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Szemfényvesztés 
volt már a képviselőválasztáskor is, 
bogy A román nemzeti parasztpárt ne» 
vét letagadták és nálunk a székely 
gazdák félrevezetése  céljából a párt 
>.-.sak A »MAniii Gyula gazilapártjac 
Tléven szerepelt : pedig nincsen azon 

pán cinevezésen semmi szégyelni 
való. Azt hissztik, hogy Maniu urnák 
sem nagyon tetszik, ha megtudja, 
hog>' a pártja nevét itt letagadták. 

Szemfényvesztés  volt még az is,hogy 
a csak papiron létezett Magyar Nép-
jpárt elnökét, Kecskemétit idetolondi-
tották és tisztes egycni múltjával a 
szégyenteljes bukásnak kitették (csak 
8*/* szavazatot kapott), csak azért, 
hogy a székely gazdak egy részét 
megtévesszék. Itue most már Réti 
^eicbert) Imre ur is n&m a magyar 
tjéppárt megyei elnöke, hanem a nem-
zet: parasztpárt tagja. 

Ezekkel a régi szélhámosságokkal 
a népet boionditani újból nem lehet, 
most ujakat kellett kitalálni. Ilyen pél-
dául az, hogy Zetelakán egy csomó 
embert felbiztattak,  hogy kérjék a köz-
birtokossági vagyon szétosztását, pe-
dig a szétosztást a törvény  iilija  és 
ba meg is volna engedhető, akkor is 
ki tudná ma a milliókra menő felmé-
rési, becslési, biról kiszállási, kihasitási 
és illeték köl(ségek«t előlegezai. Egy 
Uyen 'szétosztás!' eljárás sok évig el-
tartana, azalatt a szétosztásra kerülő 
vagyonból oem lehetne fahasználat, 
ami a közbirtosok tönkremenetelével 
járna. Tehát nem szélhámosság-e a tör-
vényekkel ismeretlen népet csupán vá-
lasztási célokból ilyen céltalan mozga-
lomba belelovalni; 

S teszik ezt éppen akkor, amikor 
a városba összehívják a közbirtokos-
ságokat s megígérik nekik, hogy nem 
engedik a közbirtokossági vagyonok 
szétosztását! Melyik Ígéretnek fognak 
most már eleget tenni ? 

Az ő módszerük» önzetlenségük 
helyes megítélése szempontjából nem 
érdektelen dolog a megyetanácsi lista 
Összeállltásáttál taniisitott eljárásukat 
is jobban szemügyre venni: Ha a 
karikások megkapnák a szavazatok 
20 százalékát» az ő listájukból a kö-
vetkezők jönnének be a megyeta-
nácsba : Laslo Gyula görögkaiholíkiis 
paPi  Réti knre volt  pap^  dr. Kálmán 
József  iigyvéd^  dr. Györtí Imre ovvos^ 
Cseke îhdor kisgazda, dr Dărloţia 
Mircea Ügyvéd.  A gazdapárt listáján 
tehát legfeljebb  csak egy gazda jöhet 
be, Mcrt a karikás arak au^kat 
tették a Uata elejére, a gazdákat há« 
tul hagyták tölteléknek, hogy az ő há-
tukon jussanak be a megyetanácsba. 
A magyarpárt listáján tizenegy kis-
gazda van jelölve, de olyan helyeken, 
ahol be is jöhetnek a megyetanácsba, 
így vezetik félre  a gazdákat ismét a 
>gazdapártic urak, akik ezért már 
mem is merik magukat nyiltan és 
következetesen néven nevezni, hanem 
hol gazdapártnak mondják magukat, 
hol néppártnak, amely utóbbi már 
rég megbukott. Ezek után csak azt 
-szeretnők tudni, hogy vájjon Réti ur 
Toost mára megbukott néppárt elnöke-e 
va^ a gazdapárté ? 

Egyébként az is csak szemfény-
vesztésnek lehet szánva, hogy Réii a 
megyei listán szerepel, hiszen tudjuk 
jól, hogy a városi listán is jelöltetni 
akarja magát, mert polgármester sze-
retne lenni a kis önzetlen. Tudnivaló 
pedig, hogy ugyanaz az ember mind 
a két tanácsban helyet nem foglalhat, 
íme, tehát azért kell annyi embernek 
megint leszavaznia, mert a paktum az 

Ő nagyravágyása, kapzsisága miatt 
meghiusult. Minden o szeretne lenni. 
A vármegye öntudatos és. itélnl tudó 
lakossága azonban legközelebb minden 
bizonnyal méltó feleletet  ad ezekre a 
mesterkedésekre I 

Újévi gazdasági beszánoló. 
As Udvarbelrrárawfyai  Gazdasági Efye»aiet 

ciljaL 
11." 

A Gazdasági Egyesület két irány-
ban akar hatni a népre. A községek 
műveltségének nivóját akarja emelni, 
másfelöl  gazdasági életét akarja meg-
erősíteni. 

Természetes, hogy ezen célok csak 
ugy valósulnak meg, ha nemcsak az 
egyesület, hanem a községek gazda-
népe is komolyan akar munkálni sa-
ját jövője felépítésén.  A népnevelésnek 
sok módja van s ezek î özül az egye-
sület főleg  azokat ólinjtaná megked-
veltetni, meg valósi ttatni, amelyeknek a 
nép körében való megerősödése fok-
mérője lelki műveltségének. 

Elsősorban is minden községben 
erős kell legyen a vágy és aknrat, hogy 
ahol nincs népház, olt emeltessék föl 
az. l̂egható és lélekemelő volt igen 
sok községünkben az a buzgalom és 
jóakarat, amelyek megvalósul hat óvá 
tették a népb4z felépítését.  Elaggott 
embeirek. ̂  nz élet gondjaiban elfáradt 
fértUk  és fnég  gyenge kexO gyernv;-
kek egyaránt btizgolkndHik a község 
második «templomának* felépítésénél. 
Mert a népház, ha nem korcsmává és 
nem csak a duhajhodás házává avat' 
juk föl,  templom — a művelődés 
temploma, mely elvonja főleg  a fiatal-
ságot a korcsmázástól s rászoktatja 
arra, hogy az a másik templom, ame-
lyet az Urnák dicsőségére emeltek haj-
dani elődök, t̂ e legyen az imádkozá-
sok idejében üres, hogy annál hango* 
sabb legyen a másik gyülekezési hely: 
a korcsma. 

Azt akarjuk, hogy minden köz-
ségnek legyen népháza, minden köz-
ségben legyen olvasókör, dalkör, ifju> 
sági egyesület. Célunk küzdeni az egyes 
községeinkben m^ mindig divó és 
igen sô  esetben a pazarlásig és ke-
gyeíet-sértésig menő halotti torozások 
ellen. A nép perlekedési hajlamának 
részbeni letörése céljából szükségesnek 
véljük a községi választott biróságok 
felállítását.  helyzet itt az, hogy né-
pünk az úgynevezett pletyka és pletyka-
pereik rabja s amig egy kis szóvitáért, 
vélt anyagi károsodások miatt inditott 
perekben vaĝ 'ont és értékes munka-
napokat áldoz föl,  addig valódi jog-
tudást és ügyvédi segítséget feltétlenül 
igénylő örökösödési, birtok- stb. ügyei-
ben már inkább a »tuáákosok<, zug-
irkászok segítségét veszi igénybe. Ezért 
van nálunk sok haszontalan pereske-
dés s annyi késői bánatot, keserűsé-
get és igen sok esetben vagyoni rom-
lást okozó, rendezetlen vagyoni és 
birtok-állapot. 

Az olvasókörök felállítása  ma már 
minden községben elengedhetetlenül 
szükséges. Ezek felállításával  megszűn-
nének az úgynevezett >korcsmai ka-
szinók*, ahol a szószátyárkodásig meoő 
haszont̂ an fecsegés  mellett italfo-
gyasztásra is inkább megvan az alka-
lom. Hasznos, lelket nemesítő olvas-
mányok, komoly újságok olvasása fel-
tétlen szükséges. Ezzel nem azt akar-
juk mondani, hogy minden újságot el 
kell olvasni. Am l̂y újság lelkünk igaz 
érzéseit akarja elrabolni tőlünk, amely 
fisji  összetartozandóságunk erős kap-

* Elsé kösUm̂ sy a f.  évi I. ssátnunkban. 

csaíi akarja széttörni lelkünkben, amely 
gyütöletre tanit ~ az ilyen újságnak 
nem lehet helye olvasóköreinkben. Meg 
kelt szervezni a népkönyvtárakat, ame-

élvezetnyujtás mellett oktatnak, 
tanítanak. 

' Dalos nép vagyunk. Munkánk vég-
zésé közben, a barázdában az eke-
sz^át fogva,  vagy a kasza, sarló for-
giiíiísa közben felcsendül  az ének, fel-
csendül elég gyakran a korcsmában is 
s <̂ ;ténként végig utca hosszat s (elég 
baUan) a templomban is. Ámde alig 
van községünk, ahol a harmonikus dal 
éJescn, behizelgőn szállna föl  a ma-
gasba — Isten dicsőségére. 

