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Gyulafehérvár 
és ismét csak Gyulafehérvár,  — ennek 
az ősi városnak a neve körül kelet-
keznek már hónapok óta foiyton 
meg-megujuló izgalmak az egymás 
ellen küzdő, nagy román pártok bel-
politikai tevékenységében. Hogy gyű-
lésezik- e, vagy nem, illetve : — a kor-
mány intézkedéseitől feltételezetten  — 
gyülésezhet-e ott május 6-án a Maniuék 
vezérlete alatt álló román nemzeti pa-
rasztpárt, az ő irányításuk után iga-
zodó néptömegekkel együtt ? Maniuék 
nagyban készülődnek, a gyűlést kor-
mánybuktató jelentőségűnek tervezik. 
Viszont a kormány Maniuék szándé-
kait, munkáját az állami élet rendjére 
veszélyes kísérletnek akarja a közvé-
leményben tudatosítani, s a különböző 
bizonytalanságban hagyó nyilatkozatok 
után is, számítani lehet arra, hogy a 
gyűlést az utolsó percekben is töre-
kedni fog  lehetetlenné tenni. 

Minket, Romániában élő kisebb-
ségi magyarokat, amint már régebben 
hongsulyoztuk, nincs ami ezúttal is 
valamelyik román párt mellett való 
állásfoglalásra  ösztönözzön ebben 
a politikai kötélhúzásban. A főcél 
mindakettő előtt — akármilyen jelsza-
vakat hangoztassanak is — a politikai 
erőhatalom megtartása, illetve megszer-

'zése. Az, hogy a küzdelem milyenforma 
eldőlte volna ránk nézve előnyösebb, 
több jót eredményező, — az, amúgy 
is nagyon bizonytalan. Ismerjük az 
uralmon levő liberális pártkorrnány ve-
lünk szemben való indulatát, de tud-
juk, hogy voltak itt uralmon Maniuék 
is ! Kritikus helyzetekben kaptuhk ezek-
től is, azoktól is ígéreteket. Ígéreteket, 
melyek között talán egy sem volt, hogy 
benne meg ne csalódtunk volna. Mind-
ebből megtanultuk, hogy itt ma már 
nincs is egyéb, amiben bíznunk le-
hetne, csak mi magunk, a magunk 
egysége, összetartása. ígéretek nem 
csábithatnak el minket az ide vagy 
oda csatlakozásra, vagy éppen önálló 
egységünknek a feladására,  megbontá-
sára. És legyen uralmon ez, vagy az 
a román párt, — ma bármelyiktől kizáró-
lag csak cselekedeteket, javunkra való 
cselekedeteket várunk s nem Ígé-
reteket ; Ígéretek minket már szinte 
nem is érdekelnek! 

Fennmarad a helybeli főgimnázium. 
Amilyen lehángoltsággal, amilyen 

szomorúsággal irtunk annak idején vá-
rosunk egyetlen magyar tannyelvű fiu-
középiskolájának aggasztó sorsáról, vál-
ságáról, esetleges megszűnéséről, most 
éppen olyan örvendező szívvel, olyan 
örvendező lélekkel közöljük olvasóink-
kal, hogy a több évszázados múltra 
visszatekintő főgimnázium  továbbra is 
fennmarad.  Ezt az örvendetes döntést 
hozta az iskolafenntartó  főtanhatóság 
a napokban tartott üiésén, elismerés-
sel emlékezvén meg arról az áldozat-
készségről, amely e megye közönsége 
részéről ez iránt az ősi intézet iránt 
megnyilvánult. Most nincs egyéb hátra, 
mint az, hogy ez az áldozatkészség 
megmaradjon, _sőt még fokozódjék  s 
akkor ez a nagymultu intézet zavar-
talanul folytathatja  áldásos működését. 

Nemrég gyűjtést rendeztek 
városunkban a hadi aviátika javára. Ha 
a haza veszélyben van, nem lehet sza-
vunk az ellen, hogy megmentésére az 
állam minden módon és eszközzel vég-
sőkig menő áldozatot követeijen pol-
gáraitól. Azonban a szilárdságot hir-
dető kormánykijelentésekből nem kö-
vetkeztethetünk arra, hogy olyan ve-
szély forogna  fenn,  amely indokolttá 
tenné a hadieszközökről rendkívüli mó-
don való gondoskodást. Ez az erős és 
gazdag ország talán még nem jutott 
odáig, hogy az egyik legfontosabb  hadi 
berendezkedés erősségét társadalmi 
gyűjtéssel legyen kénytelen biztosítani. 
Az állam óriási bevételei kell, hogy 
fedezetet  nyújtsanak a hadi készenlét 
szükségleteire. 

Nekünk tehát óvást kell emelnünk 
az ellen a rendszer ellen, mely orszá-
gos szükségletek pénzbeli megoldását 
lépten-nyomon a helyi társadalmak ál-
dozatkészségére hárítja át, küiönösen 
akkor, amikor ezen áldozatkészség 
olyan társadalommal szemben követel-
tetik, amely a maga gondozatlan elha-
gyatottságában a saját legelemibb szük-
ségleteiről is áldozatkészségeinek végső 
megfeszítésével  tud csak gondoskodni 
és ezen önmentő munkájában már a 
végső kimerülés jeleit mutatja. 

Az adakozás ellen — legyen an-
nak bármi is a lelki rugója : akár a jó-
szívűség, akár a vagyonnal járó nemes 
kötelesség érzete, akár a megtagadás 
következményeitől való félelem  — a 
nagyközönséggel szemben szót nem 
emelhetünk. De a mi szegény heiyi tár-
sadalmunkban, amely a túlzott kere-
reseti adókkal, a szűnni nem akaró 
bankterhekkel, a boldogabb várme-
gyékhez viszonyított óriási földadójá-
val, a vagyoni bukások sorozatával 
a szó legszomorúbb értelmében az 
anyagi tönk szélén áll: minden egyes 
embernek lelkiismeretbeli kötelessége 
kell legyen, hogy a mikor megnyitja 
erszényét olyan adakozásra, mely a 
mi legközvetlenebb és legelemibb tár-
sadalmi és kulturális és népjóléti szük-
ségleteink határán kivül esik: előbb 
számadoltassa meg magát a társada-
lom nevében, amelynek ma az egyéni 
akaratot és szabad elhatározást törté-
nelmi kötelességből folyólag  alá kell 
rendelni. Kérdezze meg önmagától, 
hogy adakozott-e már főiskoláink  ja-
vára ; adott-e már a nőegyletnek; a 
szegények házára; az egyetemi hall-
gatók segélyezésére; az iskolából ki-
maradt diákok tandijára; templomra, 
népiskolára, önképzőegyletre: iskolai 
jutalomkönyvekre; irodalom és művé-
szet támogatására; nyugdijtalan tiszt-
viselők kenyerére; rokkantak, özve-
gyek, árvák és elaggottak könnyeinek 
letörlésére ? Egészítse ki még jobban 
ezt a hiányos sorozatot, amelynek vég-
nélküli rendjéből mind, mind kinyújtott 
kezek merednek elébe, s azok mind 
áldozatott várnak az egyház, a kultura, 
a vallás és társadalom, a humanitás 
és az elárvult nemzet nevében. S ha 
az önmegkérdezésre azt felelheti  lelki-
ismeretének, hogy ezeknek már mind 
adott: akkor tegye fel  az ujabb kér-
dést, hogy eleget adott-e ? Es ha erre 
a kérdésre is igennel tudott felelni: 
csak akkor következik be számára az 
önrendelkezésnek az a szabad állapota, 
hogy az ezeken kivüleső célokra is jut-
tathasson a feleslegéből. 

