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TOMPA

múltban is legcélszerűbbnek bizonyult.
Az előadások tartására a legkiválóbb
A Polgári őnképzőegylet szak
férfiakat kérik fel s egy egy sza
badliceumi e'őadásnak programmja
kultnrm unkája.
nagyjából a következő lesz: a líceumi
(Megkezdődnek a szabadliceumi előadások.) bizottság által kijelölt tag megnyitja
és bevezeti az előadást, azután követA szabadliceumi előadásoknak vá- kezik egy Bzavalat, esetleg helyette
rosunkban tisztes, szép múltja van. ének, vagy zeneszám, azután előadás,
Olyan mult, amilyennel talán egyetlen végül a zárószó, esetleg a zárószót
székely város sem dicsekedhetik. Ennek megelőzőleg ÍB egy Bzavalat. Az előadás
a felemelő jelenségnek az oka, hogy Bok látogatása teljesen díjmentes. A
városunk virágzó középiskolái révén november 14 iki első előadást Kassay
már több évszázad óta közművelődési F. István dr. a líceumi bizottság elgócpont. Intézeteink szakképzett, jeles nöke fogja megnyitani, a szabadleciutai
tanárai soha Bem elégedtek meg azzal, előadások fontosságáról Gyerkes Mi
hogy a tudomány igéit a fogékony ifjú hály fog előadást tartani, aki e téren
lelkekbe plántálják, hanem leszállva a gazdag tapasztalatokkal' rendelkezik,
kathedráról, kimentek az életbe is és énekszámmal a Székely Dalegylet, szaott íb hirdették az igét, amikor arra valattal pedig ifj. Rájk József Bzerepel.
méd és alkalom kínálkozott. Mód és Az egylet fiatal tagjai részére a köralkalom pedig erre volt elég, mert ben a szavalásból elméleti és gyakorvárosunk polgársága mindig fogékony- lati oktatást fognak tartani. Akik
sággal viseltetett a kultura vívmányai- ebben részt akarnak venni, azokat
nak befogadására. Egyenesen ő maga jelentkezésre szólítják fel.
teremtett alkalmat arra, hogy a kul
íme, ez a programmja a Polgári
tura munkásait magához vonja s a öoképzőegylet szabadliceumi bizottsákemény munka után, a pihenésre szánt gának az előadások rendezésére vonat
időben, azoknak ismeretterjesztő elő- kozólftg. Ezt a'nemes megmozdulást,mint
adásait hallgassa. Már félszázaddal a kultura egy forrásának megnyitását,
ezelőtt a gondos szellemi vezetés mel- nemcsak örömmel kell üdvözölnünk, de
lett fogékony lelkű, tanulni vágyó ipa- pártolnunk, támogattunk is kell azt
rosaink olyan műkedvelő társulattal tömeges megjelenésünkkel, hogy a kulrendelkeztek, amelynek figyelmet keltő tura ujabb vívmányait megismerjük B
nagy teljesítményeit még az idegenek a nemes eszméket magunkba szívjuk.
is megbámulták.
Igy lesz méltó csak városunk polgárA rendszeres szabadoktatásnak az sága a dicső mul'hoz s így önmagához.
ügye azonban csak akkor jutott dűlőre,
amikor a Polgári őnképzőegylet élére
a nagytudásu, a polgárság haladásáért
Itt a piros....
semmiféle fáradságtól vissza nem riadó
Solymossy Endre kerüjt. Az ő lelkeseSzóvá tettük, nem is olyan régen,
dése, az ö törhetetlen energiája és
munkabírása vitte diadalra a szabad- hogy mostanában, főleg a vidéki vásálíceumi előadások ügyét. Diadalra vitte rokon csalóbanda jelenik meg, amelypedig akkor, amidőn erre még más nek tagjai a hiszékeny vásárosokat
városokban nem is gondoltak. Igy ná- „itt — a vörös, hol a vörös"-kártyajátéklunk a szabadliceumi előadások már ka 1 rendesen kifosztják; — a legkisebb
több évtizedes gazdag múltra tekinte- tét 500 leu. Akkor abban a reménynek visEza a Polgári Őnképzőegylet ben akartuk figyelmeztetni a megye verendezésében. Az előadásoknak meg- zetőségét, hogy legalább vármegyénkvolt a maga haszna. Értelmes, müveit, ben megszüntetik az ilyfajta garázdálhelyét minden körülmények között meg- kodásokat, mert nem hihető, hogy Roálló, a tisztes iparnak becsületet mániában lehetne oly törvény, amely
szerző iparosnemzedék nőtt fel azok megengedi azt, bogy valaki csalással
hatása alatt. Az ismeretterjesztő elő- fossza ki az embereket. Jó pár vásár
adások megkedvelése termelte ki az telt el s nem hallottuk, hogy ezek az
iparosság köréből az egyleti és társa- urak azóta szerencséltették volna vádalmi vezető egyéniségeket, a műked- sárainkat.
A legutébbi parajdi vásárt azonvelő előadások jeles szereplőit s az ünban újra szerencséltették három darab
nepélyek kiváló szavalóit.
kártyájukkal, ahol csendőri fedezet melEb ha szükségesek voltak ezek az lett, illetve a csendőrlegénység közvetelőadások a múltban, annál szüksége- len közelségében és bámészkodása melsebbek a jelenben, a rádió korszakában. lett folytatták jól ismert trükkjüket s
Éppen azért örömmel kell köszöntenünk jó csomó pénzt zsebeltek össze. Most,
a Polgári őnképzőegylet vezetőségét, amikor ég a föld az emberek lába alatt,
bogy a megszakadt fonalat felvéve, amikor mindenkiből előtör a fájdalmas
újból megkezdi az alapszabályokban sóhaj, hogy az általános pénztelenség
előirt önképzést: a szabadliceumi elő
miatt már a legszükségesebb dolgokat
sdáBok rendezését.
ÍB nélkülözni kénytelen az emberiség,
Az előadások rendezésére Kassay éppen csak az kell nekünk, hogy most
F. István dr. elnöklete alatt kiküldött ismét a vásárokon jelenjenek meg ezek
s Biró Lajos, Biró Sándor, Nagy Já- az éhenkórászok s olt csalják ki as
nos, Kovács Lázár, Gyerkes Mihály és emberektől azt a pénzt, aminek most
Benkő József tagokból álló-bizottBég a ezer más helye lenne.
napokban ült össze, hogy megbeszélje
Azokat nem intjük, kik képesek a
sz előadások rendezésének módozatait. legnagyobb könnyelműséggel oda dobni
A bizottság mindenekelőtt elhatározta, esetleg utolsó pénzüket, csak azért, hogy
hogy kiegészíti magát a következő a játékosok könnyen orzott vagyonukegyleti tagokkal: Embery Árpád, Gön- kal a nagy urat adhassák, de szólnunk
czy Gábor dr., Hinléder Fels Ákos dr., kell, az esetleg siró családok érdeké
Csíki Albert, Varró Elek, Orbán Do- ben, azokhoz, akiknek az ilyfajta szemokos dr., Szöllősi Ödön dr., Soó rencsejátékok egyszersmindenborra való
Gáspár és Voszka István dr. Elha- megakadályozása nagyobb érdeke kell,
tározta továbbá az értekezlet, hogy az hogy legyen, mint az, hogy a majorság
előadások tartásánakhelyéül, mint leg- nehogy kimenjen az utcára, vagy a lo
alkalmasabb helyiséget, a ref, kollé- vak csengője nebogy túlélésén csengium imatermét kéri el az igazgató- düljön meg az éj cserdjében.
