk kölcsönről. A legfőbb támo 
gatást az államtól várjuk, Amely egy 
ilyen rendeltetésű alappal rendelkezi»: 
a Creditul Industriállai. 

Sajnos azonban eddig az állam 
részéről nem tapasztaltuak olyan gaz-
datág politikai tendenciát, mely arra 
engedne következtetni, hogy komolyan 
segiteni akarna az ország egyik regi 
onális iparán: a speciális he'yzetű 
székely kézműiparon. Ugy  a román, 
mint a szász iparosaknak nagyobb köl-
csönöket bocsátotok a rendelkezésükre. 
Csupán Medgyes  városa 8 miUiót  ha 
pott  ilyen célokra. Az ilyen természetű 
magyar  kérések azonban mindannyiszor 
iilutasüásban részesültek. 

Most a magyar parlamenti csoport 
tárgyalásokat folytatott a kormány 
illetékes férfiúval a székely iparosság 
részére adandó nagyobb segélyakciót 
illetőleg. 

Már elvi megállapodások is történ-
tek egy nagyobb hadiszállítás  lebonyóli 
iásának kérdésében. 

Ezzel remélhetőleg sikeresen fog 
juk kiemelni a székely ipart abból a 
nyomasztó atmoszférából, amelyben ma 
egyik napról a másikra már vegetálni 
nincs ereje. 

Sz. Szakáts Péter. 

Tovább a lejtőn... 
Egy haldokló esztendő számadásán 

elmélkedve, már előre meg kell álla-
pitanunk, hogy ez a számadás olyan 
szomorú, olyan lehangoló... Mintha 
egy elkerülhetetlen anyagi teljes ösz-
^ox^w -u^ALí̂ ^nĵ  olvbbá tűnik 
fel minden. — Ma ninca tnftnregyftir, 
kinek ajakán nap nap ut&n nem torue 
fel, a már csak nem unalmassá 
vált pár szó: „Terhes az élet 1" Talán 
nem is terhes, hanem elviselhetetlen. 
— Akiknek az élet bőségesebben hul-
latott abból a misztikus bőségszaruból, 
azok ia elégedetlenek a helyzettel, mit 
szóljon akkor a nagy tömeg, akiknek 
egész léte a „ma" és „bolnap" kényétől 
függ-

E vigasztalatlan helyzet mellett 
as a legszomorúbb, hogy kormányza 
tunknál nem látunk egy szemernyit 

abból a gondoskodásból, amely azt cé-
lozná, bogy jövőre még jobban eltávo-
lodva a hosszas háború megborzongató 
esztendeitől, könnyebb lesz e földi lét. 
Akkor, a midőn lépten nyomon a ma-
gasabb adók, különféle taxák behoza-
talának rémképe fenyeget, amikor újra 
drágul a posta, cukor, petróleum, me-
lyek ma igazán nélkülözhetetlen vala-
mik az emberiség életében, lehet-e 
reményünk, hogy a vállainkra rakott 
súlyos teher könnyebbé lesz? 

A felelet nagyon egyszerű, a leg 
kevésbbé sem. 

Da hagyjuk a panaszkodást. Szent 
karácsony előestéjén, midőn a Meg-
váltó megszületését várjuk, amikor a 
békének a sziveinkbe való beköltözkö-
déséért imádkozunk, amikor telve van 
lelkűnk szent sejtésekkel és vágyódá-
sokkal, egy szebb jövendő hajnal ha-
8adáBa eljövetelének reménységével, 
nem illenek ezen időhöz a mindennapi 
élet nyomorúságának Birámai. 

De mégis csak egyet, egyetlen 
egyet, a sok közül meg kell emlitenünk, 
kérve az ország sorsának intézőit, a 
népnek vezetőit, hallgassák meg a nép, 
talán nem is pusztán az ország „ki-
sebbségi" népe, hanem Románia egész 
népének legújabb panaszát, s ha meg-
hallgatták, siessenek, mig nem késő, 
e panaszt orvosolni a terhek súlya 
alatt görnyedező nép megnyugtatására. 

A legújabb Bérelem a következő: 
A Földművelésügyi minisztérium erdé-
szeti ügyosztályának 79000-926. sz. 
rendelete szerint minden erdőbirtokos, 
kinek erdő területe, 10 bár (17 hold) 
alul van, akár saját céljára, akár el-
adás céljából akar fát kitermelni, ezen 
kitermelés megkezdése engedélyhez van 
kötve. Köteles az erdőgondnokság ut-
ján jóváhagyott üzemtervet, (kihaszná-
lási tervet) Nota Statisticat megsze-
rezni. Ezen engedély megszerzése talán 
nem is volna olyan veszedelmes, ha 
elég lenne az, hogy x község lakói 
egy közös kimutatásban feltüntetve, 
hogy Y nak 1 öt, Z aek 3 öl fa vágá-
sához adassék meg az engedély. Ámde 
az egész ügy a valóságban egész más-
képp fest. 

Minden erdőtulajdonos köteles az 
erdőgondnokságtól egy szabályszerűen 
falM'ycra" kérelemben 
kérni azt, hogy részére az üzemtervet 
illetve a kihasználási tervet kiszolgál-
tassák. A kérvényhez csatolandó a ké-
relmező összes erdő parcelláinak hite-
les telvi kivonata, azok rajzai; a Bzom 
szédos erdőbirtokosok erdeinek hely-
rajzi számait éB az erdőtulajdonosok 
nevét is fel kell tüntetni. 

Az ily módon felszerelt kérvény 
alapján az erdőgondnokság vezetője a 
kérelmező, avagy kérelmezők terhére 
a helyszínére kiszáll, felveszi az erdők 
leirását és helyszínelését, megállapítja 

•eter sorból álló versben érdekesen 
városát 

<1777 ben). Különös szeretettel foglal-
kozott „ Udvarhely  városának" és a vá-
ros intézményeinek, a ref. ecclesianak 
és a kollégiumnak történetével a ilyen-
nemű munkái sok tekintetben forrás-
munkáknak tekintendők. 

Megbízhatóságához kétség nem fér-
het, az 6 idejében történteknek lelki-
ismeretesen utána járt. Legalább ezt 
olvashatjuk ki azon nyilatkozatából, 
bogy „ha valami olyant találnék irni, 
ami az igazaággal ellenkeznék, mig Is-
ten jóvoltából élek, szememre lehet 
vetni". Megirta a kollégium történetét 
1674—1820 ig „Nemes Udvarhelytziki 
Bósáekert"  címen (Tud. Gyűjt. 1825. 
évf. XI. k. p. 30—62), Székeiyudvar-
hely város történetét: „Székelyudvar-
hely, a Nemes Sxékdy Nemzet  Anya-
városának leirása" címen (Felsómagyar-
országi Minerva 1828. évf., p. 1742— 
1764.). Egy még kiadatlan kézirat-
kötetben, mely jeles munkákból kivo-
natokat, aphorismákat, alkalmi költe 
ményeket tartalmaz „Údvarhelyvárosá-
nak hellyéről  és határáról"  cimü mun-
kája olvasható 1836 ig. Igen érdekes 
munka. Az első fele teljesen egyezik a 
Szeles János históriájával (kiadta Szá-
deczky Lajos, az Erdélyi Muzeum 1898. 
évf.-ban), mint ennek kétségbevonhatat-
lan másolata 1777 ig. Ettől kezdve a 
többi részt a Szigethy önálló munkájá-
nak kell tekintenünk. Erre a követ-
keztetésre az vezetett, hogy Szigethy 
1777 tői, illetve 1795-tól ssás esemé-
nyeket közöl, mint a Szeles János 
munkájának folytatója, Szájdel János, 
továbbá, hogy e közlések 1836-ban a 

Szigethy életének utolsó előtti évében 
végződnek, mig a SzájcUl János köz-
lései 1864-ben fejeződnek be. 

Szigethy ebben a munkájában a 
nevezetesebb események közlése után 
(1795—1829 ig) szól az udvarhelyi ref. 
esclesia papjairól, felsorolva ezek nevét 
2 oldalon, a székelyudvarhelyi kollégium-
nak tanitóiről és professzorairól 1830 ig 
másfél oldalon, majd néhány sorban a 
kollégium flkuratorairól  1820 tói 8 a kö-
vetkező 10 oldalon nevezetes események 
közlésével fejezi be művét 1836-ban. 

Szigethy megindokolja azt is, hogy 
1777-től 1794-ig miért nem folytatta e 
munkáját. Oka ennek az volt, hogy a 
munkát beny újtotta volt a * Méltóságos 
Magyar  Társaságnak",  mely azt „újból 
való leirás és szaporítás végett" csak 
1794 juuius 29 én küldötte vissza, 
Szigethy pedig 1795. jun. 10 én kapta 
kezéhez. Egyébként fontos esemény alig 
volt ezalatt az idő alatt, ami megér 
demelte volna a feljegyzést. Nem is 
említ meg mást, mint az 1778. évi 
sáskajárást, a Szent Miklós templom 
felszentelését 1793 ból s ugyanezen év-
ből a Yargspatak kiöntését, «nely a 
piacteret másfél méter magaB vízzel 
borította el. 

