
Ára 3 leu. Odorheiu (Sz.-udvarliely), 1926 február  28* 

P o l i t i k a i , k ö z g a z d a s á g ! és t á r s a d a l m i tiiság 

Elmélkedés 
a választások után. 

É<*demes az elmúlt közigazgatási 
községi választásokra visszapillantani 
és kissé eltűnődni a lefolyt  események 
felett. 

Ugy éreztük a választások előtt, 
bosy ez az elsft  alkalom az uj éra alatt, 
amikor a magyarság eredményesen meg 
mozdulhat és jelét adhntja szervezett 
gégéből és fegyelmezettségéből  szárma 
ZÓ erejének. 
> Udverhelyvármegyében, Románia 
legmagyarabb vármegyéjében, az ered-
mény nem lehetett kétes, sem a köz 
aégekben. sem a városokban a magyar 
•ág szempontjából. M ĝia elfogad  uk a 
kormány itteni képviseiöínaK azt az 
ajánlatát, hogy S<5ékelyud«arhelyen, 
mint megye Bfcékhelvoa  állit sukk össze 
ft  lib ralisokkal közös listát. 

Ennek iodona, a barátságos érzel 
»8k megóvásán kívül, az volt, hogy a 
számítás szerint leadható 1100—1200 
szavazatból 20°/9 ot megkaphat a li-
berális párt s »z esetban is megkap-
hat három reodes és egy pó«fg*agi 
helyet a tanácsban. ami, ha előre biz 
tositva van, kikelhető leecd a vá 
lasztási. barc. Az erre vonatkozó tár 
gyaiáiok még f  é. január hó 9 én 
meglódultak, tehát jóval előbb a vá 
laezt&sok kitűzésénél és jóval azelőtt, 
hogy az O^zágoa Magyar Párt a kor 
jnánoyal tárgyalásba b >caar,kozott. 

A megegyezés létre is jött s azt 
a választópolgárig nagy népgyülése is 
impozáns egyértelműséggel elfog  dta. 
Senki sem gondolhatott arra, higy 
Szpkelyudvarba'veo, a hol a Magyar 
Párton  és a Liberális Párton  tuviii 
más po'ttil»«i »•«••»••»«»» < «m létp'ilr 

sem olyan slem, amely más politikai 
pártba tömörülhetne, aem ismeretes, 
más megmozdulás iu történhet. 

. És mígis megtörtént és 338 vá 
Ja8Ztó ptlgár sorakozott az egyesült el-
lenzés; zászlója alá. U ŷ vélem, hogy 
nem tévedak. ha ezen szám kéthar 
madrészét magyarnak számUom és pe 
dig olyatr magyarnak, a kiknek, né 
hány kivételével, fogalmuk  sem volt a 
máig sincs srról, hogy micsoda fán  te 
rem az egyesült ellenzék és kikből áll 
az? Ugyda nem is az a fő,  hogy tud 
jak a lényeget, hanem az, hogy sza 
vazzsnak túlhajtott ambíciójú egyé 
nékre olyan Ígéretekért, a melyeket 
megpai soha sem fognak.  És ssa 
vaztak. 

Most lássuk, hogy az adott eset-
ben mi a helyesebb: az e. ho^y a Ma 
gyar Part szövetkezett a liberálisokkal, 
vagy azok álláspontja, akik az egye 
sült ellenzék záezlój* alá állottak ? 
Tévedés kikerülésé végett azokat ki-
kapcsolom, â iK az egyesült ellenzék 
listájára kerültek. Sőt azok, akik ezen 
a itstán a tanácsba bejutott*», bizo 
oyára már meg is állapították, hogy 
az ők oda állása rájuk a őz ve nagyon 
is előnyös volt. 

Csakhogy  itt a magyarság  általá 
nos érdekeiről  van szó s arról, hogy 
m*yik párttól mit remélhetünk? 

Hét éve, hogy tűrjük a sors reánk 
nehezedő megpróbáltatását, irott és 
roNitott jogaink semaibe vevését, sőt 
sokszor kiguoyoiáiát. 

Az impérium változásakor az er-
délyi romáu nemzet Gyulafehérváron 
tartott n«gy gyűlésén egyérteimüleg 
hozta meg az erdé yi kisebbségek jo 
gait pontokba foglalt  határozatát. 
(I t a párisi egyezméeyről s a triano-
ni békeszerződésről szólni szándékosan 
n»ro «^urnk.) 

Éi mi történt az után ? Az, hogy | 
a kormányzó tanács, amely azelsóvo't i 
az Erdély fölötti  uralom gyakorlásában • 
a amelynek tagjai épp- a gyulaftshér 
vári nemzetgyűlés vezetőiből kerültek 
a kormány rúdja mellé, egész működé-
sük ideje alatt semmit sem akartak 
tudai a hozott határozatukról. 

Sándor Józsefnek,  aki a parla 
mentben négy éven át egyedül küzdött 
a magyar nemzet jogaiért, sok kriti-
kus helyzetébea, egyetlen erdélyi ro-
máu nemzetipárti képviselő sem kelt 
védelmére S ez a párt, amelynek az 
erdélyi nemzetek közti egyetértést, test-
véries szellemet kellett vo'na ápolni, 
eltűrte s eltűri, hogy lapjai a legizzóbb 
gyűlölettel Írjanak- a magyarságról 8 
megvádolják minden gonoszsággal, amit 
ők kigondolhatnak s epébe mártott tol 
lal megírhatnak. 

Igy cselekedett legutrbb is a Cu 
vântul  amely a legnemesebb lelkű ptts 
pö»tiuk«ek: Nagy  Károlynak nyitott 
sírjánál oly gonosz indulattal irt a fean-
költ iöikü, ideális goodolkoiásu, s min 
denki iránt keresztyéni meleg szere 
tettel viseltetett ferfiaról,  ami feihá 
borodást és a legmélyebb undort kelti 
minden jóérzésű emberben nemzeti kü 
lönbség nélkül. 

Maga a rosaáa nemzeti pártriasz 
totta tehát el magától a magyarságot, 

j amely pedig kedvezőbb magatartása 
. mellett szívesen kereste voma a vele 
; "Való -érintkezést. Iay örőmael ragadta 

meg a M*gyar Part a kormány ákal 
feléje  nyújtott békés jobbot, amely mű-
ködése végéu is még sok jót tehet és 
sok hibát helyre hozhat. 

Aki ez ellen cselekedett, számol-
jon majd róla. 

Sz. Szakáts Péter 
magyarpára eiuök. 

Uj fogás  — régi léppel. 
A sajit gyaautlanságának, köny-

nyen hivő voltának adta meg az árát 
és pedig elég m«gas árát a f.  hó 20 iki 
eyergyószentmiklósi vásáron Pataki 
Ferenc küküllőkeményfalvi  lakos. 

A mint egy-két napja, az itteni 
rendőrségen tett panai-zaban maga a 
károsult előadta, a doiotr ugy történt, 
hogy Ő a zsebében 20.500 leuiiyi pénz-
zel az említett vásárba weat, hol vá-
sárlási szándéka volt. Egyszer csak 
látja, bogy egy autóban ülo, jól öltö-
zött, termetes „urieabar" elejti pénz-
tárcáját. 0 a tárcát főívéve,  mindjárt 
kiáltozni is kezdett annak elejtőjo 
után. Az autó azoaban ekkor tovább 
haladt, ugy látszott, hogy a benneüiő 
nem vette észre veszteségét. Később 
azonban az autózó ur visszatérvén, a 
tárcát keresni kezdte. Ő mihelytt meg-
látta, a tárcával mindjárt jelentkezett, 
s átadta as idegenoek, aki azonban 
nyugtalanul, az állítólag a tárcában 
levő pénzt kezdte keresni, ö előbb a 
tárca tartalmát nem nézte meg, s nem 
tudta volt e benne pénz, vagy nea. At 
ur azonban ekkor követeiőleg fordult 
hozzá, bogy adja vissza a tárcából ki-
vett összeget. Pataki FereuC fogadko-
zott, hogy ő a tárcába bele sem nyúlt, 
nála c-upán az a pénz van, amellyel 
ide a vásárba jött, s ami az ö igazol-
ható és jogos tulajdona. Az idegen 
azonban ebbe nem nyugodott bele, Kö-
vetelte, hogy adja eiő tárcáját, ami 
megtörténvén, az autós ur abban ku-
tatgatott, majd látható idegességgel 
visszaadta, s autójával — melynek 
száma mellett, Pataki emlékezete sze-
rint, Dv. jelzés volt látható — csak-
hamar eltűnt szem elől. 