ságtól. Előadásokat november 2. vasárVarrótanfolyam. A Szociális
napjától kezdődően minden második
vasárnap tartanak a megjelölt helyen Misszió varrótanfolyBma f. hó 27 ikén
délután 2 órai kezdettel, amely idő a veszi kezdetét.
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emeléséhez sz intenzivebb és kitartóbb
érdeklődéssel 1
Felhívás és kérelem
A bemutatott operettek — Muzsikus Ferkó, Csókos asszony, Anna bál,
Udvarhelyvármegye közönségéhez, egy- Tangó-király nő. El vált asszony — előházakhoz, papokhoz, tanitókhoz, jegy- adása során egész sereg eleven és
zőkhöz, közintézményekhez, takarék- megnyerő szinészegyénisépgel ismerpénztárak és szövetkezetek vezetőihez, kedhettünk meg. Pálffy Oily, Ágoston
gazdakörökhöz, jó akaratú emberbará- Baba, Halász Ica hanggal, játékkal
tokhoz stb.
vetélkednek a közönség tetszésének
Most, midőn az 1869 ben alakult, megnyeréseért, s ez nem is fukarkodik
azóta eredménnyel működött s ujabban tapsaival; s ezekből jut bőven a külöa törvényes követelményeknek eleget nösen ügyes táncu Margittay Annának
tett „Udvarhelyvármegyei Népnevelési is, valamint a már ismert Boros ManEgyesület" 1003 - 924/3 szám alatt a cinek, ki a társulat egyik legértéketörvényszéki bejegyzést elnyerte* a sebb tagja, megnyerő egyéniség, megtársadalom feladata annak további bízható, ambiciózus. A férfiak közül
fennállását, felvirágoztatását eszközölni. Jódy Károly kellemes hangú, rokonEgyesületünk , célja a művelődés szenves megjelenésű, Vigh Ernő .rendfejlesztése. E célból az egyesület az kívül mozgékony, groteszk humoru
elemi népiskolákat támogatja, a sze
színészek, Nagy László, Hegedűs Mikgény, de szorgalmas tanulókat tanesz- lós szintén jő erők, s végül az ismert
közökkel, lehetőleg: ruházattal is segé- kitűnő Marosi (mint rendező is) éB
lyezi, az iskolai ifjúsági és népkönyv- Vákár a társulat erős oszlopai 1
tárak szervezését előmozdítja, a nép
A társulat éke azonban a nagyközött jó könyveket oszt ki, a megye hírű Szász Ilons, aki színészi tempeterületén levő erkölcsnemesitő ifjúsági ramentumban, bájban, előadói rutinban
egyesületeket, dalos és olvasó köröket a legkiválóbb, ő a hétfői kabaré keretétámogatja.
ben ragadta viharos tapsokra a közönHazafias tisztelettel fordulunk a séget. Ferenczy dr. méltó volt hozzá,
vármegye közönségéhez, nyújtson ne- ugyie, mint zongorakísérő, úgyis, mint
künk anyagi támogatást e nemes fel- saját sanszonjainák előadója.
adatunk . megoldásához, összetett kis
A már ismert Dr. Szabó Juci
erők bármily tervet ki vihetnek. Van-e
cimü
vígjáték szerdai előadásán Pálffy
ennél jobb feladat, mikor a vármegye
Zsazsa
alakította kitűnően a címszeközönsége együttes erővel teremt önrepet ; tehetséges, szépen beszélő szímagának kultúrát?
nésznő. Boros Manci, Margittay Anna,
Igaz ugyan, hogy tul vagyunk Nagy László ós a többiek is<jók voltak.
terhelve önadóztatással, de saját fiaink
Meg kell még említenünk Héjjá
jövője csak minket terhel, kell tehát
Ilonka
avatott karmesterségét, s az
még áldozat a kevésből is Istenért, önegy
két
alkalommal,
az itteni viszonyok
magunkért és lelkiismeretünk megközt meglepően sikerült, Bzép szinpadi
nyugtatásáért.
diszletezést.
Kérjük ezért a társadalom minden
rétegét, lépjen be az egyesületünkbe,
A esinház jövő heti műsora:
hisz az évi 20 leu tagsági díj oly
kevéB 8 mégis mennyi könnyet törül- Vasárnap délután mérsékelt helyárakhetünk ki szegény tanulóink szemeiből. kal: Muzsikus Ferkó, operettsláger.—
A belépések alulírottakhoz jelen- Este: Orlow, a világszinpadokon nagy
tendők be az évi tagsági dij befizetése sikert ért operettujdonság. — Hétfőn:
Bernstein világhírű színmüve: Baccarat.
mellett.
— Kedd: áscher Leo bájos zenéjü opeOdorheiu 1926 október 21.
rettje : Üldöz a pénz. — Szerda : Bánk
Hlatky Mlkltfs
Szabó János
bán, Katona halhatatlan történelmi dráelnök.
titk&r.
mája, Jászai Mari emlékére. (A felül
máig sem mult klasszikus magyar színpadi alkotás fő szerepeit Marosi, Vákár,
Boros Manci, Páffy Zsazsa, Hegedűs
Miklós, Nagy László, Jódy alakítják.)
A mult hét szombatján, 16-ikán, — Csütörtökön: Alexandra, operett
a Muzsikus Ferkó operett előadásával Bzezonsláger. — Pénteken: zónaelőadás,
megkezdődött színi szezon első hete leszállított délutáni helyárakkal: Csóidő és alkalom volt igazgatónak-szín- kos asszony, Zerkovitz vig operettje.
társulatnak s a közönségnek az egymás
kölcsönös megismerésére. Mind a kettő
találhat a másikban elismerni valót,
Történelmi hűség okából.
de találhat némi — kifogásolha'ót is.
Ferenczy dr. igazgató törekszik leheKaptuk az alábbi sorokat:
tőleg divatos újdonságokkal a közönség
A
„Székely Közélet" 43-ik szánagyobb tömegeit a színházba csalogatni, s ebben Eegitségére vannak szí- mának 2 oldalán „A ferencrendiek
nészei, a kik közül — még a kevésbé Székelyudvarhelyea" cimü P. Boros
kiforrott, vagy eredeti tehetségüek- Fortunát dr. éB „Levél a szerkesztőtői — sem lehet a szorgalmat és höz" cimü „Egy öreg székely" által
szemmel látható ambíciót elvitatni. irt cikkekbe véleményem szeriut egyViszont a közöDség — talán 2—3 tűr- egy lapsus memoriae csúszott be. Törhetően telt házat kivéve — nem na- ténelmi hűség okából, forrásaim-alapgyon méltányolja az igyekezetet, tar- ján ezen hibákat kijavítom.
P. Boros Fortunát dr. cikkében
tózkodó. Hallottunk panaszt is, az
előadott darabok, s a játékmodor túl- Udvarhely város és a várat „környező
ságosan könnyed volta miatt; magasabb falvak (Szent Imrefalva, Gyárosfalva,
szempontból helyeseinők is, ha nem Cibrefalva és Dánfalva)" vannak megkellene arra gondolnunk, hogy ezért említve, illetve megnevezve.
elsősorban maga a közönség a felelős.
Forrásom szerint nem Gyárosfalva,
Hiszen adna ez a rengeteg nehézséggel de Járásfalva volt a neve az egyik
küzdő vidéki direktor — még a viiág
helységnek. E mellett szól a valószíáramlattal dacolva is — sokkal taríal
nűség is. Udvarhely közelében akkor
masabb, súlyosabb darabokat, ha ezzel gyár nem volt, hanem egy közel fekvő
a Ezinhéz jobban látogatottságát biz- helység, a hova és a honnan az itttosíthatná, s nem fenyegetné inkább ott lakók ki bejártak. Innen az elnemég több üres széksor és csődbejutás! vezés Járáefalva. (Forrásom: „HistóJáruljon hozzá tehát a közönség a nívó riai értekezés" Kállay kapitány audi-

