
Odorheiu (Sz.-udvarhely) 1928 február  5. 

Politikai, közgazdasági és társadalmi ulság 
XlfiflistéBl  Arak: 

180 Ii., Miévre 90 iin negyedévre 48 L. 
= Sgyes Bi&m ára 4 V.  ===== 

Felelöe ezerkesstö 

T O M P A UASZUÓ 

A felekezeti  iskolákért 
Igen... „a magyar felekezeti  is-

kolák sorsa válságosra fordult".  Kö 
szönjük a Nemzeti Parasztpárt helyi 
sajtóorgánumának, hogy fenti  cim alatt 
legutóbb irt cikkében ezt A is meg-
állapítja. Nem fűzzük  tovább a rekri-
min&ló megállapításokat arról, hogy 
•ennyi más kulturális és gazdasági in-
tézményeink jutottak még eksziBzten-
ciális válságba. Maradjunk csak isko 
Iáinknál, mert kétségtelenül ez egyik 
legfájóbb  sebünk. 

De bogy ez az égető seb CBak 
azért tátong orvoBolatlan fájdalommal 
az élő nemzet testén, mert „a Magyar 
Párt akkor sem tudott az orvoslásról 
gondoskodni, mikor az Averescu párttal 
együtt  uralmon volt":  ez olyan rossz-
hiszemű megállapítás, amely még a 
konkolybintésre szánt szerepében is 
szánalmasan meghaladott álláspontot 
képvisel. 

Mikor volt a Magyar Párt akár-
melyik más „párttal együtt" uralmon ? 
S ha CBakugyan akadna bolond, aki 
elhiszi, bogy az Averescu féle  válasz-
tási paktum kihatásaiban „uralomnak" 
— kormányuralomnak volna nevezhető, 
vagyis, hogy az országot akkor az Ave-
mcu-párttal együtt a magyarok poli-
tikai szervezete, a Magyarpárt kormá-
nyozta: nem gondolja e az emiitett lap 
vezérezerkesztóje, hogy nem a Magyar 
Párt vezetői játszták ki,a felekezeti 
iskoláknak tett ígéretet, banem éppen 
az a kormányzó román párt, amelynek 
akkor még ó is tagja volt? 

Igaz, hogy az Averescu-párt gyá-
szos szerepléséből (ha talán nem is 
éppen a magyar iskolák fájdalmai  miatt) 
az emiitett orgánum mostani vezér-
szerkesztője is levonta a konszekvenciát, 
egy más, a kormányzásra hivatottabb 
politikai pártba lépve át, ámde a Ma 
gyár Párt sem maradt következetlen, 
mert ó sem tette ki magát ujabb pak-
tumok által — ujabb becsapásoknak. 

A Nemzeti Parasztpárt szócsövé-
nek most már alkalmazkodnia kellene 
azon név politikai tekintélyéhez és 
társadalmi súlyához, amely jelenleg a 
lap élén áll s amely ma egy olyan 
politikai párt képviseletét jelenti vár 
megyénkben, a melynek nemcsak ve-
zető politikusai, de egéBz közhangulata 
is csak ugy Ítélheti meg a magyar fe-
lekezeti iskolák sorsát, hogy aztpusz< 
tán és kizárólag a hibásan túlzott, Eovén 
elnyomó politika idézte elő. Éppen ez-
zel szemben kénytelen most a magyar-
ság az egyedüli orvosláshoz nyúlni: a 
magára hagyatott, áldozatkész önse-
gélyhez. S egy kormányra törekvő olyan 
politikai párt reprezentánsának, amely 
a kisebbségi jogok elismerését hirdeti: 
nem a kisebbségi küzdelem gyengítése 
lenne a feladata,  hanem annak han-
goztatása, hogy ezt a küzdelmet az ed-
digi hibás kormánypolitika idézte fel. 

. . . A név kötelez. 
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A bethlenfalviak  panassa. 
Bethlenfalván  kidobolták, bogy a fu-
varozó szekerekkel nem szabad az ut 
szélén Bem megállani. Ez pedig a ke-
nyérkereset szempontjából majdnem 
kivihetetlen tilalom, mert elkerülhetet-
lenül megtörténik, hogy a fuvaros  15— 
20 méter hosazu tökével vagy gerendával 
teihelt szekerével az éjjeli órákban ér 
kezik haza falujába  B az ezen órákban 
zárva levő fürész  telepekre be nem vi-
heti terűjét. A saját szük udvarára 
pedig a hosszú fával  be nem fordulhat. 
Kénytelen tehát a reggeli üzletnyitásig 
az nt szélén hagyni szekerét. Ennek a 
nehéz helyzetnek méltánylását kérjük 
a hatóságoktól. 

A Polgári önképző Egylet, 
városunknak legtöbb tsgot Bzámláló, 
nagyra hivatott kulturális egyesülete, 
január 29 én tartotta meg évi közgyü 
lését saját helyiségében, a tagok élénk 
érdeklődése mellett. A közgyűlést Nagy 
János elnök nyitotta meg a tagok üd 
vözlésével, s ugyanő terjesztette elő 
az egyesület müködéBét ismertető, 
nagy gonddal összeállított jelentését, 
amit a közgyűlés tagjai zajos éljenzés-
sel fogadtak.  Szabó Ödön betegsége 
miatt a pénztárosi jelentést és az ez 
évre szóló költségvetési előirányzatot 
Blájer Balázs terjesztette elő s ugyanő 
tette meg a ezámvizsgálé bizottság je-
jeutését is, aminek alapján a közgyü 
lés a pénztárosnak a felmentést  meg-
adta és buzgó működéséért jegyzőkönyvi 
köszönetét nyilvánította. A könyvtár 
állásáról, annak forgalmáról  és a Be-
tegh féle  könyvtár rendezéséről Csiky 
József  könyvtáros Bzámolt be, akinek 
jelentését a kiküldött bizottságnak Lő-
riccz Lászlótól felolvasott  javaslata 
alapján köszönettel és elismeréssel vet-
ték tudomásul. Úgyszintén elismerés-
sel adóztak Uogár József  gazdának az 
egylet leltári tárgyait részletesen is-
mertető beszámolójáért. 

A jelentések megtétele után Nagy 
János elnök bejelenti a tisztikar és a 
választmány lemondását és az uj tisz-
tikar megválasztására hívja fel  a köz-
gyűlést. A közgyűlés Kassay F. István, 
dr. korelnöksége mellett egyhangú 
lelkesedéssel a következőket válasz-
totta meg tisztviselőknek: igazgató 
elnök : Csiky Albert, társelnök: Biró 
Lajos, alelnökök: Gyarmathy István éa 
KereBtély Gyula, ügyész: Kassay F. 
iBtván dr., titkár: Gyerkes Mhály, 
jegyzők: Benkő József  és Farkas Endre, 
pénztáros: Szabó Ödön, II. pénztáros^ 

Uogár József,  gazda: György Viktor, 
ellenőrök : Szabó József  szabó és Rájk 
József,  könyvtárosok: Cáiky József  és 
Képíró Lajos, segédbönyvtárosok: ifj. 
Nagy D és Bartók S. — A választ-
mány tagjai lettek: Ambrus M., id. 
Benedek Géza, Bodrogi B., Blájer B., 
id. Bodrogi I„ Bíró Sándor, ifj.  Bene-
dek Géza dr., Bánca L.. Balázsi E, 
Csefó  S., id. Felméri I., Füley D., 
Hlatky M., Gönczy G. dr., Kovács L., 
id. Kassay F. Dénes, Kökösi I., Kesz-
ler A., Kovács I., ifj.  Dézai L.Lörincz 
L., Mártinovíca Sz.. Nagy J., Papp D., 
Potor G., Papp Dénes, id. Sepsy L., 
Soó G, Szőke I., Szabó Gy.,id. Verestóy 
D., Varró E., Veress Gy., póttagok: 
Bardócz I., Török M., Kováca G., Ve-
restóy L 

A választások megejtéae után Csiky 
Albert igazgató-elnök foglalja  el az el-
nöki széket. Köszönetet mond a köz-
gyűlésnek a bizalomért és lelkes be 
szédben fejtegeti  a szeretet, béke és 
egyetértés jelszava mellett megvalósí-
tandó programmját. Biró Lajos, bár az 
állást nem kereste, szintén meghajlik 
a bizalom előtt s az elnökkel és tiszti-
karral egyetértően kiván munkálkodni 
az egylet fejlődéséért.  Gönczy Gábor 
dr. és Cíefó  Sándor lelkes beszédben 
üdvözlik az uj tisztikart, ameljben a 
kézi és szellemi munka reprezentánsai 
szerencsésen vannak összeválogatva. 
Papp Dezső a kereskedő társulat üd-
vözletét tolmácsolja, amely után a mél-
tóságteljes közgyűlés az elnök záró-
szavaival ért véget. 

