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Lezajlottak 
a községi vá'asztások s amint előre 
látható volt: a c-ato't területeken a 
magyarság számarányának megfelelő 
képvise etet kapott az önkormányzati 
szervekben. Akik annak idején b'zo 
nyos idegességgel és nyug'alaBfággal 
fogadták  és kisérték »z Országos Ma 
gyar Párt elnökségének választási, po 
litibáját, most, azok is teljesen meg-
nyugodhatnak a vezetőség bftlcs  és 
eldre látó intézkedé«ébea, amely a ma-
gyarság befolyását  a saját sorsának 
intézésében mindenütt lehetővé tette. 
Hogy ez igy történt, amab óriási je 
lentöségét c««k most tudjak igazán 
mér egelni. Ha nem igy történt volna, 
ha a magyar-ág vezetői a iegkritiku 
8abb pillanatban nem találták volna 
meg a helye* utat, éppen akkor illet 
hetné őket szemrehányás, hogy elma 
lesztolták kihaüZDáini a jó alkalmat 
a magyar».g ügyének az elöbbrevite 
lére. Mert mi lehet az igazi kisebb égi 
politikának a célja ? N-m egyéb, mint 
az illető kisebbség részére a törvények 
keretein be öl biztosítani az ót meg 
illető jogokat. Ezt pedig soha agy el 
érnt ne» lehet, ha az illető bisebboég 
SZÍ ba sem áll a hatalom birtokosaival. 
Hiába jajgatunk, hiába kiabálunk, ha 
nincsenek embereink a várost és ®e 
gye tacéc^ban. bs nem tudnak képvt 
seiőket küldeni a parlamen-.be, paoa 
szainbat, t-oba meg nem hallgatják, 
sérelmeiliket soha nem orvosolják. 

Az első lépést a gyakorlati poli 
tiba felé  a magyarságmeg'ettes mond 
hatjuk, bogy ez a lépés a gáccveté 
seb, az intrikák ell»nére is jól síbe 
rült. A magyarság egészben véve, le 
számítva egy néhány g>öi.ge és köny-
nyen befolyásolható  jeliemet, fényesen 
állotta ki az első próbát, amelynek 
tanulságait azonban a jövőre nézve le 
vonni ugy a pártvezetősége.eb, mint a 
párttagoknak szükséges. A vezetőséget, 

. az intézőbizottságot mindig bizonyos 
elvebnek bell irányitaniok s a szemé 
lyi kérdéseket is ezekkel az elvekbei 
kell szoros kapcsolatba hozni. Ha a 
pártvezetfiség  sine ira et studio jár el 
a személyi kérdések elintézésében, ak 
kor a párttagon is a legnagyobb biza 
lommal lesznek a vezetőség iránt s uta 
•itásuikat követői fogjak.  Kell is kö 
vetni azokat, mert mindenfele  kisebb 
8égi politikának a sikere a megbont 
hatatlan egysegben, az összetartásban 
rejjk. Egyetlen kistbbségnek sincs 
szüksége renegátokra. Az ilyenek kü-
lönben magúd teszik lehetetlenné ma 
gubát a végre is csak szégyenbélyeg 
gel homlokukon kénytelenek járni em 
bertáraaik között. 

Az imént lezajlott választások uey 
á községekbeo, mint a városokban 
visszaállították a hét év óta nélküli 
tött önkorn ányzati szerveket, a régi 
képviselőtestületek helyébe megalakul 
tak a városi és községi tanácsok. Ezek 
nek a tanácsoknak a tagjaira, akiknek 
megbízatása nyolc évre terjed, fontos 
feladat  várakozik. A személyi érdekek 
háttérbe szorításával legjobb tudásuk 
és leikiifcmeretfik  szerint, a közérdebet 
kell szolgálatok, hogy megbízóik bizal-
mának minden tenintetben megfő  el 
he»8enek. A megcsorbirott jogok el s 
mérését ek bivivása me<lett a város és 
a község polgárainak jól felfogott  ér 
d'keit beil szem előtt taitamok. Ki 
kell küszöbölni mindenhonnan a kor 
rnpc ót. egészséges közszellemet, jó 
közigazgatást kell teremteni, helyes 
és gazdaságos bőzségi politikát kell 
folytatmok,  bogy minden egyes válasz 
ó elaoi dhfceoa,  bogy igazán érdemes 
gyéneket tisztelt meg bizalmával. 

Pyeo szellemben köszöntjük és üdvö-
zöljük az uj városi tanácstagokat, mint 
a po'gárság bizalmának letéteménye-
seit és tehéz munkájukhoz sz Isten 
segítő kegyeimét és áldásit kivánjuk. 

B. 

Tanulságok. 
A Mtgyar Párt és a koratásy it-

teni képviseltje közti megegyezés alap-
ján készült városi lista a tegnapi vá-
lasztáson nagy szótöbbséggé! győzedel-
meskedett. A diadal azonban még sem 
teljes. A második számú lista összeál 
Utóinak ugyanis, heteken át folytatott 
megfeszített  igyekezett! agttációval, a 
korteskedés mindenféle  — s legtöbb 
ször nem, éppen válogatott — eszközei-
nek felhasználásával  sikerült annyit el 
érnie, hogy listájának 3 első jelöltje a 
városi tanacstagok közé rendes, a ne 
gyedik pedig póttagoak bekerülhetett. 
Ni-m akarjuk az ellenzéki listáról igy 
bekerült polgártársaink jé magyaraá 
gát, polgári értékeinek érdemét kétei 
kedés tárgyává tenni, — okunk SÍECS, 
cé.ja sem lenne. Késégtelen azonban 
az, hogy a tarácsba v»ló bejutásukat 
a partvezetőség irányító intézkedései-
nek, a pártfegyelem  kötelezettségének 
figyelmen  ki«Ü) hagyásával, magukat 
öná'lósitó magatartásukkal bizíositot 
táb, leszorítván ezzel a mégiscsak jó 
val nagyobb közbizalomra méltatott 
elsőszámú lista néhány igen tekinté-
lyes és arra érdemes magyarpárti je-
(öltjét. 

Mindezeknek minket, a magyar 
párt kötelékébe tarozást mindenkor 
és mindenekfelett  szetú előtt tartókat — 
vezetőket és közkatonákat — feltétlenül 
gondolkozóba kell ejteniük. A tegnapi 
győzelmet csak akkor fogadhatjuk  el 
kielégítőnek és megnyugtatónak, ha 
megállapítjuk és javunkra hasznosítjuk 
annak tanulságait is. Az eredményből 
azt láthatjuk, hogy soraink zártsága, 
összefogózottnága  még nem olyan ké»z, 
láncszemsz rüen teljes hogy közötte 
kivülről behatoló gyanú» szándékú ke-
zek lazaságokat, hézagokat, megboa-
tási törekvéseiknek kedvező, gyöngébb 
pontokat felfedezni  ne tudhatnának. 
Ez a belátás a jövő érdekében nagyobb 
óvatosságra kpll, bogy figyelmeztessen. 
Negyobb óvatosságra és nagyobb — 
foytonos  szervezői aktivitás kifej-
tésére. 

Az emiitett jelenségekkel szemben 
ugyanis nem lehet kielégítő vigasztalás 
az, bogy a város nagyobb zöme, tu 
lajdonkíppeoi értelmisége, belátó és 
jellem szilárd polgársága igy ÍR kö 
telezőnek ismerte el a pártfegyelmit 
8 hogy — amennyire a szavazásra való 
felvonulásokból  csoportosulásokból meg-
állapítani lehetett — az ellenlista hi 
veinek nagyobb részét, a külső részek 
ingatagabb meggyőződésű, fogyatékos 
intelligenciájú és a szokásos kortes 
eszközökkel, a felelőtlen  demagogia 
fogásaival  jobban hefolvásolbató  réte 
geiből toborozták össze Ma már föltét-
lenül ez az elem is számottevő 8 fel-
használása kétséges esetekben a küz 
de! met jobbra vagy balra eldöntheti. 

