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Megjelenik minden vasárnap. 

Hét millió 
nyolcszázötvennyolc ezer ötszázhuszon 
három leu van váro-uok ez évi költ-
ségvetésében bevételként beállítva. Ez 
zel szembea a különféle  kiadások ösz-
szege hét millió nyolcszáz negyvenhá-
rom ezer hatszttz harminchét leuban van 
előirányozva s igy a varbató felesleg 
tizennégy ezer nyo cszáz harminchal leüt 
tef»z  ki. A miniszteri utasítás alapján 
összeállított költségvetési tervezet most 
van a minisztériumban, hogy az végle 
gesen jóváhagyassék. 

Ha a költségvetésnek kiadási té 
teleit pontonként szemügyre vesszük, 
különösen az iskolák és egyházak, köz-
művelődési intézmények és az iskola-
épitési alapra felvett  tételek ragadják 
meg figyelmünket,  ame yeknek össze 
ge körülbelül kilencszáz kilencvenkilenc 
ezer leüt tesz ki. 

A költségvetési tervezet nşm nyújt 
felvilágosítást  arra nézve, hogy ezek 
az összegek m'féle  egyházak és isko 
Iák segélyezésére vannak fel  réve. de 
azért bizonyosok lehetünk benne, hogy 
ezekből az összegekből a felekezeti  is-
kolák nem kapnak semmit. Pedig a 
jog, törvény és békeszerződés szerint 
kapniok kellene, mert áz adót Romá 
niának mindenfajta  polgára egyenlően 
fizeti.  Románia kötelezettséget is vál-
lalt a békeszerződésben arra, hegy a 
befolyó  adókból a kisebbségek iskoláit 
is segélyezi Erre a célra kellene for-
dítania azt az összeget, amit minden 
községben kulturadó címen szed. De 
ehelyett mit látunk és mit tapaszta-
lunk ? Azt, hogy nem csak a kultur 
adót használja fel  saját céljaira, állami 
iskolák építésére, hanem erre a célra 
a népet közmunka címén is igénybe 
veszi. 

Ennek az anomáliának a meg-
szüntetésére mindenféle  törvényes esz-
közzel törekedni kell, hogy végre az 
államféifiaktól  annyiszor hangoztatott 
jogegyenlőség és egyenlő elbánás elve 
mielőbb érvényesüljön, Azt szokták 
unosuntalan minisztereink hangoztatni 
velünk szemben, hogy mi privilégiu-
mokat akarunk, hogy mi az uralkodó 
fajnál  több jogot kívánunk, hosy mi 
államot akarunk sz állainban. Hogy ez 
sz állítás mennyire neim helyt álló, 
annak cáfolására,  megdöntésére szinte 
fölösleges  is szót vesztegetnünk, hi-
szen a közismert tények eléggé bizo 
nyitják, hogy mennyire hátrányosabb 
helyzetben vagyuak az uralkodó fajnál 
minden tekintetben. 

Még az év elején vagyunk, a városi 
é3 községi költségvetések az 1926 év 
re most nyernek jóváhagyást. Ezek-
kel a költségvetésekkel szemben ész-
revételeinket most kell megtennünk s 
kívánságainkat érvényesítenünk. Fő-
képpen oda kell hatnunk, hogy az ál-
lam által szedett 14°/0-os kulturadó 
azokban a községekben, ahol kizárólag 
csak a felekezetek  tartanak fenn  is 
kólákat, visszaadassék az illető fele 
kezeteknek, vagy pedig, mivel iskolái 
kat saját önkéntes hozzájárulásukkal 
tariják fenD,  mentessenek lel a 14% os 
kulturadó fizetése  alól, ahol pedig az 
államnak és felekezeteknek  vegyesen 
van iskolájuk, ott a felekezetek  a be 
fizetett  kulturadónak a rájuk eső há-
nyadát kapják vissza. 

Ebben a nagyfontosságú  kérdésben 
az egybéztanöcfrobpresbitériumok,  is 
kolaszekek haladéktalanul tegyék meg 
a kezdeményező lépéseket az illetékes 
hatóságoknál, egyben pedig ügyeljenek 
arra hogy a közeledő választásoknál 
a községi tanácsokat ugy állítsák össze, 
bogy a*ok a kisebbség jogainak hat-
hatós szcszólqi (s védelmezői legyenek. 

Olvassátok székelyek! 
Megmozdult a falu  esze és szive. 

Kovács Déoes máréfalvi  gazda tuda-
tára jött annak hogy az alkobol rom-
boló hatása óriási módoa elterjedt és 
népünk az alkohol lejtőjén lefelé  el 
indult oda, ahol az anyagi és erkölcsi 
romlás, egy nyavalyatörős, idegbajos 
és hazug, erkölcstelen jövő nemzedék 
és fajunk  teljes kipusztulása van kilá-
tásban és a Magyar Nép egyik utóbbi 
számába az alábbi cikket irta, melyért 
minden gondolkozó ember tisztelete ki-
jár neki. A eikk maga beszél magáért 
ejtsen gondolkozóba minden székelyt, 
ki-ki vessen számot magával és hagy-
junk alább az ivással, pálinkát ne 
igyunk és minden italmérőt, aki már 
ittas embernek szeszes italt ad és ez 
által alkalmat ad, hogy állattá sülyed-
jen, jelentsünk fel  a prétorhoz, bogy 
elnyerje a törvényben meghatározott 
szigorú büntetést. 

A cikk a közetkező: 

Egy falusi  gazdaember 
ünnepi szózata. 

Kedves Testvéreim ! A szeretet ün-
nepének fönséges  hangulatában kérem 
azokat, akiknek van hozzá akaraterejük: 
hagyják el teljesen a szeszes italok 
használatát. Ne legyenek abban a téves i 
tudatban, hogy a szeszes ital kis mér-
tékben nem árt, mert csak a teljes 
megtartóztatás véd meg az iszákosságba 
sülyedes veszedelmétől. Akármely erős 
szervezetű, mérsékelt ivóból lehet iszá-
kos, mert a szesz lassankit elveszi a 
test ellenálló erejét és a józanságra 
törekvő akaratot bilincsekbe veri. Ne 
igyunk tehát, Jegyünk eleven példái, 
élő tanubizonyitékai az alkobol feles 
leges voltának, legyünk segítői azoknak, 
akik a maguk erejéből nem képesek 
szabadulni az italtól. 

Elsőeorban magunknak teszünk 
ezzel testi-lelki hasznot, de ne csak 
ezért tegyük, hanem felebaráti  szere 
tétből és azon fájó  érzésből, mely min-
ket elszakadt magyarókat egymáshoz 
füz. 

Testvéreim. ne nézzük hidegen, 
megkeményedett szivvel, embertársaink 
vergődését a részegeskedés fertőjében, 
mert az iszákosság szenvedélye olyan, 
mint a tüz: minket is könnyen eléget-
het, ha nem segitUnk másoknak oltani. 

Látjuk, mily kiszámíthatatlan er-
kölcsi és anyagi kárt okoz népünknek 
ez az átkos szenvedély s be kell lát-
nunk, hogy ezt tovább tétlenül nézni 
egyenesen bün, minden jobb érzésű 
embernek. 

„Szeresd felebarátodat,  mint ten-
magadat." 

Testvéreim ! Fogjunk össze, hogy 
e!eget tehessünk a parancsnak. Alakít-
suk meg minden községben az „Alko-
holellenes Egyesületet! 

Ne törödjünk a lekicsinylők, az 
önhitt akadékoskodó, csak magaszerető 
emberek gúnyos mosolyával, bauem 
vezessen népünk jövő sorsáért való ag-
gódás és az a tudat, hogy ezt tenni 
keresztényi kötelesség ! 

Fel tehát a munkára! győzzük 
meg legelőbb magunkat, ne legyünk 
tovább sz ivás rabjai ! Szálljunk szembe 
bátran az előítéletekkel, s ne mulasz-
tunk el egy alkalmat se, aho! a pá-
linka káros voltát bebizonyíthatjuk 
felebarátainknak,  akiket sz I-tee ugy 
parancsol szeretni, mint ms^uokat. 

Kérjük meg szellemi vezetőinket, 
hogy legyenek segitségünltre és tekin-
télyükkel hangénak az ingadózókra Sze 
rezzüuk, amennyibeu lehetséges, olyan 
könyveket, amelyek a szeszes ilalok 

pusztító erejéről felvilágosítanak,  tanul-
junk, magyarázzunk mindenütt, ahol 
csak lehet azokbel. 