. Rizonyos pironkodással kellett lát-
nunk azt, hogy a legutóbbi segesvári 
országos magyar dalosversenyen vár-
megyénket a helybeli Székely Dalegy-
letţn kivül egyetlen dalegyesület sem 
képvî Ite. Hibánk, szégyenünk volt. 

. Akarjuk, hogy a dal községeink-
ben erőteljesen csendüljön föl  s a da-

losok versenyében elismerést vivjana ; 
ki községeink dalolásl tudástikkal. 

Ifjuságunk  nevelése a háború ala /, 
az 9 pai fegyelem  hiányában és 
azutáni zavaros és ezer gonddal ter 
hes időkben teljesen ellanyhult, a gyer-
mekek elfeledték  az Ur parancsát: »ti&'-
teld apádat és anyádat*, de kihalt.be-
lőlük az öregek iránti köteles tisztek-: 
érzése is. Kell, szükség, hogy ifjaink 
ifjúsági  egyesületek kebelében szercs>. 
zék meg azt, aminek megtanulását A 
gyermekkorban elmulasztották. 

A felsorolt  eszmék testet öUéf̂ĉ  
utján véljük népünk erkölcsi megerí̂ -
södését elérhetni s ezen céljaink el-
érése csak ugy lehetséges, ha papjaink, 
tanitóink, a községek vezetői lelkük 
egész hevületével álUnak e célok szc' 
gálatába. Hisszük s remélnünk kel\ 
hogy ugy lesz! 

Gazdasági céljainkat legközeleb':; 
ismertetem. Varr* Elek 

A Magyar Párt vármegyei közgyűlése előtt. 
• Magyar Párt vármegyei tago-

zatának f.  hó 28 ikl, keddi közgyűlése 
^ amint minden jel előre mutatja — 
az alkalomhoz illő, nemes lelkesedés, 
a magyarság tömegeinek nagy érdek-
lődése melleit fog  lefolyni  városunkban. 
Méltán is, mert hiszen mostanra van 
lütüzve a tisztújítás, ez alkalommal 
•̂ .U- a magyarságának kiválasz-
tania azokat az érdemes, tenni és ál-
dozni kész embereit, akik közéleti, 
politikai életmegnyilvánulásaiban ve* 
zetői lesznek. Ezenkívül, ha valahol, 
ugy itt van igazán szükség a magyarul 
érző magyarság öntudatos, erőteljes 
és egységes állásfoglalására,  itt, ahol 
a bon̂ lasztani. éket verni akarók kí-
sérletei a legvakmerőbb ravaszság-

I ga|, rendszerességgel és kitartással 
folynak.  A gyűlés magatartásának te-

• hát leckéül kell szolgálnia e sötét ala-

kok számára is. 
Végül és legfőképpen  kell, hog;. 

a gyűlés impozáns voltát, lelkességO: 
biztosítsa az, hogy itt fogjuk  ismét 
hallani az Országos Magyar Párt szc;-
retett vezérét, érdemes képviselőnket, 
gróf  Bethlen Györgyöt, kinek itten; 
megnyilatkozásai — mint már mê -
jcokhattuk rendesen országos je-
lentőségű események szoktak lenn;, 
a a legélesebb körökben tartós vis8.'̂  
hangot keltenek. Kell tehát, hogy fo  -
gadása, az iránta való érdeklődés 
körünkben is mélló legyen az ő nag\ -
jelentőségű ^yéniségéhez. 

A vezér különben Balogh Arthui -
ral és .Abrudbányai Edével, kivált ., 
tevékeny parlamenti képvî lőinkkci. 
együtt, hétfőn,  27-én este érkezik me$; 
városunkba. 

Kik lesznek rajta a Magyar Párt megyetaBácsi Hstijin ? 
A megyetanács listájának végleges 

összeállítására kiküldött bizottság ma, 
szombaton este 6 órakor ül össze a 
lista véglegesítése céljából. A jelölést 
elfogadó  nyilatkozatok mind beérkeztek 
a pártelnökséghez. A lista a követ-
kezőkből lesz összeállítva: 

Dr. Sebesi János Székelyudvarhely, 
Soó Gáspár Székelyudvarhely, Fábián 
József  kisgazda Korond, Kakucs Fe-
rencz Kadicstalva, Dr. Mezei Ödön 
Székelyudvarhely, Sala Boldizsár kis-
gazda Agyaglalva, Dr. Jodál Gábor 
Székelyudvarhely, Jakab Antal kis-
gazda Farkaslaka, Máté Mózes kisgazda 
Oklánd, Dr. Elekes Dénes Székely-
keresztúr, Frőlich Ottó Székelyudvar-
hely, Péter Géza Kányád, Bakizs 
András Derzs, Szakáts Zoltán Bika-
falva,  Kovács Miklós kisgazda Kobát-
'falva,  Gál Gyula Oroszhegy, Dombi 

Mózes Pálé kisgazda H.-szentmárto:!. 
Vajda Ferenc Székelyudvarhely, Kts 
Károly Vargyas, Bartalus Izsák gazda 
Szentdemeier, Kovács Lázár Székely-
udvarhely, Orbán János SzékelykeresL: 
tur, Lőrinczi Dénes szövetkezeti igaz-
gató Eléd, Imre Pál kisgazda Szentpál, 
Dr. Nagy Lajos Székely udvarhely. 
Szabó András Székelyudvarhely, Sza-
bady Tivadar Székelyudvarhely, Sin.ó 
János kisgazda Szombatfalva,  S ^ s 
Endre Erdőszentgyörgy, Daniel Aroii 
kisgazda Oláhfalu.  Kis István Kfcsct-
kisfalud,  Illyés Orbán Balázs kisgazda 
Pálfalva,  Biró Lajos Szákelwdvarhely, 
Benedek fl  Sándor kisgazda Kugonfalva. 

Listavezető, valószínűleg. Sebes 
János lesz. A Magyar Párt választás 
jele a dűlt kereszt: 

X 
Miért olyan fontosak  a közi-

gazgatási választások ? 
A közigazgatási választások azért 

fontosak,  mert a megválasztott megyei, 
illetve községi tanácsok vezetik a vár-
megye, illetve a község minden ügyét, 
állapítják meg a jövedelmeket és ki-
adásokat s ezek a tanácsok választják 
meg a megye, illetőleg a község egész 
tisztviselői személyzetét. Vagyis a ta-
nácsok működése következtében a 
megye és községek igazgatásának és 

háztartásának olyannak keli lenni, ami-
lyenné azt a választók akarják tenn\ 
S ami a legfontosabb  : a megyei tanác?̂  
tagjai választják meg a megyei tanács 
állandó bizottságának elnökét, aki az 
alispáni teendőket fogja  végezni, h 
amely állásba a Magyar Párt egy vár 
megyénkben született személyt kivtin 
ültetni. 

Uilvarhelynegye tanfbtQgyeiAI  hi-
vatalának vezetésével Mărginean Ad-
rian segédtan felügyelőt  bizták meg. 
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Az alapitandó Erdélyi Magyar 
Földhitelintézet R. T. 

részvényeinek aláíratásával az alapítók 
áltat Udvarhelyvármegye területére 
megbízatván, közlöm azokkal, akik 
részvényeket jegyezni óhajtanak, hogy 
a jegyzést Székelyudvarhelyen az Ud-
varhelymegyei Takarékpénztárnál és 
a Magyar Párt irodájában, Székelyke-
reszturon dr. Viola Sándor urnái, 
Etéden Lőrlnczi Dénes urnái, Erdő-
snentgyörgyön Fülöp Ferenc lelkész 
urnái. Parajdon Laár Ferenc urnái, 
< >klándon dr. Máthé István urnái, 
Vargyason Kis Károly urnái és Homo-
ródszentmártonban Gáspár Albert urnái 
eszközölhetik. A jegyzési feltételek  a 
Székely Közéletben közzé voltak téve, 
ie a részvényaláirási felhívásban  is 
közölve vannak és nevezetteknél meg-
tekinthetők. Dr. SebMi Jáaos. 

Ipartestületi ügyek. 
Országos kirakó vásárok : január 

2H.án Hodos, Míkeszásza, 29 én Szász-
ŝ 'bes, 30-án Maroshéviz, Toplica, feb-
ruár I-én Hétur, Nagy ekemező, Szász-
szentgyörgy, Ujszékely, 3 án Bárót. 

A vásárt járó Iparosaink részéről 
aUalános a panasz, hogy különösen a 
S/iOHiSzéd városokban megtartott vá-
sároknál az udvarhelyiek részére fenn-
uirtott helyeket részükre a piacon nem 
biztosítják, e miatt sokszor van bosz-
sisuság és vita. Addig is, amíg e kér* 
Jéses ügyben hivatalosan is eljárunk, 
kérjük az összes társipartestületeket, 
hogy a hozzájuk forduló  iparosaink-
nak kellő segitséget és védelmet nyúj-
tani szíveskedjenek. Az iparosok tehát 
forduljanak  egyenesen hozzájuk. 