Nőegylet!)válasEtm ány i ülés. 
A helybeli Jótékony Nőegyesület vá-
lasztmánya f.  hó 5-én, vasárnap d. u. 
5 órakor ülést tart a református  kol-
légium tanácskozó termében. A tagok 
szives megjelenését kéri az elnökség. 

Mentsük meg városunk egyetlen magyar 
tanitási nyelvű főgimnáziumát! 

Mély lehangoltBággal olvastuk e 
lap hasábjain Pál István prelátus-
plebános cikkét, amely feltárta  a rideg 
valÓBágot, hogy városunk egyetlen ma-
gyar tannyelvű főgimnáziumának  a fenn-
maradását is kétségessé teszi a fenn-
tartási alsp kimerülése. 

E kérdés fölött  nem szabad csak 
ugy könnyedén átsiklanunk éa napi-
rendre térnünk, mert itt egy nagy-
jelentőségű, életbevágó dologról van 
BZÓ. Még elképzelni is lesújtó éa meg-
döbbentő az a gondolat, hogy az egy-
kori magyar Athén, a székelység kö-
zéppontja, a székely anyaváros magyar 
középiskola nélkül maradjon. Ennek a 
szomorú eseménynek a bekövetkezése 
olyan kulturális, gazdasági, kereske-
delmi és ipari visszaesést jelentene vá-
rosunkra és vármegyénkre nézve, amit 
többé foha  semmivel sem lehetne helyre-
hozni, pótolni. Nem lenne többé egy 
16 tagból álló tanári kar, amelynek 
tagjai a tanítás mellett a társadalmi 
munkából is kivették a részüket. Há-
romszázzal kevesebb középiskolai ta-
nuló lenne városunkban, akiknek hiá-
nyát ipar, kereskedelem egyaránt meg 
Binylené. Az ipari, gazdasági és keres-
kedelmi okokon kivüi, amelyek pedig 
magukra ia elég nyomósak, elnémulna 
a magyar szó, nem lenne többé hol 
utánpótolnunk a városi és falusi  in-
telligenciát. Mind a városi, mind pedig 
a falusi  taníttató szülőknek talán mesz-
szire, más megyékbe kellene vinni 
gyermekeiket, amely körülmény nagyon 
megdrágítaná a taníttatást. 

Mindezekből meg lehet érteni azt, 
hogy nem is olyan régen, a háború 
előtt miért folytatott  egyik másik vá 
ros olyan SZÍVÓB küzdelmet, hogy kö-
zépiskolához juthasson. Ingyen telket 
adtak, az épitéa költségeihez hozzájá-
rultak a mint nagy müvelődéstörténelmi 
eseményt könyvelték el, ha megnyitha-
tott a tudományok csarnoka, amely a 
városnak erkölcsi diBzt és anyagi jó-
létet biztosit. 

Nekünk még van egy gyönyörű, 
modernül berendezett, a Kük&llő völ-
gyén messzire tekintő főgimnáziumunk. 
Ne engedjük, hogy annak kapui be-
záruljanak, mert könnyű dolog „leépi 
teni", de annál nehezebb lesz a leépi-
lettet újból felépíteni.  A múltban, há 
romszáz évvel ezelőtt ÍB, a székely ősök 
áldozatkészsége segített ezt az intéze-
tet megalapozni s mi törpe utódok 
módjára engednők azt öaszeomlaní, 
megsemmisülni, hogy aztán romjai alá 
temessen mindnyájunkat? Az nem le-
het, azt nem engedhetjük, ezt tiltja az 
ősök kegyelete, a faji  érzés és édes 
anyanyelvünk szeretete. Ha „leépíteni" 
kell, — ha már divatos lett ez a szó, 
— hát építsük le, ami leépíthető, von-
juk szűkebbre igényeinket, korlátozzuk 
szórakozásainkat, tartsunk takarékos-
sági napot s évenként egy napi jöve-
delmünket, egy napi keresetünket ön-
kéntesen, de kivétel nélkül mindnyájan 
áldozzuk városunk egyetlen magyar 
nyelvű főgimnáziumának  javára. így, 
de CBak igy menthetjük meg városunk 
és megyénk e nagy multu ősi intézetét 1 

Világításunk gyakori 
zavarairól. 

Városunkban gyakori — és nem 
ok nélkül — a zúgolódás a villanyvilá-
gítás ellen. Tudjuk, hogy a legutóbbi 
üzemzavart is a telepen történt gép-
romlás okozta. Azonban helyet kelt 
adnunk a polgárság nagy része azoa 
kifogásának,  hogy körültekintőbb in-
tézkedéssel a fogyasztó  közönséget sok 
bosszúságtól éa kellemetlenségtől meg 
lehetett volna kimélni. Nevezetesen a 
mult napokban már a korai délutáni 
órákban a város több helyéa égtek a 
piaci lámpák, de a kereskedésekben ét 
az utcákon is lehetett volna annyira 
korlátoztatni a fogyasztást,  hogy a na-
gyobb világítási kellemetlenségek csök-
kenjenek. 

Ezekben a gyakran ismétlődő 
zavarokban gyökerezik az az itt-
ott febukkanó  mende monda is, hogy a 
cég afeletti  bosszúságában, hogy a vá-
ros a szerződést felmondta,  kellemet-
lenkedik a közönséggel. Természetesen, 
ez abszurdum, ez lehetetlen, de azért 
az itteni telepvezetőség a Ganz cég-
nek nem teBZ jó szolgálatot, ha e gya-
núsításnak már alapjában elejét nem 
veszi, azzal, hogy minden tekintetben 
körültekintő és erélyes intézkedésekkel 
e zavarok lehetőségét is a legkeve-
sebbre korlátozza. 

Az Udvarhelyvármegyei 
Gazdasági Egyesület 

január 24 ikei választmányi ülésébea 
Sz. Szakáts Péter elnöklete alatt ki-
mondották, hogy a szokásos évi bika-
és tenyészállat kiállítást Székelykeresz-
turon február  29-én megtartják. 

A kiállítást rendező bízottság tag-
jai lettek: Elekea Dénes dr. alelnök 
elnöksége mellett: ifj.  Miklósi Károly, 
Sebesi Károly, Benedekffy  Sándor, Nagy 
Lajos (cs), Nagy Sándor dr., Kiss Já-
nos, Nagy László, Varró Mihály, Mur-
vai Samu, Gyarmathy Lajos, Sz. Sza-
káta Zoltán, Gellérd Lajos, Jakab An-
tal és Varró Elek titkár. 

A biráló bizottságba a fehér  (er-
délyi) fajták  bírálására felkéretnek: 
B-»lássy Sándor elnöklete alatt: Simő 
Jánoa (Szombati.), Nagy László, Lootz 
Frigyes dr., — a nyugati (siemmen-
thali) fajták  biráló bizottságába: Sz. 
Szakáts Zoltán elnöklete alatt: Szilassi 
Jenő, Soó István, ifj.  Miklóssy Károly, 
Gyarmathy Lajos. — Szükség esetén 
mindkét bizottság a helyszínén kiegé-
szítheti magát. 

A dijak összegére nézve ugy ha-
tározott a választmány, hogy a fehér 
fajta  bikákat következőképpen dijazza: 
I. díj: 1200, II. dij: 800, III. díj: 500 
leu; — a tarka (siemmenthali) biká-
kat: 700, 600, 500, 400 és 300 leu-
val díjazzák. 

A díjazott bikák, valamint a ki-
váló minőségű tehenek és ÜBZŐk di-
csérő, illetve elismerő oklevéllel lesz-
nek kitüntetve. 

A kiállítás február  29-én d. e. 10 
órakor nyilik meg, a bírálatok 11 óra-
kor kezdődnek. 

A választmány elhatározta, hogy 
egyelőre hetenként egyszer a gabona-
piacon az „adria" biztosító intézettel kft-
zös irodahelyiségében gyűlést tart, akol 
a gazdák mindennemű gazdasági kérdés-
ben díjtalanul felvilágosítást  nyernek. 

A tavaszi vetőmagvak, gyümölcsfa-
oltványok, műtrágyák, vető-burgonya 
és szarvasképp, valamint a legújabb 
rendszerű Bedell-féle  géppel takarított 
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Államilag ólom zárolt lóheremag beszer-
eésére az egyesület titkára előjegyzé-
seket már elfogad. 

A gazdasági előadások gyakori tar-
tását batározatilag kimondották. A tit 
bárt megbizták az egyeBület kebelében 
alabitaodó „Temetkezési egylet" alap 
Bzabály tervezetének a legközelebbi vá 
laeztmányi gyűlésen való bemutatására. 
A választmány az elnökség előterjesz-
tésére hozzájárult, hogy „Gazdasági 
Érdekeink" címen egy gazdssági irányú 
propaganda-újságot indit meg, melynek 
hivatása az egyesület céljait és falada-
tait minél szélesebb körben ismertetni 
8 a gazdasági kulturát fejleszteni. 