Héifőn  lesz a közelebbi hativasar 
a prefectura intézkedése toiytán, mint-
hogy május elsejére, ami keddre esik, 
a törvény ipari és kereskedelmi mun-
kaszünetet. ir elő. A mezei munkálatok 
folytathatók. 

Gazdasági mozgalmak 
vármegyénkben. 

Az Udvarhelymegyei  Gazdasági 
Egyesület  által alakított szakosztályok, 
Sz.  Szakáts  Péter  egyleti elnök veze-
tése alatt, folyó  hó 24-én szervezkedő 
gyűlést  tartottak, a tagok élénk rész-
vétele mellett. 

Az elnök melegen üdvözölvén a 
szép számban megjelent tagokat, rész-
letesén megismertette a szakosztályok 
feladatát. 

Hlatky  Miklós  alelnök, aki a gátló 
körülmények miatt meg nem jelenhe-
tett titkár helyett a jegyzőkönyvet is 
vezette, bejelentette a közgyűlés által 
megválasztott szakosztályi elnököket 
és tagokat, azzal, hogy most már min-
den szakosztály részére egy jegyző  és 
legalább 3—5 ügyvezető  bizottsági  tag 
választandó. A választás megejtetvén, 
a szakosztályok szervezete következő : 

I.  A vetőmag  termelő  szakosztály 
részére : elnök : Ugrón Zoltán, jegyző : 
Paál Sándor, ügyvezető bizottsági ta-
gok : Gellért Lajos, Bakk Sándor, Gyar-
mathy Lajos, Murvay Samu, Sz. Sza-
kái* Zoltán, Sebesi Károly. 

Tekintettel arra, hogy ezen szak-
osztály elnökéül a közgyűlés által meg-
választott Ugrón  Zoltán,  bejelentés sze-
rint, gyengélkedik, hogy a munkálko-
dásban fennakadás  ne legyen, helyettes 
elnökül megválasztatott Mezei  Ödön  dr. 

II.  A kertészeti  szakosztály  részére ; 
elnök: Szabady Tivadar, jegyző : Gyer-
kes Mihály, ü. v. b. tagok: András 
Péier vágási, Gyarmathy Dezső dr., Séra 
Pál, Szöllősy Samu. 

III.  Gyümölcsészeli  szakosztály  ré-
szére : elnök : Hlatky Miklós, jegyző : 
Varró Elek, ügyvezető bizottsági ta-
gok : Gyarmathy Dénes, Mezei Ödön dr., 
Szombatfalvy  Lajos. 

IV.  Az állattenyésztési  szakosztály 
részére: elnök: Elekes Dénes dr., helyet-
tes elnökül megválasztatott: Balásy Sán-
dor. Jegyző : Debiczky Béla, ügyvezető 
bizottsági tagok : Bartalus Izsák, Gyar-
mathy Dezső dr., Gyarmathy Lajos, Séra 
Pál, Simó János, Szabó Lajos, Sz. Sza-
káts Zoltán, Máthé Mózes, Murvay Samu, 
az összes állatorvosok, Jakab Antal. 

V.  Baromji- és más apró állato-
kat  tenyésztő  és értékesítő  szakosztály 
részére : elnök : Oyarmathy Dezső dr., 
jegyző: Debiczky Béla, ügyvezető bi-
zottsági tagok; Lootz Frigyes dr., Mezei 
Ödön dr., Simó Mátyás, Szombatfalvy 
Lajos. 

VI.  Méhészeti  szakosztály  részére : 
elnök : Lakatos Tivadar, jegyző: Ve-
res Dónát, ügyvezető bizottsági tagok : 
Ambrus András, Berényi Margit. Fan-
csali Áron (Vécke), Fülei Endre, Szabó 
Antal, Fancsali Dénes (Farkaslaka). 

VII.  A háziipari szakosztály  ré-
szére : elnök: Sz. Szakáts Péter, jegyző: 
Lőrinczy Béla, ügyvezető bizottsági ta-
gok : Kádár Balázs (Sz.-Szent Mihály), 
Fancsali Dénes, Izsák Lajos (Rava) 
Kozma Miklós (Sz. Szentmiklós), Ja-
kab Gyula (Farkaslaka), Kakucs Fe-
rencz, Szabó János, Gyerkes Mihály. 

VIII. A talajmivelési  szakosztály 
részére : elnök : Ugrón Ákos, jegyző : 
Sz. Szakáts Zoltán, ügyvezető bizott-
sági tagok : Bartalus Izsák, Gyarmathy 
Lajos, Murvay Samu, Elekes Dénes dr., 
Sebesi Károly. 

Ezek a szakosztályok igy meg-
szervezve lévén, kimondotta a gyűlés, 
hogy az egyesület felügyelete  alatt s 
ennek szervezeti szabályzata szernelőtt 
tartásával, mindenik szakosztály önálló 
működését megkezdi; működésének kö-
zelebbi meghatározására azonban ügy-
viteli  házi szabályzatot  alkot, a mely-
nek elkészítésére Sz.  Szakáts  Péter  el-
nök és Hlatky  Miklós helyettes elnök 
vezetése alatt Sebesi János dr., Váró 
Géza dr., Mezei Ödön dr., Szabady Ti-
vadar, Varró Elek, Gyerkes Mihály, 
Gyarmathy Dezső dr. tagokból álló bi-
zottságot küldött ki. 

Elhatározta egyebekben a szak-
osztályok gyűlése, hogy / . é. junius 
hó 9-én munkában talajművelő  eszköz 
és kisebb gazdasági  gép bemutatót 
rendez  Székelykereszturon,  illetőleg an-
nak közvetlen szomszédságában, ahol 
alkalmas helyen ugarföld  bocsáttatik e 
célból rendelkezésre. Kapcsolatosan fe-
jőverseny is tartatik tejfeldolgozó  gé-
pek és tejtermékek bemutatásával Mind-
ezeket szakelőadások fogják  kisérni. 

A részletes programm nemsokára 
közöltetni fog,  de már most felhívjuk 
ezekre a gazdaközönség figyelmét. 

Ugyancsak határozatba ment vé-
gül, hogy a f.  évi augusztus végén v. 
szeptember elején gazdasági,  kertészeti, 
gyümölcsészeti,  baromji, apróállat  házi-
ipari kiállítás  és fejőverseny  fog  tar-
tatni Székelyudvarhelyen,  szintén szak-
előadásokkal. 

Ezzel a gyűlés véget ért. 

