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Csodálatos 
és sokszor végzetessé vált betegsége a 
•agyarnak a széthúzás. Hány kataszt-
rófája  a magyar történelemnek kelet-
kezett abból, hogy ezt a betegeéget 
sem tudta magában legyőzni. 

íme, hét évig egyek voltunk a tű-
résben, a szenvedésben, a nyomorúság 
tehetetlenségében s most, hogy a köz-
igazgatási választások által teremtett 
kedvező helyzetben hirtelen levegőhöz 
jutottunk: egyszerre hátat forditunk 
egymásnak, mindenki vezér akar lenni, 
mindenki cselekedni akar a maga szét-
húzó esze vagy szenvedélye ezerint: 
kitört a régi magyar betegség, a mor 
bas hungaricu8. 

Aztán, ha vesztett ügyünk lesz, ha 
ismét elbukunk, mikor még alig tnd 
tunk talpra is állani: akhor majd te 
ren a szenvedések verejtékével áztatott 
magyar lélek talaj költőt, aki újból 
megírja sirversünket: 

„Hajh! s ext visszavonás okozá mind, 
8 dur»a irigység... 

S akkor megint egyek fogunk 
lenni.... 

De nem addig van I A letűnt szá-
zadokban a magyar nemzetnek akkora 
tárháza volt a nemzeti dicsőségekből, 
történelmi nagy tettebből, világot verő 
királyainak a közművelődés, az erkölcs, 
a szellem, a haladás javára gyümöl-
csöztetett lelki értékeiből, nagy fiainak 
szellemi és anyagi javaiból: hogy ak 
kor Croesusok lehettünk a nemzeti erők 
pazarlásában s bár a széthúzásnak ak-
kor is nsgy temetője lett Moháct.: da 
nem tudtunk annyit veszíteni, ami e 
kincsesházból pótolható ne lett volna. 

De a történelem kereke nagyot for 
dult! Multunk kincsesházából csak szel-
lemi javaink vannaft  meg, melyek a 
régi dicsőségből csak vékony szálakon 
szivhatnak táplálékot és e szellemi ja 
•ak védelmében már a végvárakba szo-
rultunk. Rettenetes egyenlőtlen harc 
ban állunk hét nehéz esztendő óta e 
végvárak körül s a Hiedelemben 
egyedüli  fegyverünk  az összetartás. 
Szentségtörő, aki ezt a fegyvert 
akarja csorbítani. 

Harcunk kedvező fordulatot  nyert. 
Kis csapatunk összetartásának ereje 
értékké lett a bel- és külpolitika ese-
ményei folytán.  A külvilág ráeszmélt, 
hogy béke nélkül nincs élet még a 
győző államokban sem és ráeszmélt, 
hogy a világbéke a kisebbségi kérdés 
kedvező megoldása nélkül lehetetlen. 
Az erősebb erdek tehát nyomást gya 
korol azokra a nálánál kisebb erőkre, 
melyek a kisebbségi érvényesülés utjá 
ban állanak. Bent a hatalom kinálja 
vissza az elkobzott jogokat a magyar 
aignak. Miért? Ne figyeljük,  hogy mi 
érdek vezeti őt. Nézzük azt, hogy mit 
kiván azokért tőlünk?  Semmit! Semmi 
lemondást, feladást  vagy megalázást 1 
El kell tehát fogadnunk  a fehér  zász-
lót, amelyet az a román politikai párt 
hoz felénk,  amelyik ma a tényleges ha-
talom ura, amelyik tehát ura már eb 
ben a pillanatban Ígéretének. Hogy mit 
ér ez igéret? Ne tagadjuk meg kishi-
tüségünkkel magyar jellemünk egyik 
alnpvonésát: a jóhiszemű bizalmat. 
Minden  Ígéretet  meg lehet szegni — de 
ha ezt az Ígéretet  megszegik:  akkor  lesz 
még csak nagy a mi diadalunk,  mert 
akkor  a liberális  kormány  olyan er 
kölest  vereséget  szerezne magamagának: 
amelynek  vesztesége felmérhetetlenül  fogná 
gyarapítani  a mi erkölcsi  tőkénket! 

P.dig ez a tőbe ma egyedüli kin 
esünk, ez nemesiti meg küzdelmünket, 

erről tud a nagyvilág, a külföld,  a nép 
szövetség, ez fogja  megteremni neküuk 
a szenvedéseknek egyszer csak kiapadó 
ideje után a boldog élet gyümölcsét: 
ez és semmi más! Ezért kell nekünk 
ezt egyedüli fegyverünkkel,  az össze-
tartással hősiesen és Önfeláldozással 
védenünk. S mit kiván ma az áldozat-
készség? Csak egy kis lemondást. Le-
mondani most a személyes ellenszenv, 
a - gyűlölség, a hiúság, a szerzési 
vágy, az egyéni érdek csábjairól! Ezekre 
a magyarbág ma nem pazarolhatja erőit. 
S aki ma nem tudja legyőzni magában 
a régi magyar betegséget: annak a 
számára nem lesz mentség kisebbségi 
történelmünkben, mert közkincsünket 
rabo'ja meg 

Magyarok I Ti még nem tévelyed 
tetek meg, csak beszívtátok a méreg-
keverők mákonyát. Rízkodjatok fel  az 
álomból, amely ostoba csábk épeket mu 
tat nektek, hagyjátok a széthúzást 
azoknak a szerencséseknek, azoknak a 
gazdagoknak, akiknek telik erre, mi 
szegények vagyunk, ölelkezzünk egy 
mással ösize, mert megértjük egymás 
szivdobbacását! 

Ugy áldjon meg mindnyájunkat a 
mi Istenünk! 

Egy érdemes férfin  ünneplése 
— Kovács Mihály nyugalomba vonalt. — 

Parajd község érdemes tanitója. 
Kovács  Mihály  áll. igazgató -tanitó 47 
évi szolgálat után, munkamezejéről tá 
vozva, nyugalomba vonult. Ez alkalom-
ból a parajdi kulturbörbe tartozó ta-
nitótársai és a község lakosai január 
hó 31 én felemelő,  szép bucsuünnepélyt 
rendeztek a távozó tanitó tiszteletére. 

A tanitó érdemes működése min-
dig rajta hagyja bélyegét, vonásait 
nípe életének összes erkölcsi éB gaz-
dasági megnyilvánulásain. Kovács Mi' 
hály 47 évi egy helyen való működé 
sén is mindig meglátszott a hivatott 
népnevelő céltudatossága. Olyan tanítói 
itüködést teljesített, amely valóban 
mintaképa lehel minden tanítónak és 
tanítótestületnek. Tanítói tevékenysé-
gét nem szorította csupán az iskola 
falai  közé, de hivatásos oktató mun 
kája után ott volt községe társadalmi 
életében, annak irányítója, a legtöbb 
társadalmi szervezkedés, gazdasági 
alakulat indítványozója, a megvalósítá-
sokban kijárója és szervezője, s a to-
vábbi működtetésben mindig őrtállója. 
Igy és az ;ilyen irányban végzett is-
kolai és társadalmi működése révén' 
érhette el, hogy községe a „Sóvidék" 
elsőrendű kulturközpontja lett; s ugy 
kulturális, mint gazdasági téren na-
gyon szánbaveendö eredményekkel 
gazdag e község értelmes lakossága. 

A kulturális alakulatok, szociális 
szervezetek egész sorozata fűződik 
Kovács Mihály nevéhez. Főtörekvéae 
volt, hogy népének szivét-lelkét ne 
messé tegye, azt gazdaságilag meg-
erősítse. E célból az elemi oktatás 
intenzivebbé tétele végett egy 6 tan 
termes iskolát (igazgatói lakással) épít-
tetett, azt modernül felszereltette;  ez 
zel kapcsolatosan egy gazdasági minta-
faiskolát  tartott fenn  ; méhészkedett; 
az ifjúság  számára egyesületet alakí-
tott és vezetett; a község felnőtt  la-
kossága körében pedig népkönyvtárat, 
dalárdát, tüzoltóegyletet, műkedvelő 
társaságot, gazdakört, hitelszövetkeze-
tet, fogyasztási  szövetkezetet létesít-
tetett, s miedenik mellett ott állott 
annak megerősödéseig. Lagjelentősebb 
tevékenységei egyike, mint az akkori 
Székely Társaság titkárának: a Kis-
Küküllő - völgyi vasul felépítésénél 
való fáradhatatlan  jövés-menése. Amint 

ez készen lett, egyszerre fellen-
dült Parajd és az egész Sóvidék gaz-
dasági élete, msiy azután magával 
hozta a Marosvásárhely—Parajd közötti 
keskanyvágányu vasút kiépítését is. 