Csak később, hazafelé  jövet jutót 
eszéig emberünknek, hogv tárcáját 

Levél a szerkesztőhöz. 
Tekintetes Szerkesztő Ur I Ide s 

tova iezajlának a választások s én bé 
hébea freihtitem  magamat. A politika 
hunefutság,  uraknak valo. Voszekedje 
nek az urak fölötte,  de azért haragot 
ae eszkabáíjanak ki belőle, mert sz 
safir  rossz volna. S éppen azért nem is 
írok, jó uramnak errot. Más. egészen 
más, ami levélírásra késztet. Gyász van 
minden magyar házifái  már jo pár esz 
tendeje. Mélységes gyász ül a lelkeken 
szeretteinkért. Hnem a mostani gyász 
— mely az erdélyi magyarságot oly 
fáratlanul  érte s igy minket is: azé 
helyeket — raiotha sokkal fájdalma 
Sebb volna, mert az egy egész nemzet 
gyásza. H aba mondjuk a magunk kü 
len gyásxeseteit nagyoknak — szület-
tünk s meghalunk, futaioknak  adjuk 
át helyinket. Idővel emlékünk is a ho 
•áiyba vesz, az ifjú  sarjadék pótolja 
elvesztésünket. 

Két nagy halottja volt a magyar 
nemzetnek rovd pár hét leforgása 
alatt: Nagy Karoly püspök sz egyik, 
egy házi* j delme az erdélyi m gyarsag 
református  hiveinek. Nem tud>iB, S'cr 
kesztó Uram, mi volt tagyobb a máé 
csak néhai jó pü pökben: magyarsága e, 
vsgy Királyi p pi nagysága e, vaiiáeos 
mely érzé>e, mely e magas méltóság 
elnyerésére jogosi otta ? Éu csak azt 
tudom, vagy gondolom hogy e kettő 
p rorult az 6 nagy személyében: nagy 
volt mint eniber; nagy volt ő, mint 
pap. S mi, magyarok bsene mind a 
kettfit  siratjuk, gyá-zo jus : a tudós 
fé  papot s a mtgalkuváat nem ismerő 
nihgyart. Ni vét a nemzet történelme 
arany lapjaira jegyzi föl.  Meg is köny-

nyr2i>k h nagy embert, mikor temeté 
sekor faluul  ban a harangok megszóla 
iának; megköonyezők mikor az újság-
ból a gyászhírt elolvasok. Ez az egyik 
közös nagy gyászunk 1 

A másik eyásza magyarságunknak 
a művészet köréből vagyon. A nemzet 
csalogánya: Blaha Lujza haláláról ol-
vasók egy bét héttel ezelőtt megható 
cikket — ezintén könnyes szemmel 
Aki csak egyszer is látta játszani, hal-
lotta énekelni ezt a mesésen ritka te 
betségü asszonyt, az éppen elegendő 
volt arra, hogy emlékében örökké ma-
radandó legyen Régebbi kedves magyar 
népdalaink először az ő ajkán hangzót 
tak el a volt. budepeBti Népszínházban, 
s másnap már széltében dúdolták, fü-
tyülték őket az utcán, énekelték a va 
rietékben, zengett a népdal a B aha 
Lujza recipéje szerint. Ahogy pedig a 
magyar leány , a magyar asszony-tipust 
a színpadon alakította — az egyenesen 
mesébe illő. Mikor pedig nagy művé-
szetét legfelsőbb  helyről kitüntetéssel 
jutalmazták és azt megkö-zönni a ki 
raly elé menţ — ez a meleg szivü 
nagy művésznő, ki ezer éa ezer ember 
előtt annyi művészettel, öntudatos bá 
torsággal játszott — a legelső magyar 
ember láttán ugy elérzékenyült, hogy 
könnyes izemmel akart a birá'ynak 
kezet csókolni. Az egész főváros,  sőt az 
egész nemzet tupaolt a művésznőt ért 
kitüntetésnek. 

Sok kedves emlék fűződik  az ő na 
véhez. MiKOr a volt Népszínház már 
hanyatló felben  volt s a magyar nép 
82Ínmü már kezdett a múlté lenni — : 
a kormány művészetéért a N<mzen 
Szinház örökös,tagjává nevezte bi. I t 
már a Nagymamában látja játszási 
rajongó bö>öu»ége; fiatalkori  szépsége 
azonban itt is ssembeoüő Emlékei kö-

üül — mert igen sok volt neki s mar 
összegyűjtve kötetben is jelentek meg 
~ én is följegyeznék  egyet az utókor 
aak, ha a Tekintetes Szerkesztő Urat 
nem terhelném vele. S<sem- és fülta 
uuja valék, s másnap az újságok hasá 
boüat irtak róls. 

Galícia egyik kteebb községében, 
ha emlékezésem nem csal, Bratkovice 
ben töri ént a 90 es évek közepe táján 
— hol magyar buszárok állomásoztak 
— egy tragikus eset. A századnak 
Diószegby Mihály nevű, kemény szivü 
őrmestere volt. Rettegett tőle az egész 
század. Kegyetlenségéről sokat irtak 
később a lapok, mikor az ügy nyilvá 
nosságra került. S az egész országban 
— az illetékes köröket kivéve — min-
denki elítélte a magyar huszárok kín-
zóját. Egy éjszakán tizenhárom elke-
seredett közhuszár megrohanta és le-
kaszabolta a kegyetlen őrmestert. A 
gyilkosokat pörbe' fogták  s a hadbíró 
eág mind a 13 ra kimondotta .a halá 
los Ítéletet. Se szere, se száma nem 
volt a sok kegyelmi kérvénynek. M--g 
vozdaltak a varmegyék, amelyeknek a 
buszárok szülöttei voltak, a halálra 
Ítéltek is kegyelemért folyamodtak  az 
uralkodóhoz. Azonban minden hiába 
való volt. Elutasították mind. Már csak 
néhány nap volt, bogy az ítéletet végre-
hajtsák a 13 szerencsétlen buszáron 

STkbor nagy c-<oda történt.... 
A fóváros,  az ország szive, nyo 

mott hasgulaib n volt a 13 megyar 
huszár sorsa miatt. A kivégzést m̂ g 
elöz^ napokban a régi N-pszinbázbau 
a Piros buüyeHáris került színre. 
Banane TörötíZ> fi  szerepét játszotta 
— mintha most is látnám ugy van az 
tmiékeiüben. Az udvari páholyban ott 
voit a kiráiy is. Folyt az előadás s 
B aháeé minden jelenttét hatalmas taps-

vihar fogadta,  megújrázták. A tapsolok 
között leg'elkesebb t«lán maga Ferenc 
József  király volt. Eayik számnál kü-
lönös dolog történt. Biaháné, anélkül, 
hogy erről valakinek tudomása lett 
volna, egyik énekszám szövegét ötlet-
szerűen megváltoztatta. Ezt énekelte : 

De szeretnék a királlyal beizélni, . 
Hogy meg tudnám a izemöfee  mondani, 
Adion pardont as én kedves b-ibamnak, 
Meg aimak a tizenhárom huizáruak. 

