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A karácsonyi öröm. 
Az evatgeliumokban szívből jövő-

örvendezéssel van jelezve ez ünnep 
eseményének jelentősége. Akkor és 
azután számtalanszor igazi örömünnep 
volt ez a sap a világon, de még is 
legteljesebb ez az ötöm akkor volt és 
lehetett, mikor az egyszerű pásztorok 
és a keleti bölcsek együtt „nagy öröm-
mel örvendenének"  a Jézushoz vezető 
esillag fényének,  ragyogásának. Az 
egyszerű pásztor éB a tudós bö'cs alá-
zattal hajol meg a jászolbölcsőbeu szü-
letett „szabadító" előtt, mert sz alá 
zott sorsban és istenfélelemben  nevel-
kedett ember mit dig jobban érzi, érti 
as elnyomottak sorsát és az igaz böl-
csesség értékét! 

Sajátságos ebben a mi örömet 
színlelt világunkban, hogy e mai ün-
nepen is mennyi kényBzeröröm van. 
Miért? Mert a világ bölcsei nem igen 
akarnak váltban, szivből összetalál-
kozni az egyszerű pásztorokkal, a nép 
pel Jézus bölcsőjénél. 

A ma kereszténységében látunk 
és találunk olyan szomorú felfogást, 
•ely hangoztatja, bogy a valiábra 

--szűkség VÍĴ  de csak a népnek és a 
papoknak. A Hercdesek is magukhoz 
kéretik a bölcseket, hogy tudakozza-
nak a Jézusról, de esak azért, hogy 
nincs e valami lázító, forrongó  hangú 
lat, elégedetlenség, nem pedig azéit, 
hogy megtudakolják, hol, mi fáj  és 
hova kell enyhitő szeretet, bánatosz-
lató könyőrület, jóság? 

Ilyen felfogás  mellett lehet-e más 
őröm, mint kéuyszsrörtm, melybe bele-
fájdul  a sziv, belehull a könnyhulla-
tás, a ezomoiu sors, a nincsetlenség 
és a jövőért! aggodalom egyfelől,  és 
fájdalmas  látása és szemlélése más-
felől  annak, hogy milyen igazságtala-
tul és szeretetlenül tobzódik a pénz-
hajhászat, gyönyör és paráznaság 1 Ez 
volna hát a karácsony öröme? Ide 
hangozzék az a szép karácsonyi szó-
zat: „Dicsőség  a magasságion  Isten-
nek, e  földön  békesség  és  at  tmberehhee 
jóakarat"!  ? 

Oh mondják sokan, megcsúfolása, 
egyenes kigunyoliBa ez a mi világunk, 
kelettől-nyugatig, északtól-délig, a szép 
karácsonyi kívánalom megvalósulásá-
nak. Nem Isten d'ct/iBége — mond-
ják—az a látszólagos vallásosság, 

< mely aaknem mindijn nemzet fiainál 
látszólagos külsőségbth ny^vánul. Mert 
a komoly, a szív ábitatííból jövó, a 
Jéíus nyomdokain baladó Isten dieső-
sége a szeretet Istenének szeretetben 
kiván szolgálni, lélekben, tettben, cse-
lekedetben, nem pedig békétlenség-
ben, egymás elnyomásában, akaratlan 
akarásokban, hangos ígéretekben és 
aemmi jóakaratú megvalósításban. 

Sokszor ugy tetszik, mintha két-
ségbe kellene esnünk s minden re 
vényről le kellene mondanunk, mintha 
•a ctgy költő, Dante szerinti pokol-
ban élnfnk,  hol az van felírva  a ka-
pura : „Hagyjatok fel  minden remény 
-nyel". De mi az élő hitnek, a bizó 

reménységnek vagyunk a hívei, mind-
azok, kik igazán keresztényeknek vall-
juk és érezzük megunkat s akik nem-
csak vizzel kereszteltettünk meg, ha-
nem átmentünk a lélek és tüz kereszt-
ségén ; mi hiszünk és bízunk a Jézus 
tanításainak diadalmábar*, mert szám 
talanszor beigazolva láttuk a történe-
lem folyamán,  hogy országok, biro 
dalműk keletkeztek, omlottak össze és 
semmisüllek meg, parancsoló hatal-
masságok tűntek fel  és le, de a beth-
lebemi jászolban született Jézus esz 
méit, szellemi hatalmát, uralmát az 
Istenben, a szeretet, jóság, könyörület 
Istenében bizó telkekből, ki nem irt-
hatta, meg nem semmisíthette semmi-
féle  kényszer, külső hatalom. Nem, mi-
vel az ige örök érvényű szava: „Ne 
féljetek  azoktól, akik a testet meg-
ölik, a lelket meg nem ölhetik. Ha-
nem inkább féljetek  azoktól, kik mind 
a lelket, mind a testet megölik" — : 
mindig hatott, lelkesített, biztatott. 

Van-e hát ma karácsonyi öröm? 
Hogyne volna 1 Van minden olyan igaz 
kereszténynek szivében, ki reménység-
gel bízik Istenben, de nem megy el 
részvétlenül szenvedő, busuló ember-
társai mellett sem. 

Van, a kitaszítottak, üldözöttek 
számára, sbban a belső lelki meg, ^ 
nyugvásban : „Aki Istenben bizik, meg 
nem csalatkozik". 

Van azoknak lelkében és szivé-
ben, akik ebben a békésnek nevezett 
békételen világban is felemelik  szavo* 
kat és nyilvánvalóvá teszik cseleke-
detüket a soraüldözöttek érdekében. 

Van, azoknak szivében és lelkében, 
kik megértik a mai nehéz idők intel-
mét s egymás megértésére, segítésére 
kezet kézbe, vállat v&llhoz téve össze 
találkoznak a jászolbölcsőnél éa össze-
tartanak. 

Ez a karácsonyi öröm töltse be 
a mi sziveinket! Ü. i. 

Kiss Géza dr. 
legutóbbi közszerepléséről, a gyorsabb 
értesülés ;és gyakoribb megjelenhetés 
előnyösebb helyzetében levő magyar 
napi lapok már előbb elmondották vé-
leményüket. Más szén pontból ugyan, 
de lényegileg hasonló értelemben hoz-
zászóltak az ügyhöz a kisebbségi szász 
újságok is, egyformán  megállapítva, 
hogy Kiss Géza képviselő az alkotmá-
nyozó bizottságban nem a magyarság 
(gyeteme közfelfogását  fejezte  ki, sőt 
amit a mondott, az ennek a magyar 
felfogásnak  körülbelül éppen az ellen-
kezője. Mindez tehát igy nagyjában 
rendben is volna, a kérdés igy kellő 
képpen Megtárgyalva, elintézettnek is 
volna tekinthető. 

Kiss Géza dr. azonban a román 
kamarában, mint a mi vármegyénk 
keresztúri járásáuak képviselője sze-
repel-; ez indokolttá, sőt szükségessé 
tesz néhány — bár kénytelenségből 
megkésett — szót a mi részünkről is. 
Kiss Gézának tudományos érdemeit, 
jóindulatu humánizmusát nem célúnk, 
sem szándékunk kisebbíteni; sőt arról 

is tudunk, hogy egyes magyar embere-
ket érdeklő konkiét ügyeket is kész 
séges támogatásával, nem egyszer ia-
téztetelt el kedvezően. 

Más azonban egy nemzet, egy faj 
politikai közérzülete, kívánsága, melyet 
— vagyis a miénket, itt éló magyar-
ságét — aUgba tolmácsolhatott Kiss 
Géza a mi lelkünknek megfelelően. 
Már megválasztása sem volt választás, 
a szó igazi értelmében; a választók 
valódi ak&rata — ellenjelöltje még a 
jelöltetésig sem juthatván el — ott 
meg uem nyilvánulhatott. Ettől elte-
kintve if>,  mi kik n8pról-n8pra közön-
ségünk vélekedéseit, politikai gondol-
kodását figyeljük,  csak azt észleljük, 
hogy az itt élő magyarság a békeszer 
ződésbe iktatott kisebbségi jogainkhoz 
egységesen ragaszkodik. 

