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JEGYZET 

Eltávolítják DB ost már a mille-
náris emlék, oroszlánjai nélkül, még 
eddig megmaradt részét: a szobor ta-
lapzatát, és az annak közepén kiemel-
kedő kőoszlopot is. Az emléket az 
ezredéves kiállítás alkalmával lelkes 
gyűjtési akció eredményéből teremtet-
ték meg és lelkes külsőségek közt 
leplezték le. Az emlék azóta a néhai 
Hargita Nándor akkori ipariskolai 
igazgató által tervezett művészi orosz-
lánjaival, masszív talapzatával, magasra 
emelkedő kaicsu oszlopával — melyet 
emelkedett hangú, formás  verses fel-
iratok díszítettek — a város főte-
rének messziről szembetűnő, idegenek 
által is emlegetett, jellegzetes disze 
volt. Mint ilyen hirdette a mult em 
lékét és a székely vitézség dicséretét. 
Azonban az iaperiumváltozésnak misd 
járt az elején — mint ismeretes — 
az oroszlánokat ledöntötték és eltün 
tették. Az uj ut hidjánál a Küküllö-
ben egyiknek a kiemelkedő részét 
egyideig még látni lehetett. Megron-
gálni próbálták akkor az oszlopot, il-
letve talapzatot 'is, de az erős hunyad-
megyei márvány ellentállott a rombo-
lási kísérletnek. Néhány hónappal eze-
lőtt aztán a városi tanács — bizonyára 
felsőbb  u'asitásra — az emlék meg 
maradt részeit is elárvereztette, a mi-
nek következménye a mostani eltávo-
lítás. Uj tulajdonosa, állítólag a r. 
katb. temetőben fogja  az emlék anya-
gát elhelyeztetni. Ezzel aztáu eltűnik 
a nevezetes emlék a nyilvánosság 
szembetűnőbb színhelyéről, áldozataként 
annak ez általánosan észlelhető törek-
vésnek, mely a mult hasonló emlékeit 
a szemek előtt eltüntetni iparkodott. 
Pedig alig hisszük, hogy ezek a leg-
többször nagy művészi értéket képvi-
selő, a mult emlékét fenntartani  hi-
vatott műalkotások valamely szempont» 
ból az Í j politikai alakulatra nézve 
veszedelmet rejtegettek volna. Hiszen 
a történelem : történelem, a multat eltö 
rülni nem lehet, viszont azért ez még 
nem jelenti azt, hogy a jelenlegi vál-
tozott helyzetet bene látnók s felfor-
gató törekvéseket ápolnánk a jövőre 
nézve. Ellenben kétségtelen az, hogy 
az uj uralom urai azzal, hogy a mult 
iránti kegyeletünk fenntartását  nem 
akadályozzák, megértő méltányosaáguk-
kal egyszerűbbé, könnyebb átmenetüvá 
tehették volna (a mi különben igy 
is mindenképpen célunk és törekvé 
sünk) a belesimulást megváltozott vi-
szonyainkba, a jövő érdekében való 
vállvetett együttműködést az uralomra 
jutott faj  polgáraival I 

Megszüntették városunkban 
a magyar tanítási nyelvű állami 
elemi iskola működését. A mult 
hónap végei iskolai inspektorjárásnak 
egyik következménye,  hogy a helybali 
magyar tanítási nyelvű állami elemi 
iskola megszűnik. A három inspektor, 
Bratu, Sian és Petrescu — nem tud-
juk, milyen törvényes alapon vagy ki-
nek az utasítására — határozatot ké-
szített, melyet közölt az illetékes té-
nyezőkkel, hogy a román tanítási és a 
magyar tanítási nyelvű külön elemi 
iskoíák összevonatnak, s az iskoláknak 
ezentúl csak két tagozata lesz: egy fiu 
iskola és egy leányiskola. A fiúiskola 
igazgatója Boţco Gyula lesz, beosztott 
tanítói: Szabó János és Gyerkes Mi-
hály eddigi igazgatók, Lőriaczy Béla 
és Gaâl Aron. A leányiskola igazga-
gatója: Brezoianuné, tanítónők : Fin-
táné, Kovácsné, Vintiia N. és Kalos 

Margit. Egyidejűleg nyugdíjba küldik: 
Gyöifi  Iifc'an,  Blájer tanítókat és Bod 
Emmát. Megszüntették a szombatfiivi 
állami elemi iskolát. Az összevont is 
kólákban a tanítási nyelv román lesz, 
a magyar Dyelv tanítását csupán heti 
3 órára szorították. Ezzel ez a terv 
is, melynek készületeiről, a sérelem 
elleni tiltakozó szavainkat is hozzá-
fűzve,  mér hetekkel ezelőtt irtunk, 
valóvá vált. Nekünk pedig ismételten 
csak az marad, rámutatnuak arra, hogy 
néz ki az a méltányosság és igazsá-
gos elbánás, melyben a Bratianu kor-
mány minket, magyar kisebbséget lép 
ten-nyomon részesíteni szokott. Kifelé 
és befelé  hangoztatott jóakarat, felka-
rolási szándék mellett rendre megszün-
tetik azokat a magyar nyelvű állami 
iskolákat is, melyek idáig fennállottak, 
melyek fenotartására  magukat köte-
lezték, s e kötelezettségük viselése felől 
minket ismételten biztosítottak I 

A csúcsai paktum. 
A napilapok hosszú idő óta állar dó 

napirenden tartják a csúcsai paktumot. 
A Migyar Párt úgynevezett: balszár-
nya pedig minduntalan gáncsolja ezt a 
nolitikai szövetkezést, kifogásolvác, 
hogy a magyarság nem ismeri a pak-
tum tartalmát, hogy vz nem jó ezért 
meg azért, nagy elkötelezettségeket 
tartalmaz komoiy ellenérték nélkül s 
hogy egyes msgyar párti vezetők a nép 
tudta és hozzájárulása nélkül magas 
dignitásokat kötöttek ki maguknak a 
román néppárt vezetősége előtt, azok 
hatalomrajutása esetén. 

Megszoktam már, hogy minden ma-
gyar kezdeményezés már eleve gán-
csoskodásnak van kitéve, éppen ma-
gyar részről. — Még nem láttunk, nem 
tudunk semmit, mégis rossz az, mert 
nam a tömegszuggesztió hatása alatt 
jött létre I Egyszerre nagy demokra-
tákká lattüak a politikai megmozdulá 
sunkat a nép ítélőszéke elé akarjuk 
vinni. Ezer esztendőn keresztül sokszor 
mulasztottuk el azt, most — ime ki-
sebbségi sorsban lévén, — szavazás 
alá akarjuk bocsájtani néhány vezető 
embernek érvényesülési kérdését. — 
Egy román politikai párttal kötött a 
Magyar Párt paktumot s ebből — a 
balszárny szerint — a magyar töme-
gek ki vannak zárva. Érthetetlen ez 
az aggodalom I Hiszen az impérium he-
tedik esztendejében a magyar tömegek 
egyáltalában nem lehetnek tájékozva 
arról, hogy melyik román politikai 
párthoz közeledjünk ? Sőt a magyar 
nép a román politika viszonylatairól 
még teljesen tájékozatlan. Hiszen ezek 
a pártok maguk nagyrészt még a ki-
forrás  stádiumában vannak s programm-
juk — e rendkívüli időkben — esetről-
esetre bővül vagy változik. — Hogyan 
lehet tehát a viszonyokkal,  a politi-
kai exponensekkel teljesen tájékozat-
lan közvéleményt plebiscitum elé hur-
colni ebbea a kérdésben ? Komikus ez 
a szélső demokrata felfogás,  melynek 
alapja a tájékozatlanságra vas építve. 
— Világos tehát, hogy a román poli-
tikai pártok mentalitásának és pro-
grammjának Ismerete birtokában csak 
az a néhány magyar politikus lehet, 
kiket éppen a magyar nép bízott meg 
politikai érdekeinek képviseletével. 
Hogy jól választott-e, az más kérdás 
éa nem tartozik a paktum értékének 
bírálatához. Itt legfeljebb  s<rrői lehat 
szó, hogy mi értelme van elgáncsolni 
egy poíitíbai szövetkezést, melyet ro-
mán és magyar politikusok jóiuduiatu 
közeledése hozott létre? Amugyis elég 
részünk van bizalmatlanságbaa. Min-
den mí'gaaozduiásuck mögött irredenta 

célokat sejtenek a hatalom trai expo-
nensei. Ezt a rövidlátó politikai at-
moszférát  van részben hivatva eloszlatni 
a csúcsai paktum, raert egészen bizo-
nyos, hogy Avt-rescu és vezérkara nem 
irredentákkal kötött politikai szövet-
séget, — S még életbe sem lép a pak-
tum, már is kezdünk lamentálni, hogy 
az nem jó I Elriasszuk magunktól tehát 
azt a román politikai pártot is, amely 
hátsó gondolat nélkül közeledett, fe-
lénk, jogos bizalmatlanságot keltve ez 
által magunkkal szemben a többi pár 
tok részéről is. 

