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Elöflzetésl árak :
Egrész évre
Fél évre
Uegyeá évre

160 leu.
80 leu.
40 leu.

Karácsonyi ima.
Irta: Botár Béla V. o. tanuló.

Édes, jó
Hallgasd
Esedezve
Szűnjék

Istenem,
meg imámat;
kérlek:
a bú-bánat.

Legyen mindenkinek, •
Örömkönny szemébe';
Jó nagy karaj kenyér.
Éhezők kezébe.
Legyen mindenkinek
Jó puha az ágya;
Teljék is, jusson is
Szép karácsonyfára!...

A király köszönete.
Az újonnan megalakult megyetanács nevében Mezei Ödön
dr. korelnök által Őfelségéhez
intézett üdvözlő táviratra xMezei
Ödön dr. címére csütörtökön a
kdwtkező távíraí érkozMt:
Bukarest, Király^Palota, 1932
december 22-ikén. Őfelsége a ki
rály felhatalmazott, hogy Udvarhelymegye tanácsának nevében
az Uraságod részéről kifejezett
hódoló üdvözletért köszönetét
átadjam.
C. Dimitrescu s. k.,

Őlelsége a Király magántitkára.

Hadiözvegyek férjhez
mehetnek.
Egy idő óta sokat lehetett hallani
a hadiözvegyek állami járulékaival kapcsolatban olyan hírekről, hogy ezeket
a járulékokat nem fogják folyósítani
olyan esetekben, amikor az özvegy
másodszor is férjhez Tient, vagy
legalább is nem szár.i.hatnak ezek a
hadiözvegyek fizetésjaviiásra. A semmitőszék, a legfe' iőbo biróság, a napokban foglalkozott ezzel a kérdéssel s
egy ftc'jtt esetben ugy döntött, hogy
az özvegyet férjhezmenetele esetén is
megilleti a nyugdíj, vagyis az állami
segély.
Kerületi dalosverseny. Ez év
május havában megalakult a R. M. D,
Sz. kötelékében az udvarhelymegyei
dalos kerület. Az alakuló gyíilés még
akkor elhatározta, hogy a jövő évi
pünkösd harmadnapján, Székelyudvarhelyen, kerületi dalosversenyt rendez.
Az elnökség ki is bocsátotta eziránt
a tájékoztató felhívást a tagdalárdákhoz. A jelentkezés ideje ezévídec. 3l.
Többfelől jött kérdezősködésre tudatja
az elnökség, hogy a csoportot a dalárdák maguk választják meg. Kezdődalárdák csakis a harmadik csoportban jelentkezhetnek. Nemtag dalárdák
is jelentkezhetnek : de ez a jelentkezés maga után vonja a tagok sorába
való belépést. Bármily felvilágosítással
készséggel szolgál a kerületi elnökség.

Ara 3 leu.

Politikai, közgazdasági

Odorheiu—Székelyudvarhely, 1932 december 24.
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Megjelenik szombaton reggel
Felelős szerkeszte t T O M P A X Á S Z I . Ó

újság

Szerkesztőség és kiadóhivatal;
Bulev. Regele Ferdinánd 14 szám
(V. Kossutb-utca).
Telefonszám: 34.