Azonban ezenkívül hivatali főnö-
kei is mindig a legteljesebb mértékben 
ismerték el pontos és kifogástalan 
működését; a magyar közoktatásügyi 
minisztérium, illetve a Magyar Tudo-
mányos Akadémia a magyar néptani-
tót érhető legmagasabb kitüntetéssel 
— 1000 koronás Wodiáner dijjal — 
honorálta tanítói és népnevelői mun 
kásságát. Oly nagy kitüntetés volt ez, 
melyet valóban csak az arra kiválóan 
érdemesek nyerhettek el, hiszen a Ta-
nítók Orsz&gos Szövetsége adta ezen 
kitüntetéshez a szakvéleményt. Az im-
périum változván, a román állam tan 
ügyi exponense is megbecslilendőnek 
ismerte el az érdemes tanitó magasz 
tos népmlvelői munkáját s a bucsu-
ünnepélyen a legteljesebb elismerését 
és tanügyi munkásságáért köszönetét 
fejezte  ki. 

De élénken él népe lelkében is a 
szeretet, a hála és tisztelet nagyérdemű 
jóltevője iránt. Ott van az ünnepélyen a 
tanitói kultúrkörrel mindenki, aki csak 
beférhet  a nagy színházterembe, hogy 
tisztelete, szeretete és nagyrabecsülése 
jeléül átadhassa fa  szive mélyén fa-
kadt virágszálat ai ünnepeltnek. A 
szebbnél-szebb énekszámokkal, beszé-
dekkel és szavalatokkai gazdag ünnepi 
műsor végeztével következett a leg 
meghatóbb jelenet, midőn az ünnepelt-
nek, három angyal által tartott, élet-
nagyságú, megkoszorúzott képe alatt 
iskolás gyermekek vonultak el üdvözlő 
és búcsúbeszédet mondva. E lélek-
emelő ünnepélyt pedig 120 terítékes 
bankett követte, melyen pohárköszön 
tőkben sorakoztatták még tovább a 
távozó tanitó eléggé számba sem Ve-
hető sok érdemét. 

Öröm és büszkeség tölti el az 
emberi lelket, midőn az egyszerű hi-
vatali működésben is ilyen felemelő 
eredményeket szemlélhet. Buzdítás, 
bátorítás kell, hogy legyen a Kovács 
Mihály tanítói és társadalmi működése, 
elsősorban /tanítótársai, másodsorban 
a nép körében élő' minden intellektuális 
egyén számára," hogy megnyerhessük 
az egész vonalon minden községünk-
ben, amit Parajd már régen élvez bi 
tünő tankója, első kulturmunkáoa, 
megszakítást nem ismert működése 
révén. Ha ma nehezebbek is a viizo 
nyok a hasonló tevékenységre, de ezt 
a buzdító példát egy percig sem sza-
bad szemünk elől téveszteni, mert az 
akarás és arravaló reánevelődés min-
den nehézségen át tud hatolni. 

Üdvözöljük Kovács Mihályt, a ma-
gunk részéről is s a jól végzett munka 
után, kellemes nyugdíjas pihenő na-
pokat kívánunk. 

Aktiv működése szolgáljon min-
denkinek példaképül! 

Közgyűlési meghívó. A Jóté 
kony Nóegyesülec elnöksége közli az 
egyesület tagjaival, hogy az 1925 polgári 
év elszámolása végett f.  hó 21 én (va 
sárnap) d. u. 4 órabor rendes közgyű-
lést tart a ref.  kollégium tanácskozó-
termében. A közgyűlés tárgya a szo 
kásos évi jelentéseken kivül, a jubi 
leum elszámolásának bejelentése, a 
jubileumi emlékkönyv szerkesztőjének 
kijelölése. Egyetemi hallgatok segélye 
zéfce.  Kérések. Bejelentesek. Iaditvá 
nyok, interpellációk. Tekintettel a Bok 
és nagyfontosságú  tárgyra a tagok 
nagyszáau megjelenését kéri az el-
IiÖBBég. 

Népgyűlést 
hívott össze városunk polgáraiból a 
Magyar Párt helybeli tagozata 8-ikán, 
hétfőn  délelőttre a Bukarest-szálló 
színháztermébe, azzal a céllal, hogy a 
választókat a közigazgatási választá-
sokra vonatkozólag a kormánnyal, il-
letve annak helybeli exponensével foly-
tatott tárgyalások és megállapodások 
felöl  tájékoztassa. Nagyszámú választó-
polgár jelent meg a gyűlésen, mely 
mindvégig impozáns rendben, megfelelő 
komolysággal folyt  ie, s melynek ered-
ménye volt az egyhangú állásfoglalás 
a szombaton este beadott — lapunk-
ban már közölt — jelöiti lista mellett. 
A gyűlésen, melyet Vajda Ferenc es-
peres tagozati alelnök nyitott meg, 
megjelent Andreisş prefectus,  Tana-
sescu képviselő, volt államtitkár, s még 
többen a helybeli román hivatalos és 
vezető körökből. 

Vajda esperes a helyzetet magvas 
rövidséggel ismertette, vázolván a meg-
egyezés várható előnyeit. Hangsúlyozta 
az egység és összetartás mindenek felett 
valő jelentőségét, majd felkérte  Sebesi 
János dr. volt alispánt a tárgyalások 
és megállapodások részletesebb ismer-
tetésére. S-ibesi János ismertette a kü-
lönböző román pártokkal folytatott 
régebbi megegyezési kísérleteket. 
A csúcsai paktumtól remélt elő-
nyök megvalósulását a magyarság mos-
tanig hiába várta, mert a megegyezést 
kötött Averescu párt nem tudott kor-
mányra kerülni, s kormányra jutása 
teljesen bizoaytalan. Ebben a helyzet-
ben a magyarság csak a mai kormány-
tól várhatta sorsa javulását, s ha a 
párt központi vezetősége a dolog ala-
pos mérlegelése után a megegyezést 
jónak és szükségesnek találta, a veze-
tőséget ezea az uton a magyarságnak 
bizalommal és egységesen követnie kell. 
Az egység ma mindennél lényegesebb 1 
A kik ez ellen tesznek, tudva, vagy 
tudatlanul, a helyzet valóságos isme-
rete nélkül, ellenségeink céljait seg'tik 
elő. Viszont igazi eredményt csak ak-
kor remélhetünk, ha egyetértésben já-
runk el, követve vezéreinket, kik a 
tárgyalásoknál szintén egységesek vol-
tak. Nem kell tehát hangzatos jelsza-
vak által félrevezettetve  olyan vezető-
ket követnünk itt sem, kik ügyeinket' 
sem ismerik, nem ide valók, s őket 
bizonyára nem a mi érdekünk önzetlen 
szeretete irányitja, mig a mi vezetőink 
Baját bizalmunk folytán  vannak helyei* 
ken, 8 ha elhagynók, meghazudtolnék 
őket, aligha lennének masokkal megfe-
lelően helyettesíthetők. 

Pál István prelátus, szanátor szin-
tén a megegyezés mellett, a közös IÍB-
tával való szavazásra buzditva, szólalt 
fel.  A megegyezés szükséges volt, hogy 
jogos igényeink az országos politiká-
ban is reálizálhatók legyenek. Így majd 
helyi ügyeinkbe is irányitólag — és pe-
d'g kellő hozzáértéssel — tudunk be-
leszólani. 

Jodál Gábor dr. széles áttekintés-
sel és erős logikával foglalta  perspek-
tívába a napirenden levő kérdéseket. 
Étes külömbséget tett a felelősen  (hi-
vatásból) és felelőtlenül  politizálók kö-
zött. A kormány vo't az első, mely 
kitárt kézzel adott megfoghatót  a ma-
gyarságnak, ezt el kellett fogadni.  A 
kritizálok akkor jöjjenek, ha majd az 
idő kideríti, hogy a vezetőség lépéso 
helytelen volt; addig egy fronton  kell 
maradnunk. A kormány ígéretei kötik 
az esetleg jöhető későbbi kormányokat 
is; ahahdáscsak felfelé  történhetik. 