A Msgyar Párt fanat  említett bal-
szárnya még azt is felhozza  ellenérvül, 
hogy a magyar pártnak az erdélyi ro-
mán nemzeti párttal kellett volna pik-
fumot  kötnie. Miéft  nem buzgólkodott 
tehát ez a balszárny ennek a paktum-
rsak létrejövetelén ? Hiszen nicesea 
magyar ember, aki ne érezne meleg 
rokonszenvet a tiszta demokráciárt küzdő 
román nemzeti párt iránt. — És ne 
lett volna senki, ki e szövetségben 
nera látott volna kellő garanciát a 
nemzeti párt kíválló vezérei személyé-
ben. Azonban a paktum Avere?cn tá-
borcok és pártjával köttetett meg és 
kisebbségi sorsunk konzekvenciát és 
állbstatosságot kívánt tőlünk, annál is 
inkább, mert ugyanezen garancia Ave-
réscuékban is megvan, hiszen az ed 
d'gi kormányok működésének mérle-
gelésénél megállapíthatjuk, hogy sor-
sunk éppen Averescu kormánya alatt 
volt még a legtürhetőbb. — A nélkül 
hogy birálnók e paktum helyességét 
és lényegét, a várakozás álláspontjára 
kell helyezkednünk tehát, higzen lesz 
alkalom reá, hogy a néppárttal va 
ló politikai szövetkezés helyességét 
megállapítsuk. Bár egyébbként az az 
érv sem állhat meg teljesen, hogy a 
szövetkezés tartalma ismeretlen, mert 
az országos néppárt a kisebbségi kér-
désben a trianoni békeszerződés ki-
sebbségi klauzulája alapján áll. a pak-
tum ebben a szellemben köttetett meg, 
könnyen lehet tehát következtetést 
vonni annak tartalmára. 

A mint már említettem, a balszárny 
előtt nagy sérelem az is, hogy egyes 
magyarpárti vezetők dignitásokat kö-
töttek ki maguknak. Biztos, hogy ezen 
dignitásokat nem a saját személyük, 
hanem a nép által szabadon válasz-
tandó magyar exponensek részére kö-
tötték ki 8 a paktum léoyega éppen 
az, hogy a magyarság arányos képvi-
seletet nyerjen a kamarában s érvé-
nyesüljön a székely-, illetve magyar-
lakta vidékeken. Nem helyes tehát előre 
vitatkozni a felett,  hogy ez vagy amaz 
minő pozicióba kerüljön. Hiszen a pak-
tumnak a magyar nép egyetemének bol-
dogulási a főcélja  és nem állások biz-
tosítása. Kár előre aggodalmaskodni a 
felett,  hogy vájjon kiből mi lesz ? Ezt 
a fényűzést  megengedhetik maguknak 
a román pártok s még ezek között is 
romboló hatágú a tülekedés. 

A paktum alapján a nép amúgy 
is szabadon fog  választaai, nam „felül-
ről" ide dirigált erebereket, hanem a 
saját embereiből. Elvégre a soreg élén 
mindig haladt valaki s közkatonának 
lenni sem lealázó. Ha már most, a 
„kapukon kivül" igy aggodalmasko 
dunk és érzékenykedünk, mi lesz va-
lünk a tettek mezején, mikor a szö-
vetséget kötött román párt egységes 
frontot  kiváö tőlünk ? Végre meg kell 
szokni a kisebbségi sorsot, amaiy sok 
öafegyelmet  éj íemoodást kiván. És ha 
már szerződés van, azt férfiasan  áüani 
kell, még ekkor is, ha a jövő ködös 
biyooytaiaüságban' áll előttünk. Vala-
hol, valamikor kezdeni kell az együtt-
működést egy román politikai párttal, 
mert az ellenzéki kenyér nagyon ke-

serű és a?, is elfogyhat.  Való igaz, 
hogy mi utódainknak miadeu lépésünk-
ért irtóztató felelősséggel  tartózunk, 
de a történelem sohase» vetheti sze-
münkre, ha szomorú és elszigetelt sor-
sunkban egy felénk  nyújtott jobbot 
megragadtunk, még akkor sem, ha ez 
csupán egy kísérlet. Kétségtelenül bi-
zonyos az is. hogy a csúcsai paktum 
eem jelenti azt, mintha a raígyar nép 
bizalmatlansággal viseltetnék a román 
wemzeti párttal szemben, de a lelkekbe 
vésődött gyulafehérvári  határozatok a 
regátbeli politika mai mentálitása mel-
lett időben nagyoa • kitolódtak s aai már 
aneyit vesztettünk, hogy javainkat, 
kuituráakat, mindenünnen kiküszöbölt 
drága nyelvünket több megrázkódta-
tásnak ki nem tehetjük. 

Legyünk tehát türelemmel s egy 
megkötött politikai szövetséget ne gán-
csoljunk el addig, mig arra nincs okunk, 
annál inkább ne, mert a néppárt e 
bizalmatlanság dacára mi is komolyan 
veszi ezt a paktumot. Bizonyíték erre 
az, hogy a pártnak egyik vezére, 
Bucş m dr. e hó elsejére Brassóba értekez-
letre hívta a három székely megye 
averescaous exponenseit, arra kérve 
őket. hassauak oda, hogy a közelgő 
mezőgazdasági kamarai választásokon 
a néppárt együtt működjön — közös 
listán — a magyar párttal. E csekély-
nek látszó momentum sem igazolja a 
bizalmatlanságot s az intervenció, — 
ha pártérdekből is történt — akkor is 
a vállalt kötelezettség teljesítése. 

A csúcsai paktum tehát nem egyéb, 
mint — a változott viszonyok között 
— a magyar politikai érettség egyik 
próbaköve. A magyar párt balszárnya 
pedig helyesebben cselekszik, ha vára-
kozó álláspontra helyezkedik, mintsem 
a szerződő felek  lelkébe jó előre a bi 
za matlam&ág és keserűség ürömcsepp 
jeit törekszik vegyíteni. 

Lengyel József. 

A nagyenyedi ref.  tanitó-
és tanítónőképző intezetről Fejes Aron 
igazgató — főbb  pontjaiban — az alábbi 
felhívást  és tájékoztatót tette közzé az 
1925/26 ik iskolai évre: 