Iparügyek. 
Az ipartestület elöljárósága feb-

ruári közgyűlése után f.  hó 20-án, 
pénteken este 8 órai kezdettel tartotta 
első rendes ülését, mely alkalommal 
a testület titkára ismertette az iroda 
eddigi működését. Különösen a vidéki 
iparosok megmozdulása, a csatlakozást 
illetőleg, váltott ki helyeslést a tagok 
részérő], kik ezt helyi érdekű vonat-
kozásánál fogva  elsőrendű fontosságú-
nak tartják. A közgyűlés által elhatá-
rozott és kellő időben az adóztató ha-
tóságokhoz benyújtott memorándu-
moknak, sajnos, nem látszik ered-
ménye, amennyiben az iparosság ily 
irányú tömeges panasza ezt igazolja. 
A szokásos statisztikai adatok, vala-
mint a pénztári jelentés ismertetése 
után, az indítványok során Gyarmathy 
István elnök javaslatot tett egy kul-
turális célú és nagyobb szabású mű-
soros estély megrendezésére. Tekintet-
tel arra, hogy ily irányban más váro-
sok ipartestületei már régebbi idő óta 
előljárnak a közművelődési mozgalmak 
megszervezésében, a nálunk csak el-
késve alakult ipartestület, ezt ma nem 
teheti a különböző és régebbi idő óta 
működésben lévő egyesületek mellőzé-
sével. miért is azokkal karöltve kell 
ezúton haladnia és eredményt felmu-
tatnia. Javaslatát az elöljáróság egy-
hangú helyesléssel fogadta  és a mű-
soros estély megrendezését a Barkóczy-
féle  kerthelyiségben május 19-re ki-
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mondotta, ami kedvezőtlen idő esetén 
másnap, vasárnapra halasztatik. A ren-
dezés és előkészítés munkálatait egy 
nagy hölgy- és férfi-bizottság  intézi, 
miért is remény van árra, hogy a több 
száz tagot felölelő  testület első nyil-
vános niüsoros estélye a siker jegyé-
ben fog  lezajlani. 

Az ipartestület tudomására hozza 
az érdeklődő iparosoknak, hogy a 
gyergyó-ditrói országos kirakó-vásár 
május 1-én megtartatik. 

Az utak 
rosszaságáról általános a panasz. Rossz 
uton azonban még valahogy lehet járni; 
de járhatatlan uton nem. Közmunkát, 
közmunkaadót fizetünk  éppen eleget; 
de annak ellenértékében alig kapunk 
valamit. A tavaszi vízmosások a gon-
dos irányítás hiánya miatt a mezei 
utakban is sok kárt okoztak. Nem lát-
ják meg ezt azok, kiknek az utak fel-
ügyelete és jókarbantartása kötelessé-
gük. Pedig alig számottevő, kis mun-
kával, sokszor néhány ásónyommal 
nagy károkat lehetett volna megelőzni. 
A katonai céllövő felé  vezető uton, 
mióta az ut a fagytól  felszakadt,  sze-
kérrel járni lehetetlen, gyalog is csak 
ugrándozásokkal s az ut melletti be-
vetett földek  és szénafüvek  letaposá-
sával, ami egyes emberektől még hagy-
ján, de katonai  csapatoktól  már aggo-
dalmat okozó. Végtére is az ut arra 
való, hogy azon járjon mindenki s ne 
mellette, mert ahol néhányszor, pláne, 
esős időben, két-három század végig-
tapos, onnan erre az évre még a fü 
gyökere is kipusztul. 

Célszerű lenne ennek az útnak 
gondozásába belevonni a katonaságot 
is, hiszen igy a legkönnyebben lehetne 
a jókarban tartást elérni. Hisszük, hogy 
a városi hatóság megkeresésére a ka-
tonai parancsnokság is szives készség-
gel fogja  felajánlani  közreműködését 
ebben az ügyben. 

Mennek, egyre mennek. 
Az utóbbi napokban, akik meg-

fordultak  a helyi vasúti állomáson, 
szívszaggató jeleneteknek lehettek ta-
núi. Ifjú  székely legények, javakorban 
levő férfiak  búcsúzkodtak könnyes sze-
mekkel hozzátartozoiktól, hogy útra 
keljenek Amerika felé.  Ennek az ijesztő 
mérvet öltött kivándorlásnak gondol-
kodóba kell ejtenie mindenkit. Főkép-
pen pedig a kormánynak volna a kö-
telessége, liogy a nagy népnyomoron 
enyhitsen az adók mérséklésével, vagy 
elengedésével és munkaalkalmak te-
remtésével, mert előtte sem lehet kö-
zömbös, ha az ország legdolgosabb, 
legmunkásabb népének fiai  itt hagy-
ják az ősi földet. 

Minden munkáskéz hiánya kárára 
van az országnak is. Ehhez a belátás-
hoz el kellene végre jutniok az ország 
sorsát intéző vezető államférfiaknak  1 

Színház. SPORT. 

A hadirokkantak 
a férfias  kötelességteljesítés vértanúi, 
akik testi épségüket szent eszményekért 
áldozták fel.  Megérdemelnék, hogy a 
nekik kijáró tiszteleten kivül megfelelő 
anyagi kárpótlásban is részesítse őket 
az állam. Azonban sajnos, a nyugdíj 
nagyon kicsi, azért sokan az egykori 
hősök közül nyomorban élnek és a 
társadalom jó szivéhez kénytelenek 
fordulni.  A munkaképtelen hadirokkan-
tak időnkénti segélyezése céljából vá-
rosunkban f.  hó 29-én, vasárnap d. e. 
gyűjteni fognak.  Felhívunk minden ne 
mes szívű városi polgárt, juttasson ne 
hány leüt erre a célra is, mert a be-
gyült összeg ellenértékeként a megye-
beli székely hadirokkantak jelentékeny 
támogatásban részesülnek majd, amint 
a mult évben is történt. 

A nehéz viszonyokhoz képest el-
fogadhatóan  nagy érdeklődés: majdnem 
telt, félignél  teltebb házak előtt tartotta 
többnyire a Gáspár-féle  színtársulat 
városunkban hétfőn  megkezdett előadá-
sait. Feltűnőbb lanyhulás az érdeklő-
désben inkább csak tegnap, pénteken 
mutatkozott. 

Az előadott darabok közül az első 
háromesti, divatos, úgynevezett: »slá-
ger«-operett, sőt az egyik revü-operett 
volt, olyanok, amilyeneket a közönség 
átlagban világszerte igényel, megköve-
tel, mondhatni: »kitermelt« a maga íz-
lésével. Hogy bennük rendszerint nincs 
mélyebb tartalom, magasabb rendű íz-
lés, sőt rendesen értelem sem, azért a 
színigazgatók, s különösen az erdélyi 
kisebbségi színigazgatók — akik a ne-
héz viszonyok közt valahogy élni és 
tagjaiknak is megélhetést nyújtani akar-
nak — komoly meggondolás után, igen 
csekély részben hibáztathatok. Az em-
iitett, péntekesti lanyhultabb érdeklő-
dés is amellett bizonyít, hogy a kö-
zönségnek nincs kitartó türelme pró-
zai, komolyabb tartalommal is terhelt 
— bár még mindig elég könnyed szel-
lemű darabok előadásainak a látogatá-
sára sem. Ehelyett inkább érdeklik az 
ujabb operettek tarkaságai, táncai, fe-
jük tetejére állított helyzetei, fejük  te-
tejére álló szereplői, szubrettjei és tán-
cos komikusai. 

