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A lezajlott 
közBégi válaBz ások megmutatták azt, 
hogy némely ecetben csal az a féltévé-», 
kogy minden magyar — magyar 1 
Ki gondolt volna arra, hogy lesz v& 
jo-unkbao csak ha»z magyar is, a ki 
Bem tartja kőtelezőnek magira nézve 
azt, amit magyar pártja legfőbb  veze 
tősége neki rendel és sajooBan kellett 
tapasztalnánk, hogy egy két ember 
ellenzékieskedése, egyéni ámbieiójánai» 
kitörése, vagy lelkéről távol álló ide 
gen éráakek szolgálatába szegödése 
(hangzatos jelszavak bedobásával, soha 
nem teljesedő ígéretek emlegetésével 
— de főleg  a leghatásosabb tömegfegy 
ver: a rágalom és meggy acusitás 
igénybevételével) azt ered «egyezte, a 
minek tem lett volna szabad ma kö 
Zöttüok magyarok  közt előfordulnia, 
— városuobbau nem voltunk egyek 
— nem tudtuk tejes egészében meü-
autati i er. sségübket: a törhetetlen 
•agyar egységet. 

No de sebaj- — A msgyar egység 
bemutatásának ez a fé'aikere  intő jel 
volt arra, hogy végre megszerveztessék 
a magyar párt városi tagozata is. s 
közel már az idő, a mikor egy nagy-
gyüles kereteben bemutathatjuk azt, 
hogy mi még s csak egyek vagyunk, — 
ka voltak is köziünk egyes szereplési 
viszketegségben élő magyarok, kiknél 
ti én mindig előbbre v*ló az általános 
nemzeti érdeknél, s voltak meggondo-
latlanok, kevésbé pallérozott eszűek, 
kiket az előbbiek megtéveszthettek. 
£ gyftiés  alka mával tárt karokkal vár-
juk, a ki visszatér az ideig óráig cser-
ben hagyott magyar egységhez de aki 
tovább is fogát  vicsorítja ránk és sár-
ral dobál, azt megvetjük, azt kiközü 
Bitjük soraink közút 1 

A szervezet vára már nagyjában 
ki is van építve s meg fogjuk  valósítani 
4t szá*z testvéreknél már nagyon régen 
diva'ozó „szomszédsági" intézményt is, 
a meiynek a tervezet szerinti megva-
lósítás esetén oly fzoros  kapcsolatot 
teremniük egymás bökött, bogy szinte 
bálijuk egymás Bzive dobbanását. 

Dobbanjon is össze e városban a 
közeli napokban megtartandó magyar 
párti alakuii gyűlésen m.uden igaz 
magyar szive, B tegyünk ott egy szeut 
fogadást:  soha azt a zászlót, a melyre 
e foga  om van irva: „magysr egység" 
— el nem hagyjuk, ha megvetnek te 
ka hátérbe szorítanak, ha sárba tipor 
nak'is, — mert kistbbxégi helyzetünk 
bea es a mi erósségüuk. ez a mi vá-
ruuk melyet ha ostromol is az ellen, 
támadásauak hevessége megtörik a tör * 
h t-'lfn  ére rő-» bástyáin. —ó. 

Megfelebbezte 
sz udvorheiyí tatácatspokra vonatkozó 
választást az egyesült ellenzék babar 
valószínűnek tartja „bogy a peticit nak 
nem sok eredménye lesz". Su yos va-
dasat sorakoztatnak fel  a válnaztásle 
vezetésé eileo; törvénytelenségek, a 
válasz ók terrorizál&xa és péuzadomá 
syok igérése, letartóztatások egymást 
érik a peticit ban. Kérdés azonban, 
hogy ezek a tu.ios Bereimek a való 
Ságban megtönéntek e, sőt némelyik-
nek eü eî Ovetéseben nem inkább ma 
ga tz eltenzek e a hibás? 

Madeu jel arr» vall hogy az 
elien^ek vídpon'jni a választáskor és 
sz azt kö»eto első napokban KZ ellen 
zék szerűt sem állottak frnt,  legalább 
erre engid koveikeztemi az a tény 
bogy a válasz ssi bt?ot<s<g megaiat<u 
lâsiskor a „kibornolt" elnOk müKödését 

nem kifogásolták,  sőt a választásra vo-
natkozóan általa fölvett  jegyzökönyvet 
is miodea észrevétel vagy megjegyzés-
nélkül aláírták az ellenzőn aszisztensei 
is, ami, Szerény véleményünk szerint, 
nem jelenthet egyebet, mint a válasz 
tásou szabályszerű levezetésének elia 
mérését és az elsők által kihirdetett 
— B akkor látható megelégedéssel is 
üdvözölt — eredmény elfogadását. 

A felebbezés  benyújtásának még 
van egy momentnma, ami városunknak 
a m»gy»rság sorsát szivén viselő pol 
gárságát fajdalaasan  érintheti s ez az. 
hogy még aitdig akadnak polgárok 
minden társadalmi osztálybői, kiket a 
kisebbségi magyarság egységének gon-
dolata nem hatott át, kik még nem 
tudjak azt, hogy s magyar párt veze 
tőségét nem kicsinyes pártpolitikai já 
tékok vágya, hiúság, egyéni érvénye 
sülések keresése állította a politikai 
küzdőtérre s mig fajuk  vezérei az élet-
halál küzdelem megszüntetésén s a 
1» agyar faj  érvényesülési lehetőségeinek 
megalapozásán fáradoztak  — ők alá-
irasaikkal B látszólagos meggyőződé 
sükkel politikai ellenfeleink  táborát 
erősítik. 

Egy azonban mégis bizonyos, az, 
hogy a választásnak újra vsló kiírása 
sem változtathatná meg az eredményt 
az egyesült ellenzék javára. A magyar 
párt városi tagozatának megszervezése 
a szemző bizottság serény és körül-
tekintő munkája következtében befe-
jezéshez közeledik, s a szervezettség" 
szikla szilárd egységbe fog  összeková 
csolni minden városunkban lakó ma 
gyárt. 

A lezajlott közeégi választások 
napnál fényesebben  igazolták, bogy 
Románia magyarsága minden kormány 
szamára felbecsülhetetlen  politikai erőt 
és értéket képviBel, s ezzel tisztábbá 
tették a követendő politika horizont 
ját ÍR. Szervezettségünk fokozása  egy 
SFgünk erősítése és minél erősebb ki 
domborítása a mi jövendő boldogulá-
sunk alapkövei, s a választás utáni 
tisztultabb felfogás  teljesen eltüntet 
a msgyar telkekből minden kicsi-
nyes partpolitikai érdeket, s az ezutani 
uj választások a diadalmas, bo dogu*ni 
akaró magyar egység zászlója a'att fog 
ják találni városunk minden igaz ma 
gy-rnyelvü polgárát. Az osztályérdekek 
táplálása, a b'csiEyesbedó széthúzás vég; 
perceit éli. begy sz erős szervezkedés 
megvalósíthassa a magyar kisebbségek 
boldogulásának lehetőségeit 1 

A keresztúri bikakiállitás. 
Jó pár évtized óta Székelykeresz-

turoo mnden év február  28 án kiálli-
té«»al összekötött bikavásár tartatik. 
Régebben még a Tisza mellől is hoz 
tak teuyész bikádat ide s akárhány 
évben még a külföldi  vevők is felke 
resték e kiállítást, ahol a megfelelő 
tenyészállatokért az ak»ori ví-zonylat 
bto is igen mxg&s árakat fiiettek.  A 
háború fo'vamán  és az azt követő 
években bizonyos hanyatlás mutatko-
zott — é« sajnos hogy mo-t is, amikor 
joggal remélhettük azt. hogy állatta 
nyésitésönfe  fokozott  fejlődése  mellett 
a tenvészállato* mU'őségéüél is javu 
lást fd  zhefünb  fol  — a most tav 
tott, kiállítás épp az ellenkezőjéről 
adott tanúbizonyságét 

Annyt b zoi yos h^gy a tcsy^sz-
flllat  tartó gszdak kfizt  bizonyos elé-
gedetlenség már egy pír ev óta ta-
pasztalható — hiszen ancihor nandun 
tataa a»t kel'ett lâtniok, h«ey áüaf-
jails kifogás  alá etnek mindadd g, amíg 

az ő kezükön vannak — de^l áron 
kelnek el — egy közvetítő gazdánál — 
e tapasztalat nea igen - serkenthette 
őket arra, bogy igazán kifogástalan 
állatot neveljenek, meggondolván, hogy 
nekik sehogy sem kedvez az a bizonyos 
„protekció". Merem állítani, hogy igen 
is nagyon befolyásolta  a tenyészállat-
nevelést a vásárlásnál a gazdák által 
is tapasztalt bizonytalanság. 