A romániai magyarságnak ez idő 
szerint csak Nagyenyeden van protes-
táns jellegű és nyilvános joggal felru-
házott tanítóképző és taűitónőképző-
intézete. A magyar kulturásak ezen 
intézményeit nagy áldozatok árán igye-
kezik az erdélyi ref.  egyházkerület és 
a nagyenyedi Bethlen kollégium fenn-
tartani. Minden magyarnak éreznie és 
tudnia kell, minő nagy szeilemi, erköl-
csi és nerezeti érdekek fűződnek  ahhoz, 
hogy ezek az intézetek hivatásukat mi-
nél sikeresebben betölthessék. Innen 
kerülnek ki a magyar elemi iskolák 
jövendő tanítói és tanítónői. Derék ta-
nítói- és tanítónői gárdára van szük-
ségünk, hogy szoi'ongattatásaink köze-
pette helyünket megállhassuk s ma-
gvar kulturánkat a jövendőnek is fenn-
tarthassuk. Magyar fajú  tikhoz való ra-
gaszkodás és nemzeti műveltség nélkül 
jövőnket biztosítani nem tudjuk. Ezért 
a jövendőért, a magyarság kulturális 
foanmisradásáért  kell vívni a harcot. 
Nagyjelentőségű munkásak a végzésére 
neveljük és képezzük ki tanito- éa ta~ 
nitónőjelöltjeinket. Talestuaos, szor-
galmas és neraas eszményekért lelke-
sedő növendékekre van intézetünknek 
szüksége. Küldjön a magyar társada-
lom s küldjenek a szülők olyan ifjúsá-
got intézetünkbe, akik megértik és át-
érzik a tanítói - és taaitéaői hivatás 
fontosságát  s készek a magyar nem-
zeti kulturáért éa magyarságunk meg-
tartásáért önzetlenül munkálni s ezt 
az apostoli kulturmunkát szeat lelke-



sedéssel vállalni. — A romániai ma-
gyarság falusi  és városi társadalmá-
nak egyházi is világi vezetői és irányt 
adó tényezői hivatottak arra, hogy föl-
tárva az érdekeltek és érdeklődók előtt 
a tanítói és tanítónői pályásak fontos 
ságát, tanácsaikkal és az anyagi áldó 
zatok föltételének  a megteremtésével 
tegyék lehetővé és biztosítsák a tani 
tó- é3 tanítónőképző-intézetek benépe-
sítését. Csak a magyar társadalom tá 
mogatásával tölthetik be intézeteink 
is küldetésüket. Kérjük ezt a jóindu-
latot és ezt a támogatást minden ma-
gyar kultürembertől. 

A tanító- é3 tanítónőképző intézetet, 
amely eddig négy évfolyamú  volt, az 
1925—26 ik iskolai évtől kezdve fo 
kozatosan hétosztályúvá alakítjuk át. 
A jövő iskolai évben a fe'«ő  tagozat 
négy évfolyama:  a IV., V., VI. és VII ik 
osztály és az alsó tagozat I. osztálya 
fog  működni. A következő iskolai évek 
ben fokozatosan  nyílik meg a II. és 
III ik osztály is. Az első osztályba az 
elemi iskola negyedik osztályát vég-
zett növendékek (fiuk  és leányok); a 
IV ik osztályba pedig a középiskola 
(polgári iskola, főgimnázium,  líceum) 
harmadik vagy negyedik osztályát vég-
zett növendékek vétetnek fel.  A föl-
vételre nézve a jelentkezés határideje: 
1925. augusztus 15. A folyamodók 
születési anyakönyvi  kivonatot, kereszt-
levelet és iskolai bizonyítványt csatol 
janak kérésükhöz. Föltétel testi épség 
és egészség; jó látás és hallás; ének-
lő képesség, jó zenei hallás, hibátlan 
beszélő képesség. 

Az intézettel kapcsolatosan inter-
nátus és konviktus van szervezve. Az 
internátusban alkalom van zene és mo-
dern nyelvek (román és francia)  tanu-
lására. 

Fizetendő dijak: A) Tanítóképző-
ben : Iskola díj: 2250 leu, interuátusi 
dij: 1200 lou, konviktusi dij: 6000 leU, 
fölszerelési  dij : 100 leu. B) Tanítónő-
képzőben: l3kola\ dij: 2250 leu, in-
ternátus! dij: 2400 leu, konviktusi dij: 
6000 leu, fölszerelési  dij: 100 leu Mo-
sásért a tanítónőképző internátusában 
fizetendő:  600 leu és 5 kgr szappan. 

Az ínternátusí növendékek köte-
lesek 3 drb. 60 cm. széles és 80 cm. 
hosszú matrácot vagy levarrott szalma-
zsákot és a szükséges ágyneműt ma-
gukkal hozni. — A szükséges fehér-
neműikről és ruházatról a szülők — 
anyagi viszonyaikhoz mérten — gon-
doskodjanak. Az összes ruhaneműsk a 
karszalag számával megjelölendő». A 
leánynővendékek tartoznak az intézeti 
egyensapkát beszerezni és idejövetelük 
alkalmával a köpenyszerü csukott kö-
tényt, amely egyúttal ruhavédő is, el-
készíteni. 

A szegénysorsú éskiváló tanulók tá-
mogatására kedvezményeket és segélye-

ket foguak  biztosítani. Azonban kérjük e-
zen az u'on is a magyar társadalmat, 
hogy a helyi viszonylatoknak megfe-
lelően indítsanak mozgalmat arra néz-
ve, hogy tehetséges tanító és tanitó-
nőjelöltek tanittatási lehetőségét — 
megfelelő  anyagi támogatással — biz-
tosítsák. Minden város és nagyobb 
község magyar társadalma és az egy-
házi vezetőség is bizonyára módját 
ejtheti annak, hogy 1—2 növendék 
tanittatási költségeit előteremtse. — 
Intézeteink nincsenek abban az anyagi 
helyzetben, hogy a sok oldalról elő-
terjesztett segélyezési kéréseket min-
deu vonatkozásban teljesíteni tudják ; 
éppen azért kérjük a aagyar társadal-
mat, jöjjöa a növendékek taníttatásá-
nak a segítségére, s ezen az uton hozza 
meg áldozatait magyar nemzetünk kul-
turális érdekeiért, iskoláink fennma-
radásaárt. 

Vizsgálatok és beiratás. Javító-, 
felvételi  és pótló vizsgálatok mindkét 
intézetben 1925. szeptewber 9—10 én. 
Beiratás: szeptember 12-éa a helybe-
liek, szept. 14-én és 15 én a vidékiek. 
Iskolai évnyitó üonepély és tanitás 
kezdete szeptember 15 án. 

A dijak fizetésére  vonatkozó fal-
tételek: A dijak 3 egyenlő részletben 
fizetendők:  első részlet szeptember 
15 ig; Il ik részlet január 15-ig; III ik 
részlet március 15 ig. 

Valami a műtrágyázásról. 
Levelezve a brassói műtrágya-gyár 

ral, szinte szégyenkezve olvastam, a 
mikor a gyárazt irja, „ideje lenne, ha 
már a székely gazda is rendszeresen 
használná a műtrágyát, hiszen egy 
Brassó vidéki szász község gazdái több 
műtrágyát használnak föl,  mint az ösz-
szes Székelyföld  gazdái". Higyjék el 
nekem, nem valami hízelgő ez a nyi-
latkozat. Ebből kettőre következtethe-
tünk, vagy oly termékeny a földünk, 
hogy annak trágyázása mellőzhető, — 
vagy pedig annyira elmaradt, ósdi a 
gazdálkodásunk, hogy igen nagy idő 
kell ahoz, hogy a műtrágyázásig eljus-
sunk. — Minthogy az első feltevés 
alaptalansága közismert, s igy az ön-
magától megdűl, — mégis csak a me). 
lett kell maradnunk, hogy biz mi igen 
is nagyon hátul kullogunk a gazdasági 
kulturában. Még azt Bem mondhatjuk, 
hogy nem ismerjük a műtrágya hatá-
sát. A „székely-gazdasági kirendelt-
ség" működése egyik szakában Dorner 
Béia volt kirendeltségi vezető, a köz-
ségi legelők feljavítása  céljából hasz-
náltatta a szuperfoszfátot,  s ennek nyo-
mán egyik- másik gazda „kísérletezett" 
a saját földjén  is. Sajnos, a kísérlet 
csak kísérlet maradt, mert az egész 
megyében essetleg egy-két nagyobb 

birtokoson kívül a műtrágya rendsze-
res használata ismeretlen. 