A tavaszi közgyűlés határnapjául 
március 6 ikát állapították meg. 

örvendetesen vette tudomásul a 
választmány, hogy az egyesületbe nagy 
számmal jelentkeznek a gazdák 8 igy 
remény van arra, hogy egy erós szer-
vezet lesz összehozható. 

Iparügyek. 
Az ipartestület f.  hó 1-én, szer 

dán este 8 órakor irodahelyiségében 
rendes elöljárósági ülést tartott, amely 
a szokásos titkári és pénztárosi jelen-
tésen kivül a közgyűlés megtartásával 
foglalkozott.  Miután az alapszabályok 
értelmében a közgyűlést az év elsó két 
hónapjának egyikén feltétlenül  meg kell 
tartani, az elöljáróság ugy határozott, 
hogy ezt február  hó 26 án fogja  meg 
tartani. Január hóról azért maradt el 
a közgyűlés, mert az egyes ipartársu-
latok és más egyesületek is e hóban 
szokták rendszerint közgyűléseiket tar-
tani, melyek mindenikében érdekeltek 
a testület tagjai és igy idejük e hóban 
nagyon lekötött. Különben is az ipar-
társulatok gyűléseinek meg kell előznie 
«Z ipartestület közgyűlését, minthogy 
esetleg felvetődő  iparügyi problémák 
ez utóbbi elé kerülnek letárgyalás végett. 

E közgyűlés fog  a kisorsolandó 
egyik számvevő és 8 elől járósági tag 
helyébe uj tisztviselőt, illetve uj elöl-
járókat választani. Miután az alapsza-
bályok ugy rendelkeznek, hogy a köz-
gyűlés caupán oly indítványokat tár-
gyalhat, amelyek azt megelőzőleg 8 
nappal az elnökséggel közöltetnek, il-
letve a titkári hivatalhoz beadattak, 
felhivj»  az ipartestület, a tagok figyel 
Bét e körülményre és felkéri  az 
esetleg indítványt tevőket indítványaik-
nak- kellő idóben Írásban leendő be 
adására.. 

Az elnökségnek sikerűit biztosítani 
a közgyűlés megtartására a Barkóczy 
féle  étterem helyiségét, hol a közölt 
napon délután 2 órai kezdettel fog  le-
zajlani az iparosság e fontos  intézmé-
nyének első érdemleges és mindenesetre 
figyelmet  érdemlő mozgalma. 

Azt irja 
valaki a másik helyi lapban, hogy a 
kormányrendelet eltörölte a kutya adót; 
csak a luxus-kutyákra vethető ki adó. 
Megemlíti, hogy nálunk a minisz-
teri rendelet ellenére csaknem min-
den kutya luxus-kutyának vétetik, s 
mindezekért a nagy bűnökért a városi 
állandó bizottságot teszi felelőssé. 

Jövőre nézve meg kell kérni az 
igen tisztelt tudósitó urat, hogy csak 
olyan híreket közöljön, amelyek az igaz-
ságot teljesen födik.  Elsősorban is a 
kérdéses miniszteri rendelet kifejezetten 
nem intézkedik a kutya adó teljes el-
törléséről. Másodsorban a szabályren-
delet e részének módosítását (tervezet-
ben) nem pusztán az állandó választ-
mány, hanem a melléje választott bi-
zottsággal együtt végezte. Ez a bizott-
ság figyelembe  vette azt, hogy a vároa 
területén még most is a kutyák nagy 
sokasága hemzseg, de főképpen  azt, 
hogy az előfordult  veszett-kutyamarások 
a polgárság körében már sokszor nagy-
izgalmakat és nagy kiadásokat okoztak. 
Ezért egész helyénvalónak kell lenni, 
b helyénvaló is a bizottságnak azon 
határozata, amely luxus-kutyának óhajt 
minősíttetni minden olyan kutyát, amely 
nappal szabadon jár, amelynek kifeje 
zetten nem rendeltetése a házőrzés, 
vagy az egérpusztitás, s végül minden 
CBaládnál a tartott második, vagy en-
nél több kutyát. 

Altalános volt a panasz, hogy vá-
rosunkban éppen a hatósági intézke-

dések lanyhasága miatt mindenki de-
rűre borura tart kutyát, a igy mind 
untalan veszett kutyamarás is előfordul, 
s most amikor egy helyes intézkedéssel 
a városi tanács régi bajokon akar se-
gíteni, igazán csodálatos, hogy még ez 
ellen is van, aki szavát felemeli  éspe-
dig minden alapos ok nélkül. 

Különben egy általános és alapos 
összeírás folytán  a kutyaadó kivetése 
teljes revízió alá fog  kerülni, s akkor 
v&lik el, hogy BOk kutya lesz e luxus 
kutyának minősítve és hány olyan kut?a 
lesz, a mely után a gazdának nem kell 
a város részére egyáltalán kutyaadót 
fizetnie.  Addig talán hagyjuk a ku-
tyákat 1 

HÍREK. 
Február 4. 

P. Sándor Vitális rendtarto-
mányi főnök  e hét elején a helybeli 
szentferencrendi  zárda meglátogatása 
céljából városunkban időzött. 

Lelkészi áthelyezés. Majláth 
püspök Marion Andor lelkészt Etedről 
Sárpatakra helyezte át. 

A polgármesterválság végle-
des mego da»a regota általános óhaj-
tása a varos polgárságának. Ezt való-
ban szükségessé teszi a város minden 
érdeke, adminisztrációja. Ugy látszik, 
ez ügyben végro érdemleges döntés ké 
szül, mert amint Bukarestből kapott 
táviratból értesülünk, a belügyminiszter 
legu'óbb táviratilag utasította a pre 
fdCturát  a voaatkozó iratok felterjesz-
tésére. Nem tudhatjuk, hogy az iratok 
milyen okból voltak jelenleg itt, s az 
ügy milyen állapotban van, de értesü-
lésünk most mípden esetre reményt 
nyújt a kérdés rendezésére. 

Áthelyezés a rendőrségnél. 
Ivanctu N.coiae rendőriegenységi pa-
rancsnokot városunkból Focşaniba he 
lyezték át. Az áthelyezés, ugy tudjuk, 
Nazarie inspector rendőrfőnök  óhajtása 
és előterjesztése alapján történt, s az a 
közönségnek is megnyugvásával éB 
megelégedésével találkozik. 

A vármegye prefeotusa  an-
nak közzétételét óhaj<otta, hogy mind 
azok, akik öt valamiféle  ügyben faltee-
resni szándékoznak, lehetőleg válasszák 
erre a keddi, vagy pénteki napot, mert 
más napokon sokszor a megye más ré-
szében van elfoglaltsága. 

As erdőlétnek, favágásnak  az' 
ujabb rendszer által való megnehezi 
tése, as, hogy még a nélkülözhetetlen 
tűzifa  vághatása is engedélyezési eljá-
ráshoz, sőt a legtöbbször: költséges 
üzemterv készíttetéséhez van kötve, 
évefc  ótá Bok jogos panaszra adott al-
kalmat. Ezt a kérdést mi is több al-
kalommal tettük felszólalás  tárgyává-
Felülrél adtai ia ki ideiglenes intéz-
kedéseket, melyek némi enyhítést vit-
tek a gyakorlatba. Legutóbb a várme-
gyei tanács őszi közgyűlésén Ugrón 
Akos tanácstag javaslatára keletkezett 
egy határozat, melynek alapján felter 
jesztés ment a bukaresti központi erdő-
gazgatóság (Casa Pădurilor) elé. A 
Casa Pădurilor pedig ujabban — amint 
a Bukarestben levő Sebesi János dr. 
velünk táviratban közli — engedélyezte, 
hogy a tiz hektáron aluli erdők bír 
tokoBai legfennebb  harminc köbméterig 
vághassanak tűzifát,  a tavalyi feltéte-
lek mellett. E szerint tehát az enge-
dély megszerzéséhez elég egy telek-
könyvi, vagy földkönyvi  kivonatnak az 
erdögondnoksághoz való benyújtása. 

Közgyűlés. A Vadásztársaság f. 
hó 7 én, kedden a prefectura kister-
mében d. u. 5 órakor közgyűlést tart, 
melyre tagjait ez uton is meghívja. 

A helybeli antialkoholista 
egyesület (I. O. G. T.) vezetőcége 
f.  hó 12 ikén d. u. 2 órai kezdettel, 
eszméje érdekében, nagy propaganda-
előadást rendez, melyre társadalmunk 
több számottevő tagját védnöknek kérte 
fel.  Az adományokat egy alkoholmen-
tes vendéglő és kaszinó felállítására 
szándékoznak fordítani. 