á most tartott vásár azonban fel 
tette az eddigi eljárásokra azt a bi-
zonyos koronát. A tenyészállat-tartó 
gazdáknak, s a vevőknek is reodelke 
zés adatott, hogy a legjobb minőségű 
bikáért sem lehet 26.000 leunál töb 
bet adni. Éa teljesen értem, ha a to 
jás, a tej, a hus árát maximálják — 
bár ezeknek a cikkeknek forgalma 
zásáoál is sokbal egészségesebb álla 
pot lenne, szok szabad forgalmazása  — 
da hogy élő állat árának a maxtmu-aa 
szabassék meg, az igazán érthetetlen. 

Mi köze az állatorvosnak ahhoz, 
bogy éa mily áron akarom eladai ál-
latomat, d« mi köze ahhoz is, ha egy 
község a neki teljesen megfelelő, 
midenképpea kifogástalan  áll tért na 
gyobb art is hajtandó fizetni?  E1 az 
eljárás öukényeskedés. 

Igaeia kimondhatja a felügyelő 
ur. hogy a segély  5—10—13 ezer leu 
nál több nem lehet, de ahhoz nincs 
joga, hogy megszabja azt, hogy prima 
bika éra nem lehet 26 000 leunál ma 
g88abb. Aki tudja, hogy mily u ánjá 
ráaeal és kiadással jár egy tenyészál 
lat két évi gondozása éa tartása, azt 
nem lepi meg nem a 26 000, hanem a 
40000 leus ár sem, B amely község 
ben komoly az akarat, hogy állatte-
nyésztése fejlődjék,  azt igazán nem 
bozza zavarba a nálunk szokásban 
|AVŐ 30—32 «zer leu« ár. Ez »z in-
tézkedés végzetes hibát rejt magábia. 
mert éppen attól jön. akinek hivatalos 
kötelessége lenne srra törekednie, hogy 
állattenyésztésünk fejlődjék.  Az ily-
fsj'a  intézkedések cs-k sz egyéni am 
b ciót ölik meg. a mivel jár aztán a 
tenvésrtés hanyatlása, az elkedvet-
lenedés. 

A kiállításra 85 drb. bikát haj-
tottok föl.  B ezek kAzött igen sok Re 
lejtes minfaépat.  Az áll»m e kiálli-
fásra  már dijadat nem tűzött ki. B igy 
esek ez Udvarhely megyei Gazdasági 
Egylet adbatott cefeélyebb  összegű 
d jízápokat a kivá'óbb ál'»«ok tulaj-
donosainak. Siementhali  bikák  u'án 
dijat nyertek: 1. L^rnczi Femnc fitt-
faWIsbos  500. 2. Mólost Ká-o'y kiega-
lambfalvi  1 300, 3. G'ötff  D'"-8 be 
rpsí"nri I. 200 l<ut. Erdélyi  f'  liérfajta 
bikák  után: 1. D<*n*B J nosné pe ehi 
I. 500, 2. Kec«eti Z-tgmond kisgalaob 
fnlvi  1 300 3 Ko»Ac* M zes kérész 
turi 1. 200 lent, Siementhali  borjuk 
u'án : 1. Borbély Mizes rugonfaivi  I. 
350 2. Molnár F renc TUgonfalvi  I. 
200 3. Gvfl-ff  Móves keresztúri 1. 
100 IfUt.  Siementhnli  tehenek  u <>o: 1. 
F zskas K«ro v fiátfaivi  1. tOO 2 
Buszán Lfljo*  fiátfalvi  I 2^0, 3. Istóu 
Domokos ÍOO leut. Fehér  tehenek 
ntán : 1. LAri C'i Lsjos keresztúri l. 
300 2. Sándor Mózes kisgslanbfalvi  I. 
200, 3 László Jcz«ef  széntábre hámi 1. 
100 leut. 

Egyébként, ifmételhetjük,  ezu'tal 
is egy csalédfiP8al  l e t tünk g-zdsgabbak 
állattenyésztésöck n e m C«ak áll. ha 
n e m HÜDYATL'K. o'ysn kor és o y t í n 
EMBERE!» keil, bogy jö j jenek , akik n<i 
püok írtbere-eti FORRS»SAT »z ál NTTP 
nyésrtést, kiemelik a mai tespedé-BŐL, 
S m i n d e n M'dot MT-ersgadnak a cél 
ból bogy Erdély HAJRIA»̂  híres -állatte-
nyésztése újra virágozzék. (—) 

Beszámoló. 
A Polgári Ooképzö Egyesület év-

tizedek óta nepszerü fiilérestélyeinek 
sorozatát a febr.  13 án tartott jelme-
zes fiilérestéilyel  az idei azezonra be-
zárta. Méta lesz érdektelen talán, ha 
a lezárt szezon után, visszapillantást: 
vetünk ez estélyek eredményére, hi-
vatásszerű kulturmunkajára. 

Tagadhatatlan, hogy ez esté'yeb a 
maguk bőrében kulturmuokát képvi-
selnek a évtizedes nevelő hatásuknak 
az eredménye az is, hogy ma már mintS 
tobb és több igénnyel lép fel  a kö-
zönség ez estélyekkel szemben s neSB 
Elégszik meg köcppes, akármilyen mű-
sorral, hanem mind többet és többet 
vár ugy a szereplőktől, mint a rende-
zőktől. 

A rendezőség minden igyekezettel 
azon volt, bogy a közöoségnék ezt a 
fokozott  igényét az estélyek műsora 
ki is elégítse, s ez a legtöbb esetbec 
sikerült is. Az itt ott előfordult  hibák 
pedig nem írhatók a rendezőség rová-
sára, mert aki az e fajta  estélyek rea-
dezésével csak valamennyire is tisztá-
ban van," tudja, mennyi nehézséggel 
keli megküzdenie a rendezőségnek^ 
mekkora fáradságba  kerül egy egy mű-
sornak az összehozása. Jobb műked-
velőinket az egymást követő .estélyek 
annyira igé«ybe veszik, hogy ŝzinte & 
lehetetlenséggel határos minden mü-tort 
teljesen kifogástalan  számokból össze-
állítási s viszont éppen a jövőre talá 
tekintettel alkalmat kell adat a még 
kezdő, de tehetséges műkedvelőknek ia, 
hogy fejlődjenek,  s gyakorlatot szerez 
zenek. Másreszt természetes, hogy ép-
pen közönségünkre va'ó tekintettel, 
teljesen tehetségtelen kezdőkkel valé 
próbálkozás >ak sem lebet helye az es-
télyek műsorán, s a rendezőség a jö-
vőben is míndc-n igyekezettel azoa less 
bogy az estélyek műsorának nívóját 
eme'je, a közönség kuiturigény»it a 
műsor mentől fokozottabb  mértékbe» 
kielégítse. 