Testvéreim! A szent Karácsony 
magasztos ünnepén fontoljátok  meg 
ezeket magatokban 1 

(Máréfalva.)  Kovács  Dénes 

A választói 
névjegyzék iránti érdeklődésre s kiha-
gyatás esetén a falebbezési;  kérés sür-
gős beadására ezúttal is ismételten 
felhívjuk  a figyelmét  minden válasz-
tásra illetékes itt lakó magyar ember-
nek. Ez önmagunk, jövőnk iránti köte-
lességünk s ilyen értelemben adott ki 
buzdító közleményeket a Magyar Párt 
központja is. 

E helyen megjegyezzük, hogy a 
városi névjegyzékkel kapcsolatban té-
vedésen alapuló hir látott napvilágot, 
mely szerint a városi tanácsnál kije-
lentették volna, bogy a névjegyzéke 
ket a választás előtt nem lehet kiiga-
zítani. E tekintetben az történt, hogy 
egy miniszteri rendelet érkezett, mely 
szerint a kiegészítéseket ujabb intéz-
kedésig nem kell megkezdeni. Ez ko-
rántsem jelentheti azt, hogy a helyes-
bítések egyáltalában nem történbet 
uek meg s a kéréseket ne lehetne be 
nyújtani Sőt azokat be kell adni, el 
is fogadják  s kellő jogcim esetén, re 
ffiélhetőleg,  kedvezően is fogják  elin-
tézni ! 

Kérések a mult száuunkban kö 
zölt román szöveggel egy leus ok-
mánybélyepgel és 50 bani segélybé-
lyeggel ellátva adandók ba. 

Válasz 
az Udvarhely vármegyei Gazdasági 

Egyesület közgyűléséről szóló cikkre. 

Végtelenül csodálkoztam a „Szé 
kely Közélet" január 3 ikí megjelent 
fenti  cimü cikken. 

„A ki haragszik, annak rendesen 
nincs igaza," — ugy látszik, H y ur 
nagyon haragszik, s igy legkevésbé 
van igaza. 

„Érdemes e a néppel bajlódni" .. . 
cím alatt megjelent cikkemből rossz-
akaratot, igazán nem tudom, hogy lehet 
kiolvasni. Azt fejtegettem  e cikkem 
ben, hogy népünkkel foglalkozni  kell, 
sebére enyhítő balzsamot kell vinni, 
ösztönözni kell intenzív munkára, lelkű 
letébe bele kell lopai az ujitás iránti 
vágyakozást, s e munkából első sorban 
a Gazdasági Egyesületnek, mint egye 
dül hivatott Bzervnek kell kivenni a 
részt. 

Távol állott tőlem, hogy ezen cik-
kemmel a gazdákat távol tartsam a 
gyűlésen való megjelenéstől, — távol-
tartotta nagy részét az eddigi sikerte 
lenség, nagyobb részét pedig a népünk 
lelkületében rejlő, a közős ügy iránti 
részvétlenség 1 

Említett cikkemben a jogos kritika 
határát egy szemernyivel sem léptem 
át, s igy azt csak félreértéssel  lehet 
támadásnak minősíteni. 

Szememre veti H y ur, hogy nem 
igyekeztem a nagy tömeget, vagy leg 
alább is a vezetőket az Egyesület ré 
szére megnyerni. Engedjen meg de a 
fogadatlan  prókátor szerepében nem 
akartam díszelegni. 

A'ifc  moidja H y ur, hoey ismerem 
szók 8.1 8. nehézségeket, a melyekkei 
meg kel) küzdeni. — sokszor sjkertele 
nü!... Ismerem, — sajnos, sokszor 
sikertelen, de sokszor nemi sikere is 
vsn e küzdelemnek, — g engedjen 
meg H y ur, fajunk  ugy van megte-

remtve, hogy küzd, bizik és remény-
kedik. — ha küzdelmének nincs sikere, 
tovább fárad,  s legyen a siker bár egy 
parány is — e parányi siker életé-
nek egyik boldogsága. E boldogságért 
küzdöttem s küzdök ma is, s ha nincs 
is eget hasogató eredmény, — egy 
bizonyos, hogy van : a nép már meg-
érezte, hogy közüle egy akar érdeké-
ben valamit önzetlenül, jutalmat nem 
várva tenni... s ez is siker! 

Ezt azonban H-y ur nem érti. Az 
ő gondolkozása nem fakad  a nép gon-
dolatvilágának közös forrásából,  — a 
mi székely lelküokben szunyadozó kö-
zös szeretet sem sarkalja, ne csodál-
kozzék, hogy ha akarna is, ugy sem 
tehetne semmmit eredményesen ; de ne 
vegye támadásnak, ha valaki azt akarná, 
hogy tegyünk hát valamit. 

Nem folytatnám  tovább, ha H-y 
ur valami „csávából való kihúzást" s 
valami „hálát" nem emJo«píue. Az a 
bizonyos „csávából való kihúzás' "a? 
perfektül  megkötött adásvételi ügylet, 
melyben mindkét fél  a teljes egyenér-
téket kapta — s H-y ur tudja a leg-
jobban, hogy éppen a vásárló jártjob-
ban . . . s a hála" ? Az is meglesz a 
gazdaközönség részéről, csak fogjunk 
egyszer már össze, nem gyűlölettel és 
egymás földre  tiprásával, hanem az 
ügy iránti lankadatlan szeretettel, fárad-
hatatlan buzgalommal, s a sikertelen-
ség ujabb erőt adó további küzdel-
mével. 

Amíg e küzdelem meg nem indul, 
addig én kettőnk ez ügyében néma 
leszek, még ujabb kirohanás esetében 
is! Varró  Elek. 

Érdemes fogási 
csinált f.  hó 12 én Lucaciu detektiv, 
az ál.ambiztonsági hivatal (sziguranca) 
ügyes és szemes alkalmazottja, akinek 
már több hasonló sikeréről számoltunk 
be mi is. A piactér sarkán, a Drago-
mán-féle  üzlet előtt feltűnt  neki egy 
elegánsan öltözött fiital  ember, akiről 
a detektiv gyakorlott szeme rögtön ész-
revette, hogy nem idevaló. Igazolásra 
szólította fel,  mire a fiatalember  za-
varba jött, megfelelő  igazoló okmányt 
azonban nem tudott felmutatni.  A hi-
vatalba kisértetve, ott zavaros magya-
rázatokat adott, ellenmondásokba ke-
veredett, «égre azonban a vallatás fo-
lyamán megtört és bevallotta, hogy 
Zoltán Miklósnak hívják, Miskolcon 
volt bankhivatalnok, 8 pár hónapja 25 
millió koronát elsikkasztván, Magyar-
országról a büntetés elkerülése végett 
szökött át Romániába. Itt állást akart 
keresni, s remélte, hogy elnyeri a hon-
polgárságot is. A megtévedt 24 éves 
fiatalembert  a helyi síguraccáról, jegy-
zőkönyv felvétele  után, Lucaciu detek-
tív a brassói központba szállította, hol 
útlevél nélküli határátlépésért ozigoru 
eljárás indult vele szemben, s nyomo-
zás foly  ügyének egyéb vonatkozásai-
ban is. 

Nagyvárosi 
estélyek ritka Ciemegéül adott műsor-
számaira emlékeztet, a helybeli Jóté-
kony Nőegylet f.  hó 20 iki, szerdai 
estelyének néhány válogatott műsor-
száma. Lesz balletszerü művészi tánc, 
s lesz gyors karrikatura rajzolás, aje-
lentkfzni  elég bátor jelenlevődről, a 
oii bizonyára meg-megujuló élénk de-
rültséget fog  kelteni. Miod a két szá-
mot szók fogjak  bemutatni, a kin vá-
rosunkban e téren a legkiválóbbak, s 
a mi körüükön tul is elismert tehet-
ségüek. Gőilner P ci, aki táncolni fog 
— mort ő fog  táncolni és nem Totncsa 
Sándor, bár l.ehet, hogy megfordított 



szerepben is kitűnőek lennének — egy-
két év óta már neon csak előttünk is-
meretes igazi táncos tehetségéről. Al-
kalma voit arról — tanu'mányai ered-
ményéül — más, nagyobb város, fővá-
rosias izlésü közönsége előtt is bizony-
ságot tennie. Tánca c»upi könnyedség, 
kecs és temperament un, amint arról e 
város közönsége is több izben meggyő-
ződhetett. Tomcsa Sanyi — kinek raj-
zolói tehetségénél csak a lustasága hire 
nagyobb — be fogja  bizonyítani, hogy 
nem is olyan lusta 1 Legújabban, is 
sokat fejlődött,  mert dolgozott is ! Muri 
kája eredményéi február  közepe táján 
önálló estélyen — saját konferálása 
mellett s részben vetített képekkel — 
szándékszik bemutatni, 8 mostani sze-
replése Ízelítő lesz ez estéiyéről. Sze-
repelni fog  az estén még monológgal a 
bájos Kováts Nusi is, kinek szereplői 
ügyessége egy két alkalommal már fol 
tünt. Ha ügyessége most is arányban 
fog  állani megnyerő megjelenésével — 
ugy bizonyára mindenki meg lesz elé 
gedve. Sót ez az egész eBtéiyre vonat-
kozólag is bizonyosnak tekinthető, mert 
annak rendezői a város legbajosabb 
asszonyai közül valók, kik a Barkóczy-
féle  helyiségben megjelenőket, termé 
szetesen, a legkedvesebb fogadtatásban, 
szives figyelemben  fogják  részesíteni ! 