Nagy érdeklődéi előzi meg a 
Misszió Társulat f.  hó 5 iki jótékony 
célú, szórakoztató műsorral egybekötött 
teadélutáoját, amelyet a főgimnázium 
tornacsarnokában tartanak meg. Kez-
dete délután 6 órakor, belépő dij tet-
szés szerint. Meglepetésekről, külön-
féle  tortákról és jó ennivalókról fel-
tűnő OICBÓ áron a rendezőnők díszes 
gárdája gondoskodik. 

Viola Sándor dr. gyásza. 
Vio'a Sándor dr., szekelykereszturi 
ügyvédet, a vármegyei magyar párt 
egyik alelnökét és a helybeli főgimuá 
zium gondnokát megrendítő gyász érce. 
Sándor nevű nagytehetségű fia,  aki a 
gimnáziumot pár évvel ezelőtt váro-
sunkban kiváló előmenetellel végezte, 
Budapesten, ahová a gondos szülők 
nehéz betegségében gyogykezeltetni 
vitték, 21 éves korában, január hó 
29 én meghalt. A korán elhalt ifjú 
tetemeit hazaszállították és Keresz-
turon általános nagy részvét mellett a 
tegnap helyezték örök nyugalomra. A 
temetésen a helybeli főgimnázium'  ta-
nári kara és ifjúsága  több taggal 
képviseltette magát. A mélyen Bujtott 
szülők gyászában egész vármegyénk 
közönsége őszinte szívvel osztozik és 
kíván vigasztalást. 

A Polgári önképző temetke-
zési egyesülete értesíti tagjait, hogy 
Kolozsvári Ferenc elhalálozott tag után 
a btfiíetések  a kör helyiségeban feb-
ruár 5 én d. e. 11—12 óráig és d. u. 
4—5 ig lesznek. 

Irodalmi délután a tanitó-
nőkápsöben. A Bzékelyudvarbelyi 
református  tanítónőképző intézet ifjú 
sága február  hó 12-én, d. u. 5 órakor 
a kollégium tornatermében irodalmi 
délutánt rendez, melyen a magyar 
elégia fejlődését  mutatja be a követ-
kező műsorral: 1. Megnyitó beszedőt 
mond Adorjánná Veress Mirgit tanárnő. 
2. Petífi  dalok. Játsza az intézeti ze 
nekar. 3 A XVI. és XVII. század 
elégiái. Bevezető előadással és szava-
latokkal bemutatják: Bódis Eszter, 
Elekes Ida VI. oszt.., Gál Kató V. oszt. 
és Deák Berta IV. oszt. növendékek. 
A kurucdalokat az intézet énekkara 
énekli. 4. A XVIII. század elégiái. 
Bemutatják: Balázs Hona VII. oszt., 
Jancsó Ibolya VI. oszt. növendékek és 
az énekkar. 5. A XIX. század elégiái. 
Bemutatják Kelemen Mária VII. oszt., 
Székelyhídi Mária VI. oszt., Makray 
Emma, Nagy Ilona VII oszt., Bódis 
Eszter VI. o«zt. növendékek és az 
énekkar. 6 Lévay József:  „Mikes". 
Melodráma. Zenéjét szerzette: Nemes 
Eemér. Szavalja Karesztes Nagy Erzsé-
bet VI. oszt. növendék, zongorán ki 
séri Lőrinczy Gizella V. oszt. növ. 7. 
Bach: „Tavasz ébredése" Zongorán 
négy kézre játszák: Nagy Edit'és Szabó 
Ilona VII. oszt. növendékek. — Pontos 
megjelenést kérnek. Belépő dij nincs, 
önkéntes adományokat jutalmazási cé-
lokra köszönettel fogad  az igazgatóság. 

Egy sikerült szemoperáció. 
Ki nem érzett részvétet, látva, hol az 
utcán, hol nyáron a sétatéren lassan 
sétálni a fekete  pápaszemet viselő Zöld 
János fcereBkedőpolgártársuakat  ? Min-
den emberi fájdalom  közt < z a legszomo-
rúbb, ha valaki szemevilágát veszíti s 
csak a tapintás, tapogatás segit a lá-
tás hiányát pótolni valamennyire. Z)ld 
Jánost a remény táplálta szomorú hely-
zetében. Hite az isteni Gondviselésben 
és az orvosi tudományban volt, attól 
remélt jobbulást. Most ez a reménye 
teljesült, amennyiben Budapesten egy 
jól sikerült operáció után visszakapta 
szemevilágát. Pár évvel ezelőtt egyik 
szemét Bécsben kellett operáltatnia, 
hogy a másikat megmentsék. Talán, ha 
Pestre mehetett volna Bécs helyett: 
most mind a két szemével láthatna. 
Akkor a sors mostoha volt hozzá: Bu-
dapestre nem kapott útlevelet s ezt 
Zöld Jánosnak fél  szemével kellett meg 
fizetnie.  Ezt az ujabb, kitűnően sike-
rűit operációt, mely nemcsak Zöld Já-
nost és hozzátartozóit, de minden jó-
ismerősét örömmel töltötte el, Grosz 
Emil dr. budapesti egyetemi tanár, a 
világhírű szemorvos végezte. 

Pánearópa. Jules Sauerwein a 
párisi Matiu-bm közölt cikkében kije 
lenti, hogy Európában szükségszerűen 
be fog  következni az Európai Egyesült 
Államok BZÖvetsége, mert különben 
Eurrpa ugy kulturegység , mint poli-
tikai államokként elpusztul.' Európát 
3 óriási veszély fenyegeti:  a bolseviz-
mus, az uj világháború és a több vi 
lágrész — elsősorban Amerika — gyar-
matosítást törekvése... 

Farkas Imre sok kedves emlé-
ket felújító,  bájos diáktörténete: az 
Iglói diákok kerül színre február  18 án 
a főgimnáziumi  tanárok és tanulók 
közreműködésével az intézet javára. 
A jótékonycélu előadás iránt, amely 
táncmulatsággal lesz egybekötve, me-
gy eszerte nagy érdeklődés nyilvánul meg. 

Letört virág. „Olyan a mi szi-
vünk miatta, mint a viz, mely a főidre 
kiöntetvén, föl  nem szedhető." E sza-
vakba önti keservét Kónya Kálmán bágyi 
lelkész egvetlen gyermekének hirtelen 
elmu'ása felett.  Kónya Ilonka gyógy-
szerész gyakornok élete tavaszáa, 21 
éves korabán, a kegyetlen halál mar-
taléka lett. Kolozsvárt volt gyakornok, 
középiskolai tanulmányainak végzése 
után odavitte választott pályája iránt 
megnyilvánult, rajoagása 8 a nemei 
amb ció, hogy az egyetemi városban 
alaposabban készülhessen fel  a ké-
nyéiért való küzdelemre. A mult év-
ben su'yos betegségen (mellhirtyagyu-
ladásoi) esett át s alighogy abból fel-
gyógyult, Kolozsvárt keresett állást, 
hogy egyetemi tanulmányait is foly-
tathassa. Lehet, hogy ez volt végzete. 
Szervezete észrevétlenül gyengült: egy-
szerre nagy láz törte le s alig három 
heti betegség, uHy agygyuladássá fej-
lődött, kioltotta fi  ital életét. Élesap-
jának, nevelő auyjáwik élete és remény-
sége volt. Szeretetreméltó, kedves leány, 
akiből vidámság és öröm sugárzott 
környezetére. Elmúlásával minden öröm 
elszállott a szülők életéből, akik ez-
előtt négy évvel tragikus körülmények 
között ötödik osztályos korában fiakat 
is elveszítették. A helybeli ref.  tema-
töben temették el f.  hó 1-én általános 
nagy részvét mellett és könnyek között. 
Fiatalon letört, ezép virágszál, kedves 
Kónya C ca, álmodjál szépeket s nyu-
godjál csendesen 1 

Kongregációs ifjúság  far-
sangi ünnepélyé. A ró in. kath. fő-
gimnázium ifjúságának  Mária kongre-
gáció társulata február  12 én, vasárnap, 
délután 5 órakor tarsangi ünnepélyt 
rendez az intézet tornatermében. A 
kongregáció ünnepélyei iránt érdeklődő 
és azokon mindig résztvevő közönségét 
már moat szeretettel meghívja a kong-
regáció vezetősége. 

