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KRÓNIKA.
Hosszabb kísérletezés, megbeszélések, értekezletek után Take Jonescunak sikerült
kormánya részére vállalkozó férfiakat találnia,
kiket aztán a király miniszterekké ki is nevezett.
Az uj kormány első ténykedése mindjárt a parlament üléseinek egy hónappal
való' elnapolása volt. Ugy látszik, igy kivánt
Miagának a karácsonyra parlamenti békét,
nyugalmat biztosítani.
Ez a dolog azonban a struc ismeretes
régi jó szokását juttatja eszünkbe. Nem
akarja látni, hallani üldözőit, saját veszedelmes állapotát, hamar a homokba dugja tehát a fejét. Ez a cselekedet azonban a bajon
mit sem segit, a veszedelmet nem hárítja el.
Ha a kormány pozícióját meg akarja
szilárdítani, hogy az tartóssá váljék, teljes
erővel, nyíltsággal, az ország és a parlament
szine előtt rá kell térnie olyan irányú komoly és üdvös munkára, mely itt minél hamarabb valódi nyugalmat, megelégedést, szóval: konszolidált állapotokat teremt. Igy a
bizalmat önmaga iránt is felébresztheti.
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kereskedik a kormány, mikor az adóbecslések ellen felhangzott rengeteg panasz és felterjesztésfigyelembe vételével, az egész eljárás gyökeres revízióján kezd gondolkozni.
A legutóbbi időben az egyesek kifogásai, hírlapi cikkek tömege után, nagy tekintélyű testületek, mint a kolozsvári kereskedelmi és iparkamara meg az Erdélyi Gazdasági Egylet is hallatták szavukat, terjedelmes memorandumokban sorolván fel és bírálván meg mindazt a sok tévedést, helytelen szempontot, hibát, amit a bizottságok az
eljárás során mindenfelé tanúsították. Hirek
szerint — bár ez még nem véglegesen bizonyos — a kormány abba fogja hagyatni a
törvény vagyonadóra vonatkozó részének
végrehajtását, s revíziónak veti alá a többi
adó ügyét, a bizottságok eddigi egész eljárásával együtt.

Az uj kormánynak ezt a szándékát, ez
ügyben teendő lépéseit a legnagyobb érdeklődéssel és várakozással figyeljük. Talán
sehol, egy vidék sincs annyira rászorulva,
mint a mienk, hogy egy felsőbb helyről jött
beavatkozás, a szenvedett sok méltánytalanságot, aránytalanságot, túlbuzgóságból eredő
sérelmet elenyésztesse. S ha már megkezdi a
*
kormány a helyrehozás, a revízió munkáját,
E tekintetben mindenesetre helyes uton terjessze ki azt a szintén annyi nyugtalan-

többé visszhangja, pedig újra itt a szép karácsonyest . . . Mily sokan vagyunk, akik karácsony
A Halál szonettje.
estéjén a magányt keressük, hiszen ugy fáj, ugy
— Mert Tégedet esak kevesen szeretnek,fáj azok nélkül ünnepelnünk, akiknek szeretetteljes tekintete, nyájas mosolya volt a legszebb
S kik néha alkony órán cmlegetntk:
Sóhajtnak vagy keresztet félve vetnek, karácsonyi ajándékunk! Oh, bár hozná el nekünk
ő, az adakozó Isten-gyermek a boldog gyermekMiként nevénél néma rémületnek.
kor, a régi jó idők emlékeit, szerető családi kör,
De jól tudod Te: voltunk már mi ketten, együttérző testvérek, az á'dott jó anya mosolygó
emlékét, akik nélkül el se tudtuk volna képzelni
Csillagtalan volt kint az éj, kittlen,
karácsony ünnepét soha, de soha...
És ültél moccanástalan felettem —
S csodáltad, hogy szivem... pillám se retten. Egyedül ülök íróasztalomnál. Ciak annyi
itt a világosság, amennyit az égő kályha fénye
áraszt. Elnézem, milyen vidáman lobog a tüz!
Csak néztelek merőn oh szent Hálál,
Egyszerre csak fölpattan a kályha kis sjtaja s
Fürkésztelek, a rettegett sötétet...
piros
alakok dugják ki.fejüket. Kék sapkát viS nem mondom ín, sötét, iötét valál —
selnek, fejük piros. Járnak kelnek, cigánykereket
vetnek, néha meg éppen egészen eredeti zenére
De én sötéted remületlen néztem,
t'ötét — s nem voltál oly sötét te mégsem,gyújtanak rá ehhez a csodálatos tánchoz. Ezt is
megelégelik. Fáradtan ülnek el és meghalnak.
Amily setét egy órán volt az Élet.
Berde Mária. Tüz-élet. Néhány percig tartott. Bs miután
hamuvá lesznek, haldokolva mond mindegyik valami bánatost, valami kétségbe ejtőt:
Karácsony estéjén.
— Én vagyok a remény... Ki gyújt fel,
ha egyszer elaludtam...
Ch, hol van a többi karácsonyest csillagos,
— Én vagyok a szeretet... SiraBS meg,
derült-boldog hangulata ebben az évben is ? Csak amidőn elhamvadtam. Igaz, hasztalan 1
emlékünkben már. Kevesen ugyan, de látjuk az
—• Én vagyok a régi dicsőség; add ide a
idén is a karácsonyfát, aranyiéngőket rajta: de szived vérét és fellobbanok... még egy pillanatra 1
képzeletünk gyászfátyolckat akaszt rája. A forró
Akkor aztán eljön valami rideg szél, fő!jaj
könnycseppen keresztül nem látom jól az égő dul, még egyszer fölrázza azt a csodás társaságyertyafényt. Letörülöm a könnyet. Nem az első got ; az még egyszer fölemeli fejét, még egyszer
könny és ne is kérdezd : miért van ? . . .
bevilágít fényével a szemembe, azután a szél elA karácsonyfa szelíd világa fellobban váro- ül s a lángok elalszanak, meghalnak.
son ugy, mint falun. Sötét lenne az az ifjúság,
De künn élet van, örömteljes hangulat, az
amelyet nem rsgyognának be Krisztus születésé- ajtó előtt gyermekek énekelnek:
nek előestéjén azok az ici-pici lángocskák. Állot„Ne féljetek pásztorok, pásztorok ölömet hirdetek,
tam valamikor én is karácsonyfa alatt. Hogy örMeit ma néktek született, ki megjövecdeltetett".
vendettél édesanyám az én boldogságomnak, az
Igen, odahaza, valamikor régen az én faén csengő nevetésemnek, amelynek — hej 1 nincs
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ságot, zavart támasztott, Erdélyt a regáttal
szemben roppant aránytalanul terÉ^Ő földreform-törvény modositására, végrehajtásának
szüneteltetésére is.
Ilyen módokon, ha a megnyugvást, megelégedést teremteni tudó orvosszereket megtalálja, sok más hibát, visszaélést megkeres
és kiirt, kilátása lehet arra, hogy lerakhatja
a rég várt konszolidáció alapjait, s esetleg
már a saját, vagy egy jövő kormány számára egy nyugodt kormányzás előfeltételeit
megteremtheti.

A mezőben elrejtett kincs.*
Alapige;... hasonlatos a mennyeknek országa a mezőben elrejtett kincshez, melyet minekutánna megtalál az ember, elrejti azt és a
talált kincsen való örömében, elmegyen titkon és minden marháját eladván, megveszi ast a mázét. (Máté ev. 13/44. v.)

Hallottátok hirét bizonyára a kincskeresőknek. Emlékezhettek rá gyermekkori történetekből, hogy az öregek meséltek a „Szentgyörgynap" táján a mezőkön fel-felvillanó lángokról, az
úgynevezett „lidércfény "ről s azt mesélték arról,
hogy olyan helyeken, hol az felvillan, kincs van
a földben. Aztán voltak kincsszomjas balga em* Elmondva Homoródszentmártonban 1921 október
16-án a Fö'dm. Bzöv. gazdanapján tartott istentiszteleten.

lumban is igy énekeltek s énekeltem én is.gyermektársaimmal, karácsony estéjén ; az ének elvégeztével elmondottuk az alkalmi verseket és
vártuk a „jóakaratot". Előttem van most is a
képe annak a türelmetlen, de jó lelkű pajtásomnak, aki ha rögtön nem nyílott az ajtó és a dióval telt kezek nem jelentkeztek, mindjárt megtoldotta a mondókáját:
„Ha nem adnak perecet,
Felturjuk az ereszet".

És lett eredmény!
Megkondul a harang, elnémul a gyermekek
ajkán az ének. A faluban minden család az éjféli misére készül. Hosszan szól a harang, a
szellő szárnyain viszi be a házikókba, ahol megértik a karácsonyi örömhírt. Jöjj karácsony minden örömöddel és minden vigasztalásoddal! Örömöd lángra gyújtja a sziveket s vigasztalásodra
nagyon is rászorulunk. Mert — sajnos — van
szomoiu karácsony is.
Szomorú karácsony: a szenvedőké, a szegényeké, akik ilyenkor sokkal jobban érzik sorsuk nyomorúságos voltát, mert énekben kihallatezik, fényben kiárad az ablakokból mások mosolygó vidámsága, igen nagy szerencséje. Szálljon szivükbe vigasz: nincs fényesebb csarnok
Isten házánál, nincs szebb dal a templomi Glóriánál s nincs magasztosabb környezet a kis Jézus családjánál, mely mindenkit szívesen fogad
körébe. Van szomorú karácsony: a gyászolóké,
kik zokogva borulnak karácsony éjjelének teritett asztalára s fájó fohászuk, zokogó keserűségük annak az üres helynek szól, mely ott maradt a család asztala körül örökre üresen, mindvégig betöltetlenül. Az asszonyok feketében ülnek, szemeikből a könnyek gyöngyei peregnek
alá, hitvesek, gyermekek nem tudnak ma a karáesony estnek örülni, mert hiányzik a család
feje, akit sokáig vártak, de hiában. De sóhajuk