Megalakult a megyetanács.
A prefect törvényes kötelességének a nyilt megtagadásával akarta megakadályozni a megalakulást.
Nagy reménységgel nézett a magyar
dig dr. Kálmán József: egy állandó
előrelátás. Amit ő követelt a megyeság a megyetanács 21 íkére egybehí- választ mányi helyettes tagsági tisztségre. tanácstól, hogy t. i. szavazzon az ő
vott alakulógyülése elé. Nagyjelentőségű Dr. Hinléder másnap reggel figyelmez- jelöltjére (dr. Kálmánra) — ez maga
események és teendők vannak napi- tette a prefectet, hogy az állandó választ- ís törvénytelenség, de mindenesetre törrenden, amelyek megoldást és irányí- mányban helyettes tagsági helyre a vénytelenség az, hogy követelésének
tást várnak s bár a Magyar Párt nagy kormánypárinak nem lehet igénye, mert elutasítása miatt ő a maga hivatali
áldozatot és engedékenységet tanúsí- a paktum szerint az egyik alelnöki és kötelességének a teljesitését tagadta meg
tott a megyei választási paktum meg- egy áll. vál tagsági tisztségen kivül jogellenesen, amire mentség nincs. A
kötésénél, most mégis megelégedéssel az összes többi tisztségek a Magyar
megye népét képviselő megyetanács a
látta beigflzoltnak ezt az áldozatoi és Fúrt részére biztosíttattak. A prefect törvény és a jog alapján ült össze és
engedékenységet, mert bízott abban, a helyei tesi tisztséghez, a magyar szomorú, hogy annak az első alkahogy a paktum csendes és nvugodt pártvezetőség viszont a paktum pontos lommal ís az a feladat jutott, hogy a
légkörében sikerülni fog a legnehezebb betartásához ragaszkodott.
törvényességet és a jogosságot a várügyekben is a közérdeket szolgáló
megye első tisztviselőjével, a kormány
Meg
kell
magyaráznunk,
hogy
e
határozatoknak már az alakuló gyülé
képviselőjével
szemben legyen kénysen való meghozatala, így tervbe volt látszólag jelentéktelen tisztség feleit telen megvédelmezni.
miért
fejlődhetett
ki
o!y
erős
vita
és
véve a magyar tanácstagok részéről,
»
hogy egyhangú határozattal foglaljon ellentét, amelyben egyik fél sem akart
engedni
álláspontjából.
A
módosított
állást a - megyetanács a most folyó
A Peltzer főjegyzőtől küldött üzeigazságtalan földadómegállapításo!<kal törvény megszüntette a raportori (elő
net
nem
hozta zavarba az összegyűlt
szemben, amely életbevágó üggyel la- adói) tisztségeket. A régi törvény alatt és együtt maradt megyetanácsosokat,
punk mai száma is külön cikkben fog- valamely raportor helyett csak annak ők tudatában voltak nemcsak annak,
lalkozik ; tervbe volt véve, hogy az személy szerint meghatározott helyet- hogy a törvényességet képviselik a
adókivetésekhez kiküldött ínterímár tesét lehetett behívni az áll. választ- megyeház gyüléstermében, hanem anjellpf^ü és nem mindig a nép érdekét mányba, most ellenben az a helyzet, nak ís, hogy a megye lakosságának
szolgáló megbízottak helyett az önkor- hogy a hiányzó tag helyett a 3 he- kiválasztott képviselői, akikre százmfeyzati testület küldjön ki más, fe- lyettes (supleant) közül akármelyiket negyvenezer ember gazdasági, kiillulelősséggel tartozó ' megbizottakat, — behívhatja a prefect. Tudni. kell azt ís, rális és közjóléti ügy^ vannak - bízva.
de mindezek az égető fontosságú ter- hogy az egész megyei közigazgatás- Az együítmaradt 20 tanácsos kijelölte
vek Ja hatalmi erőszak, az elvakult nak a gerince: az állandó választ- a korelnököt s amidőn a tisztesöreg
mány. Ott dőlnek el a legfontosabb
uralkodási vágy miatt dugába dőltek. kérdések. A Magyar Párt csak ugy dr. Mezei Ödön elfoglalta a korelnöki
»
fogadhatta el a paktumot és csak azért széket, mint egy súlyos és rnegíngathatlan közm.eggyőződés szállta meg "a
Ismeretes, hogy a megyei pak- fogadia el, mert azált il biztosítva látta lelkeket az az érzés, hogy azt a sxétumban a kormánypárt, illetve a pak- nemcsak a megyetanácsban, hanem ket a törhetetlen becsületesség, a pártumot ennek nevében aláíró Bárbat az állandó választmányban való fel- tatlan törvénytisztelet s a félelemnélprefect, a maga részére 10 tanácsosi tétlen és semmi körülmények között ki küli munkakészség foglalta el.
helyet, továbbá csupán egy alelnöki nem játszható többségét is. Ha azona szenvedélyektől mentes lojáállást és egy állandó-választmányi tag- ban belemegy egyetlen helyettesi tiszt- litás. És
Mert
az ősz korelnöknek, mihelyt
sági helyet kötött ki és semmi egye- ség átengedésébe, ez n feltétlen több- a törvény által
ráruházott tisztét elfog
ség
a
választmányban
nincs
biztosítva.
bet. Az egyezményi okirat határozotaz volt az első szava, hogy a
tan kifejezi, hogy ezen két tisztségen Megtörténhetik ugyanis, hogy valamely lalta,
megalakuló megyetsnács küldjön hókivül minden más tisztség a Magyar fontos kérdést olyankor visznek állandó doló
táviratot a királyhoz, amit a taválasztmány
elé,
amikor
valamelyik
Pártot illeti. A párt intézőbizottsága
nácsosok
felállva és általános éljenezen határozottan és pontosan körül- magyarpárti tag akadályozva van (be- zéssel fogadtak
el.
tegség,
elutazás),
amikor
tehát
csak
2
írt feltételek mellett fogadta el a pakEzután a tanácstagok letették az
tumot, amelyet nemkevesebb, mint magyarpárti tag vehet ott részt s a
kétheti folytonos tárgyalások után harmadik — kormánypárti — tag esküt a korelnök kezébe, aki a tanámaga a prefect foglalt Írásba s ame- mellé behívhat a mindenkori prefect csot niegalakultnak nyilvánította és ellyet a két országos pártszervezet részé- egy negyedik — szintén kormánypárti rendelte a szavazást a tisztikar megről dr. Solomon és dr. Wüler képvíse — heiyettes tagot s akkor ezek, az választására. A titkos szavazás eredlők is hozzájárulásukkal láttak el. Még elnöklő prefecttel együtt, többségbe jut- ményeképpen elnök lett Jodál Gábor
az sem közömbös, hogy Solomon kí- nának a legfontosabb döntő testület- dr., alelnökök: Elekes Dénes dr. es
vánta — tehát a kormánypárt részé- ben. Miután a magyar tanácstagok ntm a paktum szerint, a prefect által már
ről történt az a kikötés —, hogy az adhatták fel jogos és igazságos állá - előzőleg megnevezett Salantiu Justin,
egyezményi okiratot az országos párt- pontjukat,, a prefect végül kijelentette titkárok: Frölich Ottó (S Máthé Mószervezetei? is ratifikálják. Ilyen előz- hogy a paktumot semmisnek tekinti (1) zes, kvesztorok Bartalus Izsák és Komények után a "gyár Párt intézőbi- és hatalmi eszközökkel fog érvényt \ács Lázár. ÁUandí^ válcszimányí renzottsága s a magyarpá'tí tanácsosok szer;zni akaratának. Mindjárt át ís les trgok : Sebes' János dr., Szabady
a legteljesebb jóhiszemüocggel és min- ment hivatali szobájából a gyüléste Tivadar, Szal-.átt. Zoltrn és (a paktum
denben a paktumot tartva szem előtt, rembe, ahol az összegyűlt megyeta- szerint) IJgron Ákos, póttagok : Nagy
ültek össze tanácskozásra december nácsi tPgok a gyűlés megkezdésére vá- Lajos ür., KÍ kucs Fereuc és Balázs
20 íkán és 21-ikén reggel, hogy a ne- rakoztak s a terembe bekiáltotta : »a András. Számadásosat felülvizsgáló
kik biztosított megyetanácsi tisztségre kormánypárthoz, tartozó tanácstagok (verifikáló) bizottság: Frölich 0(tó,
a jelöléseket megejtsék. A 20 íki ta- vonuljanak ki«, mire ezek a gyüiés- Jakab Antal, Kovács Lázár, N?gy La
nácskozásból dr. Hínléder ügyvezetői termet elhagyták. Néhány másodperc jos dr. és Sebesi János dr.
Meg kell jegyeznünk, hogy az
küldték ki, hogy a szavazólapok elké- múlva dr. Peltzer főjegyző jelent meg
szithetése céljából a két kormánypárti a teremben és ezt a kijelentést tette : együtt maradt tanácstagok a gyűlés
jelölt (egy alelnök és egy áll. vál. tag.) »A prefect ur azt üzeni, hogy az ala- megkezdése előtt még egy kísérletet
nevét megtudakolja a prefecttől, aki kulógyülésen nem vesz részt, az eskü- tettek a prefect megyőzésére és törez egyezményi okiratban a maga ré- letételen nem lesz jelen, csináljanak vényellenes magatartásának megváltoztatáséra : három tanácstagot küldszére tartotta fenn ezen két személy az urak, amit tetszik.®
tek hozzá, akik felkérték a gyűlésen
kijelölését. A p.'-efect nyomban, minés az eskütételen való megjelenésre,
den vita, vagy kételytámasztás nélkül
de ez is sikertelen maradt. Ezekután
közölte, hogy a kormánypárt jelöltje
Nem kell külön hangsúlyoznunk jogszerűen járt el a megalakult tanács,
az alelnöki tisztségre Salanfiu Justin, a prefect
eljárásának törvénytelensé amidőn jegyzőkönyvileg megállapítot a,
az állandó választmányi tagságra pe gét. Neki törvényes
kötelessége az ala. hogy a prefect törvényellenesen vonta
dig Ugrón Ákos. Annál nagyobb meg- kuló gyűlésen, de leg4lább
az esküle
kí magát az alakuló gyűlésből, s ami
ütközést keltett a Magyar Pánban, tételen jelen lenni. Ha a paktumban
hogy ugyanaznap este dr. Bárbat pre- nem biztosította magának az állandó dőn elhatározta, hogy a prefect mafect írásbeli közlést intézett dr. Hinlé- választmányban legalább a lehető több- gatartásáról jelentést tesz a kolozs
derhez, amelyben hivatalos rövidséggel séget : ennek nem a hivatali köteles- vári comitetul localnak és annak utján a belügyminiszternek ís.
tudatja, hogy a kormánypárt részéről
megtagadása a konzekvenciája, hamég egy harmadik jelölt is van és pe- ség
nem legfeljebb a jövőre való bölcsebb

Jon, jon karácsony másodnapján a H a m b u r g i m e n y a s s z o n y , nagy operett a Székely Dalegylet rendezésében.
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Ne csüggedjünk, hanem remélszetört lelkünket átjárta a Megváltó
születésének öröme, tekintsünk mind- jünk, kedves iparos testvérek, amikor
nyájan egy szivvel és erős hittel az megszületett a Megváltó, legyen a mi
égen tündöklő csillagok milliárdjaira, hitünk tiszta és erős, higyjük sorsunk
oda, ahol a hatalmas, mindent tudó és jobbra fordulását. Lelkünkben ezen
igazságos Isten trónol, ő bizonyára reménnyel, köszöntünk mindnyájatohallja a mi esdeklő szavunkat, a mi kat e szavakkal: adjon Isten boldog
jogos és alázatos kérésünket: »add karácsonyt 1
meg a mi mindennapi kenyerünket®. I
Az ipartestűlet elnöksége