A szövőtanfolyam  iránti ér-
deklődésünk, mellyel annak sikeréért 
eddig Bem sajnáituak semmi tőlüak tel-
hető fáradságot:  újra és újra sarkall 
bennünket, hogy ez ügyet a nagykö-
zönség figyelme  elé vigyük, azt állan-
dóan felszínen  tartsuk. Most ujabbat 
aa ötödik osztováta felszerelésének  vol-
tunk szemtapui, mig négy már javá^ 
ban szőtt két nyűstös asztal- és Konyha-
ruhákat. Az ötödiket már négy nyüstre 
rendezik be, komplikáltabb, tetszető-
sebb mintájú és egyszersmind értéke-
sebb holmik előállítására. Már megren-
delések is vannak, ami azt bizonyítja, 
hogy a fogyasztó  közönség figyelme  va-
lóban kezd a hazai szövőipari termé-
kek felé  irányulni. Már a hatóság en-
gedélye is kéznél van. Ami azonban 
mégis a legszükségesebb volna — az 
még hiányzik. Az t. i., hogy a tanfo-
lyam mentől látogatottabb legyen; 
asszonyaink, leányaink mentől nagyobb 
Bzámmal keresnék fel  látogatásukkal, 
hogy szt megtekintve, megkedveljék é« 
a tanfolyamra  való hajlandóságot má-
sokban is felkelteuék  1. . . * 

Megrendítő azerenosétlenség 
folytán  veszítette életét Szentgyörgyi 
Akos nagysolymosi kereskedő és korcs-
máros. Bort vásárolni a regálban járt, 
s visszafelé  jövet Buşteniben egyik 
vonatról a másikra, egy gyorsvonatra 
akarván átszállani, megcsúszott és a 
gyorsvonat kerekei közé esett. Ezek 
mind a két lábát levágták. Súlyos se-
besülésével az ottani kórházba szállí-
tották, de a szegény ember, aki meg-
előzőleg maga is vasutas volt, rövid 
Idő alatt, rettentő kínok között kimúlt. 

Tanítói korpótlékok kiuta-
l á s a . A közokt. miniszter 161.267— 
1927 szám alatt a következő áll. isk. 
tanítóknak, illetve tanitóoőknek utal-
ványozott I. korpótlékot: Vintila Ama-
lia Székelyudvarhely, Blajer Ernő Orosa-
hegy, Feleki András Béta, Újvári Va-
léria Székelykeresztur, Demeter Dezső 
Malomfalva,  Benkő Sándor Csókfalva, 
Biró Margit Alsósóhlva, Butuza Ciara 
Erdószentgyörgy, Darzsy Klára Alsó-
Bófalva.  A szolgálatuknak megfelelő 
magasabb korpótlékban részesültek 
még: Simó Terézia Bögöz, Bilciurescu 
Amelia Székelyudvarhely, Molnár B5-
zália Homoródazentmárton, Becsák 
Irma Oiasztelek, Szabó Ilona BiJgöz, 
Pap Mária Alsóboldogfalva,  Veres lát-
ván Korond. 

Megkezdődnek a fllléresté-
lyek é* a szabadliceumi előadá-
sok. A Polgári Öaképzö Egylet kö-
zelebbről újból megkezdi jó hírnévnek 
örvendő fillérestélyeit  és a múltból is-
mert szabadliceumi előadásait. 
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Dús választék kelengye- és fehérnemű-vásznakban,  ügyszintén asztalnemüekben. 

Meghivó. Az Udvarhelymegyei 
Gazdasági Egyesület ezúton is közli, 
hogy folyó  évi február  hó 21 én d. e. 
11 órakor a gabonapiacon levő Adria 
fciztoBitó  intézeti helyiségben választ 
mányi ülést tart. Tárgy: Folyó ügyek, 
keresztúri bikakiállitás, a temetkezési 
egylet alapszab&lytervezetének bemu-
tatása. — Elnökség. 

As erdőfülei  tífuszjárvány, 
mely az utóbbi hetekben a kedélyeket 
annyira izgalomba hozta, a vármegyei 
főorvos  megnyugtató jelentése dacára 
is arra késztette a prefectusi  tanácsot, 
hogy a helyzet tisztázása céljából bi-
zottságot küldjön ki Fülébe. A BJhra 
dr. vármegyei főorvos,  Mezei ödrtn dr. 
éB Soó Gáspár állandó választmányi 
tagokból álló bi/o tság február  elsején, 
szerdán kiszállt Fiilébe Crişin dr. kör-
orvossal együtt s Fosztó Bála dr. és 
Nagy ref.  lelkész vezetése mellett az 
egész községet bejárta, felkereste  a tí-
fuszos  betegek házait s Böhm dr. azon-
nal intézkedett, hogy az egészségügyi 
felügyelőségtől  kapott utasításoknak 
megfelelően  a betegeket (7) a baróti 
kórház járványosztályára szállítsák. A 
bizottság legfőbb  cé'ja volt annak meg-
állapítása, hogy fordult-e  elő ujabb ti 
fuszos  megbetegedés, miből a járvány 
terjedésére lehetne következtetni, azon-
ban — ami rendkívül megnyugtatóan 
hatott — a bizottság csak egy ujabb ti 
fuszgyanus  megbetegedést talált. A 
tifuszgyanus  betegtől vett vért a brassói 
egészségügyi felügyelőséghez  küldték be 
pontos diagnózis megállapítása céljából. 
Ugyancsak ide küldötték be a Kormos-
patakból mert vizet ÍB, annak megál-
lapítására, ,hogy vájjon a víz valóban 
tartalmaz e tifuszbacillusokat? 

A helybeli ref.  egyhás mult 
vasárnapi vallásos estéiye a meg-
szokott nagyszáma közönség jelenlété-
ben folyt  le. A megnyitó és gyülekezeti 
ének után Biró Sándor valláBtanár ol 
vásott bibliát, s a nagyon találóan meg 
választott szöveggel, annak mélyértelmft 
magyarázatával teljesen lekötötte a kö-
zönséget. Fokozta ezt az érdeklődést 
az ünnepség második főpontja:  Vajda 
Ferenc felolvasása  Árva Bethlen Ka 
tárói. Ennek a buzgó és tevékeny 
nagyasszonynak az életét nagyon ér 
dekesen és példamutató tanulságokkal 
együtt vonultatta el a jelenvoltak előtt, 
akik mindvégig lelkes figyelemmel 
adóztak a kiváló felolvasónak.  Span-
genberg Ilona — Szabó Ilonka által 
hü alkalmazkodással kísért — kellemet 
éneklése, Gáspár István diák hatásos 
szavalata szintén méltó részei voltak 
a nívós műsornak. Műsoron kívül még 
egy tanitónöképzö-intéseti növendék 
szavalt meleg érzéssel, kellemeB és gya-
korlott szavalói készséggel. 

Bzerenosétlen favágái.  Is-
táncsuly Mózes sándortelki székely 
gazda a minap egy bogos fagyott  fát 
akart széthasítani. Reáütött a fába 
vágott fejszére,  mely kiugrott és oly 
erővel csapott a derék és szorgalmas 
gazda arcába, hogy bal Bzemét elvesz-
tette. E óbb Imreh Djmokos dr. köz-
kórházi igazgató-főorvos  kezelte, majd 
pedig Fábriczius dr. brassói híres 
szemorvos operálta és igy fiikerült  a 
jóravaló székely jobb-szemét meg-
menteni. 

A csizmadia ipartársulat 
közgyűlése. A csizmadia ipartársu 
lat a tagok teljes számú mégjelenése 
és érdeklődése mellett tartotta meg 
január hó 28 án, Bzombaton d; e. 9 
órai kezdettel évi tisztújító közgyűlé-
sét. Bodrogi Balázs elnök tartalmas 
megnyitó beszéd keretében üdvözölte 
a megjelenteket éB átadta a Bzót R4jk 
József  társulati titkárnak. Rájk József 
a társulat működését tömör jelentésé-
ben ismertette, mely jelentés élénk 
világítást vet a város egyik legrégibb 
és jelenleg legerősebb ipartársulatának 
társadalmi és kulturális szereplésére 
is. Ily intenzív életműködést azért 
fejtbetett  ki a társulat, mert tagjai 
tudatában voltak összetartozandósá-
guk erejének, mely erővel aztán meg-
felelő  produktív eredményeket érhet-
tpL* pl A t.jf|i4p-g7  A4fl70f(irtnviindna£ffi'ii 