E vázlatOB ismertetésből kitűnik, 
hogy Szigethy  Gyula Mihály nagytu-
dományu, széleB látókörű tanár volt, 
aki rajongással szerette as iskolát, 
melynek munkása volt B a várost, mely-
ben csaknem 40 évig munkálkodott. 
Ezekre vonatkozó müvei, mint forrás-
munkák, megbecsülhetetlen jelentősé-
gűek s irójok méltó arra, hogy emlé-
két 100 év után felujitsuk. Sz A. 

az erdőbetéti óvadék nagyBágát, ame 
lyet kérelmező köteles azonnal az ille 
tékes pénz. igazgatóságnál letétbe he-
lyezni. Mindezek megtörténte után a 
kitermelés az illetékes erdóigazgatőság 
engedélye alapján megkezdhető. 

A 17 told illetve 10 Har-on fe-
lüli erdők tulajdonosai csakis rendes 
üzemterv alapján termelhetnek ki fát. 
Ezen üzemterv megszerzése még bo 
nyolultabb, még költségesebb. 

Aki ÍBmeri a mi, — itt a magyar 
kisebbségi birtokosokról beszélek — 
birtokviszonyainkat, aki tudja, hogy 
gazdáink 1200 • öl 1—2—3 hold te 
rületü erdeje igea sokszor 5—20 ap-
róbb parcellából áll, az előtt nagyon 
is yilágosan áll a helyzet, hogy a folyó 
téli erdőkitermelés teljesen a feje te 
tejére van állítva, de tisztába kell 
jönnie azzal is, hogy sz erdőtulajdonos 
a saját erdejében kitermelendő fát 
nem egyszeres, hanem 4—5 szörös áron 
fogja megvásárolni, ba ugyan akkorra 
tüz hiányában meg nem fagy. 

Most még inkább haza beszélek. 
— Székely véreink nagy többségének 
van magán erdeje, smely féltve őrzött 
kincse. Minden üzemterv nélkül oko-
san termei ki abból a maga szüksé-
gére s néha eladásra is, de mindég 
ügyel arra, hogy az unokáknak íb ma 
radjon. Botor gazda, aki rabló gazdál-
kodást üz erdejével s ilyen alig is van, 
tehát legnagyobb mérvben cél nélküli 
ez a megszorítás a 12 ik órában. 

Ezen az intézkedésen, illetve a 
helyzet enyhítésén csak egy segíthet, 
a kormányzat bölcs belátása, ha min-
den érdekelt községtől pár egyén a 
megye székhelyén megjelenne, e megye 
prefectjének előadnák, hogy amit az 
emiitett 79000—1926 sz. rendelet kö-
vetel, az most kivihetetlen, az elvi 
selhetetlea, s annak súlyát igen nagy 
mérvben a városi polgárság is meg 
fogja érezni. Éa hiszem, hogy ez se-
gítene a dolgok könnyítésén, mert a 
jelenlegi prefect éidsklődése a közügyek 
iránt már is megnyilvánult, s az ő 
felvilágosítása alapján teljes remény 
lehet arra, bogy a helyzet legalább is 
a folyó erdötermelési évre tűrhetővé 
válik. 

4 Js. JJẑ j2L_nsjBL_ia--tömörülésre inti 
gazdatársadalmunkat. Az adottság meg 
van. Lépjen be minden gazda kivétel 
nélkül és minden községből az Üdvar-
helymegyei Gazdasági Egyletbe. Ha 
belépett, ezen egylet vezetőségétől kö 
vetelje meg, bogy annyiszor, ahány-
szor arra szűkség van a közös ér-
dek védelmében, a közös cél eléré 
séért a leghatékonyabban szálljon sikra. 
Ha ez meglesz, hiszem, hogy az ilyen 
és ehhez hasonló intézkedések orvos-
lást fognak nyerni olykép, hogy annak 
nagy anyagi hátrányát gazdáink nem 
fogják nyomasztóan érezni 

Varró Elek. 

A róm. kath. egyházközségek 
újjászervezése. 

(Ab uj uerveieti siabálysat fibb pontjainak 
ismertetése.) 

Az 1925. évi VII. számú püspöki 
körlevél értelmében 1927 január hava-
baa minden egyházközséget ujjá kell 
szervezni az újonnan kiadott szervezeti 
szabályzat alapján. 

A szervezeti szabályzat főbb pont-
jait az alábbiakban ismertetjük. 

Az egyházközségi szervezet célja 
az egyházközség anyagi és szellemi 
ügyeinek előmozdítása a lelkipásztor és 
hívek együttműködése által. 

Az egyházközség minden külső és 
belső ügyét — kivéve azokat, melyek 
a lelkipásztori munka és az egyházi 
törvénykezés szoros keretébe tartoz-
nak — ugyanazon hitközség arra jogo 
sult tagjai intézik és gondozzák: a) 
közvetlenül a hitközségi közgyűlésben, 
b) közvetve az egyháztanácsban, mely 
egyúttal iskolaszék is. A fiókegyházak, 
ha érdekeik máBt nem kívánnak, az 
anyaközségbez csatoltatnak. 

A közgyűlés tagja s mint ilyen 
szavazati joggal bír minden 24 évet 
betöltött önálló róm. kath. férfi, ki az 
egyházi terhek viselésében részt vesz, 
kinek a hitközségben rendes lakóhelye 
van és aki román állampolgár. Tag-
sági jogát mindenki csak személyesen 
gyakorolhatja. 

Választói joggal nem bir ée az 
egyházközségi tisztségekre nem vá-
lasztható : 

a) aki a püspök által kirótt egy-
házi fenyíték alatt áll; 

b)*kit nyereségvágyból vagy köz-
erkölcsiség ellen elkövetett büacselek-
méay miatt elitéltek, vagy az, akit 
valamely bűncselekmény miatt hivatal-
vesztésre, vagy politikai jagainak fel-
függesztésére ítéltek; 

c) aki botrányos életével hítsor-
aosai tiszteletét elveszítette, vagy pedig 
az egyház által tiltott társulatnak a 
tft̂ jft f 

d) aki gondnokság alatt áll, vagy 
pedig az egyházi adójával két évre 
visszamenőleg hátrálékban van. 

A hitközségi közgyűlés hatásköre 
kiterjed, a hitközségi templomra, isko-
lára, egykázi épületekre, az egyház-
község ingó és ingatlan vagyonára, 
különösen pedig hatáskörébe tartozik : 
az egyháztanácsosok és kebli tisztvi-
selők választása, továbbá az egyház-
tanács által kivetett egyházi adó fe-
letti határozat, évi Bzámadisok és költ-
ségvetések felülvizsgálása, a közgyűlés 
előtt 7 nappal a plébánosnak írásban 
benyújtott indítvány fölött való hatá-
rozat. A közgyűlést a hivek tájékoz-
tatása céljából minden év januárjában 
a plébános hivja össze a szószékről 
éa ahol van, újság utján. Határozat 
képességhez a megjelenésre jogosultak 
20°/,  jelenléte szükséges. 

A közgyűlésen mindenki hozzá-
szólhat minden egyes tárgyhoz, de egy 
tárgyhoz egyszer, többször csak a köz-
gyűlés engedélyével, a tárgyilagosság 
miudig megőrzendő és a személyeske-
dés tilos. 

Ha a tárgy ki van merítve, elnök 
kimondja közfelkiáltás, vagy szavazás 
utján a határozatot. Utólagos megbe-
szélésnek belye nincs, a külön véle-
mény irásban beadható, de ez a hatá-
rozatot nem befolyásolja. A püspökhöz 
a külön vélemény is felterjesztendő. 

Elnök a jelenlevő tagok 10*/t-ának 
kívánságára névszerinti vagy titkos 
szavazást rendel el, az utóbbinál 3 
tagu bizottság küldendő ki a szavaza-
tok beszedésére. 

A közgyűlés minden határozata 
ellen 8 napon belül a plébánoshoz fe* 
lebbezés adható be. A falebbezés a 

püspökhöz. 
A közgyűlés minden határozata 

csak püspöki jóváhagyás után emelke-
dik jogerőre. 

A következő cikkben az egyhân* 
tanács választását és annak kötelessé-
geit fogjuk ismertetni. 

Nincsenek ácsok a Székely-
földon. 

Alig van egy-egy építkezés. Mégis 
nagy hiány van szakképzett, józanéletfi 
és helyes gondolkozású ácsmuakások-
ban — Székelyudvarhelyt. 

Csodálatos, hogy itt, a Székely-
földön, hol azelőtt minden falusi ember 
Bzületett ács, fafaragó, épület- és szer-
számkészítő volt, ma már ilyesmiről is 
szó eshetik. 

Jó lenne — felhasználva a téli gaz-
dálkodási szünetet — községről-köz-
ségre ácsmesteri tanfolyamokat ren-
dezni, hogy a tavaszi nagyobb építke-
zésekhez, a munnashiány megfeleld 
emberekkel pótoltasaék 1.. . 

Igy panaszkodott a minap egyik 
komoly figyelemre érdemes ácsmester 
— elkeseredésében. Hozzátette még 
azt is, hogy — észlelése szerint — 
valami „sejt" féle szervezet .bujtogatja 
ugy az ács-, mint a többi épitőmun-
kaaokat is. Eonek pedig nagyon rossz 
hatása van a közérdekre. 

Csodálkozik, hogy az ilyesmikről 
tudon&st nem veszen az egyebekben 
oly szemfüles illetékes hatóság 1 

Nincs kizárva, hogy a „sejt"-ek 
orosz befolyás alapján vagy talán éppen 
annak instrukciójából dolgoznak oly 
hathatósan . . . (—ffh.) 