Színház.

tortól. 1829. A 122 lapon : Udvarhely
„Három Falukkal nagyobbodott, melyeknek neveik Járásfalva, Szent Imre,
Cibrefalva")
„Egy öreg székely" cikke Bzerint
a millénniumi hódoló diszfelvonulás
1896. junius 10 én lett volna, holott
az 1896 junius 8 án történt meg, ment
végbe. (Forrásom: „Az ezredéves ünnep
8égek" — leírása. Tolnai „Világtörténelme" Legújabb kor III. kötet 329
lap)
Gáspár Balázs.
A magunk részérói — a szives
figyelmet megköszönve, — megjegyezzük, hogy a junius 10-iki dátum valósággal csak egy tévedésből meghagyott
tollhiba veit. A másik kérdéshez szivesen
várjuk az esetleges további hozzászólásokat is.

Baczó Gábor VII. o. t. 3. Fülöp Áronról megemlékezett Bakk Péter VIII. o.
t. 4. Éoek. Énekelte t>z ifjúsági énekkar. 5. Részlet Fülöp Áron „Cáaba"
c. eposzának X. énekéből. Elmondta
Mátyás Béla VIII. o. t. 6. Biró Sándor tanár zárószavai.
Az özvegy, mint minden évben, az
idéu is megmutatta áldozatkészségét a
koll. ifjúsága iránt, 1000 L.-t adván az
ifjúság önmunkálkodásának jutalmazására. A jótett önmagában rejti jutalmát, mit az intéz.et bálája és köszönete egészít ki.

Legújabb.

A prefectus válság régóta húzódó
kérdése végre megoldáshoz jutott.
Idáig több ízben terjedtek el hírek, s
kaptunk mi is olyan információkat,
Ünnepély Fülöp Áron költő hogy a magatartásával sok zavart kavart Spataru prefectus felváltása nem
emlékezetére.
késhetik soká, ezt azonban ő maga
eddig mindig megcáfolta azzal, hogy
Hat évvel ezelótt, október 22-én nem mondott le, s komolyan nem is
hunyta le szemeit örök álomra, Attila hajlandó lemondani. Ma délelőtt aztán
fiairól való örök álmadozásra, Fülöp Sebesi János dr. képviselőnktől a köÁron, a nagy székely költö.
vetkező szövegű távirati értesítést kapAz Ellákról, Csabáról, Aladárról tuk: „Prefect hivatalának átvételére
irott nagy époszai, számos kedvesebb- inspector kiküldetett." — Ezzel az
nél kedvesebb kisebb nagyobb költemé- intézkedéssel Spataru prefectus távozánye, amelyekben Arany János méltó sának ügye befejezettnek tekinthető,
követőjének mutatta magát, méltóvá
tették öt arra, hogy emléke a székely
Harangszentelés a püspök
ifjúság előtt olykor-olykor felelevenittessék. Ezt a nemes érzést ápolják lel- által. A református egyházközségnek
kükben a helybeli ref. koll. tanári sikerült megnyerni Makkai dr. püspököt,
kara és ifjúsága, kik Fülöp Áronnak, hogy az uj harang felszentelés ünnemint a koll. egyik nagy alapitványte pélyén személyesen vegyen részt. A
vőjének is évenkint és mindig okt. véglegesen megállapított programm sze22 én, a költő felsóboldogfalvi sirjánál rint a felszentelő ünnepségek novemrövid emlékünnepélyt szoktak rendezni. ber 7 én mennek végbe, délelőtt istenEzt az ünnepélyt az idén is okt. 22-én tisztelet, délben közebéddel és este a
rendezte a ko'l. ifjúsága a költő özve- Bukarest-szálló nagytermében tartaadó
gyének, özv. Fülöp Aronné Sargavy műsoros estéllyel. Az előkészületek az
Erzsébetnek és a család tisztelői- ünnepségekre serényen folynak, a vég
nek jelenlétében a következő műsorral: leges programmot a napokban teszi
1. Ének. Énekelte az ifjúság. 2. közzé az egyház vezetősége.
Réka sirján, Fülöp Árontól. Szavalta

A világ
a -háborúban és a háború után teljesen
lezüllött. A gyűlölség, az emberek és
nemzetek meg nem értése, az ellenségeskedés mély gyökeret vert a szivekben. A családi élet tisztasága megszűnt,
a társadalmi jó rend felbomlott, a jó
erkölcs eltűnt s az erkölcstelenség és
a féktelen táncdüh és divathóbort lépett helyébe. Aki figyelő szemmel tekint végig az emberiség mai életén,
kétségbeesve látja azt a nagy pusztu
lápt, ami teBtben és lélekben egyaránt
végbe megy.
Ebbe a sodomai pusztulásba kiált
bele a kath. anyaszentegyház feje: XI.
Pius pápa 8 szelíd szava végigzúg az
egész földtekén: Emberek, álljatok meg
a lejtőn, ne gyilkoljátok meg önmagatokat, térjetek vissza az üdvösségnek
egyedüli forrásához: Krisztushoz. S hogy
a kath. hivek minél jobban kimintáz
hassák magukban a krisztusi eszményképet, ünnepet rendel: Jézus Krisztus
örök királyságának ünnepét, amelyet
minden évben október utolsó vasárnap•

ján kell megülni. Ez az ünnep az idén
október 31-ikére esik s az egész kath.
világ nagy előkészületeket tesz a méltóképpen való megünneplésére. Városunk
katholikusai is lázasan készülődnek,
hogy méltó fénnyel ünnepeljék meg ezt
az igazán időszerű és benső elmélyedésre késztető ünnepet. Az ünnep 24
óráig fog tartani. Kezdődik október
30 án d. u. 6 órakor vecsernyével és
Pal István plébános bevezető beszédével, folytatódik az egész éjjel tartó
szentségimádással, a31 iki ünnepi nagymisével, amelyen P. Boros Fortunát dr.
fog prédikálni. Az egész ünnepséget
befejezi a 31 ikén d. u. 6 órakor tar
tanó vecsernye, amelyen László Ignác
prédikál éd az impozáns körmenet,
amely alatt á szerpentin fényesen ki
lesz világítva.

H I R E K.
Okt. 23.