Ipartestületi ügyek.
Országos kirakó vásárok: december hó 27-én Királydarócz, 28-án Baráthely, Nagyajta.
Iparos testvérek!
Végéhez közeledik ez az állandó
liüzdelmekkel és nélkülözésekkel tele
esztendő. A gondok és szenvedések
még soha ennyire meg nem tizedelték
•A kisiparos osztályt, mint a f. évben.
Ki tudná, hányszor kellett fenékig üríteni a keserűség poharát, melyben
nap nap után része volt, de türt és
szenvedett, vért izzadott, mint Krisz
ms, mert élt lelkében a remény, hogy
egyszer vége lesz ennek és elérkezik
a jobb jövő, mint halál után a feltámadás és újból élni tudunk, élni ugy,
ahogy kérges tenyerünk becsületes
munkája után jogunk is van az élethez. A dermesztő tél itt van és halálos félelem üli meg sziveinket, mi lesz
velünk, mi lesz családunkkal, éhező
gyermekeinkkel, s hány és hány családnál hideg a szoba, s nincs kenyér,
mert munka nincs, tehát kenyér sincsen. >Munkát és kenyeret®, —
ma már milliók ajkáról hangzik, az
egész világ velünk egy nagy kórusban
orditja e két szót, mert élni akarunk,
s nem alamizsnát, nem könyöradományt, hanem becsületes munkát kérünk, melynek nyomán megkapjuk annak eredményét": mindennapi kenyerünket. Ugy-e, kedves ipatos testvér, te
azt hiszed, hogy e nagy kórus szomorú és esdeklő szavával nem törődik senki, ugy e azt hiszed, hogy az
csak pusztán elhangzó kiáltás, amit
nem hall meg senki és te magadra
hagyatva járhatod tovább a nélkülözés és szenvedés tövises útját, amíg
koldusbotra kerülsz egész családoddal együtt?
Tedd télre az ilyen gondolatokat
és kezet kézbe téve, jöjj velünk a csendes karácsonyi éjszakába, oda, ahol a
bethlehemi pásztorok énekelnek, ahol
látod a templomi fépyt, ^honnan kihallik az orgona bugása és száll a
zsolozsma az áhitatos ajkakról: megszületett a mi Üdvözitönk. S ha ösz-
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KÖZÉLET

ROMÁN LAPSZEMLE.

Az Universul december 12-iki
számában ujabll- hadjáratot kezd. mely
ezúttal a román posta magyar alkalmazottainak az egzisztenciája ellen
irányul. Az első citkben az irja, hogy
bizonyos kitiltott magyarországi újságok a romániai posta magyar alkaltnazottainak hünrészességével mégis
bejutnak az országba. Egy feljelentés
nyomán, mely erre vonatkozott, Bireescu kolozsvári ügyész az ottani posdöntése, amely törvény erejével bír. tán helyszíni vizsgálatot tartott, melyA megyei Magyar Párt elnöksége nek során valóban meglepő tényeket
érintkezésbe lépett a csikmegyei tago- kellett megállapítania. Egész sor kitilzat elnökségével, ahol szintén fennál- tott újságot talált, melyek szalag alatt
lott ez a sérelmes intézkedés és közös érkeztek. Nyilvánvaló, hogy ezek az
újságok évek óta jőnek, anélkül, hogy
megállapodás alapján folytatták a küz- bárki ezt akadályozná. Az ügyészség
delmet a székely közbirtokosságok lé- azonnal megindította az eljárást a bűtét veszélyeztető kiróvások ellen. A nösnek talált három tisztviselő ellen
magyar parlamenti csoport magáévá hivatali visszaélés miatt. A helyzet
tette az ügyet s különösen dr. Pál Gá- azonban nemcsak Kolozsvárt ez.
Egész Erdély területén tele vannak
bor és dr. Wíller József képviselők a postahivatalok a budapesti irredenta
közbenjárására az ügy kedvező fordu- ügynökeivel, akik tizennégy esztendőn
latot vett. Ugyanaz a hatóság, amely keresztül ugy dolgoznak az ország
az alaptévedést elkövette, vagyis a bé- érdekei ellen, ahogy éppen akarnak.
az irredenta tisztviselőket azonlyegtörvényt magyarázó központi bí- Ezeket
nal el kellene bocsátani akkor is, ha
zottság, a napokban hozta meg elvi számuk több ezerre rúgna. Egy másik
jelentőségű döntését, amelyben ki- kérdés, amire felhívja az Universul a
mondja, hogy nem terhelhetők meg ü- postaigazgatóság figyelmét e cikkben,
letékegyenértékkel azok a közbirtokos- az erdélyi magyar újságok Budapestről érkező táviratainak a dolga. Egéságok, amelyeknél a vagyon tulajdon- szen jelentéktelen magyar újságok is
joga nem a birtokosságnak, mint jogi hosszú sajtótávíratokat kapnak Budaszemélynek a nevén áll, hanem az pestről naponta. Ezeket egészen bizoegyes birtokosok nevén, tehát ahol az nyosan nem fizetik meg, mert hiszen
öröklés, eladás vagy más utón való egy szónak az ára 6 lej, ami legkevesebb 100.000 lej költséget jelentene
átszállás lehetősége megvan. E döntés számukra havonta. Ezeket a táviratoalapján közbirtokosságainknak most kat nyílván a magyar kormány pénzmár kérelmezniök kell a kirótt illeték ügyi támogatásával küldi a magyar távtörlését, vagy az esetleg már befizetett irati ügynökség. Megállapítottuk, irja,
összeg visszatérítését, aminek a síkere hogy ezek a táviratok állandóan irredenta és reviziónista híreket tartalmazérdekében egyébként a Magyar Párt is nak. Ennek ellenére pedig a postameg fogja tenni a szükséges lépéseket. igazgatóság semmi intézkedést nem
tett. A. helyzet tehát az, hogy Romániában irredenta híreket a román posta
Crttf ii-iTkoí szép bútorozott szo- segítségével terjesztenek.
t y y U l O d l , ba kiadó, azonnal
*
beköltözhető. Cím a kiadóhivatalban.
A Patria december 11-íki számá— Ne mond ezt. Az énfiam sze- ban követeli a budapesti Esti Kurír
ret engem.
kitiltását. Ujabban nemcsak a sovén
— Asszony, ne káromoid az Is- magyar sajtó állott a revízió szolgátent. Miért mondod azt, mit a szived- latába, hanem azok a lapok is napben magad sem hiszesz? A te fiad ról napra ily irányban irnak cikkeket,
nem szeret s te mégis szereted őt ?
amelyek eddig mérsékelt magatartásuk
— Hl csak azokat szeretitek, akik miatt bejöhettek Romániába. Ma már
titeket szeretnek, micsoda jutalmát ve- szinte nem múlik el nap anélkül, hogy
szítek Istentől. Szeressétek azokat is, ezek a lapok ne fordulnának gyuj ó
kik titeket gyűlölnek s áldjátok azokat felhívásokban az erdélyi magyarokhoz
is, kik titeket átkoznak. Elég nekem, a románok ellen. Ismerteti a revíziós
ha az Isten Fia szeret.
Ligának azt a felhívását, melyet az
— Asszony, legyen a te hited Esti Kurír leközölt s ismételten köveszerint. A Fiu, kit az Atya küldött : teli ennek a kitiltását.
szeret téged!