E helyen is figyelmeztetjük  testű* 
létünk tagjait, hĉ y az adóvallomásokat 
e hó végéig okvetlenül adják be a 
T̂ énzügyigazgatósághoz, mert ennek 
elmulasztása esetén hivatalból fogják 
az Illetők adóját megállapítani, amiben 
bizonyára nem óhajt senki részesülni 
5 hogy ez elkerülhető legyen — érte-
sítjük ez összes iparosságot, hogy az 
ipartestület gondoskodott erről és hét-
mtŐÍ kezdve reggel" 9 órától délután 
l'ig, azután 3-tól 6 óráig egy szakértő 
risztviselőt fogadott  fel,  aki fenntjelzett 
időben az ipai testület hivatalos helyi-
ségében teljesen díjtalanul állítja ki 
mindenkinek az adóvallomási lapokat. 

Továbbá kérjük a pénzügyi ha-
!/>ság vezetőségét, hogy az adókivető 
bizottságba az íparososztály képvi-
seletére megfelelő  tudásu, bátor és 
szókimondó iparosokat nevezzen ki, 
hogy szükség esetén a méltánytalan 
adókivetés ellen felszólalva,  a kivető-
bizottságot mérséklésre birja. 

A romániai építőmunkások helyi 
szakcsoportja benyújtotta a koUeküv 
.̂erzŐdését, melynek tárgyalására az 

ipartestület február  hó 1 ét tűzte ki. 
A szerződés felöleli  ugy a munkabérek, 
mint a bánásmód és szociális kérdések 
minden részletét, s bár a mult évi 
Tárgyalás is nehéz megoldási gondokat 
okozott a tárgyaló feleknek,  mégis 
hisszük, hogy közös megértéssel és 
belátással |elenleg is eredményesen 
t'og végződni a tárgyalás. 

Az  ipartestület. 

Budapesti mintavásir 
mijoi 3-11 kScAtt. 

A Budapesti Nemzetközi Vásár 
fennállásának  25 éves fordulóját 
nagyszabású kiállitás keretében ez évi 
május hó 3 ika és l2-ike között ün-
nepli meg és erre való tekintettel a 
vásárral Összefüggő  készületek már 
igen korán megindultak. A magyar 
ipar teljes résztvétele mellett a külföld 
részéről is nagy az érdeklődés. 

A vásár vezetősége a külföldi 
látogatók részére a vásár megtekinté-
sét igen jelentékeny kedvezményekkel 
igyekszik lehetővé tenni. Az eddigi 
szokásos vizűm nélküli határátlépés 
és a magyar vasutakon való os 
utazási kedvezményen kívül tárgyalá-
sokat kezdett a C. F. R. vezetőségé-
vei, hogy a román vasutakon is meg-
szerezze a látogatók részére az 50*/«*os 
kedvezményt. 

A vásár vezetősége gondoskodik 

a résztvevők szórakoztatásáról is, 
amennyiben az Összes színházak» szó> 
rakoztató helyek ünnepi előadásokat 
tartanak, a sport-egyesületek pedig 
külföldi  attrakciókról gondoskodnak. 

A budapesti hatóságok messze-
menő preventiv intézkedéseket tesznek 
a forgalom  akadálytalan lebonyolítá-
sára. A jubiláris vásárra vonatkozó 
felvilágosításokkal  városunkban kész-
séggel szolgál Papp Ferencz (Altalá-
nos Hitelbanknál), mint a Vásár tb. kép-
viselője. 

Iparosok gyoléseiii. 
A városunkban működő egyesü-

letek és szervezetek most tartják évi ren-
des közgj'üléseiket, amelyeken számba-
veszik az elmúlt esztendő eredméi\yeit, 
elfogadják  a jelen évre szóló munka-
terveket és költségvetéseiket, megvá 
lasztják uj tisztviselőkarukat és Igaz-
gató választmányukat. Ez alkalommal, 
önkénytelenül felvetődik  a kérdés: váj-
jon nem akadhatna-e mindenik gyű-
lésen egy-egy nemesen akaró ^yén, 
aki az összesség jelenlétében indítványt 
tenne, hogy az iparosság ma élő és 
ezután eljövendő nemzedékének szel-
lemi müvelését és anyagi felsegité̂ ét 
szolgáló intézmények létesité&e javára 
a szétosztásra kerülő, vagy elhelye-
zésre szánt tőkékből egy-egy ösaze-
gecskét megszavazzanak. 

Nagy János iparos lestvétünk ujéyi 
cikkéten élénken rávilágít a mai élet 
nyomasztó voltára, a sivár és kietlen 
jelenre, hogy ma tulajdonképpen sem-
mink sincsen, csupán felhalmozódott 
jajunk és panaszunk. Észbe kell tehát 
kapjunk és gyűlési összejöveteleinken 
adományokat szerezzünk a köztől, a 
lelkes egyénektől; szervezkedési tet-
vezéseket kell a közvéleménybe be-
dobjunk, hogyha ma nem is, de mégib 
idővel, azok révén alakulhasson ki egy-
egy egészséges közművelődési, vagy 
közjótékonysági intézmény, a városi 
iparosság, az összpolgárság javára. 

A lelki művelődés alapvető intéz-
ménye : a »Polgári önképző Egylet*̂  
szervezetében ugyan készen áll, de ezt 
is a maga külön hivatásu szakosztá-
lyaival : a tanoncotthonnal, az ifjúsági 
körrel és más Kulturális tagozataival 
együtt, legalább a máshol is megvaló-
sított, reálisnak bizonyult méretekben 
ki kellene építeni. 

A szükségérzet fokozasával,  az ér-
deklődés felkeltésével  az Iparosság szo-
ciális intézményeit is létre lehetne hozni: 
nevezetesen az iparosság aggmenházi 
intézményét, az iparosság nyugdi|bíz-
tositását és kiházasitási szervezetét, 
melyeknek eljövendő virágzására ala-' 
pos reményt nyújthat az egylet kebe-
lében szép hivatást teljesítő temetke-
zési alap. 

Mindezen osztályok ós az anyagi 
érdekeltségek egy bevonásával Össze 
tudna hozni a városi iparosság egy, 
elvileg ezekkel kapcsolatban álló, de 
szervezetileg teljesen önállóan működő: 
önsegélyző bankocskát, hitelszövetke-
zetí alapon, mely kielégíthetné az ipa-
rosság kisebb és rövid időre szóló, 
úgynevezett pillanatnyi kölcsöneit. Két-
ségen kivül álló dolog, hogy ezen, már 
mindenfelé  napirenden levő közhasznú 
dolgok megvalósítására az Önképző 
Egylet egymagában nem hivatott s 
képtelen is. Ide okvetetlenül kell a 
Székely Oalegylet, mint kultúrintéz-
mény, szövetségi csatlakozása; nem-, 
különben a helybeli Ipartestület elvá-| 
laszthatatlan szövetségi pártolása, még 
pedig nemcsak elvileg és időlegesen, 
hanem közgyűlési határozattal és szer-
ződési alapon, tehát intézményesen. Az 
igy nyerendő szövetségi egybekapcso-
lódások révén, huzamos időre szóló 
anyagi befektetéseket  és nagy dolgok 
megvalósítását lehetne teljesíteni. 

Ha igy tervezünk és külön-külön 
az ilyen eszméinket a hétről-kétre tar-
tandó különböző közgyűléseinken, s 
az ezeket követni szokott fehérasztali 
összejöveteleinken pártolásra előhoz-
zuk : minden, óhajtásban levő szervez 
kedésűnk rövidesen életre kelhet s 
azok működésüket a tervbevett kai-
iurházuttkban  való közös elhelyezke-
déssel, nyomatékosan megindíthatják, 
itt a társadalom többi szociális intéz-
ményeinek is otthont biztosítva. 

A szövetkezett egyűttesség ugya-
nis megbírja a milliós tervü kulturház 
felépítését,  míg az egyletek egj'eden-

ként való tervezgetése csak eredmény-
telen, oknélküli szárnypróbálgatás a 
nagy célok szolgáíására. 

Nemes célokra még falukon  is 
10, sőt 100 ezer leus adományozók 
Is akadnak, a városi iparos polgársá-
gunk kulturális és anyagi érdekeit 
egyetemlegesen szolgáló intézmények 
létrehozására pedig szintén kerülnének 
adományozók, csak meg kell indítani 
az egyűttesség megszervezését és a 
szövetkezett intézményekben fel  kell 
gyújtani a lelkesedést, a tevékenysé-
get ; s akkor a szellemi előhaladás 
lehetősége, az anyagi megerősödés 
sem maradhat el. Gyerkes  Mihály. 

A közönség köréből. 