bérek, kik lesték ezeket a bolygó tüzeket hosszú
éjeken keresztül s ahol felvillanni látták, oda
másnap — nagy titokban — ásóval, kapával
felszerelve csentek ki kincs-ásásra. Azonban
legtöbbször, talán mindig, nagy csalódással
kellett, hogy meggyőződjenek ama szomorú
valóságról, hogy: kincs — nincs. És a közpéldaszó igazBág&ról: „hová mit sem tettél, kincset ne keress ott."
De mintha hallanám az ellenvetést, hogy
sem olyan lehetetlen dolog kinesek nyerése, találása. Megengedem, atyámfiai, hogy voltak és
lehetnek esetek, mikor felfedeznek egy-egy kincset rejtő mezőt vagy földeket, mint történt az
1848 évtől Északamerika Kalifornia nevü államában, hol valóságos aranymezőket találtak.
De ki is tódult ám oda a világ összes haszonleső, léha, kalandor kincsvágyó népa s nem sok
hasznuk volt, mert az a sok gyülevész nép olyan
felfordulást csinált, hogy az államrendet és haladást alig lehetett megszilárdítani.
Mindezeket afiai, csak annak jellemzésére
bocsátottam előre, hogy az emberekben mindig
meg volt és meg van a vágy kinesek nyerésére.
Ugy volt ez — ugy látszik — a Jézus Krisztus idejében is, mert különben nem alkalmazta
volna ő a mennyországról való szép hasonlatát,
mint a falolvasott alapigéből hallottátok, a földbe
elrejtett és megtalált kincshez 1 Ez a hasonlat
oly szép, oly mély igazságot magában rejtő, hogy
érdemes lesz figyelmetekre.
A dolog Palesztinában, Zsidóországban történt, hol az embereknek gyakran kellett az idegen hatalmak betöréseitől félniök. Ezért féltett
kincseiket elásták. Ilyen elásott kincs után —
ugy látszik — kutatott egy földmiveiő gazdaember s a kutatás, keresés eredménnyel járt. Dá
nem ütötte dobra, hogy ő kincset kapott, hanem
elrejtette vissza ismét, nehogy valaki megtudja!
Elment, a marháit s vagyonát eladta és megvette azt a mezőt a tulajdonostól.
Figyeltétek-e meg afiai, hogy e hasonlatban mi jellomzi a kincset talált földmives gaz
dát? Nemcsak sz, hogy okos é3 óvatos volt és a
talált kincset titokban tartotta mindaddig, mig a
mezőt meg nem vehette, hanem az főleg, hogy
áldozatot tudott hozni azért, hogy azt a kincset
nem hanyatlik le erőtlenül, árván ajkaikról, ba
nem oda gyül egy cseppnyi jászolhoz b ott kérésképpen simul a minden BZÍV örömének, a'békeszerető kirá'ynak pihegő melleeskéjéhez, ahol a
sziv dobog. Nsm tudnak örvendeni a karácsonynak a bosszúállók, a gyűlölködők és hitetlenek,
akik elzárkóznak sötét lakosztályaikba s nem
örvendenek az örvendezőkkel, nem hisznek a hivőkkel, szeretni, megbocsátani képtelenek. Szálljon az ő Bzivükbe is vigasz, ők a legszerencsétlenebbek, ők a legszegényebbek. Vigasztalódjanak
meg, ha multjukon borongva önkéntelenül meg
kondul emlékükben az imára hivó kis Larang
ezava s elbeszéli nekik azokat a boldog időket,
amikor nekik is volt karácsony estéjük, mert
volt sz'vükben hit s égett abban a világokat
Eizgató szeretet...
Bánatos testvérek, rejtsétek el fájdalmaitokat; a gyermekeitek epedve várják a csengő
hangját, amely jelzi az angyal megérkezését.
Nem aludtak eddig se, csak engedelmességből
tértök nyugalomra, de a várakozó örömtől nem
nyughattak, örvendjenek a karácsonyfának, az
„angyalfilnak" és ne tudják meg azt még ily
korán hogy lehet szomorú karácsony is.
És ti boldogok, rátok nézve legyen ugy
most ie, mint régen volt; ti szerencsések, szeretteitek között örvendjetek karácsony ünnepének, minket pedig, akik már senkitől semmit
sem várhatunk és magánosan vándorolunk elégítsen ki az emlék édes-bus hangulata, higy
jük családunknak az egész emberiséget, testvé
reinknek, különösen a szegényeket és a szenvedőket; árasszuk reájuk mindazt, ami szivünkben
jóság és könyörülef, ajándékozzuk meg hogy a
szeretet ünnepen ne lopózzék a sziveikbe keserű
ség. És az emberek ezt meg is teszik, mert ka
rácsony estéjén miodm lélek átformálódik.
Tegnap míg a fó!d porához tapadt lélek,
ma érzi halhatatlanságát, hála neked azért Míg
váltónk, hogy ezen a napon a szem sz ég felé
tekint 8 jósággal van eltelve a lélak és a sziv
erős reménységgel, hogy a szomorú karácsonyt
örvendetesebb követheti.
Gáspár Béla.

rejtő mezőt megvehesse. Áldozatot az által, hogy
eladta marháját, vagyonát, mert tudta, hogyha
nagyobb célt, sikert akar elérni, azért áldozni
kell tudói 1
És ha most azt mondanátok nekem, kedves
afiai, hogy hiába . . . ti nem vagytok olyan szerencsések, hogy kincseket találjatok, akkor ennek
ti vagytok az okai s szinte beteljesül rajtatok
Eisaiás próféta szava : „Hallván, halljatok és ne
értsetek; és látván, lássatok és ne ismerjetek".
(6/9.) Beteljesül azért, mert Isten mindenitek
számára adott egy-egy kincset tartalmazó mezőt:
sziveteket, lelketeket. Csakhogy ti mindenre több
gondot fordítotok, csak éppen a mezőben elrejtett kincsetek feltalálására, megszerzésére nem.
Futtok, fáradtok, verejtékeztek, izzadtok sokszor
éjet nappá téve, a hat munkás napra a hetediket rá adva, az anyagi javak megszerezbetéseért,
de a szellemi, az értelmi javak, a lelki kincsek
megnyerésére, erre az „egy szükséges dologra"
némely ember csak nagy nehezen nyerhető meg,
mások meg egyáltalán nem kaphatók 1
Nehogy félreértsetek 1 Nem a pontos szorgalmas, törekvő munka ellen beszélek. Est szükségesnek és elengedhetetlennek tartom élhetésünk szempontjából, hanem az ellen a túlságos
vagy felettébb való szorgalmasság ellea, melyről
szent könyvünk is azt mondja: „Hiában való az
embernek reggel idejéa felkelni s este későn feküdni manni, mert nem a gyorsaké a futás, nem
az erőseké a diadal, hanem aki keresi Istennek
országát és annak igazságát, annak adatnak minden jók. Igen, afiai, mert értelmi képzettségünk,
lelki nemességünk fokától függ előhaladásunk, az
anyagi és szellemi élet terén egyaránt.
Olvastam, hogy egy kertész, őszi jó gyümölcstermés idején, végig sétált szép gyümölcsös
kertjén s igy szólt: meg vagyok elégedve veletek, kedves fáim, igen szép és jóizü gyümölcsöt
teremtetek. A kert végében volt azonban két
vadkörtafa, mely hitvány fanyar gyümölcsöt termett. Hát ti csak ilyen faayar gyümölcsöt tudtok teremni? kérdi a kertész. Ne haragudj, kedves gazdánk, szóltak a vad fák, jövőre majd mi
is jobb gyümölcsöt termünk.
E'jöit a másik ősz. A gazda megint elment
kedves fái közé s elért a vadfákhoz is, de azok
most is csak olyan fanyar gyümölccsel kedveskedtek. Nas hát igy váltottátok be igéi-eteteket ?
kérdi a gazda. Megbocsáss, kedves gazdánk, feleltek a fák, mi megpróbáltuk teljes erőnkből,
de nem tudtunk 1 Ezt vártam — igy szólt a kertész — hogy beismerjétek, hogy magatokra képtelenek vagytok. Vette a fürészt, oltókést és
a galyakat és a vadfákat beoltotta.
Kedves afiai, ilyen vadfáéhoz hasonló a mi
haíadá8Uok és gyümölcsözésünk, ha ba nem oltjuk magunkat a lelki kincsek nemes ágaival: az
összetartás, a bizalom, az egyetértő szeretet nemes erényeivel. Igy intelmeinkben és felhívásainkban sokszor hivatkoztunk előttetek a nyu
gati nemzetek haladására. Azóta már közületek
sokan személyesen meggyőződhettek arról, hogy
ez a haladás a több tanuláson, több műveltségen, több kulturán sarkallik. Da tudjátok-e, hogy
a tanulás, műveltség, kultura áldozatot kiván,
amiként Jézus a felolvastam hasonlatban mondja,
hogy a mennyország kiépitésa önmagunkban először áldozatot, de azután kincsek nyerését jelenti ?
Tudjátok-e, hogy milyen célból egyesültünk
mi ebben a szövetségben, mely ma itt ünnepet
tart? Azért, hogy az összetartás, az együvétartozás nagy, drága, mennyei kincsét találjuk fel
ebbm. De engedjétek meg kimondanom, hogy ez
az ügy, mindnyájatok ügye, igen lassan, igen
vontatottan halad a cél felé, ahhoz viszonyítva,
hogy milyen lelkesedéssel történt ennek a beindítása. Egy történetet mondok el ennek jellemzésére :
Egy örmény lakosú városban, hol a várós
tanácsosai mind örmények voltak, egy grófaak
nagyobb összeg kölcsönpénzre lett volna szüksége.
A várostól akarta ezt felvenni. Érért beszélt a
városi tanácsosokkal egyenként, külön-külön és

mindenik megígérte a támogatási, da mikor a
gyűlésben előkerült az ügy, az egész ellene szavazott b a gróf a pénzt nem kapta meg. Da ugy
tett, mintha nem haragúInék s a tanácsbeli örményeket meghívta ebédre. Azok nagy örömmel
jelentek meg, hogy a gróf nem haragszik rájuk.
A vendégeket leültette a szépen falteritett asztalhoz, melynek közepén egy nagy üst volt. Jöttek
a felszolgáló inasok, hozták a levest, sültet, tésztát, bort, feketekávét s mind baleöntötték az
üstbe. Akkor a gróf kinálta vendégeit, de azok
vonakodtak venni. Látva ezt a házigazda, igy
szólt: Látjátok, ilyenek vagytok, ti örmények,
egyenként, külön-külön mind igen kedves emberek vagytok, aminthogy jó a leves, sült, tészta
stb. külön külön, de együtt olyanok vagytok, mint
az üstbe öntött ételek
Ilyenformán vagyunk mi is szövetségünkkel.
Ha egyes emberekkel beszélgetüok erről, mindenik helyesnek, szükségesnek tartja s fogadkozik
is, hogy ő i g y . . . hogy ugy barátja. De aatán az
összeség, a nagy átlag igen kereset vagy éppaa
semmit sem tesz, legfennebb bírál, követel és kiván.
De értsétek meg é3 igyekezzetek megértetni,
hogy az evangéliumi példázat szerint a kincs
megszerzése előbb áldozatot kiván. Hízzátok meg
ti is, az egyesek, az összesség az áldozatot és
akkor kiépíthetjük, ezt a rég szükségessé vált
szövetséget.
Ugy-e bár, ha nem vetsz, hiába vársz aratást? Ha fel akarsz jutni a toronyba, nem ugorhatsz be a torony ablakán, hanem lépcsőkön kell
fölfelé haladnod. Igy jutunk csak mi is fennebbfennebb értelmességgel, szeretettel az egymástámogatás fenséges szép nagy munkájában.
Láttatok-e, afiai, szobrászművészt, ki a durva
kőből fabotja és vésője segítségével gyönyörű szobor alakokat kéazit. Ráüt botjával vésőjére; hullnak hullnak le a kődarabok, addig-addig, mig
egyszer csak kialakul a kivánt, tervezett alak.
Tudjátok-e, hogy mi kell az ilyen munkához ?
Kő, kalapács, véső, kéz? Mind nem elég! Lélek
kell, mely alakitsa, formálja, testesítse a holt
anyagot,!
Hát ez a lélak kellene — látjátok afiai —
a mi munkánkhoz, törekvéseinkhez. Eít a lelki
kincset formáijátok, termeljétek ki egyenként mind
magatokból ker. testvéreim, hogy teljasedjék be
rajtunk: Ahol van a mi kincsünk, ott lészen a
mi szivünk.
Ürmösl József.