Gyászünnepély Nagy Károly
ref. püspök emlőkére. Az a veszteség, a mely Nagy Károly ref. püspök kora halálával érte az erdélyi
kálvinista Siout, de egyben az öaszmagyarságot is, mindenfelé nagy fájdalmat, mélységes szomorúságot váltott
ki. Minél messzebbre távolodunk e
tragikus halál órájától, annál inkább
érezzük magunk körül az ürt, a mii
ennek az erős tölgynek kidölése ha
gyott maga után. A szeretet éa hála,
a tisztelet és nagyrabecsülés Erdélyszerte mindenütt megmozdították a
nemesen érző lelkeket és mindenfelé
emlékünnepségek által igyekeznek le
róni a nagy szellem iránti hála és
kegyelet adóját. Legközelebb, f. hó
31 én, a reformáció 409 éves emlékünnepélyén, a helybeli református kollégium elöljárósága és tanári kara
rendez szép ünnepélyt Nagy Károly
emlékezetére a következő programmal:
1. Hallgass meg Izrael pásztora" kezdetű egyházi ének 1. versét énekli a
közösség. 2. Ima. Mondja Biró Sándor
vallástanár. 3. Emlékbeszédet tart
Nagy Károly fölött Gsefó Sándor koll.
igazgató. 4. „Templom és iskola". Reményik Sándortói. Szavalja Gáli Sándor VIII. o. t. 5. Ima a „Rinaldó" c.
dalműből. Énekli a kollégium ifjúsági
énekkara Z. Sebess József énektanár
vezetésével. 6. „Október 31". Szász
Károlytól. Szavalja Bakk Péter VIII.
o. t. 7. Schubert: Haláltánc. Játsza:
a Fiiharmonikus Társaság voncsné
gyeBe. 8. Záróbeszéd. Mondja Jodál
Gibor dr. koll. gondnok. 9. „Erős
várunk nekünk az Isten" kezdetű egyházi éneket énekli a kollégium ifjú
sági énekkara éB vele együtt a közönség. Az ünnepély d. u. 5 órakor kezdődik a kollégium imatermében, rendes beléptidij nélkül, azonban a Nagy
Károly emlékét örök időkre fenntartani hivatott kolozsvári felsőleánynevelő intézet céljaira önkéntes adományokat hálás köszönettel fogad és kér
a kollégium elöljárósága és tanári kara.

Az alsó küküllői járás korábbi
vezetőjét, Révay főszolgabírót Erdőszentgyörgyről, hová ideiglenesen delegálva volt, ismét visszahelyezték előbbi
állásába, viszonţ Felszeghy Mihály főszolgabírót; is viBsza előbbi állásába
Erdőszentgyörgyre.

Püspöki látogatás városunk-

Szt. mise. Illyés
Szt. mise, P. Kandia
Szt. mise. Fazakas
Szt. mise. László
Szt, mise. Prelátus ur
Szt. mise. Imre
Szt. mise

A v á r m e g y e i tanácsot november hó l-én d. e. 8 órára rendes őszi
közgyűlésre hívták össze. A tárgysorozatban számos rendkívül fontos gazdasági, pénzügyi és közigazgatási vonatkozású tárgy van.

SzentBégkitétel okt. 30 án (szombaton) este 6 órakor. Ünnepi beszédet
tartanak: Pál István plébános 30-án este 6 órakor. — P. Boros Fortunát dr.
31 én 10 órakor. — László Ignác 31-én d. u. 6 órakor. — Elmélkedéseket
tartanak: a szomszéd községbeli papok.

Odorheiu városi apaállatvizsgáló bizottsága f. hó 27-én reggel 10 érakor a
gabonapiac-téren apaállat vizsgálatot
tart. Az apaállatvizsgáló bizottság felhívja az apáállattulajdonosokat, hogy a
jelzett helyen és időben apaállataikat
vizsgálat és lebélyegzés végett állítsák
elő. A bikák feltétlenül orrkarikával
látandók el.

Sorszám

Elmélkedés. Imre

ban. November 2—6. napjain a helybeli ret. kollégiumnak és egyházközségnek, ezzel együtt városunknak is
igen illusztris vendégei, látogatói lesz
nek. Ekkor fog generális vizitációt
tartani a ref. kollégiumban és elemi
iskolában Makkai Sándor dr. erdélyi
ref. püspök, akinek kíséretében lesznek Vásárhelyi János püspök-helyettes, egyházkerületi főjegyző-esperes,
Illés Gyula dr. tanügyi előadó, Mester Mihály főszámvevő és Nagy Elemér
püspöki titkár. Makkai Sándor dr.
püspöknek a személye, nagy szónoki,
irói,filozófiai és más tudományos képességeinél fogva oly magasan áll most
az erdélyi magyarság egén, hogy az
ó bárhol, magyarlakta vidéken való
megjelenésének örömet, tisztességet és
büszkeséget kell kiváltania minden
önérzetes magyar ember lelkéből. A
református kollégium és egyház lázasan készülnek nagyrabecsült főpász
toruknak impozáns fogadására, de
hisszük, hogy városunk társadalmának
minden rétege is készséggel fogja kivenni a részét abból, hogy az egyetemes magyarság e kimagasló vezéralakját méltó ünneplésben részesítse.
A látogatás részleteiről addig, mig a
főpásztor itt tartózkodásának rövid
program mját nem közli, nem áll módunkban tájékoztatni a közönséget.

1.
8
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
10.
11.
12.
13
14
15.
16.
17
18.
19
20.
21.
22.
23.
24

Óra
beosztás
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12
12-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
.6-7
7—8
8-9
9—10
10-11
11—12
12—1
1—2
2-3
3-4
4—5
5-6
6—7

Az egyesület neve

A plébániai hivatal a szentségimádás, szentmisék és prédikációk tartásának idejéről a következő tájékoztatást
adta ki a hivek számára. (A szentségimádáfi kezdődik okt. 30-ikán este 7
órakor.)
Szt. beszéd
Előimádkoztató

V.

mise
Oltáregylet I, csoport
Felnőtt leányok kong.
Gimnázium ifj.
Harmadrendi tagok
Szoc. Misszió I, csoport
Szt. Kereszt hadsereg
Oltáregylet II. csoport
Férfioltáregylet
Szerafikusok
bzt.-Imrei hivek
Szombatfalvi hivek
Tisztelendő nővérek
Leány klub
F«lgári iskola
Róm. kath. főgimn. ifjúsága
Hivek
Felnőtt leányok kong.
Gimnáziumi ifjúsági kongr.
Szoc. Misszió 11. csoport
Tisztelendó nővérek
Oltáregyesület III. csoport
Polgári iskolások kong.
Hivek
Hivek

Pál István prelátus
P. Boros Fortunát dr.
László Ignác
P. Jusztin
Eakucs Ferenc pleb.
P. Jucundián házf.
P. Alfonz
Biró Lajos
P. Boros dr.
Imre József
Illyés Lajos
Szabó Endréné

Elmélkedés. László
Elmélkedés,Eakucs

Tenyészapaállatvizsgálat. Az

Felhivás

adófizetésre.

Fel-

kértek az alábbiak közlésére: Ismételten felhivom a város adófizető polgárait, hogy az állammal szemben fennálló mindennemű tartozásaikat (adót,
illetéket stb.) a saját érdakükban még
a f. hó folyamán fizessék be, annál ia
Inkább, mert ellenkező esetben a végrehajtások a törvény és utasítások értelmében a legnagyobb szigorral lesznek foganatosítva és az árverések okvetlenül meg lesznek tartva. — Erre
vonatkozólag a behajtással megbízott
tisztviselők szigorú utasítást kaptak
és halasztások vagy részletfizetési kedvezmények most az év végén már egyáltalán nem adatnak. Perceptor: Beck.