a kölcsönös támogatásra hívta fel  to 
vábbra is a tagokat, hogy tudjon a 
társulat ezután is múltjához méltó 
életet é:ni. Verestóy Fereuc pénztáros 
jelentésében a vagyoni helyzetet is-
mertette, mely tényleg erős fuudamen-
tuma a tártulatuak. Az egyes Duott-
ságok jelentése után Hercegit Albert 
korelnöklete alatt a tinziujitasra került 
a sor. Az egyhangú vélemény a régi 
tisztviselők mellett nyilvánult meg ez 
alkalommal is. Ujabb 3 évi cikiusra 
megint Bjdrogi Balázs kapta meg az 
elnöaséget, egyhangú felkiáltássá!,  inig 
a tisztviselői kar ugyancsak egyoacgu 
választás alapján a következőképpen 
alakult. AleluOk: ifj.  Nagy D0nes, 
jegyző: Metz Balázs, pénztáros: Ve 
restóy Ferenc, a. pénztáros : Veress 
György, számvevők: Tóth Kálmán,Ka-
kasi Sándor és Iuiecs M.üaiy, heged 
pénztári ellenőrök: Torok Mjzes és 
Z nn György. Bérbizottság : Kökösi Ja" 
nos, Kakasi Árpad es Voresioy Gábor. 
Választmányi tagok: id. Verestóy Dá 
niel, Hercegh Aibert, Fe méry Jozsof, 
Vetéai Iaare, Orosz József,  Verestóy 
Dénes, Győri Jauoa, Veress Denes, Vd 
tési Balázs, Bjdrogi Karoly, Sepsy La 
j03 és Rijk József,  zasziotarto: Bácsi 
Jenő. Bodrogi Baiazs újonnan megvá 
lasztott elnök ugy a maga, mint tiszt-
viselő társai neveben ha>&s köszönetét 
fejezte  ki az egyhangú bizalom meg-
nyilvánulásáért es a jovo programmját 
nem ígéretekben, hanem cselekedetek-
ben óhajtja nyilvánítani. Benedek Géza 
dr. ip«testületi titkár rövid és mag 
vas üdvözlő beszéde után az inditvá 
nyokra került a Bor. Ez alkalommal 
elismeréssel kell adózni a társulat iránt 
azon talpraesett és aktuáiiB indítvány 
elfogadásáért,  mellyel a társulat teikeu 
egy árucsarnok felállítását  határozta 
el. Az indítvány valóban életre vaio éa 
ha a cél, hogy a közös áruhellyel kap 
csolatosan egy kulturigenyt kielégítő 
nagy terem ÍB építtessék, megvalósul: 
ugyancsak valóra válik az a remény 
is, melyet a társulat ily összeállítású 
agilis vezetőségéhez tűzhetünk. 

Zsúfolt  közönség jelenlétében 
tartotta meg a róm. kath. po'gári 
leányiskola Mária Kongregációja la-
punkban jelzett ünnepélyét f.  hó 2 án. 
Szép ének-, zene-, szavalati számok, 
élőképek és kisebb színdarabok tették 
változatossá a műsort, amelyekben a 
növendékek tudásuk legjavát páratlan 
ügyességgel mutatták be, tanúságot 
téve arról a gondos vezetésről, amely-
ben a fáradhatatlan  nővérek részéről 
részesülnek. Az ünnepélyt a kongre-
gáció vezetője: Imre József  nyitotta 
meg, Szabó JánoB plébános ünnepi 
beszédét, minthogy ó akadályozva volt 
a megjelenésben, László Ignác vallás-
tanár olvaBta fel.  A közönség nagy 
elismeréssel adózott a szereplőknek és 
a növendékek betanításában fáradságot 
nem ismerő nővéreknek. 

A háborúk biztos ellentse-
reként mutatkozik egy nehezen ki 
mondható nevű: 'Gudmundus Finnbo 
gason izlandi — vagy dániai (?) — egye 
temi tanár azon igen helyes indít-
ványa, hogy : a Népszövetség kötelezze 
az országokat arra, hogy abbau az 
esetben, ha az illető orBzég háborút 
üzen, azonnal a frontra  kelljen vonulni 
az egész kormánynak, mely a hadüze-
netet aláirta, valamennyi képviselőnek, 
ki a hadüzenet mellett szavazott és 
általában az ösBzea magasabb kormány 
zati, közhivatali tisztséget viselőnek 
és jelentékeny közéleti embernek, ki 
a háború megindításában bármiféle 
Bzerepet vállait. A női képviselők és 
miniszterek is menjenek a frontra... 

Kiadó üzlethelyiség. 
A Szent Imre-utca 80 sz. a. 
levő Vida féle  üzlethelyiség, 
mely 30 év óta fennáll,  rak-
tárhelyiséggel, egy szoba, egy 
konyha és kamrával f.  évi 
május 1-től bérbeadó, érte-
kezni ugyanott Márton Já-

rmánál IAIIAÍ. 

KÖZGAZDASAG. 
A medve kibujt a barlangjából s 

most már csak az a kérdés, hogy vaj 
jon lesz e elegendő „izék", amit a gaz-
dák félre  tehetnek tavaszra, mert bi-
zonyos, hogy megyénket a „bereckí" 
berszáook majdnem minden községben 
letelepült nsgy csorda juhállománya 
csaknem teljesen kitosztotta a takar 
mányból, ugy, hogy ha későre lesz a 
kikelet, tavaszi a nálunk is felüti  fejét 
a lakarmányinség. Sajnos, a takarmány-
árak nem voltak, és ma Bem állanak 
oly magasan, hogy ebből az eladó 
gazda valami nagy hasznot rakhatott 
volna zsebre. 

Piaci árak : A buza : 135—145, 
rozs: 110-115, árpa: 100—105, zab: 
65—70, tengeri: 85—90, burgonya: 
20—25 leu vékánként. V-4. 

Közgyűlési meghivó. Az Ud-
varhelymegyei Takarékpénztár rt. 
Odorheiu—Székely udvarhely, 1928 feb 
ruár hó 19 én délelőtt U órakor, hi 
vatalos helyiségebea, tartja 46 ik évi 
rendes közgyűlését, a következő napi-
renddel : 1. Az igazgatóság és falügye-
lőbizottság jelentése, a mérleg megál 
lapitása éa a nyereség felosztása  iránt 
határozathozatal. 2. Az igazgatóságnak 
és felügyelőbizottságnak  felmentése.  8. 
Választások az alapszabályok 19 és 32 
£§ ai értelmében. — Azon t. részvé 
nyesek, kik a közgyűlésen résztvenni 
óhajtanak, szíveskedjenek részvényei-
ket az alapszabályok 10 § a értelmé 
bea a közgyűlés tartását megelőző nap 
délután 5 óráig az Udvarhelymegyei 
Takarékpénztár rt nál, Odorheiu, vagy 
a Kolozsvári Takarékpénztár és Hitel-
bank rt nál, Cluj, elismervény ellené-
ben letenni. Az évi mérleg és zárszám-
adások az intézet helyiségében köz 
szemlére vannak kitéve. Olorheiu. 1928 
febr.  1. As Igazgatóság. 

Ahelyi é s vidéki kSz5n-

s é g szives figyelmét  felhí-
vom, hogy férfi-  é s papi 
s z a b é - m ü h e l y e m e t 

női szalonnal 
bővítettem ki, hol feleségem 
mindenfajta  megrendelésnek a 
legújabb francia  divat szerint 
= = tesz eleget. 
P o n t o s h a t á r i d ő r e va l é 
s z á l l í t á s . Olcsó, l e szá l -
l í to t t á r a k . Kitűnő iz lés . 

Szives pártfogást  kér: 
Jakabos Miklós 

férfi-,  női- és papi szabó. 
Str. Pr. Ileană (Eötvös-utca) 4. 
Tanuló fiukat  As leányokat 

• felvetlek.  •'• 

Hirdetmény. ZZ" 
kövft  v í z i m a l o m gyapjn-fésulö-
v e i és 6 liold feassftlóval  fele-
részben. Érdeklődni a helyszínén lehet. 

STyilttér. 
E rovat közleményeiért a szerkesztő nem vállal 

felelősséget. 

Védelem. 
Január 29-én az Ellenzékben meg-

jelent álhires cikkre válaszolok a kö-
vetkezőkben : 

A Cissţ a 8/924 számú határoza-
tában megállrp totta, hogy én nem kér-
tem egy bánit sem és nem is gyűjtöt-
tem a tordai ügyvédektől, ahol én, mint 
bíró működtem, arra a bagatel arany-
láncra. A gyűjtés Bocsánzi. Várfalvi, 
Sceru, Popescu etc. ügyvédeknek az 
eszméje volt, melyet végre is hajtottak, 
az én távollétemben, a helyi újságok-
ban megjelent cikkeimért, melyek a 
románság és a kisebbségek között valé 
jó viszonyra vonatkoztak. A tordai ügy-
védi kamara és a kolozsvári tábla 
csakis 2 többséggel 1 ellen mentetté 
fel  Várfalvi  és R.ţ'u ügyvédeket, illetve 
Vârgoliciu tordai törvényszéki I. Bocié-
nak elnökét, mert az egyik ügyvádi 
kamara tanácstagja és Mă ieşea, a ko-
lozsvári táblaelnök ur különvéleményt 
adtak a fentnevezettek  megbüntetéséért. 
A többség véleménye ellen a kolozs-
vári ügyvédi kamarához felebbazéat 
adtam és a Casaţiâhoz pedig felfolya-
modást, melyek már folyamatban  ia 
vannak. Úgyszintén az igazságügyi mi-
niszter ur is, látván azt az igazságta-
lanságot, mit velem szemben tanúsítot-
tak, a fegyelmi  ügyemnek felülvizsgá-
lását rendelte el. Meg vagyok győződvê  
hogy utoljára én fogok  győzni, mert az 
igazságot, — mint a Krisztus Urunk 
testét — el lehet temetni, de mint 
Krisztus Urunk teate fel  fog  támadni. 