Másrészt nem nyughatunk meg 
abban a reménykedésben sem, hosy 
— amint ezúttal is történt — az 
utolsó napokban, órákban ismét előke 
rül néhány nagy szervezőképesség^ 
ritka energiájú, «ezető emberünk, aki 
a meggyőzés, felvilágosítás  eszközei-
vel, hihetetlen aktivitás kifejtésével  a 
hiányokat mégis csak pótolja, add'gi 
mulasztásainkat helyreíifi  1 SzStsita 
ounk kell arra hogy ezek távolléte 
vagy más körülmények folytán,  rgy 
szer majd hiányosság lesz az ilyen 

energiáinkban, amellett, hogy a köz-
feladat  elvégzését egy két embernek 
ilyen önfeláldozó  munkásságára hárí-
tanunk nem is szabad 1 

Mii dezek folytán  arra kell töre 
kednünk, hogy ezeket a bajokat a 
szervezettségünkben észlelt hiányok 
eltüntetésével orvoso'juk, magunkat a 
meglepetésekkel szemben erélyesen és 
véglegesen biztosítsuk. Szervezkedő 
eüüket az eddiginél jóval szélesebb ré 
tegekre is ki kell terjesztenünk, s an-
nak akcióképességét folytonossá  bell 
tennünk. Egy állandó készenléti álla 
potot kell teremtenünk, mért sohasem 
tudhatjuk: egységünket mibor és hon 
nan fenyegeti  veszedelem, s megtörtén-
hetik, hogy nem lesz oldalunk mellett 
a hatalom szervezete az ő erőténye 
zőivel. Az értelmiségiek, az öntudatos 
iparos polgárság — » mint láttuk — 
ugyan biztos bazisai küzdelmeinknek, 
de biztos bázisokká kell tennünk a 
külső részek népét, a föidmivességet 
és a más, kevésbé ismert elemeket is. 
Mindehhez, peme folytonos  munka, 
áliandó aktivitás kifejtése  szükséges 
Ezzel aztán elérhetjük, hogy magyar 
saguok, s különösen: e város lakossá 
gának egyik eleme sem lesz olyan, 
mint a lengő nád, mely minden szél 
taváéra jebbra is bajlik, balra is haj 
lik, hanem lesz szikla, melyen a kü 
!ö*bö?ő ostromok, támadások hullámai 
megtörnek, s rajta kulturánk, eszmé-
nyeink vára rendíthetetlenül áll idők 
'.^ÍREZETÉIE  1 T  L 

Nagy Károly. 
A kiváló egyházfő  elhunyta aikal 

mából ismert, jótoílu ref.  iro egyéniség 
kezéből kaptuk e kegyeletes, szép 
sorokat: 

„A szenvedések Istennek követei, 
kikkel magához biv bennünket. Ht 
hozzáérkeznünk, Nála eltűnnek szenve-
déseink ; Vele legyőzzük a H Iáit 1" -
ő mondotta, a mi néhai főpásztoruok, 
a nagyenye li Bethlen boilégiua fenn-
állásának 300 éves emléküanepén, fln 
nepi beszédében. Ezek a követek ót is 
látogatták sokáig, hívták öt, amig 
végre keresztyéni engedelmességgel kö 
vette őket Hozzá, akinél hitünk sze-
rint, legyőzte a Halált. v 

Markáns alakja eltűnt immár 
testben az erdélyi magyarság szemei 
elől, hogy szelleme annál fényesebben 
világoljon a reánk szakadt sötét 
ségben. 

Az a szellem, amelynek Nagy Ká-
roly egyik erőteljes kifejezője  volt, a 
transzilván szellem, az örök. erdélyi 
ség. amely gyökereit az erdélyi népek 
sziveibe bocsátva évszázadok óta ha 
talmas terebéilyé lombosodott. A val-
lásos türelem és a békesség szelleme, 
amelyet az erdélyi felekezeti  iskolák 
növeltek ; az a szellem, amely arra ta-
nit. hogy testvéri szívvel keressük 
Erdély mindenik népével a békés 
együttélést s ha verseny van közöttünk, 
akkor az történjék ezekért: ticz'aság, be 
csttlet, munka, testvériség, áldás éj alá 
zatosaég I És hogy ezt a gondolatkört 
nemcsak a megváltozott idők szülték, 
hanem lelki adott-ég volt oáa, mu 
tatja az a köiülmény, hogy püspöki 
8/éi*ét elfoglaló  programmjában szeles 
perspektívában é» a legteljesebben kör-
vonalazta az erdéiyiséget iíjen érre 
lenebm, s ezért il ette őt Kivesz 
László e prftgrammbeszfde  után már 
akkor e történelmi jelzővel: „a leg 
erdélyibb  püspök". 

* 

Nagy Károly erdélyi református 

püspökké választatott 1918 febr.  20-án. 
Ezt-n éf  őszén a kifürkészhetetlen 
isteni akarüt bennünket uj királyi jo-
gar hatalma alá rendait. Föpásztoruok 
magyar níp^vel együtt összetört szív-
vel fogadta  a változást, da Iiten aka-
ratéba való mélységes tiegnyugváBsal 
is. Hite pillanatig setn tört mag, aka-
rata megacélosodott a munkaereje 
óriásivá növekedett s már éjet és na-
pot egybefogott  a munkára hitfeleke-
zetéért, az erdélyi kálvinista Sionért, 
az egész romániai magyarságért. Hir-
dette, hogy uj helyze'üukbeu C3ak e 
két intézményünk tarthat meg bennün-
ket : az egyház és a vele kapcsolatos 
iskola. 

Hogy egyházaink és iskoláink fenn-
állhassanak, kénytelenek igénybe venni 
a hivek anyagi támogatását. Szükség 
van tehát áldozatukra s hogy jó szív-
vel adhassunk, ehhez nekünk meg kell 
változnunk.* E világban az emberek 
elveszítették a szenvedések megváltá-
sának a titkát, meg kell tanulnunk a 
Krisztus arcán nézni a világot, akkor 
az megszépül. Hitéletünket mélyíteni 
egyetlen esexöz sem volt lekicsioyle idő 
szemében. El-3 kell venni hitünk fun-
damentumát, a bibliát és azt lelkünk 
őszinte odaadásával olvasnunk; elő 
kell szedegetnünk az elhanyagolt zsol-
tárokat. 

Csak az igy megújhodott Egyhág 
képes vállalni az iskolák fenntartásit, 
amelyeket aztán szive vérével kell 
védenie. „Nem lehet más iskola, mint 
a felekezeti  iskoia, ameiy megteremti 
a nép szabadságai és jövőjét, s amely-
nek fundamentuma  maga a Jézus 
Krisztus" 

Az egyházáért és a felekezeti  ok-
tatás épségbentartásáért való küzdel-
mében hét alkalommal emberi aranyo-
kon felülemelkedett:  a Bethlen-kollé-
gium fennállásának  300 éves forduló-
ján mondott ftanepi  beszédében, ami-
kor a felekezeti  ostatas történelmi el-
hivatottságáról szólt, s másodszor Ba-
karestben, Anghelescu közoktatásügyi 
miniszter előtt, amikor az erdélyi ma-
gyar lelket érte megdöbbentő megszé-
gyenítés az ö személyében, amit xnagy 
lelke emberfeletti  öauralm^val, szótla-
nul, arcán halálos sáppadtsággal vi-
selt el fiija  érdekébea. Elekére ö fel-
tétlenül nagy. 

Püspökké való megválasztása al-
kalmaból az, aki ext a legtöbb joggal 
tehette: Rivasz László a Rjf.  Szem-
lében a következőképpen jellemezte 
őt: „Széles látású, röntgentekiatetü, 
nagykoocepcióju vezér; ideáljainak 
feltétlen  rabja és szolgája; meleg szí-
vű, mély érzésű, igaz lélek; alázatos, 
alázatos hivő keresztyén —, akinek 
az ajkáról ugy pereg az ige, mint az 
érett gabonából a mag, mint az izzó 
szénből a szikra, ha szél csap beléje.w 

Mint lelkész, tanár, egyházi Jap-
szerkesz'ö, főpásztor  nem miudenaapi 
tehetségeivel egész lélekkel élt Egy-
házának ; ragyogó ékesszólásával a leg-
utóbbi időkig ö volt Erdély legnagyobb 
református  egyházi szónoka. 