Hitelesők ée adósok figyel-
mébe. A törvény végrehajtási utasí-
tása Bzerint, minden váltó-kötelezvény, 
vagy más biztosítéki okirat a kelettói 
számitott három napon belül bemuta-
tandó a pénzügyigazgatóság tőkekamat-
adó-ügyosztályánál láttamozás végett. 
Peresités esetén a bíróság a láttamo-
zás hiányában Ítéletet nem hoz és a 
hitelező magas bírságolás alá esik. A 
láttamozásért hitelező és adós egye-
temlegesen felelős. 



L E G S Z E B B K A R Á C S O N Y I A J Á N D É K ! 
Egy szép v a l ó d i bér-ridikül, amelyet dús választékban vásárolhat 

leszállított árban LŐBL R. üzletében. 
Vimapillaatás a helybeli Tűzoltó 
M l m m éves nultíára. 

(Soi Qáspár titkári jelentése m 1926. uov. 
21 iki lápglóueotel&i diszköügyjtlléBen) 

Mélyen tisztelt Közgyűlés l 
Hölgyeim és Uraim 1 

Ha az emberiséig életét és ennek 
fejlődését figyelemmel kiaérjük, fcöny 
nyen megállapíthatjuk, hogy az embe 
riség élete egy folytonos küzdelem az 
elemi természeti erők kárt okozó be-
hatásainak megszüntetésére s a basz 
not hajtó teroéjzeti erőknek az emberi 
akarat «lá való rendelésére. A tűznek 
az ambar szellemi alkotásai kapcsán 
való felhasználása a gáz utján csodá 
kst müvei; a múltban elképzelhetet-
lennek gondolt erő bi-tftkpsává válik 
az ember, elkövetkezik a gépek kor 
szaka, azonban a tűzveszéllyel szemben 
az emberi hatalom gyengének, erőtlen 
nek bizonyul. 

Mióta A társadalmi élet kialaku 
láss kapcsán eljutottunk azon elméleti 
éa gyakorlati igazaághoz, hogy egyesü-
lésben, Összetartásban az erft, az em-
beriség SÍ elemi csapások elleni véde 
kenés hathâ ósabbá tétele céljából szinte 
önkéntelenül tömörülni kezd, sőt mi 
több, at embert emberiessége arra in-
dHjs, bogy elemi csapások idején még 
ellenségének is segédkezet nyújtson. 

Nem célom azonban hosszasan is 
mertetni a tűzoltó egyesületek megala 
kitásának históriáját, csupán arra fo 
gok szorítkozni, hogy a Székelyudvar-
helyi önkéntes Tűzoltó Egyesület meg 
alskitását s annak a mai napig terjedi 
rövid »rté»etótÍ8B»rt(i8)iew, amw nyíre 
a rendelk«sésre álló Wáoyos adatűk 
alapján tehetem. 

íaaSiat irtak, a 67 es kiegyezés 
után javában folyt a társadalmi szer 
vezkedéa munkája, mikor városunkban 
is felvetődött a tűzoltó egyesület meg 
alakításának gondolata. 1883 elAtt szer 
vezett tűzoltósága nem solt vároatyik-
nak, a varga és mészára céhek jeles-
kedtek abban, bogy wegseorult embert 
társaikul tűzveszély esetén segítsége-
nyújtsanak, megfelelő technikai felsze 
reies hiányában munkájuk azonban több 
nyire csak arra korlátozódott, bogy le-
bontották a szomszédos veszélyeztetett 
épületek gyúlékony tetőzetét és kerí-
téseit, bogy ezáltal a tűzvész tovább-
terjedését meg tudják akadályozni. 

1883. december 9-én a városi ta 
nács nagytermében „nagy számmal je 
lent meg a polgárság", hogy a tüsoltó 
egyesületet megalakítsa. A gyűlésen 
Török Albert dr., akkori alispán elnö 
köl 8 a tűzoltó egyesület megalakitá-
s áta vonatkozó konkrét indítványt Gyar-
mathy Ferenc teszi meg. Indítványára 
Török Albert drt elsőknek, Demeter 
Dénest jegyzőnek választják meg, kik 
mellett Sándor Dénes, Tassaly Lajos, 
Szesaerjey Lajos, Símé Ignác, Stummer 
Gusztáv, Riemsr Ede, Daréczy Miklós, 
Miakoíczy Károly, Kuncz Ármin, Sas 
say Albert, Solymosey Endre, Kassay 
Ákos, Pap József és Demeter Déneaből 
álló IS tagu bizottság végzi a megala-
kítás előkészítésének munkáját. 

A városi tanács 1200 Irtot aján-
lott lel a tűzoltóságnak szerelvények 
beszerzésére, mely Omegát 3 év alatt 
400—400 AU» részletekben ,hajlandó 
megfizetni, közadományokból pedig 233 
frt. 18 kr. gyűlt be, egyben elhatároz-
zák ujabb adakozásra való felhívások 
kibocsátását tz ftiftpyujbilyok el-
készítésére pedig Koncz Arain, M s 
kolczy Károiy, Solymossy Endre és 
Stummer Gusztávot küldették ki, kik 
munkájukat 1884. év elején el is vé-
gezték. 

Közben serényen folyik a szervez-
kedés, az adakozásra való felhívások 
is eredménnyel járnak, rendes pénzke-
zelés tátik szükségessé, mire az elő-
készítő bizottság pénztárnokává Mis 
kolczy Károlyt 'választják meg s egy-
be* megkezdik a szerelvények 'beszer-
zésén* voMrtfcoaó táigy&Wuobert is és 
egy négy tsgból álló bizottságot kai-
dénak ki  asan kátdás tanulmány «záao 
céljából. ' • 

A tulajdonképpeni alakuló gyűlést 
1884. március 2-án tartották meg lt>0 
működő és 260 pártoló tag jelenlétében. 

Tőrök Albert dr. az előkészítő bi-
zottság nevében részletes beszámolót 
tartott, ismerteti sz alapszabályokat, 
valamint a szerelvények és felszerelési 
tárgyak beszerzésére vonatkozó tárgya-
lások eredményét is azzal, hogy az 
egyesület működéséhez szükséges fel-
szerelési tárgyak beszerzésére vonatko-
zólag a kiküldött bizottság a szállító 
céggpl előzetes szerződést kötött. 

A választások kapcsán nagy lel-
kesedéssel a kővetkezőképpen alakul 
mag az első parancsnokság. 

Főparancsnok Tőrök Albert dr., 
slp. Koncz Ármin, 1. s. tiszt Stummer 
Guwtáv, 2 s. tiszt Gyarmatby Dezső, 
titkár Kovaiitzky Antal, pénztáros Mis-
kolczy Károly, szertárnok Kiemer Eda, 
ssivatt vumester Budik László, orvosok: 
Császár Kristóf dr., Mezey Ödön dr., 
Ráczkővy S*mu dor., mérnökök: Szo 
botka Rezső, Kiss Gergely. 

Véglegesítik a szervező bizottság 
által a szerelvényekre vonatkozóan kö 
tött előleges szerződést és megállapít 
ják a pontos határidőt, meddig a sze 
relvények leazállitandók. 

1884. március 13 án az egyes sza-
kaszok alakulása is megtörtént. Mászó 
Osztály parancsnoknak Solymosey End 
rét, szivattyú osztály parancsnoknak 
Kísb Gergely éB Simó Ignácot, vízszál-
lító osztály parancsnoknak Szabó Jó-
zsefet, rendfenntartóknak pedig Ẑ ka 
riás József és Kovács Lajost választ-
ják meg. 

Az egyesület ügyvitelére és a ki-
képzés módjára vonatkozólag a nagy-
váradi tűzoltó egyesület gyakorlati sza-
bályzatát fogadják el a helyi viszo-
nyoknak megfelelő csekély módosítással. 

,1884. juniua 4-én tartott parancs-
noksági ülésen Török dr. főparancsnok 
örömmel jelenti be, irogjrsrtRrtiigymr 
nÍBZterium az egyesület alapszabályait 
jóváhagyta s igy az egyesület immár 
szabályszerűen műkődhetik. 

A Tűzoltó Egyesület iránti érdek-
lődés nemcsak lokális jelentőségű, a 
vidék amellett, hogy állandé figyelem-
mel kíséri a megalakulás és kibonts 
kozás fejleményeit, anyagilag ÍB segi 
leni szándékozik as egyesületet, Felső-
boldogfalva község 25 frtot ajánlott fel 
az egyesület céljaira. 

1884. juniusában megérkeztek ugy 
a tűzoltásnál használandó szerelvények, 
mint a tűzoltók számára beszerzett fel 
szerelési tárgyak, elhelyezésük kérdése 
azonban gondot nem okoz, mart a vá 
roai tanács újra előzékenyen az egye-
sület segítségére Biet és elhelyezéaűkre 
a városi tanácsház udvarán levő szint 
ajánlja fal. 

A személyi felszerelési tárgyak ki-
osztása már nagy gonddal történik, csu-
pán olyan személyek kapnak felszere-
lést, kik teljes garanciát nyújtanak 
arra vonatkozólag, hogy a nekik át-
adott tárgyakat gondosan fogják őrizni 
s e mellett lelkiismeretességüknél fogva 
feltételezhető, bogy szükség esetén a 
tűz színhelyén gyorsan megjelenve a fel 
szerelési tárgyak használhatók lesznek. 

Erre az időre esik a néhány Ív-
vel ezelőtt elpusztult mászó torony épí-
tése, melynek felemeihetésére a város 
ingyen telket sd, sz egyesület pedig 
Koncz Ármint bizza meg a terv elké 
sziiésével, majd később a munkálatok 
ellenőrzésével is. 