A filléreBtélyeket  nem a régebbi 
szokásnak megfelelően:  mit dea héten, 
hanem csak kétheteuként rendezte ae 
egyesület, hogy így a közönség se le-
gyen túlságosan igénybe véve, másfelől 
p dig mentől tartaimaş^b és nivó-
subö műsort lehessen össieáilitani. Így 
aztán mindössze öt rendes és egy jel-
mezes, az egész szezonban tehát hat 
fiilerestély  volt. 

Egy kis cikk szük kerete nem en-
gedi meg, bogy minden szerep őröl kü-
lön emlékezzünk meg, c-upáu az elő-
adókat és felolvasókat  emutjüK, kik 
taDU'ságos, tartalmas előadásaikkal 
nagyban bozzájáruuak az eatéiyek si-
kereüez. 

Az első estély nov. 17-én volt, me-
lyen megnyitót Kovács Lázár egyesü-
leti alelnök mondott, VHZOiva rövides 
ez es'éiyeK cé ja?. A második estélyt 
d c. 1 én Sjiymossy Eidre emlékének 
Mzeateite az egyesület, mely alkalom-
mal Nagy János tartalmas feoivasasban 
méltatta ez elhunyt eievUiethetetlea 
érdemeit. Dac. 12 éa Voszsa litván 
dr. kir. ügyész jauuar 12 en B ró La 
jos főg  mu. tan*r es vegüt január 27-ea 
Eaibety Árpái t<giaan. tauar tartott 
eriétt̂ s es tanuisagos szabad előadást. 

Az egyesület vezetósege köteles-
ségének tartja ez utou is bálás köszö-
netet mondaui ugy az előadóknak, 
mint az összes s/.etep ökaeá, rende-
zőknek és rt-nd-zö leanyotiUuk s mind 
azoknak, i<ik bármily oiodon segítsé-
gére voltak a vezetéségnuk ku iurális 
cslt szó gá ó a unkájában, átértve, hogj 



a kultura ápolása, fejlesztése köaös ér 
>iek — emberi kötelesség.' 

' " -í « 'í ; s 
I t t említjük »pg azt ís, âogy az 

«gyesület húsvét mâsodaaţfjâb szinieTÓ 
adást rendez, mely alkalom «ui szfare 
hozza Ziiahy Lajosnak p8üt a nap" 
eiroü nagysikerű életképét, A közön-
«ég figyelmét már most felhívjak ez 
eMadásra, melynek sikerét, az elsőrendű 
Szerepnszt&q eiöre in biztosítja. Cs 

HÍREK. 
Máreios 6. 

Doktorrá avatás . Loőtz Fri 
gyes, váio-naknak Degyrabecsült és 
közszeretetben álló, okleveles állator-
vosa, aki hivatalát eddi« is nagy szak-
értelemmel töltötte be, tebruAr 28 áo 
Budapesten az állatorvosi főiskolán  az 
összes állatorvosi tudományokból szi-
gorlatot tett fényes  eredménnyel, ami* 
»ek következtében az öt>szea állator 
vosi ludoaányok doktorává avattak 
fel.  Gratulálunk i 

Biró Dénes vármegyei fő* 
jegy* őt felmentették  álláséból. 
Buó Déoes vármegyei főjegyző  áliáaá 
bél való fölmentéséiiek  hire terjedt el 
e hét elején, amelynek utánajárva, a 
Íir valóságáról szerezhettünk meggyő 
afldést.  A felmentés  hatálya március 
55 én kezdődik, indoka pedig az 1924 
évi român nyelvvizsga nemsikerülte. 
Sz a kései felmentés  éppen a mostani 
időkben annál inkább meglepő, mert 
Biró Dénesről az volt a tudomásunk, 
hogy teljesen önállóaa és korrektül fo 
igalmaz românul, a mellett, hogy már a 
régebbi idókbeo, mint kiválóan alepos, 
igazságos és munkás tisztviselő volt is-
meret er, Biró Dénes -r- ugy tudjuk — a 
felmentés  ellen jogorvoslattal fog  élni. 

A Szociális Misszió vezetősége 
szeretettel ken a teoetösebb és má*o 
lton áfegiteni  akaró hö gyeket és ura 
Sat, látcg»ssák minél többen a szerdai 
„Hóvirág" uzsonnákat, hogy az öttbe 
gyűlt önkéntes adományokból minél 
több szegény gyermeket és elhagyatott 
embert segélyezhessen, „Amit egynek 
is cselekesztek az én nevemben a kis-
dedek közül, nekem cselekszitek", 
mondja az Ur Jé?u*. Hallgassunk rál 

' Háláloz&s. 0<v. Mothé  Şaadoruâ 
Nagy Ruai a f.  ho 3 ikan '83 éves 
korában, Zatelakán elhunyt. A tisztes 
kort ért, öreg asszonyt kiterjedt ro-
konság gyászolja. 

Stélea  litván (alsó) f.  hő 3 ikán, 
52 éves korában, Kecse'kisfalud  *Öz 
spgben, rövid «-íenvedas után elhunyt. 
Községe életében évekig vezető szere 
pet viselt, értelmes, B&ép szál ember 
volt, tipikus példánya az értelmes, 
megbízható székelynek. Tekintélyes 
család gyászolja. 

A tisstl főgyéss  felmentése 
Bărbat György űr. varmegyei t. tő 
ügyé-zt — kinek ez a megbízása 
ideiglenes volt — állásától f.  hó 3-iki 
hatâUĂl felmentették.  Utţyacc-as fel 
mentWék a közigasgasasaal március 
15-iki érvéanyel P*pp Déoes és Bartha 
József  ideiglenes alkalmazottakat. 

Vallásos estély. Az Erdélyi 
B*mai tUthonfcus  N p«zövétség heiy 
beii tagozatának bitbuzgalmi szakozz 
tálya (0 táregylet) f  hö 8 ár. este 8 
órai kezdettel a r. k főgimnázium  tor-
natermében vallásos estélyt rendez a 
következő műsorral: 1. Egyházi beszéd; 
tartja : P. Boros Domokos. 2. Maio 
dráma; előadja: Rijü Erzsike, zongo-
rád kiséri: Hann M >nci, barmoniumon: 
Szabó Ins. 3 Felolvasást tart: Biró 
Lajos fögimn.  tanár. 4 Cellozik: Zi 
rus Bifcdi.  5. Szaval: Va*s Martiia. 
6 Én«ö duett, előndják: Kerekes Ár-
pád. Rájk Sáodor, Heítz Margitka zon-
gorakisérete mellett. Az estély rende-
zői: Kovács Istvánná és Ordelt Já 
nosné. 

A Kereskedő Társulat asók-
h&sa. Városunk kerc»aeuoiuea egy 
régi s lapunk hasábjain is már több 
ször megemlített töreavése a közel jö 
vőbsa a megvalósulás stádiumába jut. 
A kereskedői ottbon felállításához  szűk 
séges épületes ingatlan megvásárlására 
még a mult év folyamán  megindította 
a gyűjtést a társulat vezetőség». A na* 
ponban Pspp D>*zsö és Ordeít János a 
Kerekedd Tar̂ ulat két agilis fuukcs  o 
nâriusa útra kelt Erdélyben, hogy a 
nBgykereskedoket és gyárosokat sze 
melyes megjelenés kapcsán hívják fel 
adományok tételére. Az egyesület ve 
zetösége reméli, hogy az engedélyezett 
gyűjtés eredménye már a közeljövőbén 
annyira kedvező lesz, hogy a székhá-
zat rövidesen megvásárolhatja. 

Mese egy gyáva kutyáról 
Hol volt, hol nem volt, akadt egy-

szer a sok hűséges kutya bözfttt  egy 
sunyi, gyáva kutya. Eonek a dögnek 
abban nyilvánult, a sunyi gyávasága, 
hogy palánk mögül ugatta a gyanút 
lanul járókelőket. Nyíltan azonban 
sohasem mert szembecaaholni senkivel 
sem. Még kenyéradó gazdájára is vi-
csorgatta néha a fogát.,  pedig az nagy 
ját tett vele, amennyiben, mint köly 
kőt szánalomból gondjaiba vette. 