•Ikor VIB kiró Kereodoa? 
Tisztelt szerkesztőség! Megkérem 

szépen, hogy ezt a pár sort lennének 
szívesek a lapban közölni. Folyó hó 
14 ikén a feleségemnek  törvényes ügye 
volt; az árvaszékhez volt Idézve nagy-
korúsító levelének kiadása céljából. Az 
ehhez szükséges írást a községi jegyző 
ur el is készítette kellőképpen és az-
zal a községi biró aláírásáért utasított. 
A községi interimár elnök, Lőrincz 
Lajos nem volt az irodán, azért a la-
kásán kcrcâiettcm, de nem volt oda-
haza sem. Közben beesteledett és a 
biró hazakerült. Én ekkor két ember 
jelenlétében vittem hozzá az iratokat 
aláírás végett, de mikor bementünk 
hozzá, a biró az asztalnál ugyancsak 
borozgatott egy szomszéd jóemberével. 
Én megkértem szépen, szíveskedjék 
a nevét aláirni ennek az iratnak, dea 
biró azt felelte:  én nem ismerem az 
Írást és nem irom alá. Arra én meg-
kértem a biró urat, hogy én meg fo-
gom magyarázni, csak irja alá, de ő 
azt felelte,  hogy most 6 óra eltelt és 
hivatalos órán kivül vagyunk, nem kö-
teles aláirni és ha nem tetszik, men-
jek Udvarhelyre, vagy akár Buka-
restbe. Igy 14 ikén le kellett maradni 
a városba jövetelről, s feleségem 
pénzét nem vehette lel. Hát mostan 
kérem szépen, ha a törvényes órán 
belül a találko^sra pem volt ̂ z^encsej 
mert a biróhán 
vességből megtehette'' vbliia azori ki-
vül is. Ilyenformán  községünknek csak 
6-tól 6 ig van bírája, ha ugyan ott-
hon található is —, este 6 órától reg-
gelig p^íg a község biró nélkül van. 

Mindezek után pedig maradok 
tisztelettel : Fáhiin K. L«|m (Korood). 

Válats a Harfitának  t TiMt̂ }itá> az 
ipartcatfilatnél  dnfi  cikkére. 

A Hargita c. újság f.  évi január 
23 ikán megjelent számában «Tisztú-
jítás az ipartestületnél* elmen szemé-
lyemmel foglalkozva,  ugy állítja be, 
mint aki görcsösen ragaszkodik az 
elnöki székhez s mint aki egy politi-
kai klikk szolgálatában állva, nem 
szolgálja az ipartestület érdekeit. Nem 
a magam védelmére, de az ipartestület 
érdekében a leghatározottabban vissza-
utasítom azt, mintha az ipartestület 
politikai párt szolgálatában állana, s 
arról is meg lehet győződve az isme-
retlen cikkíró, hogy az elnöki szék is 
nekem csak áldozatot jelent s ha nem 
bírnám polgártársaim bizalmát, egy 
percig sem maradnék a helyemen. 

Az ilyen hátmögötti rosszakaratú, 
az igazságnak meg nem felelő  táma-
dásokat u leghatározottabban vissza-
utasítom s legyen annyi bátorsága az 
ismeretlenség homályába burkolózó 
cikkírónak, hogy nyíltan, fértiasan 
mondja el a maga kifogásait,  mert az 
ilyen alattomos támadásokat nem tar-
tom érdemesnek sem, hogy válaszra 
méltassam. 

Gyarmathj btván 
íp. test. eloök. 

Minden földbirtokosnak  köteles-
sége, hogy az Erdélyi Magyar FÖld-
hitehntézetnél legalább egy 500 leus 
részvényt jegyezzen, mégha nem ad-
nának soha osztalékot, akkor is, pedig 
előreláthatóan, az intézet hatalmassá 
fog  kifejlődni.  Agrárklsajátitási köt-
vénnyel is lehet részvényt jegyezni 
fele  értékben, de 10 évig a kötvény 
vissza váltható. A jegyzők birtokukról 
a telekkönyvet és ingatlanaik földadó 
lajstromát (Rol de impozit) csatolják. 

A fogimnáziam  műsoros 
estélye» 

amelyet február  elsején tánccal és büf-
fével  kapcsolatosan rendeznek a Bu-
karest-szálló színháztermében, találko-
zót ad mindazoknak, akik szivükö» 
viselik a kisebbségi kulturának szent 
ügyét. Az előjelek, a társadalom meg-
mozdulása, a minden szépért lelkesedé 
nőink áldozatos munkábaállása, a vi-
dék egyre fokozódó  érdeklődésének 
megnyilvánulása arra engednek követ-
keztetni, hogy ez az estély a teljes 
siker, a megérdemelt pártfogás  jegyé-
ben fog  lezajlani. Az iskolabizottság-
nak olyan változatos, nívós s emellett 
annyira élvezetes műsort sikerült ösr-
szeállitanía, amely mindenféle  igényt 
ki fog  elégíteni. Azestélyre városunkba 
fognak  érkezni és szerepelni fognak  : 
Kozma Géza, a marosvásárhelyi zene-
konzervatórium tanára, a kitűnő csd-
lómüvész, aki egy zenedarabjával az 
országos pályázaton csak nem régen 
nyert díjat, s akinek neve zenei kö-
rökben már régi idők óta Ígen jóhang-
zásu; Szalay Mátyás dr., az Erdélyi 
Kath. Akadémia egyik vezető férfia, 
akinek Noémi c. színdarabja diadallal 
járta be egész Erdélyt és előadása 
mindenütt Ünnepnapot jelentett; a Jó-
ság sorsa c. költeményes kötet szer-
zője s az Élet c, szépirodalmi lapnak 
még a béke éveil)cn elismerten jeles 
munkatársa; P. Németh Gellért, a ki-
váló humorista, akit egy régebbi Dante-
előadásból előnyösen ismer városunk 
közönsége s aki repülőgépen bejárta 
Európának több országát s akinek 
Dürer Albert c. tanulmánya éppe» 
most van sajtó alatt. Helyi szereplőink 
eddigi nagyszerű teljesítményeikből 
már ismeretesek olvasóink előtt, őket 
nem kell külön bemutatnunk. 

Az estély műsora különben a kö-
vetkező : 

1. Nyitány. Előadja a helybeli 
Filharmonikus Társaság teljes zene-
kara. 

2. Költeményeiből előad Szalay 
Mátyás dr., az Erdélyi Kath. Akadé-
mia tagja. 

3» Sacasatd : Zigeunerweisen. Ve-
csey : . Valse Triste. Hegedűn játssa 
Debreczeny Károly, zongorán kíséri 
Szabó lius. 

4. Humoros előadás, P. Németh 
GeUért. 

5. Beethoven : Emlékezés, Meyer-
beer: A koldusasszony románca. Szé 
kács-dal. Énekli Halmágyí Samuné, 
zongorán kiséri Tompa Lászlóné. 

6. Goens: Polonaise. Rimsky-Kors-
sakoff:  Hindu-dal. Popper: Rapszódia. 
Csellón játsza : Kozma Géza, zongo-
rán kiséri Szabó Ilus. 

7. Falu végén kurta kocsma. Kégi 
nóta. Énekli a Székelyudvarhelyi Szé-
kely Dalegylet. 

8. Konferál:  Dobos Ferenc dr. 
Az estély kezdete pontosan est® 

8'/, órakor. Ételekről a rendezőség 
gondoskodik. Jegyek a Könyvnyomd* 
Rt. üzlethelyiségében és este a pénz-
tárnál válthatók. 

A hágai nemzetkfizi  konfn̂ -encl̂  
meghosszabbított időtartamú tanácsko-
zásain, az utolsó órákban, az ellenkező 
kedvezőtlen hangulattal szemben, vá-
ratlanul mégis eredményesen végződött 
be, amennyiben a Közép-Európa bé-
kéjét annyira nyugtalanító jóvátételi 
kérdésben, az úgynevezett magyar op-
tánsügygyel együtt, sikerült megoldást 
találnia. E szerint Magyarország lénye-
gesebb áldozatok nélkül megőrizte 
pénzügyi szuverén itását, s egyúttal el-
érte alattvalóinak kártalanítása ügyé-
ben a döntőbíráskodás elvének meg-
erősítését. Mindebben jelentős támo-
gatásképpen hatott az érdekelt nagy-
hatalmak jóindulata, s különösen Fran-
ciaország amaz elhatározása, hogy az 
ügy dűlőre jutása érdekében a maga 
jóvátételi követelései tekintélyes riszé-
től elállott. A megegyezés gyakoriati 
része egy nemzetközi jóvátételi kettős 
pénztár létesítésén alapszik melybe rész-
ben Magyarország jóvátételi tartozásai, 
részben az érdekelt nagyhatalmak által 
átengedett részesedések kerülnek s eb-
ből rendezik az optánsok kártalanítá-
sát is. A kedvező megoldás, s az en-
nek következtében előálló európai 
helyzet, előreláthatólag, a mi kisebb-, 
Bégi sorsunkra is előnyös lesz. 
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árakrí IRitlca. a U c a l o m ! 
Megkezdődött a resztlik kiárusitása H I R S C H R U D O L F divatüzletében. 