A Szociális Misszió Társulat
vezetősége ezúton is nagyon megkéri a
missziÓB tagokat, hogy a kijelölt imádási órán — szombaton — 30 án éjjeli 11—12 ig pontosan jelenjenek meg.
Eióimádkoztató: Kakucs Ferenc plébános, aki szent beszédet is fog ez alkalommal mondani.

A Vármegyei Gazdasági Egyesület köréből. Az egylet f. hó 19-éo
ülésezett választmánya, napirend előtt
történt felszólalás alapján, elhatározta,
hogy a cristuri lengyár tulajdonosát
felhívja az alapításkor az egyesülettel
szemben vállalt azon kötelezettsége teljesítésére, miszerint működése első 15
évének lejárta után 15 éven át meghatározott évi segélyben részesiti az
egyesületet, esetleg egy méltányos öszszeggel egyszersmindenkorra megváltja
ezt a kötelezettségét. Kimondta a választmány, hogy a birtokában levő Magyar
Mezőgazdasági Részjegyeket 220,000
magyarkorona kipótlásával uj pengő
értékben kibocsátott részjegyekkel cseréli be; a biharmegyei gazdasági egyesület kezdeményezésére egy vármegyei
forgalmi irodát szervez, melynek célja
lesz a Romániához csatolt területek gazdai termékeinek egymásközti
forgalomba hozása ; a gazdasági és közegészségi ismeretek terjesztése céljából
a tél folyamán vándor előadásokat tartat s ezek előkészítése céljából járásonként bizottságokat alakit; megkeresi a megyei tanácsot, hasson oda,
hogy uj kisajátításokkal a jogbiztonság
ne veszélyeztessék, már azért is, mert
a kis exietentiáktól elvett s házhelyek
nek kiosztott területek eddig teljességgel nem enyhítették a lakásnyomoruságot, a megajándékozottak nagy részének nincs is módjában az épitkezéB.
A titkár beszámolt a szept. 12—19.
közt lezajlott ipari és gazdasági kiállításról, melynek állatkiállitási része a
Zootechnica buzgolkodása folytán fényesen sikerült, x. y.
Karácsonyi b a z á r . Jó előre felhívjuk a közönség figyelmét, a Leányclub által december hóban rendezendő
karácsonyi bazárra, ahol a karácsonyi
meglepetéseket a legjutányosabban lehet beszerezni.

A Filharmónikus Társaság
szerdán este 6 órakor választmányi
ülést tart.

Pompás vadászzsákmányt :
egy hatalmas medvét ejtett el Révay
György főszolgabíró a mult vasárnap a
Deság patakban, ahol Hinléder Ákos dr.
társaságában vadászott. A medve kb.
230 kg. sulyu, 14—15 évesre becsülhető himmedve a állítólag ez volt az,
amelyik a zetelakiaknak 17 nagy marháját a tavaszon a havasban elpusztította.

Szini Lajos (Laji bá') a j
k ö n y v e : Az őzolló s más küsdeg
nyüszkölések megjelent, Szopos Sándor,
a kiváló székely rajzolómüvész több
eredeti és rendkívül mulatságos rajzával, melyek Laji bá' pompás humorát,
jóizü előadását nagyszerűen egészítik
ki. Az érdekes és mulattató könyv bővebb ismertetésére, mihelytt lehet, még
visszatérünk. Most csak annyit, hogy
az egész könyv a zamatos székely humor és az eredeti székely észjárás
kitűnő ismeretének értékes szüleménye
és a ki a kezébe vette, nem tudja
egy lapját kacagás nélkül elolvasni. A
kacagásnál értékesebbet pedig a mai
szomorú világban alig vásárolhatunk.
Éppen e?ért bizonyosra vesszük, hogy
rendkívül barátságos és vásárlásra is
kész kedv fogadja majd néhány nap
múlva itt is a messze földön ismert
nevű, jeles szerzőt, amikor, értesülésünk
szerint, városunkat is meg fogja látogatni, hogy külső forma tekintetében
is Bzépen előállított, mulatságos, uj
könyvét személyesen árusítsa. A könyv
ára 160 leu.

A kiállítási bizottság f. hó
21 éa, csütörtökön este még egy utolsó,
felszámoló gyűlésre jött össze a Pol
gári Öaképö egylet helyiségébe. Voszka
István dr. elnök a mostani utolsó gyűlés célját ismertetve, még egyszer
találó szavakba foglalta össze a szép
sikerű kiállitás eredményeit és tanulságait. Egyúttal a legnagyobb dicsérettel adózott a váro3 i piros polgárságának, melynek nagy intelligenciája, szép
egyetértése szolgált alapul ahhoz, hogy
a kiállitás megteremthető legyen, s
általáoos elismeréssel találkoznék, ö Öia
volt neki ezzel a sok értékes elemmel
rendelkező polgársággal együtt dolgoznia, s ennek tatása alatt szivesen
hajlandó ezután is, a hogy a körül
mények megkívánják, együtt munkálkodni. Az elnök lelkes éltetésével fogadott beszéd után CUikyAlbert a díszes
oklevelek elkészíttetése érdekében tett
intézkedéseket ismertette ; most már
remélhető, hogy a klisé hamarosan elkészülhet. Ezután Huber Eadre pénztáros adott a kiadás anyagi mérlegé
ról gondosan elkészített számadást.
Az összes bevétel 149.911 leu volt.
melyhez pár el nem számolt bevételi
tétel járulhat még. A főbb tételek:
89.200 leu befolyt a 20 leus belépti
jegyek, 7730 leu a 10 leus jegyek
árából, területhasználati díjból 1500,
permanens jegyekből 4000, védnöki
dijakból 32660 leu, a város adománya
10000 leu, az asztalos ipartársulaté
3000 leu, B még néhány kisebb bevétel. Ezzel szemben kiadás volt 62,932
leu 75 bani. A megmaradt 86,978 leu 25
bani hováforditására nézve ugy határozott a bizottság, hogy feloszt 62,000
leüt, melyből juttat az ipartestület
javára 30.000, egy létesítendő iparosmenház céljaira 10.000 leu:, a vendéglátó kollégiumnak 5000, az ott elhelyezett Székely Néprajzi Muzeum
kibővítésére 3000, a Jótékony N&egyletnek 2000, aFilharmónikus Társaság
és a Székely Dalegylet részére 1500—
150Ö, az önkéntes Tűzoltó Egylet, a
Kereskedő társulat, a Várm. Gazda• sági Egylet, a Szociális Misszió, a
Veres Kereszt, a Népnevelési Egylet,
a zetelaki tüzkárosultak, a városi sze
gények, a hősök sírját goidozó egylet
részére 1000—1000 leu'. (A határozat
szerint az érdekeltek az irt összegeket
külön átirat bevárása nélkül Huber
pénztárostól, nyugta ellenében átvehetik.) Az ezekutáu megmaradt összeg
bői egyenlitik ki a díszoklevelek költségét, s a többiből kiállítási alapot
létesítenek. A pénztárosi jelentés elismeréssel való tudomásul vétele után
Ciiky Albert fejezte ki Bzép szavakban
a polgárság elismerését és köszönetét
Voszka István dr. lelkes és tevékenységben mindenütt előljáró elnöki működéséért, Nagy János pedig az eszme
megpenditőit, a 11-es bizottságot említette elismeréssel. Voszka dr. zárószavai után pedig Kovács Lázár, a
Polgári öaképző Egylet ügyv. elnöke,
mint házigazda üdvözölte még egyszer
szívélyesen a feloszlott kiáll, bizottsá
got. — Ezúton pótlólag nyugtázza
még a bizottság Vass Lajos dr. 500,
és ifj. KasBay Dénes 200 leus védnöki
adományát.