Hasonló értelemben szólott Sz. 
Szakát» Péter vármegyei pártelnök ie, 
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visszapillantást vetvén a régebbi po-
litikai megbeszélésekre, a a csúcsai 
paktum ügyére is, melynek megvalósi-
t ása a hosszas várakozás után sem kö 
vetkezhetett el. Nagy János az iparosság 
részéről szintén lelkes szavakkal buz-
dít a közös listával való szavazásra, s 
helyesli a lista összeállítását. 

Ez egyhangú véleménynyilvánítá-
sok után fetozólalt  Andreiaş prefectus 
is. A magyar párt vezetősége, szerinte 
is, bizonyára jól megfontolta  állásfog-
lalását. Az általános megegyezés, mon-
dotta, egy itt régóta meglevő baráti 
fiszonyt,  egyetértést szentesitett, mely 
remélhetőleg, ezután is fenn  fog  ma-
radni, sőt szilárdulni. A választáson 
feltétlenül  csak a magyar párt és a 
kormány közös listája diadilmaskodba-
tik. Ezután ismét Sebesi János dr. 
szólott, meggyőzően bizonyítva a párt 
vezetőségének jóhiszeműségét, okos kö-
rültekintését, s fejtegette  a megegye 
zéssei megindított reális politizálás elő-
nyeit. 

Majd kérdést tett, hogy a jelenle-
vők a közös listát elfogadják-e?  Erre 
általános, lelkes helyeslés felelvén,  Vajda 
esperes a gyűlés egyhangú határoza-
tául ezt kimondotta, s további egyet-
értésre buzdítván: a gyűlést bezárta. 

Levél a szerkesztőhöz. A vá 
rosbau vaiék a napokban. Dolgaim el-
intézése után az utcán ícsorogva, a 
házak falára  ragasztott kisebb nagyobb 
cédulák kapták meg figyelmemet.  Ahán, 
a választás, a községi választás ideje 
közeleg. Egyik is, a másik is igazát 
vitatja; s közben észre veszem: súlyra, 
hosszra és értékre taksálják az embe-
reket. Ez nem nekem váló levegő —: 
föl  a havasokra s amíg itthon másokat 
kell szét válasstani,  vagy kérlelni, bé-
kíteni, eddig én választok levágásra 
alkalmas fát.  Futtában írom rövid le 
velem, Tekintetes Szerkesztő Ur, míg 
anyjukom a Hókát, meg a Csillagot a 
szekér elé fogja  — ebben is segít, az 
istenadta — s levelem ezért olyan 
kurta, mint a nyul farka.  Sietnem keli. 
A szavazásról, szavalásról valahogy 
eszembe juta ehejt hamarjában, hogy 
a menekülés alatt Budapesten segélyt 
fölvenni  ballagtunk anyjukonamal a régi 
országházhoz. A följáró  lépcsőjén gug 
golt egy öreg székely asszony. „Hallá e, 
földi,  itt osszák-e a segédöt  — kérdi 
tőlem szomorkodva. „Segédöt nem, de 
segélyt,  azt itt osztanak a menekültek-
nek" — mondottam jóakarólag. „Azt, 
azt, a segédöt"  — szólt. Párszor jár-
tam még segélyt felvenni  s az öreg 
asszonyt tarisznyával a hátán mindig 
ott látám, akkurátuson ugy ülve, mint 
előző nap, de nem voltam képes vela 
segélyt mondatni, ő állhatatosan segédöt 
fölvenni  járt s akart járni még akkor 
is, mikor már mi régen itthon valánk. 
Végtére is azzal kellett hazatessékelni, 
hogy már hsza mehet, itt nem oszta-
nak több segédöt.  A szavazásról is volna 
egy megjegyzésem. Sok atyámfiától  hal-
lottam ugy ünnepélyen : milyen szépen 
szavazott Pista komám fiúgyermekei 
Mondám is neki melegibe, hogy nem 
szavazott,  koma, de szavalt.  „Jól van, 
jól szavazott" bosszantott a koma. Óaeki 
a szavalat Bzavazás maradott tovább is 
— éppen mint ahogy az öreg asszony-
nak a segély,  mindig segéd  volt. Most 
azon tűnődöm, vájjon atyámfiai  nem 
tévesztik-e össze ezt a két szót és a 
szavasás helyett szavalni mennek az 
urnához 1 Mert hát a választási törvény 
olyan eljárást irt elő a szavazás mi-
kéntjére nézve, hogy még nadrágos 
ember is kösse föl  a — nadrágját, hogy 
azt el ne vétse. Csak azért mondám 
ezt, mert — ezt a törvényt neon írás-
tudó embereknek csinálták. Vagy tán 
készakarva kacskaringózták ki ugy, hogy 
azt székely testvéreim meg ne értsék 
s igy mentői több voks kerüljön papír 
kosárba. D9 nete ne 1 Ehejt hallom, 
hogy a választói névjegyzékből kifelejt 
tének s már tán bizhatom, hogy az 
adókönyvből is ki fognak  felejteni  1 
Mán bögyös nel Tisztelettel üdvözli 
Szerkesztő uramat: Egy öreg székely. 

A filharmónikusok  jövő heti 
próbaprogrammja : hétfő  : Ripp, Lis 
beth, Van der Bilt, Katrina, kedd : 
zenekar, Alis, (III. felvonásból)  és 
Ripp, szerda: I. II. falvonás  szöveg-
próbája, karral együtt, csütörtök: 
mint szerdán, péntek: zenekar és I 
és II. felvonás  összes szereplői ének 
karral együtt, szombat: III. felvonás 
összes szereplői (szövegpróba). 

Választási apróságok. 
őszbe csavarodott fejű  székely 

hirdeti nagy garral, hogy ő csak az 
ellenzékkel tart, mert néhai jó édes 
apja is mindig azt hajtogatta, fiam, 
légy ellenzéki, mert csak igy lehet ki 
vívni hazánk függetlenségét. 

Egyik demokrata jelölt nagy han-
gon hirdette, hogy ezentúl senkinek 
Bem kell városi adót fizetni,  ha őket 
megválasztják, a egyben ígérte, hogy 
sáros utcájának két oldalán széles 
aszfalt-járdát  készittsttet. — És mi-
ből lesz az kifizetve,  ha a városnak 
nem lesz jövedelme ? — Hát hitelbe 
csináltatjuk, volt erra a kérdésre a 
felelet. 

Azt mondják, egyik demokrata 
jelölt, ki többek közt nem nagyon ért 
az irás mesterségéhez, nagyban tanulja 
az ABC. t hátha még polgármester is 
lehet belőle. 

Azt mondják, a szentegyházaafalvi 
gazdák megígérték egyik demokrata-
jelöitnek, hogy megválasztása esetén 
beszállítják tiszteletére a város tüzifa-
szükségleiét. 

Azt mondják, az az igazi demok-
rácia, amelyben a legegyszerűbb em-
ber is helyet talál, — nem igaz, az 
az igazi, a hol öt ember izzad egy 
mondat helyes leírásánál. 

Azt mondja egyik szombatfalvi  de-
mokrata jelölt, hogy falusfelei  boldo 
gok lehetnek, mert közöttük sok a 
„demárkációs" jelölt. 

Feljegyezte: Járkáló. 