Nigy és alig pótolható értéktől 
fosztott  meg benaünket Nagy Károly 
püspöknek február  16 án Yg6 ora kor 
Ko ozívárt bekövetke/ett haiatával az 
isteni gondviselés. Erdé y kálvinista 
népe, 8 az epész romániai magyarság 
méy megill̂ .ödéssel áiloíta körül lé-
lekben a jbgy ember koporsóját. Te 
metélte f.  hó 18 áu délután volt óriási 
részvét mellett s azon városunkból 
V ijda esperes, Szabó András kon. igaz-
gató és Ciefó  S&ndor tauar vett részt, 
az egyház, itleţve a kollégium kep-
viseloteben. 

Az elhunyt jeles főpásztor  a hl-
romszébmegyei Kisborosnyón született 



2. oldal 
1868 ban, református  tanitó-családból. 
A sepsiszentgyörgyi Székely Mtkókol 
légiumban tanult, majd külföldi  egye-
temekre ment, ahol teológiai és filo-
zófiai  .tanulmányokat folytatott,  közben 
egy nagyobb tanulmányutat téve Hol-
landiában, a Rajna mentén, Svájcban 
és Felsőolaszországbao. 1892 őszén 
theologiai magántanár lösz, ezután bras-
sói, majd nagyenyedi lelkész. 1895 bea 
a Kolozsvárott megnyílott tűeo'ogiai 
faku>tás  tanárául hívja meg. 1908 ban 
egyházkerületi főjegyző  lett s Kenessey 
püspök halála után 1918. febr.  20 án 
Választotta meg az egyházkerületi köz-
gyűlés, titkos szavazással egyhangúlag 
püspökévé. . 

Irodalmi, egyháztársadalmi és köz 
életi munkássága ia nagy és jelentő 
ségteljes. Élettársa néhai Sylvester 
Domoüos, volt szászvárosi ref.  első pap 
és elsőrendű szónok leánya, Ilona, né 
báov évvel ezelőtt halt meg. 

Főhatósági rendeletre az egyház 
kerület összes iskoláiban szünetelt a 
tanitás a temetés napján csütörtökön, 
amely napon d. u. 3 órakor a helybeli 
ref.  kollégium is gyászistentiszteletet 
tartott, amikor Biró Sándor vallástanár 
megható szavakkal, gyönyörű bjszéd 
ben emlékezett meg néhai főpá<ztö-
ruokról, idézvén a azeatirás szavait: 
„Lehullott a mi fejűnknek  ékes ko-
ronája." . fg. 

HÍREK. 

Választási eredmények. 
A fegr  sp lezsj'ott a minket közelről 

érdeklő választások közül kétségtelenül 
a városi tauéc-tagok megválasztása 
keltette a legnagyobb érdeklődést. A 
város képe általában nyugodt voit, 
csak & falakról  rikoltó, éles hangú 
s mep te vesztésektől sem visszariadó 
plakátok jeleztek azt sz izgalmat, mely 
a íegut'bbí időben a lelkekben kifej 
lődött. Csoportosulás csak a szavazás 
helyisége: a városháza eiöit volt, 
hol & Brhgsóból erre az alkalomra 
idererdelt vadászok tartották fenu  a 
rendet. A teremben CoistantineBcu 
ügyvéd, volt biró pártatlan elnököskö 
dé*e alatt — mindkét part bizulasi 
fi'ifiaieek  jelenlétében — folyt  a tit 
kos szavazás, tehány személyeskedő 
kuöresíől eltekintve, simán és szabály 
szerűen. A választás meise'e iránt nap 
1'Őzben pártelnökünk : Sí. Szakáts 
Péter és Andreisş preftetus  is több-
ször érdeklődött. 

A tz8vazns 6 órakor ért véget, s 
megke2dfdöit,  f̂ sziiit  izgalomban, a 
V0k60« összeszámítása. Az endményt 
az einök fél  9 óra tájban hirdette ki, 
9 e szerint 1547 felvett  sseazazoból le 
sztvazou 1168, âz I. 8Z«mu (közös) 
listára 798, a II. ez. (ellenzéki) listára 
338, érvénytelen 32 szavazat. Az el-
lenzék igy a 20 száza'ék tál (öbb ki-
sebbségi szavazatot elnyervén, listájá-
ról 3 ret des és 1 póttag került be a 
megváJasztot fanícstagok  közé, akik 
ezek után a kővetkezők lettek : 

Rendes  tagolt:  N gruf  u F. Emil, 
Tamás A.beri, Papp Z Eudre, id. Kas 
say F. Dénes, Kis» István, Caiki Al-
bert, Síöllősi ödóa dr„ Gőnczy Gábor 
dr., S/igethy Dénes, Varró E ek, H*nn 
József,  Tompa László, Forró Géza, 
Nj»ák Dávid, Bog*thy Lrjos Póttagok: 
Bodrogi Baiázi, Orb*n Djmoko< dr., 
Becsek Aladár, Haaz F. Rezső, Fereucz 
Balázs dr. 

Székelykereszturoa a kőzÖ3 lista 
a magyarság Ön'udatossága és erős 
szervezettsége folytáé,  717 szavazattal 
imponálóan győzött, 97 szavazattal 
ezembec, s magyénk más községeiben 
is, mindenfelé  a közös lista emberei 
kerültek be a községi taufte-to-ba. 

A M a g y a r P á r t belyi tagoza-
tának vezeioseg- t. hó 17 ikéu, szer-
dán délután a Bukarest szálloda szín-
háztermében a választással kapcsolat 
bau nagv népgyűlést rendezett, melyen 
Bölöni Vilmos elnökölt. Nagyszabású 
beszedbeu ismertette a teendőket, a 
magyarság kötelességeit Bitó L<jos, 
Jodál Gábor df,  H niéd«r F. Ásosdr, 
Kassay F. István dr., Veress Douát, 
László Ignác. Sebesi János dr. és ti ti iö 
t öien kitűnt a polgárig részéről Rijk 
József,  Kovács Lázár, N .gy János talp-
raesett, leodü etes felszólalása,  kik 
megint tanújelét ad'ák polgárságunk 
öntudatos gondolkozásának érett koz 
életi felfogasánaki 

Február 20. 
Iparos polgárságunk részére 

| — mint éppen l&píártanor értesülünk 
— a régebben kért államsegélyképpen 
8 millió leu kölcsönt utalt ki a kor-
mány, a melyről egy most ideérkezett 
munkaügyi felügyelő  hozott értesítést, 
kinek jelenlétében az iparosság veze 
tóivel most éppen folynak  a megbeszé 
lések. 

Bírósági kinevezések. Az igaz 
BÍgügyt miniszter Marath József  h. 
bírót, Drăauşsou N Stefant  és Milea 
gátéit a heiybaii lörvéuyszékhez bíró-
nak, Ionescu H. Petrát pedig helyettes 
bírónak nevezte ki. 

Uj tanár a főgimnáziumban. 
A C ujan Gergely tanár eltávozásával 
megüresedett Eomán nyelvi tanszékre 
a helybeli róm. kath. főgimnáziumhoz 
a főtat»hatóság  Szőca Mihály kézdivá-
sárhelyi romáa francia  szakos talárt 
rendelte ki, aki nem régen érkezett 
haza párisi tanulmányu járói. A fiatal 
tanár, aki négy nyelvét tökéletesen 
beszél, a jövő hét folyamán  fogtálja  el 
tanszékét 

Áthelyezés S'efu  Józsefet,  a 
pénzügyigdiígaiósstg meiett mökfdö 
városi adóhivatal íőnökét a pénzügyi 
miDiíZtériuoi hisoaló minőségben Ur-
ziceni regáíi "árosba helyezte át. 