A társulat tagjai a közönség ilyen 
irányú igényeit törekedtek is aztán min-
den igyekezetükkel, fürgeséggel,  tánc-
cal, kuplézással kielégíteni, s el kell is-
mernünk, hogy általában eredménye-
sen és nagy tetszés mellett. Közülük 
Holdy Juci elsőrendű primadonnai kva-
litásokkal rendelkezik, temperamentu-
mos, s mégis állandóan öntudatos já-
tékával, énekével, ruháival meghódí-
totta a közönséget. Osztozik vele a 
tetszésben Vincze Emmi, kinek külö-
nösen Lukáccsal együtt lejtett bravú-
ros táncai, fiatalos  bája, elevensége 
szereztek sok zajos tapsot. A férfiak 
közül az operettekben különösen az 
elegáns, rokonszenves, jóhangu Stan-
kóczy, az említett ügyes táncu, ötletes 
Lukács Ede, a rutinos Kozma és Mi-
hályi váltak ki, mint a javából való, 
vérbeli színészek. Bera Rózsi vaskos 
komikumával szokott hatni, s rendesen 
jól beválik szerepeiben Földes, Simon 
László és Várszegi is. A társulat pró-
zai színésznője — aki azonban ope-
rettekben is sikeresen szerepel — a 
bájos egyéniségű, elegáns Borsos Manci. 
Mellette azonban, a társulat prózai szí-
nészekben való hiányossága miatt, nagy 
részben az előbb emiitettek szerepeltek 
a csütörtök este előadott, izgalmas 
Régi Oroszország cimü drámában is. 
Közülök különösen meglepő sikerrel 
Mihályi, Kozma, Stankóczy és Lukács, 
A péntek este előadott Templom egere 
cimü vígjátékban, ugyancsak ezek mel-
lett, rokonszenves igyekezetével, fiata-
los jó megjelenésével Kőszegi Dusi tűnt 
fel  a címszerepben. Ma, szombaton 
este a Csókról-csókra operette kerül 
szinre. 

A két első előadáson Peltzer dr. 
vezetése alatt a filharmonikusok  egy 
csoportja működött közre, dicséretes 
áldozatkészséggel. 

Hargita—Amateure. 
Az utolsó mérkőzés a kollégium-kertben. 

A sorsolás szerint, vasárnap a 
Brassovia—Hargita bajnoki mérkőzése 
lett volna, de a Bukarest—Brassó-válo-
gatott meccs miatt a bajnoki mérkő-
zést el kellett halasztani. Kárpótlásul 
a Hargita a jó képességű medgyesi 
Amatőrök csapatát kötötte le vasár-
napra. A medgyesiek egy év óta na-
gyon feljavultak,  a szebeni bajnokság 
második helyén állanak s igy a 
Hargitának is erősen bele kell feküdnie, 
ha győztesen akar a küzdelemből ki-
kerülni. 

A Hargita egykori kitűnő játé-
kosával, Zelch Jancsival erősiti meg 
csapatát. A reváns-mérkőzés Medgye-
sen május 1-én, kedden lesz. 

Itt emiitjük meg, hogy a Hargi-
tának a kollégiummal a kollégium-
kertre vonatkozó bérleti szerződése 
május 1-én lejár s igy most vasárnap 
az utolsó footballmeccs  lesz a kollé-
gium-kertben, remélhetőleg rekord-
közönség előtt. 
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A városi tanács 24-ikén délutánra 
összehívott közgyűlése elmaradt, mert 
a tagok egyrésze, amint be is jelen-
tette, más elfoglaltsága  miatt a meg-
jelenésben akadályozva volt, s több 
nem is tartózkodott városunkban. Az 
elmaradt közgyűlés helyett a polgár-
mester uj közgyűlést hívott össze 
május 2-ikán délutánra, ugyanazzal a 
tárgysorozattal. 

Bukarest kerületi beosztása. Bu-
karest fővárost  6 postai kerületre osz-
tották be, s az egyes kerületek száma 
a postára feladandó  küldemények cím-
zésénél megjelölendő. A kerületi be-
osztást nem ismerő közönség a távi-
ratokat felvevő  tisztviselőnél nyerhet 
felvilágosítást  arra vonatkozólag, hogy 
az egyes utcák, melyben a címzett 
lakik, melyik kerülethez tartoznak. 

Böhm Jenő dr. városi tiszti főor-
vos külföldi  útjáról hazatért és átvette 
hivatala vezetését. 

Rendőrségi hir. Nicoara Alexandru 
rendőrlegénységi parancsnokot (coman-
dant) hasonló minőségben Tordáról 
városunkba helyezték át. Az uj pa-
rancsnok a »kutyamérgező« néven is-
mert elődjének áthelyezése óta ürese-
désben volt állást már el is foglalta. 

Halálozás. Kovács  Lajos, f.  hó 
23-ikán, 71 éves korában, városunk-
ban elhalt. Kiterjedt rokonság gyászolja, 
nagy részvéttel temették. 

Gábos Zsigmondné  Kovács Ilona 
f.  hó 27-ikén, 25 éves korában, váro-
sunkban elhunyt. 

Buzaszentelés. A kath. egyházban 
szokásos buzaszentelési körmenetet hol-
nap, vasárnap d. e. a 8 órai mise után 
tartják meg a szentimrei hármas ke-
reszthez. 

Névnapi tisztelgések. Hétfőn,  Al-
bert napja alkalmából, számosan ke 
resték fel  Tamás Albert főgimn.  igaz-
gató, h. polgármestert és fejezték  ki 
jókivánataikat. Ugyanakkor tisztelgett 
a Polgári Önképző Egylet tisztikara is 
Csiky Albertnél, az egyesület fáradha-
tatlan, buzgó elnökénél. 

Aca de Barbu hangversenye. A 
kolozsvári román operaház ez első-
rendű énekesnője néhány évvel ezelőtt 
már szerepelt városunkban, nagy siker 
mellett. Pompás hangja, temperamen-
tumos előadása, vonzó egyénisége 
akkor teljes mértékben megnyerte a 
közönséget, amely ennek következté-
ben bizonyára nagy számmal fog  meg-
jelenni a május elsejére hirdetett ujabb 
estélyén is. Műsorán ezúttal is kiváló 
zeneszerzők, mint: Wagner, Liszt, 
Verdi, Tirindelli, Paisiello, Şorban, 
Borgovan és mások müvei szerepelnek. 
A zenekiséretet a jóhirnevü H. Schlüter 
segesvári zeneigazgató látja el. 

Május elsejét a naptárak ugyan 
törvényes munkaszüneti napnak, mun-
kásünnepnek jelzik, azonban a kor-
mány, köztudomásu kijelentések sze-
rint, ez évben nem engedi meg, hogy 
ezen a napon munkásgyüléseket tart-
sanak és tilos minden csoportos felvo-
nulás, zene és jelvényviselés is. Ezért 
a helybeli munkásvezetőség ugy ha-
tározott, hogy május elsején egyszerű, 
reggeltől-estig tartó kirándulást rendez 
a Kerekerdöbe, ahol a munkások a 
napot tánc, játék és egyéb szórakozás 
közben fogják  eltölteni. 

Hibaigazítás. Készül az Erdélyi 
Lexikon cimü multheti közleményünk-
ben hivatkozás olvasható a marosvá-
sárhelyi Székely Naplóra. Ez a meg-
jelölés téves, tollhibának a következ-
ménye, mert közölt idézetünk a Szé-
kelyföld  cimü érdemes laptársunk-
ból való. 

Gyakorlótér a katonaság részére 
feltétlenül  szükséges. Ennek hiányát 
nagyon megérzik azok, akiknek föld-
birtoka a város közelében van, külö-
nösen a rétek birtokosai, mert egyes 
katonai osztagok minden tartózkodás 
dacára is egyszer-máskor olyan helye-
ken végeznek gyakorlatokat, melyeken 
a fűben  és más terményekben a kár-
tevés elkerülhetetlen. A város közvet-
len közelében létesítendő gyakorlótér 
meglétében ez elkerülhető lesz, éppen 
ugy, mint amikor a régi gyakorlótér 
megvolt. A városi hatóság bizonyára 
meg fogja  érteni e kivánság jogosult-
ságát s megteszi a szükséges intézke-
dést a katonai gyakorlótér létesítése 
végett. 