Kinek a nevében nyilatkozhatott 
tehát Kiss Géza, mikor helyettünk e 
jogainkról — doktrinér elméleti okos-
kodás alapján — lemondott? Nem 
tudjuk I Sem azt, hogy mi szüksége 
volt Biatianunak, az ő személyében 
a „magyarság" ilyen éitelmü megszó-
laltatására ? 

Mindez a kétség és bizonytalanság 
— sok más eddigi tapasztalatunk után 
— éppen elég arra, hogy kisebbségünk 
jajára Bratianu kormányzatától sok 
méltányosságot ne várhassunk s a Kiss 
Gézáéhoz hasonló „magyar" megnyilat-
kozások illetékessége ellen (minden ir-
redentizmus nélkül) óvást jelentsünk 1 

Bethlen Gábor 
emlékezete. 

— Felolvasta a szerző a f.  hó 10-iki ref. 
egyházi estélyen. — 

A mai vallásos estélyünket oly 
féifiu  emlékének felelevenítésére  szen-
teljük, aki a magyar protestántizmus 
megerősitéso érdekében a legtöbbet 
tett. 

Ez a férfiú  Bethlen Gábor. 
Egy korabeli fejedelmi  történetíró 

a XVII. század „nagy magyarjának" 
nevezi. S valóban, ha nézzük uralko-
dói és keresztyéni tetteit, méltán meg-
érdemli ezt a nevezetet. Jó 300 esz-
tendővel ezelőtt, 1613 ban lett Erdély 
fejedelme.  Az a kicsi ország, melynek 
fejedelme  lett, nem volt független  or-
szág, nem képezte a magyar királyság 
részét sem, hanem a 4 millió kma nyi 
terjedelmű, kolosszális török biroda 
lom egyik adófizető  országa volt. 

Mikor trónra lépett, egy teljesen 
lezüllött országot talált; Básta pu.->z 
titásai végtelen inségba sodorták a 
népet. Engedetlenség, zendülés nyo 
mor és koriupció mutatkozotc lépten-
nyomon ; a fejedelmi  tekintély elhal-
ványult 8 az állami intézmények sza-
bályos működése megszűnt. 

Mikor tündöklő diplomáciai tehit 
ségévei elhárította azokat a külső ve-
szélyeket, melyek trónját fenyegették, 
nyomban átgoi dolt terv szerint meg 
kezdi országa belső bajainak orvoslá 
gát. Alkotó ereje működésbe jött. Az 
ő nevéhez fűződik  az a nagyszerű, sok 
irányú haladás, a nemzet anyagi és 
szellemi erejének ama szerencsés ki-
fejtése,  meiy Erdélyben a XVII. szá-
zad II. felében  végbement. 

Mikor trónra lép. géniuszának 
napja friss  verőfényt  és áldott termé 

kenyitő meleget áraszt az ország tes-
tére ; egyszerre sürgés-forgás  támad 
mindenütt, a munka összes ágaiban ; 
a fejetlenséget  rend és njuga'om; a 
szellemi teepedést élénken lüktető mű-
velődési élet; a nyomort és ínséget 
anyagi gyarapodás és jólét váltja fel. 
S mindezt azzal érte el, hogy az is-
teni gondviselés gazdag értelmi és er-
kölcsi képességekkel ruházta fel;  ó 
lett minden reformtevékenység  kezde-
ményezője és végrehajtója; az ő lel-
kében fogamzottak  meg azon eszmék, 
melyek Erdély dult közéletét rendez-
ték s egészséges szervezettel látták e!. 

Általános tapasztalat, hogy a nagy 
eszmék, ba testet öltenek, nagy for-
rongást Bzoktak előidézni. A szent tör-
ténetekből tudjuk, hegy mikor az Ige, 
—• mely Istennél vala — megteste-
sült a Jézusban és apostolokban, mi-
csoda viharos forrongást  okozott, mert 
az Ige uj erkölcsi törvényeket hirde-
tett az emberi élet szabályozására. 

Ilyen nagy, viharos tülekedést 
okozott a keresztyénség 16 évszázados 
léte után a protestántizmus is, melyet 
30 éves háborúnak nevez a história. 
Ez a háboiu a protestántizmus tűz-
keresztsége volt, mellyel biztosította 
létének és virágzásának alapját. 

Bethlen Gábornak a nagy elméje 
észrevette a protestántizmus nagy je-
lentőségét. Habozás nélkül rögtön tá-
borba szállt és segítségére sietett a 
vívódó protestánlizmusnak, melynek 
törhetetlen hive s harcosa volt mind 
haláláig, mert a nagy embereket jel-
lémző sziláiü OteggydzCdést) «olt, lrógj 
a protestántizmus nagy. A mai kor 
legtöbb felületes  embere, aki az uj 
kor vívmányai közt él, nem tudja, 
hogy miért nagy a protestántizmus. 
Igaz, nem fűződik  a nevéhez a gőz-
gép, vasút, a távíró, a könyvsajtó fel-
találása. Nem, ezek nem fűződnek  a ^ 
nevéhez. A protestántizmus azért nagy, 
mert szabaddá tette az elzárt gondo-
latot : diadalra vitte azt az elvet, hogy 
senki sem akadályozható abban, hogy 
a fölött  elmélkedjék, ami érdekli. Ez-
zel nemcsak a maga s az egész egyete-
mes keresztyénség létét biztosítottat 
hanem az emberiség haladásának az 
útját is. Hogy mit jelent ez, megérte-
tem egy pár feledésbe  menő példával. 

Egy francia  holmi kövült csigá-
kat gyűjtött s azt irta róluk, hogy 
ezek a bibliai világteremtés előtti vi-
lágból származnak. Az akkori világ 
korlátolt hatalmasai — ha vissza nem 
vonja nézetét -— máglyára viszik. Egy 
másik tudósnak azért, mert azt merte 
mondani, hogy Mózes a csodatételeit 
természetes módon csinálta meg, tttz-
halált kellett szenvednie. 

Ma minden jóravaló elemista tudja, 
hogy a Föld a tengelye körül forog. 
Aki ezt tudja, azt megdicsérjük, 
nem visszük máglyára. Bezzeg nem 
dicsértik meg azt a lángelmét, aki 
először hirdette azt a természeti tör-
vényt, hanem máglyával fenyegették 
tneg, ha vissza nem vonja, mert ez az 
ótestamentum káromlását jelentette 
akkor. Ez csak egy néhány példa a 
sok közül 8 a emberiség történetei-
nek legszomorúbb lapjai közé tartozik. 

Most már kérdem, bogy mikor & 
a protestántizmus a gondolatot sza-
baddá tette, vájjon nem végzett e 
egyetemes megváltói munkát? Vájjon 
ez a kulturális haledás, melyet a ke-
resztyén viíág elért mindenütt, keresz-
tyén és nem keresztyén államokban, 
elképzelhető e a gondolat szabadsága 
nélkül 

* 

Egyszer azt olvastam rosszaló ér-
telemben egy megcsökött elmétől, hogy 
a protestántizmus türelmetlen. Igenis 
türelmetlen, de csak egy dologgal 
ízemben: amit tudatlanságnak neve-



ziink. A mai katasztrófának  kellett 
bekövetkeznie, hcgv végre valahára 
megértse minden keresztyén ember 
azt, hogy a néhány kalapácsütés, 
mellyel Luther Márton tételeit kisze-
gezte, hadüzenet volt ugyan, d« nem 
az egyháznak szólt, hanem az infer-
cális sötétségnek. 

