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Megjelenik hetenkint kétszer: HÉTFŐN és  CSÜTÖRTÖKÖN.

A bukaresti miniszter- 
tanács határozata értel
mében a koronabank
jegyeket 1:2 arányban 

váltják be.

A háború
véres tanulságai között min
denesetre igen fontos feje
zet jutott annak bizonyítá
sára, hogy a túlzsúfolt ér
telmiségi pályák az első ko
moly veszedelemnél egyene
sen éhínségbe juttatják azo
kat, kik rajtuk keresik bol
dogulásukat. Az ügyvéd, az 
orvos, a mérnök, a tanár és 
más értelmiségi foglalkozást 
űző ember abban a percben, 
a mikor háborúba ment, egy
ezermind elvesztette össze
köttetését s ezzel együtt 
rombadőlt egész jövője.

Az idők változata azt mu
tatta, hogy csak a termelő 
pályán van jövő, csak a 
Kereskedő, iparos és mező
gazda az, a ki bátran kiállja 
az események viharát és 
minél jobban dühöng a pusz
títás ádáz ördöge, annál 
szükségesebb az ő munkája, 
a nn á l  nélkülözhetetlenebb 
hivatása. E nézőpontok azok, 
a melyeket gondosan kell 
mérlegelni akkor, a mikor a 
gyermekek jövőjéről hatá
roznak a szülők, a kiknek 
mindenesetre csak az lehet 
a céljuk, hogy gyermekeik 
boldogulását biztosítsák. A 
háború összezúzta évtizedek 
ipari alkotásait, megsemmi
sítette a technikának minden 
nagyszerűségét s most az uj 
célok, uj feladatok, uj ipari 
alkotások ezer problémája 
áll megoldás előtt. Csakis 
intelligens, szorgalmas iparos 
dolgos kezei vehetnek részt 
a termelő munkában, de ezek
nek azután kiszámíthatatla
nul nagy jövőjük vau, úgy 
anyagi, mint erkölcsi szem
pontból. Az ipari pálya az, 
a mely ma a biztos érvé
nyesülés reményével kecseg
tet, megélhetést, előmenetelt 
biztosit. S mennél többen 
lesznek a tanult és képzett 
iparosok, annál nagyobb lesz 
az ipari munka tekintélye s

ezzel együtt annak jöve
delme.

Az uj iskolaév kezdetén 
minden fenntartás és meg
gondolás nélkül a szülők 
akkor cselekszenek helye
sen, ha gyermekeiket, a 
kikben csak egy kis hajlam 
van a termelő munka iránt, 
az ipari pályákra küldik, 
mert ezzel tartoznak a kul
turális előrehaladás párán 
csának s saját maguk és 
gyermekeik jövő boldogu 
lásának.

=  Magyarországgal felveszik 
az összeköttetést. Bukarestből 
jelentik : Illetékes helyről értesü
lünk, hogy Magyarországgal szep
tember hónapban felvesszük a 
diplomáciai összeköttetést. A ma
gyar kormány az összeköttetés 
felvételére késznek nyilatkozott. 
A Caile Ferata Romane és a 
Magyar Államvasutak igazgató
ságának delegátusai már régeb 
ben tárgyalnak a vasúti személy- 
és teherforgalomnak Magyaror
szág és Románia közötti meg
indításáról. Ezek a tárgyalások 
annyira előrehaladtak, hogy mi
vel most már a békeszerződést is 
ratifikálták, szeptember 15. és 20. 
között megindul a rendes vasúti 
forgalom Románia és Magyaror
szág között. Ezzel egyidejűleg 
megindul a posta-, távirda- és 
telefonforgalom is. A nagyváradi, 
kolozsvári és aradi posta- és táv
irda igazgatóságok már meg is 
kapták az utasítást, hogy mielőbb 
létesítsenek külön táviróvonalat 
Budapest, Nagyvárad, Kolozsvár 
és Arad közt.

=  A szenátorválasztás. Teg
nap, szeptember 1-én tartatott 
meg Háromszékmegyében a dr, 
Morvay Endre alispánná történt 
kinevezése folytán megürült sze 
nátori állásra a választás. A 
8epsiszentgyötgyi szavazókörben 
nem nagy érdeklődés volt a sza
vazás iránt. Beadatott összesen 
46 szavazat, ebből a kormány 
jelöltje Mihail G. Cantacuzino 
kapott 39-et, Vasile Mosora 7-et. 
A megye többi járásában történt 
szavazás eredménye még ismeret
len.

Az idegenek.
Petala tábornok, az erdélyi 

és bánáti csapatok főparancsnoka 
a múltakban Temesváron tartóz
kodott. Ez alkalommal Petala 
Nagyrománia uj viszonyairól és 
a változott helyzet alakulásairól 
nyilatkozott. Többek között eze
ket mondta :

— A mi eddigi kis nemzeti 
államunkból nagy birodalom vált, 
a melyben különböző népek lak
nak. Alkalmazkodnunk kell a 
viszonyokhoz és törekednünk kell 
arra, hogy valamennyi polgártár
sunk bizalmát megszerezzük. A 
ki itt .idegenekről* beszél, az 
bűnt követ el hazája ellen, mert 
itt idegenek nincsenek.