A Schubert-zeneestély közbejött 
akadályok miatt május 9-re, szerda 
estére halasztódott el. Az estélyre si-
került megnyernünk Segesvár és vá-
rosunk legkiválóbb művészeit, ami a 
legnagyobb biztosíték az estély sike-
rére nézve. Kérjük a n. é. közönséget 
a pontos megjelenésre (V2-9), mert az 
ajtók az előadás alatt zárva lesznek. 
A jótékony cél érdekében a közönség 
szives támogatását kéri a Szoc. Misz-
szió Elnöksége. Jegyek előre válthatók 
a Könyvnyomda Részvény-társaság üz-
letében. 

irodalmi ünnep. A Kath. Népszö-
vetség helyi tagozata a május 17-iki 
Petres Kálmán-irodalmi ünnep műso-
rát már összeállította. Az irodalmi ün-
nep elé már most nagy várakozással 
tekint városunk közönsége. 

X Elveszett Bethlenfalváról  ked-
den, 24-én este egy 1 éves fekete 
kanca csikó. Aki tud róla, értesítse 
özv. Fábián Ferencnét Bethlenfalván. 

x Kárpáthy Zoltán fiatal  erdélyi 
költő sajtó alá rendezte költeményei 
egyrészét »Amig az élet rohan* cimü, 
illusztrációkkal díszített kötetében, amely 
a kies Máramarosban jelent meg a hús-
véti ünnepekre, ahol a legkedvezőbb 
bírálatok jelentek meg az ifjú  poéta 
müveiről és nagy érdeklődéssel várják 
a legközelebb megjelenő modern tár-
sadalmi regényét. — Értesülésünk sze-
rint, a verskötet még megrendelhető a 
szerzőnél, Sighet, Str. Popa Lupu 38. 



1928 április 29 SZEKELY KOZSLET 3 oldal. 

A Kath. Népszövetség Legényegy-
lete 1928 ápr. 29 én d. u. 6 órai kez-
dettel a róm. kath. főgimn.  tornater-
mében műsoros estélyt tart a követ-
kező műsorral: 1. »Fönn a fenyves...» 
énekli a templomi vegyeskar. 2. Szaval: 
Mihály Erzsébet. 3. Schubert Es dur 
quartett-jét játsza a Legényegylet vo-
nós-négyese : Wenetsek—Imre—Beldo-
vits—Zárug. 4. Ünnepi beszédet mond: 
Veress Ernő brassói főgimn.  tanár, az 
Erdélyi Tud. szerkesztője. 5. Énekel: 
Bede Irénke, zongorán kiséri: Ferenczi 
Annuska. 6. »Az ezüstfátyol  legendája* 
Váradi A.-tól, szavalja : Szentes József 
tag. 7. Zeneszám; szolgáltatja: a fő-
gimn. legényegyleti tagokkal kibővített 
zenekara. 8. Versek Zsögön Zoltántól; 
szavalja: Csendőr Jenő tag. 9. Legény-
egyleti induló ; énekli: a Legényegylet 
férfikara.  A nagyra hivatott egyesület 
első ünnepségére szeretettel meghív 
és elvár mindenkit a rendezőség. Be-
lépti dij tetszés szerint. 

Turnéra kapott engedélyt a szé-
kely irók csoportja. Az ősz folyamán 
Kolozsvárott, Brassóban és számos más 
erdélyi városban emlékezetes sikerrel 
tartott estélyeket, Benedek Elekkel élén, 
a székely irók egy »válogatott* csa-
pata. Főleg olyan városokat és na-
gyobb községeket kerestek fel  a szé-
kely irók, ahol eddig az erdélyi iroda-
lom képviselői egyáltalán nem, vagy 
évek óta nem fordulhattak  meg, hogy 
személyes fellépésükkel  szorosabb kap-
csolatokat teremtsenek az irodalom tö-
rekvései és a nagyközönség érdeklő-
dése között. E munka tovább folytatá-
sára turnéengedélyt kértek és kaptak a 
székely irók a szépművészeti minisz-
tertől és ennek a birtokában az orto-
dox ünnepek után megkezdik körutju-
kat. E hó 20 án Csíkszeredán, 21-én 
Gyergyószentmiklóson, 23-án Szászré 
genben tartottak estélyeket, majd rö-
videbb pihenő után, május első hetei-
ben Szatmár és Szilágymegye nagyobb 
városait veszik sorra s végül Székely-
udvarhelyen és Székelykereszturon fe-
jezik be a körutat. Az estélyeken Be-
nedek Eleken kivül, részben személye-
sen, részben felolvasott  müveikkel, Bar-
talis János, Finta Zoltán, Kacsó Sán-
dor, Nyirő József,  Szentimrei Jenő, Ta-
mási Áron és Tompa László vesznek 
részt. A székely dalt Sz. Ferenczy Zsi-
zsi reprezentálja ismert művészetével, 
a távollevő költők verseit György Dé-
nes szólaltatja meg. A turné valameny-
nyi állomásán nagy érdeklődés várja 
a székely irókat és lelkes előkészüle-
teket tesznek fogadásukra.  Az estélyek 
tiszta bevételét a nemrég elhunyt nagy-
tehetségű székely író, Sipos Domokos 
árvájának neveltetésére fordítják. 

A Polgári Önképző temetkezési 
egyesülete értesiti tagjait, hogy Ba-
lásy Mihály elhalálozott tag után a be-
fizetések  f.  hó 29-én d. e. 11—12 
óráig, d. u. 4—5-ig lesznek a kör he-
lyiségében. 

Megtalálták az öngyilkossá lett 
Ketomen Jenőt. A pár hete öngyilkossá 
lett Kelemen Jenő holttestét, többszöri 
keresési kísérlet után, f.  hó 23 án 
estefelé  sikerült megtalálni. Gálfi  Ven-
cel cipészinas látta meg először — 
éppen amikor a zsilipet leeresztették 
— ugyanazon a helyen, ahol vízbe 
ugrott volt s a vizbe belegázolva, 
partra húzta. Á vizbenlétel a holttes-
ten, a felpuffadáson  kivül nem okozott 
nagy változást. A rendőrség a szeren-
csétlen fiu hulláját előbb a kórházba 
vitette, s onnan temették el nagy rész-
vét mellett. 

Felhivás ! Igaz tisztelettel felkéri  a 
Székely Dal- és Zeneegylet elnöksége 
azokat az érdeklődőket, kiknek szán-
dékukban áll a Segesváron augusztus 
elején tartandó " Országos Dalosverse-
nyen való szives részvétel: jelentkez-
zenek az ellátás és lakásigény beje-
lentésével az egylet gazdájánál (Ke-
restély Gyula Piactér) május hó 5-ig 
bezárólag. Az elnökség. 

„Anyák ünnepe" cimen, május 
13-án a kongregánisták ünnepélyt ren-
deznek. 