A még hiányzó szerelvények be-
szerzése gyors egymásutánban történik. 
1884. év végén a két szivattyú, hordós 
szekér éB szereivény k ocsi mellett már 
ugróponyvát és mentőzsákot is szerez 
be az egyesület. 

As egyesület első szereplése 1884. 
dec. 26-án K&dicsfelva községben ke-
letkezett tűz elfojtása volt s ezzel kap-
csolatosan hosszú vita tárgyát képezi 
«z is, vájjon az egyesület köteles-e a 
szomszédos községekben támadt tüzek 
elnyomására segédkezet nyujtani's ezen 
yit&val kapcsolatban az egyesület azt a 
b*tároastot bszga, hogy megjelenés ese-
tén a szerelvényék szállításának költ-
sége* m illető községnek fogja fel-
isámttaBi. 

Az egyesület működésének máso-
dik évét joggal nevezhetjük a teljes ki-
bontakozás, a konszolidáció és a fegye-
lem idejének: apróbb CBiszoIgatások 
történnek mindenben, hogy sz egyesü-
let életét simábbá, gördülékenyebbé te 
gyék s kérlelhetetlen szigorral Ítélkez-
nek tekintélyes polgárok felett, ha as 
önként vállalt kötelezettség teljesíté-
sében a legkisebb mu'asztast tapasz-
talják. Erre annál inkább szűkség volt, 
mert a közönség bizonyos fokú bizal-
matlansággal viseltetett a« egyesület 
működésével szemben, miről Lisskay 
titkár rendes évi beszámolójában a kö-
vetkezőképp emlékszik rag: 

„Már az ember természetében rej-
lik, hogy minden uj intézmény létesí-
tését gyanakvólag fogadja, addig, mig 
annak gyakorlati hasznáról meggyőző-
dést nem szerez s lehet, hogy ma is 
vannak olyan egyének, kik Székely-
udvarhelyen a tűzoltó egyesületnek fenn-
áUáBát feleslegesnek tartják." 

Az 1885 ik év nehéz technikai fel-
adatok elé áilitja az egyesületet. 5 ki-
sebb jelentőségű tűzeset mellett 3 na-
gyobb tűzvész fordul elő városunkban, 
többek között a Gergely Ferenc féle 
szeszgyár is leégett s ezen tűzesettel 
kapcsolatban a parancsnokság erős kri-
tikában réâ aült a közönség részéről. 

A tárgyilagos titkári jelentés be is 
ismeri, hogy az egylet mttkődéae tűz 
eseteknél még sok kívánnivalót hagy 
hátra, azonban egy jól fegyelmezett 
tűzoltó egyesület szervezésére évek 
szükségesek. Ezen tűzesetből kifolyólag 
tárgyalásokat kezdenek a helyőrség pa 
rancsnokságával is, melyek azzal az 
eredménnyel végződtek, hogy a helyőr-
ség a jövőre vonatkozólag katonai se-
gítséget helyezett kilátásba arra az 
esetre, ha erre a tűzoltóságnak szük-
sége lenne. 

Az 1887 február 7-én tartott ren 

őszintén megállapítja, hogy a fegyelem 
lazulása következtében a parancsnok-
ság kénytelen volt a mulasztó egyleti 
tagokkal szemben az alapszabályok 
alapján szigorúan eljárni, minek kö 
vetkeztében az egyesületi tagok lét-
száma 149-ről 104-re apadt A taglét 
szám csökkenése azonban az egye-
sület működését egyáltalában nem 
érinti, Bőt az egyesület legjobban si-
kerűit szereplésének tartja a Veigel 
Antal ingatlanán lefolyt tűzoltási mun-
kálatokat, bol a gyors és erélyes föl-
lépés lehetővé tette egy sürü épület-
tömbén keletkezett tüz teljes elfojtását. 

(Befejeiés  s jtoő számban.) 

SPORT. 
A Hargita Testedző Egylet veze-

tősége elhatározta, hogy a téüsportot 
kedvelő közönségének az idén is mó-
dot nyújt, hogy az összes sportágak 
közül kiemelkedő, egészséges rportot, 
s korcsolyázást egy nagyon jól kezelt 
jégpályán gyakorolhassad 

Hogy pedig a közönség minél job-
ban kultiválja ezt a sportágat, a Har-
gita a legminimálisabb dijak mellett 
nyújt alkalmat e télisport örömének 
teljes kihasználására. Mint a múltban, 
ugy az idén is, a Hargita tagjainak 
100 százalékos kedvezmény, nyújt a 
nem tagokkal szembea. A jegyek árait 
az alantiakban állapította meg a ve-
zetőség : 

Idény-jegy család részére, kor-
látlan számú családtagokkal 600 leu. 

Ugyanez tagoknak 306 leu. 
Idényjegy egyes személyek ré-

szére 240 leu. 
Ugyanez tagoknak 120 leu. 
Egyszeri horcsolyásás dija nem 

tágoknsk 15 leu. 
Tagoknak 8 leu. 
Diákjegy 8 leu. 
Bérletet előjegyezni a Hargita 

Testedző Egylet pénstárnokánál Kovács 
István fényképész urnái lehet. 

Hetesként négyaser este 8—10 
óráig villany világítás mellett lehet 
fcptopljéwi. A korcsolya pálya hely-
ségei egész napon át fűtve leesnek. 

I Ugyanott pedig meleg Halok és ételek 
állnak a közönség tsndelkezésére. 

Az idény kezdetét a közönség tu-
domására fogja  hozni lapunkban a Har-
gita Testedző Egylet. 

HÍREK. 
J)ec. 24. 

Lapunk  tisatelt  olvasóinak, 
barátainak,  munkatársainak  is 
a nagyközönségnek  is  boldog 
karácsonyiünnepeket  kívánunk. 

A vármegyei tankot hivatal-
ból való tagjaivá Pop Aurél dr. főor-
vost, Nistor Joachim tanfelügyelőit, 
Mureşan János kereskedő̂  Ottovay 
főmérnököt és Râpeanu péazűgyigsz-
gstót nevezték ki. 

Ai Ügyvédi Kamara köc-
gyülése. Az udvarhelyvármegyei Ügy-
védi Kamara f.  hó 19-én -tartott* meg 
rendes évi közgyűlését. A megtartott 
titkOB szavazás eredményeképpen egy-
hangúlag újra megválasztották a régi 
tisztikait a következőképpen : Dékán 
Jodál Gábor dr., titkár Bftrbat György 
dr., választmányi tagok: János Domo-
kos dr., Szabó Gábor dr., Vass Lajos 
dr., Viola Sándor dr. Póttagok: Nagy 
Kálmán dr. és Hinléder Fefs Ákos dr. 
A közgyűlés után a Szabó Károly-féle 
vendéglőben a vár megyénk boli összes 
Ügyvédek részvételével barátságosebéd 
volt, melynek folyamán Viola Sándor 
dr. az újonnan megválasztott Jodál 
Gábor dr. t üdvözölte, hangoztatva ast, 
hogy alaptalan meghurcoltatása stán 
egyhangú újra választás utján az Ügy-
védi kamara is elégtételt kíván adni 
dékánjának. 

A vármegye állandó taná-
osa legutóbb tartott gyűlésén kisebb 
módosításokkal jóváhagyta városunk 
jövő évi költségvetését 8 kimondotta a 
bomoródalmási községi tanács feloszla-
tását, mivel a tanács ellen íelhosott 
vádak valóknak bizonyultak. 

A Polgári énkép»* Egylet 
szabad liceumi előadásainak során f. 
hó 19-én Dobrotă M. Octavian tartott 
nagy figyelemmel hallgatott előadást a 
román-magyar viszonyról. Történelmi 
adatokkal bizonyította be, hogy a múlt-
ban a románság és magyarság nem-
csak békességben éltek egymás mellett, 
de együtt ÍB harcoltak a kösfls ellen-
ség ellen. A moldvai fejedelmek pedig 
szorongatott helyzetükben sem egyszer 
találtak szivss fogadtatámra a széke-
iyéknél. A székelyeket különben most 
is megértő, loyalis, tör vény tiszteM nép-
nek tartja. A magyarság ós a román-
ság teljes lelki harmóniáját napjaink-
ban az egymás kölcsönös megismerése, 
egymás kultúrájának megbecsülése és 
a mindkét oldalon votó túlzó sartak-
mus háttérbe való szorítása teremtheti 
meg. A zajos tapssal jutalmazott elő-
adás előtt Halmágyi Samu olvasta fel 
Dacember hó, Megváltó várás, Vonaton, 
Kapocs és a Rdgtörő székelyek című 
hangulatos és a Dobrota előadásához 
simuló, nagy figyelemmel hallgatóit 
költeményeit. Az előadás után pedig 
Mureş»* Gyula játszotta el hegedűn 
két szép szerzeményét kiváló techni-
kával Kovács Icó méltó zongerakisé-
re te mellett. Az összes szereplőknek 
Kassay F. látván dr., a szabad ikonon 
előadások rendező bizottságának akAke 
mondott meleghangú kössöaetet, aki 
az előadást is lelkes beszéddel «watté 
be. — A következő előadás január 
9 én lesz, amikor Biró Lajos fögima. 
tanár tart előadást Kriza János köl-
tészetéről és a Vadrózsákról, 

•kl szegény gyermekeknek 
örömet akar sseresnt, a Szociális 
Misszió karácsonyfa ünnepeiyéce hétfőn 
d. a. 4 érám jöjjön el a 
szálló ssinháetecmébe én jósai?a ado-
mányaival tegye lehetővé, bogy minél 
több mpflány gyermek ruhaneműhöz 
jusson i Keeesntéflpi kötelén*!*! Akt» 
nek van módis, segttaan * jftrf nem-
zedéken. „Fiaaakáim, ne«rfeet szeres-
sünk, hanem tettel h" 
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Nagy karácsonyi vásár H i r s c h R u d o l f divatözletében 
mél-yen. leszállított átrak: mellett. 