Ormos Iván: Ökrökkel és 
osil lagokkal. (Versek.) E szűkre 
szabott, hasábos máskor sem sok teret 
engednek irodalmi müvek hosszasabb, 
részetek elemzésére is kiterjeszkedő 
ismertetéséhez, — s a readesnél is ke-
vesebbet most: politika és más télutói 
szezouinuiatságok zajlása idején. És 
sajátságos : e szorultságnak ailg érez 
zük valami nyűgét most, mikor Ormos 
Iván uj verskotetkéjéről fogalmaznék 
mondanivalóinkat. E versek, szorosan 
véve, nem is igénylik (s talán nem is 
tűrnék) az őket sziromról sziromra 
szétszedő, pepecselő kritikai prepará-
lást. Azonban félreértene,  a ki ebből 
Ormos Iván tehetségének, költői pro-
dukciójának csekélylésére következtetne. 
Ellenkezőleg: ő föltétlenül  hivatott te-
hetség, lelkes és meleg s kis könyve is 
megérdemli minden rokonszenvünket 1 
Adyról írták le többször, hogy versei 
kötetbe foglalt  egységükben szebbek 
erősebb képet adnak a költőről, mint 
egyenkénti olvasásuknál. Még határo-
zottabban megállapítható ez Ormos 
Ivánról, ki,nek egyes verseit a maguk 
tartalmát a többitől különzáró versfor-
mák eltérő szerkezete, muzsikája sem 
különbözteti meg. Így aztán alig né-
hol éreznök az átmenetnek valami zök-
kenőjét, ha kötete verseit egyfolytá 
ban, mint ugyanegy verset olvasnók 
végig. Éj ez a zártság, csattanós be 
fejezettségek  nélküli forma  teljesen il-
lik a versek tartalmához, a melyeken 
általában mind ugyanaz a rajongó lel-
kiség, extatikus ember és természet-
szeretet hönpölyög végig... Forró és 
örökké nyugtalan vágy vajúdik e 
fiatal  költő lelkében : megfogni,  átfogni 
az egész világegyetemet, kar lenni, mely 
magához ölelhet, száj lenai, mely ma-
gába csókolhat mindent. Hogy ebben a 
nagy lendületben, széles vágyakozás-
ban — mely maga is bizonyos érte-
lemben : alaktalan — alaktalan, zárt 
ság nélküli a kifejezési  formája  is, 
csak természetes, valamint az is, hogy 
számunkra nem mindig tudja teljesen 
világos értelművé tenni, mintegy tál 
cán szervírozni mondanivalóit. Sokszor 
csak sejtenünk lehet, ami még moBt benne 
is csak sejtelemként él (Még ami a leg 
határozottabb kontúrokkal jelentkezik: 
az a költő erdélyisége. székelység iránti 
.lelkesedése, folyton  felújuló  vissza vá-
gyása a Hargitához, a Küfeüllflhöz,  a 
Budvár alá, a melynek tövében — a 
mit érdekes tudnunk mint kollégiu-
munk egykori növendéke örökké em-
lékezetes időket töltött.),. Ha azonban 
e kötetnek nincs is olyan, a többi kö-

zül kiváló nagy verse, mely lelkünk-
ben erőszakkal is örökre megfészke-
lődnék, sorain át egy mély komoly-
ságu, nemesen érző fiital  költőtehet 
Béggel lépünk közeli és meleg ismeret 
ségbe Euy ködön, hajnali homályon 
keresztül magas csúcs faié  törekvő, áhí-
tatos lelkű vándorral, a ki nemsokára, 
talán már egy két óra multán, ara-
nyos virradatban a tetőre kilép ! — 
(A finom  kiállítású, az aradi Uj Ga-
nius kiadásában megjelent kötetke szer 
kesztöségünk utján is megrendelhető.) 

T. L. 
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A vá lasz tás ra való készülődé 
sak országszerte izgalmas érdeklődés 
mellett folynak,  gyülésezések, plakáthar-
cok, szóviták mindenfelé!  A magyarság 
azonban, egy két kivételtől eltekintve, 
egységesen tart ki a saját vezérei és 
a kormány exponensei által megkötött 
egyezmény alapján összeállított közös 
listák melletti 

Ab első fecske.  A most érke-
zett lapokból jutott tudomásunkra a 
következő, a mi magyarajku megyénket 
különösen érdeklő hir. A temesvári 
prefectus  a sajtó és falragaszok  utján 
közzétette, hogy a mai naptól kezdve 
magyarnyelvű beadványokat is elfogad 
a prefectura  s ezenet éppen ugy elin-
tézik, mint a roaiánnyelvü beadványo-
kat. Reméljük, hogy megyénkben is nem 
sokára hasonló örvendetes hírt közöl* 
hetünk. 

Iskolalátogatás . MajláthGusz 
táv püspök a helybeli róm. kath. pol-
gári leányiskola hivatalos meglátogatá-
sára ebben az iskolai évben is Biró 
Lajos főgimnáziumi  tanárt küldötte ki, 
aki hivatalos látogatását a napokban 
tartotta mag. Nevezett a tanári testü-
lettel tartott értekezleten a legnagyobb 
elismeréssel emlékezett meg az irgal 
mas nővérek szakszerű, odaadó, fá-
radhatatlan munkájáról. 

Halálozás. Kovács  FerencznéWo-
ress Lídia f.  hó 10 én, városunkban, 56 
éves ÍÍórában elhunyt. Kiterjedt és te-
kintélyes rokonság gyászolja; nagy 
részvét mellett temették. 

Etédi  Béláné szül. Kovács Emma 
f.  hó 12 ikén, 70 éves korában, váró 
sunkban elhunyt. 

Id.  Farkas  Mihályné szül. Sala 
Juliánná, 63 éves korában, Agyagfal-
ván elhalt. Nagykiterjedésű tekintélyes 
rokonság gyászolja. 

Barabás Pál timár f.  hó 9 ikén, 
27 éves korában, városunkban elhunyt. 
Kiterjedt rokonság gyászolja; nagy 
részvét mellett temették. 

Visszaállították a korábbi 
munkaidőt az ügyészségen és 
a törvényszéken. Folyó hó 10 tél 
kezdődóleg, mind a két helybeli hiva-
talnál reggel 8 órától d. u 14 (2) órá-
ig tartanak ismét a hivatalos órák. A 
régi rend helyreállítása általában min 
denfelé  megnyugvást keltett és kelthe-
tett, mert a regáti mintára nem rég 
ide is bevezetett uj rend sok elégedet-
lenséggel találkozott, s az itteni vi-
szonyoknak sehogy sem felelt  meg. 
Ezért is történt fölterjesztés  illetékes 
felsőbb  helyre a bevált eddigi időbe-
osztás visszaállítása érdekében. 

Az Oltáregylet f.  hó 8 iki es-
télye a műit számunkban közölt műsor 
szerint nagy közönség jelenlétében folyt 
le. Hartwig dr. előadása, az ismert tö 
megbetegségekről, különösen a tuber-
culosisról, élénk formában  sok hasznos 
tanulságot tartalmazott. P. Bíró Bene-
dek csiksomlyói házfőnökben  igen ha-
tásos, meggyőző világossággal előadó 
szónokot ismerhettünk meg. Bálint Jó-
zsef  szép éneke — Szabó Iius kísérete 
mellett, Mihály Böske melodráma sza-
valata, Dameter János és Papp Mar 
gitka szavalatai mind hatásosan járul-
tak az estély magas nívón való tar-
tásához. 

A rádió, ez a világszerte emle-
getett csodálatos találmány immár be-
vonul, illetve bevonult vármegyénkbe 
is. Az oklándi kaszinóé az elsőség, hol 
az Autobus r. t. készüléke e hó ele-
jén kezdte meg működését, sok érdek 
iödö jelenlétében. A jövő héten pedig 
előre láthatólag, egy készüléket Z. Szé 
kely János lakásán szerelnek fel,  aki 
megkapta a Broadcasting-cég vezér 
képviselőségét. 

Óriási az érdeklődés a Jóté-
kony Nőegylet keddi domioóastélye iránt. 
Siet, fut,  rohan mindenki a ruhához 
szükséges anyagot beszerezni. De jó is 
sietni, mert a nagy kereslet miatt már 
újra kellett a kelmét rendelni, ami már 
iBmét fogyatékán  van. A ki tehát nen 
siet. el késhetik, s a farsang  legsikere-
sebb, befejező  estéjén otthon lesz kény-
telen unatkozni. 

Körtvélyfáy  tanácsos távozá-
sáról terjedtek el hírek ujabban váro-
sunkban. Utána járva, azt a tapaszta-
latot szereztük, hogy a h. polgármester 
közeli eltávozása valóban több, mint 
valószínű, miután illetékes helyről fel-
szólítást kapott, vállalja el Gyergyő 
bzentmikléson a polgármesterséget. Ö 
erre készségét ki is jelentette 8 mint-
hogy az állásfoglalás  mellette egységes-
nek mutatkozik, majdnem bizonyos, 
hogy a népszerű tanácsost városunk 
hamarosan el fogja  veszíteni. 