Unitátiu* vallaeos estély. A 
helybeli tui ánus egyöazi-ősség f.  hó 
21 és d. u. 5 ( rakor a ref.  kon. ima 
termében vaiiásos es'éyt rendez a 
következő UhU orral: 1 Gyülekezeti 
éaek. 2. Ima, Lórinczy Gsza papjelölt. 
3. Megn-yuo beszéd: Bdlöny V.imos 
lelkész. 4 Szav-': Matef*ivy  Ireuke. 
5. Fdolv&sâs : Ü 6 L .jos keresztúri 
uoitár. lelkész. 6, ÉieSsszóló: Bálint 
Ignác. -zongorán kíséri: M uk Margit. 
7. RÖlt*menyeiből falo'v&s;  Htiiaágyi 
Sarau. 8. Zongorajáték : Pu oony Arán 
ka. 9 Szavai: D -̂uteter G>ui'a VIII 
gimn. o t. 10. Bezáró. 11. Gyüleüe 
zeú énea. Vendégeket szívfcsets  látnak 
Be épti d»'j ait&cs A terem fűtési  és 
vilagiiáss köilségeiiiek f  d -zesere ön 
béntea &dotwényokac szívesen fog»d  a 
rendeződig. R> udfe?4k:  Elekes D̂ uesná, 
Btriaiis Jóẑ efué,  Faxakas Piroska, 
Fazabas (iíbiieíi» 

A Ssékely Dalegylet köz-
gyűlése VSearattp f.  üo 14 n̂ de.-
•"töct 10 fakor  tsrtosta meg a Székely 
Dalegylet évzáró retdes köz«ryüléaét. 
az aiapiló, párto ó és mü<odd tagok 
nagy érdeklödésa mellstt. Gűbczy Gá 
bor dr elnök ajfgoyitó  baszéd.e urán 
S ió Gáspár & titkári, Baaedek Géza a 
pénztariroki, Horváth András k szám 
vizsgáló bí?o!tsági jelentéseket adták 
eló, m»jd Tmecs Mihály a koftatárosi 
és Szabó ÖJőa a gazdai jelentéseket., 
meiyeket a kójgyülés mtüd elfogadott 
es az összes tisztviselöknak » felment 
vényt megadta. Az egyesület ujraszer 
vezéfévei  kapcsolatosan szükségesnek 
mutatkozó alapszabálymódositás után 
a tisztújításra került a sor. A kandi 
dáló bízoitság javpslatára lelkes föl-
kiáltással a következőket választották 
meg: elufik:  Ganĉ y Gibor dr., alel-
nökök: Kald^bó József,  Bodrogi Ba 
lázB, titkár: Soó Gáspár, s. titkár: 
Vajda Dözeó, jegyző ; Pdpp Emil, fő-
pénztáros : Vida Gyula, s. pénztáros 
Horváth András, gazda: Szabó Ödön, 

j a gHzda VereRtóy István, ellenörök: 
Rijk Sándor, Verestóy Ferencz. kotta 
tarosok : Imecs M haly, Dsróczy Béla, 
zászlótartó Cokmántory Octó, karnagy : 
Kiss E ek. A vigalmibizottság és a vá-
lasztmány tagjainak névsorát helyszűke 
miatt következő számunkban fogjuk 
közoki. Nem mulaszthatjuk el azon 
ban, hogy meg ne emlékezzünk a köz 
gyűlésnek két olyan tényéröl, a mely 
minden Vouatkozásaban érdemes arra, 
hogy a nagy nyilvánosság elé kerüljön. 
Id. B enedek Gé?a 25 éven át volt az 
egyesületnek p^nztárnoka, egy negyed 
szazadon á; küzdött lankadatlan kitar-
tással és buzgalommal HZ egyesület ér 
dekeiért A tisztújítás tsegtariá«a"előtt 
bangruiyozoUen kijelentette, hogy eló 
rehüicdoit korára é8 betegségére való 
tekintettel a p^oztáriioki állast, tovább 
ra nem vállalhatja, azonban az egyesü 
let egy ilyen e»ber távozása fölölt  nem 
térhetett1 egyszerűen napirendre, hanem 
Gönczy G*bor dr. meleghangú szavaira 
B.íítdak G«át az egylet öiöfcöi  disz 
tagjának választottá meg, egyetemben 
Szenlgyörgyi Mózes nyug. kántortani 

tóval (Keresztúr), ki az egylet ja»ára 
egy 1000 leuB alspitványt tett, oly ki 
kötéssel, hogy az alapítványnak csupán 
évi kamatai legyenek felhasználhatók. 
Szentgyőrgyi Mózes haogsulyozza ala 
pitólevelében, hogy élete legboldogabb 
nspjait töltötte ei a dalegyletbea s a 
kedves visszaemlékezés késztette eme 
nemes cselekedet megtételére. 

Ügyvédi vizsga. Sz*bó József 
dr. árvaazéüi ú'nöu f.  hó 17 én a ko-
lozsvári ügyvéd vizsgáló bizottság előtt 
az ügyvédi vizsgát sikerrel letette. 

Helyreigazítás. A Szociális 
MISBZÍÓ befejező  hóbbda-estélyéről irt 
tudósításunkban tévedésbői nem em 
lékeztűnk meg Hirgita Bea jólsikerült 
zóngora kiséretéról. A hólabda b«lettet 
táncoló kislárjrkák lejtettek a H trgita 
B<fa  b'ztosisezű zongora játékára. 

Hóvirág nssonna. A Szociális 
Misszió T rsulat eddigi hólabda dél-
utánjai folytatásaképpen  hóvirág uzson-
nákat rendez minden szerdán délután 
5—7-ig a Barbóczy-féle  étteremben, 
melyekre az érdeklődőket ez utón is 
meghívj* az elnckség. 

Dominó-estéiy. Kellemes szó-
rakozasbaa volt resze annak a szép 
szamu közöa»égGelr, gmely a helybeli 
nőegylet, bushegyókeddi dominóestélyén 
megjelent, A Bok egyforma  ruhába 
öltözött jókedvű dominó elevensége 
es fi.oa  kacérsága, az egymást érő 
becsapások, összetéveeztések a legjobb 
kedvre hangolták a nem dominóban 
megjelect kö^öaséget is. Az estély 
haogu!atos«ágát aa is bizonyítja, hogy 
komoly háK&íi emberek hsves tánc* 
soknak cs^ak fel,  sőt kitartással 
lartftk  a legújabb divstu táncokat is. 
M •glepetésben is voi: része a közön-
ségnek, mikor 12 óra felé  a dominó 
rikkancsok árulai kezdték a Tomcia 
S tndor szerkesztésében magjelent „Do 
aino" újságot, mely elevenségével, ta-
láló szellemességé vel a jókedvet nagy-
tan fokozta.  A közönség részint táa 
colva, részint teritett asztalok mellett 
egészen a hajnali órákig mulatott az 
iziéfesea  feldiszitett  és féuyesea  kivi-
lágított tereasbeo. 

Katonaszökevény — tolvaj. 
Jó foea«t  csinált 16 árót 17 éra virtíido 
éjjel Luogu N colae, a farkaslaki  (Lu-
pani i) csendörórs vezetője, amennyiben 
f̂ keiük  elfogni  a malomfalvi  szüleíésü 
H dnagy Sindor 25 év63 katonaszöke 
^éuyt, ki az 1923—1925 években tne 
gyéak területén több betöréses lop».*t 
kÖ7eíett el s viselkedésével a környék 
valóságos rémévé növekedett. Egy i?gy 
bü É cselekménye után rendesen ellüot 
s a regát. különböző városaiban rejtőz-
ködött. Idő multán hazatérve, részt 
vett fMusi  mulatságokon is, de terro 
rissstikus viselkedése miatt nem mer 
ték bátit&ui, vagy feljelenteni.  Azoa 
ban végre hurokra került s most a 
fogházban  várja a vizsgáit lefolyiatá 
săt és a megérdemelt büntetés ki 
szabását. 

Köszönetnyilvánítás. Becsek 
Alsdár bankigazgató boldogult neje, 
Bjcsek Aladárcé sz. Steinburg Pildner 
Viktória emlékére a Jótékony Nóegye-
sületnél tett 15000 leu ös-zegü »la< 
pitványát ujabb 5000 leuval emelte 
E számok mindennél szebben beszél 
nak. Megvilágítják a köztiszteletben 
álló maecenás fioom  lelkületét és még 
fényesebb  glóriával övezik a halhatat-
lan elnöknő áldott emlékezetét. A szép 
adományért a Jotékony Nőegylet el-
nöksége ez uton is hálás köszönetét 
nyilvánítja. 