Eljegyzés. Dániel Mancit  folyé 
hó 25-én eljegyezte Qyörffy  József. 

Saipen elkerült karáosonyfa-
ünnepélyt rendeztek f. hó 19-én dél 
után AZ irgalmas nővérek a veze tésilk 
alatt álló iskolák növendékeivel a róm. 
kath. főgimnázium tornacsarnokában. 
Elragadóan kedves volt a piciny óvo-
disták szereplése, tanulságos az elemi 
éB polgári leányiskola növendékeinek 
a kereszténység első századából vett 
színjátéka, amelyet gondos betanulás-
sal adlak elö. A darab szép díszleteit 
Spanyár Pál festette. Az egész ünnep-
ségen meglátszott az a páratlan gon-
dosság és fáradhatatlan tevékenység, 
amellyel az irgalmas nővérek a rájuk 
bízott növendékeket nevelik és ta-
nítják. 

Halálosáé. A homoródalmási uni-
tárius egyházközséget mély gyász érte. 
Köztiszteletben álló, munkás lelkésze; 
Ajtay  János f. hó 17-én rövid Bzenve-
dés után, 61 éves korában elhunyt. 
Temetése f. hó 20 án ment végbe a 
hivek és a köri papság nagy részvé-
telével. 

Karáosonyfaünnepély. A hely-
beli ref. elemi iskola f. hó 25 én, ka-
rácsony első napján d. u. 4 órakor 
a ref. kollégium éttermében kará 
«sonfaünnepélyt rendez a következő 
mttsorral: 1. A 93. dicséret, éneklik 
a tanulók. 2. Prolog, mondja: Pál 
Ilonka. 3. Bibliai aranymondások, 
mondják: angyalok éB gyermekek. 4. 
Szavalnak: Tompa Sándor II., Kinda 
Irén I. o. t. 5. A 94. dicséret, ének-
lik : Gönczy Margit angyal; Ipó Ist-
ván, Kakasi Nándor, Kassai József, 
N. Verestói Árpád, K. Verestói Árpád 
és Zsombori Lajos pásztorok. 6. Sza-
valnak: Imreh Gábor, Darnóczi Sán-
dor. 7. Karácsonyest. Párbeszéd, irta 
Benedek Elek, előadják: Váró Judit 
éa Izsák Lajos. 8. Szavalnak: Bokor 
iBtván, Bándi Attila. 9. A 274. dicsé 
ret, éneklik a gyermekek. 10. Ima, 
mondja: Metz Emma. 11. Záró ének: 
a 262. dicséret. Belépti dij tetszés 
Bzerint. A szülőket és érdeklődőket 
tisztelettel meghivja az Igazgatóság. 

Eljegyséa. Kassay Rózsikát f. 
hő 25 én eljegyezte Petres  Bálint. 

A kollégium filmbemutatója 
Sok utánjárással és fáradsággal a 
kollégium a mult héten bemutatta 
„Trója bukása" cimü, pazar kiállítású 
fiimet. A képek tanulságosak és mű-
vészi kivitelűek voltak minden porci 
kájukban. Tanulságos előadást tsrtott 
általánoB tájékoztatásra Szabó András 
tb. kollégiumi igazgató bevezetés gya-
nánt — ugy az ifjúsági, mint az esti 
előadás előtt, melyet a közönség nagy 
figyelemmel hallgatott végig. Az elő 
adásnak és a filmnek — ugy felfogás 
ban, mint a kivitelben örökbecsű ta-
nulságai voltak s reméljük, hogy a 
kollégium — anyagi helyzetén segi 
tendő — többször fogja a közönséget 
ilyen tanulságos filmmel meglepni. 

Ügyvédi iroda-megnyitás. Já-
nosi Gyula ny. kir. ítélőtáblai bíró, 
ügyvéd Odorheiun (Székelyudvar-
helyt) Str. Principesa Eiisabeta (régi 
Bethlen-utca) 51 sz. alatt saját házá 
ban levő ügyvédi irodáját, melyet be-
tegsége miatt szüneteltetett, újból 
megnyitotta. Vagyontalan egyéneknek 
jogi tanácsot díjtalanul ad. 

A hadirokkantak ée ösva-
gyek láttamoztassák igazolványaikat 
Iosof J. főispáni titkárral, mert az uj 
évben csak ugy utazhatnak igazolvá-
nyaikkal kedvezményes áron. 

As eredeti állampolgáreágl 
bisonyitvAnyok kiállításáért — 
egy régebbi belügyuiiniezteri rendelet 
értelmében — a városoknak és közsé 
gtknek  nincs jogukban semmiféln  dijat 
sem szedni a felektől. Jó volt ezt a 
rendeletet kiadni, de még jobb lett 
volna, ha minél szélesebb körben tu-
datják a közönséggel, mert akkor sok 
polgárt megkíméltek volna a rendelet 
ellenére szedett fölösleges kiadásoktól. 

A esegényak karácsonya, A 
város állandó tanácsa, hogy megörven-
deztesse a városi szegényeket a szere-
tet szent ünnepén, az e havi segélyt 
kétszeresére emelte fel karácsonyi aján-
dékul. 

Karéosony másodnapján este 
kedves szórakozást nyújt városunk kö-
zönségének a Polgári Önképző Egylet, 
amely gazdag és változatos műsorral 
tánccal egybekötött filiérestélyt rendez 
a Bukarest-szálló színháztermében. Az, 
estély 8 órakor kezdődik s műsora a 
következő: 1. Nyitányt játszik Halász 
Róbert zenekara. 2. Karácsony éjjele, 
melodráma Kisfaludy Károly szövegé 
vei. Előadja: Pillich Janka, zongorán 
kiséri: ifj. Bíró Lajos. 3. Nem jut 
eszébe, vígjáték egy felvonásban. Elő-
adják : Bodrogi Balázs, Klobnok Elizke, 
Felméry Juliska, Galovits József, Illés 
Károly. 4. Cimbalom-szólót játszik 
Kelemen Károly. 5 Felolvas Lévay 
Lajos dr. 6. Kis kadet, Farkas Imre 
operettéje. A Filharmonikus Társaság 
teljea zenekarának közreműködésével 
előadják : Csendőr Jenő, Lörincz Irénke, 
Asztalos József, Bucsi Dezső. Műsor 
után tombola tárgyak kiaorBolása. Fő-
nyeremény egy gazdagon feldíszített 
karácsonyfa. Helyárak: Páholy 250 lou, 
oldal-, támláaszék és körszék 50 leu, 
erkélyülés 30 leu, földszinti álló 25 len. 

A brassói Iparfelügyelőség 
engedélyével a helybeli fodrászüzletea 
f. hó 26 án és január 2 án déli 12 
óráig nyitva tarthatók. 

A városi állandó tanáos mé-
szárosaink kérésére, de az elmúlt vásár 
állatárai figyelembe vételével, legutóbbi 
húsár maximálásakon némi kiigazítást 
eszközölt. A marhahús áránál az előbb 
megállapított 34 leu árat az OIBŐ mi-
nőségű húsnál 36 leura s úgyszintén 
a növendék állatok busának árát is 
32 leuról 36 leura emelte fel, mert 
meggyőződött arról, hogy 82 leu áron 
a növendékállatok busát a mészárosok 
csak károsodás mellett mérhetik ki. 
Egyéb húsárak változatlanul maradtak. 
A tanács igen fontos feladatának tarja 
azt, hogy az ármaximálások igazságo 
sak legyenek, az a gondolat vezérelvén 
„élni és élni hagyni." — Ámde akkor, 
amidőn a tanács a legnagyobb körül 
tekintéssel állapítja meg a maximális 
árakat, nem az a helyes eljárás, hogy 
a tanácsot, avagy annak egyes tagjait 
kitámadják. Van ennek törvenyes utja, 
B ezt a törvényes utat kell választa-
nok, ha igaz, vagy volt sérelmeiket 
orvosoltatni akarják. Ma mindenki küzd 
az élet nehézségeivel, mindenki robo-
tol s ezen robotra ráfizet, ha tehát 
mészáros iparos társainknak is éreznie 
kell a mai helyzet súlyát, ez általános 
kórtűnet. A mai érvényben levő húsárak 
a következők. Marhahús: I. minőségű 
36, II. minőségű 34, borjúhús («zopos 
borjú 40. növendék állat husa 36, ser-
téshús 40, zsirnakvaló 54, báj 56, 
olvasztott zsír 68 leu kilógrammonként. 

A Vöröskaresst Egylet ud 
varhelyvármegyei fiókja jótékony mű-
ködését megkezdte s András Béla cipész 
családjának Göllner Béla dr.-né elnöknó 
indítványára 1000 leu segélyt utalt 
ki, a tüdőbeteg családfőt pedig egy 
helybeli jótékony uriaBBzony interven-
ciójára sikerűit a kolozsvári tüdőbetegek 
szanatóriumába ingyenes helyre felvé 
tetni. 