Van-e szükség a Földmives
Szövetségre ?
Már több mint egy éve elhangzott a szó: a
gazdáknak érdekeik megvédése céljából szervezkedniük kell. A röpke szó nem hangzott el hiába.
Néhányan, kiknek lelkében erős völfc egy jobb
jövő utáni sóvárgás, kik egy szervezett és céltudatosan gondolkodó és működi gazdatársadalmat
óhajtottak és akartak látni, munkába fogtak. Ez
a munka nem volt Bikertelen. Egymásután keltek
életre a háború alatt szünetelő gazdakörök, s
keletkeztek uj gazdakörök. A fundamentum megépítésén kezdettük. Első sorban a gazdaköröket
szerverük meg, bogy ezeknek kiválasztottjai alkossák meg az egy megyére kiterjedő magasabb
szervezetet. Igy jött létre az Udvarhely megyei
Földmives Szövetség, mely maholnap egy évi
múltra tekint vissza. Ha átgondoljuk ez egy éves
multat, talán első látásra olybá, tűnik fel, mintha
a szövetség munkája meddő é3 sikertelen lenne,
mintha hiányoznának mechanizmusából azok a
mozgató efők, amelyek idők teltével nagyobb lendületet adnak a mozgásnak. Azonban egyet nem
szabad elfelejteni. Bármily nemas galyat oltuak
is be a vad alanyba, pár évig a fa csak izmosodik, erősödik, gyümölcsöt nem hoz. A Földmives
Síövetség már első évbea gyümölcsöt hozott. Az
összeséget érintő ügyekban sikarrel járt el, egyas
emberek dolgai is több esatban elintézést nyertek.
Az agrárreformra, továbbá a most ,folyó uj adó-

zási munkálatokra vonatkozólag a gazdatársadalmat utasításokkal, tanácsokkal, felvilágositásokkal

látta el. Vitás Ügyekben jogtanácsosa szolgált
megbecsülhetetlen tanácsokkal, melyek folytán sok

vitás ügy nyert peres eljárás mellőzésével tisztázást, s bár későre tértüuk rá a gazdanapok rendezésére, a három gazdanap megmutatta, hogy
népünk kezd érdeklődni ügyei iránt.
Van-e szükség a Földmives Szövetségre ?
Ma ha megszavaztatnék a gazdaköri tagokat,
hiszem, hogy a szavazatok kétfelé oszlanának.
Igen és nem, sőt lehet, hogy ma még több volna
a nem, mint az igen.
Mindazok, kik abban a reményben léplek
be a gazdakörbe, hogy az általuk hozott anyagi
áldozatokkal szemben igen nagy anyagi előnyökhöz jutnak, végtelenül csalódtak. Az ilyen emberek látása csak az eke 8zarvá;g ér, akik mindenben csak önző anyagi érdekeiket keresik, s nem
tudják azt, hogy van fontosabb dolog, mint a pénz.
Az ily módon gondolkozó gazdakörök ezentúl is csalatkozni fognak a Földmives Szövetségben ; azok a jövőben is azt tapasztalják, hogy
keservesen kiizzadott tagsági dijuk ellenében mit
sem kaptak, az „urak" rutul becsapták. Az ilyeneknek, történhet aztán bármily nagy horderejű teljesítmény, ha közvetlen hatását nem látják, s ha
a zseb nem telik, az egész intézmény oknélküli
és semmit sem érő. Értelmes, avagy értelmesnek
vélt emberek ajkáról hallottam többször: még
semmit sem kaptunk, miért űzettünk ? S ilyenkor
lelkem eltelt keserűséggel, s ajkamra jött a kérdés, miért e meddő küzdelem, s miért pár ember önfeláldozó munkálkodása ? Azonban ha a
kisebb, de lelkes csoportot nézem, ba kezet szorítok a munkában megkérgesedett kezű emberekkel, kik nap, nap után kijelentik, „nagy kincs
nekünk a Földmives Szövetség, csak most tudjuk,
mit tesz áz, szervezetbe tömörülni," akkor nem
látom többé a kishitüeket, az aggodalmaskodókat,
hanem hiszek rendületlenül szövetségünk jövőjében és jövő nagyságában.
Miért van szükség a Földmives Szövetségre ?
Azért, hogy a szervezkedés által előnyöket élvezzünk, s azért, hogy a szövetség és a gazdaköreink
kulturális muukálkodáea folytán a lelkeket idomítsuk. Nemes versenyt akarunk a gazdakörök
közt feléleszteni, mely verseny következménye
lesz az általános előrejutás minden téren.
Olvasóköröket szeretnénk látni minden községben, ahol fárasztó testi munka után az emberek megpihenve, leikeiket felüdítik. Oivaeás,
gyakori felolvasások, ismeretterjesztő előadások
által magukat müvelik, elméjüket ékesítik. Az
olvasókör volna az a hely, ahol a gazdák közős
ügyeiket nyugodtan és higgadtan megtárgyalhatják. az esetleges ellentéteket elsimíthatják, s nem
történnének meg az olyan gyakran ismétlídó
esetek, hogy a korcsma asztal melletti tárgyalások legtöbbször a büntető birőbágnál ft jeztetnek be.
Ifjúsági egyesületeket szeretnénk látni, hogy
elvonják az ifjúságot a léha és haszontalan kedvtelésektől, s lelkében mivelődvén, apai örökét ép
testei és ép lélekkel venné majd át.
Egyéb célja is van a Földmives Stövetségnek. A mi megyénk kevésbbé termékeny, hegyes,
kavicsos hegyhátai még a legintenzívebb tulajmivelés mellett sem lennének képesek a megye
lakóit élelemmel ellátni. A lakosok behozatalra
szorulnak. A felállítani szándékolt „árucsarnok"
lenne az az intézmény, mely hivatva lenne az ellátást teljesíteni, a gazdákat jó és o'csó gazdasági
eszközökkel s egyéb közszükségleti cikkekkel
ellátni. Jó éa megbízható vetőmagvakról való
gondoskodás, a gaadák bármely termény-fölösle
geinek értékesítése az árucsarnok feladatát képezné. Az árucsamok életbeléptetésének elodázása
a gazdák kára, mert azaz 1—2 részvényvásárlás
a tulajdonosra nézve feltétlenül meghozza a kellő
kamatot, s egy jó menetű árucsarnok jövedelme
mentesítené a tagokat a tagsági dij fizetése alul.
Eddigi fáradozásunk az árucsarnok felállítása
érdekében még kellő eredményre nem vezetett.
A gazdák tartózkodása indokolatlan. Ha mi nem
segitünk magunkon, kitől várhatunk segitséget?

A Földmives Szövetséghez 109 gazdakör
tartozik. Ezek a gazdakörök több, kevesebb munkásságot fejtenek ki a köz érdekében. Ahol a
vezetők és a nép békében és egyetértésben élnek,
ahol a vezetőkben van hajlandóság és akarat a
jót és nemeset kultiválni, ott a gazdaköröknél is van
eredmény. Ahol a vezetők nem teljesítik kötelességüket, ahol a nép nein hallgat a vezetőkre, ott
eredményt nem kell keresnünk. Egyik igen nagy
hibánk a bizalmatlanság. Boldog az a község,
ahol a kö'csönös bizalom megvan.
Van aztán a megyében néhány oly község,
ahol alusznak az emberek, s ahol nem veszik
észre, hogy más világ is vao, nem csak az ő
álomviláguk, hol még nem tudják, hogy az embernek van más hivatása is, nem csak a robotolás, alvás és evés. Itt a vezetők végzetes könynyeimüségből, embertársaikkal való nemtöródésből
még odáig sem juthattak el, hogy gazdakörüket
megszervezhessék. Az ilyen vezetők nincsenek
megtelve ázzál az erkölcsi tartalommal, amelyet
ma a községek vezetőitől megkívánunk és meg
kell kívánnunk, az ilyenek robotoló munkája is,
melyet ugy a hogy elvégeznek, meddő és értéktelen.
Nincs szándékomban felsorolni a községeket,
ahol nem mozdultak meg még az emberek, ahol
még az a nóta járja: „Nagyapáinknak sem
volt gazdakörük, s mégiB megéltek" mert reményem van rá, hogy a jobb belátás ott is feléled
az emberekben s megalakítják a gazdakört. Ezekben a községekben is meg kell, hogy értsék a

vezetők, mi ma a kötelességük. Nem akarom
hinni, hogy lesz község, melyre majd nyilvánosan
kell rámutatni: ime itt az álomkór hatalmába
kerítette az embereket."
Az Udvarhelymegyi Földmives Szövetség ma
egy számottevő tényező a közgazdasági életbep,
akarjuk-e komolyan és szent elhatározással, hogy
az felvirágozván, gyümölcsét élvezzük, vagy engedjük, hogy a nagy lelkesedéssel megalkotott
szövetség közönyösségünk, léha gondolkozásunk
folytán csúfosan megbukjék ? Go!dolkozzatok csak
rajta, testvéreim, s ha gondolkoztatok, akkor a
legközelebbi tanácsülésre küldjétek el megbízottjaitokat, kik egész határozottsággel jelentsék k i :
Kell nekünk a földmives szövetség, mert mi öntudatos, haladni akaró gazdatársadalom akarunk
lenni, vagy mondják meg őszintén és leplezetlenül : Nekünk jó továbbra is a sötétben tapogatózni, ami életünk legyen csak továbbra is vakondok élet, mi már az élettel leszámoltunk, nekünk
ugy jó, ahogy az Isten rendeli.
Minden esetre adjatok utasitást megbízottjaitoknak, mert ba ti odaadástokkal, egész lelkesedéssel nem álltok a szövetség mellett, az a pár
ember, ki a szövetség és igy a ti érdekeitekben
megőrli magát, c-ak szélmalomharcot viv, nevetségessé teszi magát.
Gondolkozzatok és tegyetek ugy, nehogy
unokáitok átokkal gondoljanak a korcs elődökre.
Belátást és boldogabb ujesztendót!

Korcolesok.

belémártottam jól s tolluszárral kiigyöngetve,
ojan vakisát festöttem, hogy kacagott belé. Örvendött a koma is, hol a hasát fogta kacagtába,
hol szökdösött s a térgyit verte örömibe.
— Ejnye hóhárom keröagette, te koma, to
mahónap még a bángot is lepingálod.
— Azt éppen nem, de nagy csuda, ha ebből
visoza nem kerül a mü bángónk.
— Legén, de szeretném meglátni!
— Akkor hát ügyejjőn ide I Kied nem valami üsmereíöj embör. Azt a haszontalan, kicsi,
pilinka bajuöazát ieberetvájja, most ugy is médi,
hogy az embör magából majmot csinájjon... A
vásáron a börbécsöt kied árujja; a cédulát még
ma kied után tétetöm.
Röigel a bSrbécsöt lehajtottuk Koresz'urra.
Ojan egy se töltő oda a lábát, mind a mijéuk.
Bezzeg vót nézeje is, kéreje is elég, de miután
sokat kértünk 'érte, (haccázba tartottuk) vásárt
nem esicátuok, met nem jött vót el a gazdája.
Dél tíján esszebotlom egy szükvizi embörrel s kérdőm tölle:
— Nem látta SzöllŐ3 Autibát ?
— Hogyne láttam vóna, töszi tővé a helyet
egy jó kosdájétt s nem káp suhutt....
— Hogyne kapna, ahajt egy csórészáju, bolonforma áiul eggyet; dufla állat, nincs több ojan
az egész vásáron....
— Biz' a' fájin forma. Mingyá' idetöszöm
az öregöt
Oda is cammogott az öreg nemsokára. Nézi
a kosdát, a vakisáját. Tisztösségös távolból néztem — 8 láttam, hogy teccik az öregnek.
— Mit kér a kosdájétt atyafi ? — kérdi a
komától.
— Haccázat, — mongya a koma, a torkából erőlködve.
— Nem aboz való.
— Hát mihöz?
— Háromszázhoz. Éa is azétt attam tennap
eggyet valami részögös tolvajoknak....
— De annak észö', nem vótt vakisája ?
— A' nem vót, de külömben jó vótt.
— A vakisa is tám' ér valamit?
— Lögyöa igaza, a vakisájétt is adok százat, lögjön néccáz pöngő.
— Kevés lössz. . . .
— Elég ára
Intőm a komának, hogy üsse oda.
— No! ba aggya, aggya, ha nem, az Isten
reedöjön más gazdát....