Tomcsa Sándor 6-ikai karri-
katura estelye ismét bizonyságot szol-
gáltatott e pompás tehetség írásban és 
rajzban vaió kvalitásairól, éles látásá-
ról, ötletességéről. Szehemes formába* 
végigcsipitedte a közintézményeink te-
rén észlelhető hiányokat, ismertebb és 
kevésbé ismert férfiiiuk,  hölgyeink al-
kalmasnak kínálkozó tulajdonságait. 
Telt ház sok derültsége, tapsa hono-
rálta a tehetséges Tomcsa első ilyen 
hosszabb lélekzatü — másfélórás  — 
teljesítményét. 

A leánykongregáció estélye. 
A felnőtt  leányok Maria kougregaciója 
szokásos évi farssngi  estélyét f  bruár 
15 éa este 8 órai kezdettel a főgimná-
zium tornatermében tartja a következő 
műsorral: 1. Kacagó  lányok,  vígjáték, 
1 felv.  Szereplők: Ö*v. Ciorey Domo-
kosé : Kabdebó Annus. L >ányai: Gabi: 
Kfhr  Vilma, Szeréna: Györfy  Szeréna, 
Elza: Péter Rózsi, Matci: Szentes 
Annus, Jutka: Déz«i Bizsi. Bódi bácsi: 
Dronka L^ráad. Berzendí Janö : K»b-
dabó András. Matyi: Tassaly Andor. 
Kertész: Szentes Baedî. 2. Kuplékat 
énekel: X Y. 3. Az élöszobor,  vigjáték, 
2 felv.  Személyek : Marietta szobrász : 
Hana Maeci, Gíuckatera Z l̂ma: Kab-
debó Annus, Terézietta: Bucsi Iiooa, 
Kati: Mihály Bözsi Évi: Tassaly Ma-
riska, Bivalytelky Bjtondaé: Mordáa 
Mari?ka. Böstee: Kflksy  Zsófi,  két 
hölgy : Nagy Vilma és Y. Előadás után 
büffé  Balepti dij tetszés szerist. 

Két csendőrruhába .öltözött 
ember rablómereiíyietérői tett panaszt 
a helybeli századparanc-'uokságaál két 
f  arcádi lakos: Elek István és Elek 
Dénes. Ezek, panaszuk szerint, a ditrói 
vásárból jövet 6 ikán reggelre virra-
dóiig Zetelaka felé  jártak, mikor két 
caendőrruhás fegyveres  eaaber őket, sze-
kerükre ugorva, megtámadta és 2300 
leu pénzüket elrabolta. A vizsgálatot 
megindították, s eddig annyit meg le-
hetett állapítani, hogy az embereket, 
miután szekerükön részegen aludtak, 
s lovaik rendetlenül félrejártak,  az 
oroszhegyi Örs két embere valóban 
feltartóztatta,  s bekísérte a zetelaki 
örsparancsnokságra. Azonban itt, bár 
a valószínűleg: részegségükben elvesz-
tett pénz eltűnését már az odáig való 
uton észrevették, nem fejezték  ki azt 
a gyanujukat. hogy a pénzt tőlük 
csendőrök vették volna el. A nyomo-
zás foly. 

A helybeli unitárius egyház-
község az idei szezonban eisö vállá 
sos eBtélyét mult vasárnap délután 5 
órakor tartotta meg a ref.  kollégium 
imatermében. A termet zsúfolásig 
megtöltő közönség éneke után Bölönj 
Vilmos lelkész mondott tartalmas meg-
nyitó beszédet, röviden ismertetve ez 
estélyek célját. Németh Albert nyug. 
miniszteri tanácsos az ősmagyarok s 
általában az egyes népek tüzimádásá-
ról és a tűz iíánti tiszteletéről tartott 
felolvasást.  A tudományos szempont-
ból is nagyon értékes felolvasást  a 
közönség állandó érdeklődéssel kisérte. 
Tamás Lenke értelmes szavalata, Gaál 
Áron éa Györfy  István szép énekdu-
ettje, Lőrínczy Géza papjelölt drámai 
szavalata, a Gyárfás  Lajos által Ébart 
Andrásné stílusos zongorakisérete mel-
lett hatásoson előadott melodráma s 
végül Varga Béla fülbemászó  haogoa 
előadott s (zongorán Bankő József  ál-
tal kisért) kuruc dalai mind mind 
egy-egy értékes pontjai voltak a mű-
sornak. Bölöoy Vilnos köszönő szavai 
után a közönség éneke fejezte  be a 
felemelő  vallásos estélyt. A legköze-
lebbi estély f.  hó 21 -ikén lesz. 



A „Ripp van Winkle" opa-
r e t t elhalasztása. Minthogy a Haáz 
F. Rudolf  tanár eredeti tervei alspján 
elkészítendő több uj díszlet Megfestése 
sok munkát és időt vesz igénybe, a 
fi  harmonikus társaság választmánya 
kénytelen volt az operett előadásai-
nak idejét egy héttel kitolni, ugy hogy 
az előadások március 4 én, csütörtö-
kön, 6 án, szombaton és 7 én, vasárnap 
lesznek megtartva. A díszleteket Hcr-
mann Gyula városunk jóhirnevü fes 
tője festi,  Haáz tanár utasításai és 
tervei szerint. Az óriási érdeklődést fo 
kozza az is, hogy a társaságnak sike 
rült megnyernie Göllner Piczike tánc-
miivésznőt a második felvonásbeli  tün-
dértáncz alakítására és eltáncolására. 
A fiatal  művésznő a jövő héten Nagy-
váradon a Heymann szinköiben fog 
fellépni  több estén át, d* a filbarmo 
uikns estékre feltétlenül  hazautazik, 
hogy j~-íjon is ragyogtassa pompás mű-
vészetét. 

Köszönetnyilvánítás részvét-
é r t . Minda*okBR,«i, » kik szeretett fiunk, 
illetve testvérünk : Barabás Pál elhalá-
lozása alkalmából mély gyászunkat 
enyhíteni, s temetésén résztvenai szí 
vesbedtek, fogadják  hálás köszönetün 
ket. Különös köszönet Dénes Józsefnek, 
ki scép rigmusos buctusztatót mon 
dott, s a ssombatfalvi  ifjúságnak  áldo-
zatkészségéért. A Barabás család. 

Az Obsitos Felsőboldogfalván. 
A felsőbodogfalvj  ifjúság  ugy erköl-
csileg, mict anyagilag rendkívül szépen 
sikerült jótékonycélu műkedvelői elő 
adással lepte mtg Felsőboldogfalva  és 
szomszédos fcözségai  szépért, jóért, lel-
kesülő köizönségíít, színre hozván jan. 
31 én Bdkonyi Károlynak „Obsitos" 
cimü 3 felvonásosdaljátékát  Helyszűke 
miatt, sajnos, nem foglalkozhatunk  ér-
deme szerint az előadással, bár Mol-
nár Aladár, mint rendező és a darab 
valamennyi szereplője megérdemelné, 
hogy külön külön is dicséretban része 
sitsük, nem különben a helybeli szin-
fónikus  zenekar azon tagjait, akik, Kiss 
Elekkel az élükön a zenét szolgáltat 
t&k s ezáltal is messze föléje  emelték az 
előadást a nugszokot falusi  szinielő-
adásoknak. A riő főszerepeket  Kerekes 
Erzsike. Csiszár I onüa és Jártó Mag 
dus alakították, mig a férfink  közül 
Simó Antalt (obsitos vitéz), Balázs Sán-
dort és Péter Domokost kel) kiemelni, 
de a darab többi szerepi Ai: Pal Berta, 
Csiszár Rózsika, Péter R bi, Biró Da 
mokosné és a kis Molnár Piroska, va 
lamint Orbán Áron, Nagy Gergely, 
Biró Mózes, JózBa László, Nagy Lajos, 
Biró Domokos éB Kerekes Dénes is bá-
mulatos biztonsággal mozogtak a vilá 
got jelentő dtszkákon. Az előadás iránt 
oly na«y volt az érdeklődés, hogy az 
első előadást befejezése  után nyomban 
meg kellett ismételni, hogy azok is, 
akik a teremből kiszorulva, az uton a 
hóban türelmetlenkedtek, kárpótolva 
legyenek. (A mult számból anyagtor-
lódás miatt kiszorult tudósítás.) 

A helybeli róm. kath. egy-
házközség pénztárnoka fölkéri  az 
egyházközség tagjait, hogy az 1925/26. 
évi egyházi járulékokat — tekintettel, 
hogy a második félév  is már március 
elején esedékes — haladéktalanul be 
fizetni  szíveskedjenek. 