A farkaeok ujabban nemcsak a 
határokon garázdálkodnak, hanem vak-
merő támadásokat kiBérelnek meg a 
közeli falvakban, sót városunkban is. 
Nebáy nappal ezelőtt Hinléder F. Ákoa 
dr. betblenfalvi lakása melletti udva-
rán éB a Klein-cég rönktelepén fényes 
nappal jelent meg egy egy farkaB, 
melyeket rudakkal, villákkal kergettek 
el. A Szabó-testvérek malmához is be-
merészkedett egy ordas, melyet sike-
rűit agyonverni. Vidéken a juhok 
között már eddig is nagy kárt oko-
zott a farkasok támadása. Legérdeke-
sebb az, hogy vadászaink elöl olyan 
jól elrejtőzködnek, hogy lövésre el-
vétve kerül csak egy egy farkas. 

A ref. kollégium ifjuaágának 
f. hó 19 én rendezett vallásos estélye 
iránt is a közönség meleg érdeklődést 
tanusitott, az egész műsor emelkedett 
hangulatban folyt le, minden szám jól 
sikerült éa tanulságos volt. Kiss I. s. 
lelkész mélyen járó beszédben fejte-
gette az evangélium drága kincseit, 
amelyet igen sok ember azért nem talál 
meg, mert ekéjét nem ereszti elég 
mélyre. Tanulságosan értekezett Vajda 
F. V. a. t. a testnevelés eszközeiről 
és Baczó G. VIII. o. t a halhatatlan 
Bág hitéről. Nagy figyelemmel hallgatta 
a közönség Kovács I. kisasszony mű 
vészi zongorajátékát és Bölöni J. III. 
o. t. kedves szavalatát Emelték az 
áhítatos hangulatot a szabatosan elő-
adott énekek. Műsor végén Biró S. 
vallástanár szólott a közönséghez hang-
súlyozva azt, hogy valamiképen a test-
nek tiBzta hegyi levegőre van szüksége, 
épen ugy szükséges a léleknek a ma-
gasból jövő tiszta levegő és hogy min-
den embernek szent kötelessége az 
ifjúság teBti és lelki egészsége fölött 
őrködni, azt védelmezni b az ifjúságot 
minden komoly törekvésben támogatni. 

A fapiao esagélyének befá 
sitását határozta el a városi tanács, 
hogy ezáltal az uj városházának kör-
nyékét széppé tegye. A munkálatok a 
hét folyamán be is fejeződtek. A fa-
piac szegélyét két sorban fagyalbok-
rokkal és hársfacsemetékkel ültették 
be. Most már csak az a kívánatos, 
hogy az ültetvények megóvassanak a 
rongálástól, mert igy lehet remélni, 
hogy a költséges és fáradságos mun-
kának meglegyen a kívánt eredménye. 

A eaékaly Dalagylat január 
hó folyamán készül szinreadni Kálmán 
Imrének "fülbemászó zenéjü gyönyörű 
3 felvonásos operettjét a Tatárjárást. 
A Dalegylet ez alkalommal ia arra 
törekszik, hogy közönségünknek a szín-
játszás terén meglehetősen fejlett 'igé-
nyét kielégítse. E végből a darab fő-
szerepeit eddig még városunkban isme-
retlen műkedvelő játékosok kezébe 
adta, kik városunk ismert nevű és si-
keres multu műkedvelő játékosaival 
karöltve a kiválő operettet érvényesen 
fogják megjátszani. A közönség élénk 
érdeklődésére a darab tehát méltán 
számíthat, mert a Dalegylet az alkal-
mat is felhasználja arra, hogy a közön-
séghez minél közelebb férkőzve njabb 
sikereit gyarapitsa. 

Einstein Udvarhelyt Tartal-
mas előadást tartott Csefó Sándor kol-
légiumi igazgató E'ustein „Relativi 
tas- elméletéről, kioek érdeme, bogy 
a kollégium ezeket a tudományos, 
ismeretterjesztő előadásokat oly kiváló 
sikerrel műveli. A felolvasás tárgyá 
sál fogva mélységekken és magassá 
gokban járó — akadémikus előadás 
volt — Einstein forradalmi törvényé 
röl, melynek még csak a közel jövő-
ben lesznek kézzel fogható, praktikus 
eredményei. Az előadásnak legnagyobb 
érdeme az volt, hogy az egyszerű, 
mondjuk kényelmesen, vagy ha ugy 
tetszik nőiesen gondolkodó ember — 
elcsodálkozott a tudomány stílusa és 
értelme fölött — amely tudomány ma-
napság rádió hullámaival egészen kö-
rül veszi a földet szemkápráztató cso-
dáival. Az előadásról többen jegyze-
teket készítettek és a kéziratot repro-
dukálás végett elkérték, ami az elő-
adásnak teljes sikerét jelentette. Leg-
közelebbi előadást Biró Sándor kollé-
giumi tanár tartja a „Szabad akarat-
ról", mely iránt általános az érdek-
lődés. 

A lyoni namsetküai vásár 
kezdődik 1927 március hó elsó hétfő-
jén és tart 2 hétig, érdeklődők for-
duljanak a marosvásárhelyi iparkamara 
titkári hivatalához. 

A Haraekadalmi ée Ipaoka-
marák Ssövataége közli, hogy a 
Kamara kérésére eszközölt eljárása a 
Külügyminiszternél a végett, hogy a 
Csehszlovák konzulátusok ne követel 
jenek származási bizonyítvány a Ro-
mániából Ciehszlovákiába szállítandó 
árukról, eredményes volt, amennyiben 
a konzulátusok megkapták a kormá-
nyuk részéről az instrukciót, hogy többé 
ne követeljék aszármazáBl bizonyítványt, 
mely feltűntette az árut szállitó vagon 
számát és súlyát is. 

A aok hátrálékban levő városi 
illeték, taxa behajtása mostanában 
sok dolgot ad a város közegeinek, s 
ez a kérdés többször megbeszélés tárgya 
volt az állandó választmány ülésein 
is. Annál feltűnőbb a aok tartozás, 
mert ezek dacára, mulatozásokra, ugy 
látszik, soknak bóvon ven pénze. 
Éppen ezért a választmány elvként 
állapította mag azt, hogy a pusztán 
csak mulatozást szolgáló mulatságok 
engedélyezése érdekében be dott ké-
réseket a tanács, illetve a polgármes-
ter ezentúl a legszigorúbban bírálja 
felül, a a bizonyítványok kiadásinál, 
a egyéb előnyöket biztosító szolgála-
toknál vegye tekintetbe, hogy az ille-
tők, kik a város szolgálatát igénybe 
veszik, maguk eleget tettek e tartozá-
saiknak ? 

As „UJ földes ur" előadAeán 
felül fiaettek: Sz. Szakáta Peter, Jo-
dál Gábor dr., Szöllősi Ödön dr., 
Hann József 500-5*0 len, Sebesi Já-
nos dr., Nagy Lajos dr. 200-200 leu, 
N. N., Koncz András, Soha Aladár, 
Viola Sándor dr. 100—100 leu, Szabó 
János plébános, Kakues Ferenc plebá 
nos, Esztegár Geró, Iocze Kálmán 
40-40 lou, Nanu Aurél 20 len. A 
felülfizetőknek hálás köszönetet mond 
a róm. kath. főgimnázium igazgatósága. 

A Kereskedelmi éa Iparügyi 
Minlester 85434—1926 azam alatt 
értesítette a marosvásárhelyi iparka-
marát, hogy interveniált a Hadügy-
miniszternél a végett, hogy az éven-
kénti hadseregszállitásokból egy bizo-
nyos részt a kisiparosoknak ia juttas-
sanak. 

x A „Lloyd Exprese" hirde-
tési vállalatba Teltsch Pál, mint uj 
tag belépett. Ez alkalommal megem-
lítjük, hogy a vállalat vezetősége ki-
váló szakemberekből áll, kiknek sike-
rűit vállalatukat világvárosi nivóra 
emelni, mert kulantériájukkal, pon-
tosságukkal, valamint szolid áraikkal 
ugy a külföldi, mint a belföldi piacon 
első helyet biztositottak maguknak. A 
vállalat központjának cime: Cíuj, Str. 
Radu 9. A fiókok címei: Bucureşti, 
Str. Gen. Berthelot 25 és Timişoara, 
Bul. Reg. Ferdinánd 7. III,<9. 

A szerkesztő üzeni. 
A lapnak uánt kdalemények 

beküldőit, mint már tobb alkalommal, asuital 
it kérjük, hogy ssiveskedjenek mindig tekin-
tettel lenni a lap technikai előállításának lehe-
tőségére. Es pedig att kívánja tó'ünk, hpgy 
hosssabb cikket csak legkésőbb csütörtököd 
diiig. rövidebb közleményt pedig legkésőbb 
péntek délntinig fogadjunk el. Lehet, hogy ai 
esetleges torlódás Így sem mindig kerülhető 
el. A ki aaenban ehhez nem alkalmaikodik, 
minket aalnte teljes biionyossággal elhárít-
hatatlan technikai akadályok elé állit, melyek 
miatt a kőalaménv — minden jóakaratunk 
dacára — csak a kővetkeiö héten jelenhetik 
meg: a mi pedig aa ttgy érdekének is kárával 
járnál- - A fenti beküldési határidő magtartását 
t. hirdetőinktől li kénytelen kérni a kiadó 
hivatal. 

Primaria Oraşului cu consiliu Odorheiu. 
No. Dos. 263. 23 Dec. 1926. 