Sok ellensége van az embernek; 
ellenség az ember, állatok, rovarok, 
olykor a természeti tünemények is; a 
betegségek légiói, de legnagyobb el-
lensége az embernek a tudatlanság. 
Hova vezessem az embert ? Afrika  és 
Brazilia rengetegeibe vagy a Csendes 
óceán kannibáljai kózé, hogy borzad 
jon meg a rettenetes tudatlanságtól. 
Elvezetem az embert a középkorba, 
mely elfelejtette  az ókor 40 műszaki 
találmányát s nem voH arra képes, 
mire az ókor, hogy a Dúcán hidat 
épitsen. 

Elvezetem az embert olyan he-
lyekre is, hol látványos istentisztele-
teket tartanak s az ember 4 szer arat 
egy évben, de a lakosság 6O°/0-a Írni-
olvasni nem tud. De ne is menjünk 
olyan messze. Bucurtş ben 12 ezer 
gyermek nem tud iskolába járni. 

Ellenben Európa északi országai-
ban és Amerikában, ahol a protestán-
tizmus megfészkelte  magát, valósággal 
kiirtotta az irni-olvasi nem tudók 
számát. Még a jeges Izlandban is csak 
a hülyék nem tudnak olvasni. 

Bizony bámulatos és csodálatos, 
hogy az amerikai protestáns iskolák, 
hogyan kedveltetik meg a kis gyer-
mekekkel az iskolát. Csengettyű he-
lyett a zongora jelzi a ki- és beme-
netelt, a tiz percnyi szüneten is zon 
gora vidámítja a gyermek sereget. 

Ilyen türelmetlen a protestántizmus 1 
Bethlen  Gábor  is főleg  azért  nagy 

előttem,  mert hadat  izentatudatlanságnak. 
Jellemének egyik legfőbb  ékessége 

volt a szellemi érdekek kultusza. Mint 
korának egyik legtacultabb fejedelme, 
ő volt az első magyar uralkodó, aki 
kultúrpolitikát csinált: tudatosan fára-
dozott a közműveltség emelésén. Mert 
mint jeles államférfiú  tudta azt, hogy 
az államok hatalma népik műveltsé-
gén nyugszik. 

Ő volt az első fejedelem,  ki tör-
utján megnyitotta az iskolát a 

társadalom minden rétegének: nemes-
nek, polgárnak, jobbágynak egyaránt. 

Ahogy a háborús világ lecsendese-
dett, a bor színvonalán álló főiskolá-
ról gondoskodott: ő alap'totta a nagy-
enyedi Bethlen-kollégiumot, ahova hí-
res tudós tanárokat hívott külföldről. 

Bethlen Gábor, mint buzgó keresz-
tyén ember, teremtő eszméit, mellyel 

' örök időkre kijelölte népének művelő-
dési alanyát és útját, a bibliából me-
rítette. írva vagyon róla, hogy 28-szor 
olvasta azt el. Ö tudta azt, hogy Jé-
zus, mikor elbocsátotta apostolait, hogy 
meghódítsák az emberiséget az isten-
országa számára, nem csak azt mondta, 
hogy kereszteljelek meg minden népe-
ket, hanem azt is mondta, hogy tanit 
satok meg minden népeket. 

Nagy szelleme megértette, hogy az 
egyháznak nemcsak üdvözítő, hanem 
nevelő és tanitó szerepe van. 

Ezért Bethlen Gábor — mint. a 
másik nagy keresztyén kortársa Páz-
mány — az iskolát az egyházra bizta; 
az egyházra bizta az iskolát azért is, 
mert az életből tudott még ó egy má-
sik fontos  dolgot is. Tudta  azt, hogy 
az államok  törékenyek,  mig az Egyház 
egy tartós,  nagyon hosszú, örökéletű 
intézmény. 

Sok vihart látott az Egyház 
mégis áll; látta, hogy az ókor csodás 
alkotása, a római birodalom elbukott, 
mert rabszolgákat nevelt; látta a nép 
vándorlás viharait; látta a kereszteket 
tördelő pogány magyarokat; látta né 
pek teljes kihalását — s az egyház 
mégis áll 8 állani frg,  mert az Ige őr 
ködik felette.  Sok vihart fog  még látni: 
meg fogja  látni a jelenkor kolosszális 
alkotásának, az angol világbirodalom 
felbomlását  is. 

Kérdem Bethlennel ia, Pázmány 
nyal is: hol vannak most az állami 
magyar iskolák? — Nincsenek — 
eltűntek. 

A nagy kataklizmában minden oda-
veszett, de az egyház áil — a maga 
kultúrintézményeivel. 

Manapság ugy megszaporították 
tudatosan az állam kötelességeit, hogy 
nem is lehet tudni, melyik ezek 
közül a fő,  melyiken van a hangsúly 

Gondolkoztam én is efölött  s arra 
az eredményre jutottam, hogy a nem 

zeteket állammá tömörülni egyetlen 
egy szükség kéayszeritette ; ez a szük-
ség  — a védelem.  S valóban ugy is 
van, ez minden állam főkötelessége, 
erre költ a legtöbbet. Más egyéb te 
kintetben a nemzeteknek nincs szük-
sége állami gyámságokra. Semmi esetre 
sem tartozik az államhoz a nevelői 
tisztség — csak a védelem. Mert az 
erabariség nevelése és tanítása — az 
egybáz sarkalatos, evangéliumon nyugvó 
kötelessége. 

Az élet is a maga zavaros hullá-
maival az egyház mellett szól: a tu 
domány  Istennél  épit,  Isten  nélkül 
rombol. 

Bethlen Gábor vagyonos, gazdag 
ember volt, nem csak az állammal szem-
ben, hanem az Egyházzal szemben is 
megtette kötelességeit: nem csak védte 
állig felfegyverkezve  azt, hanem va-
gyonával támogatta is, mint manapság 
az amerikai nábobok. 

Mint Bethlen idajében, ügy ma is 
a vagyon hatalom.  Tegye  meg a vagyon 
a kötelességét!  — Jöjjön  az egyház te 
gitségére,  mert az egyház nem nevel 
romboló,  ragadozó  rabszolgákat. 

Kósa János dr. 

Az a „30 leies" 
felekezeti  iskola. 

V. 

Da van még egy fontos  ok, amely 
miatt magyar felekezeti  iskoláinkhoz 
ragaszkodunk s ez a vallásos érzület, 
a vallásos szellem. Minden vallásnak 
meg van a maga szelleme s ezt a val-
lásos szellemet megint C3ak egyedül a 
mi iskoláinkban adhatjuk meg gyerme-
keinknek. Ezt más, mint a mi iskolá-
ink, nem adhatja, ez világos és termé 
ezetes, mert az állam ott, ahol polgá-
rai különböző vallásokhoz tartoznak, 
mint Romániában is, egyik vallást sem 

helyen az állam csak bizonyos általá 
nos vallásosság mellett foglalhat  állást. 
Igen ám, de amint mondottam, minden 
vallásnak meg van a maga szelleme s 
minden vallás ragaszkodik és ragasz-
kodnia kell is az ő vallása szellemé 
bez, ha nem akar megszűnni s épen 
azért nem elégedhetik meg az állami 
iskolával, kell neki felekezeti  iskola, 
mely válásának követőit s azok gyer-
mekeit vallása szellemében neveli. 