Megkerült Katona Mózes pénzügyi 
alosztalyfűnök.  A helybeli állami adó-
hivatalnál a mult óv augusztusában 
észlelt pénzhiány s az annak követ-
keztében indult eljárás ügye a közön-
ség előtt általában ismeretes, azzal az 
Ítélettel együtt, amellyel pár hónappal 
ezelőtt az első sorban felelős  és hibás-
nak bizonyult Beck osztályfőnököt  a 
helybeli törvényszék sújtotta. A eset 
kiderültekor gyanúba került Katona 
Mózes alosztály főnök  is, aki azonban 
jóformán  a vádak kialakulását sem 
várva be, eltávozott a városból. Val-
lottak jelek öngyilkosságra is s hon-
nan, honnan nem : indultak útra olyan 
vélekedések is, hogy Katona megszö-
kött Romániából és talán Csehszlová-
kiában tartózkodnék. Ilyen körülmé-
nyek közt váratlanul érte a napokban 
a közönséget a hir, hogy Katonát 
Tarcsafalván  fivérénél  a csendőrség le-
tartóztatta, onnan ide beszállítva, a 
vizsgálóbíró elé állította, aki ellene le-
tartóztatási parancsot is adott ki. Ka-
tona különben, állitólag, maga akart 
jelentkezni, azért indult el Kolozsvár-
ról, ahol hosszabb időn át s legutóbb 
is rejtőzködött s közben magát ideg-
baja ellen gyógykezeltette. Visszatérő-
ben bátyjával csak beszélgetni s nála 
megpihenni akart volna, mielőtt jelent-
keznék, de eközben ráismertek s meg-
történt a letartóztatása. Amint halljuk, 
különben az a nem nagyon nagy ösz-
szegü kár, amit hivatalosan az ő cse-
lekedete, vagy elnézése rovására irnak, 
már régen meg is térült Katona itt le-
foglalt  és eladott holmijának az árá-
ból. S eltűnésének főoka  nem is ez 
lehetett, inkább csak idegességétől is 
táplált nyugtalansága, a kellemetlen-
ségektől való félelme  késztethette erre 
annak idején. 

Református  Lelkészek Lapja cimen 
uj, havonta kétszer megjelenő lap in-
dult, melynek szerkesztője Derzsi Endre 
kisgalambfalvi  lelkész, kinek jeles tolla, 
szerkesztői képességei széles körben 
ismeretesek. A lap célját általánosság-
ban a cím magyarázza s megjelenése, 
ugy tudjuk, sokak óhajtásával, helyes-
lésével találkozik, szükségletet hivatott 
kielégíteni. Előfizetési  ára egész évre 
240 leu, félévre  120 leu. Szerkesztő-
sége és kiadóhivatala Porumbeni-Mici— 
Kisgalambfalva. 

A Dávid Ferenc Egylet műsoros 
táncestélye Székelykereszturon. A szé-
kelykereszturi Dávid Ferenc Egylet 
május 5-én este 8 órai kezdettel a 
sz.-kereszturi unitár, főgimn.  ifjúsági 
könyvtárának javára a Walter féle  te-
remben műsoros táncmulatságot ren-
dez. Az estély műsora: 1. »Tavaszi 
dal« : Mendelsohn. Énekli a főgimná-
zium vegyes dalkara. 2. Felolvas: 
Szentmártoni Kálmán főgimn.  tanár. 
3. »Csalogány« J. Strubel op. 42. He-
gedűn játsza: Nagy Lafos  VI. o., zon-
gorán kiséri: Jaeger Zoltán VII. o. 4. 
Énekel: Szentmártoni Éviké, zongorán 
kiséri Szentmártoni Kálmánné. 5. Visz-
szakérem az iskolapénzt. Irta: Karinthy 
Frigyes. Történik egy középiskolai 
igazgató irodájában. Játszanak : Igaz-
gató : Péter László VIII. o., Fizikata-
nár: Darkó Béla VIII. o., Földrajzta-
nár : Bácsi Dániel VIII. o., Számtan-
tanár : Kovács Lajos VIII, o., Törté-
nelemtanár : Bartalis József  VIII. o., 
Wasserkopf:  Boros Gábor VIII. o., 
Szolga: Szász Dénes VI. o. Műsor 
után tánc. 

X Köszönetnyilvánítás. Mindazok-
nak, kik feledhetetlen,  jó édes anyám : 
özv. Kovács Kálmánné temetésén meg-
jelenni szíveskedtek s bánatomat bár-
mily módon enyhíteni törekedtek, ez-
úton fejezem  ki hálás köszönetemet. 
Kovács  Gizella. 

Zenekari hangverseny. A helybeli 
főgimnázium  az ifj.  zenekar közremű-
ködésével május 12-én este fél  9 órai 
kezdettel a Bukarest-szálló nagytermé-
ben 10 pontból álló zenekari hangver-
senyt rendez a szegény tanulók kirán-
dulási költségeinek a fedezésére.  Is-
merve a főgimnázium  hatalmas zene-
karát, a legnagyobb érdeklődéssel né-
zünk a hangverseny elé, amely a leg-
messzebb menő támogatást érdemli 
meg. Részletes műsor a jövő számban. 

Súlyos testi sértés miatt letar-
tóztatták a napokban Simó Lajos, 19 
éves, kápolnásfalvi  legényt. Az ügy 
eleje április 15-ére nyúlik vissza, amely 
napon nevezett Péter Bálint korcsmá-
jában volt, Ferenc Márton 25 éves le-
gény-barátjával együtt. A korcsmából 
kijövet Ferencz valamiféle  nézeteltérés 
miatt összeszólalkozott nagybátyjával, 
Ferencz Ignáccal, akire Simó Lajossal 
együtt támadtak rá. Két bottal el is 
verték, annyira, hogy az a megszer-
zett orvosi bizonyítvány szerint, hosz-
szabb ideig gyógyuló sérüléseket, kar-
törést is szenvedett. Ferencz Ignác fel-
jelentése folytán  (bár közben az esetet 
el is »békülték«) eljárás indult támadói 
ellen, akik közül Simó letartóztatását 
a vizsgálóbíró azért látta szükséges-
nek, — annak dacára, hogy ez a testi 
sértés esetében általában nem szoká-
sos — mert nevezettről kiderült, hogy 
Kanadába akar menni, s ennek érde-
kében megtette az előkészületeket is. 

Metropolis a helyi moziban. Az 
utóbbi idők egyik legnagyobb szabású 
filmje  az, amely folytatólagosan  a jövő 
csütörtökön és szombaton nálunk is 
látható lesz. Az óriási technikai ké-
szültséggel előállitott film,  a Metropo-
lis, melynek egyik szereplője, főalakja 
egy hatalmas, csodálatos gépember. 
Ahol a film  még vetitődött, mindenütt 
rendkívüli tetszést keltett. Érdekes meg-
említeni, hogy a film  előállításához 
620,000 ni. negativ, 1.300,000 m. po-
zitív filmet  használtak fel  s több száz 
szereplője van, köztük 750 gyerek, sok 
néger és kínai is. Költségekre pedig a 
vállalat, állitólag, 1.600,000 márkát 
fizetett  ki. 

Kifagytak  a heremag vetések. Az 
Erdélyi Gazdasági Egylet jelentései nyo-
mán több lap megirta volt annak ide-
jén, hogy Erdélyben olcsó provancei, 
délfranciaországi  heremagot hoztak for-
galomba. Az egyesület a napilapok ut-
ján is figyelmeztette  a gazdaközönsé-
get, hogy a délvidéki magvak vetései 
télen Erdélyben kifagynak.  Szatmár vi-
dékéről vett jelentés szerint ott sok ve-
tés fagyott  ki, ami azt mutatja, hogy 
ott került forgalomba  a francia  és olasz 
mag. Európában a legkeresettebb az 
erdélyi heremag. Ezért nagyon kell vi-
gyázniuk az erdélyi gazdáknak arra, 
hogy jó fagyálló  magot vessenek. Ha 
az idén kifagytak  a külföldi  magból 
vetett lábiák, szolgáljon ez figyelmez-
tetésül arra, hogy kövessük a magter-
melés terén az E. G. E. által megje-
lölt irányt és ne vásároljunk olcsó kül-
földi  magot, csak I. osztályú belföldit, 
melyet a leghidegebb tél fagya  sem 
pusztít ki. 