A gazda szomorúan tapasztalta 
kutyájának folyton  fokozodó  rut há-
látlanságát a egy alkalommal, mikor 
már sem okos szó, sem az izes hús-
darabok nem használtak, türelmét veszt 
ve korbácsot emblt a hitvány állatra. 

A lesújtani kétzülö korbács lát-
tára meghunyászkodott a gyáva kutya 
s meglapulva kúszott a gazda iába 
elé, közben könyörögve tekintgetett 
reá és ' nyelvével hizelgően nyaldosta 
a száját. Ekkor a gazda lenézéssel 
mérte végig tekintetével az ebet, el-
dobta korbácsát s undorral fordult  el 
tőle. Mikor azonban megfordult,  a BU- ' 
nyi kutya ura lábikrájába kapott és 
éktelen vonítással kiugróit az ajtónyi-
láson. Átszaladt a szomszédba, gazdá-
jának haragosához és bebocsátásért 
nyöszörgött. 

Az uj gazda őrömmel fogadta  az 
ebet. Tetszett neki az állandó kutya-
ugatás, sőt hergelte is az állatját, 
hogy folyton  csak ugasson és retteg 
tesse a portája előtt elmenőket... 
Hiába panaszkodtak a megugatott em-
berek. A biró, a ki a kutya gazdájá 
sak testvére volt, aprópénzzel fizette 
ki őket. 

— Ugyan, hogy ugatna meg bár 
kit is ez a kutya 1 Nem látjátok, mily 
szelid jámbor, alázatos? Aztán meg 
nem ís természete az ugatás I Ha ter-
mészete volna, mobt előttem is meg 
ugatna titeket ahelyett, hogy a keze-
teket nyalja... Lássátok be tehát tá-
vedCsteket, emberek és higyjétek el 

nekem, hogy olyan kutya ez, mely 
még a kutyának sem vét. 

Így a biró. De bizony a kutyából 
kitört a butyaság, mihelyt a község-
háza ajtaián kitették lábukat a pana-
szosok.. Utánuk morgott és vicsorí-
totta fehér  fogait  Gazdája pedig, aki 
sasaién ott díszelgett a kutyaperben, 
testvérével együtt kajánul vonitotta 
félre  szája széleit. Tetszett nekik a 
morgás, mert lelkük egy volt a ku-
tyáéval. 

Telt-múlt az idő... A volt gazda, 
akit szintén ugatott kutyája, akárcsak 
a legismeretlenebb idegent, megunta 
a folytonos  csaholást. Egyszer aztán 
nagy leszámolásra határozta el magát 
Egyik kezeben kenyérrel, másikban 
kővel s mindkettőt háta mögé rejtve, 
a szomszéd kerítése elé ment. A ku 
tya persze dühösen elkezdte ugatni öt. 

— No ne csaholj, drága jő ku 
tyám 1 — próbálta csitítani a volt gaz-
da. Hiszen én vagyok, a régi jó urad 1 
Lásd, friss  c p6t hoztam neked, mert 
szeretlek, még most is kedvellek 1 Jöjj 
hát ide, hadd simogassalak meg 1.... 
Jöjj, drága kutyuskám, jöjj... lábam 
előtt vár reád ez a friss  C'pó I — és 
bal kezével lába elé dobta a szép fe-
hér friss  kenyeret. 

A szép szavakra, a sok csaloga-
tásra és a cipó láttára lépre meat a 
hálátlan kutya, Átugrott a paláokon 
s még egy ugrással ott termett volt 
gazdája lábai előtt. De amikor a ci 
póboz kapott, a volt gazda sem volt 
rest s ugy sújtotta fejbe  a jobbjában 
tartott szinte mázsányi kővel, hogy a 
feje  szétrepedt s égy hörgéssé! elterült 
a fö  döc. 

— Miért tetted ezt ? — kérdezte 
ordítva a tragikus végjeienet szarnia 
nuja, a kapuján ép pan aküor kilé-
pett uj gazda. 

— Mert bünt követ el embertár-
sai ellen az, felelte  nyugodtan a régi, 
aki nem üt agyon minden megveszett 
és veszni indult ebetl 

Szász József. 

A Filharmonikus Tarsasag 
„R pp v»n Winkifc"  operett előadásai 
f.  ho 12 ikén, pénteken, és 13 lkán, 
szombaton lesznek megtartva. Jegyek 
á Könyvnyomda R. T. üzlethelyiségé 
ben kaphatók, azonban m&reVns 9 ikéig 
csak ez örök alapító pártoló és mii 
ködő-tagok válthatnak jegyet 

Unitárius vallasos estély. A 
helybeli u itanua egyházközség már 
cui hó 7 én. vasárnap délután 6 óra-
kor a református  kollégium imatermé 
ben vallásos esté yt tart, melynek mű-
sora a következő: 1 Gyülekezet éne-
ke. 2. Megnyitó beszed : Bóiöoi Viimo» 
lelkész. 3. Szaval- Gáffy  Margit 4. 
A lelki nagyság útja Vefosdj»:  Ébert 
András, áll. lic. aligazgató. 5. Kar 
ének: az all. polg. leányiskola unitár, 
tanulói. 6. Melodráma : Gyárfá-Lajos 
zongorán hi«éri: Ebért Andrásáé. 7. 
ÉuekBzO'é: Kovács Erzsébet, zoogoráa 
kiséri: Szabó Mtgda. 8. Szaval: Fa 
zakas Piroska. 9 Bataró és a gyülekezet 
éneke. Beléptidij nincs, a fűtés,  világi 
tás költségeinek fedezetére  önkéntes 
adományokat szívesen fogad  és kér a 
rendezőség. Rendezők: Malviánazky 
F-reBcné, Bodrogi Iutvánné, Elekes 
Pirosüa, Asztalos Erz-iébaí. 

A hadirokkantak, özvegyek és. 
árvák felsőbb  utasításra még ámult, 
év utolso hónapjaiban beszolgáltattak 
vasúti kedvezményes utazásra jogositó 
igazolványaikat a Nemzeti Hivatal 
(Oficiul  N<t'0nal I. O. V) helyi meg-
b ottjanál az érvényesítés eszközlése 
ce'jaból. Azóta bosszú idő telt el, da 
egyetlen igazolványt sem szolgáltattak 
vissza és sokan az érdekeltek kftzül 
ennek nagy kárát vallják, mivel köz-
vetítő kereskedelemmel foglalkoznak  és 
sokat kell utazniok. Eien az uton ké 
rik tehát a hatóságokat, tegyenek lé 
péseket, hogy a régóta nélkülözött iga 
zolványokhoz mielőbb hozzá jussaaak. 

Konferencia  beszédek. O asz 
Péter jczsU'ta atya márciu« 15—18 ig 
a helybeli sóm. kath főgimnázium  ta 
nulói számára lelkigyakorlatokat tart. 
Egyidejűleg az esti órákban a férfiak 
számara is tart konfereiciabeszédeket. 
Egyik előadásában a gyermeknevelés 
ről fog  beszélni, amelyen nők is részt 
vehetnek Á híres szénoknak, ahol ed 
dig megfordult,  mindenütt nagy hall-
gatósága volt. A tudós pap meghal'ga-
tesára bizonyára városunk féifiisözön-
spge is meg fogja  tölteni a főgimnázium 
tornacsarnokát. 