Törülni kell a közbirtokosságokra kirótt
illetékegyenértéket.
Köztudomásu dolog, hogy a bélyegtörvényt magyarázó központi bizottság döntése alapján az 1931. évben a pénzügyi hatóságok nagyösszegü
illetékegyenértékkel rótták meg a székelyföldi s közöttük éppen a megyénkbeli közbirtokosságokat. A megróvás
egy-egy községben olyan óriási megterheltetést jelentett, amely egyenlő volt
a közbirtokosság teljes vagyoni tönkremenetelével. így például az Almás községre kirótt öt évi összeg, amit egy
összegben kellett volna lefizetni, megközelítette a félmillió lejt. A közbirtokosságok a kiróvás ellen felebbezéssel
éltek s a megyei Magyar Párt népirodája készséggel sietett a közbirtokosságok segítségére, elkészítvén részükre
ugy az elsőfokú, mint a másodfokú
felebbezéseket. A birtokosságok azzal
védekeztek ezen felebbezésekben s a
kitűzött szóbeli tárgyalásokon is, hogy
ilyen megróvásnak csak az úgynevezett holtkézí vagyonoknál van helye és
nem a közbirtokossági vagyonoknál,
ahol a vagyon részesedés mint egyéni
tulajdon van a telekkönyvekben is feltüntetve s ahol ezen egyéni tulajdonjárandóság öröklés, vagy adás vétel,
általában magánjogi jogügylettel való
átruházás és forgalom tárgyát képezi.
A hatóságok a,zonbar) sehol sem adtak igazat a birtokosságok •felebbezé-'
; sének, mert kötve tartotta kezüket a
bélyegtörvényt magyarázó bízottság

A Jézus járt ott.
Itta: Vajda Ferenc.

Karácsonyeste van
Néma csend borult a világra.
Sehol semmi zaj, semmi lárma. Ün
népi hangulat szállotta meg a lelkeket. Az ég ölelkezik a földdel; a tiszta,
szent ég: a piszkos, bűnös földdel.
Készül erre a szent ölelkezésre az ég
is, a föld is. Az ég angyalsereget küld
a sáros földre: ezer áldással, örömizenettel:
örülj, vén föld, mert ma született neked a Megtartó : az Ur Krisztus.
A föld hálásan felel. Szívét tárja
ki, ártatlan gyermekek ajkán keresztül:
Isten szent szerelmit Jézus hozta hozzánk.
Hogyne zengne mindig róla csak szivünk,
[szánk.
Oh, mi nagy dicsőség: Jézus a mi éltünk
Oh, csodálja föld, s ég: Isten szenved értünk.
(Magyar ének ITOO ból)

Karácsony estéjén apró gyertyák
fénye szűrődik a vak éjbe minden
házból. Csak egy píncelakás sötét:
özvegy Kuti Dénesné lakása. Ott nincs
fény, nincs csillogó karácsonyfa. Oda
nem szól az ízenet. öreg asszony:
egyedül, árván, miért is gyújtana
gyertyát? Talán, hogy kandi szemek
meglássák rideg lakását. Jobb ilyenkor a sötétség, a magány. Még a tűz
sem világol. Pedig nedves, hideg a
szobája. Egyedül van: bánatával,
könnyeivel. Férje a temetőben. Fia,
egyetlen fia — bár felette lakik —
ugy eltávolodott szivében tőle, nem
törődik vele, az édesanyjával. S az
anya még sem tud megválni a rossz
fiútól. Szereti. . . Hátha nem is olyan
rossz, ahogy ő gondolja? Az édes-

anyai szeretet oda köti a házhoz,
melyet urával együtt épített, a földhöz, melyet közös erővel szereztek,
oda köti egyetlen fiához. Ha ott
hagyná : megtudná a világ a fia hálátlanságát. Ezt nem akarja. Imádkozik, tür és remél. . .
Karácsony estéjén ez a nehéz
bánat nehezedik édesanyai szivére.
Álomba ringatja. Elalszik. Mennyei
fény ragyogja be sötét lakását. A
fényben egy jóságos alak áll előtte.
Szólítja :
— Asszony, miért sirsz? Mi bánatod van ?
A kérdés olyan meleg, olyan vigasztaló, de az asszony bizalmatlan.
— Nincs semmi bánatom. Csak
elgyötört a munka, elnyomott az álom.
— Látod, az is bánat, ha erőd
felett való munkád van.
— A munkáért sohase panaszkodtam. Ki a munkát rendelte: erőt
is adott hozzá.
— Látom fázol. Nincs fád.
— Melegít a szivem, melyet Isten
töltött meg égi tűzzel.
— De, az sincs, amit egyél. Vékádból a maroknyi liszt, korsódból az
olaj elfogyott.
— Aki táplálja az ég madarait:
gondoskodik rólam is.
— Igaz, de ruhád sincs. Rongyos
vagy.
— Aki ruházza a mezők liliomát:
felruház engem is.
— Ugy van. De mégis bánatos
vagy. Valami nyomja a szivedet. Nincs,
aki vigasztaljon.
— Az én vigasztalásom az Ur
nál van.
— De egy jó fiu is vigasztalás.
A te fiad pedig szomorúságodra van
neked. Nem szeret téged.

»

Koppanás ébreszti fel álmából.
Megremeg egész testében.
— Anyám, édes anyám, alszik e ?
Nyissa ki az ajtót.
Ez az ő hangja. A Dénes hangja.
— Nyitom, édes fiam, nyitom —
szól kí neki s az ajtó már nyitva is van.
— Jöjjön fel, édes anyám, töltsük
együtt a karácsonyestét. Van karácsonyfa is. Várják a gyermekek is.
Jánoska azt mondotta: jobban se leszek, ha nagyanyám fel nem jő.
— Megyek, édes fiam, hogyne
mennék. Az Isten áldjon meg. Tudtam, hogy te szeretsz engem.
Azzal benyúl a párnája alá. Egy
kis csomagot vesz elő. Az unokáinak
pakolta össze : néhány dió, alma, mogyoró. Szegény asszony: szegény
ajándéka,
A gyermekek boldog örömmel kaptak rajta.
De, Uram fia, milyen csodálatos
meglepetés I A csomagban csupa aranyalmát, aranydiót és aranymogyorót találtak 1
A Kuti családnak sohasem volt
ilyen boldog karácsonya.
A Jézus járt ott!