Az utolsó sornál az egész nézőtér 
felállt  8 ugy tapsolta ezt a váratlan és 
megindító rögtönzést. A király kihajolt 
a páholyból, most már nem tap-iolt: 
komolyan, meghatottan intett fejével  a 
színpadra, B aha Lujza fefé.  Mindenki 
megértette ezt a szívből jövA bólintást 
s újból kitört a taps és éljen.... Más-
nap a tizenhárom huszár kegyelmet 
kapott. 

Sikerei között Biaháné erre a si-
kerére volt a legbűizkébb. 

Sokan el sem hinnék e nagy mű-
vésznőről, hogy folyton  az anyagiakkal 
küzdőit. Akárcsak Ujházy, kiről köz* 
tudomásu, hogy nagy géZsija d->c*ra, 
s-mmi vag> oo nem maradt utána. Hji, 
Toalia papjai nem a vagyongvüjteBbeu 
lelik a lelki boldogságot. Legalább 
nem mir.deuik. 

. . . A nemzet e K; nagy halottja 
koporsójánál, bogy az öreg székely is 
meghatottan áll m̂ g — könnyezi sze-
mekkel, bizonyára Tekintetes Uram is 
(udui fogj»,  bogy miért ? . . . 

Á dva legyen drága emlékük I 
Hi'fts  tisztelettel vagyok a Szer-

kesztő Urnák: 
Egy öreg székely. 

Felelóe sxerfeeBstfi: 
TOMPf i  UA&ZUÓ 
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elővéve, abba beletekintsen. Legna-
gyobb ijedelmére állapította meg ek 
ker, bogy Összes péaze hiányzik, s an-
nak helyébe nehany összehajtogatott 
ojságdarab van a tárcába dugva. Ek-
kor kapott éazbe, hogy bizonyára csa-
liknak esett áldozatul, s a pénztárcá-
jával való egész jelenetet az autózó ur 
csak azért játszotta él. hogy őt lépre 
csalja, miután előbb kiszimatolta, hogy 
nagyobb összeg pénz van nála. 

Á panasz folytán  rendőrségünk 
nagy eréllyel igyekszik a ravasz és 
bizonyára gyakorlott vásári csalót — 
vagy csalókat kinyomozni. Addig is 
azonban a vásárba járók vigyázzanak, 
nehogy hasonló ravaszságaak fel 
Üljenek 1 

Választások után.... 
— Még néhány tanulság és tennivaló. — 

Nagy htt-hóval lezajlottak a köz 
ségi választások s e választásokból is 
politikai tökét kovácsolnak, holott a 
természet rendje szerint, e választások 
nál a községek érdekének biztosítása 
volt elsőrendő feladat  A nagy, orszá-
gos politikának e választásoknál iga-
zán nem kellett volna akkora szerepat 
juttatni. 

Városunkban a kormány • képvise 
tőjével kötött megegyezés alapjáa min 
denki joggal hihette azt, hogy itt a 
választás zajtalanul, csendben jár le, b 
a -választók között az ilyen alkalmak-
kor előforduló  nézeteltérések, — kike 
rültetnek. 

A látszat csalt. Voltak, a kik nem 
jó szemmel nézték a magyar pártnak 
a kormányzat tényezőivel való szövet 
kezését, voltak, kik a zavarosban ha 
Jászai akartak, voltak számítók és öa 
zök, tudatlanok és vakok s egy csen 
ées választás helyett lett — nagy üt-
közet, éles plakátbareokkal, sok sok 
ámítással s egy csomó személyeskedő 
momentummal. 

Egy ilyen — több meglepetéssel 
is járt — nagy megmozdulásnak szám 
talsn tanulsága kínálkozik, melyet alig 
is lehet mind megvitatni. Lyen tanul 
8ág, hogy bizonyos önkényeskedés min-
dig megboszulja magát. 

Városunkban 1641 embert vettek 
íöl a választói névjegyzékbe, de eok 
tekintélyes és közbecsülésben álló egyén 
kimaradt,— mig a vároB fcuiiurátlan 
és sekélyes elemeiből sokan bekerül 
tek. Még BZ alapftltételre:  az iroi-ol-
vasni tudásra sem igen fordítottak  fi-
gyelmet s ez rí történhetett meg, hogy 
a vAlasztóheiyisé&ben szinte elszorult 
az ember lelke, látva, hogy az ellenzék 
réezéről agyon preparált választó, mi-
lyen lelki kinok közepette lépi át a 
fülke  küszöbét, azt sem tudván, mit 
kell tennie. 

A város számottevő polgárai ki-
hagyásánál a hatalom igy számíthatott: 
önerzetes polgár akaratát nem tudom 
befolyásolni;  de egy két pohár itailai, 

goha nem teljesítendő ígéretekkel 
megveszem a gyatra lelkeket, s a győ 
zelem az enyém. Ez egyszer azonban 
csalódott, mert a kikre a kormány 
számított, azokat éppen az ellenzéken 
csipiék eí, — B győzelmünk ezért nem 
lett teljes győzelem. 

Még egy másik nagy tanulságot 
nem lehet eleget, s nem árt ismétel-
ten is hangoztatni. 

Magyarságunk még nem e>. . erős, 
egyiégünk még nem teljesen össtaeso-
vácsoit. Még vannak kilengések, s még 
vannak olyanok, a kiknek halvány sej-
telme sincs arról, hegy mivel tartóz 
nak fajuknak,  öazők is vannak, a kik 
hogy a vélt dicsőség fényében  tttudö 
kOlHessenek, felednek  mindent, aztán 
vannak könnyelműek, sötétben botor 
kálók és konokok. Vannak, kik, ugy 
látszik, bármily idegen és ellenséges 
cél elérésére kaphatók, csak lássanak 
simogató kezet, halljanak csábos igé 
reteket, 8 néha-néha csendüljön meg az 
a bizonyos pohár is. 

Itt a tizenkettedik órája annak, 
hogy magyarságunk teljes megazerve 
zése céljából komoly lépéseket tegyüok 
kozBégeinkben is, de főleg  »«, városunk 
ian, ahol a lefolyt  választásoknál ve 
lüuk szemben megnyilvánult 29°/o os 
ellenvélemény intő jel keli, hogy legyen 
arra, hogy uépünkkel töboet foglalkozni 
elengedhetetlen kötelességünk. 

Valóságban meg kell alakítani az 
u. n. „tőszomszédság" intézményét, 8 
egy egy fószomszed  kezében ne legyen 
több, mint 20—25 választó, — de az 

embereinek iassou a vesejebe, tudja 
minden gondolatukat, hogy a jövő 
nagy ktt«deimetbe batr&u mehessünk 
bele. Megmozdulásunk alkalmával nem 
szabad figyelmen  aivfii  hagyni azokat, 
a kik most ellenünk küzdötte». UK 
égtek a vágytól, hogy a politikai poron-
don küzdhessenek, nos, alkalmat kell 
adni ezeimek, hogy valóban fajuk  ér-
dekében küzdjenek. 

Míg egy nagy feladat  vár reánk 1 
Ma már tudjük, ki nem választopelgar. 
Késedelem nélkül mindenki tegye meg 
a lépéseket, bogy a vá^sítói névjegy-
zékbe fölvétessék,  de viszont köteles-
ségük azoknak, a kiknek lesz beleszól 
láaus, hogy a választói nevjegyzék 
bői Kihagy&ssaaak mindtzok, ak.kuek 
ott helye nioca, a gyengeelmejttek és 
Írástudatlanok. 

A megyei magyar párt főfeladata 
most Udvarhelyen kiköszörülni acsor 
bát s ugy szervezői meg a magyarság 
egységes tömbjét, hogy azt a poaloa 
kipui se dönthessés meg V—6. 