Birói árverés utján 1928 évi 
április hó 25-én ü. n 8 óra-
kor Bögöz községben 1 évre 
haszonbérbe adatik Fekete 
Lajos és Fekete Berta közös 
tulajdonát képező, a község 
között a Küküilő-parton épült 
négyfeövü  tisztelő malom. Ár-
verési feltételek  Fekete La-
josnál Bögözben és dr. Vass 
és dr Rítduly ügyvédek iro-

dájában megtekinthetők. 

ü y i l t t é r . 
G rovat kösleményeiért a szerkeut5 ü«ca vállal 

felelősséget. 

értesítés. 
Értesítem a m. t. közönséget és 

t. megbízóimat, hogy kereskedelmi ügy-
nökségi, ingó és ingatlan forgalmi  iro-
dámat Bethlen-u. 55. szám alól a Str. 
Crisan (Vár-u.) 3. szám alá a saját 
lakásomba helyeztem át és egyben ér-
tesitem, hogy Asztalos Dénes ur meg-
szűnt, mint alkalmazottam s igy neki 
semmi névvel nevezendő megbízást az 
én nevemben felvenni,  vagy azt elin-
tézni egyáltalán joga nincs. 

A m. t. közönség szives pártfogá-
sát továbbra is kéri, tisztelettel: 

Odorheiu, 1928 április 27. 
Nagy Lajos, kereskedelmi ügynök. 

dúadó: a Küujsnyomí'a RéssvénytiriMág 
Odorhein—Síékaíyuuvariieíy 

BethlenfalVi bclsosfgeaet 
minden tartozíKaWal egyfitt 
olcsö áron eladom. 

Hinléder Fels Ákos dr. 

Eladó a Seat Imre-ntcában külön 
is két családi ház. Egyik áll 2 

szoba, konyha, kamra, másik 4 szoba, 
konyha, kamra, üreges veranda, gyü-
mölcsös kertes ndvar. Felvilágosítást 
ad: Pluhár Gábor. 

Értesítés. 
Van szerencsém a m. t. közön-
ség tudomására hozni, hogy ápr. 

• hó folyamán  az eddig általam 
bérben tartott Szabó Károly-féle 

vendéglő bérletét felmondva, 
jelenleg a BARKÓCZY ALBERT 
étterem, kávéház, szálloda 
és kerthelyiségét béreltem ki. 

A jövőben is főtörekvésem  az lesz, 
hogy a m. t. közönség teljes megelége-
dését kiérdemeljem és hogy állandóan a 
legjobb borokkal, legízletesebb 
ételekkel a t. közönség szolgálatára áll-
hassak. jjrtT" Naponta friis  sör, vil-
lás reggeli és mindenféle  hideg és 
meleg ételek kaphatók. Bármilyen 
társasvacsorát és közekédet a leg-
jutányosabb áron vállalok. "Vil • 
A m. t közönség szives pártfogását 

kérve, kiváló tisztelettel: 

K a r r e s 
vendéglős 

ves  pártfogását  • 
ztelettel: S 

Meghívókat, gyászlapokat, vala-
mint minden, a nyomdai termékek 
körében előforduló  más nyomtat-
ványokat csinos és Ízléses kivi-
: : telben készit a i : 

Könyvnyomda 
Részv.-Társaság 

müintézete. 

írószer- és papirke-
reskedésében minden-
nemű irodai szükség-
letét mindenki olcsón 
: t beszerezheti. : : 

„SZÉKELY KÖZÉLET" 
szerkesztősége 

és kiadóhivatala. 

Bámulatos olcsó árak HIR*^uJ?OLF 
Megérkeztek az összes tavaszi divatcikkek, úgymint: női és férfi  felöltő-  és 

öitönyszövetek, mosó delinek, marokinek, zeffirek  stb. 
Kérem a kirakatomban az árakra figyelni. 
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Raktáromon levő kitűnő beí- és külföldi  szövetekből öltönyök, kabátok, nadrágok csínos sza- l 
bással és gondos, pontos elkészítéssel állandóan raktáron, úgyszintén legjobb szövetek, ̂  
szőttesek, kartonok, delinek, kelengyevásznak, függönyök,  abroszok, harisnyák, zsebk̂ ^ 
kézi-táskák nagyon olcsón L S ^ f  üzletében Str. Principesa Elisabeta (volt Bethlen-utca)* £ 
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Aluüroítak, mint a megals!.u'andó „At-
lasz" Tégla- és cserépgy&r odoi heiui Réaz-
vénytirsaBag alapitói értesítjük az igen tiBz-
telt részvéDyaléirókst, hogy az alakuló köz-
gyűlés 1928 mftjus  8 in d. u 2 órakor lesz 
megtartva a Nóvák Dávid és társai féle  tégla-
gyár telepén lévő irodahelyiségben, amely 

alakuló közgyűlésre 
a részvény aláírókat ezennel meghívjuk. 

Tárgysorozat: 
1. Megállapítása annak, hogy az alaptéke 

lejegyeztetett. 
2. Az alapszabályok megállapítása és az 

alspitókital történt megállapodás tekintetében 
•aló határozathozatal 

3. Elhatározása a társasig megslakulá-
aánsk. 

4. A társaság igazgatóságinak, felügyelő-
bizottságának mfgfaiasztása 

5 Az alapítók résíére fdmentvény  meg-
adása. 

6 Esetleges indítványok 
Odorheiu, 1928 ápriiis 27. 

Az alapítók. 

A városi éa vidéki épittotő közönség 
figyelméből  Készítők mirdenféle 

épület-bádogos muskát, u. ra. temolo 
mok- és tornyok fedését,  épületek csa-
tornázását, házfedelek  festését,  régi 
csatornák javítását és festését  a leg-
szolidabb árak melleit a it'gjobb kivi-
telben. Riktáros taríok mkdenfé'e  bá-
dog edény-árut, ujyezintéa.kászUek für-
dőkádakat, tejcaarnokokboz szükséges 
bádog eiiésyeket és miud^a e szalsmá-
hoz tartozó uj és javitáui asuakákat a 
legoicsóbb árak mallett. 

uJmSm, Kerestély Gyula 
bádogos raaster. 

Ü2kt: Pite tér rtf.  templom mellett. 

Kiadó tsájuí l re, I szoba-kony-
hás lakás esetleg 2 szoba 
konyha. Érdeklődni lehet a 
feati  cimné!. Z 

in 
jó forgalmú lisztuztet be-
rendezései, forgalmas 
helyen, elfoglaltság tniatf, 

Kiadd. — ÉrteKezni a tulajdonosnál 
tehet. Bethlen-utca 24 szám alatt. 

e g é i * k e z t e k 
a tavaszi és nyári 
nöi és férfi  divatlapok 

és dús tartalmn, tavaszi és 
: : nyári : : 

m i n t a - s z ö v e t e k , 
melyekből már 2000 leutól 
női kosztümöt, vagy felöl-
tőt, vagy 1 rend férfi  ruhát 
vagy felöltőt  l e g ú j a b b 
m i n t a szerint késeitek. 