A vakisáról.
•

Másnap röggel* elig nyitorittom ki a szömöm, az ajtón kopogtat valaki.
— Szabad — mondom.
— Pálinkás jó röggelt aggyon az Isten I
— Aggyon Isten — fogadom. Hát Istán
koma. — Hogy nyughattak, no?
— E'.őtöttük, Istennek hálá.
— Hál' Istennek . . .
— Hát a losda mícsicál?
— Bifc' én nem tudom.
— Nem tekéntenők meg?
— Megtekénthessük.
Bényituuk a pajtiba, hát éppen bé van
forduva a szögeletbe. Kifordiccsuk, fordiccsuk
erre, fordiccsuk arra, de mondhatom: jó teste
állása vót. EccÖ' csak ekiáecsa magát a koma:
— Jaj te koma, hát mü ugyanbiza mit vö
vénk ? Nézz csak ide.
OJatekéntök s hát Uram teremtőm ! a kos
dának nincs vakisája.
— No Góbé I mi lössz most evvel ? Ezt
nem vihessük a kosárodzó társaság elejibe, kikacagnának 8 pástilust csinánának rólunk.
— Lássa-e, igaza vót tennap, mikor nem
akart inni. Ezt a csúfságot a szilvórium csináta.
De hadd el Szöllős Anti... Eggyet se busujjunk
Istáu koma, ha az Isten a Góbénak nyomorúságot adott, eseöt is adott, amivel kiússzon belőle.
— Itt immá' üzhetöd az eszöd, ez nem
fajmarhának való. Tém ijen bölice szájú börbéccsel összemázanák a sergöt? Ötven pöngőétt,
húsárba, ha eladhassuk, a többi a mü kárunk.
— Hómp Köröszturon júvásár lössz, tud-e
rólla ?
— Szöllős Antiba is monta, hogy ott akar
vönni e' helyett.
— Emmá töszi, koma! A börbécsöt odateremcsük mü is. El is aggjuk, de nem böliceszájjal, hanemhát vakisával.
— Hm i Eszt má' éppen nem értőm.
— Megérti mingyá', csak jöjjön bé.
Egy fazékba vizet, abba egörfahéjjat s gá
líckövet töttem, összefőztem istenösön, — s
azonn melegön, ahogy a kosda elállotta, az orrát
* Előbbi közlemény a november 27-iki 49. számban.

Varró Elek.

— Hát immá' lögyön annyi, nem bánom;
aggyon Isten szöröncaét
Ahajt a cédulát kiálliták, a pénzt Antibá
kifizeté s a börbécsöt nagy örömmel elinditá. Ugy
mönt u'ánna, mintha örökké együtt jártak vóna....
A nyereségöt mű is elosztók s csöadösön
lépögettüak hazafelé.... A faluvéginn asszosgya
a koma:
— Ládd e Góbé, megkaptam a förödöjegy
árát, még a fenyövizét is meg s a tennapi förödésétt is jutott huszonöt pöngő.
— Az Isten aggya egésségire, de én is megkaptam a gálickó árát....
Immá' Antibát kosdástól, de a Szörkesztő
Urat <s tisztölöm, amig élők, én :
Kurta Gébé.

IRODALOM.
I. Diénes Jenő: Magduska meséskönyve. „Ugy érzem, kötelességem hirttl "adni
az erdélyi szülőknek, vájjon megtalálom-e ebben
a könyvben az — irót. Az iróban az igazi mesemosdót. Nagy örömmel adom hirül mindenkinek :
ezt is, azt is megtaláltam — . . . Meleg szivtl
apának s mesemondó készséggel megáldott irónak
a könyve ez a meséskönyv: nekem igazi győnyö
rüséget szerzett az olvasása."
Ha régebbi idők olvasói vagyunk, ez a néhány
sornyi, idéző jelben közölt vélekedés — ha még
azt is tudjuk róla, hogy az az elismert hivatottságu, hirneves mesemondótól: Benedek Elektől
származik — feltétlenül elég 'lett volna ahhoz,
hogy ezt a külsőre is tetszetős, Ízléses formájú
könyvet a legnagyobb bizalommal és megnyugvás
Bal adjuk gyermekeink kezébe. Mi azonban, modernebb kor sokat csalódott emberei, nem hiszünk
többé feltétlen-vakon semmiféle tekintélynek,
kételkedünk és „mindeneket megvizsgálunk."
Milyen öröm aztán (sajnos, mind ritkább az ilyen
örömünk) ha azt látjuk, hogy nem kellett ismét
egy csalódással gazdagodnuck.
I. Diénes Jenő könyvétfigyelmes érdeklődésBei lapoztuk végig. IEz az érdeklődés, figyelem
azonban nem a mi érdemünk —: teljesen a
szerzőé, aki azt bennünk meséi iránt ily mértékben felkelteni tudta. Azé a kedves frisseségé,
meleg és ritka közvetlen mesélő hangé, mely a
könyv minden lapjáról megérint, B a mely őt
különlegesen meseiróvá predesztinálja. Meséi közül sok a gyermekek részére oktató tanulsággal
szolgál. (A két ördög. Madarász Gyurka. A tehetetlen kislány. Nemeszünkország. A haza. A szétolvadt Ferike.) Mások az állataink életébe világítanak be egy-egy jellemző vonással (A festett
veréb. A rézfarku kigyócska. A bátor nyulak.
Jankó és Bizsu.) Sok pedig pusztán egy mesefantázia kedves leleménye. (A gyémántrét. A
tündérkirálynő utja. Furcsa gyűlés.) Azonban akár
ilyen, akár olyan irányú a mese, az a kedves
melegség, naiv költőiség, mely az ilyen mesék
legfőbb kelléke, nem hiányzik egyikből ;sem.
Együtt valamennyi pedig a kötetet alkalmassá
teszi, hogy gyermekeink besorozzák legkedvesebb
könyveik közé.
A szerző kiadásában, Kézdivásárhelyen meg-

jelent könyv bolti ára, csinos kötésben, vászon
Barokkal, 28 leu.
x. L.
Szülők figyelmébe! A női ipariskola,
mely hivatva van a mai leányokat a munkára
nevelni, hogy e nehéz időkben, a család és ön
maguk segítségére váljanak, már is igen szép
eredményt ért el szeptember óta. Gyönyörűség
látni a növendékek, szorgalmát, haladását és
munkakedvét. Az ipariskola növendékei minden
munkát megtanulhatnak, u. m.: ruhavarrást, férfiéa női fehérnemű-varrást, mindenféle himzést,
receguipurt, csipkeverést, ajour-munkát stb. Vannak növendékek, kik egész kelengyéjüket készítik
el. Beiratkozni lehet most januártól minden hónapban is. Tandíj egy hóra 25 leu. Bővebb értesítést ad a Zárdafőnöknő.

HÍREK.
Deeember 24.

Időszerű ballada.
— Mely szomorú is, vig it. —

Eljegyzés. Budik Máriát eljegyezte Lö-

Rozzant házikója
Elé kiült Balog Pal a
Szakái izáritóra.
Útját éppen arra járja
A becsüs bizottság :
No, hallja kend Pál ur,
Ha bele is ájul
Megér háza egy félmilliócskát 1
Feliért is odaadom 1
Nem ájul, de ugrik Pál a padról
— Tiz éve lesz s tavaszon —
Száz forintért vásároltam akkor I
Mi csak becsüs közeg vagyunk,
Se nem veszünk, se nem adunk —
Tovább fogunk menni;
De házának — jól megértse —
Siói az egyik hozzálépve:
Az értéke:

ennyi!

Nosza megjő kedve Pilnak
S kezdi házát kínálgatni
Föuak-fának.
De arra, ki
Pár forintért meg akarja venni,
Nagymérgesen ráreplikáz:
Ugy nem adom, — enyém a ház
S az értéke:

ennyi!

S addig mondja, kínálgatja,
Hogy 6 alább ugy sem adja,
Hisz a tírvény mondotta ki: mennyi 1
Mig maga is
Elhiszi, mit maga se hisz,
Hogy házának az értéke: ennyi 1
— Telnek napok, rá a hetek.
Mig egyszer csak nagypecsétes
írást hoz a postás gyerek.
Nézi Pálbá: jaj be ékes I
S elolvasás bölcs okáért
Felteszi az ókuláréi.
De aztán, hogy betűzgeti,
Jajra horkan s tüibs veti.
A házára friss adóba
Tizszerannyi van kiróva,
Mint amibe került neki.

*

Ettö kezdve ki a házikója
Elé nem ül Balog Pál a
Szakáiszáritóra.
De van azért, aki látja
S furcsákat lát ottaa:
Pál kezében árkuspapir, bot van —
Házát egyre kerülgeti
8 hajdonfóvel hajlong neki.
Szeme zavart, arca sárga
S — ejnye, ejnye — moad magába:
Mit is tudjak tenni?
Ha eladnom nem sikerül,
Szegény hizam dobra kerül;
De hiába I az értéke: ennyi!

És csak hajlong, motyog tovább.
Megkérdezni a baj okát
Oda gyűlnek páran:
Mit csinál kend Pali bácsi ?
De nekik is azzal áll ki:
Mit csinálnék ? becsülöm a házam,
Mert értéke:

takarékpénztár fiókintézetnek. Halála özvegyén
kivül a tekintélyes és kiterjedt Szabó, Márton éa
Váró-családokat borította gyászba. Nagy részvét
mellett temették.
Az alsósófalvi tüzkárosultak javára
az Első Székelyudvarhelyi Bőrgyár R T. ezen a
héten 200 leut juttatott hozzánk.

ennyi!

Szóljon, aki meg akarja venni I

Fmrcádi Sándor.

Szabó István meghalt. Hosszas és minden emberi részvétet megindító szenvedések után
f. hó 18-ikán Székelyudvarhelyen 77-ik évében
meghalt: Csikszentmártoni Szabó István földbirtokos, vármegyei közigazgatási bizottsági £tag.
Egyike volt ama régi, ma már kiveszőfélben levő
fajtából való magyar uraknak, akik a mellett,
hogy a régi nemes hagyományokat is hiven ápolják, egyúttal haladni tudnak a korral. Gondolkodása megértően demokratikus volt, mint elismert
hivatott gazda jó akaratú, felvilágositó tanácsadója volt a hozzáforduló népnek, mely ezért
iránta mindig kellő tiszteletet tanúsított. A vármegyei közéletben a régebbi időktől kezdve a
legutóbbig tevékeny részt vett, igazgató-választmányi tagja volt alapítása óta az itteni Agrár

rinczy János. (Minden külön értesítés helyett.)
Gagyi Pálffy Esztike (Gagy) és sepsiszentkirályi 8»ent-Királlyi Gusztáv Barnabás (Budapest) jegyet váltottak.
Fritt Károly eljegyezte Csendőr Mariskát
Székelyudvarhelyen.
Az Oltáregylet estélye. Terjedelmivel,
komolyan tartalmas voltával az eddigieket is felülmúló igen sikerült estélyt rendazett folyó hó
18 án a helybeli Oitáregylet. Az e3t jelentőségét
elsősorban kétségtelenül az érdemes, elismert
nevü kolozsvári vendégek szereplése adta meg,
de mellettük a helyi szereplők is jól megállották
helyüket. Pál István néhány komoly magnyitó
szava után, Révay György karnagy vezetése alatt,
a már megszokott precizitással és lendülettel a
Székely Dalegylet adott elő egy dalt. Ezután P.
Jánössy Bála dr., a Hírnök c. folyóirat társszarkesztője, egy, Kinizsy Pálról szóló, eposzából olvasott fel két részletet. A részletek lelkes hangja,
elbeszélői folyamatossága és könnyed verselése
nagy tetszésre talált. Hargita •Beatrix csinos zongorázása után az est legsúlyosabb
programmszáma, Hirschler Józ3ef dr., prelátus
felolvasása következett. Assisii 8zent Ferenc ős
Dante egyéniségét, kettőjüknek egymásra hatását a történetbuvár nagy tárgyismeretével, de
egyúttal a kellemes falolvasó vonzó modorában
világította meg. Koruk rettenetes züllöttségének,
elvadultságának élénk megrajzolásával bő magyarázatát nyújtotta annak az aszketikus hévnek, erkölcsi felháborodásnak, maly Dante nagy
költeményén végigvonul. A népszerű vonósnégyes
társaság (Paltzer dr., Ftló dr., Binyai és Vűízka
dr.) által szépen előadott Hayda quartettnek
nagy sikere volt. Nagy hatást keltve b3szélt P.
Tréfán Leonárd ferencrendi tartományfőnök. Az
irodalom kóros tüneteinek elítélése utáu az
egészségesebb irányzatok támogatására, a publicisztikában Bartha Miklós példányképül való
tekintésére hivta fel az írókat, s közönséget egyaránt. A sikerült estélyt a dalegylet ujabb szép
éneklése fejezte be.