A Sociális Misesió vezetősége 
annak közlesét kérte, hogy az uzson-
nákat továbbra is megtartja manka-
délutánok keretében — minden szer-
dán délután 5 órakor a Barkó czy-ven-
déglőben. 

Hólabda-estély. A Sociális 
Misszió Tarsulat hólabda-délutánjai 
nak befejezésképpen  f.  hó 11-én este 
a Bukarest-szálló színháztermében jól 
sikerült hólabda estélyi rendezett, mely 
hangulatosság tekintetében egyike volt 
az idei farsang  legkedvesebb estélyei-
nek. A hólabdás fenyógalyakkai  díszí-
tett színpadra Pál István p. prelátus 
lépett fel  elsőnek s közvetlen, meleg-
hangú szavakban üdvözölte a azép 
számban megjelent közönséget. A Kiss— 
Zárug vonósnégyes preciz és fiaom 
muzsikája után ifj.  Biró Lajos főgimn. 
tauuó szavalt hatásosan, mélyenátér-
zetten, majd Bálint Ignác erős bari-
tonja csendült meg; nagy tapsot arat-
va cigányzene mellett énekelt népda 
laival. A rövid szünet után Csendőr 
Jenci adott elő táncoskupléiiat Bokor 
Györgynózongorakisérete, mellett ügyes 
táncával ezúttal is nagy sikert aratva. 
Demeter János főgimn.  tan. eleven, 
megkapó erővel előadott mouol̂ gja 
teljes dicséretet érdemel. A hármas 

táncos küpléról (Bokor Klári. Keres 
tély, Török) mondanunk sem kell, 
hogy a közkedvelt szereplők személye 
mindenütt csak sikert arathat. Az es-
tély legutolsó és legkedvesebb programm-
pontja a Göllcer Picike által betaní-
tott hólabda ballett volt; a kis Incze 
Gitta és kicsiny társnői a végtelensé 
gig aranyosak voltak, eleven impulzust 
adva a felnőtteknek  is a hajnali órá-
kig eltartó táncra. — Az estély anya-
gilag is jól sikerült. 

Ref.  egyházi estély. A hely-
beli ref.  együáz f.  hó 14 én, vasárnap 
d. u, 5 órakor tartja — a tél folya-
mán — utolsó egyházi estélyét a kol 
légium imatermében. Az estély műsora 
a következő: 1. A gyülekezet éneke: 
Menyben'afoó  én Istenem. I. V. 2. Bib 
hát olvas: Bod Károly süsöi lelkész. 
3. Éaekel: Kovács Bici, zongorán ki 
Béri: Szabó Magda. 4 Szaval: R4jk 
Erzsi. 5. Felolvasás, tartja: K'ss István 
kecsetí lelkész. 6 Éaek. Előadja egy 8 
tsgu alkalmi énekkar. 7. Szaval: Felméri 
Béla, 8. Zárszó. 9. Éaek : Erős várunk 
az Isteo, énekli a gyülekezet. Belepő 
dij nincs, kegyes adományok a fel 
merülő költségekre köszönettel fogad-
tatnak. Rendezők: Bodrogi Baiázseé, 
ifj.  Veres Denesné, Imre Nellike és 
Imre Ibiké. 

A helyi „Hangyaszövetke-
zet közgyűlése a szövetkezet üzletré-
szeit 25 leuról 250 leura emelte fel. 
A tagok méltányolva a szövetkezet ál-
dásos működését, igen szép számban 
és összegben teljesítettek már eddig is 
UJ jegyzéseket, amiért is felhívjuk  a 
nagyközönséget, hogy akik még eddig 
uj üzletrészt nem jegyeztek, ilyen irá-
nyú szándékukat a szövetkezet üzleté-
ben (ref.  kollégium alatt) bejelenteni 
szíveskedjenek, minek utána az ig&z 
gatófiág  az uj részjegyeket részükre 
kiálliija. — A tagok birtokában lévő 
régi üzletrészeket ugyancsak tisztelet 
tel kérjük az üzletünkben bemutatni 
szíveskedjenek. „Hasgya" szövetkezet 
igazgatósa ga. 

Holtan t a l á l t á k Kányád köz 
ség határában, a faiutói  mintegy 400 
méternyi távolságra Istancsuj Dénes 
56 éves falubeli  lakost. A holttesten 
erős ütések nyomai voltak láthatók, s 
valószínű, hogy Istancsujt a folyó  hó 
10—11-ike közti éjjelagyonverték. Az is-
meretlen tettes után nyomozás indult, 
a bírósági bizottság pedig ma, szomba-
ton reggel utazott ki a helyszínére a 
boncolás és a szemle foganatosítása 
végett. 

x A gyümölcsfák  doktorától 
megvizsgált korompenészes, pajzstetüs 
vértetüs, beteg, terméketlen, elhanya 
golt gyümölcsfák  meggyógyítva évente 
Bzépen teremnek. Kívánatra utazom, 
előjegyzés szerint idején. Bogozi De 
meter Domokos. Odorheiu. Postafiók. 

A Cseregyermekek jan. 23-ihi 
keresztúri elOadasán az alábbiak 
fizettek  fölül,  akiknek a Székely Dal-
egylet ezúton mond hálás köszönetet: 
Murvay Samu, Adtef  Rikhárd, Máté 
Béla 200—200, Fazabas M klós dr. 
160, Vlassák Henrik 110, Viola Sán-
dor dr., Ozsváth Árpád, Dénes Mihály, 
Szemerjay Károly. Valter Frigyes, Bi 
hary Mór, Nagy Domokos, Áj «asz Béla, 
Nagyferi  Mózes, Tolvaly Tibor, Elekes 
Domokos dr., Gyarmaty Dezső dr. 
100—100, Kovács Endre, Bálint Dá-
niel 80—80, Karres János, N. >N. 
60-60, Lőrinczi István 30, Geczi Pé 
ter, Simó János, Sípos Gábor 20—20, 
N. N. 10 L. 

A kath. Népszövetség helyi 
t agoza ta inak figyelmebe.  A kath. 
Népszövetség helyi tagozatainak veze 
tői már több alkalommal fordultak 
hozzám, hogy adjak felvilágosítást 
arra vonatkozólag, hogy a helyi tagoza-
tok kebelében hogyan lehetne minél 
üdvö3ebb társ a dalom ja vi tó munkát ki-
fejteni  és miképpen lehetne a mind-
két nembeli ifjúságot  önképzés céljá-
ból csoportosítani. Sajnes, eddig hi-
ányzott egy olyan vezérkönyv, amely 
a társadalmi munka minden ágára 
nézve útmutatással, felvilágosítással 
szolgált volna. Most azonban ezen a 
hiányon segítve van, mert csak nemré-
gen jelent meg Gyerkes Mihálynak egy 
igazán hézagpótló müve 204 oldalon 
„A népmüvelés vezérkönyve. — Taní-
tók utmutatója" cimen. Ez a munka 
nemcsak mii,dan pedagógusnak nélkü 
lözhetetlen, de nem nélkülözhetik azok 
sem, akik az iskolán kivüli munkában 
eredményesen, áldásosán akarnak te-
vékenykedni. Éppen azért a helyi ta-

gozatok vezetőinek a legmelegebben 
ajánlom ezt a könyvet megszerzésre, 
mert a társadalmi munka minden ágára 
nézve haszno» utasításokat és utbaiga 
zitásókat találnak benne. A könyv ara 
100 leu s megszerezhető Székelyudvar-
helyen a Tanítók Lapja könyvkiadó 
osztályánál, vagy pedig a könyvkeres 
kedésebbea. Odorheiu—Székelyud var-
hely, 1926 febr.  12. Biro Lajos, a 
népsz. udvarhelykerületi titkára. 

Tiltott műtétet hajtott végre 
Pánczél I'ona felsörakósi  bába még a 
mult hó 13 ikán, Bálint Józsefné  Balog 
Mária 32 éves, 5 gyermekes asszonyon. 
Az asszony azóta betegeskedett, majd 
miután közben a baroti kórházban is 
volt, f.  hó 9 ikén meghalt. A bába el-
len a bűnvádi eljárást megindították. 

Két jócsaládból való 4 közép 
iskolát végzett fiue  taoulónak, ellátás 
nélkül fizetéssel  felvesz  Rösler Károly 
vaskereskedése. 