R. kath. vállásos estély. Az 
Erdélyi R. Kath. NépszöVétség helybeli 
tagozatának hitbuzgalni szakosztálya 
(0 táregylet) f.  hó 22 ikén este 8 órai 
kezdettel a főgimnázium  tornatermé 
ben vallásos estélyt rendez az alábbi 
műsorral : 1. Beszédet mond: Kakucs 
Ferenc kadiĉ faivi  plébános. 2. Melo 
dráma, elfadja  : ifj.  B'ró Lajos, zon-
gorán kisen: Haán Macc. 3. Felöl 
«isást tart: Orbán Domokos dr. 4. 
Euek duett, énekli: Nagy Irma és 
Sz»bó Emma, zongorán kiféri:  Bokor 
Győrgyné. 5. Szaval: Kabdebó Aiíous. 
6. C.tíliozik : Ftló Ferenc dr., harmói 
niu Bon kiféri  P Boro» Domokos egyh. 
zenetanár. — Rendezők: Ztkariás 
Mikiósné, Gábor Gyuláné és Jakó Al-
bertoé. 

A sakkverseny rendezősége 
az első csoport résztvevőit ken az elma-
radt játszmáit szerdáig, f.  hó 24 lg a pol 
gári körben lejátszani ElleoKező eset 
oen a pontozás a terhére Íródik. 

A Polgári önképző Egylet 
mult szombati jelmezes estelya, mtat 
általában az egylet minden eatélye z 
közönség óriási érdeklődése mellett 
folyt  le, bizonyságul az egylet népsze-
rűségének. p-ilgárságunk öeszetartásá 
nak. A változatos jelmezek kavargása, 
szórakoztató látvány volta szemnek, s 
tréfa,  csintalankodó közben mindenki 
jól érezte magát. Éffé!  körül hirdette 
ki a zsűri, bosy mely női maszkokat 
ítélte a legszebbeknek, s mely fé'fijel-
mesşeket a legérdekesebbeknek Győz-
tesek lettek : Szabó B^rta, Bartók Pili 
és Bár di Juci, továbbá Fernengel Gyu-
szi, Tamás Lici éí Kerestély Gyula, 
kik a kflzöüség  éljenzése közben vet-
ték át jutsíotiiitárgyyikat. 

A magyarságnak az uj állam-
alak ui» bau t.z egyházi és iskolai sé-
relmek feltárása  és azok orvos'ása cél-
jából az első naeyobbszabA8U meg-
mozdulása az 1922 évi július 30-áz 
rendezett segesvári országos iskola-
kongresszus volt. Eanek az örökre em-
lékezetes kongresssusoak hitfcles  nap'ója 
Btró Lijos tanár, kongreH»zu-»i jegyző 
szerkesztésében a napokban h>gyta el 
a sajtót. A napló felöleli  a kongresszus 
előzményeit, annak előkészítését, im-
pozáns lefolyását,  az elhangzott beszé-
dekkel, határozati javaslatokkal és a 
kípnselt eayesületek, testületek, isko-
lák, egyházak és msgánosok neveinek a 
megörökítésével. Minthogy ez a törté-
nelmi nevezetességű dokumentum e-ak 
kevés példányban nyomult, ajánlatos, 
hogy minden egyesület, egyház és is-
kola, t&mely a kongresszuson képvisel-
tette magát, siessen annak a megszer-
zésével, mert a korlátolt példányszámra 
való tekintettel később alig lesz meg-
szerezhető. A kongresszus nisplóját 30 
leu előzetes biküidése mell«tt a Könyv-
nyomdaR^zvénytársaságnálOiorhaiU— 
Siékeiyudvarhslyt iehat megrendelni. 

Halálos puskalövés Még a 
disznóláb is elsül, Da Istea ugy akarja 
— ezt szokta mor dani a székely, ha 
fagyvert  lát avatatlan kézben —, de 
ugy látszik, a közmondások alapos 
igazsága sem elég meggyőző érv egye-
sekkel szembe; legalább is ezt látszik 
bizonyítani ety rtomoródsaráĉ onyfalvi 
szomorú eset. Silye Lőrinc gazdasági 
oseléd volt Farkas János odavaló gaz-
dánál s még edd tg föl  nem derített 
módon g«d*ja töltött fegyverével  kez-
dett sétálgatni éa játszadozni, miköz-
ben a feevver  elsült és Audrás József 
15 éve3 fiút  halftlosats  megsebesítette, 
A súlyosan megsérült fiu  állapotáról 
neia sikerült bővebb részleteket kap-
nunk. 

Népnevelési egyletünk újra 
éledese. Az Udvar  hely megyei Általa 
nos Népnevelési  Egyesüld  hét évi szü-
netelés ucítn, f.  ho 14 én tartotta uj-
re szervezkedő közgyűlésit HlatkyM k-
lós elnök a gyűlés megnyitása utáu 
vázolta az elmúlt, tevékenység nélküli 
esztendők akadályait, az ezek elhárí-
tása érdekében teljesített munkálato-
kat és az ezekkel járt költségek ki-
utalását kérte. A közgyülé-t elismerés-
sel adózott az egylet gondos elnöké 
nek, s az előállott akadalyoiţ és ne-
hézségek elhárításáért, valamint az 
egylet újbóli működésbe indításáért 
köszönetét fejezte  ki Az elmúlt idők 
számadásait, a közgyűlés elfogadta  és 
a jelen évi költségvetést megállapította. 
Ez alapon a szegény tanítok segélye-
zésére 500 leüt szavazott meg, még 
pedig a helybeli állami elemi iskolák 
magyar tankönyvei beszerzésére 200, 
a róm. kath. iskolák részére 150 és a 
ref.  elemi iskola részére 150 leut. A 
költségvetés rendén a tagsági dtjakat 
20 leuban állapították meg, mig az 
alapszabály többi pontozatainak módo-
sításokkal va 6 esetleges átdolgozását 
az uj elnökségre bíztak. Az egyesület 
uj vezetőségét közfelkiáltássá»  válasz-
tották meg s elnök lett: Hlatky  M k-
lós, titkár: Seabó  János, jegyző: Ftntn 
Gerő, pénztáros: Benkö  József.  Vá-
lasztmányi tagok : Pal István. V*)da 
Ferenc. Gönczy Lijos, Gyerkes Mi-
hály, Biájer B ilazs, Lőrcci BVa, 
Szabó András, Tauns A b r̂t, Biró La-
jos, Bólöni Viimos, Szigethy Dénes 
és Dézsi István. Az alelnöki állást 
egyelőre nem töltötték be. Az újból 
szervezkedett Népnavalési Eíyiet mii' 
kodése elé várakozásai tekintenek az 
érdekelteit. 

x Legalább négy középisko-
át vég/et. fia  tanú ou*« fiz^tessoi  föl-

vétetik Z.  tieékely  János  könyvkeres-
kedésében. 
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*z ország bármely rtafle  Vállalói; szciflyszálliílst  aattfVat:  ifj.  Míczy Albert. 
Beretvás pasztilla a legmakacsabb fejfájást  is elmulasztja 
A V a r m e g y e i Gasd&sfrgi E g y e 

etilet körebői . A Váraegyn  G.ada 
B8gi Egveatiiet a tavasz folyamán, 
legalább 20 oiy községben, melyek az 
előadók részére fuvart  biztosítanak, a 
fald  mivel és, állattenyésztés, méhészét, 
ember és állategészségügy, szövetkeze 
fcek,  gaídiköröH szervezése körebői elő 
adatokat óhajt reiduzni, a helyi érde-
keltségek, iskolftk  közreműködésével. 
Erre a községek értelmes gazdái a 
lelkész, tanító, jegyző urak figyelmét 
felh  iva, miiidfgyikü,iet  kérjük, hogy né 
pünk gazdasagi tudásának fejlesztése 
éidakében az egyesületet támogatni 
eăiveskedjenek. A községeket fuvar  biz 
tonitására, a «aakfe.fi  kat s azokat, 
kik i)y irályban eddig is fáradoztak, 
arra kérjük, hogy amennyiben ily irány 
has működni hajlandók, a tárgyat mely-
ről előadint óhajtatíak tartani", hoz?áuk 
f  hó 28 tká g ^Odorheiu, Bul. R g. 
Ferdinánd 38.) bejelentem sziveaked 
jenek, hogy az előadások sorrendjét 
még a hó végéig megállapíthassuk Az 
előadásokat díjazzuk. Odorheiu, 1926. 
f<  br. 17 Uyron  Ákos,  elnök, Hlatky 
Miklós,  tituar 