HÍREK. 
Január 16. 

A „Cseregyermekek" 
Cristur— Székelykereszturon. 

A «!•> "seíyudvarhelyi Székely Dal 
-3; .út'itthon, városunkban rendezett 
három sikeres előadás után f.  hó 23-án 
Székelykereszturon is bemutatni kiváoja 
Farfeas  Imre kedves operettjét a „Csere-
gyermekek"-et. — A darabot nemkelldi-
csérnünk, mert az közismert, az előadás 
nivóját pedig legjobban bizonyítja aza 
tény maga, hogy Székelyudvarhelyen 
három .este telt meg a haz zsufolas'g 
s szűnni nem akaró tapsok és ujjon-
gások között ünnepelte a közönség a 
szerepléket minden egyes jelenet alkal 

' mával. Nincs felnőtt,  s nincs gyfermek 
Udvarhelyen, ki meg ne nézte volna, 
— némelyik kétszer-háromszor is — 
hogy mit produkál az, kis, lelkes mű-
kedvelő csapat és ezen alkalomra 
Udvarhely legjobb zenemüveiéiből ösz-
szeállitott zenekar, amely nem sajoálva 
az időt és fáradságot  a magyar kultura 
szolgálatában minden tőle telhetőt meg-
tesz, hogy a magyar társadalomnak 
egy-egy feledhetetlen  estét szerezzen. 

Hogy az eddigi nagy sikerek utáo 

Kere«túron se fog  a Székely Dalegy-
let műkedvelő gárdája és alkalmi ze-
nekara kudarcot vallani, az bizonyos, 
B előre láthatólag, ott sem lesz egyet-
len szék, amely üresen maradna. De 
minthogy a Dalegylet most nem lesz 
abban a szeret esés helyzetben, hogy 
az előadást Kereszturon is kétszer- há 
romszor megismételhetné, ajánlatos, 
hogy aki nem akar elmulasztani egy 
kedves, feledhetetlen  estét, amelyet ez 
az előadás szerez, jó idejében goDdos 
kodjek jegyről, nehogy anélkül marad 
jon. A szinelöadást tánc követi. 

Jegyek Szemerjay Károly könyv-
és zenemükereskedéseben jegyezhetők 
elő f.  hó 19 ikétől kezdődőleg. 

Az újonnan vármegyénkhöz 
csatolt erdöszeutgyörgyi járás mégis 
merése céljából Andreiaş vármegyei 
prefectus,  Tanasescu képviselő, Neg-
ruţ;u polgármester, C onca dr., Sándor, 
M cu főszogabírák,  Körtvélyfáy  h. pol-
gármester a mult vasarnap Erdőszent-
györgyre rándultak ki. Ez alkalommal 
a községházán gyűlés volt, melyen a 
lakosság azt az óhaját nyilvánította 
treg, hogy járásbíróságot kapjon s a 
.Kisnüküliő gátját hozzák reudbe. A 
prefectus,  Tanasescu képviselő a ké 
rések támogatását megígérték, s kife-
jezték azt az óhajukat, hogy a csatolt 
községek népe legyen uj helyzetében 
megelégedett. Ilyen értelemben szólalt 
fel  Negruţiu polgármester is. A társa 
ság ezutaa átráudult Mikfalvárj  is, 
hol szépen sikerült, nagyszabású dal-
ünnepély volt. , 

Halálozások. Voszka l tván dr. 
ügyésznek ismét mély gyásza van, Nő-
vére, Mátray Árpádné, Nagyváradon 32 
éves korában, rövid szenvedés utánel-
buayt Kis fii,  férje  és tekintélyes ro 
konsága gyászolja. 

Márton  Móies zetelaki birtokos, a 
r. kath egyházközség 25 éven át volt 
megyebirája és örökös frtgondnoka  f. 
hó 15-ikén 69 éves korában eihuoyt. 
Az érdemes, derék férfiút  nagyszámú 
rokonság gyászolja, s ennek torában 
több tekintélyes közéleti egyéniség. 

Egyházi estély. A helybeli re 
formáius  egyházközség f.  hó 17-én, 
vasárnap d. u. 5 órakor egyházi es 
télyt tart, a kollégium imatermében. 
Az estély műsora a következő: 1. A 
gyülekezet éneke: Fe l jebb emeljetek. 
266 ének. 2. Bibliaolvasás, tartja: 
B ró Sándor vallástaoár. 3. Énekel: 
Gál Áron, áll. tanitó, zongorán kiséri: 
Benkő József.  4. Melodráma, előadja: 
Csép Rízsika, zongorán kiséri: Márk 
Mancika. 5. A vallás az ember sze-
mélyes életében. Felolvasás, tartja: 
Vajda Fereicz esperes. 6 Énekel: 

Árkálián Emma, zongorán kiséri: Put-
noki Aranka. 7. Szaval: Széles Z<ig-
mond. 8. Quartette. E őadják: B ădeao 
Cornél, Kis Elek. Uagvári János, Zí-
rug Baudi. 9. Barekesztő beszéd. 10. 
Ének: Erős várunk az Isten 178. 
Ezen estélyre tisztelettel meghívják a 
közönséget, a belépés ingyenes, kegyes 
adományokat adókra, fűtés  világításra 
köszönettel fogadtatnak.  Rendezők: 
Keszler Albertné, Vida Gyuláné, Ka-
tona Mariska, Péter Anna. 

Duka András, közismertségnek 
örvendő pénzügyi osztályfőnököt  a 
pénzügyminisztérium, a nyugdijkorha 
tár elérése miatt, rendelkezési állo-
mányba helyezte. Távozása közönsé 
gübk körében őszinte sajnálkozást kel-
tett, annál is inkább, mert munkabi 
rása még hosszú idei szolgálatra kész 
tette volna. 

Révay György kedves gyermek-
operettjéc, Tünder-királykisasszony cim 
alatt, mint közöltük már, az előre 
megjósolható nagy siker mellett adták 
elő Kolozsváron. A színházterem zsufo 
lásig telt előkelő közönséggel, az elő 
adás sikerét pedig a legjobb műked-
velő apróságok és felnőttek  igyekeztek 
előmozdítani. Di-izletezés, ruhák, zene-
kar — Rezik Károly konzervatóriumi 
igazgató vezetése alatt — mind annak 
a célnak a szolgálatában állottak, hogy 
méltóképpen juttassák érvényre a ked-
ves cselekményt és fülbemászó  zene 
számokat. Az Ellenzék ilyen dolgokban 
legilletékesebb kritikusa pedig legszebb 
dicséretei között azt ÍB kijelentette, 
hogy ezek u'án Révaytól várható az 
erdélyi magyar operett megteremtése. 

Korai elmúlás volt a része egy 
kedves kis leánykának, Háger Piros 
kának, ki f.  hó 14-én rövid szenvedés 
után hunyt el. Szüleit, Háger Gyulát 
és nejét már több izben sújtotta ha-
sonló veszteség s ujabb gyászukban 
ezért is nagyon sokan osztoznak őszinte 
részvétükkel. 

Közgyűlés. A Polgári Önképző 
Egyesület évi rendes közgyűlését f.  évi 
január hó 31 én, vasárnap délután 3 
órai kezdettel tartja meg az egyesület 
helyiségeiben, melyre az egyesület tag-
jait tisztelettel ez utón hívja meg az 
elnökség. Tárgysorozat: 1. Elnöki meg-
nyitó, s jegyzőkönyvhitelesitők kikül 
dése. 2 Titkári jelentés. 3 Pénztár-
noki és pénztárvizsgáló bizottság, jelen-
tés. 4 Gazda és a leltárvizsgáló bi-
zottság jelentése. 5. Könyvtárnoki és 
könyvtárvizsgáló bizottsági jelentés. 6. 
Jövő évi költségvetés megállapítása. 7. 
Választások megejtése. 8. Estleges in-
dítványok. — Amennyiben a tagok ha-
tározatképes számban nem jelennének 
meg, a közgvülés 8 niipra elhatároz-

tatik s a febr.  7-ére összehivaadó köz-
gyűlés, tekintet nélkül a megjelentek 
számára, a tárgysorozat letárgyalására 
jogosult. 