Az Universul dec. 15-íki számában vezércikkben foglalkozik a párisi
L'Information egy cikkével, amely
Emil Roche tollából származik. A cikk
szerint kétféle revízió van. Az egyoldalú s az, amelyik a népszövetségi
egyezmény 19. szakaszán alapszik. Az
elsőt elutasítja, a másikat szerinte
mind Európa, mind Amerika ma már
kívánja, mert az az uj béke alapjául
szolgáló egyezmény szövegében is
bennfoglaltatik. Roche hangsúlyozza,
hogy Franciaország nem engedheti át
a revízió kezdeményezésével járó előnyöket másoknak, s felhívja a francia
népet arra, ügyeljen, nehogy a reviziónista gondolat akár gazdaságilag,
akár erkölcsileg az ő kárára fejlődjék
kí. Az Universul ezt nagyon veszedelmes elméletnek tartja, mely alkalmas
arra, hogy a győzelem gyümölcseit
Franciaországnak és szövetségeseinek
kezéből kicsavarja. Akármilyen indokból történjék ugyanis a revízió, az
csakis a legyőzöttek hasznát szolgálhatja. Az az érv, hogy a revízió a
békeszerződések pénzügyi és gazdasági határozmányainak alapvető módosításával már meg is kezdődött, a
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arácsonyi könyvek és másféle ajándékok, gyermekek és felnőttek részére,
nagy választékban érkeztek és feliünö olcsó áron kaphatók nyomdánk boltjában.
Karácsonyi bevásárlása előtt tekintse meg dús készletünket!

cikk szerint nem áll helyt, mert hiszen a békeszerződések ezeket a kérdéseket illetően nem tartalmaztak pontos határozmányokat, hanem azoknak
a részletezését a reparációs bizottságra bizták. Az sem áll, hogy a
békeszerződések végrehajthatatlanokká
váltak volna, mert hiszen végrehajtattak és érvényben vannak. Felhívja
végül a cikk Franciaországot, álljon
ellen a revíziós törekvéseknek s védje
meg a békeszerződések érinthetetlenségének szent ügyét

A földadó-kivetés,
a mult heti cikkünkben megjósolt módon, a nagymérvű emelés jegyében
folyik. Kimutattuk néhány vármegye
adataival összehasonlítva, hogy vármegyénk földmivelő lakosságára az öt
év előtti földadójövedelem megállapítása mennyire aránytalanul súlyos volt,
most azt állíthatjuk, hogy talán Csik
megye kivételével, az összes vármegyék földjövedelme jelentékenyen alacsonyabban volt megállapítva. Mil<or a
parlamentben a kormánypárt szónokai
is a földadó jelentős leszállítását kívánták és maga a kormány is törvényt létesített a földadó-kulcsának le
szállítására, akkor nem szabad ezt a
föld jövedelmének emelésével játékká
tenni, öt év óta a föld jövedelme nem
emelkedett, hanem ugyszólva semmivé
lett. Ennek dacára a kiküldött bizottságok mindenütt emelték a jövedelmi
alapot. A bizottságoknak a kincstár
képviselőjén kívül még 2 tagja van,
akik közül egyik a vármegye képviselője kellene, hogy legyen, a másik az
adógQk közül sprsoJtajjkj^i.^.ila, ezek
ketten ugy látják, hogy a föld jövedelmét a kincstár képviselője (utasítására hivatkozva) tulmagasan akarja
megállapittatni, akkor egyszerűen szavazzák le és felebbezzen a kincstár
képviselője. Ilyen módon az adózók és
községi tanácsok legalább is a felebbezések költségeitől és nehézségeitől
lesznek megkímélve. Természetes, hogy
h.i a megyei tanács helyett interimár
bizottság működik, az ez által kiküldött tájékozatlan bizottsági tagok többnyire csak óbégatnak. Egyedül Feltser
Lukács ny. jegyző találta el a helyes
utat és szavazta le az adózók képviselőjével a kincstár képviselője által
javasolt tulmagas földjövedelmeket.
Székelyudvarhely város tanácsa
Szabó András közbirtokossági elnök
közbelépésére az emelt földjövedelmeket megfelebbezte, dr. Sebesi János
közbelépésére pedig a mezőgazdasági
kamara is.
A Székelyudvarhelyre vonatkozóan
1927 és 1932 évekre megállapított földjövedelmeket összehasonlításképpen itt
közöljük holdanként lejekben kifejezve.
I. oszt. szántó 1927-ben 430 lej,
1932-ben 400 lej, kaszáló 450, 520,
legelő —, —, kert 800, 1200 lej.
II. oszt. szántó 380, 380, kaszáló
400, 500, legelő —, —, kert —, —.
III. oszt. szántó 300, 360, kaszáló
320, 480, legelő —, —, kert 600, —.
IV. oszt. szántó 250, 330, kaszáló
280, 460, legelő —, —, kert 500, —.
V. oszt. szántó 200, 300, kaszáló
220, 400, legelő 100, 240, kert —, 800.
VI. oszt. szántó 180, 260, kaszáló
180, 350, legelő 80, 200, kert —, 700.
VII. oszt. szántó 140, 220, kaszáló
180, 280, legelő — — , kert —, 600.
Vm. oszt. szántó 1927 ben 140
lej, 1932 ben 170 lej, kaszaló 130, 230,
legelő —, —, kert —, 520.
Legsúlyosabb a legelőjövedelmek
több, mint hétszeresre való emelése
(lOO-ról 240-re és öO ról 200-ra).
Homoródalmáson a legelő jövedelmét holdanként 250 lejben állapították meg. Egy hold arányjog tulajdonjogának forgalmi értéke jelenleg
70—80 lej s hogy lehet ekkora vagyonnak egy évi jövedelme 250 lej ?
Ha a legelőjövedelem értékelések így
maradnak, összes közbirtokosságaink
teljesen tönkre mennek.

Decemberben kell kérni a választói listába
való felvételt.
A belügyminiszter felhivást intézett az összes közigazgatási
hatóságokhoz, elsősorban a prefectusokhoz, a választási listák
összeállitása tárgyában. A miniszter hangsúlyozza, hogy december
havában kiegészitendők a választási lajstromok és felhivja az illetékes hatóságok figyelmét ennek a munkának lelkiismeretes végrehajtására.
E miniszteri felhívástól függetlenül is, ismételten felhívjuk a
magyar polgárság figyelmét arra, hogy ezekben a napokban, december havában, lehet érvényesíteni a választói jogosultságot. A
névjegyzékbe most irják be azokat, akik eddig kimaradtak, vagy
akik eddig nem voltak felvehetők, igy például azokat is, akik a
huszonegyéves életkort most érték el. A névjegyzékbe való felvételt személyes jelentkezéssel kell kérni a községházán, illetőleg a
városházán. Jelentkezni december végéig lehet. Akik kimaradnak
a decemberi összeírásból, azoknak a jövő évben nem lesz választójoguk. Akiket az eddigi összeírások alkalmával kihagytak a névjegyzékből, azok is most szerezhetik meg a választói jogot. Ha
valakit kérése ellenére sem vennének fel a választói névjegyzékbe,
annak joga van január hó folyamán a járásbírósághoz beadandó
bélyegmentes felebbezésben kérni a felvételt. A Magyar Párt népirodája díjmentesen áll bárkinek szolgálatára ebben az ügyben is.

Uj előfizetési felhivás.