Sokan vannak, a kik beismerik, 
hogy a wűirágya jó, utána a termés 
összehasonlíthatatlanul jobb, de mikor 
arról van szó, -hogy azt be kell szerez-
ni, ezzel â pár szóval : „nincs pénz" 
— la van t'árgyalva. A vetőmag is eset-
leg pénzbe kerül, az istálló trágyáért 
is némelyek nagy összeget adnak ki,— 
mi lenne, ha vetőmagot azért nem vá-
sárolnánk, trágyát azért nem vennénk, 
mert érte is pénz kell? Ugy járnánk, 
mint az egyszeri korcsmáros, ki mert 
pénz kellett érte, nem vett italt, a 
meglevőt vegyitette, higitotta, s a vé-
gén a kutya sem nézett korcsmája fe 
lé, — haszontalan lévén itala. — 

Vişzatârve a szászokra, — azt gon-
dolják sokan, könnyű a szászoknak, jó 
a földjük,  jó, jó, — de azért mondjuk 
azt: jó, mert jó) gazdáskodnak. A szász 
a jó földje  mellett (vau ott is roszabb, 
sőt, rosz minőségű elég) megadja a 
földnek,  a mi az övé, a jő, mély szán-
tást, a rendszeres istálló- és mütrá 
gyázást. az okszerű vetésforgó-be-
osztást, s termük is a földje.  Évszá-
zados szomszédi nözelségben, sajnos, 
nem nem igen tanultunk a szászoktól. 

Térj'inü azonban vissza tárgyunk 
hoz — a üsűtrágyához. 

Minden gazdának tudnia kell, hogy 
a termőföldben  bizonyos anyagoknak 
meg kell lenniük, hogy a belevetett 
mag termést adhasson. Ezen anyagok 
a termés által részben, vagy egészben 
felhasználtatnak  s ezért szükséges a 
trágyázás. A föld  akkor van jó erő 
ben, akkor terem jól, ha kellő mennyi-
ségben tartalmaz: foszfort,  légeayt és 
kálit. A foszfor,  ez az igen fontos  anyag 
fóleg  a kalászos növények gyakori ter-
melése következtében eltűnik a földről, 
— az istálló-trágya e hiányt nem pó-
tolja, a szuperfoszfát  az, a mi nagy 
menny-ségü foszfort  tartalmazva, vissza 
adja a földnek  termő erejét, fokozza  a 
termés mennyiségét. 

Tudvalevő dolog, hogy a bükköny 
után rendesen jő buza-termés szokott 
lenni, — azt mondja a székely gazda: 
a föld  „pihechet", s azért van jó ter 
més. Nem pihenhet, hanem a bükköny 
nek az a tu'ajdonsága, hogy a levegő-
ből foszfort  választ ki, gyökerében, el-
hullott levelében, tarlójában foszfor 
van, s amit nem adott meg a gazda a 
műtrágyával a földnek,  azt némileg pó-
tolta a bükköny. 

A műtrágya használatával a ka-
lászos szára erősebb lesz, tehát nem 
dül meg, a szemfejlfdés  intenzivebb, — 
a beérés gyorsabb. A kaszálék termés-
hozama isösszehasonlithatlanulnagyobb, 
ha trágyázva vannak, s nálunk, a hol 
kaszálókra alig jut valami trágya, itt 
is feltétlenül  rendszeres kell, hogy le-
gyen a műtrágya használata. 

Néhány hát. s itt az ősziek veté-
sének ideje. A vetéssel egyidejűleg 
használni a műtrágyát, az eredményes-
ség érdekében ez a legbiztosabb! Egy 
hold vetésre 150 kgr. elégséges, s an-
nak ára ma a foszfortartalom  nagysá-
ga szerint 576, 646 és 690 l«u. Ha 
csak egy mmázsa búzával érünk el na-
gyobb terméshozamot, akkor is majd-
nem kétszeresen visszatérűl a műtrá-
gyáért kiadott pénz, da rendes időjá-
rás mellett az eredmény rendesen 2, 3, 
sőt 4 mázsával is több, mint a hol nem 
használtak műtrágyát. 

Nem célom, hogy a gazda fejét 
„tale beszéljem", úgy Hübele BalázB 
módjára ne is ugorjon be egy gazda 
sem, de tegyen kísérletet egyelőre 
legalább egy zsák (75 kgr.) műtrágyá-
val, — s ha látja, hogy az tényleg 
beválik, — mert bo is kell váluia, te-
kintse a műtrágyát oly szükséges gaz-
dasági valaminek, mint az igavonó jó-
szágot, a vetőmagot vagy az istálló-
trágyát. 

A struc-madárnak állítólag az a 
tulajdonsága, hogy a mikor beledugja 
csőrét a homokba, lehet tőle égszaka-
dás-földindulás-,  fejét  nem emeli föl  a 
homokból. De nekünk az élet paran-
csolja, a kényszerítő szükség int, hogy 
emeljük föl  fejünket,  hallgassuk meg, 
a mit felénk  a való élet kiált — ha-
ladjuk a korral. V. E. 

SPORT. 
A Hargita Testedző Egylet folyó 

hó 9-én, vasárnap d. u. fél  3 órai 
kezdettel, a kollégíumkerti sport-tele-
pen nagyszabású zenés és mindenkit 
szórakoztató sportünnepélyt rendez. 

A versenyszámok Udvarhelymegye 
bajnokságáért foguak  lejátszódni és pa-
dig: 100 m, sísfutás.  távolugrás, rud-
ugrás, magasugrás, 4 X 100 m. staféta 
futás,  gerelyvetés, 3-as ugrás, suly-
dobás. 

Női hazenaa játék, kötélhúzás Ke-
resztúr és Udvarhely Uözatt. — Kövé-
rek és soványak football  versenye. — 
Ezen sportünnepély keretében játszák 
le az udvarhelyi teuniszezők Udvarhely 
város tennisz bajnokságáért a döntő 
mérkőzéseket. — Az atlétikai viadalok 
után a közönság minden rétegét szó-
rakoztató látványosság következik. 

Rádió állomás, gyermekszépség-ver-
seny, karikadobó sátor, virágsátor, 
bicskadobás, konfetti-  és szerpantin-
csata, 11-es football-akadémia  (egy pár 
leuért a közönség bármely tagja meg-
próbálhatja, hogy Löbl Lajosnak, a 
brassói kerület legjobb kapusának a 
1 l-est berúgja.,) — Tooscsa Sándor kar-
rikaturista miudenkit lerajzol. — A 

Gergely bácsi, a strázsamester 
Harmincnyolc év óta először va-

gyok Mádéfalván.  A rég nem lárott spai 
rokonság utáni vágy vitt oda. Élnek 
kik haltak el, kiket vitt magával a 
világégés s milyenek az uj csemeték, 
kik az én nevemet is hordozzák ? Ger 
gely bácsi gyermekeit fölkeresni  s a 
rokoni köteléket felfrissíteni,  erősíteni 
kívánkoztam oda. 

Itt ülők, a gazdasági udvarra ki 
tett asztal mellett, egy kerti padon. 
Gondosan kezelt udvar, ízléssel épített 
gazdasági épületek; szép kert. A frontba 
épített kőház egyik módosabb rokon 
tulajdona. Kellemes, kisaé hűvös nyári 
estén beszélgetünk a távolabbi múlt-
ról, jelenről s a jövőről. Mint vendég, 
magam vagyok a kedves érdeklődések 
központja, viszont a régen nem látott 
kedves környezet engem is minden ap 
róbb dolog iránt érdeklődésre késztet. 
A szemben álló tized a menekülés alatt 
leégett, o helyen most teljesen uj, szép 
sorban épített házak, gazdasági épüle-
tek. A városi lakásmizéria jut eszembe : 
a rombolás utáa is mily boldogok ezek 
— hajlék alatt lehetnek, nem fáj  nekik 
a rossz lakáskényszer nyomasztó volta. 
Közben Gergely bátyám után érdeklő-
döm. A meghatottság hangján beszé-
lik a következőket: 

— Édesapám itt maradt a boltban 
a menekülés alatt. Az ingó holmira 
vigyázni kívánkozott vissza a faluba 
a Hargita alól. Útban voltunk már. 
Eme szándékától eltéríteni nem voltunk 
képesek. 

— Engem, lányom, már csak halva 

visznek ki Mádéfalváról  1 — kiáltotta 
utánunk. Búcsúzáskor elsirattuk a jó 
öreget. 

A röghöz való eme ragaszkodás 
könnyet csalt Bzernem sarkába. Bátyám 
is — hozzám hasonlóan, — ragaszkodott 
a röghöz, melyhez gyermekkorom ked-
ves emlékei fűznek  s mely alatt sze-
retteim porladoznak. 