Eljegyzés. Viola Rízsika és Berg-
lelter Ottó jegyesek Cristur Székelyke-
reszturon. (Minden kööa értesítés he-
lyett.) 

Tartalmas programmal, na-
gyon szépea sikerű t estelyt rendezett 
a helybeli Oltáregylet f.  hó ll-ikén. 
Szabó Eudréné felolvasása  egy római 
zarándokúiról, valóságos meglepetés 
számba ment, annyira találó rövidség-
gel, szemléltető stílusban fogalmazta 
meg mondani valóit. Nagy figyelmet 
keltett és sok tapsot kapott. Az oltári 
szentség jelentőségéről, szükségéről 
nagy szónoki készséggel Szabó János 
szentkirályi plébános beszélt. Kovács 
Bici — Soó Kató gondos kísérete mel-
lett — finoman,  szép hangon énekelt, 
s ráadást is kellett sdnia, mint Bíró 
Márthának is, kinek zongorajátéka, 
kiváló muzsikalitá*ra, nagy technikai 
készségre, temperamentumra vallott. 
Balássy Gizella, Rijk József,  hatást 
keltettek komoly tárgyú költeméuyek 
szavalásával. Peltzer Vilmos dr. — 
Tompa Líszlóné kísérete mellett — 
ezúttal is fiuoman,  tudással, érzéssel 
hegedült egy klasszikus zenemüvet. 

A filharmónikusok  jövő heti 
próbaprogrammja: hétfő:  éuekkar, Ripp, 
Hudson, kedd: zenekar, szerda: mtut 
hétfón,  péntek: zenekar, énekkar és 
az I. felvonás  összes szereplői. 

Dominó-estély. B;nne vagyunk 
a farsangban.  Ha a napilapok tudósí-
tásait olvassuk, miodeuü t mulatságok, 
estélyek rendezéséről olvashatunk ; az 
emberek mintegy sietnek kipótolni a 
háborús évek mulasztásait. A mulatni 
vágyó futalság  kezdi feleleveníteni  a 
régi boldog idői álarcos mu'atságait 
is. ahol fesztelenül,  vidam tréfák  mel-
lett, az ismeretlenség mezében kelle-
mesen lehat szórakozni. Városunk fel-
nőtt közönsége kedvesen 'emlékezhetik 
vissza a Jótékony NJegylet régi álar-
cos báljaira, amelyek mindig a legfé-
nyesebben sikerültek. A régi kellemes 
emlékek és a változatosság keresése 
indították nőegyesületűnk elnökségét 
arra, hogy ezeket a mulatságokat, egy 
dominó-estély alakjában tz idén is fel-
elevenítse. • Az estély a farsang  utolsó 
napján, febr.  16 ikáu, húshagyókedden 
lesz és bár még egy egész hónap van 
addig, a rendezőség már is hozzáfogott 
az estély előkészítéséhez és ez uton 
szólítja fel  városunk közönségét, hogy 
akik az estélyen dominóban óhajtanak 
megjeleni, azok ezen szándékukat je-
lentsék be f.  hó 25-ig a Köoyvnyomda 
R. T. üzletében, mert a megjelenés 

Közigazgatási tisztviselők 
bálja. (Megyebál.) 

— 1926 január 23. — 

Egy meghívót kap'am. Finom pa-
pírra °van nyomtatva. Aranykeretes. 
Egyszerű. Előkelő. Kivül az van rá-
írva, hogy : „Serată Dansantă." „Tánc-
estély." Belül ped g az, hogy: „a vár-
megye közigazgatási tisztviselői kara 
rendezi." Hibás az elnevezés kivül is, 
belül is. Hibáfe,  mert nem fedi  a tar 
talmat. Pedig milyen egyszerűen el le-
hetett volna ezt intézni. Egyetlen egy 
szóval. Csak azt kellett volna rányom 
tatni, hogy : „Megyebál". Igen : „Me 
gyebál", Figyelje» meg csak. mnyen 
ktdves dallamossága, milyen finom  mu 
zsíkája van ennek a szónak, hogy „Me-
gy ebál". 

Azt szokták mondani, hogy a saj-
tó nagyhatalom. Nem szeretek a ha-
talommal élni, de most az egyszer 
igénybe veszem, s a sajtó nagyhatalmi 
jogán elkeresztelem a készülő tánces-
télyt, s ide irom nagy és vastagsze-
désü betűkkel, hogy: 

Megyebál. 
S a mikor ismét és ismét elolva-

som ezt a szót, fantáziám  elszáll, el 
csapong a líáboru előtti régi-régi idők-
be. A hires megyebálok korába. S 
minthogy Nagyváradon születtem, s ott 
nőttem fel,  a régi bihari megyebálok 
elevenednek meg lelki szemeim előtt. 
Azok a bálok, amelyeken a Tiszák, 
Beöthyek, Bakacsok és örleyek vitték 
a főszerepet,  8 ahol mi, akkori fiatal 
jogászok, a „táncos gárdát" képeztük. 
Ragyogó fényességű  terem. A feljáró-
nál a megye színeibe öltöztetett zöld-

ruhás, sárga és arany sujtásos megyei 
hajdúk, a terem telve frakkos  és fehér 
keztyüs civilekkel, ragyogó uniformi-
BOS tisztekkel. S megkezdődött a régi 
Biharország hétvármegyében hires szép 
asszonyainak, viruló szép lányainak a 
felvonulása.  S a megye legjobb táncosa, 
a „cigányvajda" rázendített arra a hi-
res bihari nótára, hogy: 

„Vékony deszka kerités — 
Atlátbzik az ölelés." 
Szépek voltak ezek a megyebálok ! 

És másnap a lapok hasábos tudósítá-
sokban közölték, milyen szinü selyem-
ben voltad az Örley-leányok, a Mis 
kolczy-leányok., kik voltak ott a nota-
bilitások közül a a reggeli lapok ri-
porterei rendesen azzal fejeztek  be a 
tudósítást, hogy: „a mikor ezen soro 
kat irjuk, még vigan folyik  a táncz a 
megyebálon". 

* 

„Tempóra mutantur, et nos mu 
tamur in illis". „Változnak az idők s 
az időkkel együtt változunk mi ma-
gunk is". Olyan időket élünk, hogy nem 
igen rajongunk a mágnásokért, a gent 
rikért. A megyei a állami tisztviselők-
től is nem a iiét vagy kilencágú ko 
rónát kérjük, hanem azt követeljük, 
hogy Bzakképzett, derék és becsületes 
munkásai legyenek azoknak a nagy-
nagy gépezeteknek, amelyeket ugy hí-
vunk. hogy város, megye, állam. S eb-
ben a tekintetben Udvarhely városá-
nak, s Udvarkelymegyének nem lehet 
sok panasza. Hetedik éve már, hogy az 
ügyész éles szemével, s az újságíró 
éberségével figyelem  az itteni közéle-
tet, 8 le merem szegezni azt a tényt, 
hogy a város és megye közönsége ép-
pen ennek a derék tisztviselőkarnak, 
a magyarul is tudó román, s a romá-

nul is tudó magyar tisztviselőknek kö 
szönheti, hogy minden nagyobb ráz-
kódtatás nélkül élte át az átmeneti 
időket. S a mikor a megye tisztviselő-
kara, az összes többi tisztviselőktől tá-
mogatva, a megértés ápolására egy fé-
nyes megyebált rendez, akkor nem ne-
héz megjósólni, hogy az egész román 
és magyar intelligencia jelen lesz, s a 
megyebál kitűnően fog  sikerülni. 

* 

Ott voltam, amikor a „megyebál" 
eszméje megszületett. Az újévi fogad-
tatás utáni poharazáskor Andreaş pre-
fectus  vetette fel  az eszmét, hogy mi 
után a megyeház nagyterme ismét a 
megyéé s a tisztviselőké lesz, jó volna egy 
szép tánczestéllyel megnyitni, s később 
azután társas összejöveteleket rendezni, 
amelyeken az irodalom, a művészetek, 
a tudomány is szóhoz jutnának. Öröm 
mel ragadtuk meg mindnyájan a szép 
eszmét. Örömmel újságoltam el otthon 
is ezt a tervet 8 erősen kezdtünk ké-
szülni az estélyre. S ekkor közbe jött 
valami. Egy távirat I Azután egy rossz 
utazás! Egy temetés. Még álomnak is 
rossz I Egy 32 éves viruló szépségű 
fiatal  asszonyt temettünk. A legkiseb-
bik nővéremet. A mikor hazajövet a 
kis voiiat bekanyarodott a Csicser al-
ján, már könnyebben éreztem magamat. 
S amikor a családi tűzhelyhez vissza-
érve, megölelhettem az én drágáimat, 
szinte azt hittem, hogy ciak egy rossz 
álom volt az egész. Pedig sajnos I Nem 
álmodtam. 