^ Nagy választék: férfiV  és női szövet-, vászon^, zef!ir>̂  és mosószövet 
resztlikben. WtT  Szőnyegek, paplanokban és függönyökben  nagy választék. 
1 mt Crep de chin «elycm már 300 lentől kezdve. Kérem kirakataimat megtekinteni. 3 

EBzös sorsban hü magyarok 
X 

Csak 6 jelre szavazzatok I 

h í r e k . 
Jtouár 25. 

Idöfóllás.  A meteorológiai intézet 
• iŐjöslása a ma délután 1 órakor Ic* 
aJott rádiójelentés szerint: Borult, 
vagy k(klös idő várható nyugatról a 

gyengUicsévcl âş csapadéhaj-
' immal. 

Az egyesülési ünnep alkalmából 
legnap» pénteken, áliaiános kötelező 
íinmkaszüncl voii, a házakat fetlobo-
.̂ ózták, s az ortodox (gör. kel ) szer-
tartás szerint, a hivatalok, intézetek, 
'.estületek, iskolák stb. részvételével 
í nnepi istentiszteletet tartottak. 

Váiasztasi igazoiványát mindenki 
> :gye ki, mert a szavazás büntetés 
iprhe alatt kötelező. Az igazolványo-
ddal az illetékes községi elöljáróság 
óvárosi prímaria) adja ki s azokat 
V.̂ galább 3 nappal a választás előtt át 
kell venni, mert ezután csak a iárás-

róságnál, vagy a választás napján a 
választástvezetőbirónál lehet megkapni. 

Huber Endre pénzügyigazgató-he-
lyettest a pénzügyminisztérium február 
elsejével nyugdíjazta. A nyugdíjazott 
>iuzamos időn át állott a pénzügy szol-
.gálatában, s általánosságban, mint szak-
".tájában kiválóan jártas, nagy munka-
t>irásu, önzetlen tisztvisel6 szerzett 
r̂ agának tisirteletet. Ehhéz liozzájárulí 
« közönséggel szemben való s^vés 
•előzékenysége, türelme, amely miatt 
rendkívül sokan kértek és kaptak tőle 
ijlndulatu útbaigazításokat, tájékozta* 
:(̂ okat. Jelentékeny pozíciójából való 
lávozását egész vármegyei magyarsá-
î unk Őszinte sajnálkozással veheti tu-
.'omásul. 

Esperes! kinevezés. Majláth püs-
f  ök Török Ferenc csikcsomafalvi  plé-
bánost, a jeles szónokot, aki néhány | 
éwei ezelőtt vármegyénkben is volt 
.Mebános, esperessé nevezte ki. A ki-
nevezés hire az országos nevü férfiú 
smerősei körében általános örömet 
/̂eltett. 

prroösi József eltávozik Hoaorőd-
izentpáirol. Huszonot~ even at volt a 
î oiiJuiúduZCntpáli unitáriusok lelki-
pásztora, s ez idő alatt egyúttal az 
t̂ ész községnek is igazi lelkes gond-
viselője, haladásra ösztönzője: Ürmösi 
József.  Egyebek közt a messze földön 
ismertté vált hirnevü, életerős hitel-
szövetkezet is az Ő kezdeményezésé-
-:ek, s szervezői tevékenységének kö-
szönheti mások részére is példaadó 
megalakulását, s életerős fejlődését. 
Most, hogy a lelkes vezető, ez az 
Igazi lelkipásztor eltávozik, Kolozsvá-
ron kapván megfelelő  uj működési 
teret, egyházközségének elöljárósága 
linnepléssel kivánja Őt körülvenni, mint 
-gy  nyomtatott meghívóból értesülünk. 
Hz  alkalomból f.  hó 26 án délu'án I 
órakor Ürmösi ünnepélyes templomi 
kibucsuzást tart. Este 8 órai kezdettel 
redig a községi D. F. I. Egyesület 
fjusága  rendez műsoros táncmulatsá-

got, melynek műsorán több jóizü, 
tréfás  apróság fogja  szórakoztatni a 
itözönséget. Az érdeklődés, az alka-
íúmra való való tekintettel, előrelátha-
tólag, igen nagy lesz a vidékről is. 

Azok a bérházas háztulajdonosok, 
kiknek házában állami nyugdíjas, vagy 
l'őlenben is szolgálatban levő tisztviselő 
éakik s kiknek a törvényszék az állam 
terhére lakbérkülönbözetet állapított 
meg, a törvényszékhez beadott kéré-
sük másolatával és a törvényszéki 
Ítélet másolatával jelentkezzenek a 
pénzügyigazgatóságnál (Jakab Lajos 
tanácsosnál) a megitéll lakbérdifferen-

kiutaUsa céljából. 

Uj elnököt választott a városi 
közbirtokosság. A városi közbirtokos-
ság f.  hó 19-én tartotta meg évi ren> 
des közgyűlését, melyen a szokott be-
számolások után a Hlatky Miklós ha-
lálával megüresedett közbirtokossági 
elnöki tisztségre egj'hangu lelkesedés-
sel Szabó András t. kollégiumi igaz-
gató választatott meg. 

A helybeli Ref.  Egyházi Dalkör 
folyó  hó 26 án d. u. 5 órai kezdettel 
a ref.  kollégium tornacsarnokában egy-
házi estélyt rendez a következő mű-
sorral: 1. Gyülekezeti ének 266. 2. 
Biblia-magyarázatot tart Biró Sándor 
vall. tanár. .'í. Énekel a Kef.  Dalkör 
férfikara.  4 Szaval Rájk Berta. 5. He-
gedül Márton Rózsíka, harmóniumon 
kiséri Csép Rózsika. 6, P'elolvasást tart 
Vajda Ferenc tb. esperes. 7. Ének-
duett : dr. ['ál Gyuláné és Imreh Ibi, 
harmóniumon kiséri Csóp Kózsika. 8. 
Szaval Kristóf  József,  ti. Énekel a Ref. 
Dalkör vegyeskara. 10. Zárszó. 11. 
Gyülekezeti ének 260. — Kzen gazdag 
műsoru estélyre az érdeklődő közön-
séget tisztelettel meghívja a Dalkör 
vezetősége. Belépti dij nincs, Önkéntes 
adományokat a fütés,  világítás s a 
kottatár gyarapítására köszönettel fo-
gad a Ref.  Egyházi Dalkör. 

A vadásztársaság választmányá-
nak határozata folytán  előzetes elnöki 
engedéllyel a tiltott területeken hajtó-
val szabad duvadra vadászni. 

Iparosok ée kereskedők figyelmét 
ezúton hivja fel  a Magyar Párt nép-
irodája, hogy adóvallomásaik kitöltését 
teljesen dijiaianul elvégzi. A vallomás! 
ivek a felek  által előre beszerzendők. 

^ Meghált Qĵ b. Károly, a tudomá-
rf>'OS  munkásságot folytató,  hírneves 
szentháromsági róm. kath. plébános, 
akinek a Németországból kapott tudo-
mányos kitüntetése hire csak nemré-
giben járta be az erdélyi újságokat. 
Hivatásának betöltése közben vízke-
reszt napján kflpta  a betegséget, mely 
rövid idő alatt halálát okozta. Halálá-
nak hire, minthogy régebben várme-
gyénkben is lelkészkedett, itt is széles 
körben keltett részvétet. 

Az Önkéntes Tüzoltó»Egylet szo-
kásos farsangi  jelmezestélyét szomba-
ton, 18-án tartotta meg szépszámú kö-
zönség részvétele mellett. Azonban a 
múlthoz viszonyítva, a maszkok keve-
sebb számmal jelentek meg az esté-
lyen. Hiába, nehéz időket élünk s a 
kedélyek is kevésbé tudnak farsangi 
tréfákra  hangolódni. Kameval herceg 
felvonulása  után a műsort Tomcsa 
Sándor szellemesen konferálta  be s 
sok derűt keltett ötletes karrikaturájá-
val, mely a programm. egyik számaként 
ment. Finom volt a Ferenczy—Erős 
táncduettje s tetszett a Gallovits-pár 
orosz tánca. Volt azonkívül egy páros 
jelenet, melyet Olajos Manci és Gallo-
vits ügyesen játszottak meg. Marcsy 
kupiét énekelt, azonban a közönség 
jobban szerette volna, ha az előadásra 
szánt kupié fiem  lett volna olyan ki-
rívóan >lokálc jellegű. Különben ezt a 
kis szépséghibát a maszkok jutalma-
zása iránti érdeklődés hamar feledtetté. 
A parancsnokság vezetése alatt zsűri 
alakult, mely- az arra érdemes masz-
kák között értékes dijakat osztott ki. 
Dijat nyertek: Páll Rózsíka (Pierette), 
Barra Matild (négernŐ), Hadnagy Manci 
(ördögkirály), Fülöp Lajos (Nagyfej), 
Horváth—Pásztor (Patt és Patachon), 
Schwarczenberger (Koprol) és Miklós 
György (Krampusz). Szünet után reg-
gelig tartó víg táncra perdült a fiatalság. 