Kónya Janód ék a marosvá-
sárhelyi oiganyversenyen. A za 
p6»zver*sny rendegöbizottsaga ujabban 
a következő eorok közlésére kért fel: 
Tekintettel arra, hogy még külfö'dről 
is több cigányzenekar jelentette be 
részvételét, éppen ezért felkéri  a ver-
senybizottság az erdélyi és bánsági 
cigányzenekarokat, hogy amennyiben 
szándékuk van megjelenni, jelentkez-
zenek jó előre, hogy a verseny napját 

legalább 8 nappal előbb közölni lehes 
son. E nagy esemény megörökítéséül 
egy emlékaibum készül; kéri a bízott 
ság a verseayzó prímásokat, hogy küld-
jfk  el fényképeiket  legkésőbb március 
16-ig. Minden cigányzenekarnak elmen-
tek a korlevelek, ámelyben teljes in-
formációt  nyújt a bizottság. Amennyi-
ben valaki tévedésből nem kapott 
volna iiyen meghívót, jelentse be ha-
ladéktalanul Yakár Vilmosnál (Maros-
vásárhely, Magyar Színház), aki min-
denről pontos értesítést küld — E köz-
leménnyel kapcsolatban emiitjük meg, 
hogy városunk szülötte,. országos hir-
nevnek örvendő, kitűnő prímásunk : 
Kónya Jancsi, ki most Nagyváradon 
időzik, szintén részt óhajtaua venni 
zenekarával a versenyen, amelyen erős 
kilátásai lehetnének a győzelemre. A 
költségek azonban számítása szerint, 
mintegy 50000 leüt tennének ki, me 
lyet ő nem tud előteremteni. Ezért 
városunkban mozgalom indult meg egy 
nagyszabású Kónya-estély megrende-
zése érdekében, melyen Jaocsiék, töb-
bek közt a versenydarabokat is be 
mutatnák, s a mely uton költségeik 
nek legalább egy része összehozható 
lenne. Ez estélyre már előre felhív-
juk a közfigyelmet. 

x A kollégium által bérbeadón 
dó üzSethHiyisegeü berletére nézve 1926 
március lí  én, d. e. 11 érakor a kol-
légium tanácskozó termében zárt irás 
leli  fs  nyilvános ssóbeli árverést  tar 
iOK. Zait ajánlatok előzeleaeu hozzám 
beadaudok. Az árverés eredménye fa-
lett a kollégium elöljárósága dönt. Dr. 
Göncey Gábor koll. jogtanácsos. 

Szépen sikerttlt a tniybaii Jó* 
tékony Nagyiét {. &<> 3 iki fi  léreatélya 
is, melyet a megelőző estélyeken meg-
nyilvánult nagy érdeklődés folytán 
ezúttal » Bukarest szálló színháztér-
mébev tartottak meg A két számbői 
álló mütor első száma Ormos Iván, a 
tehetséges aradi költő felolvasása  volt. 
A természettel, a mindenséggel öleiké-
*é8t kereső, képgazdag, meleg versei 
hat«sát megjelenéséaek, előadásának 
közvetlenségével, rokonszenves voltával 
is előnyösen fokozta,  miért a közön-
ség ismételten lelsesen megtapsolta. 
Az előadott ötletes, könnyed SsÖke 
Szakáll féle  bohózatban Kiss Pútáaé 
rutinos, eleven és éiethü alakitáslva* 
ismét felkeltette  bennünk a sajnálko-
zást, amiért — ekkora rátermettség 
d icára — olyan ri'kán láthatjuk a 
színpadon. Hasonlót moddh&tuvik Dob-
ro'ă Oitáviánoéról, ki tgy öreg nénit 
alakitott kedvesaa. A többi szereplő : 
Szabó Mareitka, a mind'g ele«ébea 
levő SZŐCÍ T bor, Ztkor Biodí Tőrö'* 
Ferenc, Hargita Laci, Molnár Albert, 
Sámson József,  Császár László nagyobb-
téazt jót ismert, gyakorlott m'tkad«s!6 
és valamenayi egyforma  ambieióvai 
igyekezett a közönség mulattatására. 

A> asztalos, lakatos és ópltS-
iparosok ta r sn la ta ez évodoan 
uculisó vacsoráját a műn. szombaton 27 étt 
tartotta meg a Ferenc«y Ferenc vea-
déglőjébea A szoisásos vacsorán tekin-
télyes számban jelentek meg a tagok 
s jó hangulatban, zene pellett, tánccal 
zárták be a kedélyes vacsorát. 

A hólabda*azsonn&k jövedelmé-
ből a S-sociaiis Misszió T., amint értesíte-
nek, ujabban a következő segélyezéseket 
telj-sitette: Az állami iskola szegéoy-
8orsu növendékei közt 1600 loo értéki 
ruhanenaüt osztott ki 2000 l*ut a 
szegénysorsu elemi iskolás növendékek 
közt, tanszerek és kézimunkákra, a nő-
véreknél, 3000 leüt fára  és egyéb 
szüKséges dolgok beszerzésére a aárdi 
ré-izére, s utólagosnu még 100 jeut 
egy szegény család részére. A Szociális 
Misszió Társulat április első felében 
egy mesedélutáanal egybekötött, park-
üooepélvt fog  readazai, melyre a kö-
zönség figyelmét  előre felhívja.  Köze-
lebbi „hóvirág" uzsonnáját a váaáf 
közbéjöveteie miatt csütörtökön fogja 
megtartani. 

x Osvét Kálmán külföldi  leweML 
A küitö üre tavoüoit liiv îó iro erdéiyi olvasé 
újból hozzájutnák azokhoz a regen oélkülfi-
zö t lendületes és bátor írásokhoz, am lyeket 
Osváí erdélyi működése alatt megszoktak és 
megszerettek. Mireiu3 elejétől kezdve ha-
vonta háromszor, elsején, tizedikén 4a husza-
dikán érkeznek meg Erdélybe Oavát Kálmán 
külföldi  levelei, amelyek lithografalt  példantax 
azonnal kézbesittetnek mindazoknak, akik igé-
nyüket bejelentik A levelek továbbítását ssi-
vességböl Fuchs Albert dr. aradi ügyvéd vá-
lalta. Ezek a levelek nyolc nagy ivo d»lon be-
számolnak a kitűnő iró impresszióiról, meg-
fizyeléseirői,  tanuímányntjának irodalmi, tár-
sadalmi és politikai tapasztalatairól. Közlik 
— szószerinti szőv°gben — Osvátnak a ,.Nyu-
gatiban, ..Peeti Napló" ban s egyéb lapok-
ban megjelenti kritikai cikkeit és hozzák aa 
iró — Bpeeiálisan Erdélynek saóló — mon-
danivalóit is Nincs kéteég benne, hogy Osvát 
Kálmán tisztelői és baratai szívesen veszik fet 
ezt a tanulságos él érdekes érintkezést Egye-
lőre 10 ilyen levél rendelhető meg Fuchs Al-
bert dr. ügyvéd iredájaban (Arad Bul. Car»! 
75), a hová a 10 levél ára is beküldendő. A 
10 levél Ara portóval együtt háromszáz len. 

x Fürdő-utoa 1 szám alatti ház 
eladó. Azonnal beköltözhető. írdek-
lödni lehet ugyanott. 