Ha nem is leszek ott a megyebá-
lon, eltudom képzelni, hogyan fog  le 
folyni.  Este 9 kor már együtt van az 
egész rendezőgárda, fekete  ruhában, 
fehérkeztyüvel.  A szép székely diszte-

rem csillárai ragyogó fényt  árasztanak. 
Szabó Gábor alispán, mint egy vezér-
kari főnök  végigpillaut a rendező-gár-
dán, s aztán a büffét  vizsgálja meg, 
hogy rendben van e ? Peltzer Vili a 
brassói katonazene karmesterével tár-
gyal, hogy melyik nyitányt játszák be-
vezetésnek, B melyin Strauss keringő-
vel nyissák meg a táncot. Révay Gyuri 
a terem díszítését ellenőrzi, Szőcs Ti-
bor még egy utolsó iskolát tart a fiatal 
táncos rendezőkkel arról, hogy az elő-
kelő bálok fogalmi  kelléke, hogy min-
den hölgyet a rendezők vezetnek be a 
terembe, s titokban megesketi őket, 
hogy „reggelig" fognak  táncolni. V* tiz ! 
Már érkeznek a hölgyek. Csupa estélyi 
ruhák. A női öltözőbe mennek, s vár-
nak. Senki sem akar „az első" lenni. 
Mikor már vannak vagy hatan, bevo-
nulnak. Akkor már jönnek sokan. Itt az 
egész ragyogó uniformisu  tisztikar. Fel-
csendül a katonazene. Ismerkedés, 
cercle I A szép asszonyok, lányok ked-
ves csevegése, a bódító illat, a fényes 
miliő, a katonazene lágy muzsikája, 
mindez oly szép, oly hangulatos képet 
ad, amilyenről sok Udvarhelyen felnőtt 
fiatallánynak  még fogalma  sincs. Hiszen 
még nem látott „megyebált." 

* 

S amikor aztán felcsendül  az öreg 
Strau8S mester fülbemászó  keringője, s 
a tükörsima parketten keringenek a 
párok, akkor már nem kell félteni  a 
megyebál sikerét. 

Különben a megyebál sikerülni 
fog,  már azért is, mert egy nagyon szép 
jelszó megvalósítását tűzte ki magá-
nak : 

„Ismerjük meg, értsük meg és 
becsüljük meg egymást. 

Akkor meg is fogjuk  egymást sze-
retni." Voszka  István  dr.  J 



nőkre és fei  fiakra  ugyan&zon szinü do-
minóban leaz kötelező és a dominók 
anyagát együtt fogja  a rendezőség meg 
rendelni. Az érdekesoeü igéruező es-
télyre már most felhívjuk  közönségünk 
figyelmét. 

Egyházi adókivetés. A hely-
beli retormátu8 egynaz tudatja hívei-
vel, hogy az 1926 évi egyházi ado az 
előző évi alapon, kivettetett. Az ér-
deklődők a listát megtekinthetik a lel-
készi hivatalban, 15 napon belől, mely 
idő alatt a netalán' feiebbezések  is 
beadha ók. 

Ssépen sikerült, magas nívójú 
estélyt rendezeti f.  hó 9 en, szomba-
ton es e Kereszturon az ott nemrég 
alakult Ref.  Nőegylet a ref.  iskola ja vára 
A kellemes Walter féle  színháztermet 
teljesen megtöltő lelkes közönség elő-
szűr az ottani sok sikert aratott Fii 
harmonikus Társaság gondos és fiuom 
ösNzjátékábangyöuyOrisödótt. Majd Nagy 
Lajos ref.  lelkész olvasta fel  nagy ha-
tással a megjelenésben akadályozott 
Vasárhelyi János kolozsvári esperes 
melyérteimü es felemelő  hatású eimél 
kedését az embernek, világmindenség 
hez viszonyított kicsinységéről, s lel-
kének miudezt felölelni  képes nagysá-
gáról. Toivaly Tiborné Adynak két, 
Endrödiuek egy költeményét adta elő 
meglepő szavalói készseggel, a költe-
meuyek szépségéit teljesen megkutat-
ni tudo fiuum  értelmezéssel. A gátló 
Körülmények miatt elmaradt Pdltzer — 
Tompane feíe  zeneszám helyett az el-
ismert jeles uiuzsikm, Sándor Mihály 
hegedült, nagy techaiüai készséggel 
szuggesztív hatassál. SzerisesztönK né-
hány versét feioivasván,  „A kis kadét„ 
cimü bájos egyfelvonásos  operett elő -
adasa kozetkezett. Mátéffy  Tercsi, Len-
gyel Samu, Pal E.eu jo színészeknek 
is bevalo, rutinos müKed velős, akik 
ezuual is teüetségüs javát adták, s 
mellettük keliemestm tünt fel  helyes 
jaietaval, kellemes hangjáva, Deák Ilus. 
Végül dicsérettel kell megemlítenünk 
az operettett betanító László Ferencz 
érdemes munkáját, R a rendező nőegy 
ietnek, élen Gyárfás  Pálnéval, taousí 
tolt körültekintő gondosságát, lekóte 
iezö figyelmességét. 

Uj hetilap Gyergyóban, Az 
ujéy kezdetevei „Gyergyói Uj-ag" cím-
mel Gyergyószeutmikloson sz ismert 
nevü író, T. Imets Bela felelős  szer 
kesztéséban uj politikai hetilap indult. 
A szerkesztő egyénisége már magában 
is biztositéka annak, hogy az uj lap 
a maga körében a magyarság lelkes 
szószólója lesz. 

Álarcos bál. Szombaton, 9 én 
szokatlan élénkségét keltett városunk-
ban az önkéntes Tűzoltó Egyesület 
jelmezes és álarcos bálja és az azt 
megelőző reklám bevonulás. Kitó Nini-
pi arab herceg délután 3—4 óra kö 
zött érkezett meg stílszerűen feldiszi 
tett elefánton,  kisérve miniszterei ál-
tal. A festői  látványosságu bevonulás 
sal keltett nagy érdeklődés már előre 
biztosította az estély teljes erkölcsi 
és anyagi sikerét. Zsúfolásig  megtelt 
házban nyitotta meg a táncot Kitó 
Ninipi herceg, a maszkok bevonulása 
és körsétája után, majd megkezdődött 
a szerpentin- és konfetti  c*ata, még 
pedig oly élénk érdeklődéssel, hogy 
a konfettiző  publikum között táncolni 
is alig lehetett. 12 órakor Kiss István 
gyógyszerész elnöklete alatt összeült 
a zsűri s a négy legszebb női és a leg 
csúnyább férfi  maszkának értékes juta 
lomtárgyakat osztott ki. Az estély 
hanguiatosBágát nagyban emelte a te-
rem Ízléses feldíszítése  és a valóban 
pazar világítás, amely szürke tánctér 
műnknek igazán bálias jelleget adott. 
Az 1000 leu értékben kisorolt hercegi 
elefántot  a kisorsolás rendjén Bira-
bás Lajos szombatfalvi  ácsmester nyer-
te meg, ő azonban a kitűzött 1000 
len visszaváltási összeg feléről  a Tűz-
oltó Egylet javára lemondott. Derék 
elhatározázát e helyen is csak dicsér-
ni lehet. A tánc a legjobb hangulat-
ban egészen a reggeli órákig tartott. 

x Rónay S. József  oki. tánc 
tanár ktiion a gyerekek és külön a 
felnőttek  részére szalon, klasszikus és 
rithmikus iskolát nyit. Egy polgári 
csoport tánciskoláját kezdem 19 én a 
SinKovits-vendéglő termében. Beirat-
kozni lehet a lakásomon Str. Crişan 
11, (Vár u.) 

A Szociális Misszió-taraulat 
a jövő bet toiyttman megkezdi a üo-
labda-uzsonnát. Az elnökség. 

A cseregyermekek péntekea 
esti ifjúsági  eiuailaoa taian még az 
eddigíeknel is zsúfoltabb  baz eiöu folyt 
le, a terem minden zuga megtelt, AZ 
ismert és eddig is pumpába bevált 
szereplók mosc is kiieuea magukért, s 
a tőlük telhstő legjoobat produkálták. 

Köszönetnyilvánítás. A szé 
kelykeresssiuri ret. tgynazaö^oég pres-
bitériuma ezutou is naiás köszönetet 
mond a f.  no 9 én rendezett műsoros 
esiély rendszöiuek és szereplőinek, akik 
odaadó buígosagunaai, n i e u e mu.eszt 
közremükúdésufcjiei  biztosították az es-
leiy erkoicsi sikerét. A pre&Duenum 
hátas köszönetet mouu mibda^okuak, 
aaik adomanyaikkal és feiüifizetéseik-
kel hozzájárulták az estély anyagi si-
keréhez. 