Hl IR £

Dec 23

Január elsejével uj előfizetést
Vezércikkünkhöz. Mai ünnepi számunk vezércikkét egy 15 éves ifjú
nyitunk a SZÉKELY KÖZÉLETRE,
vármegyénk egyetlen magyar politikai irta. Egy kis háromstrófás vers — és
mi elsőhelyre, karácsonyi cikknek tetlapjára. A lap előfizetési diját újból tük azt, mert azokat a gondolatokat,
leszálliijuk,. ülkalmazkodvcí ezáltal a eszméket és vágyakat, melyek az emleromlott gazdasági helyzethez, ugy, ber érméseit e siient ünnepen uraliák,
hogy január l étől kezdve egész évre — mi sem tudtuk volna szebben, melegebben és tömörebben a vezércikk
120 lej, félévre 60 lej lesz az előfize- rendes formájában sem megeleveniteni.
tési dij s aki az egészévi előfizetési diAz adóhátrálékosok részére 20 íkáig
jat január havában előre kifizeti,
megadott fizetési kedvezményt, a pénzannak 20 lejt nyomban visszatérnünk, ügyigazgatóság közlése szerint, a korvagyis megelégszünk 100 lej egész évi mány dec. 31 ikéig meghosszabbította.
előfizetési dijjal, ha megelőző időből
Sajtóper. Jodál Gábor dr. ügynincsen hátráléka. Ezzel a kedvezmény védi kamarai dékán, megyei magyarnyel is lapunk minél szélesebb kör- párti elnök sajtópert indított a Harc. lap szerkesztője ellen azon
ben való olvasottságát akarjuk elérni gita
példátlan és útszéli hangú rágalmak
és biztosítani.
miatt, melyekkel a lap a városi válaszMinden jó magyar embert kérünk, tást megelőző napon kiadott rendkísiessen előfizetésével a Székely Közéletvüli számában kedveskedett olvasóínak.
támogatására.
A Polgári Önképző-Egylet temetA Seékely Közélet
kezési pénztara értesíti tagjait, hogy
szerkesztősége és kiadóhivatala. Beránek Gusztávné elhalálozott tag
után a befizetések f. hó 25-én d. e.
10—12 és d. u. 3—5 óráig lesznek
az
egylet helyiségében s egyúttal kéri
CSILLAGOK.
a hátralékok befizetését is.
— Irta: P. Bodó László. —
X Emeleti lakás kiadó, 4 szoba,
konyha és mellékhelyiségekkel január
Csillagok, fényes csillagok.
1-től.
Ti égi gyöngyszemek.
Aranyos lányok.
Óh szóljatok hozzám.
Szóljatok, vagy ha nem is szóltok.
Tekintsetek felém.
Hisz arany arcotok
Én sokszor bámulom.

IV-ik hozás az
állami osztálysorsjátékon
1933 január 9 - 1 0 .
Még vásárolhat osztálysorsjegyet
az árusítóknál:
Papp Ferenc bankigazgató, Udvarhelymegyei Takarékpénztár,
LIbrária Minerva, Orbán-tőzsde.
Ne fogadjon el csakis Révész
Ernő-cégnyomással ellátott szerencsés sorsjegyeket!
Szilveszteri teaestélyt rendez a
Jótékony ^őegylet. A helybeli Jótékony Nőegylet, néhány előbbi év kedves szokását követve, Szilveszter estéjén ez évben is, tánccal összekötött,
teaestélyt rendez a Magyar Pártotthon
helyiségeiben. A Jótékony Nőegylet az
ő nyilvános összejöveteleinek rendezésével, tudvalevőleg, kettős célt akar
szolgálni: kevésbe kerülő, szolid és
barátságos hangulatu szórakozást nyújtani az összejövetelen megjelenőknek,
s egyúttal a jövedelemből önmagának
módot teremteni ahhoz, hogy a nevével is vállalt eszményi feladatának
megfelelően : jótékonyságot gyakorolhasson, minél több szegényen, szerencsétlenen segíthessen. Az egyletnek ez
a kettős célja a múltban közönségünknek lelkes megértésével találkozott,
amit ez estélyeknek rendszerinti meleg
sikerei matattak meg. Mennyível inkább szükséges most, mint bármikor,
hogy ez a megértés, s ennek nyomán
a szilveszteri estély sikere el ne maradjon! Talán soha ilyen nehéz nem
volt a gondunk, a szomorúságunk,
amely megkönnyebbülésre vár s talán
soha ilyen keserves nem a szegénység,
amely segítség után esenkedik. Aki
teheti, el ne mulassza tehát megjelenni
a Jótékony Nőegylet szilveszteri teaestélyén, hogy ezzel feledhetetlenül kedves szórakozást biztosítson önmagának, s hozzájáruljon ahhoz, hogy a
szegények, a rászorultak tenger keserve bár néhány cseppel apasztható
legyen 1
Uj orvosdoktor. Lootz Ernőt a
mult héten orvostudományi doktorrá
avatták. Az uj orvos legifjabb öccse
Lootz Frigyes dr. vármegyei főállatorvosnak.
Halálozás. Özv. Nagy Jánosné
Barkóczy Ilona, 65 éves korában, f.
hó 22 ikén, városunkban elhunyt. A
megboldogult, aki nemrég elhalt férjével harmónikus, példás családi életet élt, megható módon, 8 hónapi állandó szomorkodásban töltött özvegység után követte a halálba a derék
Nagy Jánost. Halála a város egész
társadalmában mély részvétet keltett.

Kérjen árajánlatot.

Tekintsetek felém,
Ti, égi lángszemek.
Ömöljék lelkembe Jénysugár —
S mig arany fényetek csillog benne,
Vig dallamok leplezzék bánatomat.
Csillagok. Fényes csillagoki
Itt a mélyben az élet
Egy sötét éjszaka.
Melyben szemetek nem ragyog.
Csak Dante poklának lobog lángja,
S mi benne jajgatunk !
így esdeklem hozzátok, égi lánykák.
De ti nem szóltok, nem tekintetek rám,
Hanem mint a villám egyszerre
Zuhantok le a végtelenből hangtalan,
S mi lesz belőletek.
Csillagok, fényes csillagok ?
Megnémult kőtömeg!

>
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Rendkívüli k e d v e z m é n y e s

karácsonyi vásár van
Ordelt János-cégnél.

Szép ajándékot kap minden vevő.
Már
50 lej vá«árlásnál 1 levél stoppolót,
100 „
„
1 szép Yo-Yo.t,
J50 „
„
egy szép gobelin-képet.
Karácsonyi i r j e g y z é k .
Férf! zoknik már 8, 10, 15 lejtSl.
Női divat-harisnyák
20 lejtől.
Gyermek harisnyák, keztyűk, pulóverek,
kézimunkák és kézimunka- anyagok.

Nagy választék! Olcsó árak! Szolid kisaolgálás !
A Hamburgi menyasszony. A Székely Dalegylet által karácsony másodnapján rendezett operett előadás iránt
ugy városunkban, mint a környékén
nagy érdeklődés mutatkozik. Az előadás sikerét a svereplők telkésiültsége,
az egylet szimfonikus zenekara, díszletei és a korhű jelmezek fogják biz
tositani. Az előadás kezdete pontosan
8 óra, tekintettel a darab terjedelmére.
Jegyek Kassay Domokos szücsüzleté
ben, karácsony első és másodnapján
délelőtt a Bukares^ kávéházban, este
pedig a pénztárnál kaphatók. Előadás
után reggelig tartó táncmulatság lesz.