Tornaünnepély. A helybeli róm. 
kath. főgimnázium  tornaköre március 
7 én, vasárnap délután fél  6 órakor 
az intézet tornacsarnokában 'toruaüa-
nepélyt rendez a kővetkező műsorral: 
1 Nyitány. Előadja az ifj.  zenekar. 2. 
Prolog. Mondja: Hollósi Jenő VIII o. 
t., tornaköri elnök. 3. Gyakorlatok & 
korlátbn. Bemutatja a mintacsapat. 4. 
Szabadgyakorlatok zenére. 5 B rkozás. 
Khün—Landt V I. o. t. 6. Gyakorlatok 
a gyűrűhintán. Bemutatja a mintac a-
pat. 7. Pmg pong. Játssák : Erdélyi 
VII., Szalmási IV. o. t. 8 Gyakorla-
tok a lovon. Bemutatja a mintacsapat. 
9. Buzogáoygyakorlatok. Zoogoráo ki-
séri: Korek László VII. o.'t. 10. Ví-
vás : I Hollósí—D«sbordes E. (Aasaut.) 
II. Dasbordes I.~Lántzky L (I*kola-
vivás ) III. Dasbordes E —Deabordes 
I. (ássauc.) 11. Gyakorlatod a nyúj-
tón. Bemutatja a mintacsapat. 12 In-
duló. Előadja az ifj.  zenebar. Oakéates 
edoffiányohat  a tornaszerek javítására 
és a tornászok jutalmazására köszö-
nettel fogadnak. 

xSaokrények,kred8Dcek.ácyak, 
díváayoK, tUnrok stb. eladok. Cím a 
kiadóban. 
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ftz  ország bármely ífczfi)Mfállaloi(  szwníiyszállitfct  anttfVal:  ifj.  Barţiczy Albert. 
A feSsségekbes  a tanácsok 

megaiakuása naraandifeátol  kezdve ál-
talában mindenütt folyamatban  vsa a 
R legtébb helyen be U fejeződött.  Ttt 
<ioaá-iank SKcrint a tanácsosok raegvá 
lasztása ellen 18 helyről adtak be feléb 
bezést melyek fcözttl  a legtöbb urm a 
lista egé*zeellen. ceak egyes szemelvek 
-ellen irányú1, főként:  összeférhetetlen 
eégc«»én. 

Feljelentéi Bosmann Jenő 
ellen. Heu-k 0»a leh«íe« biivtte! hal-
lani Rozmánn! Jenő szantmiháiyi birto 
fee»  Ügyéről, mely birek szerint a bir-
tokos sz utóbbi időkben nem tett, vagy 
lépteién volt eledet tenni Üzleti ügyei-
ből fzáraa/ó  fisat  é*i kötelezettségeinek. 
Többes közt sorozatos okorazá'litások-
kai foglalkozott,  mely tavékényaégébea 
Összeköttetésben állott' több ékelj 
gazdával, kiknek a Beállított ökrökért 
eleinte fizetett,  tésftbb  azotban nem, ngy, 
hogy azok egyidő óta cnak, biztatások 
kai. ígéretekkel voltak kénytelenek 
beérni. Végre a gazdák — 48 an, mint-
egy 8 milliónyi követelésük ti el — ügy 
védhez fordultok,  á ki az itteni ttr-
Vény»7éknel Rozmenn ellen feljelentést 
tett. Rozmann a feijelfnté»  folytán  ma 
ga jeien'keze't és nyilatkozata szerint, 
I» hényízeri) fizetési  szünetet a szállí-
tási s egyéb alt&iái os nehézségek okoz-
ták, egyébként kötelezettségeit ere-
jéhez bípent kész teljesíteni, a mire a 
rendelkezésére álló birtokok és egyéb 
vagyontárgyak ft  dezeti alapot is nyuj 
tanali. Rozmann kihallgatása még fo-
lyamatban van, ügyvédje pedig a gaz 
dákkal folytat  egyezkedési tárgya láat 
a fizetés  módozatainak megállapítása 
-céljából. 

A reiidö'rség az alább megne-
vezetteket sürgős jelentkezésre hívja 
fel:  Keresztes András. G»i*'es (?) lat 
ván, FaccaaÜ Dénes, Itlés I-tván, P -
taki Árou, Gvörgy Albert, Török B4 
lint, Kfpca  Bilázs, Imre Antal, Pál 
Gyula, S/öite DaneB, H Ibrich (?) San 
dor, Barabás Antal. Simó D onisie, 
Benedek Joan, Ece Culorehar (?). 

Francia tanfolyam.  Szőcs Mi 
háty róui. kath. lo^imn. tanár, aki 
nyelvi ta&u!má3yait Franciaországba» 
végezte, a franc  a nyeivböl társalgási, 
fordítási  és vizsgára kéazitő m«gán 
érákat ad. Mea felel  A számú jelentkező 
esetében kisebb csoportokban tanfolya 
moţ is tart. Jelentkezni lehet a Szé-
kely Közélet kiadóhivatalába® d. e. a 
tóm. kath. ffisían.  tanáriszobájában, 
d. a a katb. fiuevelöben,  Szöcs tanár 
lakásán, bejárattól balra e'sö aj 6. 

x Szabaszati tanfolyam.  Kat-
bonay Bela cmjt lahos ipari szukrajz-
tanár a cluji kereskedelmi és iparka-
mara ajanlatával Székely udvarhelyen 
március 8 tói kezdódöieg egy nói és 
egy fétfi,  párisi iegujnbb divat szerinti 
rubaszabászati szaferajz-tanfolyamot 
tart. Erre azzal hivja fel  az érdeklődő 
tiszteit hölgyek és urak figyelmét, 
bog; a saját érdekükben ragadják 
meg az alkalmat ezen, vagyonnál töb-
bet érő tudománynak a megszerzésére. 
A tanfolyamon  végzettek hiteles szabász 
bizonyítványt kapnak. Beiratkozni és 
bővebb felvilágosítást  lehet kapni Bul. 
Bngele Ferdinánd (Kosauth-u.)63 szám. 
Tisztelettel Kathonay  Béla  _ szakrajz 
tanár és divatiep-szerhesítö 

Convocare. 
Prin aceasta sunt invitaţi acţ onarii Soc. 
„TRANSILVANIA" oin Odorheiu la 
Adunarea generală ordinară, 
care se va ţ<nea ia 10 Martie 1926 
orele 11 a. m. îa biroul Băucn „Cstatea." 
1. Riportul Consiliului de Administra-

ţie şi raportul cenzorilor. 
2. Statorirea bilanţului a con tu'ui de 

Profit  şi Perdere pe anul 1925 şi 
detcăcar.a Consiliului de Admim 
strsţie şi a Cenzorilor pantru gesti-
unea a»ului 1925; 

3. Distribuirea profilului  net. 
Direcţiunea. 

Beretvás pasztilla a legmakacsabb fejfájást  is elmulasztja 
KÖZ6AZDASÁG. 

A műtrágya megrendelésénél itt 
az utolsó Ora a ki fi  hí  10 ig bezáró-
lag nem rendeli meg, az - leaéaett, 
mert a tavaszi szokásos előzések 'de 
jére a műtrágya be kell/bogy éruezzek. 

Kandó István székelydályai birto 
kosnál 2. drb. 1 éves mangaiicza te 
nyészkan eladó. 

P i a c i Arak. A bu*a 125-140, 
rozB 106—115 arpa 80—85 zab 46— 
55, tengeri 75—82, burgonya 24—30 
leu vékánként. V—ó. 

AB Udvarhelymegyei Gas 
daeígi Egylet tagiai uf.  oo 16 a» 
a retfi  son^ um 8-<s szásm azobajá 
ban d. e Va l l órakor tartandó köz-
gyűlésre ez««nel meghívatva^. Tárgy 
sorozat: l Elaö«i megnyitó. 2 Titkári, 
pénztári j-lentés a lefolyt  é»rftl.  3. 
A zárszámadási és mérleg bemutaiása, 
é fog«dAsn  és a felisentvény  megadása. 
4. Az 1926 eţi köitfégvetési  előirány 
zat meéftHapi  ása. 5 Aiapazabály-zerü 
időben beadott ioditványok tárgyaiá»a. 
Amennyiben ez összehívott közeyüiesre 
a tagok határozatképes számban nem 
jelennek meg, akkcr a 26 án össze 
gyűltek ugyanezen tárgy»k felett  ha 
tAroznak. A közgyűlést megelösöleg 
8/410 órakor a választmány tart ülést 
a fcözgyü'ési  tárgyak előfeé«zitéa«  és 
a folyó  ögy«k elintézése céljából 0 lor-
heíu 1926 oíá«e ns hó 4 As elnökség. 

tiíadé a 8.0&yniyo>]Q<ia Resxven>t&r»anag 
Odorís«io— âébnív ndvarbslc 

Egy 150 m3 fBtöképességü, egészen 
uj, drappszinli cserépkályha réz 
kandaic-ajtóval elaüó. Vevőnek 
házhoz szállítjuk. Cím a kiadóban. 