A polgári ftUórestély  a szo 
kásos enietiodea ma.lett tartatott meg 
f.  hó 3 áu. Biro Lnjoa tanar eioadasa 
mintegy bevezetője voit a tartai 
mas műsornak, mellyel az ügyes ren 
dezó leányok kedveskedtek az estély 
közönségének, b.ru Lajos lanarua* ugy 
írásait, mint minden kozeieti szerepie-
set a komolyság ea tartalmassag jel-
lemzi s ea este is a nyelv fejlődés  tör-
ténetéről szoio bevezető szóval uiau, 
— szűletéseuek 100 la évfordulója  al-
kalmabol — tiyumi Pairoi, a maga 
nemeben egyedül ano, kiváló kriti-
kusról es esztétikusról tartott elöadasa 
méltóan soratsozin e lereu tűdig el-
ért sikereinez. Előadásának vegso kou 
kluzioja; bcCiUijok meg velünk szüle-
tett draga kincsünket,, auyaúyeivuuket, 
hogy auuai jobbau tuijus masoanai is 
megbeesulni az e kincshez Való ragaszko-
üast. A meiyeu jaru, tartalmas eioadas 
után Rjuayue Magyary Erzsebet a 
tőle mar megszokou szavaló keszseggel 
adta eiö a Z*CQ Kiara c. klasszikus 
koitemenyt. Buaor Klárikának kedve-
sen előadott énekszámait üteg is kel-
lett ísmeielaie. D^aes Zoltau a nPo 
lyajegy" c. víg uiOuOiOggaí üelieu ai-
lando derüitseget, míg üyarfaa  Lijos. 
a „liyáva" c. dtamai joieuettel ert el 
megeidemelt sikert. Kdieuien Károly 
cimoaiouujatékan meglátszott, Hogy ta-
nult, képzett játékos, kar, üogy acun 
balom rosszaoaga miait nem erveuye 
sü.hetetiugy,amiut megerdemaite voma. 
Ánaiauos derültségben tartotta a kö 
zo-séget, a „Fani orvossaga" c. egy-
felvonásos  bohózat elúadasa, mely Oca 
Jarto Magda, Tutel Maria, Tőrök Fe-
renc, Adam Jauos és Pek Isivau tára 
doztak a siker erdeaeben, uagy hatást 
érve el. A sikerült műsort a Rjuay-
pár által előadott művészi tánc-duett 
fejezte  be. Legközelebbi fillérosteiy  f. 
bo 26-an lesz. — Egy kéressél fejezem 
bu rövid referadámat.  Szol p<.d>g e ke 
res az úgynevezett arany ifjúsághoz, 
kik a műoor alatt állandóan baugos 
megjegyzésükkel kisérik a szereplők 
előadását s tetszésüknek, vagy nemtet 
szésüknek nyilvauitasáuái macseuea 
tekintettel arra, hogy mas is vau a 
teremben és hogy a közöuség a mű-
sort élvezni akarja. A kOzöuség és a 
jo izles nevében is vag)ok bátor ezek 
figyelmebe  ajaulani, hogy a fiatalság 
meg nem jogosít fel  senkit a tiszte-
letlen viseikedesrej sót inkább tiszta 
letre kötelez — a közönség iránt. Cs. 

A helybeli kereskedőtársu-
lat f.  ho 10 íaeu, vasaruap deiután 
Papp Zakor Endre elnöklete alatt tar-
tott gyuiésébeu több jeieutékeny ha-
tározatott hozott. Elhatározták egy ke-
reskedő ház létesitéset a enutk céljaira 
egy gyűjtési akció megindításai. (Érre 
azonnal mintegy 50 000 leu gyü.t osz-
8ze.) Foglalkoztak az üzlethelyiségek 
kérdésével, mellyel kapcsolatbau ema 
tároztak, hogy ha valamely tulajdonos 
indokolatlan béremeléssol iar»uiau ta-
got a helyiség elhagyására keuyazerit, 
azt a társulat tagjai bojkottálják s a 
helyiséget 2 évig bérbe nem veszik. 
Társulati taggal szemben tagtárs nem 
igér felül  a helyiségért, ellenkező eset-
ben 15 0U0 leu birBagot fuet  a haz 
a«apba. Végül a társulat ideiglenes 
helyisegét. Szabó Károlyuál kibérelték. 

x Egy szolid fiatalember  ki 
adó bútorozott szobai keres íeoruár 
1 i beköltözhetésre. Cím a kiadóhiva-
talban. 

x Tanciskola a Bukarest-szál -
lóban f.  hó 20 illától minden Bzerdáa 
és pénteken, Gíspár József  urnái pe-
dig miaden kedd, csütörtök, szombat és 
vasárnap. F. hó 17-éa, vasárnap táncko-
szoru Gíspár József  urnái. Beiratko 
zás Felméry nr cipSüíletébaa, hol 
minden felvilágosítással  szolgálaak. 

x Teljesen jó karban levő főző-
kályha eiado : 1200 leuért. — Tanuló le-
ányt felveszek:  Binder István utrdi. 

x Bútorozott szoba kiadó Str. 
Ríg. Cirol (0 bán Balázs utca) 12 
szám aiatt. 

Piaoi árak. A buza 120—145, 
rozs 100—110, árpa 85—90, zab 
46—50, tengeri 75—85, burgonya 22— 
30, paszuly 100—120, leu vékánként. 
A lóheremagot kilogrammonként 40— 
45 leuért vásárolják minőség szerint. 

V—ó, 

A szerkesztő üzenete. 
Állandó és alkalmi tudósí-

tóinkat kérjük, bogy nekünk irt köz 
lemeuyeiket mindig a lehetőség sze-
rinti rövidséggel szíveskedjenek meg 
fogalmazni.  Ellenkező esetben olyan 
anyagtorlódás állbat elő, hogy a köz 
lemânyek egyrésze a lapba el nem fér-
he1', vagy kénytelenek vagyunk azokat 
(̂ mi különben is általános szerkesztői 
jog és gyakorlat) a térszükéhez alkal-
mazkodva, alaposan megrövidíteni. Kü-
lönösen fontos  ez az estélyek és muial 
ságok mostani bö szezonjában, mikor 
hétről hétre nagyszámú ilyea utólagos 
referádát  s előzetes híradást kell el-
helyeznünk, amellett, hogy lapunknak 
más célja és hivatása is van. minthogy 
hasábjait az egyes estélyek s azok sze 
ívplői, jelentőségükön túlmenő, dicsé-
retével tőmjü< tele. 

Vagyis: rövid tudósításokat ké-
rünk, de olyanokat — kérünk I 

Kiadó : a Könyvnyomda Részvénytársaság 
OdorbeimSzékely udvarhely) 

l y i l t t é r . 
K rovat közleményeién a szerkesztő nem válla 

felelősséget. 

Értesítés. 
Alulírottaknak van szerencsénk 

a mélyen tisztelt vevőink szives tu 
domására hozni, hogy az Uagár József 
és Pal Gyula cipészek társas üzlete 
a mai naptól fogva  a legbarátságosabb 
megegyezéssel megszűnik tovább lé-
tezni és ugy Uagár József,  valamint 
Pál Gyula cipészüzleteiket külön-külön 
a régi jó hírnevükhöz képest tovább is 
fenat  fogiák  tartani, még p^dig Pál 
Gyu'a a Str. Coşea (At.tila-ulca) 11 
es Uagár József  Piaţa R)gina Maria 
(Batthyány tér) 7 szám alatt. Ezután 
is kérjük külön-külön régebbi meg-
rendelőinket, hogy továbbra is vegye • 
nek pártfogásukba. 

Tájékozásul van szerencsénk azt 
is tudatni, hogy az Uagár és Pál kö 
zös cég tartozásai, illetve követelései 
a megegyezés legtöbb pántja azerint 
Ungár Józsefre  ruházódtak át és azok 
általa, illetve nála lesznek lebonyo-
litandók. 

Odorheiu 1926 január 15. 
Ungár József  és Pál Gyula 

cipeszmesterek. 

Primă'ia Oraşului cuCjasiliuOiorheiu. 
No. 149 13 Ian. 1926. 

Hirdetmény. 
Közhírré tesszük, hogy 1926 évre 

az adókivető bizottság január 18-án 
megkezdi működését, d. u. 3—6-ig. 

Felhívjuk a lakosságot, hogy olyan 
sorrendben, amint az dobolva lesz, 
jelenjenek meg pontosan a városi ta-
nácsnál az adóvailotnáso'í kitöltése vé 
gett. — Azok, kik nem jelennek meg, 
hivatalból lesznek megadóztatva. 

Felkéretnek az adózók képviselői, 
hogy képviselőjük érdekében pontosan 
megjelenni szíveskedjenek. 