Tüzeset. Mint( a mult héten, a 
lapzárta miatt: röviden már emlitet-
tüis. f.  hó 6 áa könnyen végzetessé 
válható tüzeset történt városunkban. 
A mudttn valószínűség szerint a ké-
ményajtón át a fedélzet  alá pattant 
szikra , lángba borította a Klein-cég 
tisztviselői részére a Fábián féle  fü-
résztelep mellett béreit lakóház tető-
zetét. Szerencsére, a tüzet már lap-
pangása idejében éazrevette a városi 
vámos, ki nyomban értesítette a fü 
résznél dolgozó munkásokat, kik cse 
berrel, vederrel nyomban oltani kezdték 
a tetőzetnek mintegy 10 méter szé 
lességben lángra iobbanó részét. A 
Kíein cég telefonján  értesített tűzoltó-
ság is néhány perc alatt már a szín-
helyen volt s a Kleia-cég munkásai-
nak segítségével a tüzet rövidesen el-
oltotta. A tűznél magjelent â szoöabat-
falví.  kuiööitmény is teljes felszere-
léssel, azonban akcióba lépni már nem 
kellett, mert a működésben levő szr 
vattyu Eiuakáji teljesen elegendő volt 
a tűz elnyomásához. 

x Kpnyveket könyvtárakat 
magas áron vesz Z. Székely János 
könyvkereskedése. 

x Felkórs t ik azon illető ur, 
vagy úrnő, a ki az Iparos önképzőkör-
bői f.  évi január 28 án tévedésből el-
vitte a Bolygó Zsidó 3 ik kötetét, hogy 
azt a szerkesztőségnél beadni szíves-
kedjék. 

Téli szalámi eladását megkezd 
tűk, viszonteladóknak árkedvezmény. 
Orbán Testvérek. 

x Tanulót felvesz  György Vik-
tor fodrász. 

x Komoly, szolid fiatal  embere-
ket kosztra- szállásra, esetleg csak, 
kosztra is fetveszek.  Str. Vânătorilor 
(I fiola  u 6 sz. 

KÖZGAZDASAS. 
A Gazdasági Egyesület 
választmányi üléséből. 
Az Udvarhelyvármegyei Gazdasági 

Egyesület f.  hó 9-én tartott választ-
mányi ülése elhatározta, hogy f.  hó 
28-án megtartja Cristur—Kereszturon 
a mult század 80 as éveitől kezdve — a 
legutolsó két év kivételével — minden 
évben megtartott dijazással egybekö 
tött bikakiállitását, vásárját és díja-
zását. A díjazást kiterjeszti borjaB te-
henek és üszőkre is. 3500 leüt sza-
vazott meg a díjazásokra, melyhez 
Ugrón Ákos elnök külön 1000 leüt adott; 
igy összesen 4500 ieu lesz, magyar-er-
délyi és simentali" bikák, borjas tehe-
nek és üszők díjazására fordítható. 
Addig is, mig a hirdetmény a közsé-
ségeknek kiküldetnék, ez uton is fel-
hívjuk az érdekeltek figyelmét  a kiál-
lításra. 

Amennyiben a lehetőség megada-
tik a községekbe való kiszállásra, az 
egylet 15—20 községben a helyi érde-
keltségek bevonásával előadásokat ren-
dez az év folyamán,  a földmivelés,  ál-
lattenyésztés, az egészségügy s más 
népjóléti ügyek köréből s munkája 
körebe iparkodik vonni a vármegye uj 
községeit is. Az előadások költségeire 
az Erd. Gazd. Egyesület 10 000 leüt 
adományozott. Raméljük, hogy az egye-
sület ezen munkájából kiveszik részö-
ket a községek vezető emberei, a lel-
kész, tanitó, a jegyző urak is, akiknek 
támogatása mellett a múltban e téren 
általános elismerést avatott az egye-
sület. X.  T. 

Közgyűlési meghívó, A* Udvar-
belymegyei Takarék pénatar rt, Odorheiu— 
Székelyudvarhely 1926 február  28-ikan dél-
előtt 12 órabor hivatalos helyiségében tartja 

-ik évi rendes közgyűlését. A közgyűlés 
tárgysorozata a következő : 1. Az igazgatósig 
és felűgyelőbizottság  jelentése, a mérleg meg-
állapítása és a nyereség felosztása  iránt ha-
tározathozatal. 2. Az igazgatóság és fetigyelí-
bizottság felmentése.  3 Az alapszabályok 
9. S-ának módosítása. 4. Választások az alap-
szabályok 19. és 32 §§. értelmében. — Azon 
t részvényesek, akik a közgyűlésen résztvenni 
óhajtanak, szíveskedjenek részvényeiket ac 
alapszabályok 10 §-a értelmében leskésőbb a 
közgyűlés tartását megelőző napon dé'utáni i 
óráig az Udvarhelymegyei Takarékpénztár 
rt.-nál Odorheiu. vagy a Kolozsvári Takarék-
pénztár és Hitelbank rtnál Cluj, elismervény 
ellenében letenni. Az évi mérleg és zárszáma-
dások az intézet helyiségében közszemlére van-
nak kitéve. Az igazgatóság. 

Kiadó: a Könyvnyomda Részvénytársaság 
Odorheic—Székaiy udvarhely 

M kulatura pstpir kisebb nagyobb 
mennyiségben kapható Z. Székely 

Jacosnál. 

A helyi ref  kollégium f.  évi április 
hó 24-ikén megürülő iisleti helyisé-
geire vonatkozó bérleti ajánlatok folyé 
február  h 6 20-ikfiig  jelentendő 

be sióval, vagy Írásban: 
Dr. Gönczy Gábor 

ügyvéd irodájában. 

Hirdetés-
Az „Adria'" liszt- és termény-nagy-

raktár állandóan raktáron tart tenge-
rit, tengerilifztet  továbbá mindenféle 
bánáti liszteket. Tengeriárusitás véka-
és métermázsánként, lisztárusitás csakis 
85 kgros zsáktételekben, a mindenkori 
legolcsóbb napiárakon. — Raktárunk a 
vasút mellett a „Cetatea" volt raktá-
raiban. 

Jó házi koszt kapható: 
Bul. Regele Ferdinánd 
Kossuth-utca) 53 szám. 
Kun Lász lónénál . 

Str. Pr. Maria (Szent lmre-u.) 
27. sz. alatt, két utcára nyitó 
házas beltelek eladó. Értekezni 
lehet özv. Kapcza Bálintnéval 
Szent Imre-utca 27. szám alatt. 

ha meg nem tekinti 

Péter János 
bútorasztalos 
nemrégen megnyílt 
• üzemét • 
Cristur-Székelyke-
reszturon, ahol h á-
l ók és e b é d l ö k 
• kaphatók. | 

E l a f l n á m  eset,e0 k é t fciamiaiiii  8 2 0 b a k o n y . 
hávai elcserélném3 trnuT0" 
(Tábor-utca) 31. számú házat, mely 
gazdasági épületekkel (csír, istálló, 
szekérszin és disznóól) van felszerelve. 
Tágas udvar, veteményes kert, az ud-

varon kut. Értekezhetni ugyanott. 

Jó minőségű réti széna és 
sarja nagyobb mennyiségben eladó. 
I. oszt. birtok részes kezelésbe, vagy 
haszonbérbe kiadó. Értekezhetni 
Str. Pr. Nicolae (Árpád u.) 3 sz. a. 



ország bármely rfezflc  Vállalói; szmélyszállitást antflal:  ifj.  Barljfczy  Albert. 
Esv jó karban levő gyaiupad eladó. 

Megtudható S'.r. S'efisn  cel Mara 
(Ma om ui ca 7 sz áiw alat t. 

Hirdetmény. 
Rugă ieşti - Rugonfalván,  közvetlen 

a nagy ut mellett, egy belsőség, 3 
szobás, ennek megfelelő  beosztású s/u 
terénes kőházzal, istálóvai és több 
melléképülettel eladó. Az épii'etek jó < 
karban vannak. Vele ezt-mben a ntgy 
at más felén  egy szíp puszta, terje 
delmes belsőség van. Továbbá mintegy 
9 hold birtok, részben szántó, részben 
erdő. Mindezek együtt bocsáttatnak 
áruba. Jutányos árban kedvező vásári 
feltételek  mellett megvehetők. Igen 
kedvező alkalom egy nyugdijasnatt, 
akár gazdálkodónak minden tekintetben 
kedvező körülmények közt kényelmes 
elhelyezkedésre. Érdeklődők forduljanak 
T « p m é z e s tanár székelykereszturi 
lakoshoz. 