A tg -mureşi — marosvásár-
helyi kereskedelmi «s parkamara 
a kamarai lOrv.nv 24 § nb»n irt ren 
delnezé-oek m<-efelelnieg,  f.  hó 23 án 
d. e. 11 orfir*  M*ros Torda, Csik, Ud 
várhely és Hirosszék vármegyék vá 
lasztó kamarai tagjait, egy baraiadik 
cczOrna* ar-gy ftvre  íeandő megválasz-
tása céljából a kamara dísztermében 
tartandó rendkívüli közgyűlésre hívta 
Ö96Z". A vorta'knzó aegbívó a Monito-
rul Oficial  1926 f  bruAr 6 iki keletű 
30 ssamabau jelent mag. Tekiatetiel 
azonban arra a körű naéoyro, hogy a 
^amarai kerület 12.000 et jóval meg 
haladó vá'asztóin^k a törvény által az 
első alkalomra összehívott közgyűlés 
hatáioztríképnsségéhi'z megkívánt ab 
szolút többség© valószínűtlen, bogy 
akkorra egybe gyűljön, a feam»ra  rgy 
idpjüieg folyó  evi wâ'-cus 2-áa d. e. 
11 Arára tűzte ki másodszorra azt, 
mikor is a megjelentek számára való 
tekintet nélkül fog  n közgyűlés a tör 
vény reideli ezér eioek nsegfcieiőleg  ha 
târoza!k*p-8*u választhatni. 

A kenyádi gyilkosságról la 
punknak mulitieti «zauj«b«D uiar meg 
emlékeztünk, avo bu- nem tudtuk bö 
zölni az 56 éves Staccu (I»tanc«uj) 
D-nes py lkosainak nevét. Az időköz-
ben Kfoiyratott  erélyes csendőri nyo-
mozás a?ónban már napfenyre  hozta 
a tettesek neveit. Tnró M ^es, Jakab 
KáimA", Jakeb L-joa, N^gy Géza, 
Kiss Z« gmo> d és D,jrzsi Jftuos,  mind 
annyian kányád! lakosok voltak a tet-
tesek, kik az agyonütott Scanciu holt 
testét a tett elkövetésének sziohelyé-
ről a Derzs felé  vezető u*on paintegy 
600 méternyire elhurcolták. A folya 
mattan levő vizsgálat van hivatva 
fényt  denteni arra, mi volt az indító 
oka annak, hogy családos emberek 
ilym következményeiben sü'yos tett 
elkövetésére ragadtatták el magukat. 

x Kef  jóosaládból való 4 közép, 
isko át wegzetL fiút  tauu'óiiak, ellátás 
nélkül fizetéssel  felvesz  Rásler Károly 
vaBkeresked^se, 

x V a r r ó g é p e t keresek megvé-
telre; cm» a h ad nivatalbin. 

x A gyümölcsfák  doktorától 
megvizsgált borouipcné-zes, pajzstetüs 
vértetüs beteg termekeílen, elhányd 
golt gyümölcsfák  meggyógyítva évente 
szépen teremnek. Kivanaira u'azom, 
előjegyzés szerint, idején. Bögözi Da 
meter Domokos. Odorheiu. Posrafi<ik. 

x Könyveket könyvtarakat 
magas árun vesz Z Székely János 
kön y vk eres ki dése. 

Téli szalámi eladását megkezd 
tük, vis-fouieiarioKnak  árkedvezmény, 
Orbán Testvérek. 

x Komoly, szolid fi  ital embere-
ket kos/tr«, hzauasra, es tî g csak, 
kosztra i» felveszek.  Str. Vă ă'.onlor 
{í KOlH « 6 8". 

x Értesítem az i. t. hö-gysket, 
bogy l^üjabo tavaszi é* nyári di»at 
lapo.on mt-yjöit, a m lyb<M a legszebb 
kivitelű ruiákat, kosyiümöket és ka-
bátokat, keszitrfk,  hguj bt) divat sze 
Ti út. Demeter Z-tig'mond oói Hvatsza 
hó Bal. R. g. Fordiuaid (Kossuih u) 12. 

KÖZGAZDASÁG. 
Az egéaz tél a szertelenség jegyé-

ben zajlott lo ezideig. November ugyan 
csak bimuiatta a foga  fehérjét,  amikor 
madárdermesztö h d gben dideregtünk, 
decemberben megroppa*t a jég s az 
országszerte előállott vizáradat felbe 
csülhetetlen károkat okozott az ország 
lakosságának s aztán január... sze-
szélyes voit az is, méitó elődeihez. A 
mostani februar  hónap sam akarja gaz-
dáját, a cigányt e&tgijeszíeaí, iagyma 
tag, lomhs, üii.cd b̂ >.ne élénkség, pe-
dig várnós, bogy nekidurálva magat, 
megmutatja csúnyább kepét is, hogy 
elmúlván, reméihesstiü, hogy jöu a ta 
Vasz, az 6 eltő díszével: a uovireggaí 
s a most nemasásbrii lövő madarak 
megszólalásával. Tivasz, DTomofuság 
enyhítője téged várunk,érted raionguuk. 

Az „Erdélyi Oazd»" értési ésa szê  
rint a műtrágya árak nem változtak, 
vagon tételben a s?upjtf  s?fát  ára a 
leadó állomáson 384 432 és 480 leu 
métérmázsáóként T-s téttel arra, hogy 
hz 1 mmázsás zsások ret dszerint igen 
rosszak, arra kérem a w^grecdelőket, 
szíveskedjenek mevábdeU^eikvt ugy 
eszközöiDi, hogy 8: 75 k!rratr>mo< zsk 
kokból szélmérést ne keiljen f>sikt>zö  ni. 
A megrendelők p®d*g a szükséges mft 
trágya árat f  bó végflg  foitétleí  a1 jut 
tassák alulírott hoz, tnat t, a ké.»őlb ja-
Ientkezftk  tsár lekéurtek. 

Varró Elek 

Siíwlo * KöDvvikjöííscí» Re.»s»ei,jt&rBK6ft)fţ 

No. 71 — 1926 p.rt. 

Publicaţiune de licitaţie. 
8ubs* mn8'ii p'ríarfl  aduc ia cuut ş 

tirţ* pnb »că î smui 'egii a, 'c ui 
LX din 1881 § 102 r««pcct>^ XLId-.n 
1908 § 19 cuuii'ă incurile ura<ă oareş. 
a m«reiea>ne, tauri vac.î,cire,0.â zi e«c. 
care îo urma dee^u'ui No 25 >7 d̂ n 
&»ui 1925 al judr-ră'Ofiei  de ocol dm 
Crinitur s'au ix ĉ ai î,i Rifcă'ifŞ  i î i fa 
v. rul ixcvatoru Vă l ui Eietie« D'ues 
rt-pi". prin »dvoc>u Dr. Elekes Domo-
kos Împotriva ex cvara'ui ocuüor die 
comun» Rugâ: ş s p-ntru incansarea 
ĉ p ta u'us de 45000 L i şi hcc, p'in 
<x cuţie da acoperita şt cari »'au 
pri-ţu't îo 33000 L >1,8*3 vor viade prin 
uc taţi« publică 

Pentru ef  ptuirea «cestei licitaţi 
uni. pe b̂ za decŝ u u> No. G 2946/925 
ai judecătoriei de ocof  din Cns ur se 
fix-airă  «erminui pe zsua de 15 Mmie 
«• ul 1926 la ereie 16 p. m. în comuna 
R u k ă u e ş t i ş iot Cari au voie de a 
cunpâ'a sui t î vitaţî pr;n acest edict 
cu observarea sem, că lucrurile sus-
amintite vor fi  <â dut.e îo sensul legii 
XL din 1881 § 107 şi 108 cdor cari 
oau mai mu t, pe )â ă̂ solvirea îu 
b=*oi gata şi î.i caz necesar şi sub 
preţul de strigare. 