Nem azt látjuk e, hogy román gör. 
kath. és gör. keleti vallású polgártár-
saink ÍB éppolyan görcsösen ragaszkod-
nak felekezeti  iskoláikhoz, mint mi ma-
gyarok? Vagy nem azt mondta a ba-
lázsfalvi  gör. kath. érsek ur, hogy kész 
házról-házra járva ugy öaszekoldulni a 
pénzt, de a gör. kath, iskolákat nem 
adja fel  ? Miért ? Mit féltenek  a román 
gör. kath. és gör. keletiek a román áll. 
iskolától? A nyelvüket? Nem! Hát 
mit? Vallásuk szellemét. No lám, ezt 
a vallásos szellemet féltik  a magyar 
felekezetek  is, nemcsak a román állami 
iskoláktól, de féltettük  annak idején a 
magyar állami iskoláktól is. Azért ra-
gaszkodtunk a magyar világban is olyan 
görcsösen felekezeti  iskoláinkhoz, fő-
képpen a katholikusok. Hogy a vallást 
hogy vették nem egy esetben a ma-
gyar állami iskolákban is, azt tudjuk 
és tapasztaltuk. S ezen tapasztalat 
miatt félünk  most is a román áll. is-
koláktól. Vagy talán nitsca arra okunk? 
Aki ezt kétségbevonja, vegye elő az 
Universul 1922. oki. 23. számát, ahol 
a kormánylap egyik előkelő cikkírója 
(Alexandrina Gr. Cmtacuzino) kimondja, 
hogy: Románia támasza, talpköve csak 
az orthodoxizmus (gör. kel. vallás) le-
het. Itt ebben az országban mindenki-
nek orthodoxaak (gör. kel.) kell lennie. 
Csak igy lehetséges egy erős Románia. 
Bármi más keresztény konfesszió  csak 
gyöngíti a románságot. Hát ez csak 
elég világos beszéd. Aki ezt olvassa és 

emelheti ki, ha nem akarja a külön-
böző vallású polgárait megsérteni. Iiysn 1 ^ ^ amennyit sz. Pil mondott: rosz-

mégis azt mondja, hogy nincs mit fél 
tenüak, azzal kár tovább vitatkozni. 

„Dehát az állami iskolába minden 
felekezet  papja bejár s ott taníthatja 
vallását" — szokták mondani. Da mit 
gondolnak, lehetséges heti egy-két val-
lástanórával egy vallás szellemét ül-
tetni abba a gyermekbe? S/>ó sincs 
róla, főképpan,  ha talán még egy val-
lástalan tanitó, hol nyiUau, hol bur-
koltan a vallás megrontására tör. A 
gyermeket, ha azt akarjuk, hogy iga-
zán vallásos legyen, nemcsak a vallás-
tanéra alatt, hanem a többi tautár-
gyak tanításánál is állandóan vallásos 
szellemben kell vezetni. Egy vallásos, 
jó érzésű tanitó e tekintetben renge-
teg sokat használhat, mig a vallásta-
lan rengeteget árthat. „Hát a magyar 
felekezeti  iskolákban nem fordu'lnt 
elő az az euet, hogy a tanitó a ma-
gyar és a vallás szellemétől eltérő 
szellemben tanítson ?" Hogyne! D* 
még mennyire! Csak hogy itt köny-
nyen segíthetünk a bajon. A fönntartó 
hatóság felszólítja  a tanítót, hogy kö-
telességét teljesítse s ha azt nem teszi, 
megköszöni addigi munkáját s más 
tanítót állit helyébe, aki az iskola 
szellemében tanit és nevel. Áll. isko-
lánál ez nem lehetséges, ott türnünk 
kell, ha akár nemzetünket, akár val-
lásunkat bántják. 

Pedig mi hitüaket feltétlenül  meg 
akarjuk tartani, nemcsak magunknak, 
hanem a későbbi generációknak is, s 
éppen ezért igenis ragaszkodunk a 
magyar felekezeti  iskolákhoz • azokat 
fenntartjuk  akármilyen áldozat árán 
is. Aki most az áldozattól félre  áll, 
az megtagadia nemzetét, bármennyire 
verje is a mellét és mondja, hogy ő 
is magyar. Az ilyen nem magyar, ha-
nem legfölebb  csak magyarka, az is 
csak gyászmagyarka. Az ilyen meg-
tagadta hitét s róla csak annyit mon 

szabb a hitetlennél. 
Nem szabad felednünk,  hogy ezt 

az áldozatot nem másnak hozzuk meg, 
hanem önmagunknak. L' gyen már vége 
annak a folytonos  „Egyház" hangoz-
tatásnak, mellyel az embereket be akar-
ják csapni, mert talán mégis csak 
tudni kellene azt, hogy az egyház nem 
bank, üzlet stb., hanem, hogy az egy-
ház mi vagyunk, én,  te, ö és  mind-
egyikünk  együttvéve,  s azért ami az 
egyházé, az a mienk is, tehát azok a 
magyar felekezeti  iskolák is a mieink, 
mindnyájunk közöa öröksége, amit te 
hát reájok áldozunk: a magunkéra is 
áldozzuk. Vagy talán annyira vagyunk 
már, hogy még sajátunkra sem akarunk 
áldozni ? Ugyan nem szégyelnénk to-
vábbra is itt élni, ha ősi magyar is-
koláinkat feláldoznók?  Nem félnénk, 
hogy őseink, akik* annyi sok fáradtság-
gal, áldozattal, munkával azokat a ma-
gyar felekezeti  iskolákat építették éa 
számunkra minden körülmény között 
fenntartották,  előjönnek a föld  alól is, 
hogy elkergessék azt az elkorcsosult, 
önző magyartalan-székelytelen nemze-
déket, mely az ő féltett  kincsöket és 
örökségüket, a magyar felekezeti  is< 
kólákat kényelmes és hitvány fukar-
ság miatl olyan könnyen odaadta ? 
Talán csalódott a nagy Petőfi,  mikor 
a székelységről azl irta: „Csak nem 
fajult  el még a székely vér — Min-
den kis csöppje drága gyöqgyöt éri"? 
Talán jobban találnak reák ezen 
szavai: 

„Áldozat 8 tett, ez a két tükör, mely 
A valódi honfiút  mutatja, 
De ti'gyáva s önző szivek vagytok, 
Tettre gyávák s önzők áldozatra. 
Hiszem én, hogy, mint a fák  tavasszal, 
Megifjodnak  a vén nemzetek, 
De ti, hernyók, uj lombot nem adtok, 
Sőt a régit is ieeszitek"? 

Székely-magyarok! Itt az idő, 
döntenetek kell és pedig arról, hogy 

akartok e székelyek-magyarok maradni 
vagy sem? Kezetekben az élet és ha-
lál. Válasszatok, de ne falejtsétek  el, 
hogy élni ĉ ak a magyar felekezeti  is-
koláitokkal fog'ok  ! ugy, ahogy a szász 
nép is csak iskolái által maradt meg 
800 éven át szásznak. Vigyázzatok, 
mert egy nemzet épp ugy, mint az 
ember, csak egyszer hal meg, de ha 
meghalt, többé föl  nem támad ! 

Rés János. 
(Vége.) 

Megrendítő esemény 
játszódott le az elmúlt hét csütörtök-
jén, a Zjtelakától 7 kilóméterre fekvő 
„Zsigmond telep" en. A végzetes ese-
mény egy Pdul Dimitru nevü munka-
nélküli csavargó körül idéződött fel, 
aki már huzamosabb idő óta veszélyez-
teti a Ziigmondtelep közbiztonságát s 
akinek ez esetben — közvetve — Ma-
gyari Elek zsigmond elepi lakos lett 
az áldozata. 