Petala tábornok beszédét jó 
volna, ha a politikusok olvasnák 
el elsősorban. Újból bebizonyo
sodik, hogy a katona, a kit nem 
vezetnek pártpolitikai érdekek, a 
ki nem politizál, hanem csak 
meggyőződését fejezi k i: sokkal 
jobban illeszkedik be a közvéle
mény gondolkodásába, mint a 
képviselő urak, a kik többet tak
tikáznak, mint a katonák. Más
fél év óta halljuk azt a tapintat
lan és antipolitikus kifejezést, 
hogy az .ittlakó idegenek". Min
denkit, a ki nem román, a sajtó 
és a politika idegennek titulál. 
Mi több: miniszteri székből is 
gyakran neveztek bennünket ide
geneknek. Először, mikor hallot
tuk ezt a kifejezést, nem Í3 érez
tük jóformán, hogy miről, kiről 
van szó. Csak később vettük 
észre, hogy a m a g y a r o k ,  
és a többi kisebbségi nemzetek 
volnának ezek az idegenek. Fáj 
dalmas felszisszenés kerekedett 
ennek a nyomán. Nem tudtuk 
sehogyan felfogni, hogy a poli
tikusok ennyire figyelmetlenek, 
meggondolatlanok legyenek, hogy 
az ország több millió lakosát 
idegeneknek stigmatizálják. A 
magyar kormányok nemzetiségi 
politikája nagyon gyatra és el
hibázott volt, de soha nem hal
lottuk, hogy az ország különféle 
nemzeteit idegeneknek nevezte 
volna. De hogyan is képzelhető 
ez ? Hát az a székely ember, a 
ki a Hunok ivadékának tartja 
magát a Hargitta völgyében, a 
c s í k i  havasokban, az idegen 
volna ! Nem idegen még a ci
gány sem, a kinek lakása sincs, 
csak szekéren kóborog faluról- 
falura, de évszázadokon itt ván
dorol közöttünk!

Petala tábornok az első, a ki 
keményen, férfiasaD, katonásan 
egy intelligens és okos ember 
széleslátásával száll szembe a 
sajtó és a politika sértő frazeoló
giájával és elégtételt szolgáltat 
Erdély nemzeteinek, a melyeket 
az .idegen“ jelző oly mélyen 
megbánt és meghurcol.

TANÜGY.

< A Székely Mikó-Kol- 
legium igazgatósága min
den félreértés kikerülése 
céljából értesíti az érdekelt 
szülőket és növendékeket, 
hogy a Kollegium tanitónő- 
k é p z ő - i n t é z e t é n e k  
mind a négy osztályában az 
évnyitás a többi tagozatok
kal egyidőben, szeptember 
14-én és a tanítás szeptem
ber 15-én kezdődik. Az igaz
gatóság felkéri az érdekelt 
szülőket, hogy a helybeliek 
mielőbb, a vidékiek pedig 
lekésőbb szeptember 13-án 
és 14-én az internátusba 
beköltözés napján az igaz
gatói irodában személyesen 
jelentkezzenek. C s u t a k ,  
koll. igazgató.

SZÍ NHÁZ.

0  A színi szezon kezdete 
Kézdivásárhelyen. A Székely Új
ság írja: Augusztus 20-án, pénte
ken kezdette meg Fehér Imre jól 
szervezett színtársulata bat hétre 
t e r j e d ő  sziniszezonját Kézdi
vásárhelyen. Pompás, élvezetes 
estékben van része a közön
ségnek s megállapíthatjuk, hogy a 
társulatban elsőrendű e r ő k  
foglalnak helyet. Megnyitó elő
adásul a „Mágnás Miska“ volt 
műsoron, melyen Borbély Lili, a 
debreceni színház volt pimadon- 
nája mutatkozott be Marcsa sze
repében és első pillanatra meg
hódította a közönséget. Kellemes 
hangúnak, finom játékosnak és 
csinos táncosnak bizonyult. Hét
főn, kedden és szerdán négy uj 
tag mutatkozott be : Hétfőn este 
a Ripp wan Winklében Bodor 
Jenő opera-baritonista és Szécsy 
Nándor táncos komikus, újonnan 
szerződtetett tagok, kedden a 
Hejehuja báróban Rátkay Vica 
énekesnő és szerdán az Iglóí 
diákokban Stella Gida, kit már 
ismer közönségünk, a ki azonban 
sokat fejlődött azalatt a négy év 
alatt, mig távol volt tőlünk. A 
közönségnek kellemes színházi 
estékben van része.