Háthé János halála. Hosszas betegeskedés után f. hó 19 ibén meghalt Vargyason Máthé
János nyüg. körjegyző, 74 éves korában. Az elhunyt egyike volt azoknak a régi tipum körjegyzőknak, akik állásuknak felfelé és lefelé egyaránt jelentőséget tudnak biztosítani. A rája bízott vidék népével igazságos egyenességgel, tekintélyt-tartó módon tudott bánni B megbízható bizalmassa volt közigazgatási fölötteseinek is. Mint
törvényhatósági bizottsági tag, a vármegyei jegyzői egyletnek hosszú időn át alelnöke ezelőtt sokszor megfordult itt is, mint a vármegye székhelyén s volt szava, befolyása a várnaegye központi
irányításában is. őizinte nagy részvét mellett temették, végtisztességén — melyen a jegyzői kar
nevében Felcser Lukács körjegyző beszélt — a
távolabbi vidékek társadalmából is sokan megjelentek.
Kik az uj kormány tagjai? Több napon át tartó tanácskozások után, Take Jonescu
összeállította az uj kormány megalakítására vonatkozó előterjesztését, sselynek alapján a király
a minisztereket ki is nevazte. Miniszterelnök és
pénzügyminiszter lett Take Jonescu, államjavak
minisztere M. Vladescu, külégy Darussi, közoktatásügy Mironescu. hadügy Hóiban tábornok, belügy Camaresescu, közmüvelődé3ügyi Lukasievici,
fölámivelésügy Misu Dumitrescu,igazságügy Ştelian
Popescu, szépművészeti Dumitrescu Braila,iparügyi
Oromolu, munkaügyi Xeni, közlekedésügyi Cihodariu, erdélyi Ciius Bradiceáau. Az uj kormány
délután hat órakor le is tette az esküt a királynak. A kormány kinevezésével egyidejűleg megja-

leat a kamarát január 18-ig elnapoló királyi dekrétum. Minket, erdélyieket az erdélyi miniszter:
Caius Bradiceanu személye különösen érdekelhet.
Az uj minisztert, kinek hivatása Erdély jogai és
érdekei felett őrködni, régebbi összeköttetések fűzik a nemzeti párthoz s Maniuék felkérésére vállalta az erdélyi miniszterséget. Fontos célja, állítólag, Brediceanu miniszterségével a nemzeti pártnak
az, hogy az erdélyi prefektisi állások betöltésénél
a nemzti párt érdekei is érvényesüljenek. Caius
Brediceanu üa Octáviau Brediceanunak, a hires
bánáti népvezérnek és az atóbbi időben többnyire
külföldön, leginkább Párisban tartózkodott.

Lapunk összes barátainak, t. munkatársainknak, olvasóinknak a legboldogabb karácsonyi ünnepeket kívánjuk. Kérjük, hogy támogatásukat, jóakaratukat ne vonják meg tőlünk a
jövőben sem.
Uj orvosdoktor. Dénes Béla, Dénes Samu
itelybeli főállatorvos fia, a kolozsvári tudományegyetemen f. hó 17 ikén az orvostudományi szigorlatot letette.
A Hírnök karácsonyi száma gazdag tartalommal jelent meg. Márki Sándor dr., Hirschler
József dr. és Gyárfás Elemér dr, értekezésén kívül helyet foglal benne P. Jánossy Béla magas
szárnyalású drámája ; Jaklovszky Dénes és Tőzsér
Ferenc tartalmas, megkapó novellája. Szép költeményekkel szerepelnek Krüzselyi Erzsike, Petres
Kálmán, Csergő Tamás, Földes Zoltán, Mihály László.

Uj orvosi dijszabás. Az orvosi kamara
határozata folytán 1922 évi január 1-től kezdődőleg az orvosi rendelési dijak a következőképpen
állapíttattak meg: Egyszerű vizsgálat az orvos
rendelőjében 20 leu, egyszerű vizsgálat kint a városban 30 leu. Konziliumért mindenik orvosnak
50—50 leu. Komplikált vizsgálatok, vegyi vagy
mikroskopikus vizsgálatok a vizsgálat anyaga szerint külöi dijazandók. Éjjeli orvosi rendelés, vizsgálat a nappalinak kétszerese.

a XI. fiz. osztályban 250 leut. Kezelő tisztek, altisztek, irógépkozelők, szolgák stb. szolgálati éveik
száma, illetve az e szerint járó magasabb vagy
alacsonyabb javadalmazásuk szerint, 150—300
leuig terjedő pótlékot kapnak. E pótlékok kiutalásától kezdve azocban az eddig kapott egyéb,
drágasági, háborús stb. pótlékok megszűntek.

Sopron és vidékének hovátartozására
nézve, sok zűrzavar és huzavona után az antant,
tudvalevőleg, elrendelte végre a népszavazást. Az
erednfényt a mult hét szombatján állapították meg.
A tábornoki bizottság hivatalos megállapítása szerint Magyarország mellett 15,343, Ausztria mellett pedig 8,227 egyén szavazott. A magyar többség eszerint 65'16 százalékát teszi a leadott szavazatoknak. összesen 24,616-an szavaztak. Magában Sopronban Magyarország számára még kedvezőbbek a szavazás eredményei. Ott hetvenhárom
százaléka a szavazatoknak szól a Magyarországhoz való csatlakozás mellett. (12,327 a visszacsatolás mellett, 4620 pedig Ausztria javára.)J Amikor a népszavazás eredménye kitudódott, megkondultak Sopronban a harangok, a lakosság tódult az utcára és majd széttépték az első hivatalos hírekkel megjelenő „Soproni Lapok" rendkívüli kiadásait. A diktált békeszerződések megkötése óta — a sziléziai mellett — ez már a második népszavazás, mely, bár eredménye előrelátható volt, mégis meglepetést é3 sokféle meggondolást kellett, hogy keltsen a népek önrendelkezési jogainak jelszavát világba dobó, de kéBŐbb
arról teljesen megfeledkező antant diplomáciája
körében.
A lakásbérleti hivatal ismételten fel-

A Székely Dalegylet 26-iki hangversenye iránt máris rendkívül nagy érdeklődés nyíl*
vánul meg. A változatos és tartalmas műsor,
mely ezt az érdeklődést valóban indokolttá is
teszi, a következő : 1. Nyitány a cigányzenekar
által. 2. Hunyadi. Révffy Gézától. Énekli a Dalegylet vegyeskara. 3. Mecuette. Jelenet. Előadja
a Dalegylet vegyeskara. 4. A tüzek. Kiss Józseftől. Szavalja Révay Györgyné. 5. Velencei
gondola-dal. Medelssohntól. Előadja a Dilegylet
női kara, zongorán kiséri Maráth Aranka. 6.
Magyar Népdalok. Huber Károlytól. Éaekli s Dilegylet férfikara. 7. Melodráma: Rachel Siralma.
Arany Jánostól. Előadja ifj. Rájk József, zongorán kiséri Gansthaler Hilda. 8. Angol tánc duett.
Előadja Lőrincz Berta és Székely Árpád tánctanár. 9. Olasz népdalok. Előadja a Dalegylet vegyeskara. A programmot táncmulatság fogja kBvetni
Helyárak: Páholy 4 személyre 70 leu, oldalszék
18 leu, támlásszék I—V sor 18 leu, körszék I—
VIII. sor 14 leu, erkélyülés 7 leu, földszinti állé
8 leu, diákjegy 5 leü.
Tudomány népszerűsítés filmen. A
vérkategség következményeit mutatja be egy megrázó tragédia keretében a kolozsvári közegészségügyi államtitkárság által a megyei főorvosi
hivatalhoz küldött Világrém cimü négy felvonásos
filmtragédia, amelyet 1 és 15 bözött háromszor
mutatnak be, u?y Udvarhalyen, mint Kereszturon.
Ezzel kapcsolatban egy orvosi előadásban ismertetik a vérbategség szörnyű rombolásait és következményeit. A hires filmet dr. Lovenditi profeszszor és Gyalui Jenő írták s dr, Janovics kolozsvári színigazgató rendezésében közismert kolozsvári színészek, mint Poór Lili, Baróti Erzsi,
Fekete Mihály, Nsgy Gyula stb. játszák. Már
előre felhivjuk ugy a város, mint a vidék közönségének a figyelmét erra a tanulságos mozielőadásra, melynek jövedelme az elhagyott árva
gyermekek fölsegélyezésére szolgál. Továbbiak
majd a falragaszról tudhatók meg.