X Eladó egy könnyű sárga kocsi, 
féderes,  cim a kiadóhivatalban. 

I S f t a j ^ y a r e m b e r 
X 

e r r e s z a v a z . 

Ooktorrá-avatás. Péterffy  Jenőt, 
Malomfalva  község szülöttét, a hely-
beli róm. kath. főgimnázium  egykori 
jeles növendékét, a napokban a ko-
lozsvári tudományegyetemen a jog-
tudományok do k torrává avatták fel. 
őszintén örvendünk a jeles székely 
Ifju  gyors haladásának. 

Szabad líceum. A Polgári Önképző 
Egylet szabad líceumán a mult vasár-
nap délután két értékes előadással gaz-
dagodott az a szép sorozat, melyet az 
oktató előadók állítottak össze a ta-
inulni vág>-6 közönségünk számára. 
Dobos  Ferenc dr. A székelység fejlő-
déséről és intézményeiről szólva, foly-
tatta múltkori előadását. A birtokrend-

'szer kialakulása hozta magával a va-
• gyoni helyzet megteremtését, melynek 
alapján keletkeztek a székely községek 
és a székely nemzet rendi felosztása: 
székely főnemes  primar, a székely lo-
,vas nemes, a primipilus és a székely 
. nemes és a pikszidárius, vagyis a gya-
, iogos. Adót egyik rend sem fizetett, 
de azért önkéntesen sokszor adóztak; 
ellenben katonáskodni mindenik szé-
kely nemes köteles volt, a megállapí-
tások szerinti létszámban. A székelyek 
közigazgatását főleg  a császári kato-
naság tisztjei látták el, mig az igaz-
ságszolgáltatást a székek szerinti ki-
rálybírók intézték. Így keletkezett az 
.öt szék, nevezetesen Csik-, Udvarhely-, 
^ Sepsi-, Orbai- és Kézdiszékek, melyek-
hez csatlakozott 0 iknak, a kitelepü-» 
lések révén Aranyosszék. Főbb dolgait 
a székely nemzet az országgyűlésein 

.intézte el. Ilyen volt legutoljára az 
1848-iki székely nemzetgyűlés az agyag-
falvi  réten. Dobos Ferenc érdekes és 
.t̂ qulságos előadásáért a hallgató kö-
zönség nagy elismeréssel adózott. A 
következő előadás Haáz  Rezső ref. 
tanitónőképzői tanáré volt: a székely 
népművészetről.  Az előbbivel össze-
vág előadása, szintén nagyon lebilin-
cselte a hallgatóság figyelmét.  A szé-
kely nép dalai, tánca, varrottasai, vi-
selete, farngászata  s más művészi meg-
nyilatkozásai mind mind az ő sajátos 
lelki életét tükrözik vissza, melyeket 
fenntartani  és megóvni a mai nemze-
déknek lenne feladata.  Azonban . a 
technika rohanó haladásával a mű-
vészi dolgok háttérbe szorulnak, hogy 
<a gazdasági fejlődés  és egyetemleges 
művelődés foglaljon  el majdnem min-
den teret a közéletben. — Most va-
sárnap délután 3 órai kezdettel az 
iparosság szociális problémáiról lesz 
előadás. 

A postahivatalnak tudomására ju-
tott, hogy ugy a városon, mint a fal-
vakban sok be nem jelentett rádió-
készülék van használatban s ezúton 
hivja fel  ezek tulajdonosait, hogy 10 
nap alatt készülékeiket az illetékes 
postahivatalnak jelentsék be s egyben 
az engedély kiadásához szükséges ok-
mányokat is adják be, mert ellenkező 
esetben rádió-készülékük elkonfíská-
lása mellett 6 hónaptól 1 évig terjed-
hető elzárásnak is teszik ki magiţkat. 

A Leányvásár keresztúri előadása 
talán még az udvarhelyi előadásokat 
is felülmúló  sikert hozott a Székely 
Dalegylet, illetve annak pompásan 
összetanult, képességei legjavát adó, 
műkedvelői részére. Zsuf<51t  ház lel-
kesedő közönsége kísérte hosszasan 
tartó tapsaival az előadás minden 
mozzanatát. Ébert Hajnalka. Bede Irén 
fiatalos  kedvesséĝ ;, hangja, játéka, a 
délceg és szépen éneklő Kerestély 
Gyula, valamint Bodrogi Balázs, Török 
Ferenc, a rendkívül mulatságos Bel-
dovíts, Miklós József,  a tengerészek, 
a görlök mind egytől egyig érdemes 
részesei voltak a szűnni alig akart tet-
szésnyilvánításoknak. Természetesen, a 
Zárug Bandi vezetése alatt pompásan 
működő zenekar játékával, s Molnár 
Imre dr. bravúros rendezésével együtt, 
mely iránt a lelkes és műértő közön-
ség mind a legteljesebb elismerését 
nyilvánította. 

l l a g ^ y a r e m b e r 
X 

e r r e s z a v a z . 
Aki alaposan ráfizetett lilszékeny-

Ségére. Egy-két évvel ezelőtt az em-
berek itt is, ott is csodás dolgokat 
beszéltek holmi, tordai központtal mU-
ködő, csoportos »életbiztosi tó társaság-
ról*, amelybe aki beáll, kevés dijfiae-
tés ellenében, esetleg rövid időn belQL 
egyszerre vagyonos emberré lehet. 
Biztosítani lehet, mondták, akárkit, 
öreget is, 8ö éves korig, ugy, hogy 
a »társaság« a fizető  tagokat talio 
1200, vagy 1500-anként csoportokba 
osztja, s ennek a tagjai aztán az álta-
luk abban a csoportban biztosítottak 
bármelyikének elhalálozása esetén ki-
vétel nélkül befizetnek,  s ezekből a 
befizetésekből  történik aztán az elhal< 
tat biztosító családtag, vagy más ér-
dekelt tekintélyes biztosítási járuléká-
nak a kifizetése.  A feltélelek  (legalább 
ÎS Ígéretben) olyan csodálatosan ked-
vezők voltak, hogy csak az volt a 
még csodálatosabb, hogy annyi hiszé-
keny akadhatott,' aki, ahelyett hogy 
papíron ceru2:ával egy kis számítást 
végzett volna, vakon és naivul elhitte 
e feltételek  beválthatásának lehetősé-
gét. Ezek közé az előre is csalódásra 
hívatott hiszékenyek közé tartozott a 
különben derék és szorgalmas Keres-
tély Lajos helybeli törvényszéki kéz-
besítő is, aki az eltartásra magához foga-
dott özv. Fülöp Istvánné Ambrus Er-
zsébet 82 éves öregasszonyt »bizt08í-
totta« 100.000 leura a tordai »Afne-
rica« címet viselő intézetnél. Enníek 
ellenében Kerestélynek, a kötlevél sze-
rint, minden a csoportban előfordult  S 
halálozás után 470 leüt kellett befi-
zetnie. Időközben, mert az America 
valamiképpen bajba került, megbukott, 
a biztosítási ügyletet az ugyancsak 
tordai központtal működő Astra vette 
át, amelyhez Kerestély hűségesen foly-
tatta a befizetéseket.  A mult évi már-
cius 27 ikén aztán az öreg Fülöp Ist-
vánné megabálván, az esetet ő is be-
jelentette és kérte a biztosítási járulék 
kifizetését.  Ezzel azonban a társaság 
mindezideig adós maradt. Sőt jellemző 
az egész ügy hazárd voltára s az em-
berek hiszékenységére, h(^y a társv 
ŝ g befizetést  kívánt Kerestéíytől s ez 
fizetett  is még október hó 24-ikén is, 
más halottak után, akkor, amikor az 
általa biztosított már félévvel  azelőtt 
meghalt s az utána való járulékot már 
Kerestélynek kellett volna régen meg-
kiapnia. Ő azonban e helyett ís usak 
fizetett  s fizetne  talán még ma is — 
miután 22,b98 leüt hiába elflzctett  — 
ha közben újságból hírül nem veszi» 
hogy Cohet) Maximilian igazgató urat 
letartóztatták s a megbukott második 
társaság dolgait is az ügyészség pró-
bálja kibogozgalni. Most már a bün-
vizsgálat anyagának kiegészítéséül a 
maga kárát Kerestély is elpanaszolta. 
Mindez azonban, előreláthatólag, csak 
a bűnösök büntetőjogi megfenyitését 
foghatja  eredményezni, de kétségeŝ  
hogy akár Kerestély, akár más ha-
sonló, hiszékeny embertársai haszon-
talanul fizetgetett,  nagy összegre rug6 
pénzűkből valamit ísvisszakaphassanalc. 

Farsangi estély márc. i-én. A Pol-
gári önképző Egylet vigalmi bizottságâ  
a fiatalsággal  karöltve; farsang  utolsé 
szombatestéjére, nagy farsangi  jelme-
zes mulatságot készít elő. Máris ja-
vában folynak  az előkészületek, hogy 
a közönség számára — a jó táncmu-
latságon kivül — mentől több és víg-
ságra hangoló meglepetést adjanak. Ké-
szüljünk csak jó mulatásra márc. l ére. 