Primar h. Şef.  de serviciu 
P. Caţaveiu. Lakatos. 

x Kát négy középiskolát 
végzett, jó csaladbol vaió fiút  tanuló-
nak fizetétéssel,  ellátás nélkül fel-
vesz Rls'er Károly vasker^sked^se. 

Versenytárgyalási hirdetmény. 
Câpâ n ţi Kápolnásfalur.kath.egy-

házközsége február  hó 2-au d. u. 2 óra-
kor tartandó zárt iránbeli versenytár-
gyaláson kiidja a plébánia épület fel-
építését. 

Ajánlatok a fenti  időig nyújtan-
dók be a plébánián, hol részletes terv-
rajz és költségvetés, valamint az ár-
lejtési feltételek  megtekinthetők és 
ajáalati költségvetés is beszerezhető. 

Bánatpénz 5%. Utóajánlatok nem 
fogadtatnak  el. 

R. kath. egyházközség. 

A hatvan évé fennálló 
Szemerjay-féle  könyvkötészet 
Odorheiu (Székelyudvarhelyt) 

eladó. 

£ladő: 
a Str. Regina. Elisaveta (Báthory-u.) 
1 szám alatti 4 szobából, 2 verandá-
ból, konyhából és mellékhelyiségek-
ből álló alápincézett földszintes  kő-
ház, nagy kerttel és az udvarou kü-
lönálló 2 lakrészes faházzal; 

mellette 2 külön bejáratú telek, 
mindkettő lakóházas felépítménnyel. 

Felvilágosítást a kiadóhivatal ad. 

C l J JT 1 drb nj hajtókocsi, 1 drb 
E i i a o o uj 4 ü 1 é s e s f a s z á n : 
Kovács Ernőnél Odorheiu, Strada 

Regele Carol 15 

Autótaxi. 
Személyautó-fuvart 
= vállalok. = 

Szabó István Strada Prinsul Mircea 
(Petöfi-utca)  28. szám. 

Olcsón eladó 
egy jó gyártmányú hosszú 
koncert-zongora. Bővebbet a 
Könyvnyomda R.-t. üzletében. 

Értesítés. 
Kizárólag csak Szöllősi Samu szeszgyárából 
eredő finomított  szeszes italok, palackozott^ 
üvegekben finom  tea-rumok, jó zamatos 
asztaliborok és mindenféle  édesitett italok 
valódi szilvórium eredeti minőségben és 
gyári raktári áron kaphatók Lebovits Géza 
vegyes kereskedésében a szombatfalvi  vas-
hid mellett, ahol mindenféle  fűszeráru  leg-

pontosabban lesz kiszolgálva. ^ ^ 
Szives pártfogást  kér: 

L E B O V I T S GÉZA, 
vegyeskereskedő. 

Str. Regele Carol (3r. Orbán B.-u.) 
8/a szám alatti emeletes ház eladó, 
esetleg a benne UVő Üzlethelyiség 
raKtárral együtt bérbeadható. Fel-
világosítást a Kiadóhivatal ad. 

Jó hâzi koszt kapható: Bul. 
liegele Ferdinánd (Kossuth-

utea) 53 szám alatt. 

Az ország bármely részibe Vál la ló i ; j z c w í l y s z á l l i t á j t a n t í V a l : i f j . j ja rüóczy A lber t . 
T e l j e s e n u j családi j é g s z e k r é n y eladó. 



E&EOm JÓ MMŐSÉGt) 
valódi angol, brassói, zsolnai gyapjúszövetek, kitűnő sepsiszentgyörgyi és aradi síffonok,  vász-
nak, kész téli kabátok, raglánok, finom  gyapjustruks és csizma nadrágok, esőköpenyek, sapkák, 

nyakkendők, harisnyák, kézitáskák nagy választékban és feltűnő  olcsón kaphatók: 
^ c h e r g - f é l e brassói szövetek gyári áron. L Ö b l R . Odorheiu. 

Üzlethelyiségek 
1926 április 24 tői K IADÓK: a reg kollé-
gium épületében ö helyiség, a Bul. Regele 
Ferdinánd (volt Kos«uth-utca) 13 «zám a&t'i 
és a Bárány-vendéglő. Értekezni lehet a 
Gönczy Gábor dr. ügyvéd, kollégiumi 

jogtanarsoB irodájában. 

Árverési hirdetmény. 
Moiăreni (Malomfalva)  korcs-

mája, szatócsüzlettel és lakással 
1926 január 27-ikén dálelAtt 9 
«rakor a község házánál legtöbbet 
Ígérőnek n árcius 1-tól következő 
3 évre haszonbérbe kiadatik. 

Kikiáltási ár 6'JOO leu, 10% 
bánatpénz. A feltételek  a község 
elöljáróságánál ír egtudhatók. 

Morăreni, 1926 jan. 5 én. 
Notar : Primar : 

Csomor G. Bálint Mihály. 
Smu M a c mangalica-KanoK cladőK. 
M L = = = f =  5ccucni - UÍ5z€Kcly 

Hurvay. 

E l a d ó . 
Az összes butOTaktáram kész-
letét mélyen leszállítod árakon 
kiárusítom, ahol a legmodernebb 

háló- é s ebédlő-
s garn i túrák s 

vásárolhatók. Plüs ebédlő dívá-
nyok nagy választékban kapha-
tók. — Továbbá oksóbb festett 
bútorok és szekek is kaphatók. 

Megrendeléseket bármily kivitelben 
elvállalok: 

Balázs Károly utóda 
kész butorraktára 

Odorheiu, Bul. Reg. Ferdinánd 27 sz. 

Vásznak, pap- „ 
lanok, bál ruha-
ujdonságok, férfi 
öitönyszövetek 
legolcsóbban 

HIRSCH RUDOLFNÁL 
szerezhetők be 

Reg. Carol (Orbán Balázs)-utcai 
lakásomat átcserélném 3 szoba 
konyhával bent a város közt. 
iirokyÁgoston. 

x Kőház, 2 szoba konyha, pin 
ce. kerttel eladó Str. Coşea (Attila 
u»ca) 12. sz. ». Értekezni lebet ugyanott. 
Nr. 3069-925 Cf. 

Extract din publicaţiune de 
licitaţie. 

In crerea de executare farú  ă de 
urmăritorul Elekes Dominic advocat, 
Judtcă'oria a ordonat 1 citeţ unea ex^ 
cu'iouală îo ce piveş'e imobi'ele aitu 
ate în comuna Ruganeşti, circumscrip 
ţia Judecătoria ocolului Cria ur, cu 
prinse îa cf.  a comunei Ruganeşti Nr. 
prot cf  208 Afl  ord pe porţiunea lui 
Iosif  Pa1 Nr de topogr. 1314/2 (1/5 
parte) 480 lei preţ de stneare. Af 
ord. pe porţiunea lui Josif  Pál Nr. de 
topogr. 1325 (1/5 pirte) 360 lei preţ 
de strigare, Af3  ord. pe porţ unea iui 
Iosif  Pal de top. 383 (1/5 parte) 40 lei 
preţ de strigare Af4  ord. pe porţiunea 
!ui Iosif  Pal de top. 335 (1/5 parte) 
130 lei preţ de strigare porţiunea lui 
Iosif  Pal de top. 385 (1/5 parte) 130 
iei preţ de strigare Af5  ord pe por 
ţiunea lui Iosif  Pal de top. 386 (1/5 
parte 170 lei preţ de strigare Nr. pror 