végre a purifikálást, ha mindjárt egy
kisebbségi tisztviselőn kezdi is, hiszen
ahogy köztudomásu, azok szokták a
visszaéléseket elkövetni és a mai vi
szonyok között azokat igazán gigászi
munka állásukból kiakolbólitani. Ezirányú folytatólagos kulturtevékenységedhez sok szerencsét kíván, hí íred:
Dr. Béhm Jenő.
N. B. Ha esetleg n. b. válaszodra
méltatsz, mely mindenképp felelet nélkül marad, még az esetben is, ha
ugyanannyi alappal, mint most, frankhamisítással vádolnál — nem azt jelenti, hogy értékes személyed lekicBinylem, csak azt, hogy belátom, éles
eszeddel és tolladdal nem vehetem fel
x Fogorvosi műterem. Dr. med. a versenyt.
Schuster János fogorvosi műterme újra
megnyílt. Bul. Rsg. Ferdinánd (Kossuthfiiadó: a Könyvnyomda Részvénytársaság
utca) 9. Rendelőóra 8—12 ig, 2—5 ig.
Odorheiu—Székelyndvarhely

x A m e g y é n k b e n is már évtizedek óta a legelőnyösebben ismert Ad
riai biztosító társulat, mely. Triesztben
1838 ban alapíttatott s igy közel 90
éve áll fenn s melynek alaptőkéje 100
millió lira, alap- és vagyonbiztonsági
tőkéi pedig ez időszerint megközelítik
a 600 millió lirát, megyénkben korábbi
intenzív tevékenységét újból fel akar
ván venni, városuakban egy megyei
föügynökséget állított fâl s ezzel a
fontos megyei képviseletet ujjá szervezvén, annak vezetésével Dabitzky Bála
urat bizta meg. A főügynökség helyisége Piaţa Regina Maria 1. sz. alatt
(ref. kollégium régi épületében, gabona
piac).

x Legolcsóbb, legszebb bár
sonykalapokat készít dr. Lányi Imréné
Odorheiu, Bul. Rjg. Ferdinánd 29.
emelet.
x Általánosan elismert dolog,
hogy szép és elsőrangú női, őszi és
téli nagykabátokat, kosztümöket, mindenféle ruhákat, legújabb divatú kivitelben, pontos időre szállítva, szakszerűen készít Demeter Zsigmond női
divatszabó, Bul. Rag. Ferdinánd (v.
Kossuth utca) 12.

x Több nagy

ablakráma,

melyek egyrésze üveges verandára is
alkalmazható, használt, de jó állapotban eladó Méretek: 73X167, 83X147,
93X156, 93x83, 133x177, 156x177,
60 5X167 (dupla). Magtekinthetők Str.
Prinţul Nicolae (Árpád u) 11 sz. a.

E

ladó egy utazó buada. Felvilágosítást a kiadóhivatal ad.

Syimér.
E rovat közleményeiért a szerkesztő nem vállal
felelősséget.

Kedves Szász Józsefi

A Brassói Lapokban nevemmel
kapcsolatosan egy olyan cikk jelent
meg, mely ha nem Te küldted volna
bs, alkalmas volna arra, hogy jó hírnevemet rontsa. Ezt a cikket egyik
helyi lapnak is felkínálták, sőt 10,000
leüt is ígértek ráadásul, azért, hogy
megjelenjen, azonban ott nem sikerült. Távol áll tőlem azt hinni, hogy
az a pár ezer leu lett volna a sátán,
aki a Korona-vendéglőbe becsalt, hogy
ott egy vadidegen embertől magadnak
tollba diktáltassad a cikket, hiszen
erre alkalmasabb helyet is találtál
volna. Mindenképpen ez az eset alkalmas, hogy ezentúl koronatanúd lehes
sek arra, hogy Te nem inni jársz az
ilyen helyekre, hanem azért, hogy ha
Székelyudvarhelyen egy csiktaplocai
szántóvetőt ki akarnak zsebelni, Te
azt megvédjed. Te nem tudtad megvárni azt, hogy az ügyészségnél 3300
és nem tudom, hány szám alatt tett
feljelentésnek mi lesz az eredménye,
A t o r o n y ó r á k mostanában fel- Te ha minden bizonyíték nélkül is, de
meg kellett írjad az igazságot. Ilyen
tűnően rendetlenül járnak és sok bo
Bzuságra adnak okot azoknak, akik sze- vagy Te 1 nem olyan ócska, maradi
retik a pontosságot. Napról napra ta- emberekből való, akiknek az az állás
lálomra igazgatják, vagy nem igazgat- pontja, audiatur et altera pars. Most
ják őket; egyik nap előremennek, más- Bajnálom igazán, hogy én nem szoknap ugyanannyit hátra, ugy hogy lehe- tam korcsmába járni, mert akkor biz
tetlen eligazodni az időn. Elől jár & ren- tos, megkérdeztél volna engem is. Sze
detlenségben a reformátusok órája, ame- rencsére, a független bíróság még
lyiknél a rendetlenség annál feltűnőbb, mindig azt az ócska álláspontot vallja.
mert ez nemcsak mulatja, hanem üti is Éppen ezért sajtó utján elkövetett rá
a pontatlan időt. A katholikusoké, galmazásért és hírnévrontásért felmintha nem is törődnék az idővel, megy jelentést teszek, de ez ne zavarja a
a maga utján — ugy Játszik — kevés mi kettőnk jó viszonyát (szemtőlbeavatkozás mellett. A barátoké, ame- szembe, hátam mögött — az megint
lyik pedig aránylag a legpontosabban más) hiszen mi per tu barátok vajárt, elcsendesedett, hadd kalatyoljanak gyunk és kettőnk között mindössze
a mások. Ez igy tovább nem mehet. A C3ak az a kicsi különbség, hogy ón itt
város érdeke, hogy legalább egy pontos egyenesen megmondom Neked a vélejárású toronyórája legyen, amelyik ulán ményem, mig Te, ha valóban Te
igazodjék minden óra. De aztán ezt vagy a Csedő iródiákja — bocsánat a
igazítsák szakértők, ugy ahogy kell. Ki kifejezésért — ugy jártál el, mint a
kell választani erre a célra azt, ame- kutmérgező. Én Gsedő Imrére nem
lyik a legjobb szerkezetű. A másokat haragudhatom, mert ő elkövetett tettét ugy védelmezi, ahogy azt az ő
pedig, mint feleslegeseket és csak za
vart okozókat, be kell szüntetni ható- viszonyai közt szokás. Honorálni tusági uton. Ezt kívánja a közérdek. dom, hogy csak egy olyan rozsdás
békanyúzót, nem éles bicskát válasz(Beküldetett.)
tott. Egyebekben kérlek a köz érdeP i a c i á r a k . A buza: 115—130, kében, hogy ha valamelyik korcsmározs: 90—95, árpa: 80—85, zab: ban máskor is ilyen gaztetteket hal40—45, tengeri r 80 '(uj)—95, fehér lasz, szellőztesd meg a Brassói Lapokpaszuly: 90—100, burgonya: 24—28 ban. Valakinek csak meg kell kezdeni
leu vékánként.
T—ó.