hivja ezúton is mindazokat, akik a hivatalhoz
záradékolás végett szerződéseket adtak be, akár
az ujabb időben is, hogy a szerződéseket a hivataltól vegyék át.
A ref. kollégium estélyére adakozók és
A tisztikar által f. hó 18-ikán rendezett
táncmulatság minden tekintetben jói sikerült. A felülfizetők névsorát » a nekik és a résztvevőknek
köszönetnyilvánítást az intézet vezetősége az
Egy fiatal tiszt halála. Máthé Gyu'a, vármegyeház nagy termében a polgári lakosság szóló
alábbiakban kivánja közzé tenni: Felülfizettek r
ekleveíes néptanító, 25 éves korában Székelyke- köréből Í8 nagyszámú, szép közönség gyűlt össze, Klein Sándor, dr. Gyárfás Pál, dr. Hinléder F.
Teszturon f. hó 15-ikén, a harctéren szerzett be- mely a késő éjjeli órákig jól mulatott. A jókedv Ernő, dr. Baczó Albert, dr. Imreh Domokos, dr.
tegségben elhalt. A világháború után Budapesten fokozódását a brassói katonazenekar jó zenéje, a Jodil Gábor, Balásy Sándor, Becsek Aladár, dr.
volt hadnagy.; de betegsége előhaladását érezve, kedélyes tombola-játék és ízletes büffé is elő- Borosnyay Pál, Forró Géza, dr. Göllner Béla, dr.
Gönczy Gábor, dr. Gyarmathy Dezső, Hirsch Ruhaza vágyott szülőföldjére, hol csak 10 napig érez- segítette.
dolf, Koncz Ármin, Koncz Bandi, Márk Ferenc,
hette a szülői szeretet, az otthon melegságét.
A róm, kath. főgimnázium 1922. évi Pollák Béla, Szász Mihály (Bikaf.), dr. Szöllősi
Nagy részvét mellett temették.
február hó 5 ikére, vasárnapra nagyszabású estély Ödön, Szöllősi Saasu, dr. Sebesi János. dr. Sebesi
Az irgalmai nővérek folyó hó 22-iki rendezését tervezi, mely az eddigi sablonoktól Ákos. Sz. Szakáts Péter (Bikaf.), dr. Sebesi Miklós, Sipos Béla, Szakáts Zoltán, ifj. Ugrón Ákos,
ItedveB karácsonyi estélyén Tordai G. E.-nek merőben el fog térni. Lesz színielőadás és tánc, dr. Vánky Kálmán, Vass Albert, Hegyi Péter,
sa "„Árva karácsonya" s „A Tél regéje" mely már a közönség legszélesebb köreiben keit „Hargita", dr. Hinléder F. Ákos, dr. Kassay F.
cimü daljátéka és Pailler-Fellertől a „Két anya" érdeklődést. További részletek későbbi számaink- István, dr. Mester Jenő, Németh Albert, Nagy János, Szebeni Antal, dr. Szabady Tivadar, Sámson
.énekes színmű került a szinre. Mély áhítattól s ban fognak közöltetni.
Lajos, Türk S., Ugrón Jánosné. dr. Vass Lajós,
gyengédségtől átitatott müvecskék. Az illusiót
A Magyar Nép képes hetilap karássonyi Vértes Simon, Vajda Ferenc, Zsigmondovits B ,
hatbatÓBan mozdították elő az elsőrangú dekorászáma kettős terjedelemben nagyérdskü tartalom- Bod Károly, Bartók István, Biró Aron, Bartha
ciék s ugyanerre törekedtek a kis szereplők is.
Erdélyi, Ehrlich Béla, Jancsó Béla, Imrich
mal jelent meg. Cikkeket irtak: dr. Grandpierre Zoltán,
Vilmos, dc. Mezei Ödön, Pap Dezső, Péter Gábor,
Ügyes volt Hánn Mariska daljátékokat kisérő
Emil, dr. Albrecht Lajos. A szépirodalmi mellék- dr. Persián József, Pap Z. Endre. özv. Püfi Kájátéka, különben a szinpadon is jól megállotta a
leten legjobb müveikkel szerepelnek Szabolcska rolyné, Orbán Bandi, dr. Orbán Domokos, Szabó
helyét. Megkapóan játszott Kovács Ella, Szűz MáMihály, Gyallay Domokos, Farkas Sándor, I. Albert (Ktcset), Soha Aladár, özv. Ugrón htvánné.
ria szerepében pompásan nézett ki Kovács Annus.
Diénes Jenő, Csűri Bálint, Tóth István mellett Ételnemüt és tombolatárgyakat ajándékoztak: AdA pásztorok, BZ angyalkák, az aratólányok kara
riányi Gézáué, Apfelbaum Antalné, Antal és Sipos,
Szopos Sándor a kitűnő festőművész három pom- Becsek Aladárné, Bscsic3 Józsefné, Biró Áron,
-mind nslgyon bájos volt. Nagy dicséretet érdemelpás képpel gyarapítja a Magyar Nép karácsonyi Bmalis Jenő (Bikaf.). Badő Gyula (Bikaf ), Bodnek a kedves nővérek, kik fáradhatatlan buzgaszámának szépségét és érdekes voltát.
rogi Dénss, Balázs Mihály. Balázska Károlyné,
lommal, odaadással foglalkoztak a kis növendékek
B'ilöni Viloiosné, Biró Sándorné, Balásv Sándor
A vendéglői és kávéházi árakat (Ábránf.), Biró István és Biró Margit (Betfalva),
betanításával. Az előadást f. hó 27-én, karácsony
harmadnapján a róm. kath. fiuinternátus nagyter- Székelyudvarhely városra nézve a polgármester Baczó Albertné, Bara Andor, Bedő Ö lön (Muzana),
mében igen csekély belépő dij ellenében, délután as alábbi összegekben maximálta: Husieves 1 leu Balázsi Iguácué, Binder Jolán, Boda Elekné, Bar3 órai kezdettel megismétlik. Az érdeklődő kö 50 bani, barnalnvei 2, főzelék feltét 5, üres kóczi Albertné, Beda Gyula, dr. Bőhm Jenőné,
Betegh Pál, Benkő Jézsefoé, Csató Imre, Császár
aönséget tisztelettel meghívja az intézet elöljá- főzelék 3 leu. Sülték. Marhahús főve S leu, mar- Gézáné, Ciecdőr Pálné, Csép Gergalyné, Csech
hasült 4, fatányéros (sertés) 6, borjúsült 4, szár- Lipót, Csernik Andorné, Cnky Gergely, Csiky
rósága.
A köztisztviselők és egyéb alkalmazot- nyasok 10, pörkölt, vagy tokán 3, béesi vagy Albertné, dr. Comşa, Crăciun Nicolaené, Daróczi
tak régóta vártfizetésrendezése megvalósult. Nem- naturszelet 7, rostélyos 6, sertés-sült 8, nyelv, Miklós, Demeter Józsefné, Dénes Samuné, Darzsi
Géza (Bágy). Darzsi Juliska dr. Dienes Hugóné, Dorég érkezett meg az itteni közigazgatási hivata- tormával 5 leu. Tészta. Főtt-tészta 3 leu, sült- bos Ferencné, Dragom&n D. és D. né, Embery Árlokhoz is a belügyminiszter rendelete, mely az tészta 4. Mindenféle saláta 2. Trapista vagy cas- pád, Eroszt Györgyné, Esztagár Gerőná, Felméri
erre vonatkozó intézkedést tartalmazza. E szerint, cavalsajt 5 leu. Vegyes élelmicikkek. Tejes kávéJózsef, Ferenczi Pál, Ferenczi Ferenc, Fernengel
a tisztviselők és alkalmazottak, december hó 1-től 2 leu, fekete kávé, kapucioer I SO, 1 tojás fóve, Gyula és Frigyes, Flórián Mariska, Flórián Kriskezdődő érvénnyel, havonta az alábbi fizetésszerü vagy rántva 2 50, 1 adag vaj 4, 1 adag sonka 8, tófné, Forró Gézáné, Frőhlich Ottóné, Fritz Károly, Gá'ffy Endréné, Gáspár Ferenc, Gáspár Bolpótlékot fogják kapni, eddigi állandó fizetésükön 1 adag szalámi 5, 1 adag tormásvirsli 3, tea dizsár, Gulácsi Mihályné, dr. Gyarmathy D.-né,
kívül: A IV. fizetési osztályban 700, az V. fiz. rummal vagy citrommal 4 leu. Krém likörök po- Glósz Miklósné, Gergely Jánosné, Gyarmathy Ist«sztály 1. fokozatában 750, az V. fiz. oszt. 2. fo harankint. Borseprő, szilvórium, rum 1 leu 50 vánné, György Viktor, Hangya Szöv., Hager Vilkülönlegesek 3 Cognac 2 leu. mos, Hart Anna, dr. Hartw g István, Haáz Rezső,
kozatában és a VI.fiz. osztályban 650, a VII. fiz. bani, krém likörök,
7
/ 1 0 20 leu, Leányka »/10 10, Haáz Vilmos, Htán József, Hargita Nándorné,
oszt. 1—2. fokozatában 500, 3. fokozatában 450, Borok. Leányka
7
3
asztali ó-bor Hlatky Miklósné, Huber Endrécé, Hirsch Mihályné,
& VIII. fiz. oszt. 1. fokozatában 400, 2. és 3. fo- muskatály / 1 0 20, muskatály / 1 0 10.
Hirsch Divid, Hirsch Rudolfné, Hercceg Albertné,
s
kozatában 350, a IX. és X. fiz. osztályban 300, 1 liter 15, ürmösbor 20, borfröcs / 1 0 4 leu.