Fillérestély. Választások izgai 
maitol voit tu fuiOtt  a hangulat a Kö-
zelmúlt naposban. A leu áresése az 
élelmi és ipari cikkek áliando aremei 
kedését mutatja. Nahez a megélhetés. 
Szaporodna^ a gouduk. Az emberi lé 
iek ideges kíváncsisággal les valami 
pihentető, m-goyugtato jelenség utau, 
amikor legalább par órara feledaeti  az 
élet keserves küzdelmeit. Ne Keresd 

nyájas olvasóm — sokáig, hova 
mének ü j, hogy kifaradt  idegeidet egy 
kissé megpihentesd es lelkedec a ne 
mea szórakozások szárnyán a hétkúz-
napiság fölé  emeld. A Jótékony Nó 
egyesület az ó finerestélyeiben  goudoa 
kodott arrói, hogy ott óicsó péuzért 
kellemes, nívós azóraaozásoit kOzött 
tölthesd el az estédet. Mint már 3 
előbbi alkalommal bárki meggyőződhe-
tett: az egylet fi  lérestélyei a legolcsóbb 
és legkedvesebb szórakozást nyújtja», 
öakéütes beiépí dijak mellett cseaeiy 
10 ieu ellenében kaphat ott báraí egy 
nívós programmbun való gyönyörködést, 
teát, sok sütemenyt és a hajnali órákig 
tartó táechoz cigányzenét. Hol lehet 
ma másutt mindVzt ily csekély ösz 
szegért, megszerezui ? ? Mivel a reude 
zőség örömmel állapíthatta mag, hogy 
a közönség mind nagyobb számmal ér 
deklődik ez estelyek iránt, a legköze-
lebbi fiilérestélyt  már a Bukarest szál 
loda színháztermében fogja  megrendezni 
március 3 án szerdán este 8 órai kez 
dettel. A házi asszonyok és leányok 
kedves szerepét erre az alkalomra Kiss 
Iitvánné, Oroán Domokos droé, Vaas 
Martha, Vass Magda és F ortáa Muci 
vállalták. Az ö rendezésükben fogja 
eiöidai egy kip óbált, csupa tehetséges 
erőkből álló, mükedveló'társaság Széke 
Szakállnak „Homokzsák" cimü '.bóhoza-
tát. A s z e r e p l ő k : Dobrotă Oc 
tavianné. S-sabó Margitka, Siőts 
Ţ,bor Z'kor Bindi, T rök Ferenc. 
H rgita Laci, Sámson József,  Császár 
László és Molnár Albert, ügyes, rutinos 
játékukkal gondoskodni fognak  arról, 
bogy a közönségnek egy feledhetetlen 
estét szerezzenek. Ezt megelőzőleg Or-
mos Iván, tehetséges fi  ital aradi köitó, 
fogja  néhány hangulatos versével az 
udvarhelyi közönséget meg'smertetni. 
Akik az erdélyi ujahb irodalmat figye 
lemmel kísérik, azok előtt nem isme 
retlen Ormos Iván, hiszen csak a kö 
zelmult hetekben jelent meg egy ujabb 
verskötete n ö ütőkkel és csillagok bal" 
címmel, melyről már volt alkalmunk e 
lap hasábjain is ismertetést olvasni. 
Akik verseit eddig nem ismerték, azok 
itt a saját ajkairól fogják  ballhatni 
azoknak az emberi érzéseknek megázó 
lalását. amelyek a tehetséges, szép jö 
vöjfü,  fiatal  költőt foglalkoztatják.  Te-
kintve, hogy egyéni kiválóságai mellett, 
mint a ref.  kollégiumunk egykor itt 
érettségizett növendéke, városunkban 
nem is idegen, reméljük, hogy aokaa e 
régi ismeretség mxusán is meg fogják 
hallgatni őt. A vendégeket teritett asz 
talok mellett fogja  a rendezőség ki 
szolgálni, tehát minden meglesz ahhoz, 
hogy a közöo8ég egy intim, meleg este 
emlékeivel gazdagodjék (Gs) 

HÍREK. 
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A városi tanáos megalaku-
lása a törvény érteimébe® március 
7 ikén fog  megtörténni. Ekkor kerül 
sor a polgármester megválasztására ie, 
a ki a megegyezés értelmében s a meg-
választ ott tanácstagok álláspontjának 
ismereteből következtetve, minden bi 
zonnyal ismét Nagruţ u F. Eail lesz. 

Tömeges előléptetések a 
pénsügyigasgatósaga&l. A pénz-
ügy «misztérium f.  évi marciui 1 ével 
a következő pénzügyigazgatósági tiszt 
viaelőket léptette elő : D ints Árpad, 
és Pakó Mihály II. oszt. alügyosztály 
főoököket  III. oszt. ügyosztályi Bü-
kökké Sípos Bálint II. oizt. alügyoaz 
táiyfönö-töt  I. oszt. alügyosztályfő-
nőkké, Czikmantory József  és Katona 
Mózesné N cu<escu Aurélia I. oszt. 
tisztviselőket II oszt. alügyosztáiyfő  • 
csökökké és végül Síidet János, Szitás 
János és Lukács Diniéi segédhivatali 
tisztviselőket véglegesített III. oszt. 
tisztviselőkké léptette elő. 

Hal&losás. Kalapács  Ignác köz 
ségi *löiró f.  hó 19 ikéa. 49 éves korá-
ban, Zitelakán, hosszas szenvedés után 
elhunyt. Az értelmes, tekintélyes szé-
kely embert nagy részvét mellett te 
mették és kiterjedt család gyászolja. 
' A hólabda-ussonnák jövedel-
meinek elszámolása legutóbb megtör-
téat és — amint minket értesítenek — 
a befolyt  összegből a Szociális Misszió 
vezetősége a városi szegények részére 
valláskülönbség nélkül összesen 2000 
leüt juttatott, amit fejenként  100—100 
leuval e héten ki is osztottak. A gö-
rög kath. templomalap javára 1000 leüt 
ad'ak, a róm kath. fiuiskoláaak  pedg 
1000 leura beszerzett ruhaneműt. A 
szép célú összejövetelek folytatásai  most, 
amiut a múltkor már megírtuk, az u. 
n. „hóvirág-uzsonnák", melyek miodea 
héten szafdM  6 - 7 óráig folynak 
Barkíiczyoál, állandó éléak érdeklődés 
mellett, kellemes szórakozás közben. 

A ssékelykeressturi unitá 
r ius egyhaznor, «-gyík nemregi kô gyü 
iéseben, Eiekes D.tmokos dr. ügyvédet 
az egyhazkörbe felügyelő  goudnokká 
választotta. Baune egy kipróbált, tett-
erős és tevékeny féifi  került ebbe a 
pozícióba. (Technikai ok miatt késett 
tudósítás.) 

As arcképes ssemélyazonos-
sági igazolványok kérdése megint 
aktuálissá vált, amennyiben a belügy-
minisztérium elrendelte, hogy az arc 
képes igazolványokat most már végle 
gesen el kell készíteni. A helybeli rend 
őrség ez uton is felhívja  mindazokat, 
kik e;en igazolványukat még nem vál 
tották ki, hogy rövid időn belül je 
SeotkezzeneK a rendőrség népesedési 
hivatalában, magukkal hozva a szűk 
séges arcképeket is. 