Isten igájában,
Jéznsfaragó ember,
Nyírő József könyvei nyomdánk
boltjában olcsón kaphatók.
Az erdélyi irodalom e hatalmas
tehetségű elbeszélőjének kötetei
nagyon alkalmasak arra, hogy a
közeli karácsonynak is kedves és
maradandó értékű meglepetései
legyenek. .
X Uj ügyvéd. Máihé Dénes nyug.
járásbíró, az odorheiui járásbíróság
volt vezetője ügyvédi irodát nyitott.
Az irodát lakásán, Bul. Regele Ferdinánd (volt Kossuth utca) 57 sz. alatt
rendezte be.
Felhívás. F. év tavaszán felszenteltük báró Orbán Balázs síremlékét
a Szejkefűrdőn. Talán még sokan emlékeznek a megható ünnepségre, azt
azonban bizonyára kevesen tudják,
hogy a síremlék költségeiből még
300Ó lej kifizetetlen. A becsületes iparos, aki a mutikát elvégezte,
türelmesen várt mostanig. Tovább
várnia már lehetetlen. Mit tehetünk
most ? Az emléket felállíttató bizottságnak nincs honnan elővenni, egykét ember nem áldozhat ma ekkora
összeget. 150—200. an adjunk hát öszsze 10 és 20 lejeket. Erre kérjük
mindazokat, akik előtt a legnagyobb
székely emlékezete kedves és értékelni
tudják az ő munkáját. Adományok
pénzben vagy bélyegbea Sigmond József lelkész cimére küldendők. Odorheiu (Székelyudvarhely Str. Pr. Eli
saveta No. 51) Adományok e lapban
nyugtázva lesznek.
Nyiivanos köszönet és nyugtázás.
A Polgári önképző Egylet temetkezési segélyalapja az elhunyt feleségem
után jaró temetkezési járulékban 8000
lejt fizetett ki, mely összegnek a felvételét nyilvánosan is elismerve, ezúton is köszönetet mondoií az egylet
vezetőségének a gyors és pontos kifizetésért Beránek Gusztáv.

Kórelem. A székelykereszturí unitárius főgimnázium felsőbb tagozatának további zavartalan működéséért
alakult iskolafenntartó bízottság — vállalt anyagi kötelezettségei zavartalan
teljesithetése érdekében — az intézet
jóbarátait és véndiákjaít, mint jóltevőket, alázatos tisztelettel arra hívja
fel, hogy az intézet elöljáróságához
annak idején irásbaVi is benyújtott s
kötelező nyilatkozatokban lefektetett
összegeiknek ezen iskolai évre eső
részét, a netalání hátrálékaikkal együtt,
kegyeskedjenek az intézet pénztárába
beutalni. Mindazokat pedig, akik az
elmúlt évben kötelező nyilatkozat benyújtása nélkül is adakoztak a felső
tagozat céljaira, hasonló tisztelettel
kérjük adományaik ezévbeni megismétlésére. —- Székelykeresztur, 1932
december hava. Az iskolafenntartó
bizottság nevében : Dr. Elekes Domokos s. k., iskolafenntartó biz. elnök,
Ütő Lajos s. k., iskolafenntartó biz.
titkár.
Karécsonyi házieslóíy. A helybeli
csizmadia ipartársulat 27 én, karácsony
harmadnapján este 8 órai kezdettel
nagyszabású karácsonyi háziestélyt
rendez, amelynek műsorát Varró Elek
»Petőfi költészetéről cimü előadása
fogja kitölteni, a Ref. Dalkar és elsőrendű
szavalók és én«k«eek közreműködésével. Műsor után tombola (főnyeremény
egy gazdagon díszített karácsonyfa) s
táncmulatság reggelig. Belépti dij 5
lej. Ez igen érdekesnek ígérkező kulturestélyre az érdeklődő közönséget
szeretettel meghívja a társulat veze
tősége.
Köszönetnyilvánítás. Ezúton is a
legszebb és leghálásabb köszönetünket tolmácsoljuk nagys. Zimny Ferenc
urnák, aki 2 szekér fával és egy magát megnevezni nem akaró jótevőnknek, aki 1000 lejjel enyhített fizetés
nélküli, nehéz helyzetünkön. A jó
Isten térítse vissza nekik ezerszeresen
és adjon örömökben gazdag, boldog
karácsonyi ünnepeket 'és szerencsés,
áldásdüs újévet 1 Irgalmas Nővérek.
A Romániai Munkások Rokkantsegélyező és Nyugdijegyletének teme.svári központja közií, hogy a 26 hétnél többel tartozó törölt tagok visszavételére december 5 ikéig adott határidő nem hosszabbítható meg. Felhívja
a központ az összesfiókokat, hogy a
törölt tagoktól most már semmi körülmények között se fogadják el a tagsági
dijat, hanem figyelmeztessék őket,
hogy visszavételüket Írásban kérjék a
központtól, amely kérvényben indokolják meg, miért nem fizették pontosan
a tagsági d'jakat.

Ha elegáns és szép cipőt
akar vásárolni, ugy keresse fel

Dobrai Károly

cipő üzletét, ahol a legkényesebb
igényeket is kielégítő dús választék áll rendelkezésre Ugyanott
mérték utáni megrendelések vételkötelezettség nélkül készülnek.

m

KÖZÉLET

1932 december 24.