— Mikor aztán visszatértünk, édes-
apám már halott volt. A virágos kertbe, 
frissen  ásott sírba, helyezték el, ideig-
lenesen, innen vittük végső nyugvó he-
lyéra — a temetőbe, — beszélte to-
vább asszonyhugom. További részle-
teket halála felől  csak később tudtam 
meg. S ez tragikus volt... Katonaszu-
rony döfte  át nemes szivét. 

Vigasztaltam őket, holott nekem 
is éppen erre volt szükségem. A tár-
salgást más irányba terelni igyekezvén, 
Gergely bácsival kapcsolatban a rég 
múltról kezdtem beszélni. A múltról, 
mikor községének bírája, vezetője volt 
s mikor a birói tekintélye s egy vé-
konyka mogyorófapálca  akkora fegyel-
met tudott tartani, hogy no 1 . . . ş eme 
szigorúsága miatt községében strázsa-
mester urnák nevezték. S valóban, a 
48 as nagyidőkben, hu«zárőrmester volt 
s kortársai még onnan hozták ama ti-
tulusát Gergely bácsinak, mely címzés 
egész a sírig kisérte. 

A községben régen uralkodott eme 
fegyelmet  említve, azt hallottam, hogy 
azóta ott is mennyire meglazult az. Az 
idők foiyása,  a háború következmé-
nye. Különben Gergely bátyám bátor-
sága 8 mindenkori erélyes fellépése 
közismert volt s engem éppen a bá-
torságán esett kis komikus sérelem 

késztetett arra, hogy utódainak ezt az 
apró esetet elmeséljem: 

Éppen 38 éve történt. 
Akkoriban Szépvizen tartózkodtam 

boldogult édesapámnál s az egész 
nyarat otthon töltöttem. Az öregek be 
tegek voltak s igy a gazdaságban szük-
ség volt a felügyeletre.  Egy szürkület 
alkalmával Gergely bácsi izgatottan 
jött föl  Szépvizre, azzal a hírrel, hogy 
egyik leánya tragikus módon, hirtelen 
elhunyt s kért eegem, hogy jöjjek fői 
velo Mádéfalvára. 

Engedtem kívánságának. A látle-
let-fölvétclnél  magam is segédkeztem 
az orvosnak, ki az esetre vonatkozó 
észrevételeit jegyzőkönyvbe diktálta. 

Nem volta® gyávább legény Ger-
gely bácainál, de mikor beköszöntött 
az est: bizonyos félelem  fogott  el. Mi-
kor aztán a lefekvés  ideje elkövetke-
zett, nyugtalanul fészkelődtem  ágya-
mon, mert ezt a félelmet  bátyámon is 
tapasztalni kezdettem. Hálószobánk 
közvetlenül a halott szobája mellett 
volt; kettőnfenek  ide vetettek ágyat. 
Egy kisebb lámpa világított s mi ket-
ten jó darabig társalogtunk. A család 
Eőtagjai a nyári konyhába vonultak ki, 
sütni, főzni,  a faluban  szokásos halotti 
torra készülve. S igy csak ketten ma-
radtunk a nagy lakásban. Egyszerre 
bátyám elhallgatott s gondolva, hogy 
alszik, én is befelé  fordulok  : elalszom. 
Az öreg alvást színlelt, hogy kimehes-
sen a konyhára, gondolva, hogy én ha-
marabb alszom el. 

Igy is volt. Elszenderedtem. Ágyam 
a kukoricás kertre nyíló ablak mellett 

volt, melynek zsalui hátra voltak tá-
masztva. Egyszerre a nyitott zsalut 
valami kemény tárggyal erősen meg-
döngetik, mire én fölébredek  1 

— Mi volt az Gergely bácsi? — 
kérdeztem halálos félelmek  között — 
hallotta, a zsalukátert döngetik. 

Semmi válasz. Az ágyra tekintek: 
bátyám nem volt ott. Üresen állott az 
ágy. Pillanat telt el, mig én is a kony-
hára kerültem, éppen ugy, mint pár 
perccel előbb bátyám 1 

Mikor alsó ruhában befutottam  a 
nők közé, bátyámat a kemence mel-
lett egy nagy karosszékben ülvo talál-
tam, — halálra ijedten — az enyém-
hez hasonló kosztümben. Gyász elle-
nére a nők nem bírták a hangos ne-
vetést elfojtani.  Az történt ugyanis, 
hogy egyik tehén valahogyan bejutott 
a kukoricásba s a ház hátánál húzódó 
gyöpön legelészett. Az öreg ezt neszelve 
s képzelődve, ijedtében futott  ki a nők 
közé. S csak azután jöttem én, mikor 
már a tehén szarvával meglökte a zsa-
lukátert. 

SS 

Ez a bátyámról elbeszélt történet 
az asztalnál ülőkben derűt keltett, 
a mi másnap még élénkebb volt: — 
a család uj csemetéjét kereszteltük. 
Ez örvendetes esemény alkalmával asz-
szoayhugomnak kellett gratulálnom, 
ki e kicsi székely születésével már be-
evezett a fiatalabb  székely nagyanyák 
szép galériájába. Az ő leánya volt az 
újszülött édesanyja! 

Hanem a bátyám korából emlege-
tett fegyelem  sajnálatos megíazulása 
azóta iá folyton  a fejemben  motoszkál. 



Beretvás pasztilla a legmakacsabb fejfájást is elmulasztja 
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dühöngő koayhábau mindenki kedvére 
kidühöngheti magát. — A szeroncse-
sátorban pedig kipróbálhatja szeren-
cséjét. 

A délután fénypontja  és legizga-
tóbb momentuma lesz, mikor dr. Kali-
gari, Benaresből ejtő ernyőjével 2000 
méter magasságból ereszkedik le a 
kollegiumkertbe. Este szenzációs tű-
zijáték. 

Hideg, meleg ételek, cukrászda, 
kávéház, bowie sátor, bor, eör szenzá-
ciós olcsó árért áll a közönség rendel-
kezésére. — Elte Halász Róbert ezen 
alkalomra megerősített zenekara fogja 
a táncot muzsikálni. 

Belépő dijak: ülőhely 25, álló-
hely 15 len, diákjegy 10 leu, 10 éven 
aluli gyermeknek 5 leu. Csekély pár 
leuzenedij ellenében mindenki regge-
lig táncolhat. — Kedvezőtlen idő ese-
tén ez a mulatság teljes egészében 
folyó  hó 16 án, vasárnap fog  megtar-
tatni. 

A sportpártoló közöDség szíves 
támogatását kéri a 

Hargita Testedző Egylet. 

A sportünnepély szenzációja a kö-
vérek soványok fooiball  mérkőzése. A 
két csapat összeállítását vasárnap d. e. 
falragaszokon  közölni fogják. 

HÍREK. 
Augusztus 8 

Uj főnök  az áliamépitészeti 
hivatalnál. Baziliu Sándort az itteni 
áliamépitészeti hivatalhoz föaökké  ne-
vezték ki, Bukarestből. Sipos Béla fő-
mérnök, eddigi főnök  továbbra is a 
hivatalnál marad. 

Tizéves találkozója van ép 
pen a mai n a p o n , szombaton a helybeli 
ref  kollégium 1915 évben érettségizett 
diákjainak, kik közül ez alkalomra 
többen jöttek el városunkba. Egykori 
tanáraik nagy része is megjelenik a 
találkozón. 

A ref.  kollégium igazgató-
sága főhatósági  intézkedés alapján 
közli, hogy minden tauuló, aki az in-
tézetbe ez 1925/6 iskolai évre magát 
felvétetni  akarja, lehetőleg augusztus 
15 ig iratkozzék be. Az I.—IV. osz-
tályokba más vallású tanulók, akiknek 
megfelelő  felekezeti  iskola a városban 
niiics, minden akadály nélkül felvehetők. 
Izr., gör. kel. és gör. kath. új tanulók 
csak engedélylyel írhatók be. 

Szabó Ernő hegedüestélye a kol-
légium iraatermében ma, szombaton 
este 9 órai kezdettel lesz meg a már 
ismertetett műsor mellett. 

Metz Albert, Erdély zenei éle-
tének egyik legkiválóbb oszlopa, a ma-
rosvásárhelyi zeneiskola ritka agilitásu, 
a művészetért önfeláldozásra  is kész 
igazgatója, hosszas betegeskedés után, 
57 éves korában elhalt. Halála pótol-
hatatlan veszteséget okozott, óriási 
részvét mellett temették. 