AUTÓSOK ^ 
F IGYELMÉBE ! 
A Transilvania-bensBin-
r a k t á r n á l m i n d e n f é l e 
H i e h e l i n - a u t ó g u m m i 
(külső és belső) g y á r i 
l erakat ! árban kapható . 

Odorheiu-Székelyudvarhelyt leg-
olcsóbban, legjobb á r u k a t a 

„Hangya"-
szövetkezetben vásárolhat Kitűnő 
tearumok, teák, aradi liszt, fonal 

; — ~ áruk. = = = = = 
Tagoknak év végén vá-
sárlási visszatérítést 

adunk. 

Halló I Halló I 
Házi gazdik figyelmébe  ajánlom, hogy min-
denki jól gonldolja meg a dolgot, mielőtt há-
xára csatornát rakat, hogy kivel rakatja, mert 
a legjobb és legelismer t̂b munkát csakis 
Simó Béla épület é s díszmű 
b á d o g o s n á l 
kaphatja meg. Ugyancsak nálam olcsó bádog 
betOzésü firmák  rendelhetők meg, továbbá 
fetel-kádakat  raktáron tartok és napi haazná-
—•-"-"——••latra kiadok. —1 

S I M Ó B E L -A. , 
épület éa diszmü bádogos. 

A Bulevardul Reg. Ferdinánd 
(Kossuth-u.) 27. szám alatti 

üzlethelyiség kiadó. 
Felvilágosítást a kiadóim , ad. 

AUTÓ és 
KOCSITULAJDO-

NOSOK 
FIGYELMÉBE. 

n r v 
Beclean—Bethlenfalvának  a városhoz körei 

eső részén (14. szám alatt) Snálló 

kocsifényező-  és szattler 
műhelyt nyitottam. Vállalom autó, hintó-
kocsi, temetkezési kocái, gyermek-kocsi 

biciklivázak, tűzoltó-kocsi fényezését. 
Szolid munka — megbízhatóság! 

Sebők IJÚSVIÓ. 

Invitare. 
Rafinăria şi Inrepozitul liber al fabri-
canţilor de spirt din. jud. Odorheiu 
S. A. Odorheiu invită pe acţionarii la 

adunarea generală 
ordinară 

pentru acul de gestiune 1925, care se 
va ţine îa ziua de 7. Maiţie 1926 la 
ora 11 a. m. îa cancelaria firmei: 

Programa 
1. Rfportul  consiliului de administra-

ţie şi comitetului de Supraveghi re. 
Constatera bilanţului. Holărirea îa 
privinţa impărţirei profitului.  Ab-
solvafe. 

2. Alegerea unui onzor. 
3. Eventuale propuneri. 

Acţionarii pot inspecta bilatţu! îa 
cancelaria Societatei. 

Odorhei, la 10 Februarie 1926. 
Direcţiunea. 

Autótaxi. 
Személyautá-fuvart 
= v á l l a l o k . = 
Szabó István 

Strada Prinţul Hircea 
(Petőfl-ntca)  28. szám. 

Serviciul de Poduri şi Şosele din jud. 
Odorheiu 

No. 94—926. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Cu ordinul No. 1288—926 * Di-

recţiunea Geaerale de Poduri şi Şose-
le, aprobându-se a se vinde pria lici-
taţie publică uneltele de drum, instru-
mente precum şi alte obiecte de stat, 
uzate in număr de 225 bucăţi, pre-
cum şi unele instrumente, unelte de 
drum etc. in nutriăr de 142 bucă(i 
aparţinetoare judeţului, a câror vân-
zare a fost  aprobate de Direkţiunea 
Generală de Poduri şi Şosele prin 
ordinul No. 46214—925, se publică 
licitaţie, care se va ţine în ziua de 
2 Martie 1926 ora 10 a. ro. in loca-
calul Prefecturei  judtţu'ui Odorheiu. 

Ofertele  se vor prezenta pentru 
toate obiectele in bloc s'au pentru 
fi  acare a parte. 

Inventarul obiectelor scoase spre 
vânzare, se poate vedea zilnic intre 
oarele 8—12 a. m. la serviciu. 

După aprobarea licitaţie şi schi 
tarea sumei, cumpărătorul este ob-
ligat a ridica neintârziat obiectele 
cumpărate. 

p. Şeful  Serviciului 
Ing. Şef:  Secretarul serv: 
Bipos J. ©unea 

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

APRÍTOTT TŰZIFA, SZÉN 
ÉS MÉSZ ELADÁSA. 

IIÜ.'Í.'.'.'.'.VÜÍIÍIHIK:::::;::::::::::!:::::::::::::::::: 
Értesítem a nagyérdemű kö-
zönséget, hogy apritott tűzifa, 
•zén éa mész eladását kibőví-
tettem és lehet kapni kicsiny-
ben és nagyban, házhoz szállitva 

Szives pártfogást  kért 

JAMPEL LEÓ, 
apritott tűzifa,  szén és mész-
eladási telepe. Str. Pr. Mircea 

(Petőfi-utca)  22 szám. 
Az e c e t g y á r u d v a r á n . 

Kő és faház,  több szoba, konyha 
picce, kerttel eladó Str. Cloşca 

(Attila n) 10—12 tz. a. Értekezhetni 
ugyanott. 

Eladó. 
Az összes butoTaktáram kész-
letét mélyen leszállított árakon 
kiárusttotn, ahol a legmodernebb 

háló- és ebédtö-
s gaiHtilurák s 

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

Megrendeléseket bármily kivitelben 
elvállalok: 

Balázs Károly utóda 
kész butorraktára 

Odorheiu, Bul. Reg. Ferdinánd 27 sz. 

Vásznak, pap-
lanok, bál ruha-
újdonságok, férfi 
öltönyszövetek 
legolcsóbban 

HIRSCH RUDOLFNÁL 
szerezhetők be 

Erdélyi 
biztosító intézet 
intelligens képviselőt keres Odor-
heiu—Székely udvar helyre. Aján-
latokat kér a kiadóhivatalba. 

At nagyérdemű közönség szives tu-
domására hozom, hogy műhelyemet 
Bul. Reg. Ferdinánd (Kossuth-utca) 
43 sz. alél a Str. Avram Jancu (Csere-
utca) sarkára helyeztem át, hol to-
vább is mindennemű kárpitosmunká-
kat, javításokat és paplankészitést 

ölesén és pontosan végzek. 
A nagyérdemű közönség szives párt-
fogását  kérve, maradtam tisztelettel: 

B a l á s i E r n ő 
kárpitos és diszitö. 

W 

ocietate pentru eomerciul cu maşini de casnt 

INGER BOURNE & Co. 
Odorheiu (Székelyudvarhely) Strada Principesa Maria 
:: (Szent Imre-utca) 3 sz. Bagóné házában. :: 

Van szerencsénk becses tudomására hozni, hogy a 
The „Singen" Manufacturing  C° 
gyártmányaiból nj varrógépszállitmányok érkeztek. ^ ^ ^ NS, 

„SINGER" varrógépek 
bakkancs-varró, szíjgyártó, zsák-varró, zsák-tömő stb. célokra. 

h a r o « i H o T & e o l f  • Alkatrészek, tttk, cérnák, himzS-

layari uerBiiupzesPK. gelyBlek állandóan kaphatók. 
Állaii iniyenes Mmzőtanfolyam!  Elaiis részletfizetésre  is! 

Figyelem. 
Kisebb-nagyobb kiterjedésű szántók és kaszálók, házak, 

jó forgalmú  üzlethelyiségekkel eladók. Egy bolthelyiség (pin-
cékkel) kiadó. Egy jó állapotban levő utazó bunda eladó. 
Használt keményfa-  és márványlapos bútorok eladók. 

Yevőktól általuk megállapítandó, tetszés szerinti tiszte-
letdijat igénylek. Értekezni lehet: 
KolMth LajOS; közvetitőnél Odorheiu. 

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

A n g o l teá.kfbaii  n a g y v á l a s z t é k : . Naponta 

Beretvás pasztilla a lagmakacsabb fejfájást  is elmulasztja 