Paul Dimitru hosszabb idő óta vad-
házasságban ólt egy odavaló asszony-
nyal, kivel azonban nemrégiben súlyo-
san összekülönbözött s ezért -el is vált 
tőle. A fentirt  nap estéjén a 65 éves 
Magyari- betért Jónás Józsefhez  s ott 
egy pohár pálinka mellett csendesen 
beszélgetett, egy sarokban ülve, Jónás-
sal és feleségével.  Egyszer csak kissé 
illuminált állapotban beállít hozzájuk 
Paul Dimitru egy nagy késsel, megza-
varva a beszélgetőket, majd pedig azt 
követelte a Jónás feleségétől,  hogy kü-
lönböző ígéretekkel csalja oda a ház-
hoz az ő haragos feleségét.  Jónásné, 
látva az ember fenyegető  viselkedését 
és a kezében levő kést, gyanította rossz 
szándékát. Migigérte, hogy elhívja az 
asszonyt; e helyett, kerülő uton, a 
csendőr-őrs után futott,  A két ember-
ből álló járőr benyomult a hidnv hoL---
Muntean Anton őrsvezető elfogta  Paul 
Dimitrut. Közben azonban parancsot 
adott fiatal,  tapasztalatlan társának, az 
alig pár hete próbaszolgálatot tevő Du-
mitrescu Constantin regátbeli csendőr-
nek, hogy vigyázzon, nehogy az ott be-
szélgető Magy&ri és Jónás védelmére 
keljen Dimitrunak, ami ezeknek talán 
eszükbe sem jutott. A tulbuzgó csen-
dőr erre lekapta fegyverét  s rászegezve 
Magyarira (ki zsebre tett kézzel ült 
ott) felszólitotta  románul — mivel ma-
gyarul egy szót sem tud,— hogy tartsa 
fel  a kezeit. Magyari egy szót sem 
értve románul, tovább is ülve maradt, 
mire a csendőr közelebb lépve még 
egyszer felszólitotta.  Magyari ezt sem 
értette, de kényelmetlenül érezte ma-
gát a rámeredő puskacső előtt: kézzel, 
lábbal igyekezett megértetni a csen-
dőrrel, hogy neki távolról sincs rossz 
szándéka, sőt örül, ha nyugodtan élhet 
s közben kezével egy elhárító mozdu-
latot tett a puskacső felé,  mire eldör-
dült a fegyver  8 leterítette Magyari 
Eleket, ki azonnal meg is halt. 

1 A biróság részéről f.  hó 17 ikén, 
vasárnap, Munteán vezető államügyész, 
Szabó Géza dr. vizsgálóbíró, Comsa dr. 
és Orbán dr. orvosok folytatták  le a 
helyszíni vizsgálatot. A boncolásnál 
megállapították, hogy a lövés (mely a 
csendőr saját bevallása szerint, ugy 
tőrtént, hogy Magyari a puskacsövet 
meglökve, a ravasz megakadt a patron-
táskában és a fegyver  elsült) azonnali 
halált okozott; átjárva a szerencsétlen 
ember tüdejét é8 szivét. Egyébiránt az 
ügyészség folytatja  a vizsgálatot az 
ügyben annak megállapítása végett, 
hogy kit terhel a felelősség  Magyari 
haláláért, illetve az szándékosság, vélet-
len, vagy gondatlanság folytán  tör-
tént e ? 
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Dobai István verseiből.* 
1. Három igaz fegyver. 

Fegyvert  forgató  fi  ii  a Mának! 
Jöjjetek! 
Kik  szeretitek  a harcot, 

*jöjjetek! 
Fegyvert,  csoda fegyvert, 
ma nektek  én  adok! 

Az első:  büszke sz:r$zám — 
az Igazság. 

Másodikul  a Jóságot  adom. 
Nem  tür ellenséget. 

S adom még  a Szépet. 
Előtte  elpusztul  a rút. 

Három  igaz fegyver! 
Csatázzatok  hát velük; 
szörnyű  csatázásban 
önmagatok  ellen!  — 

2. Az én imám. 

- Az én  imám nem kefergö  szók árja, 
JJeni  tnea-culpás  mellveregetés, 
1Vem  megbocsátást  esdő  könnyezés, 
Mely  az irgalmas  Atya kegyét  várja 

Az én  imám nem szürke, balga  panasz, 
Nem  tört  vágyak vissza jajgatása, 

-Nem  sorscsapás ránközönlö  száma, 
Nem  mosolyvesztett  nem él  jövő  vigasz,... 

S nem borulok  le,  ha én  imádkozom, 
Kopott  padoknak  térdemet  nem adom, 

.Hanem  magasra emelem ftjem 

S a végtelenbe  nyújtom a kezem,, 
Hogy  újra, újra magamba zárjalak, 
Itged  Istenem,  kit  vágyva vártalak. 

Benedek Elek nálunk. 
— A székelj udvarhelyi református  kollégium 

Petőfi-ünnepe.  — 

A megszokott műsoros estélyek, 
sablonos ünnepségek jelentőségén jó-
val tulmagaslott a ref.  kollégium f. 
bó 16 ikán, vasárnap a Bukarest-szálló 

' színháztermében rendezett Petőfi-es 
télya. Kiemelkedővé tette a műsor 
gazdagságán, a nagy költő szellemére 
szomjas közönség erős érdeklődésén és 

Üinnepi áhítatán kivül, a székelység 
kiváló mesemondójának, Benedek E'.ek 
aek közöttünk való megjelenése és az 
estélyen való szereplése. 

Az ősz székely irót, ki majdnem 
aásfél  évi kiabaczoni tartózkodása 
atán, mostanában kezdte falusi  magá-
ayát elhagyogatni, diákkori kedves 
városában, mint mindenütt, ahol meg-
jelenik, állandó érdeklődés és nagy 
szeretet fogadta. 

Az estélyen is, mikor Petőfiről 
szóló előadását felolvasni,  a színpadra 
lépett, percekig zugó, szűnni nem 
akaró tsp3 és éljenzés köszöntötte. 
Végre mikor szóhoz juthatott, beszélt 
azzal a közvetlen, mindenkinek érthető 
világos egyszerűséggel, buzditó tanul-
sággal, amilyennel ma rajta kivül ke-
?és, vagy talán senki sem tud. Elő-
adása befejezését  szintén hatalmas 
tspsvihar követte. 

* A nálunk személyesen is ismert, ide-
való, fiatal  versiró közelebbről egy kötetet 
adott ki Messiásod címen. A versek e Kötetből 
tilók. Dobai litván verseiből már többet kö-
adlt a Hirrök és Pásztortűz is. A kötettel 
ínég foglalkozunk. 

Az estélyen rajta kivül szintén 
tetszés mellett szerepelt: a kollégium 
ifjúságának  vegyes kara, Kis Eţek 
zenetanár gondos és erőteljes vezetése 
alatt, két izben is, egy egy Petőfi  dal 
lelkes eléneklésévet. Lapunk szerkesz-
tője egy alkalomszerű versét olvasta 
fel.  Cseíó Sándor tanár sikerülten sza-
valta, hangszer és énekkari kiséret 
mellett, a Petőfi  a Hortobágyon cimü 
melodrámát. Szabó Judith bájos köz-
vetlenséggel, nagy átérzéssel Petőfi-
verseket adott elő. Igen hatásos volt 
a népszerű filharmonikusok  szereplése 
is, Peltzer dr. karmester preciz veze-
tésével ; a zeneszám keretében nagy 
sikerrel szólót énekeltek Bálinth Jó-
zsef  dr., Nagy Irma és Tomcsa L ÍCCZÍ. 
Mint tehetséges és rokonszenves sza-
való ragadta el a közönséget Baczó 
László, Reményik Sándor egy lendü-
letes, szép versének előadásával. Petőfi 
könnyedébb, humoros izü verseiből 
hármat Nagy Elemér tanár adott elő, 
megszokott nagy készségével, állandó 
derültséget keltve. Végül egy a Petőfi 
életéből vett tárgyú egyfelvonásos, 
Szabados Árpád „Kornélia" cimü szfu-
müve került színre. A hangulatos da-
rabban igen szép és kedves Prielle 
Kornélia volt Gálffy  Zsuzsiba, lelke-
sen és sok igyekezettel szerepeitek 
Finta Gergely, Szakáes Méci, Je-
szenszky Árpád és különösen: egy 
szerelmes, bohém vándorszínész mar-
káns megalakításával, a nagy szinV 
játszói készségű Szőcs Tibor. 

Az estély után vig, reggelig tartó 
táncmulatság következett. 