Pretenziunea care e de incassat 
face  45000 Lei 50 bani capital, dotâa 
zile cu 10°/0 socotind din 20 Septemvrie 
1925, iar spasele pâ ă «cuua Btaverite 
de 10377 L-i. 

întrucât mobilele cari ajuog la 
licitaţie ar fi  fost.  »x<cvate şi de alţii 

8C ş̂tia şi ar fi  c âş igat dreptul de 
acoperire, iicitaţ a prezentă este.ordo 
nată si îo favorul  ac<-s'ora Îq sensul 
artic u ui XLI din 1908 § 20. 

Dat în Odorheiu la 11 Fehr. 1926. 
portărel: Adolf  Dubb. 

Halló I Hallói 
Hazi gazdak figyelmébe  ajánlom, hogy min-
denki jól gonldo'ja meg a dolgot, mî 'őtt hă> 
«ára csatornát rakat, hogy  kivel rakatja, mert 
a legiobb és ipftelisDiprtfbb  mui'k-t c&Vig 
Simó Béla épület é s díszmfi 
b á d o g o s n á l 
kfcpba'ja  meg. ögyatcank nálam olcsó bádog 
betözésü firmák  rendelhetők meg, továbbá 
fotel-kédakat  raktáron tartok és napi haszna. 
ÍZZZZOOZZZLZZ latra ki»dob „.„„.'LlTi; 
S I M Ó B El H, -âw, 

épület éa disxmâ bádogos. 

No. 64—926. port. 

Publicaţiune de licitaţie. 
No» carpul portăreilor tâuă Tri 

bunai Oloröeia îa seazu § 102 da lege 
LX. 1881 pnn aceas'ă publică că îa 
urma d- c auHii No. 1296/918 a! jud 
de ocol Odorheiu efeptumdu  se la 12 
Octomvrie 1925 pentru suma da 3800 
L>-i execuţ unea de îndestulare îo fa-
»0'Ui soţia lui Izsó Gergely şi goţii 
repr. prm advocat Dr. Vas-L»jos mis 
râ oarele cuurinse cu ace»iă ocasiune 
ş pr-ţuite 5000 £ei şi anume: mo 
tor da benzin maşin înbiătit Vattej 
şi cootol decimal părţii. 

D cn îo urma d cizu'ui de sub 
No. G- 3643/923 a judecătoriei de ocol 
Odorbe u pmru încasarea preteiş 
utei de 3800 Lm capital i-p-selepână 
acutn statorite 804 Lei ge fix  »?« tor-
mmul pa ziu^ da 5 Martie 1926 la 
orele 10 la f»{t  locu ui în comuna 
Praid ş la sceea cumpărătorii se in-
vită cu i-ceea observare că mişcă oa-
r«ie d'n sus î aen»u! ari. de L"({e 
LX 1881 § 107 ş 108 din partea ce-
lui mai su-. ac-a«ta niscatoirele se 
vor vitîd« şi sub pr ţuM eötimat. 

Odorheiu la, 8 F- ruari» 1926. 
^ ^ ^ ^ ^ D u b b por ă--el. 
No. 7—1926. 

Árverési hirdetmény. 
Krtzhirré tesszük, hogy Mt-reşi 

községháza, korcstsahelyiseg fs  ve 
gyeskt reskedési ü/lethelyi«éi?gal. s négy 
s?óí.ával, 3 év.-e bérba fog  adftni, 
'926 február  24 én d. e. 10 órakor a 
községházánál. BírSŐ aa űzietat azon-
nal elfoglalhatja. 

K'kiáiífisi  ár 30 000 leu Bánat 
pénz 10% Ftí'té̂ eieii a községi jagy-
zí'uél ifleg'eisiníh-tőíí. 

Măreşti, 1926 február  15, 
Bárra Hzftbé  János 
b'KVZO. 

A Sír. Axente Sever (B^zsa-
ufeában)  fekvő,  Mütéfl  Ferencz 
lu ajdooát képező üres bel-
sőség, építésre kiválóan alkal-
mas házhely eladó. Értekezni 
lehet Nagy Lajos űr. és Szabó 
Gábor dr iígyvédeklrodtíjábiin 

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

Kerestetik egy jól fözö szakácsní 
Jó fizetéssel és de'elöttre egy 

pontosan bogozó leány szmyrna-szö-
véshez. Cím a kiadóhivatalban. 

Eüv ió karbao levő aya upad eladó. 
Megtudható Str. Ştefan  cel Mare 

(M< om u'ca 7 «zân» «latt. 

M kulatura p^pir kis»t>h nxgyobb 
m«noyiségOen kapható Z. Székely 

Jiuosoál. 

FlaHfí  6 H P H o f e r 
LiaUUi g a r n | t a r a tetjes fel-
szereléssel, favágó  - fűrésszel 
j u i á n y o s áron elutazás miatt. 
Csak személyesen tárgyalok. 
C r ö b ö l y S á n d o r , 
Mugeni-Bögöz, jnd Odorheiu. 

I drb 176 cm. maga? penzszek-
rény e ladó , esetleg kisebbre 

. ,., becserélném. = 
Bacsics József, 

vaskereskedése Odorheiu. 

Ócskavasat, 
mindennemű vas- és vaslemez-, 
továbbá cső- és müheiyhülladékot 
minden mennyiségben a legma-
gasabb árakon megvásárol a 
Szentkeresztbányai Vasgyár R.-T. 
Érdeklődők forduljanak a fenti 
cimhez, utolsó posta Vlahita. 

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

Eladnám. szoba kony-

«•ai elcserélném'8̂ ':,10" 
(Tábo^-utca) 81 . számú házat, mely 
gazdasági épületekkel (esd*, istálló, 
szekérszin és disznóól) van fehzerelve. 
Tágas udvar, veteményes kert, az ud-

varon kut. Értekezhetni ugyanott. 
Str. Pr. Maria (Szent ímre-u.) 
23. sz. alatt, két utcára nyíló 
házas beltelek eladó. Értekezni 
lehet özv. Kapcza Bálintnéval 
Szent Imre utca 23. szám alatt. 

Vendégeink figyelmébe! 
Tisztelettel adjuk vendégeink tudomására, hogy fodrászttzle-

tünktol a mauienriizést elkÜlonitettfik  és a Bul. Regele 
Ferdinánd (Kossuth-a ) 6. sz. alatt Bándy ékszerész üzlete mellett 

manicür-pediciir szalont 
nyitottunk, hogy t. vendégeink magas igényét megfeleld  má ion 

elégíthessük ki. 
B9vid időn belül szalonunk emeleti részében 

női fodrászatot 
fogunk  berendezni, hogy ez által városunkban egy rég óhajtott 
és eddig hiányzó intézmény felállításával  a hölgy közönség 
kényelmét szakszerűen, a legmagasabb igényeknek megfelelffeu 

szolgálhassuk. 

György Viktor és Nagy Ferencz 
fodrásf-mesterek. 



Hirdetmény IHeghivó. 
Autobus Exores Oclard S A. sz alap-
szabályok 7. §-» értelmiben a részvényes 
u"»knt meghívja a tár^u'a' székhelyén 
1926 m á r c i u s l l - én d. e 9 
IS^SSSZ ora«<>r tartandó -

első rendes 

APRÍTOTT TŰZIFA, SZÉN 
ÉS MÉSZ ELADÁSA. 