Halál megkövezés miatt. Még 
április hó közepén történt, hogy Ká-
polnásfalu  községben Lőrincz Lajos 20 
éves legény Bíró Páter korcsmájába 
ment, cigarettáért. Ott mulattak Be-
nedek Gábor, Gedő János, Benedek 
Mátyás, \György László, Ferenc Ignác, 
Fülöp József,  Ferenc Elek, Orbán And-
rás, kik közül Gedő János, állítólag 
vitát kezdett Lőrincz Lajossal, valami 
régebbi konfliktus  miatt. Ez ugyan 
csendesitően faléit,  de azért a társaság 
tagjai közül többen nekitámadtak, ki-
ráncigálták az utcára és kövekkel meg-
dobálták. Lőrinc Lajost egy arra járó 
rokonnénje: Lőrincz Lőricczné vezette 
el, előbb a saját lakására, ahol sebeit 
bekötözte. Ezután Lőrincz heteken át 
feküdt  súlyos sérüléseivel otthon, míg 
végre a mult hónap közepén kórházba 
szállították, de már későn, mert hátán 
és fején  kapott veszedelmes sebeibe 
néhány nap saulva, julius 29 én belehalt. 
A megnevezett társaságot f.  hó 6 ikán 
letartóztatták s Ferencz Ignác kivéte-
lével, kit szabadlábra helyeztek, fog-
ságban is vannak. 

A Székely Dalegylet kirán-
dulása. A Székely Daiegylet f.  hó 
16-án, vasárnap rendezi szoüasos nyári 
kirándulását a Ciicser-erdőbe, meiyre 
a Ddlegyletel pártoló közönséget tisz 
telettel meghívja. Iadulás raggal 8 óra-
kor a piactérről. Sörről, borról, ás-
ványvízről és zenéről a Dilegylet goa-
dosísodik és felkéri  a réazvenni szán 
üékozókat, hegy a közös etkezés ne-
hézkessége folytán  ételnamüt és boros 
poharat mindeoki hozzon magával. Sö-
rös poharat a Dalegylet ad. Kedvezőt-
len idő esetét* a kirándulás egy hét-
tel kitolódik. Ismerve a dalegyiet kóz 
vetlan és jó hanguiatu mulatságait, 
reméljük, hogy a kirándulás népes 
lesz, és sikerrel végződik. 

Az állami líceum igazgató-
sága újólag kéri mindazokat, kiknél 
a regi reáliskola tárgyai vagy könyvei 
vannak, hagy azokat az igazgatóság-
nak a legrövidebb időn belül vissza 
származtassák. 

Göllner Picike táncestélye. 
A közel jövőben varosunkban — miat 
már irtuk — szenzációs ballett-estély 
és hangverseny ígérkezik Göllner Pici 
táncműíésznő növendék, Eötvös Aladár 
énekművész és Szabó Ernő hegedütnű 
vész-aövendék közreműködésével. Eöt-
vös Aladár, ki még nálunk ismeretlen, 
a szatmári „Nótás kapitány-verseny" 
öt versenyzője közül a második dijat 
vitte el és f.  hó 3-ikán a segesvári 
magyar sz-nházban óriási sikerrel vea-
dégszerepelt. Műsorát a zeneirodalom 
legjobb íermékeíbői választotta össze. 
Az estély műsora egész terjedelmében 
a következő: 1. Caracter baba-tánc 
(spicc) táncolja Göllner  Pici. — 2. a) 
Verdi: Troubadour c. operából a nagy 
ária. b) Farkas Imre-.Nótás kapitány 
c. operettéből „Csillagom!c)  OămâU 
rămâi la mine. I. É-iekii: Eötvös Ala-
dár. — 3. Paraszt-tacc, táncoíjá Göllner 
p iCj. — 4. a ) Farkas Imre : Dal a 
Petőfi  házról, b) Schubert: „LítzteHoff 
nung. c) Guido Popiei: „ária di To-
maso Giovanui 1744." Énekli: Eötvös 
Aladár. — 5. Dvorak : Humoreszk tán 
colja Göllner  Pici. — Szünet. — 6. 
Ba'lett, táncolja Göllnet  Pici. — 7. a) 
H e g e d ű s z ó l ó . Bach: Aria a G. 
huroa. — b) Pierae: Szerenád, c) 
Vecsey: Chanson triste. Hegedűn: 
Szabó  Ernő, zongorán : Szabó  Ilus. — 
8. Tavasz, klasszikus tácc. Táncolja : 
Göllner  Pici. — 9. a) Farkas Ödön: 
Mily csodás, hogy vannak álmok, b) 
Budav Déaes: „Haragszik a tenger." 
c) Nótás kapitauy c. operettéből 
„Délibábos rónaságon." Éaekli: Eötvös 
A. — 10. Szerenád (spicc) táncolja 
Göllner  Pici. Az összes művészi szá-
mokat zongorán Szabó  Tu* kiséri. 
Konferál:  Körtvélyfáy  József. 

Felhivás a méhészekhez. 
Felkértek az alábbiak közlésére: Mé-
hész társak! Értesítem Udvarbelyvár-
megye méhészeit, hogy f.  évi szeptem-
ber hó 6—9 ig Kolozsváron méhészeti 
kiállítás lesz. Egyben felkérem  méhész 
társaimat, hogy a kik a kiállításon, 
mint kiállítók részt akarnak veani, 
azok ezt hozzám aug. 15 ig jelentsék be. 
Továbbá azok is jelentkezzenek, a kik 
a kiállítást meg akarják nézni. Odor-
heiu 1925. aug. 3 án. Lakatos  méhész 
egyesületi elnök. 

Egy budapesti bank hirdeté-
seivel kapcsolatban küldték hozzánk 
közlés céljából az alábbi nyilatkozatot: 
Az erdélyi sajtóban hetek óta különös 
hirdetés lát napvilágot. Egy budapesti 
magánbank: a „Róth banku  hirdeti, 
hogy mint a „legtekintélyesebb,  legtőke-
erősebb,  legmegbízhatóbb"  magyarorszá-
gi bank elfogad  betéteket heti 3/i°i„, 
azaz évi 39°/0 kamatozásra. Minthogy 
mi Magyarországon több „tekintélyes, 
tőkeerős és megbízható" bankot isme-
rünk, de ezek között a Roth-bankot 
ezideíg nem ismertük, kérdést intéz-
tünk ez ügyben a Takarékpénztárak 
és Bankok Egyesületéhez Budapesten, 
mely a Roth bankház betétgyűjtési 
propagandájára vonatkozólag folyó  évi 
julius 30 án kelt 1116—1925 sz. leve-
lében egyebek közt azt írja nekünk, 
hogy: „a legnagyobb mértékben meg-
ütköztünk azon, hogy a levelükben 

említett Roth bankház neve alatt Öaök-
nél olyan propaganda tevékenységet 
fejtenek  ki, amely minden üzleti szo-
kással ellentétben van. Tekintettel 
arra, hogy a magyar hitelélet szem-
pontjából ezt a tevékenységet egyene-
sen károsnak Ítéljük meg, kötelessé-
günknek tartottuk az ügyről a magyar 
pénzügyminisztériumnak jelentést tenni, 
amely meg fogja  találni a módját an-
nak, hogy az ilyen formában  folyó 
betétgyűjtés megakadályoztassák." -• Kö 
telességünknek ismerjük, hogy az er-
délyi betevő közönség figyelmét  az ak-
cióra felhívjuk  s a legilletékesebb ma-
gyarországi forum,  a Tébe erre vonat-
kozó álláspontját megismertessük. Az 
Erdélyi  Bankszindikátus  elnöksége. 

öngyilkosság. Menyhárt Imre, 
mintegy 60 éves szenttamási lakos 
felakasztotta  magát, állítólag részeg-
ségébea. 