Dala Primăria camuuei urb. Olorheiu
No. 4527-1926 adm.

Publicaţîune.
Toţi ofiţeri de rezervă proveniţi
din fosta armată Austro uogară, elev
plutoneri şi ţinerii cu termin redus
art. 52 cari au frecventat cursurile
şcoalelor militare de ofiţari iu rezervă
şi cari şi au cerut recunoaşterea gradaţiei fâră ca pâoă in prezent Fă le
fie situaţia aranjeată prin înscrierea
controlul df fi ai tiv conf. art. 7 din legea P. O. Rez. sunt invitaţi a se prezenta in persoana la cercul de Recrutare Braşov.
Informaţii mai amăaunţite se pot
da la Primăria loca'ă in această privinţa pâ ă la 16 No vem brie a. c.
Odorheiu, la 15 Octombrie 1926.
Primăria oraşului.

Megjelent az uj Eladó!
Az összes butorraktáram készletét mélyen leszállított árakon
IHoravetz-Album
kiárusitom,
ahol a legmodernebb
118 oldalon 38 zeneszerző 55 müve. 8 opera,

klasszikus eliadási és szalon-darab, 14 kabaré-dal, kupié, mddal, 15 tángó simmy, keringő stb modern tánc, 17 magyar nóta,
hallgató és csárdás tartalommal.
Ötvenezerleuspá
hivatásos éB amatör-zeneszerzők szsmára.
Egy kis rátermettséggel most már

bárki könnyen lehel neves zeneszerző,

iiiaMiiiiiaaiHiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiKisiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiisiiiiiiiiii m i t

mert bármelyik pályadíj elnyerésével az album
kiadója nyilvánosságra hozza és a nagyközönség számára hozzáférhetővé teszi az esetleg
eddig fel nem fedezett szerzők müveit. Van
azonkívül az albumban egy egész CBOIBÓ
meglepetés,
valamint számtalan' kedvezmény az album
tulajdonosai számára Mindent egybevetve az
idei karácsony elvitázhatatlan szenzációja

azujMor^
Megtekinthető és kapható minden könyvkereskedésben.
•Illllllllfillllllllllll

llllllllllllfllllllllll*

háló- és ebédló:: garnitúrák ::
vásárolhatók. Plüs ebédlö-dlványok nagy választékban kaphatók. — Továbbá olcsóbb festett
bútorok és székek is kaphatók.

Megrendeléseket bármily
elvállalok:
Balázs Károly

kivitelben
ntőda:

Garabás János
kész butorraktára

Odorheiu, Bul. Reg. Ferdinánd 27 sz.

Egy bolthelyiség kiadó.
Publicaţfnne.

No. 1131—926 pori.

Puhlicaţiune de licitaţie.
Subsemnatul portărel prin aceasta publică, că îa baza deciziunii
Nr." 387 şi No. G. II" 2101—1926
g. judecătoriei de ocol din Gristur
în favorul reclamantului Dávid Vilmos
repr. prin advocatul Dr. Fodor Boldizsár contra Jeddy Lajos pentru îa
cassarea creanţei de 3250 Lai şi accesorii se fixează termen de licitaţie pe
I O N o é m v r i e 1 9 3 6 orele 11 la

faţa locului în comuua Rugăneşti unde
se vor vinde prin licitaţiune publică
judiciară vaci, îa valoare de 16000
Lai. Iu caz de nevoie şi sub preţul
de estimare.
Pretenziunea care e de îacassat face
3250 Lei capital, dobâizile cu 10%
socotind din 17 Febr. 1926 iar spesele
pâoâ acum staverite de 2296 Lei.
Intrucâî mobilele cari ajuug la
licitaţie ar fi fost execvate şi de alţii
şi aceştia şi-ar fi câştigat, dreptul de
acoperire licitaţia prezentă este ordo
nată şi îa favorul acestora în senzul
art LX : 1881, § 192.
Odorheiu, la 10 Oct. 1926.
D n b b portărel.

Ores ládákat
nagyobb mennyiségben eladunk:

„HANGYA"-raktár
(a vasút mellett).

XUadő belsőség
vízimalommal és gyümölcsös kerttel.
A néhai Ambrus Károly tulajdonát képezett, Tarnovita (Küküllőkeményfalva, Udvarhelymegye)
községben fekvő belsőség eladó.
A belsőségen épült ház áll három
szobából, konyhából. A malom a
belsőségben fekszik, melyhez kiterjedt gazdasági udvar és kert
tartozik. Bővebbel dr. Nagy L.
és dr. Szabó G. ügyvédek irodája
Székelyudvarhelyen.

Lucrurile mobile şi mărfurile aparţinătoare massei de faliment a falitului Nóvák István iunior se vor vinde
prin licitaţie publică ce va ţine la 30
Octombrie 1936 ora 9 a. m. îa biroul
advocaţial al subsemnatului (Odorheiu
Str. Principesa Elisaveta No. 13).

Hirdetmény.
Az ifj. Nóvák István közadós
csődtömegéhez tartozó ingóságok és
áruk az 1929 évi október hó 30 napjának d. e. 9 órájakor alólirott ügyvédi irodájában Odorheiu-Sz. udvarhely
Str. Orincipesa Elisaveta (volt Bethlen utca) 13 sz. a. tartandó nyilvános
árverésen eladatnak.
D r . (Sebezi Ákos ügyvéd,
csődtömeggondnok.
No. 1012—1926 port.

Publicaţîune de licitaţie.
Subsemnatul portărel judecătoresc
prin aceasta publică, că în baza deciziunii Nr. 1069 şi No. G. II. 1696 -1926
a judecătoriei de ocol din CriBtur.
în favorul reclamantului Gissa de păstrare a Jud Odorheiu repr. prin advocatul Dr. Ale x Viola pentru îucassarea
creanţei de 25000 Lei şi accesorii se
fixează termen de licitaţie pe 11 Hoemvrle 1 9 2 6 orele 1 3 la faţa locului
în comuna Bordoşiu unde BO vor vinde
prin licitaţiune publică judiciară boi,
cai, în valoare de 46000 Lei. In caz
de nevoie şi sub preţul de estimare.
Pretenziunea care e de incassat face
25000 lei capital, dobâazile cu 12°/.
socotind din 9 Febr. 1926 iar spesele
până acum staverite de 6376 Lei.
întrucât mobilele cari ajung la licitaţie ar fi fost execvate şi de alţii
şi aceştia şi ar fi câştigat dreptul de
acoperire licitaţia prezentă este ordonată şi în favorul acestora îa senzul
art. LX.: 1881, § 192.
Odorheiu la 10 Oct. 1926.
I > n b b portărel.
Kassay

F.