Értesítem • nagyérdemű kö-
zönséget, hogy apritott tűzifa, 
szén és mész eladását kibőví-
tettem és lehet kapni kicsiny-
ben és nagyban, házhoz szállítva 

Szives pártfogást  kér: 

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

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

Vásznak, pap-
lanok, bál ruha-

újdonságok, férfi 
öltönyszövetek 

legolcsóbban 
HIRSCH RUD0LFN1L 

szerezhetők be 

Rugăneşti -Rugonfalván,  közvetlen 
a ragy ut meilett. egy belsfiaég,  3 
szobás, ennek megfelelő  beosztású sr/u 
terénos kőházzal, istállóval és több 
melléképülettel eladó. Az épültek jó 
karban vat>nak. Vele szemben a n«gy 
ut mas felén  egy szép puszta, terje 
delmes belsőség van. Továbbá mintegy 
9 hold birtok, részben szántó, részben 
erdő. Mmdezek együtt bocsátlatn-k 
átuba. Jutécyos árb»n kedvező vásári 
feltételek  mellett megvehetők. Igen 
kedvező alkalom egy nyugdijasnai, 
akár gazdálkodónak mindea tekintetben 
bedveső körülmények közt kényelmes 
e,he!y«?kedésre. Éideklődők fordu'janak 
Pap Mózes tanár széfcelykereazturi 
lakoshoz. 

közgyűlésére 
Tárgysorozat : 

1. A közgyűlés megnyitása, a jogyző-
köuyWhiteiesitók kijelölése. 

2. Az i(>a?4!atósági választmány és fe 
lügyelőbizottság besráosolója. 

3. Az 1925 szeptember—deczemberi 
mérleg s nyereség és veszteségi 
szá'Jtla jóváhagyása. A tiszta jnve 
delei» hovnforditásának  megállapi 
tása, az ieazt-atósáei váia-zfmáriy 
és a felfigyelő  biaflttság  felmentése. 

4. Az igazgatósági válasz'mány e;őtsr 
jesztése az aÍ8ptö'«e emelésére nézve. 

5. Javito műhely létesítése, uj au'ó 
buszok és teber utok beszerzése. 

6. Az igazgatósági választmány «lőtér 
jesztése állandó és SEabadjfgyek 
kiadása tárgyab*ss. 

7. Három íelügyelftbteottKági  tag vá 
lasztása. 

8. Estleges Irditványok. 
Ocland 1926 f.br.  10. 

Ai igazgatóság. 

mi A U T O S O K 
F I G Y E L M É B E ! 
J l T r a n » i l T « n i » - b e n z i n -
r a k t á r n á l m i n d e n f é l e 
H i c l i e 11 n - a n 1 6 g u m ni 1 
( k ü l s ő é s b e i s ő ) g y á r i 
l e r a k a t ! á r b » n b a p h a í é . 

No 18—1926 
Concurs. 

Spita'ul jud. Odorheiu «re nevoie pe anul 
1926 de 50 i-tj. lemne da foc,  pentra fumii*-
rea fă'uia  ne puMică concurs. 

CombuRtibiiul trebue iă fie  din lemne de 
fon  uscat defpcate  roni «roi predâ'idu-se îa 
curtea spitalu ui puse îa » âajeni 

Se primesc oferte  ţi pentru 10 stânjeni, 
Doritorii vor înainta ofertele  lor îâ  ecrl» 

timbrat» ru timbre de 2 Lei 60 bani împr*i-
uiâ cu 500 Lei cat.ţune adminmtrfţ  ei spita-
lului iâ â îa ziua de 15 Aprilie 192b 

Of"  tete sosite mai lârsiu nu se vor lua 
îa consideri ţie. 

Coi cursul va avea loc în cancelaria ad-
administrsţ ei îa ziua de 20 Aprilie 1926. ia 
oarele 11 am. . 

Direcţiunea Spitalulnl. 

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

olcsón 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. 

ha meg nem tekinti 
P é t e r J á n o s 
bútorasztalos 
nemrégen megnyílt 

Üzemét • 
Cnstur-Székelyke-
reszturon,ahol há-
lók és ebédlök 
H kaphatók. • 

Áriejtési hirdetmény. 
Olorheiavirm'így* köskói-hizv rétiére aa 

1926 évre szükségeltetik 50 öl tttz.fa,  mely-
nek szítllitasara ezennel palyazat hirdettetik. 

A szállítandó tűzifa  s/.aras, nas&boa bükk 
tűzifa  kell legyen éa a körház udvaran ölekbe 
rakva adandó át. 

Ajánlatok 10 öles mennyiségre is elfogad-
tatnak. 

Vállalkozni óhajtók 2 leu 50 bania bé-
lyeggel és 500 len bánatpénzzel ellátott Írás-
beli zart pjanlata f.  évi április hó 15 ig a 
varm. kftzkorhaz  irodajsbi adandó be. Ké'őbb 
érkezett ajanlatok nem fogadtatnak  el Az ár-
lejtés tárgyalás 1926 április hó 20-án d e. 
11 órakor tart&tik meg a kórház fenti  helyi-
ségében 

Odorheiu, 1926 februir  hó 15. 
Kórházigazgatóság. 

Autótaxi. 
Személyautó-fuvart 

vállalok. 

Szabó István 
Strada Prinţul Mircea 
(Petőfl-utca)  28. szám. 

Hirdetés 
Az „Adris" liszt- és termény-nagy-

raktár állandóan raktároa tart tenge-
rit, tengerilisztet, továbbá mindenféle 
bánáti liszteket. Ttngeriárusitás véka 
és métermázsáiifeést.  lisztárusitás csakis 
85 kgros zsaktételekben, a mindenkori 
legolcsóbb napiárakoo. — R tktáruak a 
vasút mellett a „Cetatea" volt raktá-
raiban. 

K ii éa faház,  több szoba, konyha 
picca, kerttel eladó Str. Co.şea 

(Attila u) 10—12 ez. a. Értekezhetni 
ugyanott. Beclean—Bethlenfalvának  a városhoz közel 

éaff  részén (14. szám alatt) önálló 

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

bicildiváaak, tűzoltó-kocsi fényezését. 
Szolid munka - megbízhatóság I 

S e b ő k L á s z l ó . 

AUTÓ és 
KOCSiTlfL&JDO 

NOSOK 
FIGYELMÉBE. 

ocietate pentrn «omereiul cn maşini de casut 

Odorheiu (Székelyndvarhely) Strada Principesa Maria 
:: (Szent Imre-utca) 3 sz. Bagóné házában :: Eladó Az összes butorrakfáram kész-

letét mélyen leszállítóit árakon 
kiárusítom, ahol a legmodernebb 

iló- és ebédlő-
Odorhelu-Székelyudvarhelyt leg-
olcsóbban, legjobb á r u k a t a 

f l l 8 W  " 
szövetkezetben vásárolhat Kitűnő 
tearumok, teák, aradi liszt, fonal 
^^^^SMMMMLLIM  íirillt» 
Tagoknak év végén vá-
sá r l á s i v i s sza té r í t é s i 
• adunki 

vásárolhatók. P l i l f ebédlő dívá-
nyok nagy választékban kapha-
tók. _ Továbbá oi'Sóbb festett 
bútorok és székek is kaphatók. 

Megrendeléseket bármily kivitelben 
elvállalok: 

Balázs Károly utóda 
kész butorraktára 

Odorheiu, Bul. Reg. Ferdinánd 27 sz 

friss  teavaj, hámozott sárgaborsó és mindennemű száraz főze-
lék, paradicsom és másfajta  konzervek, sajtok, csokoládé 
különlegességek HIRSCH IGNÁC füszerkereskedőnél  kaphatók. 

A n g o l t e á k b a n n a g y v á l a s z t é k : . 

ntmt  40 MMQSEGO valódi angol, brassói, zsolnai gyapjúszövetek, kitűnő szepsiszentgyörgyi és aradi sittonok, vász-
nak, kész téli kabátok, raglánok, finom  gyapjustruks és csizmanadrágok, esőköpenyek, sapkák, 

nyakkendők, harisnyák, kézitáskák nagy választékban és feltűnő  olcsón kaphatók î 
Scherg- fé le brassói szövetek gyári áron. L Ö b l R , Odorheiu. 