Dr, Nieolae Iliescu, 
székelyudvarhelyi állami ügyvéd. 

Kiadó: a Könyvnyomda Részvénytársaság 
Odorhein—Székelyudvarhely 

Corpul Portăreilor Tribunalului 
Odorheiu. 

Nr. 3456-1927 port 

Publicaţiunede licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin aceasta 

publică, că în baza deciziunii Nr. 
4667 şi Nr. G. II. 634T-1927 a Ju-
decătoriei din Odorheiu în favorul  rec-
lamantului firma  „Fronius" repr. prin 
advocatul Dr. Szabó G. pentru încasa-
rea creanţei de — Lei şi accesorii se 
fixes?ă  termen de licitaţie pe 8 Febr. 
1928 orele 12 la faţa  locului în Odor-
heiu unde Be vor vinde prin licitaţiune 
publică judiciară un pian, un omni-
busz şi 2 pult în valoare de 40000 
Lei. In caz de nevoie şi sub preţul da 
eBtimare. 

Pretenziunea care e de încassat faca 
25000 Lei capital, dobâazile cu 12'/» 
socotind din 1 Iulie 1927 iar spesele 
până acum stabilite de 7041 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 ordo-
nată şi în favorul  acestora îa senzul 
art. LX.: 1881, §. 192. 

Odorheiu, la 19 Ian. 1928. 
Bălăsescu portărel. 

Amatörfényképezők! 
Kérjék képes árjegyzékemet fényképezőgé-
pekről és hozzávalókról. Eredeti gyári árak. 

Szétküldés egész Románia területén. 

POLITZER fotoáruház,  Careii-Mari. 
= = Alap í t t a to t t 1896 évben . = = 
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LAAA, 1JkJUL* yéJkAj 
A nyomasztó pénzhiány arra késztetett, hogy raktáromon levő kitűnő minőségű bel- és külföldi 
szöveteimből egykori, jó hírnevű szabászommal gondos, pontos kivitelben jó és olcsó ruhákat 
készíttessek. Minden öltöny, kabát, ragián, vagy brítses-nadrág kitűnő szabással, kifogástalan 
kidolgozással készült. Egyázeri vásárlás meggyőz mindenkit, hogy kész ruháim, amellett, hogy 
nagyon olcsók, kiváló gonddal és ízlésesen, jó szabással készültek. Raktáron tartok továbbá 
gyapjúszöveteket, rőfös,  kötött, rövid árukat, vász- ^,^.^a P r i l l c l p c s a E l i s a b e t a • 15 L ^ l 
nakat és siffonokat,  sapkákat, bőr-rídikülöket. ZZIE^^EE^IIIZ  L O D I i 

f T f » T T T T t v t > T » y r r M r n m m > i i n m n n n H n n n n n r » r » ? t y > y » f y t v t v f > W T T t i r y w 

Societatea de Ajntor a Funcţionarilor Publici  
„SAFO" din Odorheiu. 

Convocare. 
Doii acţionari ai 8ocic«ăţ;i de ajutor a 

funcţionarilor  public *SAFO< din Odorheiu 
sânt rugaţi a ae întruni în adunare generală 
ordinai ă Duminică 12 Februarie 1928 ora 10 
dimineţi ţi îu localul Administraţiei Financiare 
•ala de şedir ţe. 

Ordinea de zi a adunării 
generale ordinare este: 

1. Darea de sean ă a consiliului de ad-
•inietriţie şi raportul cfnsorilor  asupra ope-
raţiunilor fX"rcţmlui 1927. 

2. Aprobarea bilaiţului şi contului de 
profit  şi pierdere, pe acest nerc ţiu încheiate 
In seara silei de 31 Decembrie 1927, şi descăr-
carea consiliului de administeţiea, cenaorilor şi 
direcţiuni şi gestiunea lor pe acest timp. 

3 Distribuirea beneficiului  conform  ra-
portului. 

4. Alegerea a trei membrii în consiliul 
de Administraţie în locul celor cş'ţi la aorţ 
•onform art. 29 din statut. 

5 Alegerea a trei censori şt trei snple-
arţi pentru exerciţiul anului 1928. 

Atât membrii din consiliul cât şi cen-
«orii pot fi  realrşi din nou. 

6. Propunerii pentru modificarea  stata-
lului. 

In cazul cârd în ziua de 12 Februarie 
1928 na »'ar putea intruni mojoritatea cerute 
de art. 37 din statute, adunarea se va anâaa 
pe aiua de 19 Februarie 1928 la aceas local 
«u aceiaşi ordine de zi oră fără  altă cön-
vocară şi fătă  a se lua în conBiderea numă-
rul membriilor prezerţi 

Preşedinte: Contabil: 
D. D. Râpeanu- A. Huber. 

I n v i t a r e . 
Cassa de Păstrare S. A. din Vlăhiţa 

şi valea Homorodului 
ia zlna de 5 Februarie 1928 la ora II a. m. 

in localul institutului va ţinea 
din XXXVI anu l 

adunarea generală 
la care Duii acţionari ie invită. 

Ordin de z i : 
1. Raportul direcţiunei şi censorilor despre 

inul 1927, hoterire in privinţă distribuirei 
venitului, Hoterire despre aprobării des-
cărcări. 

2. Alegerea 1 membru in comitetul de cenzori 
3. Alegerea controlorului. 
4. Eventuele propuneri. 

La adunare generală numai acei membri 
voi avea drept de vot, cari vor depbne acţi-
unile lor impreui ă cu cupoanele scadente la 
caisa institutului cu cel mai puţin 1 ora îna-
intea adurâri genera'ă. 

Bilanţul anual s'a pus spre vedere pub-
lică in localul institutului. 

VJăhiţ la 22 Ianuarie 1928. 

Direcţiunea. 

M e g h i v ó . 
Az Oláhfalu  és Homoródmenti Takarék-

pénztár Részvénytársaság 
1928. évi február  hi 5-én délelőtt II érakor 

az intézet üzlethelyiségében tartja 
XXXTI.[«vi 

rendes közgyűlését, 
melyre a részvényesek ezennel meghivatnak. 

Tárgy sorozat]: 
1. Az igargatéssg ás felügyelő-bizottság  jelen-

tése az 1927 üzletéii öl és a nyereség fel-
osztására vonatkozó határozat. A felment-
vény megadása tárgyában határozat. 

2. 1 feiügjelőbizottsigi  tag választása.^ 
3. Ellenőr-választás. 
4. Esetleges indítványok. 

A közgyűlésen sravazati joguk csak azon 
részvényeseknek van, akik részvényeiket, le 
sem járt szelvényekkel együtt, a közgyűlést 
megelfiföleg  legalább 1 órával az intézet pénz-
táránál letétbe helyezik. 

As évi mérleg az intézet helyiségében 
közszemlére ki van téve. 

Az Igazgatózág. 

önkéntes házárverés. 
A Báthory-utca 16 szám alatt 

levő Vizháovó féle  ház f.  évi február 
hó 8 án délelőtt  11 órákor,  vagyon-
közösség megszüntetése céljából, ön-
kéntea árverésen el fog  adatni. Az ár-
verés dr. Sebesi Akos ügyvédi irodá-
jában lesz, abol a részletes árverési 
feltételek  is megtudhatók. 

Minden feggel  friss 
S C H U B E R T -

f é l e 

SÓSPEREC 
kapható. 

Corpul Portăreilor Tribunalului 
Odorheiu. 

Nr. 3457—1927 port. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin aceasta 

publică, că în baza deciziunii Nr. 
8026 şi No. G. II. 7515-1927 a ju-
decătoriei din Odorheiu în favorul  rec-
lamantului Egger et Comp repr. prin 
advocatul Dr. Nagy Lajos pentru înca-
sarea creanţei de 3095 Lei şi ac ce-
florii  se fixează  termen de licitaţie pe 
9 Febr. 1928 ora 11 la faja locului 
în Odorheiu unde se vor vinde pria 
licitaţie publică judiciară parfume,  păril 
da haine, vată, apa cologne îa valoa-e 
de 8400 Lei. In caz de nevoie şi sub 
preţul de estimare. 