Publicaţiune. 
Pentru recvizitele şl materialul 

de birou necesar, Primăria oraşului 
Odorheiu publică licitaţie. 

Ofertele in scris se vor Înainta 
pâcă la data de 10 Januarie 1927. 

Condiţiunile se pot vedea la Pri-
măria in uscare zi intre orele 9—10. 
p. Primar: Şeful serv. adm. 

T a m á a Caţave lo 

Megnyilt az „ELIT" cukrászda és bodega a Bul. Reg. Ferdinánd 
(Kossuth-utca) 7 szám alatt 



NAGY KARÁCSONYI GYERMEKJÁTÉK, disamü^por^lán^^amalmijásár 
A VőrÖB Kereest Egylet ok-

tóber 23-iki estély én felülfizettek: Suciu 
500 L., Icureh Domokos dr. 160 L., 
BÖBM Jenő dr., Spataru prefect, Băr-
bat dr., Göllner BMa dr. 100—100 L., 
Solymosi, DmeB Béla dr. 60—60 L, 
Szőcs Tibor 30 L., Crăciun reodórpre-
fect, Müftei bankigazgató, N. N., N. N., 
N. N. 20-20 L., N. N. 5 L ügy a 
felüifizetőknek, mint az estély szerep-
léinek és rendezóinek bálás köszönetet 
mond az egyesület vezetősége. 

x Karáoeonyl meglepetések-
nek olcsón ajáuiok arany, ezüst és 
khina-eziist ékszereket minden kivitel-
ben, a legjobb és legszebb kivitelben. 
Arany karka gyiiifUet, karkötó órá-
kat és minden fajta más órákat, evó-
készleteket. Ékszer- és órajavitásokat 
jól és olcsón készitek. Síives figyel-
műkbe ajánlom dus és olcsó raktára-
mat és műhelyemet. Tisztelettel: Bándy 
Imre  ékszerész. Bul. Rag. Ferdinánd 4. 

x Eladás. Halyben a vatuti állo-
mással Bzemben eladó egy bárom szo-
bából és mellékhelyiségekből álló, azon-
nali beköltözésre alkalmas belsőség. 
Értekezhetni lehet dr. Ssábó Gábor és 
dr. Nagy  Lajos ügyvédek irodájában. 

KOZGAZDASAG. 
Az elmúlt „karácsonyi" állatvásár 

nagy felhajtás mailett a legkevésbbé 
sikerült. Mindössze 220 darab átirás 
történt az első barmon. Az egész vá-
sár inkább a csere- berélés jellegét 
öltötte magára, kivéve néhány szom-
szédos városi mészáros iparost, kik az 
elsőrendű tehenekből aránylag feltűnő 
nagy számban vásároltak. A felhajtott 
anyag legnagyobb részben selejtesebb 
minőségű állatokból állott b igazán 
elsőrangú állat csekély számban volt 

-látható. Feltűnő sok á- tenjaésztéBro 
alkalmatián, fagy kevésbbé alkalmas 
növendék állat, amelyek aránylag meg-
lehetós olcsó áron szerezhetők meg. 
Sajnos, népűnk igen tekintélyeB része 
nem sokat ad tenyész állata kiválasz-
tására, s azok takarmányozására s 
azért van az, hogy 1—2 éves, fejlő-
désben visszamaradt selejtes egyedek 
nagy számban dobatnak a piacra, mert 
ezzel még gazdáink igen csekély mérvű 
kívánalmait Bem elégítik ki. 

Fejős tehén borjastól 8-16000, 
növendék marha 3—5000 leuban dara-
bonként, igás ökör páronként 15— 
28000 leuban cserélt gazdát. A lovak-
nál minimális volt a kereslet. A kirakó 
vásáron meglátszott a pénz utáni 
hajsza. Sátor-Bátort ért, de e sátrak-
ban inkább kíváncsiskodó, mint vásárló 
közönség fordult meg. Igen sokan azt 
nézték, mit és mennyiért tudnának 
venni, ha volna pénz. Karokra akasz-
tott rámás csizmát is alig lehetett 
látni. Ha még az a bizonyos Golf 
áram meséje valósággá vált volna, 
érthető volna a helyzet, de ma már 
kopog fagytól a mérhetetlen sár, s 
lábbelire ugyancsak szükség van, de 
hiába, pénz nincs. 

Heje buja, dinom dánom az ma is 
van, hiába erre mégis csak kerül Bo-
káknál pénz, mert legyen a világnak 
legnagyobb nyomorúsága, kongjon éh-
ségtől a gyomor, dé a pohárcsengés 
mégis kedves és kedves is lesz addig, 
amig ember lessz a földön. 

Piaci árak: buza 115—125, rozs 
95-100. árpa 70-75, zab 38—42, 
tengeri 70—75, burgonya 24—20 len 
vékánként. 

V—6. 
Kaalt: a Könyvnyomda Részvénytársaság 

Odorheiu—Saékelyadvarhely 

Legértékeaebbb karácsonyi ajándék 

a KÖNYV. 
Mielőtt karácsonyi ajándéktárgyait 
beszerezné, vásárlási kötelezettség 
> : t nélkül kerease fel a s t t 

Könyvnyomda R.-T. 
könyvkereskedését, 

hol nagy választékot talál ifjúsági 
rogényekben, mesés- és képesköny-
vekben, kői- éa belföldi irók re-

a Ferdinánd-ón 
(Kossuth-utcában) egy * 

szoba, Konyha is melUlihílyisígíH-
bol álló földszintes  Kőház nagy 
udvarral. - Felvilágosítást a Ki-

adóhivatal ad. 

Az Autóbusz Express 
= O c l a n d ===== 
autójáratai karácsony első 
és második napján szüne-
telnek. Karácsony harmad-
napjától kezdve a járatok 

rendesen közlekednek. 

Karácsonyfadíszek, 
cukorkák legnagyobb válasz-
tékban legolcsóbban besze-

Értesítés. 
Tsztelettel értesítjük a m. t. helybeli 

éi vidéki vevőinket és a m t nagy 
közönséget, hogy Szabé Gyula kárpi-
tot és Baligi Ernő kárpitos a régebben 
fennálló kárpitos műhelyeiket a Strada 
George Cosbnc (Bemutc») 1 Mám alá a 
baritok templomával szembe helyestük 
át, akol ezután közösen továbbfolytatjuk. 

Elvállalunk: minden stiiben -kárpitos 
és disiitímunkAkat a legegyszerűbbtől, 
a legdivatosabb kivitelig 

Baktáron tartunk: ebédlő éa kisebb 
divánokat, keverőket, matrácokat, «le-
kerüléseket stb. 

Javításokat pontosan és jutányosán 
kéazitaok 1 
Paplant  varrunk  bármilyen 
minta  szerint  /  Kényelmes  éa 

i •! tartós  munka/  • 
A m t. közönség szives bizalmát és 

pártfogását kérve, továbbra is vagyunk 
készséges szolgálattal: 

f z a b ó ^ B a l á s i 
kárpitosok és discitOk. 

Eiiy 
félemeleti uri lakás gazda-

udvarral, istállóval: 
részletfizetésre 

eladó. — Tudakozódni 
% a kiadóhivatalban lehat. 

Van szerencsém értesiteni a 
nagyérdemű közönséget, hogy 
fodrászüzletemet 
Sjír. Principesa Elisebeta (Beth-
len-utca) 47 alatt megnyitottam. 
Szives támogatást kér tisztelettel: 
- HERCZEG IMRE 

:rezhetök 
B o d r ó g i Géza Szietéberi. 

Méz-árusítás! 
Piactéri főüzletüukbe, továbbá 

Bethlen-utcai fiókunkba friss méz 
érkezett. Folytonos drágulása miatt 
ajánlatos mielőbb beszerezni. 

„HANGYA"-szövetkezet. 

ÁLLANDÓAN FRISS 
^ r TEAVAJ ^ r 
Dénes Gábornál. 

Egy marhafésiit  készítő gép, 
préssel együtt ELADÓ. Felvi-
lágosítást a kiadóhivatal ad. 

Hirdetmény. 
Kiadó üzlethelyiség utcára 

nyiló és megfelelő szoba, konyha 
lakással, vegyeskereskedésre, nagy-
forgalmu. Értekezni lehet Doboeni 
(Székelydobóban) Gál Miklós tu-
lajdonossal. 

Kiadó az állomás közelében 15 kat. 
hold rakterület, kényelmes széles 

bejáróval. Esetleg konyhakertéazet foly-
tatására is alkalmas. Felvilágosítást a 
kiadóhivatal ad. Ugyaaott ablaktokok 
éa ablakok is kaphatók. 

JtSÍ: l i l á d é t 

Sósgyógyfürdő. 
Tisztelettel értesítem a nagyér-
1 demtt közönséget, hogy további 
intézkedésig a fürdöm csak 
péntek, szombat; és vasár-
= nap lesz nyitva. = = r 

Tisztelettel: 
Fernengel Gyula. 

a Strada CloBca (Atilla-utca) 2. szám 
alatt levő kóházas beltelek, amely áll 
két "szoba és konyhából ; a telekhez 
udvar és kert is tartozik.. A lakásba 
azonnal be lehat költözni. Értekezni 
lehet: dr. Kassay és dr. Pál ügyvédek 
irodájában. 

Kaiser és DSrrkopf 
varrógépek nagy választékban 
és a legolcsóbb árban 

kaphatók: 
Fritz Károly vaskereskedőnél. 