JAKABOS MIKLÓS Eötvös n. 4. 

téli s z a l á m i 
kapható az Orbán-

testvéreknél. 
Viszonteladóknak 
árkedvezmény. 

Értesítem  a közönséget,  hogy 
Str. Cloşca (Attila-u.)  lakásom-
ból  Str.  Elisabeta  (Báthory-
utca) 9. ss. alá  höltöatem  és 
as ürssékek  takarítását  eaután 
e ssám alá kérem  bejelenteni. 

Bodrogi Károly vállalkozó. 

Tanuiót felvesz  a 
Lőrinczy és Zakariás-cég. 

'^fm?-' 

• A t. közönség tudomására hozom, 
hogy eddig bérbe adott kőkereszt-
téri 

vendéglöm és szállodám 
v e z e t é s é t személyesei átvettem. 

Elfogadok  havi ebéd- és vacsora-
abonnmákat, vállalom társas vacso-
rák és bankettek kiszolgálását, iz 
lete8 ételekkel, finom  asztali és faj-
borokkal 

Naponta fp:ss «şg&g^ 
csapolás, zóna. 

Elsőreudü pontos, gyors és tiszta 
kiszolgálás, tiszta szállodai szobák. 
Ha jól akar étkezni, kellemesen szó-
rakozni és nyugodtan pihenni, keresse 
fel  régi jó liirnevü vendéglőmet és 

szállodámat. 

Szabó Károly vendéglős 
Odorheiu. 

m&mme 

Primăria Oraşului Odorhdu. 
No. 1250-1928. 

Publicaţiune. 
Se aduca Ia cucoşticţi publică 

că, îa ziua de 26 Maiu 1928 ora 11 
a. m. se va ţi&e licitaţie publică îa 
localul Piiiiănei comunei urb. Odor-
heiu pentru darea îa întreprindere a 
lucrărilor de edificarea  al şcolii pentru 
copii mici pentru circumscripţia Sâm-
bâteşti. 

L:citeţia sa va ţine in cocformi-
tate cu legea contabilităţii publice 
art. 72—83. 

Odată cu ofertele  iuchise, cari vor 
putea fi  făcute  şi pentru fiecare  luc-
rare separat vor depune o garanţa de 
4% 'a valoarea lucrărilor in numerar 
sau in efecte  garantate de Stat. 

In caz contrar ofertele  iu vor fi 
luata in consideraţie. 

Devizul, planurile, condiţiunile 
speciale şt orice informaţiuni  relativ 
la aceste lucrări se pot obţ-ne la orice 
zi de lucru intre orele oficioase  in 
biroul şefului  serv. techRic a! oraşului, 
p. Primar : Şef  serv. technic: 

Tamás. Ing- Török Arthur. 

ştmmt mmmmm?i3mBmmí?<$í*< HSSBB 

n. é. közönség siiyes tudo-
mására adom, hogy |A 

* MÜBUTOR-ASZTALOS 
m MŰHELYEMET • 

l 

• 
I 
i 
I 3 • 
I 
• 
I 

áthelyeztem Str. Regina Elisabeta 
(volt Báíhari-utca) 16 szám alá, 
ahol a legmodernebb hálószo 
bák, ebédlők, iroda és nriszobák 
raktáron kaphatók és eszakmába 
vágó épület, portál asztalosmun-
kák a legméltánrosabb árak 
mellett pontos időre elkészülnek. 
Hitelképes egyéneknek rész-

letre is szállítok 

Széke ly János 
Bübutor- éa épütetás&talos 

Sgy teljes Vásári bazár-felszerelés 
(sátor, ponytfa, ládáK és egy 

utazó-bunda) bazárárni/al együtt ju-
tányosán, esetleg beszerzési áron 
alnl is, azonnal eladó. — Crtctfezai 
lehet Odorheiu H«lyttáVarhcly) 

Árpád-n. b sz. alatt. 

A H0ÜQR0DI borviz májustól 
mindennap reygel iesz kihordva. 

Bodrogi Héza. 
K i I i o r < l ó k & £ f e l v e s z e k . 

Lugosi cserepet 
olcsó árban árusítok a bethlen-
falvi vám mellett a fatelepemen. 

W e i s z I g n á c . 

Férfi-,  női- és avermekrnliákat 
bármilyen színre, felelősség 
mellett, f e s t  és t i s z t i t 

SCHMITZ 
G a l l é r o k a t , ós más f-liér-
neniiieket e g y h é t e n be -
Iü3 m o s é s f é n y e z . 

rajong; innmom^ 

--- Egészsége érdekében óvakodjék az ecetsavból készült ecettől. 
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Ha jó, tiszta és egészséges 
e c e t e t Óhajt, kérjen 

n-féle ecet 
GyArtja: 

Sámson Lajos 
Odorheiu. 
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Tieztelf.ttel  értesitem a t». t. közönséget, hogy 

kocsi-, nyerges- és fényezo-miihelyemet 
a néhai Burgliardt Gyula niühelyébe 
(TIBÁD ANTAL-utca) helyeztem át. 

Elvállalok a szakmátshoz tartozó caicdeuféle  uunkát, u. m.: J 
luxu3- és tefcereutck.  kocsik, szekerek, kerékpárok, gyermekkocsik nt-b. 
stb. fényezését.  — Szakszerű munkáról biztosi oci n na. t. közönséget 1 
Szolid árak! Tisztességes kiszolgálás! 
Szakszerűen mesek 8u-ókat, kocsikat és beáiióhe'yüt adok á!utj?ó 

autóknak. 

Szives pártfogást  kér: S f í f o o l c  L < S S Z l O kocaifésy ezo. 

1 
1 

Havi részletre! 
Angol gyártmányú koffer  és családi grammophon, euphon, pâthe-

phon már 2360 leutól, 3 drb. slágcrlemezzel, 200 drb. elsőrangú tűvel. 
ViUamos eljárással készült, kristálytiszta hangú, mellékzörej nélküli 
lemezek: Odeon, Syrena, Columbia, Clausophon stb. gyártmányúak, román, 
magyar, német, francia,  angol stb. nyelven 105 leutól fölfelé. 

Tük: 5 hangerősségig dobozonkint 25 leutól fölfelé. 
Bemutatásra magánfeleket látogatunk! 

írógépek havi  2000 leus részletfizetésre:  Underwood,  Premier,  Remington,  Co-
rona,  Ideal sfb.  márkák,  hordozhatók,  bőrtokkal.  3'/< kg  sul/u,  bármilyen  nemzeti 
nyelv  betűivel,  10 000 leulól  fölfelé.  Nagy  irodai  gépek  13 500 leutól  fölfelé. 
Vőlegény-,  menyasszony-hozománybiztositás,  kölcsönös  halálesetbiztositás  stb 

nagyon  előnyös  feltételekkel. 
Standard-Machine-Company LONDON. 

vtaii: A. C S I S Z A Odorheiu Str. G. Cosbuc 
(volt Bem-utca) 12/a. 

Amatör fény képezők! 
Kérjék képes árjegyzékemet fényképezőgé-
pekről és hozzávalókról. Eredeti gyári árak. 

Szétküldés egész Románia területén. 

POLITZER fotcáruház,  Careii-Mari. 
- A l a p í t t a t o t t 1896 é v b e n . — 