Nöegyesületi közgyűlés. A 
helybeli Joiéaony NJegyesüiet a mult 
vasárnap tartotta szokásos évi beszá-
moló közgyűlését a ref.  kollégium ta-
nácskozó termében Jodál Gábor dr.-né 
elaökiete alatt. Csefó  Sándor titkár 
évi jelentésében kegyeletes szavakkal 
emlékezett meg az egyesület nagy 
halottjáról, Becsek Aladárné eköknőről, 
kinek hirtelen halála nagy ürt hagyott 
maga után. Örömének adott kifejezést 
a fölött,  hogy a nagy elhivatottságú el-
nök utódjaban, Jodál Gábornéban, egy 
minden tekintetben méltó egyéniség 
vezetése alá került az egyesület, aki-
nek egyéni kiválóságai révén biztosan 
fog  tovább haladhatni a már jól meg 
alapozott uton. Szeretettel emlékezett 
meg az egyesület több értékes tisztvi-
selőjéről és tagjáról, akik a városról 
való eltávozáaUK következtében állá-
sukról lemondottak. Ezek között kütö 
nősen Hinléder Fels Emé dr.-né, ren-
dező elnöknek és Ü-ő Mihály pénztá-
rosnak a távozása jeleat nagy veszte-
séget az egyesületnek. Halyeiket a 
közgyűlés méltó utódokkal igyekezett 
betölteni. Kellő részletességgel vázolta 
a jelentés azt a kulturális és jótékony 
sági muokát, amelyet az egyesület az 
1925. évben kifejtett.  E szerint a leg-
kiemelkedőbb esemény az 1925 évi 
december 6 án rendezett 50 éves ju-
bileumi ünnepség volt, amely országos 
jelentőségűvé az állal emelkedett, hogy 
Erdély összes kulturális és jótékony 
sági egyesületei igyekeztek legalább 
lélekben az egyesülettel üaoepelni. Az fln 
népségek még élénk emlékezetében van-
nak a közönségnek és örök emlékezetűvé 
fognak  válni annak az emlékköuyvnek a 
révén, amelynek kiadását az egyesület 
elhatározta. Az emlékkönyv összeálli 
tasával Csefó  Sándor titkár bízatott 
meg, aki, a szerkesztési muakálatokat 
már meg is kezdte és a díszes emlék-
könyv rövidesen el is fogja  hagyui a 

sajtot. A jubileum aoyagthg is üelyre 
billentette as egyesület mérlegét, nagy 
összegű alapítványom tétettek és as 
egyesület forgó  tőkéje is jeleotéseny 
összeggel gyarapodott. Az aiap tványi 
tőkék öitszege az év végén 62080 len 
volt, « ez az összeg a mai napig 
60080 leura szaporodott. A tartalék 
töke 17850 L., folyó  tő«e 3520 L. volt 
d ĉ. 31 e<j Síagéayek állandó segélye-
zésére 16240 rendkívüli segélyezésre 
21050 leüt fordított  az egyesület. 
Rmzt vett az egyesület a város kul-
turális mozgalmaiban, színielőadások, 
mozielóadások, ujabbaa fi  lérestéiyek 
rendezésével tevékenyen közreműkö-
dött a művelődés fejlesztésébea.  Tag-
jaioak száma 59-el szaporodott, * igf 
a jelenlegi iétsíátn: 8 alapító. 34 ál-
landó reades és 276 rendes tag. A tet-
széssel fogadott  titsári jeleatés után 
Soó Gáspár, a mult év végftn  megvá-
lasztott pénztáron tájékoztatta a köz-
gyűlést az egyesület vagyoni hs'yze-
téről, azooban végleges elszámolást 
nea adott, mivel minden elszámolási 
adat nem állott még readelkezésére. A 
gyűlés Saabó András, Biró Lijóa, 
Tompa Liszló, Ntgy János és Cufó 
Siodor tagokból á'.lo bizottságot sül-
dítte ki a pénztáros által elkész-.tead* 
számadás felüiviz»gálatára,  - azs&l, 
hogy a bizottság a közelebbi közgyű-
lésig tegye meg jelentését. Tárgyalta 
a közgyűlés a szegény erdélyi magyar 
egyetemi hatig itó« segélyezését ós ugy 
határozott, hogy erre a céira éveakéat 
5000 leüt fog  fordítani,  pillanatnyi 
segely etm8n padig azonaal 3000 leat 
küld. A közgyűlés is megmutatta, hogy 
itt egy erős, konoly, kulturális és 
humáaísztikus munkát vó?«ő egyesü-
let működik, amelyik méltó a teljes 
elismerésre. Gs. 

Kttssönetnyilvánitás. Mtud-
azoknak, aík fmedaatet  eu "édes jé 
anyám teaatéséa megjelentek, e*utoa 
mondok hálás .köszönetet. Id. Pásztor 
Ferenc fodrász. 

As állami adóügyi tárgya-
lásokról. (Panaszos iával.) Varosunk 
polgaraaga közterheinek viselésében 
miodig kifogástalanul  járt el, jogosan 
kirótt adotariózásait megfizeti.  A«ok a 
kellemetlenségek azoubau, a melyeket 
adóügyeivel kapcsolatban néha kény-
teleu elszenvedni, nem kellene, hogy 
velejárjanak e kötelezettségeivel. A most 
folyó  állami adátárgyaiások alka má-
val is rend-sen az történik, hogy ugyaa-
arra az időre egyszerre több polgárt 
idéznek meg, s minthogy a tárgyaié 
terembe csak egyeakint engedik be a 
megidézetteket, a töbainek addig — 
néha 2 óra hosszat is — a hideg idő-
ben a pánzügyigazgatóság nyílt foiyő-
sóján kell várakozniuk s te jesen át-
fázniuk.  Azt hisszük, bogy ezen segí-
teni lehetne ugy, mint régebben is, 
hogy a várakozó« egy fűtött  előszobá-
ban tartózkodhassanak s igy nem kel-
lene az államnak adujukon' kivül eset-
ieg egy su'yos meghűléssel is adóz-
niuk. Seigethi  Dénes, cipész. 

A Filharmonikus Társaság 
ezúton hívja fel  parto ó tagjainak a 
figyelmét,  hogy a „R pp" operett elő-
adásaira csakis az a pártoló tag vált-
hat féláru  jegyet, aki az 1926 évre 
azóló pártoló tagsági dijat (60 leu') a 
társulat pénztárába legkésőbb a jegy-
kiadás megkezdéséig befizette.  A még 
ki nem váltott pártoló tagsági igazol-
ványok a Könyvnyomda R. T. üzleté-
ben vehetők át. Ugyaoott uj pártolő 
tagok is beléphetnek. Az operett első 
előadása pénteken, március 12 én, má-
sodik előadása szombatoa márc. 13-án 
lesz. A pártoló tagok félárujegy  váttá 
sára szóló jogukat a fenti  2 előadás 
bármelyikére érvényesíthetik. A hely-
árakat, valamint a jegyváltás megkez-
désének időpontját a falragaszok  fog-
ják közölni. 

x Értesí teni kivánom a hely-
beli és v dem közöuséget, hogy a sú-
lyos közgazdasági' helyzet nyomása 
következtében megszüaés előtt álló 
Orbán, Nagy és Tamás cégből ki-

lleptem és műhelyemet ideiglenesen 
Str. Prinţul N colae (4/pád utca) 18. 
sz. alatt vezetem. Kérem igeu t. ren-
delőimet, akik sok éven keresztül a 
cég kötelékében személyemet tisztelték 
meg bizalmukkai bogy uj helyzetem 
bea is támogatni szíveskedjenek, igye-
kezni fogok  igényeiket fokozottabb  mér-
tékben kielegiteni. Ezután a vidéki 
megrendeléseket heti vásárok alkalmi-
val sátrambia a l»gaagyobb készség-
gel veszem fel.  Nagy  János. 