Halálát lelte Jogoe János ba 
căui fiu.  a mult hét végén a Küküllő-
ben. Apjával: Jogoe Györggyel petró-
leumot árulva jártak erre, s Bikafal-
váa nyugtatva, a fiu  a két lovat fü-
röszteni akarván, azokat összekötve, a 
folyóba  ment. Az éppen akkor eléggé 
dagadt áradat azonban örvénybe so-
dorta, a hol a fiu  a lovakkal együtt 
odapusaiult. 

Hetényi nagyváradi szini-
iskolája; Erdély egyetlen nyilvános 
sziniiskolája augusztus hó 12 én tart-
ja az évi vizsgaelőadását, melynek 
keretében az iskola növendékei fognak 
tanúbizonyságot tenni arról, hogy hi-
vatva vannak a gyengülő erdélyi szi-
nigeneráció hiányait pótolni. Az elő-
adáson az összes színigazgatók részt 
vesznek. Itt emiitjük meg egyúttal, 
hogy a Hetéayi sziniiskolába a jövő 
évre a beiratkozások augusztus 27-én 
kezdődnek. Havi tandíj 800 leu. Be-
iratási dij 800 leu. A tandij havonta 
előre fizetendő.  Az ajáolkozások Heté-
nyi Elemér főrendező  címén a nagyvá-
radi színházhoz intézendők. Az iskola-
év szeptember hó 1-én kezdődik. 

Az országos dalosverseny 
kiadásainak fedezésére  a Székely Dai-
egylet f.  hó 29 én, szombaton este a 
Barkóczy-kerthelyiségbea tánccal egy-
bekötött dalestélyt rendez, mely alka-
lömmal a versenyszámot is előadja. A 
műsor összeállítása most van folya-
matban, 8 az később hirlap és falra-
gaszok utján közöltetik a n. é. közön-
séggel. Kedvezőtlen idő esetéa a dal-
estélyt a „Bukarest" színház-termébön 
rendezi a Dalegyiet. 

Kisfaludi  Kálmánt, ki Szakács 
Kálmán betfalvi  legény halálesete miatt 
letartóztatásban volt, a bíróság legu-
tóbb 90.000 leu kaució ellenébea sza-
badlábra helyezte. 

Öngyilkosság. F. hó 4 ikén, 
Oklándon mulatozás közben Fűzi ottani 
mészáros fia  főbe  lőtta magát. A 21 
éves, halálra szánt fiatalember,  alig 
hogy a helybeli közkorházba beszállí-
tották, meghalt. 

Értesités. 2239—925 számú ha-
tósági engedéllyel engedélyezett zon-
gora kitombo'.ázása f.  évi szeptember 
hó 13 ik napjáu fog  megtartatni. Fel-
kérem ennélfogva  mindazoiat, akik 
tombolajegyeket árusítani szívesek vol-
tak és még az eladott jegyek árával 
ezideig nem számoltak le, szíveskedje-
nek az elszámolást velem a lehető leg-
sürgősebben eszközölni. A tombo-
lajáték megtartásának helyét és órá-
ját a „Székely Közélet" közelebbről 
megjelenő számábaa közzé fogom  teani. 
Göllner  Béla b. jegyző. 

x 4 polgárit végzett leány ke 
restetik üzletbe. Fábián  József. 

x Mintegy 100-120 köbméter 
teljesen száraz, különböző hosszúságú, 
vastagságú faragott  épületfa  szabad-
kézből eladó. — A fa  megtekinthető 
Zatelakán és értekezni lehet az ottani 
jegyzői irodán. 

xÉrtesités. Ha szobáját ki akarja 
festeni,  ugy minta-lapok kaphatók a 
lakásomon. Bodrogi  Géaa Str. Crişan 
(Vár-utca) 1. 

x Bútorozott vagy üres szobát 
kereses. Ajánlatokat a kiadóba kérek. 

x Betársulnék vagy társulnék 
női, férfi-divaz  és kázműáru kereske-
déshez egyelőre 500,000 leu tőkével. 
Esetleg más üzletág is számításba jö-
het. Csakis köztiszteletbon álló úriem-
berek ajánlatát kérem. 36 éves keresz-
tény ember vagyok. Zárt leveleket 
„Jellem és becsületes munka" jaligére 
a Tg. Secuescben fennálló  „Kovács 
Hirlapirodába" kérek. 

x Egy jó családból való, 4 
középosztályt végzett fiu  rőfös  üzletbe 
tanulónak felvétetik.  Több nyelvet be-
szélők előny ben részesülnek. Cim a 
a kiadóban. 

KÖZGAZDASÁG. 

A mezőgazdasági kamarák létesí-
téséről szóló törvény 8 szakaszának 
b) pontja értelmében a szavazati 
jog g y a k o r l á s a kötelező, s aki 
azt nem gyakorolja, avagy elmaradá-
sát elfogadható  okkal nem igazolja, 
100—500 leu birsággal fog  sújtatni 
A kamarai választások f.  hó 25 én 
tartatnak meg. Minden, a választói 
névjegyzékbe felvett  gazda tehát 
adja be a jelzett napon illetékes he-
lyen a szavazatát, ha nem akarja azt, 
hogy birsággal sujtassék. A mennyi-
ben a választói névjegyzék a község-
bea nem volt szabályszerűen köz-
szemlére kitéve, ez ellen a község 
gazdái kérjék a jogorvoslást, őazi 
vetésekre a brassói műtrágyagyártól 
vett értesülés szerint, a 16% os BZU-
perfoszfát:  384, a 18% os 432, és a 
20°/o os 480 leu mázsánként, vagon-
tételben, leadó állomás. Megrendelé-
seket készséggel közvetit Varró Elek 
Odorheiu. A pénz a megreadelés al-
kalmával beküldendő. 

Udvarhelyi piaci árak: buza 
200—210,rozs 140 -150, árpa 90—95, 
zab 70-75, tengeri 92—95, burgonya 
30-35 leu vékánként. V—ó. 

A gabonaárak esése más 
áruknál is érezteti hatását. Igy újból 
olcsóbb lett a sör is. A gyárosok és 
raktárosok most már másodszor és 
ezúttal általánosságban 1. leuval le-
szállították egy üveg sörnek az árát. 
Ezzel visszatértek azokhoz az árakhoz, 
amelyek mellett tavasszal árusítottak. 

A szerkesztő üzenete. 
E l m e g y e k é n . «, . Versének irása 

közben bizonyára nagyon mélyen érezte szo-
morúságát. Ám ez még nem elég, mert hogy 
az érzésből jó vers is legyen, sok egyéb is 
kell: a közvetlen Kifejezés  készsége, szavak 
muzsikája, formaismeret.  Mindez azonban eb-
ből a versből még hiányzik. 

tiaadó: a Könyvnyomda Részvénytársaság 
Odorheiu (Székelyudvarhely) 

M o m o r ó d f ü r d ő n augusztus 
15-től egyes szobák és konyhás 
lakások szabadulnak fel.  Felvilágo-

sitást ad: 1 

P l U h á r fürdő-igazgató. 

Elsőrendű tűzifát 
házhoz szállít I öltől kezdve fölfelé 
nagyobb tételekbe Cetatea bank Odor-
heiu fiókintézete,  ahol az ár ós felté-
= = telek megtudhatók. = = = 

Eladó egy uj festett  vaspántos 1 
köbméteres láda. Magtekinthető 

Str. Principesa Maria (Szent Imre-u.) 
45. szám alatt. 

£«., !£ az Ugrón Ákos kútja felett, 
C l AH" a Szejke-fürdővel  határos [2 
hold és 300 m2 öl területű növendék 
bükkerdő. Bővebb felvilágosítás  a 

kiadóban. 

n i j w I Egy négy szobából 

EiIiUlO ! álló faház  faanyaga. 

Bővebb felvilágosításokat  a csizmadia 

ftz ország bármely ríszfbe VállaUK szeiallyjzálHtájt auííVal: ifj. BarKáczy Albert. 
Teljesen uj családi jégszekrény eladó. 



Deia prin ária Orfşuiui  Odorboiu. 
No. 2349—1925 adm. 

F u h i i c a ţ i f i n e . 

Oraşul Odorheiu cu hoîă'ârea de 
No. de PUS din 5 August 1925 îi baza 
opiniunei Comisiunu roix'e de preţuire 
a cumpărat ina bilul ÍSÖ I ju». 400 stj. 
în parcul orâşsr ec deia D1. László Frâu-
clic îu preţui de 75000 iei. 