* 

Itt emiitjük meg, hogy Benedek 
Elek megjelent még az áil. elemi is-
kolák 16 ikán délután tartott Petőfi-
ünnepé.yén is, s ott felkérésre,  ked-
ves közvetlenséggel egy Petőfi-epizódot 
mesélt el a gyermekseregnek. Másnap 
este egy szűkebb körű, de lelkes tár-
saság vacsorán volt együtt Benedek 
Elek tiszteletére, aki 18 ikán reggél 
utazott haza Kisbsczonba. 

Kinevezések a központi szol-
g 9 bírósághoz. A vármegye prefec-
tusa Kovács Józsefet  közigazgatási 
gyakornokká, Kovács Józsefnét  várme-
gyei iroda-segédtisztté nevezte ki. Mind 
a kettőt az udvarhelyi járási főszolga-
bírói hivatalhoz osztották be. 

Eljegyzés. Léczfalvi  Gyárfás  Pál 
dr. Székelybereszturról eljegyezte Szé-
kesfejérvári  Fejérváry  Judithot Sajó-
sárvárról. 

Doktorrá avatás. P. Boros 
F ortunát szent ferencrendi  szerzetest, 
a helybeli ferencrendi  zárda tagját f. 
hó 16-án a szegedi egyetem bölcsészet-, 
nyelv* és történettudományi karán 
„summa cum laude" bölcsészetdoktorrá 
avatták. A fiatal  tudós a történettudo 
mányt műveli nagy kedvvel, Zetelaka 
községnek a szülötte és a rendnek 
ebből a községből a harmadik doktor 
tagja. Kitüntetéssel elfogadott,  nyom-
tatásban megjelent doktori értekezése 
A csiksomlyói harminckét konfráter 
története. 

Az iskolai év pár évtizeddel 
ezelőtt három szemeszterből állott. A 
tanulók karácsonykor és húsvétkor ér-
tesitőt kaptak előmenetelükről, év vé-
gén pedig az egész évi előmenetelről 
tanúskodó bizonyítványt. Később pe-
dig az iskolai évet két félévre  osztot-
ták be. Most pedig, hogy beteljesedjék 
a közmondás, hogy semmi sincs uj a 
nap alatt, a román közoktatásügyi 
miniszter az iskolai évet megint három 

szemeszterre osztotta be és a négy 
érdemjegy helyett öt érdemjegyet ren-
delt el. Az uj rend a középiskolákban 
már életbe is lépett s a tanulók már 
meg is kapták az első szemezterről 
szóló értesítőjüket. Ezt a nem várt 
karácsonyi ajándékot a tanulók egy 
része bizonyára vegyes [érzelmekkel 
fogadta  s aligha fog  dicsőítő himnuszt 
zengeni a miniszternek a lomtárból 
elővett emez újításért. 

Petőfi  omlók-ünnep. A helybeli 
ref.  egyház ifjúsági  egyesülete a nagy 
költő születésének 100 ik évfordulóján, 
1923 jan l én tart Patőfi  emlék-flene-
pet. Felolvasásra Tompa  László szer-
kesztőt nyerte meg a rendezőség, s a 
többi szerepMlriâ méitán sorakoznak 
melléje." Áz estély érdekes műsora e 
lap jövő számában lesz. A renchzSség-

Szabady Lajos meghalt 
Mély részvéttel értesültünk, hogy berei 
Sábady Lajos dr. tiszteletbeli várme 
gyei t. főorvos,  oklándi járási orvos, 
f.  hó 20-án, reggel, 59 éves korában, 
váratlanul, szivszélhüdésben meghal t. 
A zajos közszereplést kerülő, de orvosi 
hivatásának annál fáradhatatlanabbul, 
odaadóbb buzgalommal élő ember volt. 
E minőségében széles vidéken nfegy 
megbecsülésnek és népszerűségnek 
örvendett. Ezért emléke egykori be-
tegei és barátai közt sokáig fog  fen-
maradni Tekintélyes rokonság s kőzte 
testvére, Szabady Tivadar volt főszo'ga-
biró gyászolja. 

A fodrászüzletek  — tekin'e t|l 
az ünnepekre — vasárnap este 7 ófíig 
nyitva lesznek. Ugyancsak nyitva lesz-
nek a kereskedések is. 

Dávid F. vallásos estélyek 
a Nagyhomoród mellett. H -szent-
pál, Rícsenyéd, H. szentpéter, Város-
falva,  H. jánosfalva  unitárius egyház-
községek belső emberei és belső asz-
szonyai, Ü;mösi József  lelkes elnökük 
Vetése alatt, újból megkezdették f. 
hó 14 én a vallásos estélyek rendezé-
sét. Bibliamagyarázattal, népies felol-
vasásokkal, szavalatokkal, szebb egy-
házi énekekkel, szabadelőadásokkal 
igyekeznek híveiket gyönyörködtetni 
és tanítani. Petőfiről  is lesz minden 
estélyen megemlékezés. Szép, követendő 
példa, hogy lehet széppé, kedvessé 
tenni a hosszú téli estéket. 

Szegények karácsonya. A 
karácsonyi ünnep alkalmával a városi 
tanác3, mindazoknak a szegényeknek 
— körülbelül hatvannak — akik a 
várostól rendszeres segélyezésben ré 
szesülnek, fejenkint  1 kg. hust és 
3 kg. lisztet fog  ingyen kiosztani. 

Eseményszámba megy a „Pász-
tortűz" 64 o dalas karácsonyi száma, 
amely a legkiválóbb erdélyi és magyar-
országi irók Írásait hozza. Cikkeit 
Biró Vencel, Barde Mária, Reményik 
Sándor és Ilyés János Jenő, novelláit 
Benedek Elek. Benczs Domokos, Kovács 
László és Szabó Mária irták. Versekkel 
Babits Mihály, Tompa ÉÍItzló, Finta 
Gerő, Juhász Gyula, Ats Loránd, C<en-
geri Jánop, Walter Gyula, Bakkay Bíla 
és Sereatéiy Béla szerepelnek benne. A 
rendkívül gazdag „Megjegyzések" rova-
tában Kristóf  György, Maksay Albert, 
Tövi8i Géza, Bodnár Klára, ílyés János 
Jenő, Walter Gyula, Drosnyák János 
és mások érdekes közleményeit tartal 
nmz*. Hozza a lap a 80 éves Rákosi 
Jenő művészi képmását is A vaskos 
és tartalmas füzet  ára 8 leu. 

Szilveszter-esti kabaró lesz 
a Bukarest-szálló színháztermében, te-
ritett asztalok mellett, lehetőleg az 
összes egyletek, iparos önképzőkör stb. 
bevonásával, illetve közreműködésével. 
Szabad színpad lesz, melyre bárki fel-
léphet és szerepelhet. A konferálást, 
az ezen a téren már igen előnyösen 

ismert, Körtvélyfáy  városi tanácsos és 
Kálmán József  dr. ügyvéd fogják  vé-
gezni. Külön meghívókat nem bocsáta-
nak ki, a belépti dijakat pedig, melyek 
összege tetszés szerinti, városi jóté-
konycélra fogják  fordítani.  Ezért a 
megjelenéssel, a kellemes szórakozáson 
fölül  ki-ki emberbaráti kötelességet ia 
teljesít. 

Összes olvasóinknak, munka-
társainknak, barátainknak minél bol-
dogabb karácsonyi üunepeket kivánunk. 
Kérjük a jövőre is szives jóakaratukat, 
támogatásukat. 

Tűzoltóink jelmezes estólye. 
Illetékes helyről értesültünk, hogy az 
önkéntes Tűzoltó Egyesület 1923 évi 
január hó 27-én a Bukarest Bzálló 
nagytermében nagyszabású jelmezei 
estélyt rendez, melynek előkészítő 
munkálatai már javában folynak.  EJ 
alkalommal kötelességünknek tartjuk 
hilhivBi a közönség figyelmét,  hogy az 
öibéntes Tűzoltó Egyesület jelmezes 
estélvének sikerre juttatásával csak 
közcélt szolgál; a lapunkban megje-
lent korábbi cikkekből mindenki ismer-
heti, hogy mily nehéz anyagi helyzet-
ben ţau sz egyesület, a melynek 
fennmaradása  és további müködhetése 
mindnyájunk közös érdeke. 