As á r v u i é k e k megszűnte-
t é l éve l járó zavarokról, a személyzet-
tel tortént néltatlao elbánásról már 
többször irtunk mi is. Megírtuk, hogy 
a személyzet egyrészét fizetés  nélkül, 
nyugdíj nélkül eresztették szélnek, más 
részét a bíróságnál holmi alantaB — 
nem a képzettségüknek megfetelő  — 
állásokban helyezték el, amelyeket töb 
ben nem fogadtak  el, hanem m-gelhe 
tésüket más módoa igyekeztek biztosí-
tani. Ez történt a népszerű Filó Fe-
renc dr. árvaszéki ülnökkel is. aki mint 
filharmonikusaink  egyik Ifgagilisabb 
vezető embere is ismeretes. Őt is ityea 
kezdő álláhba (impiegat) nevezték ki, 
amit ugyan jogainak fenntartása  césjá 
ból elfogadott,  illetve az esküt letette, 
áa mindjárt más elhelyezkedés után is 
nézett. Ezt legutóbb, tmint halljuk, 
képzettséginek, román nyelvtudásának 
megfelelően,  szerencsésen meg is ta 
Iáit a, amenoyiben Hmléder Fels Ákos 
dr. ügyvéd most újonnan megnyílt iro 
dajába lépett be tán-ui. 

A Székely Dalegylet hámi-
hangversenye, !A Székely Dalegyiet 
márc. nó 6-an este pont 8 órai Kezdet-
tel a Bui<arest szálló színháztermében 
az egyesült alapító, pártoló tagjai, 
ezek családtagjai, valamint az általuk 
meghívandó vendégek tiszteletére kellé 
mesnek ígérkező házihangversenyt ren 
dez, hogy az egyesületet állandóan tá-
mogató áldozatkész egyéaekkel szem 
ben érzett szeretetének ezúton is ki-
fejezést  adjon. A házihangversennyel 
kapcsolatban a dalegylet működő tág 
jai faherasztalt  rendeznek, melyre az 
a apité, pártoló tagokat családtagjaik 
kai és vendégeikkel együtt szívesen 
látják. E^y teríték ára 65 leu. Az es 
tély programmját az egyesület veze-
tőcége nem közli le előre, hogy a há-
zihangversenyeu megjelenteknek kelle 
wes meglepetéseket szerezhessen. Az es 
télyen belépti dijat semmilyen forrná 
b&n sem szednek, hogy a bangversecy 
házias jellege annál jobban kidombo-
rodjék. Azok számára, kik a közös fe 
bérasztalnál nem kivannak részt-
venni, az egyesület kisebb asztalokat 
fog  biz'ositaci, továbbá a páholyokat 
és az erkélyt fogja  rendelkezésükre 
bocsátani. A közö* fehérasztal  hoz Szabó 
Oiiön gazdánál vagy bármely egyleti 
tagnál lehet jelentkezni márc. 5 én d-
e. 10 óráig. 

Diss torna . A helybeli ref.  kellé 
gium testgyasorló köre március hó 
elején disztornát rendez — részben a 
kerületi tornaünaepály költségeinek 
fedezésére,  részben pedig a tesrgya 
korló kör javára — melyre az érdek-
lődök figyelmét  a kör ezúton is fai  hív ja. 

N a g y és meglepő károsodás 
érte ozv. Gálfly  Kaimauuet nemrég ben. 
Mintegy 3 hétig Kobáifalván  tartóz-
kodott, 8 városunk bl hazatérve, meg 
döbbenve tapasztalta, hogy lakásáról 
ékszerei, ezüstnemüi eltűntek. A mint 

.gyanítani lehet, a b -tőréit valamely a 
lakásban tájékozott ember követhette 
el. A rendőrség nyomoz és mi óhajta-
nok, hogy hamarosan nyomára is jöj-
jön a károsult úriasszony eltűnt érté 
koiDoki 

A% Oltáregylet f.  hó 22 Iki 
«stélye a megszokottnál is népesebb 
közönség jelenlétében gazdag-műsorral 
fc  -x le. Kakucs Ferenc kadic-falvi 
plébános nagyszabású és nagyhatású 
beszédében azt fejtegette,  hogy a mai 
korszellemmel szemben csak az igazi 
valiáBOsság boldogít hatja as embert. 
Orbán Domokos dr. az alkohol rom-
boló hatásáról tartott nagy figyelem-
mel hallga'ott. gondosan kidolgozott 
előadást. Ifj.  Biró Lajos Eötvös Jé 
gsef  bárónak „Vár és kunyhó" cimű 
költeményét szavalta nagy sikerrel, 
H»án Manci gondos zongorakisérete 
mellett. N»gy Irma éa Szabó Emma 
énekduettje Bokor Györgyné avatott 
zongorakisérete mellett szintén nagy 
mkert ara'ott. Kabdebó Annus egy 
vallásos költeményt adott elö, a nála 
már ismert sza^alóí készséggel. A 
sikerűit estélyt Fi ló F«recc dr. nak 
P Boros Domokos harmóniumkisérete 
mellett előadott csellójátéka fejezte  be. 
A következő e-tély március 8 án lesz. 

x Legalább négy középisko-
l á t végzet fia  tuuu ouaK fizetéssel  fel 
vétetik Z.  tíeékely  János  könyvkeres-
kedésében. 

Téli ssa lámi eladását megkezd 
tük, vî 7ouieiadobnak árkedvezmény. 
Orbán Testvérek. 

Beretvás pasztilla a legmakacsabb fejfájást  is elmulasztja 
A februar  2i-iki unitárius 

vallásos estélyen megjelont közön-
ség nagy szama erös bizonysága az ilyen 
fajta  esté'yek népszarü-<égéuek, szük-
ségességének. Lflriuczy  G<*za pipielölt 
buzgó bevezető imáj* és Mátéff'  Irénke 
értelmes, ügyes szavalata utáu Ütő La-
jos székelykeresztun unitárius lelkész 
szabad előadása következett; az ó tw 
támentum nöi bibliai alakjait áünoíta 
a hallgatóság elé s lebilincselő elö&dá 
sávai valósággal magával ragad a figyel 
mes hallgatóságát. Biltnt Ignác fe*fi<s 
baritonja a zenekisérettel előadott da 
lókban szépen érvényesült. Htlmágyi 
Samu egy hosszabb költeményét olvasta 
fel.  Az embemeretet, a testvércég 
örökszép eszméit kifejező  költemény 
szépsége, közvetlenség» megérdemelt 
sikert aratott. Putooky Aranka zongora-
játéka egyik értékes pontja volt. a mű 
soroak, melynek utolsó száma D mater 
Gyula hatással előadott szavalata volt. 
Küiön megemlítendő még Halász B >bert 
és zenekara, — egy opera nyitáoynak 
művészies előadásával járultak hozzá az 
esté'y sikerebez. Az estélyen rövid 
megnyitó és bezáró beszédet Bö ÖJÍ 
Vilmos lelkész mosdott. 

A Korunk havi Bzemle e Iső szá-
ma Dienes László dr., az ismert nagy 
Hidáau, eredeti gondolkozású, jótoliu 
iró szerkesztősében, szép kilátásban 
magvaa tartalommal jelent meg. Bő 
v<bbüu is fogjuk  ismertetni. E'fize'.ési 
ára egész é-re 720 félévre  360, 'ne-
gyedévre 200 leu. egyes szám 80 leu 
Megrendelhető a biadohivatalbau. (C uj 
Str. Reeaá 47) 

Tal Alt sal. A Bukarest szálló ét-
termeben egy selyerasáit találtak. Tu 
lujdouoüát kérik, hogy a Könyvnyomda 
B. T. üzletében jelentkezzék, hol a 
uieg'a'áló kívánságának megfelelően  40 
leunak jótékony célra való Itfiaetése 
ellenében a sáit átveheti. 