A f hó 28 íki tátrai kirándulás,
A vármegyei szeszraktár f. hóamelyet az Orbís utazási iroda szán- 25—26-ikát kivéve, nyitva tartandó.
dékozott rendezni, a deviza-nehézséSzabad líceumi előadás. A hely
gek miatt, elmarad.
beli Polgári Önképző Egylet folyó h<>
A zeteiaki igényjogosultak ügye. 18 án, vasárnap délután kezdte m-'g az
A Hargita legutóbbi száma szerint uj téli időszakra tervezett előadás soRéti interpellációjában a zeteiaki köz- rozatát. A több mint 120 főből álló
birtokosság igényjogosultjai részére hallgatóság előtt Gyerkes Mihály líc. bi
legeltetést és faízást követelt, miután zottságí ügyvezető mondott beve^eiő
azokat az agrárreform alkalmával 3>kí- beszédet, érdekesen fejtegetve az »é!etsemmiziék.« A való tényállás az, hogy revalóság* értelmét és előnyeit, s hogy
a kisajátítási tárgyaláson az igényjo- az erre való nevelődés ezeknek a szagosultak képviselői jelen voltak s ugy badlíceumi előadásoknak is egyik főegyeztek meg a birtokossággal, hogy feladata. Utána Ópra Benedek róm.
külön névre szóló részt nem kérnek, kath. főgimnáziumi tanár emlékezett
henem elfogadták, hogy minden igény- Arany Jánosról, a nagy költő halálájogosult részére 2 marha legeltetése, nak 50 éves évfordulója alkalmából.
tűzifa és épűletfa szükséglete bízto Kitűnő előadása közben Aranytól kölsítva legyen. Míndezideig 'nem is volt teményeket szavaltak: Lájber Einő,
panasz az igényjogosultak részéről, Elekes Pál, Imecs Béla, Szentes József,
amig a választással kapcsolatos igére- Képíró Lajos és Máthé Sándor róm.
'tek nem kavarták fel a nyugalmat és kath. és ref. legényegyleti ifjak, helyea békét. A birtokosságtól elvettek 2000 sen és érteln^esen.
sikerült szabad
holdat így ís, abból kapott a város líceumi előadás nagy jelentőségét, a
1700-at, s kaptak Kadícsfalva, Szent- közönség soraiból Bíró Lajos főgimn.
király is. Ezt szívesen adták volna az igazgató méltatta, kifejezve a hallgatóigényjogosultaknak s még ma ís meg- ság elismerését a szereplők kiváló telkaphatnák, különösen a várostól, mert jesítményéért. Indítványt is tett, hogy
a felmérési és birtokbaadási költségek a jövő évi előadássorozatba vegye fel
holdankínt mintegy 1000 lejre rúgnak a bízottság a rní nagy embereink:
s azt a város nem igen tudja megfi- Gyertyánffy István, Felméry L^jos,
zetni s nem is akarja.
Jakab Elek, Fülöp Áron stb. ismertetését és az idevaló költők költeményei- ,
Karácsonyfa-ünnepélyek a hely- nek szavalását ís, hogy közönségünk
beli ref. egyházban. Kedves kará • a saját vérünkből származó jeleseincsonyfa-ünnepélyeket rendeztek 18 íkán ket is közelebbről megismerje. A köa vasárnapi iskolákba járó gyermekek vetkező előadást Bányai János tanár
részére a vasárnapi iskolai vezetők és fogja tartani »Udvarhely, mint idegena városi bibliakörbe járó ref. cseléd- forgalmi központ* címen, míg az ifjúlányok részére Vajda Ferenc tb. es- ság tagjai Fülöp Áron költeményeiből
peres. Mindhárom csoportnak külön fognak szavalni.
ünnepélye volt, amelyen a gyermekek
Sulyss égési sebeket szenvedett
szépen énekeltek, karácsonyi verseket
szavaltak s jeleneteket adtak elő. Kü- f. hó 18 íkán reggel Pásztor Ernő
lönösen meglepő volt a székely rtáhába nyomdásztanuló, amint a vármegyeöltözött cselédieányok sok hosszú és házán levő Minerva-nyomdában foglaértelmes szavalata, szóló- és közös latoskodva, a kályhába be akart gyújéneke. A műsor végeztével ugy a gyer- tani. Hogy a tüz hamarább égjen, arra
mekek, mint a leányok egy egy kis egy üvegből benzint öntött,de ez valamikarácsonyi örömben is részesültek a képpen a ruhájára loccsant, s azt is
jókedvű adakozók adományaiból. A lángra lobbantotta. Az ijedelmében a
vasárnapi iskola célja, hogy Krisztus- megyeház udvarára kirohanó nyomhoz vezesse az ifjúságot. Vajha meg- dásztanulót Bárbat prefect felesége
értené a magát marcangoló emberiség, látta meg, aki az előhívott Orbán Alhogy nincs számára más csillag, csak bert kapussal elfojtatta a fiu égö ruaz, amely a bethlemi jászol felett ra- háinak tüzét, s őt magát kórházba
gyogott és nincs más Megváltó, csak szállíttatta, ahoi, hir szerint, gyógyuaz isteni Szeretet, amely Krisztusban lófélben van. Azonban a gyerekre
megjelent s a keresztan érettünk szen- nézve, égési sebein kívül, nagy szerencsétlenség, hogy egyetlen ruháji
vedett.
égett össze, amelyet a maga és családja
szegénysége miatt, önerejéből pórolni
nem tud. Atyja, Pásztor Miklós teAki karácsonyfadissek,
hát a jószívű emberekhez fordul, kérve,
cukotka csomagoló papírok váhogy aki teheti, őket akár némi pénz
adománnyal, akár valami, a fiur^i ta
sárlásánál takarékoskodni akar,
láló ruhadarabbal megsegíteni szíveslegjobban teszi, ha ezeket a
kedjék. (Lakásuk : Fábián-telep, .Srr.
Könyvnyomda R.-T.
Príncípesa Elisabeta 64.) Pásztor Ernő
14 ík évében járó, erőteljes testalkatú
boltjában vásárolja meg.
fiu
Atyja egyúttal ezen az uton ki
Cukorka csomagoló papirok kévánta köszönetét kifejezni az Oltáregyszen, felvágott állapotban kap
letnek, amely nekik a baleset után
hatók.
100 lej segélyt küldött.
Meghivó. A helybeli róm. kath.
Legényegylet f. hó 27-én, karácsony
harmadnapján este 8 órai kezdettel
diszgyülést tart a főgimnázium tornatermében. Az estély kiemelkedő pontja
az Erdélyszerte ismert nagy szociológus, Baráth Béla dr. theológíaí tanár
szociális kérdé.sekről szóló beszéde lesz.
Programm: 1. Legényegyleti induló.
Énekli a legényegylet. 2. Bevezető beszédet mond Balázs András leg. egyl.
igazgató. 3. Szociális kérdésekről előadást tart Baráth Béla dr. theológíaí
tanár. 4. Énekel, zongorakísérettel B.
Sólyom Ediíh. 5. Szaval Szentes József. — Ezen es élyre mindenkit szeretettel meghív a legényegylet. Szeretetadoinányok, fűtés és viiágitás költségeire, köszönettel fogadtatnak.
Szülői crtekfzlet volt f. hó 18 án,
vasárnap d. u. 5 crakor a ref gyak.
elemi iskolában, ahol Benkő József
igazgató ismertette a szülői értekezletek célját és jelen ő^égét. Gecző Margit tanítónő értékes felolvasást t.- nőtt
a szülők kötelességeiről, Ezt követte a
közös megbeszélés, melynek során
élénk eszmecsere fejlődött ki a szülők és az iskola vezetősége között a
pontos iskolábajárásról és ennek akadályairól. Végül a gyűlés a következő
értekezlet idejét a jövő évi január hó
utolsó vasárnapjára tűzte ki Ezzel az
értekezlet véget ért és a szülők azzal
az érzéssel távoztak, hogy ezen érte
kezletekre sz,ükség van és hogy minél gyakrabban kell ilyeneket tartani
gyermekeink nevelése érdekében.

Könyvnyomda KtieifVémytire-'-'íü Odorluiiu—Székelvudvarhelv.

Erdővidék gazdaközönsége Is gvümöicstermelésl tanfolyamot szervez. A
megyében már rendezett más hasonló
tanfolyamok síkerén felbuzdulva, az
erdővidéki gazdák is egy 10 napos
gyümölcsterir.elésí, baromfitenyésztési
és méhészeti tanfolyamot szándékoznak rendezni Olaszteleken. Az előkészítő bizottság felkerte Gyerkes Mihály
gyűmölcstermelési szakértőt ezen tanfolyam előkészítésére. Mint értesülünk,
a tanfolyam szervezése érdekében de
cember hó 30 án, pénteken d. u 3
órai kezdettel Olasztelek, Vargyas, Alsórákos, Száldobos, Bardóc, Erdőfüle községek gazdáinak es iskolázott vezetőinek részvételével Olaszteleken nagy
gazdagyűlés lesz, melyen Gyerkes Mihály a gyümölcsternielés fontosságát,
Bányai János geológus pedig az éghajlati és talaj viszonyoknak a kérdésben való fontosságát fogja ismertetni, majd a gyűlés megállapítja a
tanfolyam megszervezésének módozatait. Terv .szerint a gyümölcstermelési,
baromfitenyésztési és méhészeti tanfo
lyam január hó 16—25 napjain less
Olaszteleken. A bögözi, kiválóan sikerült, kis gazdasági tanfolyam után, az
erdővidéki gazdasági szervezkedés hasonlóan népünk tanulni vágyását igazolja s az mindenképpen dicséretet és
teljes sikert is érdemel.

K

íadó három szoba, konyha, kűlör>
udvarral, a Malom utcában a malomnál.

Kiadótulajdonos: a Könyvnyomda R-T
OJorhelg-Sz » kely t clTartely.