Ráfizet, ha meg nem tekinti 
Péter János 
bútorasztalos 
nemrégen megnyiit 
@j üzemét • 
Crasfur-Székelyke-
reszturon, ahol h á-
16kés ebédlök 
• kaphatók. • 

1 • . î r̂  • 

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

i 

mindennemű vas- és vaslemez-, 
továbbá csö- és milhelyhulladékot 
minden mennyiségben a legma-
gasabb árakon megvásárol a 
Szentkeresztbányai Vasgyár R -T. 
Érdeklődők forduljanak a fenti 
címhez, utolsó posta Vlăhita. 

Jnd că'or-a r co ului secţta c. f. 
No. 186-1926. cf. 
Extract din pubiicaţiune de licitaţie. 

I cererea de tx cotare făcu  ă de 
ura&titoarei Funduriei comunei Bise-
rics'i rom cath. din Odorheiu contra 
u>náritulu> D<*zsi B láz* îu urma au 
praofertfi  făcute  ds ră ă *Dr. Jodál 
Gabor domiciliat î-> Odorh«in. Judecă 
târfa  o'dofcă  o nnuă nisitaţ'n asupra 
imobila ut Înscris îu c. f.  a cpmunei din 
c rcuwfcr'pţ  * jnd. ocolu'uî OJorhein. 
Nrul p o ' colu ul cf  1104 Nru de ord 
A 4- 27 No, Top 1293/1 (-rator) ÎQ 
t-cris pe numele lm D>w8i B< ázs cu 
preţui de s'rgara d- 3H50 Lai, mai 
de parte a-up^a porţ unei de l j t p»rte 
ÎjKCr'S pe numele lui Déz«y Bnazs din 
imobilelor cupHnue î j prot. fund.  No. 
145 474 ş 1819 a oraşului Odorheiu 
sob No. de ord. A 4- 21 22, A + 2 3 
ş A + 1 No top. 933/1 (cana de lem"e) 
No top. 933/2 (curtea) N>. top 932 
(casa cu coturi), N<». top. 933/3 (cur-
ta«) ş No. top 933/4 între re, cu pre 
ţ«< de strigare de 122.100 Lei, Total 
125.950 L*i. 

Pan ru încassarea creai ţai de 45000 
Lm capi'ai şi acc precum şi pentru 
î casarea creanţ-i de 10 82Í L i cap. 
şi acc a sdioc»!u ui Dr. Nagy L ĵus, 
creai ţei de 3000 Lei c»p şi PCC a 
^d^ocaţ lor D'. Vasn Lajos, şi Dr. Ri 

du'y István din odorheiu, creanţei l e 
2000 Lei cap. şi acc. a advocatului 
Dr. N«py L-jos dom. în Odorhete, 
creanţei 19000 Lei cap. şi ace l«i 
IODlta 8ai dor sec. dm Satu Mare, 
crea> ţ»i de 60584 Lei c p şi ace. al 
lui Szöilősi S mu din Odirhe>u. 

L citaţ'unea se va ţi»ea îa aiea 
do 11 una M-<iţ e acul 1926 ora 16 
î » (oralul oficial  al cf.  Ser. Pr. Elisa-
beta No 8 

Imobilul ee va fi  licitatea nu va 
fi  'âadute pe un preţ mai atic decât 
cel de strigare. 

Cei cari doresc ea liciteze saot 
datori »ă depoziteze la delegatul )nda> 
că oresc 10% din preţul de strigare 
drept garatţ'e, fa  liOatfii-sr  sau la 
ff  cte de c uţ e Boco'ite după curaal 
fisat.  în § 42 legea LX 1881 sau s& 
predea aceiuisş delegut chitanţa cou-
atatâ'id depunerea juderâ oreşre, prea-
lab',1 a garanţ'ei şi că semneze coa-
d«ţ"UO»lf»  de heitaţ e (§ 147, 150 170. 
legea: LX 1881; § 21 ieRea XL 1908.) 

D tă nimeni nu oferă  mai mult» 
cel care a oferit  pentru imobil un preţ 
mai urcat de câ cel de strigare este 
ria'or i-ă îutregeascâ imediat garanţia 
fixată  conform  procentului preţului^de 
8tria«re ia aceiaşi parte proc^ntoalâ a 
preţu ui ce a oferit  (§ 25 XLI 1908.) 

Odorheiu la 25 lat.uane 1926. 
Di*. Szabó m. p. Judecător. 

Ertesitésl 
|Trtesitem Udvarhely és vidéke közönségét, hogy átvettem az 

élőpatak! gyógyvíz bizományosságát, mely viz felfilmu'ja  az 
összes eddig forgalomban  levő ásványvizeket, nem csak hogy 
%diU> és kellemes élvezeti viz, banem bámulatos gyógyerejénél 
fegva  a világ legelső gyógyvizei közé soroztatott. Nagyobb 
= = = = vételnél árkedvezmény. ' 
Viszonteladóknak kedvezméyes olcsó á r . — 

Szűkség ese tén házhoz szállítva. Ugyancsak nálam abonánsok teljes ellátással. vagy k&lön ebédre 
és vacsorára felvétetnek.  Jó konyha, h deg és meleg ételek, 
legfinomabb  küküllőmenti faj  és asztali borok kiszolgálása. 

MOLDVÁM ISTVÁN we„dé9 i&. 
Str. Principesa Elisabeta (Bethlen-utca) 24. 

Székely vidéken 2 8 k ö Z 8 é 8 b e n ver8er,y 
nélküli, napi egy vagon 

vám és kereskedelmi őrlés teljesítményre tel-
• • jesen újonnan berendezett • • 

mű ma lom 
családi okokból eladó. A malomhoz tartozik 17 
hold szántó 20 évi olcsó bérlete is. Komoly 
érdéklődőkneknek a malmot üzemben bemutatja 

hirdetési iroda Brassó Kapu-utca 32 szám. 

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

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



E R E D E T I J O M I N Ő S É G Ű 
valódi angol, brassói, zsolnai gyapjúszövetek, kitűnő sepsiszentgyörgyi és aradi síffonok,  vájs-
nak, kész téli kabátok, raglánok, finom  gyapjustruks és csizmanadrágok, esőköpenyek, sapkák, 

nyakkendők, harisnyák, kézitáskák nagy választékban és feltűnő  olcsón kaphatók: 
ScherS ' f t le brassói szövetek gyári áron. LÖbI R. Odorheiu. No 16 «x cuţ onai 1926. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemntttul executor jud ciur aduc 

la cubcşti ţ« pub ică îo censul legii 
ertic'U' LX d d 1881 § 102. reepecuve 
LXI dn 1908 §l9,CBiiică ucrurileur 
»â oare ş. n.cai. boi. au'omobile PIC care 
?a arma decisul Nr.2868 dm ac ui 1925 
Hi Judecă oriei de ocol din O'stur s au 
cx cvst îu Mihailen! îo favO'Ul  >x cva 
torul L ncc/ Domoho» repr. pria ad-
vocat Or. Fazakas Miklós iopotriv* 
Mtecva'ul locuitori din comuna Mibai 
JWÍÍ p*r»tru înecarea capit»iuiu< de 
30000 L-i şi acc-8. prio *x cuţie d« 
acoperire şi cari a au pre {uit îo 264 000 
Lei ce vor vinde prin licitaţie pub îcă. 

Pentru efep'Uirea  acestei 1 ci'Mi 
Ufli,  pe baia decisului Nr 6. 227/1926 
•i Judecătorie* de ocol din Cnaiur se 
ix»B>ă ierminul pe 23 Maiţe acul 
1926 la orele 11 p. is. în comuna 
Mibaiieni şi toţi. cari au voie de a cum 
păra, sunt iuvi'aţ' prin acest edict cn 
Observarea ec«ia că ucmrile Busam'otUe 
for  fi  «ftndu'e  î • t*n?ul legii XL din 
1881. § 107 şi 108. ce<or cariO' Uaai 
«uit, peiântă soivire» i-bani nata şi 
te e«E ntCr»arşi *ub pr»ţu- de strigare. 