Cigány verseny less Maros • 
vásárhelyen. \ marusvasarhe yi szia 
haz veZötOaége a városi kulturténye-
zőkkel egystértőleg elhatározta, hogy 
március hónapbau országot ctgáoyver-
senyt rendez, ahol nemes mérkőzésen 
a zenei világ előkelőségeiből összeál-
lított zsűri dönti majd el, hogy ki 
Romániában az első ceáoyprimas. Ez 
bz első cganyverseny E'daiyben és a 
Bánságban, s igy nem csoda, ha az 
első hírre futótüzkéut  hatott ez a ci-
gányok zenei életében ritka dolog Már 
is nagy érdeklődés mutatkozik, s mert 
ez a verseny vaiógz nü̂ eg 20—30 napig 
fog  tartani, már most kéri a rendező 
bizottság a résztvenni óhajtó cigány-
zenekarokat, hogy jó előre jelentsék 
be részvételüket, de legkésőbb márc. 
5 ig, hogy beosztást nyerjen minden 
cigányzenekar. A verseny rendező bizott-
sága hat d jban állapítja meg az el-
sőséget : 1. ezüst pámaág lanttal, II. 
ezüst koszorú lanttal, III- VI ig arany 
érem. Minden résztvevő cigányprímás 
az ő versenye napján ezüst éremmel 
tüntettetik ki, mint tt erdélyi és bán-
sági cigányzenészek reprezentánsa. Je 
ientkezni lehet: Vákár Vilmosnál, a 
bizottság titkáránál (Târgu Mureş — 
Marosvásárhely, Magyar színház) aki 
mindenről előre információkat  nyújt, b 
a verseny napjáról értesiti a részt 
TBVŐkot 

X Értesítés. Értesítjük üzletfele 
inket hogy válalatunk kötelékéből 
Dőry István ur márc. 1 ével kivált s 
nevűnkben üzietek kötésére és pénz 
felvételére  sem jogosult. Termény áru-
ink eladásával és mkasszálassal Haáz 
Vilmos urát bíztuk meg, aki pénzeket 
csakis hivatalosan kiátlitott elismer-
vényünk ellenében vehet fel.  —„Adria" 
liszt és termény nagyraktár. 

x Feb ruá r 2 8 án az ügyész-
ségnél eladnak 3 boglya szénát és 1 
boglya zabszalmát. Érdeklődni a fogház 
fe'i)gvelő«égoél  leh«t. 

Eladó 0 torheiun a S rnda 
Ax nte Severe (Ró 

z»a u.) 50 sz. alatti 4 szobás kóbáz 
nagy gyümölc-ös kerttel, a vele kap-
csolatos mintegy 2»0 Q öl területű 
gazdasági udvarral, amelyen csűr, istálló 
és egy 2 szobás parasztház is van. Ez 
uttbbi külön teleknek is aikaltca» lé 
vén külön is eladó. Értekezni dr. Göncey 
Gábor ügyvéd irodajfiban. 

KÖZGAZDASAií 
A keresztúri Mátyás-uapi országos 

vásár nagy csalódással járt, nsgy fel 
hajtás mellett vásár alig köttetett. A 
nagy ökrös gazdák csaknem te<jesen 
hiácyzott&k, ugy látszik, van alapja a 
8zállingó tréfás  mondásnak, hogy a 
nagy ökrös gazdák nagy ö&rök voitak. 
Állítólag, egy marhakereskedő miliői 
károkat okozott a kereszturvtdéki gaz 
dáknak, — sajnos lenne, haahirigaz 
nak bizonyulna mert pár község gaz 
da osztályán ejtetnék ez álul egy ké 
bőn hegedt) ga?dasagi seb. 

A műtrágya megrendelések azon 
nal teljesítendő. 

Piac i a rak . A bu>a 120-145. 
rozs 105—115, árpa 85—90 zab 46— 
55 tengeri 75-82, burgonya 22-30 
leu vénánként. V—6. 

tUado a ttöayvnyoraaa Beásván) társasig 
Odorheio—Ssékely udvarhely 

A nagyérdemű közönség szives tu-
domására hozom, hogy műhelyemet 
Bul Reg. Ferdinánd (Kossuth-utca) 
43 sz. alól a Str. Avram Jancu (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 diszitő. 

FlaHfi  6 HP Hofer  csépíő-
LlaUUi garnitura teljes fel-
szereléssel, favágó  - fűrésszel 
jutányos áron elutazás miatt. 
Csak személyesen tárgyalók. 
C S ö b ö l y S á n d o r , 
Mugeni-Bögöz, jud Odorheiu. 

i drb 176 cm. magas pénzszek-
rény e ladó , esetleg kisebbre 

becserélném. = = 
Bacsics József, 

vaskereskedése Odorheiu. 

Ócskavasat, 
mindennemű vas- és vaslemez-, 
továbbá csö- és mühelybulladékot 
minden mennyiségben a legma-
gasabb árakon megvásárol a 
Szentkeresztbányai Vasgyár B -T. 
Érdeklődők forduljanak a fenti 
cimhez, utolsó posta Vlăhita. 
A A M Á C V 1 5 é T Í gyboriat-
ţ y l l 5 | # t S 0 £ tal keres cséplést, 
gepjc vuatit.kazauok csövezését és cséplő 
szerelvények javítását. Diesel-, vagy 
beoziu motorok szakszerű javítását és 
kezelését elvállalja. Barta  Eek. — 
Közelebbi ci« a kiadóhivatalban. 

Egy 150 m3 fiitöképességll, egészen 
uj, drappszinii cserépkályha réz 
kandalé-ajtóval eladó. Vevőnek 
házhoz szállítjuk. Cim a kiadóban. 
A Rókavárosban, a Kuvar 
agában egy másfél  holdas, 
beépítésre alkalmas ingatlan 
eladó. Értekezni iehet ez ügy-
ben dr. Yíiró és dr. Kálmán 

ügyvédek irouájiban. 

x Fürdő-utca. 1 szám alatti ház 
eladó. Azonnal beköltözhető Érdek-
lődni lehet uevnott. 

M e g h í v ó . 
A „Székelykereszturi Önsegélyző 

Népbank'' 
LIV-ik 

rendes közgyűlését 
C'intur— Székelykereszturou 1926 évi 
márcus 14 éa délután 3 órakor tartja 
hivatalos helyiségében, melyrea tagok 

tisztelettel meghívatnak. 

Tárgysorozat: 
1. Igazgatóság jelentése az 1925 ik 

üzletévről s ezzel kapcsoiatosas 
a nyeremény felosztásáról  szóló 
javaslat tárgyalása. 

2. Falügyelő bizottság jelentése. 
3. ZarBzámpdas és mérleg beterjesz-

tése, letárgyalása, megállapítása* 
igazga'ósÁgnak éa felügyelőbizott-
ságnak 1925 re a felmentés  meg-

4. Alsp3zabá!yszerü iaditváuyok. 
Crístur Székelykeresítur 1926 febr.  4. 

Ax Igaigalósag. 

OLCSÓ ÁRAK 
H i r s c h R u d o l f 

divatUiletében. 
Színes mosóbárso-

nyok . . . 100 leu. 
Dús választék: 

gummi köpenyekben, se-
gesvári és brassai 
posztókban, bútorszö-
vetekben, vásznak-

ban, paplanokban 
és mindennemű divatcik-

kekben. 

A Szászoktábora 
dilidben 13 holdas szántó és ka-
száló eladó. Értekezni lehet a 
• • kiadóhivatalban. • • 

Épületfaanyag eladó. 
Értekezni Bul. Regele Ferdinánd 
(Kossuth-utca) 83. sz. alatt lehet 

A sörgyár részére,  március 
i5-ére  keresünk egy kocsist,  aki 
már volt  hasonló alkalmazás-

ban. Frank  ö* Co. 

Autótaxi. 
Személyautó-fuvart 

vállalok. = 

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

ftz  ország bármely risztbe VállaloH szemílyszállitást autíVal: ifj.  Barltfczy  Albert. 