Karácsonyi szünet a hely-
beli főgimnáziumokban.  A hely-
beli róm. kath. főgimnáziumban  és ref. 
kollégiumban a karácsonyi szüaetet 
december 20 án adták . ki. A szünet 
ideje a főgimnáziumban  január 14-ig, 
a ref.  kollégiumban pedig jauuír 21 ig 
fog  tartani a fűtési  és élelmezési ne-
hézségek miatt. 

A 28 as karácsonyi kettős száma 
a humoros iredalom legkiválóbb repre-
zentánsa, értékes, ötletes és nivós írá-
saival Gira Bonciás főszerkesztésében, 
Guncser Nándor,Pipp Sándor, Popp Já-
oo«, Pap Domokos, Tóth István, Ács Fe-
renc és Szilágyi Dezső dr. művészi rajza-
ival és karrikaturáival december 22-én 
ötezer példányban jelenik meg. Erdély 
és Bánság egyetlen és már is népszerű 
magyarnyelvű élclapja szenzációs gaz-
dag tartalommal 6s színes illusztrá-
ciókkal lepi meg a karácsonyi olvasó 
közönséget s irodalmi és művészeti 
eseményében a karácsonyi sajtóproduk-
ciónak. A 28-as kettős ünnepi száma 
mindenütt 8 leuért kapható. 

Az állattenyésztés javítása 
céljából vármegyénkben állattenyész-
tési alapot szándékoznak létesíteni, 
amit már jóvá is hagyott vármegyénk 
prefectusa.  A tervbe vett alap létesítése 
ellen irányuló esetleges felebbezések  a 
földmüvelésügyi  miniszterhez cimezve 
a vármegyeházán adandók be, ahol 
különben szívesen nyújtanak ebben a 
kérdésben felvilágosítást  minden érdek-
lődőnek. 

Halálos szerencsétlensóg.Der-
zsi Árpád, 32 éves helybeli asztalos, 
jelenleg a hargitaligeti Székely Selters 
forrás  bérlője, deszkával megrakott 
Bzekérrei jött 21-ikén, csütörtökön este 
Udvarhely felé.  A szán, melynek tete-
jén borvizes üvegekkel megrakott lá-
dák is voltak, a síkos uton erősen fa-
rolt. Máréfalva  és-̂ fepyéd  között, hol 
D-u-zsi gyalog jőve, a szánat a feldö-
léstől kezével akarta feltartani,  a szán-
ról egy erős zökkenésnél egyik nehéz 
láda leesett; rá a Derzsi fejére  és nya-
kára, aki azonnal meghalt. A derék, 
munkás ember szerencsétlen esete 
nagv részvétet keltett. 

E l a d ó egy kaptafa-vágógép 
felerésze,  felszereléssel  együtt. 
Bővebb felvilágosítás  Baczó Albert 
===== dr. ügyvédnél. ===== 

Megkezdődöt t a karácsonyi vásár 
USvo^la P i J n l f  / l í irotóri i n v l a f a k o n  Mifl  a leszállított árak tartanak, siessen mindenki beszerezni szükségletét, jnirscn PA 11(1011 Ulvaiaru-uzieieueil. Óriási nagy válasaték! Rendkívül jut Ányos ú r a k ! ' ^ ® 



M i n d e n k i n e k s a j á t é r d e k e , 
hogy jó minőségű vásznakat, siffonokat,  ágy- és asztalterítőket, kitűnő 

jó gyapjúszöveteket, posztókat kabátokra, férfiöltönyökre,  női és férfiharisnyákat,  keztyüket, 
férfi  sapkákat, paplanglottokat, béllásárukat, szabó- és paplanvattát legjobb minőségben, megbizható 

szolid árban L Ö B L R.-nél vásároljon! 

SPORT. 
Átfutottuk  a Hargita Testedző E. 

rövid, két éves múltját. Göröngyös uta-
kon jutottunk el a máig és hu végig-
nézzük ezt az ut&t s azt a munkát és 
áldozatot, amit a létalap és létjogo 
íultság megteremtése követelt, a mér-
leg még nem billen a jövő javára. A 
"két éves mult még nem tár fel  ele-
gendő létalapot a jövőre nézve s habár 
a létjogosultságot kivivta magának, 
mégiB aggodalommal nézünk a jövő elé. 

A két év, mint bevezetés meg-
mutatta azt az utat, amelyet követni 
kell. Az a bir és elismerés, ami kerü 
letünkben, sőt még távolabb is a Har-
gita nevet körülveszi, az a tekintély 
éB nimbusz, ami a „Székelyföld  legerő-
sebb csapata" cimet juttatta a Hargi-
tának, azt mutatja, hogy van erő, te-
hetség és akarat, d«j hiányzik a szel-
lem. Az a szellem, amelyik szivvel, lé-
lekkel, tetőtől-talpig a sport szelleme, 
amely erőt, egészséget ad és ép nem-
zedéket nevel. Ezt kell megtalálni, ha 
biztosítva akarjuk látni egy sport- egye 
s&let jövőjét 11 Ezt kell előbb megte-
remteni és ez maga-magától tovább 
épit mindent. Ezen fáradoznak  most 
sportszerető, áldozatkész, komoly em-
berek, akik értékelni tudják a sport 
fontosságát  és szükségességét a akik 
nem riadnak vissza s eddig sem riad-
tak viasza, ha kellett, nagyobb áldoza 
toktól sem városunk sportegyesületének 
léteiéért, amilyenek Pollák Béla, Papp 
Z. Endre, Hirsch Hermann, Kováts 
István és mások. 

Két év mérlege megmutatja, hogy 
mit kellett áldozni eddig s hogy mit 
kell áldozni ezután egy sportegyesület 
lételéért és mi kell még ahhoz, hogy 
olyan vteonyok közé küzdhesse föl 
magát a Hargita T. E„ hogy minden 
tagjának kéBz teret nyújthasson a fej 
HSdésre. Ehhez kell most újra összetö-
mörülni a Sportegylet tagjainak, ezért 
kell a jövőt egy olyan kiszabott for-
mára önteni, amelyen haladva hama 
roian kiépithetjük, kiegészíthetjük a 
mai, félig-meddig  összekovácsolt er-
kölcsi tökét. Egy ekkora várobbau még 
annyi erkölcsi testület közt is mindig 
kell, hogy létjogosultsága legyen, sőt 
mindig az elsők közt kell, hogy álljon 
egy Sport egyesület. 

Egy uj év nyilik meg nemsokára 
előttünk és ebbe az uj évbe ugy 
kell átvinni ezt a régi egyesületet, 
hogy az uj év ne ceak hiit és nevet 
szerezzen, de emelkedett céljával s ki 
tartó, produktiv munkájával tiszteletet, 
szeretetet, elismerést és áldozatkészéé 
get keltsen mindenkiben s biztosithassa 
létét tovftbbra  is s nehogy szégyen 
•zemre összeroppanjon. 

tVége.) -h—r. 

KÖZGAZDASAG. 
Halódó év, ma holnap bucsut ve 

tzüok tőled is. Nem sok ölömet hagysz 
magad után, olyan voltál, mint a vén 
u?Boráe, ki kizsarolván áldozatát, egy-
kedvűen távozik. Verejtékbullás, nehéz 
robot volt az év munkája * a juta 
lom . . . sok, 6ok keserű csalódás. Mégis 
a muló év utolsó napjaiban feltör  ben 
stick a remény s nep^ugarassá, ragyo 
góvá rajzolódik előnkbn a jövő . . . jöjj, 
jöjj ifjú  év, hadd váljék valóra kiszí 
nezett reménységünk s a hátunk mögé 
rakott mult legyen cssk rossz álom, 

melyből fölébredni  oly gyönvörtiséges. 
S ha csalódnánk benntd is ? — egy 
csalódással több, vagy kevesebb, . . . 