Mit kell tennünkierdélyieknek, 1922Heitz Vilmosné, Iocze Kálmán, Ilyés Károlyné,
KÖZGAZDASÁG.
dr. Imreh Domokosné, Imecs Istvánné, Izsák Sán- b e n ? Ezzel a kérdéssel, amely ujesatendí felé az egésss
dorné, Izsák Lajosné, Lzákovits Bernátné, dr. Ja- erdélyi magyarságot foglalkoztatja, a kolozsvári „Napkelet.''
kab Zoltánné, Jakab Gyula. Kalicza Gizella, Kapcza szerkesztősége fordult Erdély vezető szellemeihez. A ma.
Panaszt hallottunk több községből s szól &
Károlyné, Kassay József, Kassay Gjuláné, Kálmán gyarség és a többi nemzetek vezei5 politikusait, íróit, miipanasz
arról, hogy a gazdaköri elnökök nem teszv
észéit,
közgazdászait
kérdezte
meg
arról,
hogy
mik
a
terJózsefné, Kassay Dénesné. Kertész Árpádné, Kelemen Lajos, Kis Ferenc (Hodgys), Kovács Dénes, vei a jö-. 5 esztendőre, s ezek az egybefogott tervek igy ki- tek semmit. Sajnos lenne, ha ugy lenne.
Kubánelv Márton, Kor.cz Bandi, Kun Béláné, Koncz tűnő tükreül szolgálnak az erdélyi munkaprögrammna..Felhívja a Földmives Szövetség mindazon
Tibor, Kovács Pálné. Koncz Árminné, Kovács Ist- A folyóirat gjönyörü karácsonyi kettős számában, 128 ha- gazdaköri elnököket, kik a gazdakör érdekében
ván, özv. dr. Kovács Mórné. Kökösi János. Kónya talmas oldalon, a magyarság szellemi jeleseinek legjava
Kálmán (Bágy), Lakatos Tivadar. Lányi Iuaréné, Írásait adja rengeteg szépirodalmi olvasmánnyal éa ak?uílis vagy nem akarnak, vagy valamely okból nem
ozv. dr. Lányi Imréué, Lassmann Ojzkárné, Lootz cikkel fűszerezve. A folyóirat e száma 12.- lc-uba kerül, ho- tudnak hasznos és eredményes munkát teljesíteni,
Rikhárd, Lőrinez Albertné, Lőrinczi Béláné, dr. lott egy hasonló terjedelmű és kiálitásu másutt megjelenő hogy tisztségükről mondjanak le, hadd választasLukácrffy Eiekté, Lukácffy Gyula, Löbl D., Ma- könyvért ennek az árnak a három-négyszeresét is elkérik. sák oly elnök, ki egész lelkesedéssel az ügy szolráth Józsefaé, Markovits Mát\ás, Márk Albertné,
A rodlizás ideje a hóval együtt meg- gálatába áll, kiben a tagok összesége is megbízva,
Márk Mihály (Agyagi), Márk Testvérek, Mártinovits Sz. né, Máthé Dénesié, M cu Viktorné, Muszka jött. Szorgalmasan gyakorolják is feiaőttek és lehetővé teszi, elősegíti, hogy a gazdakör felviráFereccné, Negrutz Emilné, Németh Albertné, Nó- gyerekek egyaránt, a szabad térségeken s a gye- gozzék. Egyéni hiúságnak ma nem szabad senkit
vák Dávidné, Orbán Balázs, Orbán József (Siklód), rekek egy része : az utcákon is. Minthogy azon- vezetnie, ma erős közületet akarunk látni s egyes
Orbán Miklós, Orbán Testvérek, Ordelt Jánosné, ban az utibbival a járás-kelést az utcán veszé- emberek nem lehetnek e törekvéseink kerékkötői.
Pál Gyuláaé. Pál Sándor, Pál Lajos (Bögöz), Pál
Az alsósófalvi égettek javára ujabban a varJánosné, Pá!ffy Károlyné, Pálffy Ferencné, Pá ffy lyessé teszik, a rendőrség a város utcáin, térségyasi
gazdakör 800, a felsőboldogfalvi gazdakör
gein
a
rodlizást,
korcsolyázást
szigorúan
megtilÁkoené, Pap Z. Endre, Pap Z. Eodréné, Pep Gergely, Pap D^zsó, Pap István, Pék Józsefné, Piti Pé- totta. Aki ezt mégis megtenné, büntetésre van 150 leut küldött be Szövetségünkhöz. E tettek
terné, PaífiÁron (Hodgya) Persián Jánosné,Putnoki kilátása, s arra, hogy rodliját, korcso'yáját elko- méltók derék gazdaköreinkhez.
J. né, Rájk J., Rácz Albert, Révai György né, Rendi kozíák. A síkság, az esések veszélye szempontAz országos vásár, nagy felhajtás mellett,
Péter, Réther Frigyes, Ritter Lipót, Róth J., Rad
nyák Péterné, Szabó Gézáné, Szabó Árpádué, Sám- jából a rendőrség szives figyelmébe ajánljuk az lanyha irányzatú volt, vágni való gyengébb állason Lajosné, Sándor Ignácné, Szabó Istvánné, Sán- aszfaltjárdákat is. Ezeken, különösen mikor a tok olcsó áron cseréltek gazdát. Az ökrökben nem
dor Ernöné, Szabady Tivadarné, Szász Mihályné friss havazástól megtakarítják, sokszor szinte le- volt kereslet.
(Bikaf.), Sáudor Domokos, Szabó Józsefné, Szarka hetetlen járni, még sikosabbá válnak. A takaríA mult heti piacon buza 50—55, törökbuza
Áfpádué, Szabó Nándorné, Szabó Dénesué, Szabó tással egyszerre jó volna az aszfaltot mindjárt
44— 46, árpa 38—42, zab 19—22, burgonya 10-12
György, Szabé Jáuos, Szabados és Társa, Székelydálya község, Szilágyi Ignácné, Szima Kelemenné, hamuval, fürészporral is behinteni.
leuban kelt el vékánként.
Simó Játo?, Spanyár Pálné, Serfőző Antal, SchulA szász gazdasági egyesület garantált nagy,
A szentimrei ifjúság 1922 január 5 én
ler Rezső, 5 pos Béláné, Szebeni Antalné, Székely a kath. polgári leányiskola javára tánccal egybe- aranka mentes lóher magot, ab állomás, kgraamonFeretcté, Simon Ilka, Székely Jánoscé, dr. Sebesi János és dr. Sebesi Ákos, Simó Józsefné, kötött színielőadást rendez. Előadásra kerül Bér- ként 20 leuért átvesz. Az összevásárló megérkeV-,
Schmitz Miklós, Sipos Béla, Solymossy gyógyszer- ezik Árpádnak „A Székelyföldön" c. eredeti, jeles zését tudatjuk a gazdaközöcaéggel.
tár, Szemerjai Károlyné, Soha Aladár, Siegmund székely népszínműve, melyet annak idején a M.
József, Tamás Balázs, Tassaly Józsefné, Tassaly Nemzeti Színház is pályadíjjal tüntetett ki. Az
Az Udvarhely megyei TakarékpénzLajosné, Tompa Lászlóné, Török Arthurné, Türk
ifjúság
nagy
odaadással
készül,
a
kézönség
pedig
tár tőkeemelése. Mint jelentettük, az UdvarSándorné, Trafik, özv. Ugrón Istvánné, özv. Ugrón
máris nsgy érdeklődéssel várja az előadást, ami helymegyei Takarékpénztár Részvénytársaság SzéJánosné, Ürmösy Józsefné, Wagner Irén, Válent
sik Endréné, Váleutsik Lajosné, dr. Váró Gézáné, természetes is. Hiszen arról van sző, hogy a szé- kelyudvarhelyt november 27-ikén tartott közgyűdr. Yass Lajosné, Vetési Józsefné. Vida Gyula, dr. kely nép gyermekei előadnak egy hamisítatlan lésében elhatározta részvénytőkéjének 1.000,000
Weisz Fülöpné, Verestói Imréné, Veress Györgyné, székely tárgyú darabot — a székely kultura emeleura való felemelését. A részvényjegyzési-programm
Vértes Simonná, Znkariás és Lőrinez, Zárug Anlésére.
Ez
nem
éppen
közönséges
esemény
a
szészerint, 7000 drb. részvényt boesátott ki ez a 40
tal, Zathureczki Lajosné, Zöldág Iluska, Zimny és
Persián, Zsigmondovicsné. Pénzadományt adtak: kely anyavárosban. Idegen darabot már eleget év óta működő jóhirnevü pénzintézetülik, melyet
Bakóczi Károly, dr. Hinléder F. Ernőné, Szaba- láttunk, hadd jöjjön végre egy olyan darab i?, folyó hó 22 ikéig lehetett jegyezni. A kibocsátandó
doB József (Székelydálya), dr. Szöllősi Ödön, Ágota mely egészen a miénk, mely a székely nép lelkét, részvények után a közönség körében olyan értTeréz, Balázs Ignácné, Barcsay Károlyné, özv. örömét, bánatát, küzdelmeit tárja fel. Gyönyörhető érdeklődés nyilvánult meg, hogy a részvéBartha Károlyné, Bartók Istvánné, Biró Istvánné,
Bicder Istváo, Bokor István, Bod Károlyné, Csánki ködjünk végre magunkban is, merítsünk ihletet, nyeket a jegyzési idő elaő hetében csaknem másJózsefné, Ckép Ignác, Csép Endre, Csucsi Ká- tanulságot, munkakedvet — magunkból.
félszeresen túljegyezték, ami a jelenlegi pénzszürolyné, Csillag István, Demeter Ákosné, Dézsi Istkös időben kétségtelenül arról a bizalomról tesz
vánné, Duka Andrásné, dr. Finkér Béláné, Far
bizonyságot, mellyel közönségünk e szolid intézet
Fest, t i s z t i t
kas Samu, Fekete Béni, Gyerkes Mihály, dr. Igyed
irányában viseltetik.
Balázsné, Gábos Károlyné, Gal Domokos, Gá ffy
Odorheiu-Székelyudvarhely.
Kálmán, dr. Gönezy Gáborué, Gyöifi Józsi f, GrünsR.-t. Odorheiu (Széke!yud?arhe!y)
pann Adolfné, Háberstumpf Károlyt, é, Hodor KáAs ellopott dollárok. A helybeli tör- Kiadó: a Könyvnyomda
Ceoz.: C. T. Sire».
roly, Imecs Józsefné, Jancsó János, Jakab Jó- vényszék büntető tanácsa, legutóbbi főtárgyalásán
zsefné, Jánosi Gyula, Jtszenszky Jánosné, Kassay
Odorheiui törvényszék
István, Katona Miklós, Kardáné, Kovács Jenő, 6 hónapi börtönre Ítélte Székely Véri 23 éves
Kolláth Lajos, Kovács Lázárné, Kováesnó, Kakasi fenyédi leányt., ki gazdájától az Amerikát járt C. 1014-1921.
Árpád, Kovács Gergely, Lőrinez és Válentsik, Gergely P. Sándortól — saját beismerése szerint
László Albertné, Lajos Mihályné, özv. Lántzky is — 500 dollárt ellopott. Gergelynek, ki sok
Sándorné, Metz István, Merca Károly, Macskásy
Az odorheiui törvényszék közhírré teszi*
Domokosné, özv. Mántó Jánosit, dr. Nagy Elekné, ezer dollárral nem rég jött haza Amerikából, sa- hogy Pál Zsigmond székelyderzsi lakos részéről
Nagy Dénes, N'gy Elemérné, Nagy Sándorné, dr. ját kijelentése szerint, a kára 2500 dollár, melyet az 1911: 1. t. c. 748. § a alapján előterjesztett
Orbán Dosoko*, Orbán László, Orbán Nagy és az elitélt augusztus hóban lopott volua el tőle. kérelem folytán az orosz fronton OroszlengyelTamá°, dr. Peltzer Vilmos, Péter József, Piuhái- A hiányzó 2000 dollár azonban sem "meg nem országban Í914 évi évi augusztus hó 29-én állíGábor, Szabó Gábor, Szakáts Gyu'a, Szász Mi
került, sem Székely Véri nem ismerte bí annak tólag elhalt Dénes Sándor volt székelyderzsi lakos
hály, özv. Szakáts Károlyné, Simó Matyásné, Soó
elhalálozása tényének megállapítása iránt az eljáDomokos, dr. Szopan, Szemerjai K.-né, Steinburg ellopását. Az Ítélet ollen ugy az elitélt, mint a rást a mai napon megindította és aí állítólag
Pepi, Schw chter Herm., Sinfcovits Béláné, Sepsi kir. ügyész felebbeztek. Felstbb Ítélkezésig Szé- elhalt Dénes Sándor volt székelyderzsi lakos elhaMózesné, Tamás Lajos. Tamás Gáspirné, Tállyán kely Vérit ideiglenesen szabadlábra helyezték.
lálozása tényének megállapítása iránt az eljárást
Imre, Tállyán Gyula, Tisztavári Sáudorué, Töröli
a mai napon megiuditetta és az állítólag elhalt
István. Tőrök Pálné, Truovszky Á.-nó, U; gár Jórészére ügygondnokul dr. János Domokos ügyvéd,
A szerkesztő üzenete.
zsef, Veres Erzsike, Verestói Dáaiel. Z<llmann Jáodorheiui lakost rendelte ki.
F. S A Mikulás-nspi verssel sehogy sincs szerennos. — A közönség mind adakozásával, mied az
Felhívja a törvényszék Dénes Sándort és
előadáson és az azt követő mulatságon való rész- csénk. Lekésett — ha jól emlékszem — a tavaly, s le az mindazokat, akiknek az ő életbenlétéről tudomáidén
is
Pedig
alkalmi
verset
az
alkalom
elmulta
után
kévételéve! fényes bizonyságát adta annak, hogy ez
suk var, hogy a bíróságot, vagy az ügygondnokot
a több évszázados kollégium szivéhez van nőve. zölni, csakugysn nrm lehet. Máskor szíveskedjél b írásai- Dénes Sándor életbenlétéről értesítsék, egyszersdat
—
tekintettel
a
postára
—
lehetőleg
a
hét
elején
elA tauári kar szavakba nem tudja önteni azt a hámind közöljék azokat az adatokat, amelyek
lát, melyet érez mindazokkal szemben, akik ugy indítani. B. k. ü. k. kedves családodnak s Neked. — K A . bői az ő életbenléte megállapítható, mert ellenkező
adományaikkal, mint szives közreműködésükkel A pályázatról munkatársunk is csak annyit tud, amennyit esetben a biróság a jelen hirdetménynek a „Gabiztosították az estély fényes sikerét s kellemes az idézett lapból olvashatott, s annak nyomán a cikkében zeta Oficiala" ban történt harmadszori beiktatáidőtöltést szereztek a nagy számmal összegyűlt közölt. Az említett ismertetésből kivehetőleg, az uj esz- sát követő naptól számított 3 bó letelte után
mék felvetéséről, uj alkotások kigondolásáról lehet szó.
közönségnek.
a nevezett elhalálozásának tényét a bizonyítás
eredményéhez képiest meg fogja állapítani.
Odorheiu, 1921 évi julim 5.
B r . G l ó s z M i k s a , s. k., tszéki biró.
A
kiadmány
hiteléül: F l ó r i á n , shiv. tiszt*.
A szeptember l-én életbe lépett

s SCHMITZ

Hirdetmény.

MEGJELENT!

új lakbérleti törvény és rendelet
magyar fordítása füzet alakjában
megjelent s lapunk kiadóhivatalában
kapható-

Barcsay* Károly
női- és férfidivat üzletébe

mnnnJrnnnU

a

legjobb régi míncT-

m e g e r K e z e i t S é g ü szsvs gyapott
és cérna fonál. — Nagyban is árusítom.

Eladóiét kövü motoros-malom
teljes felszereléssel, melléképületekkel együttCsak komoly vevőkkel tárgyalok.
Halmfigyi György, S z é k e l y d á l y a .

SZÉKELY

december 25.
Szám: 78-1921. hagy.

Árverési Mrdetmény.
Alulírott odorheiui notar public regese (kir.
közjegyző) közhirré teszem, hogy az O Idándon elhalt özvegy Benedek Inréné született Simén B írta
hagyatéka ügyében, az örökölök megállapodása
íolytán, a hagyatéki leltár 3—19 tétel alatt felsorolt értéktárgyakat, úgymint: két arany óra,
arany óra'ánc, gyűrök és ezüstnemüeket, az iro
dámban, Bulevardul R gele Ferdinánd (Kossuíhatca) 38. szám, 1922. évi jannăr lió 3. nap| A n délelőtt 9 órakor megtartandó nyilvános
árverés utján, készpénzfizetés ellenében el fogom adatni.
Az árverésem vevő tartozik a vételáron kivül a vásári illetéket (1%) és a forgalmi luxus
adót (15°/,) is a vételárral együtt kifizetai.
Az árverés tárgya értéknemüek, irodámban
délután 3—5 óráig az árverés napjáig megtekinthetők.
OJorheiu (Székelyudvarhely), 1921. óv decsmber 22 én.
Ur, Béla Oöllner,
notar public regese.

KÖZÉLET

7. oldal.

Virágkedvelők figyelmébe!
A n. é. virágkedveló' közönségnek
szives tulomására hozom, hogy

kertészetemet

Str. General Mosoiu-n. áthelyeztem

a SzeniferencrgiidieH K«rijlb? (uj üt)
j Ajánlok takerti szeg
jvaszi ttltefii vet igen
I tésre pár
szépsziuek
jezer darab
? ben, nagyIcsászárszamennyiségű
| káli vagyis
nemesített
j árvácskamagas törpalántát,
zsű rózsácampanulát
kat, kuszórózsákat, pirosat, feliéret és rózsazsinat. Koszorúkat, csokrokat "minden alkalomra legolcsóbb árban
elvállalok. Szives pártfogást kérve,
tisztelettel:

RUDNYÁKPÉTER
kereskedá.kertész

KARÁCSONYI #
CUKORKÁK Pallas-Lexikont
keresek megvételre. Ajánlatokat e lap kiadóhiszaloncukor és finom teasütemény legolcsóbb árban és
legjobb minőségben csakis a

'S Z I L Á G Y I -

Székelyt!dvarhelyi
fiók :
Bulevardul Regele Ferdinánd
(Kossuth-utca) 9. saátn.

vatalába kérek az ár megjelölésével.

e z u k r á s z d á h a n

Ifj tfillauyfelszerclísi izttt,
laKatos f$ gfpjaVití oikety!