G<ida«âgî g«pa!i és eszközös, neve 
/«te^eo : ĉ rp 5. &r»tp, kaszáló, 

szenaforgtttógép,  triörök, tengeri mor-
zsolód, ezecskavágók, eké*, v«j|iőp(liö, 
tejhüté 8'b hasznán, de jó álhpoiban 
eíartfk  Szívllftsi  SfBsu  gazdaaSafeban. 

JO MINŐSÉGŰ X 
valódi angol, brassói, zsolnai gyapjúszövetek, kitűnő szepsíszentgyörgyí és aradi siffonok,  vázs-
nak, kész téli kabátok, raglánok, finom  gyapjustruks és csizmanadrágok, esőköpenyek, sapkák, 

nyakkendők, harisnyák, kézitáskák nagy választékban és feltűnő  olcsón kaphatók: 
Schél^É-féle brassói szövetek 

I 
a 

MMMTMM MMZM 

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 : . 

ocietate pentru comereinl cu maşini de casut 

INGER BOURNE * Co. 
Odorliein (Székelyudvarhely) Strada Principesa Maria 
:: (Szent Imre-utca) 3 sz Bagóué házában :: 

III IHlf  II Hlf  Iliit Ml MM III11111111111II Itt* 

Van szerencsénk becses îndomására hozni, hogy a 

The „Singer'TManufacturing  C® 
gyártmányaitól nj varrógépszállitinányok érkeztek, v» vj* nj* 

i i o p r A n á n o f i  családi, szabó cipész, cizma-

„amiatti varrógépén d ia t a l p varró> s z a n d á l é8 
bakkancs-varró, szíjgyártó, zsák-varró, zsák-tömő stb. célokra. 
G r á r í h f i p a n r l a ? & c o k  • Alkatré^ck, tök, cérnák, himző Uyán uereiiut3£Bbeii. g e l y m e k i n a a d 4 a i l kapbatók. 
Állandó iiyenes himzotanfolyam! 

Prefectura  jud-ţuiu* Odorheiu. 
No. 1584-1926. 

I l i r d e í m é n y . 
Közbirré tesszük bogy az O ior 

heiuvármpgye falusi  knzségeibeo reod 
szeretett községi titkári á iások el 
nyerése céljából f.  évi március hó 
10 tói feezdőd*leg  Odorhe uvármegye 
prefect  uráján felvételi  vizsgák tar 
tatnak. 

Hogy ezen vizspára bocsáthatók 
legyenek, a jelölteknek tanulmányaikat, 
szöletéfüket  éa áílampo!gárságU'<at iga-
zoló okmányokkal felszerelt  kérésüket, 
a vizsga n-piáig, v«gy még az nap is 
Odorhtnusái megye prefskturájához  sell 
benjujtaniok. 

A vizsga tárgyai a következők : 
a) A román ,iye v szobaa és irás 

ban vai<> elemi ismerete. 
b) E emi ismeretek a községi ira 

tok éji könyvek vezetésére 
A jelöituek legkevesebb VI. elemi 

ÖBStáuu képzettséggel keh bírnia. 
Az ezen állásokkal járó illetmé 

syekel minden közm'gi tanács a kö<? 
ség koitsegyetésétiflk  keretein belül 
állapítja meg. 

Odorheiu. 1926. febr.  23. 
• p. prefect:  8*f  de 8sr«ic'u: 

Szabó » r . Pel tzer 

Eladó. 
Az összes butorraktáram kész-
letét melyen leszallito't árakon 
kiárusítom, ahol a legmodernebb 

a garnitúrák s 
vásárolhatók. Plüs ebédlő dívá-
nyok nagy választókban kapha-
tók. — Továbbá ol sóhb feslett 
bútorok és szekek Is kaphatók. 

Megrendeléseket bármily kivitelben 
elvállalok: 

B a l á z s Károly u t ó d a 
kész butorr&fetára 

Odorheiu, Bul. Reg. Ferdinánd 27 sz 

Szám 91.1—926 k. 

Hirdetmény, 
Olorh'-iu r. t. város 3 évre bér-

beadja a sétatéren levő vendéglőt 
(pavilont) Zm aián aíok a b&ca'pínz-
?el együtt a váro-i tant cuhoz nyújtan-
dók be 1926 március 15-én d. e>. 
10 órá'g. 

áz árverési feltételek  a várcsi 
tanácsnál meg?ekintheíök. 

Odorheiu város tanácsa. 

AUTÓ és 
KOCSITULAJDO-

NOSOK 
FIGYELMÉBE. 

r y v ^ 
Beclean—Bet bleu falvinak  a városhoz közel 

esö részén (14. szám alatt) önálló 

kocsifényező-  és szattler 
műhelyt nyitottam. Vállalom autó, bintó-
kocsi, temetkezési kocsi, gyermek-kocsi 
. biciklivázak, tűzoltó-kocsi fényezését. 

Szolid munka — megbízhatóság I 

i e b ó k LáéK ló . 

Értesítés! 
Értesítem Udvarhely és vidéke közönségét, hogy átvettem az 

elöjiatakl gyógyvíz blzomártyosságát, mely vis feliilmn'ja  as 
összes eddig forgalomban  levő ásványvizeket, nem csak hogy 
Hlitő és kellemes élveseti víz, hanem bámulatos gyógy erejénél 
fogva  a világ legelső gyógyvizei közé soroztatott. Nagyobb 
..'_ "•" 1 vételnél árkedvezmény. 
Viszonteladóknak kedvezméyes olcsó á r . — 

! Szükség ese tén házhoz száll í tva. = 
Ugyancsak nálam abonánsok teljes ellátással vagy külöu ebédre 
és'vacsorára felvétetnek.  Jó konvha, h'deg és meleg ételek, 
legfinomabb  kükül ISmenti faj  és asztali borok kiszolgálása. 
M O L D V Á N I S T V Á N . . . d é g i a . 

Str Principesa Elisabeta (Bethlen-utca) 24. 

AUTÓSOK 
F I G Y E L M É B E ! 
A. Transilvania-henzin-
raktárnál m i n d e n f é l e 
H i e h e l i n - a n t ó g n m m i 
(külső és belső) gyári 
lerakat! árban kapható. 

Vendégeink figyelmébe! 
Tisztelettel adjuk vendégeink tudomására, hogy fodrászüzle-

tonktől a ínaaicurözést elaülönitettfik  és a Bul. Regele 
Ferdinánd (Kossuth-u) 6. sz. alatt Bándy ékszerész üzlete mellett 

manicur -ped icur sza lont 
nyitottnnk, hogy t. vendégeink magas igényét megfelelő  mó ion 

~ elégíthessük ki. ~ 
Rövid időn Veiül szalonunk emeleti részében 

^t^gr női f od rá sza to t 
fogunk  berendelni, hogy ez által városunkban egy rég óhajtott 
és eddig hiányzó intézmény felállításával  a liölgyközönség 
kényelmét szakszerűen, a legmagasabb igényeknek megfelelően 

1 ~ szolgálhassuk. " • — 

György Viktor és Nagy Ferencz 
fodrász-mesterek. 

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-
sá r l á s i v i s sza té r í t é s t 
===== adunk. • 

• î  11 — - i i i ni 

hávai elcserélném Bâmuţ 
(Tábo**- utca) 31. számú házat, mely 
gazdasági épületekkel (Csil", istálló» 
szekérszln ás disznóól) van felszerelve. 
Tágas udvar, veteménye? kert, az ud-
varon kut. Értekezhetni ugyanott. 

ha meg nem tekinti 
Péter János 
bútorasztalos 
nemrégen megnyílt 

üzemét 
Crsstur - Székelyke-
reszturon, ahol h á-
lok és ebéd!§k 

kaphatók. 