Ho'ă ârea referitoare  este afişată 
îa prio ărie. 

Eventuala apeluri sau observaţ uni 
Ee pot înainta î âiă la 21 August 1925 
la prin ăvie. 

Primăria. 

H i r d e t m é n y * 
Odorheiu város 1925 augusztus 

5 én keit fenti  szánau határozatával a 
vegyes bicslőbizottgág vélpmécye alap-
ján megvf.Féro'ia  László Fertncz úrtól 
a sétatér kiegészítő részét, képező 1 
hold 400 négyzetöl területü ingatlent 
75000 lei vételárért. 

A vonatkozó határozat a városi 
tanácsnál ki van függesztve. 

Esetleges felebbezések,  vagy ész-
revételek 1925 övi augusztus hó 21 ig 
bezárólag adandó't be a városi tanácsnál. 

Odorheiu, 1925 augusztus 6. 

# A városi tanács. 

Hirdetmény. 
Oklánd községben a községházánál 

f.  hó 30-ílii d. u. 3 órakor az 
id. Elekes István-féle  kőházas beltelek 
mellékhelyiségei és terjedelmes kertjé-
vel együtt nyilvános, önkéntes árveré-
sen el fog  adatni a legtöbbet Ígérőnek 
kedvező üzetési feltételek  mellett. 

D r . Máiké ügyvéd. 

Asztalos-segédy 
aki magát a szakrajzolásban ki akarja 
képezni, egy évre fölvétetik.  Műhelyi 
munka ellenében lakást és élelmezést 
kap. Cim: id. Siklódy István nyug. 
ipariskolai szaktanár Odorheiu Casuta 
= Poştala 35. Beclean. z r ; 

Eladó nagy vaskályha 600, 1 szép 
vaskályha 1500 L. Reg. Cirol (Or-

bán Balázs-utcai 17. 

Iskolás fiukat  vagy leányokat, licaum-
istákat is kosztba és szállásba elfo-

gadok. Cim: özv. Kovács Pálné erdő-
tacácsosné Strada Principesa Maria 
(Szent Imre-utca 8. szám). 

Eladó ház. Clcşc»-u. 11. szám alatt. 
Ali 3 szoba, konyha és mellékhe-

Ugyanott felvilágosítást 
Bodrogi Albert. 

nagyérdemű közösség tudomására 
hozora, hogy 

új bádogos műhelyei 
nyitottam és eayutia! át is helyeztem 
Bulevardul Regele Ferdinánd (volt 
Kossuth-utca) 61. szám alá, ahol 
minden e bzíkua&ba vágó munkát el-
vállalok és pontosan és jel el is vég-
zek. Ugyancsak nálam olcíó fürdő-
kádad rendelhetők meg. 

Épultífcsatornázásokat,  torony fe-
dést, javítást és festést  a vármegye 
bármely részebeu esakftz'öb. 

Konyhafelszerelést  raktáron tartok, 
rajz után is pontosa*» kés?itek. 

A nsgyérdeiEÜ közönség szives 
pártfogásét  bérem továbbra is : 

S l i i i o X l é l a * bádogos. 
Ugyancsak nálam tanoncok felvétetnek-

teşii. 
A helybeli és VidéKi n. í. Kö-

zönség becses tudomására bozzuH, 
hogy folyó  éVi augusztus hó 1 -tői 
Odorheiu, Bulevardul Reg. perdînsnd 

(Kossuth-utca) 55. szám atati 

ü szabó-műhelyet © 
nyitottunH. 

XérjiiK a u. é. Közönség sziVes 
pártfogását,  illó tisztelettel: 

j)Obays!tetl(e; szabómesteren. 

Ruhákat elismert szépen 
(FEST és TISZTIT 

S c h m i t z M i k l ó s 

Odorheiu—Székelyudvarhely. 
Gyüjtötelepek: 

Barcsay és Esztegár, Főtér 
és özv. Rátz Istvánné Székely-

keresztúr, Főtér. 

Postai szétküldés naponta. 

A Str. Crisan (Vár-utca) 2. sz. alatt 
elvállalok mindenféle  férfi  és női 

fehérnemű  varrást, a legmodernebb 
ágyhuzatok, menyasszonyi kelengyék 
készítését, úgyszintén mindenféle  kézi-
munka-varrást, a legkényesebb igénye-
ket kielégítően. Kívánatra házhoz is 
elmegyek. Özv. Eichner Emiiné. 

Dálffflí  cipőraktára Odorheiu Strada Horia (volt Kornis-u.) 
V - a i l l 7 27 szám alatt, ahol 

cipőszixkségleté t 
bárki legolcsóbban beszerezheti. Gyermekc ipő 150, női 450 , 

férfi  5 0 0 leutól fe l jebb. 

tapasztalat igazolja, 
hegy a valóban jó, mindig olcsó marad. Ezt bizonyítja a 

régóta bevált „valódi Franck" is. Saját jól felfogott  érdekében 

csakis oly csomagolású k á v é p ó t l éko t has náljon, melyen a 

F r a n c k H e n r i k F i a 

cég k á T é d n r á l ó védjegye fel  van tüntetve. 

O f c s ó  k é v é . JÉk l é k á v é . 
Családok, tömeg tkeiések, vendéglők ós kávémérések nagy 
megtakarítást nyernek, ha bevezetik a kitűnő összetételű: 
szemes kávéból é* elsőrendű kávéjellegü növényekből k^s-ült 
h *?. utasitfts  Kasrínt csak 3 percig főzendő  Biró-féle 

KÁVÉKEVERÉKET. 
Kilogrammonkénti árak a kávégyárban: 

A ió mirősésjü Domingó-kavé, mely csaladok háztartásában inkább kávé-
prttHkot helyet!etit . . . 30 L, 

Tejeskávé és feketekávé  készítéséhez magában hasz nálaadó: 
Snltán-kávé ára 60 L. 
Prima Snltán-kávé ára . . . 70 L. 
Kapható: Z a k a r i á s é-» Lörinczi füszerkereskeitéiébsa  Odor-

heiu. Nagyobb megremíleSsaek a gyártól eszközieedők. 

Cim: Biró Gátőr távépára Baia-Mare N.-Bánya M Satmar 

Tordai cement, 
falkötő  vasak, vasgerendák, épület-és buíor-
vasalások, szerszámok, konyha-felszerelési 
cikkek, gazdasági eszközök, karikahajós var-
rógépek, Puch-féle  kerékpárok, gázcsövek 

nádf f©nat^ , t f $ , ? ? r b á b s e a ? e r 2 é " 

FRITZ KÁROLY 
vaskereskedőnél. 

fiaiéin  u r a m ! N s v á r i a m e 9 ' raig á l l a t a i ó t " 
u a & I A a • vágy talan ok, betegek lesznek, 

mert állatait nemcsak mentesítheti 
CAi"tÁcvóo7fnl  ! marháját szájfájástól,  lépfenétől, 

I C b V C i Z i m ; j u h a j t máj mételytől, 

de elősegíti ezek erős fejlődését és 
& & & ̂  ^ gyors hízását $ $ % % $ 

a Dávid Elemér főállatorvos  törvényesen védett 

D E S I N F E C T O R 
táperős védszer rendes használatával — ott 

n ! n n c f"LL  ' sertésvész, marháknál szájfájás, Dini/S IOD0C juhoknál májmátely! 
E táperős védszerek kaphatók miiideu községben, a kereskedésben és szövet-

kezetnél 1 j i ki!ós doboz utasítással 20 leu. 
Kereskedőknek 20 dobozt 300 L. előre beküldéssel, vagy 320 L. utánvéttel bér-
mentve küid Románia főbizományosa  Soós és Társa Tg.-mures Marosvásárhely 

Kiss Ernő-utca 2. 

E védszerek Udvarhelyt kaphatók Láday és Szabó cégnél. 

Mélyen leszállított árak 

Szenkovits J. utóda 

Degró Béla 
cégnél 

noi és férfi  divatcikkekben. 

r 

Naponta friss tea-vajat csak HIRSCH IGNÁC fűszer- és cse-
mege kereskedőnél kaphat. 