Az udvarhelyi karácsonyi vásár, ha 
minden vásáros reményét nem is vál-
totta valóra, elég élénk volt. Közepes 
fö  hajtás és mérsékelt áremelkedés mel-
lett a két napi állatvásáron közel 600 
átirás történt, nem számítva azokat a 
vásárokat, bol az élelmes eisdó a ve 
vővel összejátszva s a várost a 2°/„  os 
adópótlék ltfizetéee  miatt elkerülve, az 
átírást az eladó lakhelyén eszközölték. 

A kirakóvásár újra hangos volt az 
„uj" keresktdők -bőbeszédű kinálgatá 
sától s csaknem minden sarfcon  vásári 
„kóklerek" sátra, avagy asztala körül, 
rajzott a tömeg. Népünk még nem elég 
fegyelmezett,  annyi bt csapás után újra 
és újra felül  a nagyhangú reklámnak s 
— szerinte — olcsó péuzért szerez egy 
nagy csomó értéktelen holmit. A sze 
rencse játékosok uapja is fölvirradt; 
jó lenne, ha a rendőrbég a jövőre íö 
zéjttk ütne s nem epgedné, hogy e 
vásári piócák a hiszékeny embereket 
szipolyozzák. 

A kirakó vásáron : buza 50—58, 
törökbuza 50-56. rozs 50—52, árpa 
50-52, zab 28—32, paszuly 68—70, 
burgonya 10—14 leuban kelt el vé 
kánként. 

Lóhermagot még keresnek, kiknek 
nagyobb készletük van, jobb ba túlad-
nak rajta, mert a kivitel ma-holnap 
megszűnik. V-ó 

Kiadó: a Könyvnyomda Részvénytársaság 
Odorhein (Székel) udvarhely) 

Szoptató dada « y Ş ţ -
— Cim : a kiadóban megtudható. = 

C. 841-1922. 

Bútor. Jávor-, tölgy- és v.resfenySfa  fényezett 
hálókat, cseresznye- és fenyőfa  Íróasztalokat, 
konyhaberendezéseket szolid kivitelben, ol-
csó árak mellett állandóan raktáron tartok. 
Str. Vas. Alexandri (Tibád Antal-utca) 7. 

Burghardt Gyula, 
műasztalos. 

Megjelent és kapható a régi híres 

Erdélyi kalendárium 
1923 évre, a mely már 26 év óta jelenik 
meg Füssy  József  könyvkereskedő ki 
adásában Tordán. Ez évben is tartal 
mazza az erdélyi és szilágysági országos 
állatvásárok, kirakó ás heti vásárok 
pontos névjegyzékét stb. Kapható az 
összes könyvkereskedésekben. Ára 10 L. 

Hirdetmény. 
Á bogárfalvi  közbirtokosság a f 

bó 14 ére hirdetett árverést 1923. évi 
február  5-én d. e. 10 órakor 
fogja  megtartani. 

Bogárfalva,  1922 XII/12 
Márton András s k, 

közbirt. elnök. 

A nagyérdemű közönség szives 
tudomására hozom, hoev a malmom 
üzeme f.  bó 24-től 1923 január 
8 - i g javítási munkálatok mialt szü-
netelni fog. 

Tisztelettel: 
IF1 á , " b i á , 2 a . J ó z s e f , 

gőzmalom tulajdonos. 

jtirdettniny. 
Az odorheiui törvényszék közhirré 

teszi, hogy Nagy Déntsaé szül. Kádár 
Rebi odorheiui lakos részéről az 
1911. i. t.-cz. 748. § a alspján elő-
terjesztett kérelem folytán  az 1914. 
oktiber 25 én kolerában Kirov város 
kórházában állítólag elbalt Nagy Dé-
nes árvátfalvi  lakos elhalálozása tényé-
nek megállapítása iránt az eljárást a , 
mai uapon megindította és az állítólag 
elhalt részére ügygondnokul dr. Vass 
Lsjos ügyvéd, odorheiui lakost ren-
delte ki. 

Felhívja a törvényszék Nagy Dé-

nest és mindazokat, akiknek az ő élet-
benlétéről tudomásuk van, hogy a bí-
róságot vagy az ügygocdookot Nagj 
Dénes életbenlétéről értesítsék, egy-
szersmind közöljék azokat az adatokat 
amelyekből az ő életbenléte megállapít-
ható, mert ellenkező esetben a bíróság 
a jeleo hirdetménynek az Ardealul 
Jurid c ban történt harmadszori baik-
tatását követő naptól számított 3 ha 
letelte után a nevezett elhalálozásának 
tényét a bizouyitás eredményéhez képest 
meg fogja  állapítani. 

Odorheiu, la 3 Oct. 1922. 
M. Popescu m. p. jude de trib. 

pentru conformitate  : 
Burghardt, cancelist. 

1 
Vevő közönségünk figyelmébe! 

Tekintve a mai súlyos gazdasági viszonyokat, értesítjük a 11. é. 
vevőközönséget, a hogy raktárunkon levő mindenféle  cipőknek az árát 
jóval alább szállítottuk és módot nyujtunk a vevőközönségnek, hogy 
téli lábbeli szükségletét olcsóbban cégünktől szerezze be Olyan ve-
vőknél, akik a rendeléshez mindent adnak, a facou  árak 120 leutól 
130 leuig. Díszesebb kivitelt egyezség alapján, felelősség  mellett, 
mérsékelt ái-akért készítünk. 

Állandóan raktáron tartunk saját műhelyünkben készült ftrfl, 
női és gyermekcipőket 3EO lentói feljebb. 

A n. é. vevőközönség érdeke, hogy lábbeli szükségletét jó 
anyagból és megbizható szolid árakon szerezze be. 1 

Tisztelettel : ORBÁN, NAGY és TAMAS. 

BANCA MARNIOROSCH, BLANK 
TARGU-MURESI FIÓKJÁNAK ODORHEIU I KIRENDELTSÉGE 

ODORHEIU-SZÉKELYUDVARHELY, BULEVARDUL REGELE FERDINÁND 20. 
Alaptőke és tartalékalap lei 3 0 » . 0 0 0 . « 0 0 , - Betétek lei 8 , 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , -
l ==3 TELEFONSZÁM II C = = • 

Betéteket mail Ab mellett elfogad 
és azokat bármikor letmontíAs nél-
kül visszafizeti. 

Átutalásokat den piacára testvér-
intézetei és közvetlen összeköttetései utján 
legelőnyösebben és leggyorsabban eszközöl. 

Kölcsönöket iMSBT! 

Vállalatok részére óvadékot nyújt 
Amnuilfii  testvérintézete (New York. 
HfllcrlKdl  Broadway Street 33) va-
lamint bármely amerikai bank által átutalt 
összegeket és kibocsátott csekkeket leg-
gyorsabban kifizet. 
Elttállol és lebonyolít minden a bank-
LlVallal szakmához tartozó ügyletet, 
valamint kereskedelmi ügyletek finaitci-

rozását. 

< 

JL. 

T e a r u m - és l i q u e u r k ü l ö n l e g e s s é g e k 
kaphatók s özv. Jeszenszky Jánosnénál. 

Átéli 
idényre 

ajánljuk az 
ELISMERT! 
LEGJOBB: 

A LEGNAGYOBB 
CIPŐGYÁR 

AZ ORSZÁGBAN. 
190 saját fióktelep 
a bel- és külföldön 

TURUL-CIPŐT 
„TURUL" CIPŐGYÁR R.-T. 

Fiókraktár: ODORHEIU, SLAJSS 9. szám. 
Lábszárvédők, férfi  és 
nöi sárcipfik  raktáron. 