Prefectura judeţului Odorheiu. 
No. 13351—1926 luna Dec. ziua 14. 

Anunţ la licitaţia 
Sa publică spre cunoştinţă gene-

rală că io ziua de 15 Februarie 1927 
ora 10 dimineaţi se va ţinea licitaţie 
publică la Prefectura judeţului Odor-
heiu pentru confecţionarea articole-
lor telefonica notate mai jos necaaare 
la instalarea reţelei telefonice nota-
riatele din judeţul Odorheiu. 

Feare curbe mare 2357 buc. Feare 
curbe mijloci 7421 buc. liolatori mari 
2422 buc. Izolatori mijloci 7580 buc. 
Sârma de fi *r 5 mm. neagrfl 2403 kg. 
Sârma de fiar 2 mm. zincată 14659 
kg. Sârma de fiar 15 mm. zincată 
486 kg, S rma de cupru 3 mm. 8 kg. 
Piroane 920 buc. Aliaj 19 kg Vepse 
aiă neagră 123 500 kg, Firnes 71100 
kg. Căiţi 112 500 kg. Sârma izolată, 
aimp'ă 710 mt. Sârma izolată ia aco-
nit 355 mt. Copcii pentru Bârmă 3 900 
kg. Scâ adura sub parafulger 43 buc. 
Schimbător pentru 3 linii 5 buc. Pa-
rafulger pentru 2 fire 28 buc. Para-
fulger pentru 6 fire 5 buc, Aparat te-
lefon da masă 33 buc. Elemente Lech-
lanche 66 buc. Siră de amoniac 16 
kgr. 500 gr. Cutie pentru elemente 
34 buc. Conzolă pe zid cu 6 duporti 
5 bac. —.— ^— 

Doritorii de a lua parte la ace-
asta licitaţie sunt obligaţi a şi înainta 
ofertele iuchise ş' sigilate Prefecturii 
la timpul fixtt de mai sus insoţite de 
o garanţie de 10°/0  a sumei oferite, 
alăturând o garnitură complecte de 
mostră. 

Furnitura trebue fă fii predată 
in termen de 15 zile dela comandă, 
respective dela aprobare. 

Se vor avea in vedere dispoziţiile 
art. 72—83 din legea asupra conta-
bilităţii publice. 

Supra oferte, precum şi ofertele 
intârziate nu se vor lua in considerare. 

Cantitate articolelor comandate, 
după necesitate poate fi eventual re-
dută sau mărită. 

Prefect: 
Dimitrie Criatea 

Şeful serv. fia. 
T. Szőqs 

Transilvania R.-t. üzletében 
„ F O R D " egyedüli lerakat 
a vármegye területére (Bul. Regele Ferdinánd No. 56.) 
Telefon:  Iroda  35, lerakat  40. — Sürgönyeim:  TfíANSIL  VAUI  A, ODORHEIU. 

. Mutiiiiiiiiiliitsistsiiitssiiiiitiiissstsssiiisttssiisssssiissaaiiissisaasstsssiiifttaeeeftettititasaaiiiiisisastsi 

::ÎP.Î?.P.<.<.....S.;î.?.ÎÎÎÎ'.,.X.aM.tÎli' teherau*6"alváz&l<' autótractorpk 
>» ^ és mindenfélê  „FORD" autóalkatrészek 

Michelin és Pirelli gummik a legjutányosabb árakban 
kaphatók készpén7fizetés, megfelelő garancia mellett 
hitelben 1a, azonnali, esetleg későbbi szállításra. 

Egész uj autó-traktor cséplésre, bérszántásra azonnal kiadó. 

A leg jobb karácsonyi és ulévl a jándék 
a jé bor, a finom likőr és a tea-rum, olcsó áron nagy 

1 B B P választékban a KASSAY-bodegában kapható, 
^ ^ hot mindig friss, ízletes hidegételek is kaphatók. 



megkezáőáött! a kiárusítás, feltűnő  olcsón, mélyen leszállított árakban. 
IIINIIIIIIIillllllllllllllHIIIIIIIIHIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHUIIIII •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
U m. kész raglanok, teli kábátok, nöi- és gyermek-svetterek, 
sapkák, nyakkendők, harisnyák, rldikuiök stb." v a l ó d i 
t i sz ta eryapju ^ i cHJERG - f é Ie brassói 8 7 Ö v S 

Ot.» Ül nk M I , , , . . _ ~ ~ ~ ~ Illllllllllll Illllll ••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••8888BIIMIS8B8BBBMI(B8888B88M8WaaiMIM8IIMSHI8 
lltQnyoVre, nol- és ferfi-kabatokrg, békemlnoMéaru g y a p j ú t r ikó , lodeneb, v a d á « z - r u h a k r » és gyermek iskola-

. , " "* HU •••••••• 
S S . J K l f f l S f f i | " w* Í S • I A I A U _ Bul- Regele Ferdinánd (volt 

ségben^és^feltü L O D I Ks U Z I 6 K G D G I 1 Km^ 
M i n d e n k i használja k:i a kedvező alkadmatí 

Legjutányosabb árban 

Kútgyürüket, hidáteresz és 
vizvezetö betoncsöveket, 

Vizta rtá nyokat, 
Vályúkat, 

Lépcsőket, 
Épitötömböket, 

Falvédd cementlapokat, 
Ablakpárkányokat 

<a minden a cement-szakmába vágó dolgokat 
kénit, kitűnő minőségű 

fe— cementcserepet = 
tart állandóan raktáron 

fa a készítményekéit felelősséget vállal 

H E R M A N N O T T Ó 
cementáru-telepe 

Beclean—Székelybethlenfalva 20. sz. 

Eladó! 
Az összes butorraktáram kész-
letét mélyen leszállított árakon 
kiárusítom, ahol a legmodernebb 

háló- és ebédlő-
: garnitúrák :: 

vásárolhatók. Plüs ebédlő-divá-
nyok nagy választékban kapha-
tók. — Továbbá olcsóbb festett 
bútorok és székek is kaphatók. 

71 .égy  középiskolát  végzett  Jiut 
gyákornoknak  felveszünk. 

„HANG  HA"-szövetkezet. 

A legszebb és legjobb 
karácsonyi ajándék a cipő. 

Legyen az gála-cipó, báli cipő, g 
sportcipő, strspacipő hócipő, 
sárcipő, házi cipő gyermekcipő. 

D o b r a i n á l 
nincs rossz cipő. 

Odorheiu Bulevard Reg. Ferdinánd 
(Kossuth uíca) 4. szám. 

Mélyen leszállított 
árak mellett 

fest és t isztit 

SCHMITZ 
Női pongyolákat már 70 leüti I, női 

felöltőket 160 leutil fennebb. 
Birmi munkálatot már 4 nap alatt 
elkészítek, gyászeseteknél 24 Ara 

SLţ alatt. Férfi öltöny speciális tisztítása 
^ * 

Megrendeléseket bármily kivitelben 
elvállalok: 

Balázs K á r o l y ntéda: 
Garabás János 

Kész batorrabtára 
Odorheiu, Bul. Reg. Ferdinánd 27 sz. 

Egy bolthelyiség kiadó. 

3 fluvi-illatszcrtírlian |ycnncl[jítí-
f L ^ J i KoHat, Karácsonyi ajáiiMKtár-
gyaţat, itlatszereţet fettfiní olcstf írón 
- Kaphat. 

M e g k e z d ő d ö t t a 
karácsonyi és újévi reklám-vásár. 
Mindennemű rőfös árukban nagy választék. 

Versenyárak: 
J A K A B O Y I J L A üzletében 

Bulevard Regele Ferdinánd (Kossuth-utca) 15. 

BELGO—ROMANĂ 
biztosí tó és v i s z o n t b i z t o s í t ó R.-T. 
Foglalkozik a biztosítás minden ágazatával. Alap, tarta-
lék és fedezeti  alapok 6 0 0 m i l l i ó f r a n k . 

— Kartellen kivül. — 

H 

Tekintse meg a 
M E L O D I O N " legtökéletesebb és legolcsóbb 

O b e s z é l ő g é p e t . © 
Kapható: Székely János könyvkereskedésében 

Odorheiu, Strada Regina Maria 15. szám. 

TURUL 
C1POM 

tartósak," divatosak és 
legolcsóbbak. 

ü Csak 8 'ej az ára ! ! 
egy kiló barna buzakenyérnek 
Schubert János sütődéjében. 

Fehér kenyér 11 l e l ! 

Ilyet még nem lá to t t ! ! 
Nagy karácsonyi és alkalmi vásár Dézsi Endre 

üveg , porcelán- és dohányárudájában. 
ízléses kivitelű gyermekjátékok nagy választékban, üveg- és por-
celán-garnitúrák, étkező és mosdó-készletek, modern dlsz-kóp-
ke retek. — Épület- és ablaküvegezések lelkiismeretesen olcsón 

végeztetnek — Olcsó reklám-árak, szolid jó minóségü áruk. 
Nézze meg raktáramat mindenki vásárlási kötelezettség nélkül. 

friss teavaj, paprikás és füstölt szalonna, szalámi, ementhali és 
trappista^sajt, mindenféle zöld főzelék, konzerva, paradiesom, 
eukorka és csokoládé^különlegességek, málna- és eitrom~szörp 

HIRSCH IGfíÁC~nál kaphatók. Gyomorbajosok részére karlsbadi kétszersült 
és Graham^kenyér kapható. 5 5 S 5 S 5 S 5 5 S 5 S 3 5 S S S 

Naponta 