X Eladó egy szalongarnitura, nagy 
tükörrel, egy gyermekágy és eg>-
Garvens-szivattyu Székelyudvarhelyt, " 
Bethlen-utca 59. szám alatt Szabó 
Árpád tanárnál. 
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Figyelttin̂  FIgyeieihr I P a r s a n g r a 
Olcsó á rak J A K A P G Y U L A d ivatUzletébe 
^ "íRA Ion riiinífl  füntt-oftolan  700 leu Ruhaszövetek, ingek, harisnyák, 

45 
deppe de Chine I-a . . . • 380 leu 
Creppe Georgette 250 
Rádió seíyem I-a HO 

Dupía Ciott-paplan . 
Kelengyovászon I-a 

Rádió selyem I-a u o . Szőnyegek és ágyteritők. _ . - -

Kötött árukban̂  svetterekbent meleg női nadrágokban, gyap]u harisnyákban gyárt lerakat I 
kalapok, sapkák. 

Azt mondta ICaniu, hogy  ma-
gyar embernek a Ibigyar 

Páxttan van a helye-
> < 

Xagjar emler teliât csak erre 
a lelre szavazhat! 

Értesítés. A főgimnázium  igaz-
gatósága értesiti mindazokat, akik a 
február  elsejei estély büfféjéhez  étel-
tiemOeket ajánlottak fel,  hogy a fel-
ajánlott ételnemOek átvétele február 
1-én d. u. 3 órától a Bukarest szálló 
színháztermében történik. 

Bállal egybekötött masoros estjét 
a szombatfalvi  ifjúsági  egylet folyó  hó 
26-án este 8 órai kezdettel megtartja. 
A rendezőség kéri ugy a helybeli kö-
zönséget, mint a vidékieket, hogy mi-
nél nagyobb számmal jelenjenek meg. 
A helyárak 25—40 leuig vannak 
laegáUapitva. 

A Gslkszonttamási tüzkároiultak 
javára ujabban érkezett adományok: 
á flrtosmartonosi  fogyasztási  szövet-
kezet 500, farcádi  Nőszövetség 400 íeu. 

Nagyobb tOzeset volt Küküllőkc-
méoyíalván f.  hó 19-én estefelé,  mely 
György Márton csűrében kiütve. Szé-
kely Károly, György Bálint és Mátyás 
Balázs gazdasági épületeit, sok Ukar-
Hiánnyal együtt hamvasztotta el, s 
Szî kely Károlynak sok gabonáját is. 
A kár összegét ujabban kb. 60a0001eura 
becsülik. A tüz oltásában elsősorban 
êtelaka község tűzoltósága veit részt 

3 fecskendővel,  valamint később a 
tenyé^ és a telefonon  értesített ud* 

t' varhelyi tűzoltóság is» — derekas, ön-
feláldozó  munkát végzett valamennyi. 
Ai oltásnak nagy hátrányára volt, 
hogy Küküllőkeményfalvának  szivó-
tömlője nincs. Ennek beszerezhetése 
érdekében, a mult junius hó 27-én 
egy mulatság is volt előkészítve, de 
m r̂t a hatóság ugyanakkorra egy 
másik mulatságra is engedélyt adott, 
az előbb említett mulatságnak semmi 
jövedelme nem volt, sőt ez, esetleges 
összeütközéseket kerülendő, önként 
Hl is oszlott. Most mutatkozott ennek 
aa eljárásnak káros hatása, amit nem 
hozhat helyre az sem, hogy most már 
a jelenlegi interimár bizottság a tömlő 
árát a terhekkel amúgy is megnyomott, 
küzködve élő néptől akarja össze-
szedni 

X Kladé üzlethelyiség. Farkasla-
kán, a főúton,  a község legforgal-
masabb helyén kiadó egy üzlethelyiség, 
ráktárhelyiséggel együtt. Ugyanott egy 
szoba is kiadó. Értekezni lehet ugyan-
ott özv. Fancsali Jánosnénál. 

Moxillitrttk. Stofflbaton  és vasűoap m«-
^ t MCDiádós aimuiduBtáf:  áa «Anfaltc  vc-
6t44ik. E film  birestéeérőt valóasioiUeg bíq-

olvasott, vagy hallott. Nem rég  volt b«-
••tatva Budap«st«n, hol két bónuig állaodóao 
caofett  básak aiStt ftitott.  — E fUm  Kbőse maga a 
vOágvátoc, as aníatt és aa asafaH  fölött  viharsó 
ssavvatUlyak, Nil«tt büafik  éa fató  saanlm*̂  E 
fUp  nagyobb Woa Patrovaáoál és agjrtotbaa áll a 
Magjai rapaaódlávaL Hogy aiodanki megî éa-
b«MM. a belyárak oaa lasaaak fsUmalve  a lUgy 
fllii  bamotatásakor saa. 

X A Barköczy-autévezetfti  szak-
itl̂ ola ez évi első tanfolyamát  február 
elsején megkezdi. Vizsga március ele-
jén lesz." Remény van. hogy még a 
régi törvény értelmében lehet vizsgálni. 
Barátkozni lehet a Barkóczy-autó-
garázsban. 

X Megbánt a >Szeszesitak>k ké-
szítése és forgalombahozatala  körüli 
visa^élések meggátlásáról szóló tör-
véoy« legújabb (1929 augusztus IG-i) 
végrehajtási utasiUsának, valamint az 
»Italmérési törvény-re vonatkozó uU-
sitási rendelete (1329 augusztus 1.) 
magj'ar fordítása.  Kapható a Könyv-
nyomda tizletében. 

KUM: 4 KÖnjTnyoípda WtiraaBé» 
Oáorbeha-SBékelimdVarhaly. 

X Reumol, hülés (reuma) ellen 
kenőcs akut fájdalmat,  vérbőség elő-
idézésével gyorsan megszüntet és gyó-
gyít is. Kapható 60 leuért gyógyszer-
tárakban és aReumoU S. A. Şighi-
şoara. 

Miért  fárad  Ualetrol-üaletre 
vajéri  ̂  

I h . éL S 25-11 áL 1 
Állandóan  frisset  kaphat. 
Ugyanott  kávékból,  teákból,  sae-
gedi  fajpaprikákból  nagy 

vélasaiék. 
P A l y á z a t l h i r d e l é n . 
A kobá'faivi  fogy.  és értékeaitő 

Bzövetkezet s boltosl álláBrs páiyácatot 
hird*it. 

Fiietéae a forgalom  atáa 
nOQOpol cikkek után !*/«• Lakás re-
stére 2 01. ötlet részére 1 öl fa  és 
tilégitás. Évi forgalooi  circa 1,200.000 
iea. A Bzövetketetaek van korlátod 
itala ér éee is. 

60.000 ké«xpéiz kaució síbk* 
séges ng j iugatlaara Talé betáb̂ áz&s. 
Pályázol óhajtök pály&satokat f  évi 
•árcioi hó 1 ig adjak be a Cobătrşti— 
Kob&tfaivi  Jad. OdorheiQ fogy.  éé  ért. 
bzOt. igBZgatöságábos. 

Cooperatira de coDfum 
şi Valorizare dio O^ăi şti. 

Ha 
olcsó éi sapkát, kalapot akar: 
a. K E S Z X j E R 
kalapüzletéböl Otforheiu  Eütvös-
utca 4 sz. a. vegyen, hol minden-
fajta  uri- ós férfi-kalapokat  nagy 
»=• választékban kaphat. = = 

Vao uerencséBi a bötdoaég sairea tB-
domisára boaai, hogy táját kéaaltaéojfl 

ablak-rolatUkal 
kteaitek Saékclyk̂ retatarmi. Beo^̂ ése-
ket ÜdTarbelym felvna  Snbó Aiidria 
Mütásmestcr. TeneiS-atca 18 aa. alatt 
TJgyaoott kéu uiták la kaphatók. Bt-
telképea iseméijekaek réasMfiMtéai 

kedTeaméDyt nyiU'ek 
Tiiitelettet: MLOON JANOSN* 
ralatla-kéfiiti.  Crla««r-Sa.*kOT«atar. 

Fürdőkádakat 
bármilyen fermábaa  én  anyagbél 
ölesé áron stállitek Bádogos meste-
rek Sgyelmébe ajánloii, kogy bár-
•ilyaemt dissmft-miikát  pontos mé-
ret itáa, vagy rafs  sserint késsítek. 

vagy két ttgyes flat  taaa-
léaak felvesiek. 

Tiflctelettel: 

SIMÓ BÉLA 
épklet- és diggmtt-bádogos Ffftér  16. 

Bgy Snálléaa dolf̂ osé  bádogos-
segédet felvesiek. 

mvwww^ww^mmm  w mm mmmm 
Prefectura  jad̂ ta ul Odorbeia. 