Ákos

bethlenfalvi gyümölcsöséből

különféle fajalmák
=

kaphatók.

=

• közönség s z i v e s figyelmébe ajánlom feltűnő olesó és kitűnő
minőségű áruimat, u. m.: valódi g y a p j ú Ktfil- és fo€*l-.
földi szöveteket, lódenek, strukszok, mindenféle bélésáruk,
női és gyermekKSzvetterek, kész férfikabátok és raglánok, esőköpenyek, férfiisapkák, nyakkendők, harisnyák,:

Csodaszép valódi bór ridikálök bámulatos olcsón.

tiszteleltei:

LÖBL R. divatüzlete Bul. Reg. Ferdinánd
Eladók I literes üres borvizes
üvegeket bármily mennyiségben

* Dr. Hirsch Hugó

M o l d v á n vendéglős

sebész-fSdrvos

Str. Pr. E is«beta (Batbl«u utcn) 24.

szanatóriuma
Mercurea-Ciuc- Clilfézéí'étla:
tegmödernébb
téiiiéréíéi.
Elsőrangú kényelem és ellátás.
Jtz ápoláit IrgáliÜás Nővérek
végzik.
—

(volt Kossuthutca) 25.

A reform, kollégium
régi épületében egy a piacra
nyi'ó üzlethelyiség (tddig a
Szemerjay-féle könyvkötészet
volt benne) k i a d ó . Q
Q

Str. Regele Carol (Orbán Balázsu.)
8 sz. alatt üzlethelyiséges, emeletes lakóház ELADÓ. Felvilágositást a kiadóhivatal ad.

Tüzifa-vágást

Érkekezni lehet dr. Gönczy Gábor
ügyvéd irodájában.
|

Juihcătorfa ocoîutti' Cristur secţ;a cf.
No. 687—1926 cf.

Éxtráct din publi&iţiunee
de licitaţie.
In cerere® de rriecutare făcu'ă do
urmăritoreic soţia, lui Samu Gergely
Ştefan iă c. Lukács Mari contra urmăritului Kr şiri Joan Judecătoria:
a ordonat licitaţiudea efectfţiona'ă în qe priveşte imobilele sittţatş
în coniunâ Şoi moşul-rtfáre cftcuüíset ifţii
Judecătoriei ocu ui Cristur cuprinse în
cf. comunei Soimoşul mare Nrul, protoclului cf. 344 No. de ord. A f 3
No. top 1012 cu preţul dé strigare
1000 Lei. — No. de ord. A f 4 No.
top. 1577, 1578 cil preţul de strigare
2400 Lei, No. de ord. A f 5 No, top.
7353 cu preţul de strigare 1800 Lei
— No. protocolului cf. 570 No. de
ord. A f 1 No. top. 6719 cu preţul
de strigare 4250 Lei pentru încasarea
creatţei de 3575 Lei, capital interese
de 10°/0 dela 8 Octomvrie 1925, fpase
de proces şi d'e executare de 2878 Lei
fixate până acum spese de 446 Lai
52 bani, fixate acum pentru cererea
de licitsţiune; precum şi peatru încasarea creanţei de 93 Lei 20 bani,
capital şi accesorii a lui Kriş^n Ştefan
cu éustimá uzufruct viager intabulat
în favoarea ei Gergely Mária.
Licitaţiunea se va ţine îa ziua
4 luna Noemvrie anul 1926 ora 10 la
casa comunală a comunei Şoimoşulmare.
Imobilele ce vor fi licitate nu pot
fi vâadute pe un prtţ mai mic da cât
jumătate din prtţul de strigare.
Cei ciri doresc să licităze sunt
datori se depoziteze la delegaţii! judecătoresc 10% din prcţal de strigare
drept garanţie, in numerar sau îa
efecte de csuţie socatite dupâ cursul
fixat în § 42 legea LX. 1881, Bau să
predea aceluiaşi delegat chitacţa con«tatând depunerea, judecătoreşte, prealabilă a garanţiei şi se semneze condiţiunile de licitaţie (§ 147, 150, 170
legea LX. 1881 § 21 legea XL. 1908).
f)acă nimeni nu oferă mai muit,
cel Care a oferit peotru imobil un preţ
mai urcat de cât cel de strigare este
dator fă întregească imediat garanţia
fixată cocform procentului prtţului de
strigare la aceisşi parte proesnttia'ă
a preţului ce a oferit (§ 25 XLI.
1908).
Cristur la 19 Marţie 1926.
n r . Attila D e m e t e r
rp, p. judecător
L ö r i n c z y expeditor

ÁLLASDÚAS ERISS

^r TEAVAJ ^r

motoros g é p p e l e l v á l l a l
Z T T Gáspár D é n e s .
'
Előjegyzéseket felveiznOAspár és Papp-cég, valamint
••
személyesen ls. '

Dénes Gábornál.

Transilvania R.-T. üzletében
Ford egyedüli lerakat a vármegye területére Bul. Reg. Ferdinánd 56. sz.
—Telefon: iroda 35, lerakat 40. - Sürgönyeim: Transilvania Odorheiu.Fordszemélyautók, teherautó-alvázak, Fordsontraktorok és mindenféle Ford autóalkatrészek. Michelin és Pirelli gummik a legjutányosabb árban kaphatók készpénzfizetésre vagy megfelelő garancia mellett hitelbe is, azonnali, vagy későbbi
_

szállításra.

—

—

—

—

•

Fordson traktorok távászra való leszállítására megrendeléseket már most feíveszünk.
A FORD-autó, FORDSON-traktor a világ legolcsóbb és leg============== megbízhatóbb gépet.
A csíkszeredai útvonalon utasok hiányában, továbbra hetenkint háromszor:
hétfőn, szerdán és szombaton csukott személyautó fog közlekedni. Indulás
reggel 7 órakor a Bukarest-szálló elől.

Üzlet-áthelyezés.
Rőfös- és rövidáru-üzletemet Bul. Reg. Ferdinánd (Kossuthutca) 7 szám alól a B u k a r e s t - s z á l l ó m e l l e t t i 15
f

s z á m alá helyeztem.

=

=

A 18 évi önálló tapasztalatom alapján eszközölt üzletmegnagyobbitás kapcsán üzletemet uj modern árukkal dúsan
felszereltem, ha pontos kiszolgálásban óhajt részesülni, szolid és tartós árukat olcsón kiván vásárolni, keresse fel

uj

üzletemet
Szives pártfogást kér:

Jalkab Gyula

rőfös- és rövidáru kereskedő

Odorheiu—Székelyudvarhely.

@ Értesítés! ©
Van szerencsém a homoródi borviz kedvelőit
értesiteni, hogy november 1-én a szállítást megkezdem. Korsokkal házhoz szállítva
havonta 120 leu. Iratkozni lehet október 28-ig.
A t. közönség pártfogását kérem.

K o v á c s

ű ~ ó z s e f hadirokkant.

Bul. Regele Ferdinánd No. I, trafik.

friss teavaj, paprikás és füstölt szalonna, szalámi, ementhali es
trappista^sajt, mindenféle zöld főzelék, konzerva, paradicsom,
eukorka és esokoládé^különlegességek, málna- és eitrom^szörp
HlRSCtf iGfíAC^nál kanhatók. Gyomorbajosok részére karlsbadi kétszersült
és Graham«kenyér kapható.