cf  215 A+2 ord pa pott unea JuiIo"f 
Pal de top. Nr. 314 (1/5 parte) 720 
lei preţ de strigare A|3 ord pe por 
ţ unea lut Iosif  Pal de top. Nr. 315 (1/5 
parte) 8000 lei preţ de strigare, A+4 
ord pe porţiunea lui Io«if  Pal d« 
top Nr. 381 C/5 pirte) 20 lei preţ 
de strigare, A +5 pe porţ unea lui Io-
sif  Pal de top. Nr. 384 (1/5 parte) 
60 lei preţ de strigare, Af6  ord porţi-
unea lui Iosif  Pal de top. Nr. 388 (1/5 
parte) 30 lei preţ de strigare Af7 
ord pe porţ unea Ini Iosif  Pal de top. 
Nr. 674, 675, 676 677 (1/5 parte) 
2508 lei preţ de strigare, Af8  ord pe 
porţiunea lui Iosif  Pal de top. Nr. 799 
(1/5 part?) 2100 lei preţ de strigare 
Af  10 ord pe porţiunea lui Iô if  Pal de 
top. Nr. 813 (1/5 parte) 990 lei preţ 
de strieare Af  12 ord pe perţiuoea lui 
Jos;f  Pal de top Nr. 892 (1/5 parte) 
960 lei preţ de strigare Afl4  ord pa 
porţiunea lui Iosif  Pal de top. 1072/4 
(1/5 parte) 470 lei prtţ de strigare 
Afl5  ord pe porţ'unea lui Iosif  Pul de 
top. Nr. 1072/5 (1/5 partea) 1000 lei 
preţ de strigare Af  16 ord pe porţ unea 
lui Iosif  Pal de top. Nr. 1272/6 (1/5) 
parte 20 lei pnţ de strigare A+20 
ord pe porţiunea lui Iosif  Pal de top 
60, 61, 62 63 (1/5 partO 1840 lei 
preţ de strigare Af21  ord pe po1 ţi-
unea lui Iosif  Pal de top. Nr 8Í2 
(1/5 parte) 370 lei preţ de strigare 
Af22  ord pe porţ uiea lui Iosif  Pal de 
top. Nr. 1346 (1/5 parte) 1460 lei 
preţ de strigare Af24  ord pe porţiunea 
lui Iosif  Pal de top. Nr. 1072/1 (1/5 
parte) 30 lei preţ da strigare Af25 
ord pe porţ unea lui Iosif  Pal de top. 
Nr. 1072/1 (1/5 parte) 30 lei preţ pe 
strigare Af25  ord pe porţ unea lui Io-
sif  Pal de top. Nr. 1072 (2/16 parte) 
190 lei preţ de strigare Af26  ord pe 
potţ uue» lui Iosif  Pal de top Nr. 1072/3 
(1/5 parte) 68 lei preţ de strigare Af28 
ord pe porţiunea Iui Io«if  Pal de 
top. Nr. 877 (1/5 parte) 1030 lei pnţ 
de strigare Af29  ord pe porţ unea lui 
Iosif  Pal de top. Nr. 901 (1/5 parte) 
210 lei prtţ de strigare Af30  ord pe 
porţiunea lui Iosif  Pal de top. Nr. 
1316 (1/5 parte) 620 lei pnţ de síri 
sare Af32  ord pe porţiunea lui Iosif 
Pal pe top. Nr. 1342 (1/5 parte) 180 

lei prfţ  de strigare A+33 ord pe por 
PO'ţuuea Iu' Iosif  Pal tl« top. Nr. 
669/2/2 (1/5 parte) 320 lei preţ de 
strigare Af34  ord pe porţ unea lut Io-

Pal d» top. Nr. 670/2 671/2 672/2 
673/2 (1/5 pirte) 5030 lei prtţ de stri 
e»re Af37  ord p» porţ unea lui Iosif 
Pal de top Nr. 669/1 ' (1/5 pirte) 160 
lei preţ de strigare Af35  ord pa por 
ţ unea ui Ios'f  Pal de top. 1313 (1/5 
pirte) 2180 lei preţ de strigare Af38 
ord pe porţiunea lui Iosif  Pal da top. 
1314/1 (15 parte) 440 lei preţ de stri 
gare Af39  ord pe po>ţ unea lui Iosif 
Pal de top. Nr 1345 (1/5 parte) 100 
iei pnţ de strigare A+40 ord pa por-
ţ unea lui Iosif  Pal de top. Nr. 1335/3 
(1/5 psrte) 310 lei pnţ de strigare 
pentru încasarea crearţn de 15000 lei 
capital interese de 5°/o de la 28 Apri 
lie 1925 ppese de protest şi de tx cu 
tare de 2055 lei 25 bani fixate  pâuă 
acum spese de 582 lei 90 bani fixaie 
acum pentru cererea de licitaţ une, pre-
cum şi pentru ucasarea creanţei de 
2717 lei capital şi accsorii a lui Io 
sif  Pal şi soţia Nemes Susana 500 lei 
capital şi pccesoni a lut Péteifi  Albert 
advocat. 1483 lei capital şi accesorii 
lui Pal Samuila 1095 lei capital şi 
accesorii a lui Dr. Fazakas N colae 26 
lei capital şi accesorii soţ a lui Bene 
delfi  Danila că?c Iiiss Ana 330 lei ca-
ptai şi accesorii Cassa de pătrare a 
jud ţuiui Odorheiu cu sû ţ nerea uzuf 
ruct viager intabulat. îa favoarea  Kiss 
Frai ţ sc senior Iosif  Pal soţia Meones 
Susana. Licitaţunea se va ţ ne în ziua 
de IO Martie 1926 ora 9 la casa 
comunala a comunei Ruganeş'i. Imo-
bilele ce vor fi  licitatea nu pot fi 
dute pe un pr-ţ mai m c decâf.  jumă 
tate ş intraviiian doua treimi din 
preţui de strigare. Cel cari doresc să 
liciteze sunt datori fă  depoziteze la de 
legatul judecătoresc 10°/o din prtţaide 
strigare drept garanţie îa numerar sau 
ÎQ efecte  de cauţie socotite după cur-
sul fixat  îo § 42 legea LX. 1881 sau 
tă predea aceluiaşi delegat chitanţi 
constaoăod depunere judecă oreşte pre-
alabilă a garacţ'ei şi să semneze con 
diţiuoile de lioitaţ;e (§ 147 150 170 
legea LX 1881 § 21 legea XL 1908) 

Dacă nimeni nu oferă  a»ai mult, 
cel c»re a oferit  pentru imobil un prtţ 
ma< urca de cât cel de strigare este 
dator să iutregească imediat gararţia 
fixate  conform  procentului ce a oferit 
(§ 25 XLI 1908). 

Cristur la 4 Noemvrie 1925. 
Dr. Demeter m. p judecător. 

Pentru conformitate 
Iiörinczy expeditor. 

No. 10—926 comp. 
Invitare 

la adunarea generală 
a Composesoratului Orăsenesc din 

Odorheiu 
cere va avea loc îa ziua de 21 Februarie a c. 
la ora '/23 d. a îo loca'ul de restaurant lui 

Barkóczy Albert. 

—— Programă: —— 
1. Deechidere pr< şedir ţiala 
2 R<port despre anul trecuta 
3. înaintarea conturilor şi bi'arţului din acul 

1925, acordarea de-ră cărei. 
4 Stabilirea bugptului pentru anul 1926. 
5. Eventua'e prnpunpri; cari îa conformitate 

cu statutele î > timp de 48 ore înaintea 
«dur ă-ii generale sunt a se dfclara  pre-
şîdintelui 

Odorheiu. la. 14 Ianuarie 1926. 
Schwarz Mihály» 

secretar. 
Hlatky Miklós, 

presedint. 

Sz. 10-926 bözb. 
Meghívó 

az Odorheiu városi közbirtokosság 
f  évi február  hó 21-én délután fél  3 
órakor a Barkóczy Albert vendéglője 

helyiségében tartar dó 

közgyűlésére. 

1. Elnöki megnyitó. 
2 Jelen'és a mult évről. 
3. Az 1925 évi zárszámadás és mérleg elő-

terjesztése, a felmentés  megadása. 
4 Az 1926 évi költségvetési előirányzat meg-

állapítása. 
5. Esetleges indítványok, melyek szabályren-

delet értelmében- a közgyűlést megelőzőleg 
; 48 órával az elnökséghez bejelentendők. 

Odorheiu, 1926 jaa hó 14-éD. 
Schwarz Mihály, 

b. jegyző. 
Hlatky Miklós, 

b. elnök. 

Házeladás. 
Cristur—Székelykereszturon a 

főtéren  fekvő  emeletes ház üzlet-
helyiséggel és raktárral, valamint 
négyszobás lakással, mellékhelyisé-
gekkel és kerttel önkéntes nyilvános 
árverés utján eladatik Cristur—Szé-
kelykereszturon 1926 évi január 
hó 26-án d. u. 2 órakor. Kikiáltási 
ár ÖUO.OOO leu, bánatpénz 10%, 

Bővebb felvilágosítást  ad : 
Z i m m e r m a n n O t t ó dr . , . 

ügyvéd Segesvár. 

Eladó ház. 
A Principesa Maria (volt Szent Imre)-utcában a „Mé-

hész Egyesület" volt háza két lakrésszel, összesen 7 szobával, 
2 konyhával és mellékhelyiségekkel. B háznak hat bolthaj-
tásos, tégla padlója, teljesen száraz, s igy mindennemű 
raktárnak használható pincéje van. 

Az udvaron van még egy különálló cseréppel fedett 
három szobás jókarban levő faház,  mely a telekkel együtt 
adatik el. — Tudakozódni a kiadóhivatalban. 

friss  teavaj, hámozott sárgaborsó és mindennemű száraz főze* 
lék, paradiesom és másfajta  konzervek, sajtok, esokoládé 
különlegességek HIRSCH IGNÁC füszerkereskedőnél  kaphatók. 

A n g o l t e á k b a n n a g y választék:-