No. 985—1930 luoa Ian. sioa 21. 

Anunţ de licitatie. 
So tduoe la cnooştiBţă generală 

că in zma de 5 Februarie a. c. ora 
10 a. m. se va ţinea de cáire sceasiă 
PrtÎectară o nouă.licitaţia pobUcá in 
localul aerviciolnl fioanciar  (camera 
2̂ 0. 44) pentru furnizarea  imprimatelor 
DeceBare «erviciilor administrativ, fi-
nanciar, tecbnic şi saniţar ale Prefec-
turii pa anul 1930, neâ âod nici un 
rezultat prima licit» ţlnne ţiQn>ă ia 
acest Bcop in c'ua de 18 Ianuarie 1930. 

La licitatiunea se vor aplica dis-
pot'ţînnile art 88—110 din legea 
asapra contabiiităţ'i publice şi asupra 
controlului bugetului şi patrimoniului 
public. 

Orice isformaţ'uni  privitoare la 
licittţ>une ae pot primi dala susmen-
ţionatui eerviciu îo orele oâcioaae 
unde se poate vedea şl caecnl da sar* 
cini, prevăzut de srt. 93 diu BuscitMs 
lege incepâod deia 28 Un. 1930 a. c. 

Prefect:  Dr. S. Ballnt 
Si ful  serv fio.  Szfioa. 

Kegia Autonowa P. T. T. Direcţiunea 
Roglma ă P. T. T. 8»rvic.ul Tecboic 
Cluj. Secţ'a Tecbnică Vt P. T. T. 

Odorheiu. 
No. 4Ö9-1929. 

I n T l t a r e . 
CMsa Oe Paurare 8. A. dlo VlAhiţa«» 

valea Homoradalai in slua áe 2 Febraart«̂  
1930 la ora 11 a. m. io lacalal iastiiataloi 
ţinea din XXXVIII aoul 

adunarea generală 
la care Ooit arţiooKri le loTiiă. 

Ordin dai al s 
1. Raportai direiţiaoai fi  eeatorilordeafr«-

aoal hoterire ia pritimft  distribairei 
•eoimioi. Hoterire despre aprobftrii  descarcfai. 

•i. Eveotoale propuneri. 
La adooarea geoeralA saBiai acei membf̂  

voi avea drept de vot. cari vor depoae arţlk 
noile lor lopreonft  cu copô nele scadente li 
casaa institatn̂ Qs cu cel mal pntla 1 wa 
intea adocdri geB«>ralA. 

Bilapţiil anoal r» fu*  spre vedere pub-
lici îo localul tDstitntalai. 

Tiabiţa, la 13 laooane 1930. 
Dlr«ctkiimv 

M e g h i v é . 
Aa Olihfalo  éa Homoródaeoti Takarék-

pénatir Béssv̂ nytirsaaiff  1930 «vi fcbraár  ki 
a to d. e 11 órakor sr ioté̂ et Oaletb ĵiaí-
gében tartja XXXVÍII-ik évi 

rendes közgyűlését, 
aoelyre a résavócyesek esenael neghivatfiak. 

Térgyaoroial. 
1. áx iganatósig ^ felOffjeldbiaottsic 

ielentéae aa 1999 Qaletévrd) a nyereség fe*-
oaatisAra vonaikoiö hatirosat. & felveatvér? 
ai^adau tirgjibao katároaat. 

S. Esetieget ioditvioyok 
A h«2B{Qléfleo  stavarati jogitk eaak a«<> 

résBvéoieaekDek vao, akik résavAô eikcl 
oern jut laelv̂ Djoikke) egyStt a kOtgvA)é«« 
megelfisóleg  legaUbb 1 órtval az latéaet pét̂ -
táránál letétbe helyezik. 

Aa évi nérieg >a intézet helylaéféUa-
köasaeml̂ e ki van téve. 

âsentegjhâaasfalu,  1980 jas. 12. 
JU It«af«t6a*i. 

No, G. 2936-1929, 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul delegat judecătoresc 

pria aceasta publică, că tn basa deci-
alunii Nr. G 293Ş-1929 a judecâto; 
rlei ocolului Ociand Io favoarea  rec-
lamaatului firma  A. £• G. Compania 
rfpr.  prin advocatnlnl Dr. Máibé şi 
Dr. VoRaka pentru fucaaearea  creanţei 
de 5563 Lei copita! şi accesorii ae 
tixeafă  lermen de licitaţie pe ziua de 
a Febr.  1930  0r€le  15  p. m. la faţa 
locului In comuna Jimbor Ia caaa ur 
măritului unda ae vor vinde prin lici» 
tat'Une publică judiciară perine, cana-
pele de temn îo valoare de 4200 Lei. 
In cac de nevoie şl aub preţul de es 
timare. 

întrucât mobilele cari ajung la 
licitaţie ar fi  foat  execvate şi de alţtt 
şl aceaUa şi ar fi  taştigat dreptul ae 
acoperire licitaţia preteotă eate ordo-
naşi şi io favoral  HĈ atora iu aeazul 
articlului ţLI dm 1908 § 20. 

Ociand, ia 16 Un. 1930. 
A* Agyacăai deUa. jud 

Pablieatie. 
Pe bară ordinului al Dirccţ uoei 

Generală P T. T. Bwcurtşu No. 
212007—1929 oe aduce la cnooştii*ţă 
celor iotere'*8ţ% că ia aiua de 28 Ia-
nuarie 1930, ora 9 dimineaţă b« ţme 
liciţi ţie pnbl'rft  cu («trigare la Oficiul 
P. T. T. Odorheiu (Pirter, Biroul See 
ţiei Tehnică) pentru â̂oearea diferi 
telor miteriaie ş uuelie usato de fier, 
in greutate tota ă de 147 Kg. alsate 
ia depozitul de matari&ie a St̂ cţiei 
Tecbnică VL P. T. T. Odorbeip. 

Oferafiţiţ,  ce oferâ  t<ttaă C(>a mni 
mare, trebue aa o acbiţe laiî diat ?o 
numerar, cbiar in şfdiuţa  de licitare, 
odâ ă ş( cu taxă de «âojsare de 2 64% 
cuvfi'Mâ  după auvă oferită. 

Odorbam. la 12 laftuarie  1930. 
Ataşat techolc. Ş̂ f  de Secţie 

llloravik. 
A UI •rsEáfibél.  NwréfláUl  Whoaott 

„VMCma» jaliéal 

HÓ-és S Á R C I P Ö K 
•lofáu  foraaijaak  áa lofUrtáaaUwk 
a vlUfeB.  Tartáaaáfakért  «Mvatoúk. 

As én raktiipnban vásároltakat oj párral kU 
cssxéleip, ba aaok két bönap alatt clssakâ iuik. 
Visáiolion nVnCINO** b^ és 8Ú9Íp6t, mely 

csak as én raktáromban kapható. 
TtMt«l«ttd: D O B R A Y 

HlrctotmAny. 
UdttrWyvármegy.ei 

hátba 2 ápolöoA és 2 kééi icia; 1930 
február  1 t61 

Fitetéa; ^ irodában 
meetudbatók. 

FeUiiroia a tiutolt városi <» vidéki 
köcönség figyelmét,  hogy raktároe 

levd saját kéesitésO rahakéailetemet aa 
egéaa taexon alatt a legsaoUdabb irak 
mellett aruiitom: 
Hoauu téli kabit . IS50 L tál 
Mikádó vattás SM > 
Mikáéó birböléaael . . . 15M > 
^éaa rend féifi  raka 

tsOrotbÖl 1411 > 
Xgésa rend fiu  rû a gxapjo* 

liövetbAl N i > 
Ofermek'roha  * 

Tissteletic) kérem a «ivárlé k««to* 
léget trgyen aálam prébavásáriast, hogy 
aeggţ6sddbeasen saoUd' kissolgiMso^ 
r6l éa iran tartétagir̂ l. 

Salvea pirtfoffüt  kér: 

GOID IZlOOIt 

Dr, Popârlan Virgil 
onr«a 

belgyágTásí, Kyigyit tftdabajo. 
kat, bSrbetegaégekrt 

Salkaég eaetAa káalioe megy 
vidékre is- i ... 

Rendel: d. e. 9 - 1 1 , d. a. 4 - « 
K M a m t h - a . I I • « • m^mtU 

Eladó: 
kesacn ssíírQ, mosett gyaMa* méraé-
kelt árban. HegtekiatbetS ét átvf̂  
ketS Bal. Reg. Ferdinánd (KMsatk 

ntca) 01 áfám  alatt 

Araközpont 
OctorlMlu Stff.  Rátáim FM îNuatf. 
(KoaaHtiMitM) f3.  Nyitva M-li^p.. 
Jobb káaiváston ssövfik  otthoni munkál kaf-
bataak. JcUntkasni lehet saem^esea vagy a 

faluban  levő gaadakör utjáa. 

TtoyTnjomda Rénvéaytánaaág Odorbeiu—SaékelTudvarbely. 