Pretenziunea care e de încassat face 
3095 Lei capital, dobânzile cu 12*/0 
socotind din 1 Jun, 1927 iar spesele 
până acum stabilite de 1445 Lei. 

întrucât mobilele cari ajung la 
licitaţie ar fi  fost  execvate şi de a'ţii 
şi aceştia şi ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire licitaţia prezentă este ordo-
nată şi în favorul  acestora în senzul 
art. LX.: 1881, §. 192. 

Odorheiu, la 18 Ian. 1928. 
Bâlăaesou portărel. 

Corpul Portăreilor Tribunalului 
Odorheiu. 

Nr. 51—1928. port. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin aceasta 

publică, că în baza deciziunii Nr. 
4917 şi Nr. G. II. 7145-1927 a jude-
cătoriei din Odorheiu în favorul  recla-
mantului Fritz Carol repr. prin advo-
catul Dr. Nagy L. pentru incaasarea 
creanţei de 296 Lei şi accesorii se 
fixează  termen de licitaţie pe 11 Febr. 
1928 orele 15 la faţa  locului în Cădi-
şeni unde se vor vinde prin licitaţiune 
publică judiciaiă 1 vacă în valoare de 
4000 Lei. In caz de nevoie şi sub pre-
ţul de estimare. 

Pretenziunea care e de încassat face 
296 Lei capital, dobânzile cu 12*/0 
socotind din 1 Jan. 1925 iar spesele 
pâcă acum Btabilite de 280 Lei. 

întrucât mobilele cari ajung la 
licitaţie ar fi  fost  execvate şi de alţi 
şi aceştia şi-ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire licitaţia prezeată este ordo-
nată şi în favorul  scestora în aenzul 
art. LX.: 1881. §. 192. 

Odorheiu, la 20 Ian. 1928. 
Bălăsescn portărel. 

Eladó modern lakás, Str. M. Viteazul 
(Király utca) 27 sz. Négy szoba, 
téli, nyári konyha, előszoba és 
pince; előrészén fenyves,  hátsó 

részén gyümölcsös-kerttel. Értekezni 
lehet ugyanott a tulajdonossal. 

Parajdonefly  10 h0,das be,_ 
J (5 8 Z O b á 8 lakással, jól bevezetett fíiszer-

üzlettel) és 137 hold külső birtok 
eladó. Bővebbet a kiadóhivatal! 

Judecătoria din Odorbeiu secţia cf. 
Nrul 2627—1927 cf. 

Extract din publica, iune de licitaţie 
In cauza de executare pornită de 

urmăritorul Debitzky Béla contra ur-
măritei soţiei lui Bokor Dénes iăic. 
Eötvös Anna, la cererea urmăritorului 
judecătoria ordotă licitafiunea  execu-
ţionaiă n baza art. 144, 145, 147 din 
Legea LX din 1881, asupra imobilului 
inscris in cf.  a com. Sâccraiu din cir-
cumscripţia judecătoriei Odorheiu Nrul 
cf. 477 inscris pe numele soţiei lui 
Bokor Dénes născ. Eötvös Anna adică 
Ötvös Anna sub Nr. de ord. A f  6 
Nr. top. 3255/2 (arator) cu preţul de 
strigare de 3000 Lei, pentru incassa-
rea creanţei de 2500 Lei, capital, in 
terese de 10*/o dela 15 Junie 1925 
epésé de proces şi de ezecutare de 965 
Lei fixate  acum, spese de 250 Lei 
fixate  acum pentru cererea de licita-
ţiune : 

Llcitiţ'une se va ţine in ziua de 
2 luna Martie anul 1938 ora 10 
la easa comuua ă Sâacraiu. 

Imobilele ce vor fi  licitate nu pot 
fi  vândute pe un preţ mai mic de cât 
duă-treimi din preţul de strigare. 

Cei cari doresc că liciteze sunt 
datori *ă depoziteze la delegatul jude-
cătoresc 10°/o din preţul de strigare 
drept garanţie, in numerar sau in 
efecte  de cauţie socotite după curBul 
fixat  in art. 42 legea LX. 1881, Bau 
să predea aceluiaşi delegat chitanţa 
constatând dtpunerea, judecătoreşţe, 
prealabilă a gararţiei şi să semneze 
condiţiunile d« licitaţie (art. 147, 150, 
170, legea LX. 1881, art 21 legea 
XLI. 1908). 

Dacă nimeni nu ofeiă  mai mult, 
cel care a oferit  pentru imobil un preţ 
mai urcat de c ;t cel de strigare este 
dator să întregească imediat garanţia 
— fixate  conform  procentului preţului 
de Btrigare — la aceiaşi parte pro-
centuală a prtţuiui ce a oferit, (art. 
25 XLI. 1908.) 

Odorheiu, la 30 IX. 1927. 
Dr. Földes mp. judecător. 

Pentru conformitate : 
M. Jánky impiegat. 

BetblcnfaWi  birtoHomat 
irttţcs cementipari berendezései, 
Vagy anílHül, gabonaţeresKedtoel ís 
ahhoz Való raKtáraKKal együtt olcsó 
áron, eladom, pr. flinUder  f els ĂKos. 

LisztUzlet 
vezetésére alkalmas kisasz-
szonyt február  hó elsejei 
belépésre felveszek.  — Cím 

a kiadóban. 

Az odorheiui határban 
9 hold föld  (fele  szántó,Jfele 
kaszáló) részes művelésre, 
vagy haszonbérbe kiadó. 

Értekezni Árpád-u. 3 sz. a. lehet. 

Jó házikoszt 
kapható Kornis-utea 

9 szám alatt. 
Dela judecătoria din Cristur. 

Nr. G. 4084-1927. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul grefier  prin aceasta 

publică că în baza deciziunii Nr. 
4084—1927 a judecătoriei din Cristur 
îa favorul  reclamantului -Dr. Elekes 
Dominic pentru incassarea creanţei de 
5500 Lei şi accesorii fixează  termen 
de licitaţie pe 8 Febr. 1928 orele 14 
d. a. la fa'ă  locului în ceouuna Sacel 
unde se vor vinde prin licitaţiune 
publică judiciara mobilei, vaca, porumb 
ect. în valoare de 23000 Lei. In caz 
de nevoie şi sub preţul de estimare. 

Pretenziunea care e do incassat face 
5500 Lei dobânzile de 10•/, socotind 
din 1 Decembrie 1926 iar spesele pâ&ă 
acum staverite de 2546 Lei. 

întrucât mobilele cari ajung Ia 
licitaţie ar fi  fost  execvate şi de alţii 
şi aceştia şi-ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire licitaţia prezentă este ordo-
nată şi îu favorul  ecestora îa Benzul 
art. LX. 1881 § 192. 

Cristur, la 14 Ian. 1928. 
Á d á m , grefier. 

Értesítés. 
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű 

gazdaközönséget, hogy a nagy pénz-
hiányra való tekintettel ismételten meg-
kezdem az általam készített és elis-
merten legjobb minőségű lószerszámo-
kat, megfelelő  garancia mellett, részlet-
fizetésre  is árusitani. Tehát mielőtt a 
nagyérdemű gazdaközönség szükségletét 
beszerezné, tekintse meg raktáromat, 
hol mindenfajta  lószerszámot ugy ké-
szen, mint rendelésre kaphatók. 
Javításokat jutányosán és pontosait 
= = : eszközlök. = = 

T i s z t e l e t t e l ; 

S z ó k é I s t v á n 
Mijgyártó. 

Odorheiu, Strada Principesa Elisabeta 
(Bethlen-utca) 49. 

Corpul Portăreilor Tribunalului 
Odorheiu. 

No. 3458-1927 port. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin aceasta 

publică, că în baza deciziunii Nr. 
5465 şi Nr. G. 7355—1927 a Ju-
decătoriei din Odorheiu în favorul  rec-
lamantului Spietcer Israel et Comp. 
repr. prin advocatul Dr. Szabó G. pen-
tru îccasarea creanţei de 4000 Lei 
capital şi accesorii se fixează  termen 
de licitaţie pe 9 Febr.  1928 orele 14 
la faţa  locului în Odorbeiu unde se 
vor vinde prin licitaţiune publică ju-
diciară ceas, oglinda în valoare d» 
3000 Lei. In caz de nevoie şi sub pre-
ţul de estimare. 

Pretenziunea care e de îacassat fac» 
4000 Lei capital, dobânzile cu 12% 
Bocotind din 3 Iunie 1927 iar spesele 
până acum stbilite de 1858 Lei. 

întrucât mobilele cari ajung Ut 
licitaţie ar fi  fost  execvate şi de alţii 
şi aceştia şi-ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire licitaţia prezentă este ordo-
nată şi în favorul  acestora îa senzul 
art. LX.: 1881. §. 192. 

Odorheiu, la 18 Ian. 1928. 
Bălăsescu portărel. 