Az odorheii törvényszék.
Fsoc 59-1921/6.

egy német gyártmányú

12-14 HP. benzinmotor
(üzemképes). Értekezni lehet:
Ambrus Mihálynál Odorheiu— Sz.-udvarhely
S r. H<>ria (Kornis-u!ca) 22. szám.
«osam

Órák és éSksiereSc
szakszerű Javítását olcsón
és pontosan elvállalom.

BÁNDY IMRE, ékszerész
Str. Principessa Iliana (Pelöfi-u.) 4 .
(Baló-féle üzlet).

A n. é. közönség szíves tudomására hozom, hogy

Str. Cloşca (AStila-u.) 9. szám alatt

tillasyfelszerelfel üzletet,::
gfyjaVití- Is laţatos-nSkelyt
nyitottam, hol mindennemű
e szakmába vágó ra unkákat,
gépjavításokat
elvállalok
gyorsan, pontosan és jutányos árak mellett.
Egyben szives figyelmét van
szerencsém fe'hivni Strada

Principessa Ileana
(Eötvös-u.) 4. sz. a.

Balló-f éle ékszerüzlet) nyitott

Külföldi megbízásokat
Magyarországba, Csehszlovákiába és Ausztriába,
hová e hó végén megyek, ugy kereskedői, mint
privátügyeket elvállalok.

Schönblum, Petőfi-utca

10. szám.

Egy teljesen jó karban levő

bllllard-asztal
telj 8 felszereléssel.

d á m r a ! hol mindenféle villamos égők beszerezhetők,
valamint uj villanyos-berendezéseket és javitási munkálatokat d. e. 9-12, d. u.
2 - 5 óráig elvállalok és azokat szavatosság mellett ponsan teljesítem. Szives pártfogást kér, tisztelettel

PATAKIT ELEK.

Az odorheii törvényszék, mint kereskedelmi
biróság — mivel Székelyborkereskedéa részvénytársaság a falszámolást, illetve feloszlást az
1921. évi juniui hó 10 áa tartott közgyűlésen elhatározta — falbivja a részvénytársaság hitelezőit,
hogy követeléseiket ezen hirdetmény harmadszori
közzétételétől számitott 6 (hat) hét alatt érvényesítsék.
Odorheiu, 1921 október 6 án.
D r . Szabó Géza s. k., tszéki biró.
A kiadmány hiteléül
R a d ó , s. hiv. tisztviselő.
Az Eet Hírlapiroda Marosvásárhely.

Szíjgyártók figyelmébe!
Hámok és bőráruk konzerválására kü
lönleges eljárással készfiit

BŐRZSIRT

ajánl

Bürger Albert gyári vegyészeti osztálya
Targu-Mures - Marosvásárhely.
5 kilós postacsomagolásban, fél és negyed
{dobozokban kilogrammonként 22 Lei árban
tai utánvéttel azonnali szétküldésre.

eladó

Cirn a kiadóhivatalban.

SürgSrn didi ház Is kkt

5tr. prinţul |^irc«a C?etó'fl-iitca) 31. szám.

Uj mzíw U kntcS'iizlif!:
' tiifíiiizifiMfiiiiiiieisiiiitiíiiiiii.^ifiiiiS'.r.iitt'.if'.tiir.iiii^isir.sifiuir.ts'.Ksiii
Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hojy'

, Str. Principessa Elisaveta (Beihlen-u.) 42. sz.'
alatt (a volt Barkóczy-féle halyiségbsn)

mészáros- és hentes-üzletet,
nyitottam, hol állandóan kapható'
zsír, szalonna, téli és nyári szalámi, úgyszintén elsőrendű hentesáru naponta friss készítésben.'
Szíves pártfogast kér, tisztelettel

Borbély

villanyfelszerelési iro-

Hirdetmény.

György,

mf'száros és lienles.

HaransvásárSók figyelmébe!
Tisztelettel értesítem a hitközségeket, hogy a nagyszebeni Schieb
Gépgyár Részvénytársaság

Harangöntöde

teljes képviseletét átvettem. E cég a segesvári és nagyszebeni harangöntődók átvételével száz éves gyakorlatra tekint vissza, mellyel
elérte a hangtisztaságnak és a hanganyag összeállításának azt a tökéletességét, mellyel az országban semmi más cég nem versenyezhet. E
vármegye területére már 9 harangot szállítottunk a legnagyobb megeégedésre. A megrendelők szives megkeresésére, akár szóban, akár
levői utján azonnal rendelkezésére áliok.
Előre is jelezhetem hogy a harangok árai, a napi folyó áraknak megfelelően a leg
mérsékeltebbek. Cégünk, mely oly hosszú idő alatt a vármegye tökéletes bizalmát birja, elég
garancia, hogy szolid és pontos kiszolgálást fogunk nyújtani, miért is tisztelettel kérjük
harang-megrendelés ügyében egész bizalommal hozzánk fordulni.

A Rössler és Gábor ^ f i j f t S ^ Gábor Márton.

Harangok jóságáért és hogy meg nem repednek, 10 évig szavatolok

KAR ÁCSON YI AJANDÉKÜL
gyönyörű színekben
Reiclienbergi kiállígyártmányok, u. m.:
kötött teveszőr női
táson vásárolt angol
156 cm. széles tiszta
kabátok, sapkák és
és cseh női és férfi
len-lepedő, vásznak,
sálak, csodaszép
szövetek. Hires sepszőttesek, ágy- és
nyakkendők. —
siszentgyörgyi
asztalnem üek,

törülközők, tartós
függönyök, ágy teritők
stb. apróbb ajándéktárgyak kaphatók szolid árban

LÖBL ft. Bulevardul Rebele Ferdinánd (Kossuth-u.) 25 sz,

Karácsonyi
occasio!
Ki az ünnepeket kellemesen,
családi körben akarja eltölteni,
italszükségletót okvetlenül a

Lapka Henrik

mintaszerűen berendezett raktóiáM vásárolja, a M a következő italok állandóan a
legolcsóbb gyári árban szerezhetők be:
Francia módszer szerint gyártott
Valódi Andrínyi pezsgő'
Valódi Ráciirtnös
* Valódi édes must
Valódi KiiKnltó'menti EeányKaJor
Valódi HnHUiió'tttenti Rizling bor
Valódi K&Wmenti Asztali bor
Credeţi angol Jamaica tea-rum
eredeti *** Cognac
Jó hirneVS brassói Cell-fíle

Amádé Améré
Benediktiner
Crém-likörök:
Marascino di Zara
Altvater
Barack
Cointreau
Narancs
Cacao
Meggyszesz
Curacao
Vaníllia
Chocoládé tojáscrém
Gyomorrendező
Kávé
Császárkörte
Griotte
Köményes
Chartreuse

Viszonteladóban K«dVezmínyes ár.
Tisztelettel:

Lapka Henrik
bor, szesz, édesitett italok nagyraktára
Str. Reg. Elisaveta (Bethlen-u.) 24. t

E g y egészen u j állapotban levő
c s i z m a zsevröbőr szárral eladó.
Cim a k i a d ó h i v a t a l b a n .

Megérkeztek
mappás és kazettás levélpapirok
nagyválasztékban, zsebnaptárak»
noteszek, írószerek, gombfegtékek,
selyempapírok minden színben a
KÖNYVNYOMDA RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
papír- és írószerkereskedésébe.

Uj üzlet!

Van szerencsém a n. é. közönség b. tudomására adni, hogy
ü z l e t e m e t E ö t v ö s - n . 1. s z á m
alatt megnjltoííam,
hol újonnan Bécsből érkezett
gyolcsok, zefírek, párnahuzatok,
parketok, szőttesek, fejkendök
harisnyák és mindennemű rövidáruk a legolcsóbb érakon szerezhetők be.
Febérneinü-biinzt^st o l c s ó n

Tisztelettel:
Van szerencsém értesíteni a t. közönséget, hogy szép és finom kivitelű

svájci zseb-, ébresztő, díszébresztő, valamint fali óráim
érkeztek és olcsó árban kaphatók
Állandó raktáron tartok továbbá Ízléses
arany jegygyűrűket,
köves gyűrűket, függőket, arany nyakláncokat, karkötöket, ízléses és olcsó
ezüst doublé függőket stb. stb. n
Minden e szakmába vágó munkát
jutáoyosan és pontosan teljesítek,
miért is a t. közönség szives pártfogását továbbra is kérem.Tisztelettel

Olcsó árak!

vállalok.

Schwáchter Jenö.

Karácsonyi könyvujdonság.
Megjelent éB minden könyvkereskedésben kapható :

Magduska meséskönyve.
A legbájosabb és egyben tanulságos uj gyermekmesék 8—14 év közti leányok és fiuk részére. A finom
papíron nagy. tiszta betűkkel nyomtatott 160 oldalas,
kemény tábliba, vánzonsarokkal kötött könyv bolti
ára 28 hu. — A pénz előleges beküldése esetén bérmentve küldi a szerző: Dr Ikafalvi Diciics Jenő
Kézdivásárhely. Ismételadóknak engedmény.

Karácsonyi ünnepekre
a szombatfalvi vashid mellett, Str Prinţul Mircea (Petöíi-u.) SS.sz a

ISZÁKOVITS BERNÁT

L B B O T 1 T S

Odorheiu-Székelyudvarhely, Deák-tér 12. sz.

G É Z A

vegyeskereskedégében kapható
olcsó gyári raktéri áron a legjobb
Szöllősi-féle finomított szesz, tearum, fenyővíz, finom likőrök és
gyümölcs-pálinkák,
*** Cognac

A z Első Székelyudvarhelyi
Bőrgyár Részv.-Társaság

B ŐRÜZLETÉBEN

a Florffin-féle h á z b a n mindenféle
bőrök, talpak s a b&'rüzlet keretébe tartozó cikkek ugy nagyban, mint kicsinyben
a legelőnyösebb árban kaphatók.

A vevőközönség sJyes pártfogását kéri

ZjeToo-vits

G-éza.

Szijgyártó-üzlet

Odorheiu-Székelyudvarhely, Str. Príncipessa
(e) Elisaveta (Bethlen-u.) 49. sz. alatt. <S)
g g

Értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy

szitakötő-műhelyemet
Str. Cloşca (Attila-utca) 3 2 . szám alatt megnyitottam, hol mindenfajta sziták állandóan raktáron
kaphatók jutányos áron, Javításokat is elvállalok.
Szives pártfogást kér,
tisztelettel:

Szabó

András.

•

Tisztelettel értesítem ugy a helybeli, mint a
vidéki gazdaközönséget, bogy

szíjgyártó-műhelyemet
kibővítettem. Raktáron tartok és rendelésre készítek a legjobb anyugból min
dennemü igás- és kocsikázó lószerszámot, ajánlom kilUiiő préselt lábBzárvédőimet a Jegjutányosabb álban. Elvállalok minden e szakmába vágó javitásokat, pontosan, gyorsan és olcsón.
Tisztelettel

SZŐKE ISTYÁI, SiljlWirtó

Megkezdődött a karácsonyi vásár Hirsch Rudolf divatfizletében

Olcsó árak!

Összes raktáron levő áruk, u. m.: lérfi és női posztók,
barchetok, flanellek, kretonok, zefírek, harisnyák, nyakkendők
és kötött nöi kabátok csak ezen a héten, mig a készlet
tart, olcsó árak mellett lesznek elárusítva.