PreteBZiunes care e (1? î icassai f  c 
— capital, dolân/i»e cu socotind 
dia iar spesele până acum staverite 
i e 5435 L«i. 

Iutrucâ" mobilele cari ajung la 
licitaţie ar fi  fo»t  execvate ş< de alţii 
ţi set ş a ş ar fi  câştigat drepul de 
acoperire licit»ţ a prezentă e-te ordo 
•aiă şi îo favoml  «ces'ora în senzul 
articu ui XLI din 1908 § 20 

Dat î C in'ur l« 17 F<br. 1926. 
Adol f  D n b b portărel. 

A Str. Kegele Chrol (Br. Orbán 
Balá'S utca) 10. sz. alatti 3 szoba, 
konyha, kamra, pince és mellék-
helyiségekből álló sarokház eladó. 
Felvilágosítást a kiadóhi<atal ad. 

Odorheiu — S ékelyudvarbelyen a 
Strada Ax în te Sever (Rózsa-utca) 
42 s?ám alatti házas beltelek I92G 
év március 21-én délelőtt 9 órakor 
a helyszínén szabad kézből nyilvá 
BŐS árverésen eladatik. Érd klfidók 
az árverési feltételeket  dr. Váró 
és dr. Kálmán ügyvédek iro-

dájában előre is megtekinthetik. 

Güdüsági g'pal és eszkOKÖü, neve-
/eteden : Cefp  ő. araió, kaszáló, 

a ênaforgHtégép,  tnOrök, tengeri mor-
zsolok, (tzecshavarok, ekén. vnjwöpOlő, 
tejhütő síb használt, d* jó áll«po ban 
eladok 8zíí1ift«i  8<n>u eszdnNfteftban. 

OLCSÓ ÁRAK 
Hirsch Rudo l f 

diwalQitetében. 
mHIHmiMNHUimiNllimUUIHHHMmmHH 
Szioes mosóbarso-

nyok . . . 100 teu. 
Dús valaszték: 

gummi köpenyekben, se 
gesvari és brassai 

posztókban, bútorszö-
vetekben, vásznak-
ban, paplanodban 

és mindennemű divatcik-
kekben, 

& 

No. 68—1926. 

Hirdetmény. 
Közhírré tét-tik. bogv Oc a<-dVftz 

Bég vendéglője 1926 évi m á r c i u s 1»A 
2 8 - á n délután 2 órakor h ho?.»egnazn-
nai tartat dó árverésen bérbe fogadatni 
A bérlet 1926 évi májrn* hó 1 én kez 
(î dik és 3 évig tart K'biAhási ár 
17 000 leu bánatpénz 10°/o R^zletes 
feltetelek  a községi elöljaióaágaál meg 
tekinthetők. 

Oclatd 1926 március hó 1 én. 
B e n c e D é n e s notar. 

A Szászoktábora 
düiöben 13 holdas szántó és ka-
száló eladó. Értekezni lehet a 

kiadóhivatalban. 

Hirdetmény. 
Tisatelettel közlöm régi meg-

rendelőimmel hogy cégtársam-
nak az Orbán Nagv és Tamás 
cégbó'l való barátságos kilépése 
folytán  a cipészfizletet  a eét 
régi üzlethehiségében egyedül 
vezetem. Kérem régi megrende-
lőimet, hogy bizalmukkal tovább 
is megti»stelni szíveskedjenek. 

Teljes tisztelettel* 

Tamás Mózes. 

k 
ff 

Tisztelettel kosom a n. é. közösnég 
szíves tudomására, hogy 

férfi  szabó üzletemet 
Bal. Regele Ferdinánd (Kossuth-a.) 
19 szám alatt megnyitottam. Késeitek 
a legnjabb divat szerint elsőrendű 
öltönyöket, férfi  ruhákat; vállalok 
javitást, vasalást jutányos árban! 
A nagyérdemű közönség szíves párt-

fogását  tisztelettel kéri t 
P á l l I g - n á c z 

férfiszabó. L 
No. 101-1926 ex. jud. 

P i i b l i c a ţ i n n a d e l i c i t a ţ i e . 
Subsemiia u port«rel jud ci»radnc 

la cui.oşf'fiţ'i  pub ><ă î senzul It-gi 
srt c ui LX d«u 1881 § 102 re-pectiv* 
XLI di« 1908 § 19 cumtă luerur.b 
uraă'oare ş a boi, care î i urma 
d c MUIUI N . 29 di o anul 1926 a) Ju 
d că oriei de ocol dia C r i s t u > 
k'hu frXucvat  iu C r i b t u r î • favoru 
fX  cvatorul repr pno advocat Dr. E I e 
k e s Domokos împotriva execva'u1 

locuitori din coou a Cn-tur p̂ -n-ru 
î caxaarea espuaiu ui de 39.000 L i 
ş< acces, prin *x cuţl > d* ncopenre 
Şi cari h'8G preţuit îu 84 000 Lei se 
vor vinde prio iic taţie pur>i>că 

Pentru efeptu'rea  »ce»tc-i lic't<-ţ> 
Uni pe baza dtcisu ui Nr. G 348/926 
ni Judecă oriei de ocol din Oris ur «>-
fix  termiuul pe 20 Marita at u 
1926 la ore!* 12 a m. î i comu a 
C r i 8 t u r şi toţi cari au voie de 
a cumpăra fUat  îovuaţ prin ac ŝt adict 
cu ob-t'rvarea sceia. că lucrurile su 
«amuţite vor fi  vâodu e în aenzal legii 
XL dm 1881 § 107 ş' 108 c l̂or c n 
dau mai mul , pe lâo^ă «olvirea îo 
bani gHta ş îu Câz necei-ar şi sub 
preţui de s'ngare. 

PreteDZînnea care de îecassat face 
39 000 Lei cap tai, dobânzile cu 12% 
Hocnrind dm 6 D c. 1925 iar spesele 
până, «cum s'avente de 4695 Lei. 

Iniruiâ mobiléin cari »juud la li'ci 
taţte ar fi  fost.  a c-ate şi de alţii şi 
ac^şia Şi er fi  <âş 'gat dreptul de aco-
perire, l'ci aţ d piezeiiiă este ordona ă 
ş îo f'  orni aces or» î> senzul artic 
.u u XLI din 1908 § 20. 

Du îa Criatur * 19 F-br. 1926. 
A d o l f  D n b b portărel. 

A sorgyár réseire,  március 
15-ére  keresünk egy kocsist,  aki 
tnár volt  hasonló alkalmaeás-
—* ban. Frank  & Co.  —— 

E R Ő S F E R E N C 

Értesíteni kívánom a 
helybeli «s vMéki kft* 

sOnséget. hogy s súlyos 
hözgazda»aii h e l y z e t 
nyoui Ana kftvet  kentében 
a mogszttnt O «-ban. NmcT 
6s TamAi ĉ Rbftl  barát. 
BügOMMK itil^piemös mii-
belţemet fgelg'eneKen 
Strada Prinmi Noeotae 
(lrpAd«u.) 18 nz. a ftn-
aiiftan  vesetem K^reu 
ic^n t rendet&lmet, 
hogy nj he-yau'iemben 
in támogatni nEiv*>ah«d< 
fenek,  igyekezni fogok 
igényeiket fokozottabb 
méi lékben kieiégiteui. 
Ezután a vidéki  megren-
deléseket  a hetivâgărok  al-
kalmával  a legnagyobb 

kéetnéggel  veszem fel 

K a g y J â n o s 
eipészuiester. 

Árverési hirdetmény. 
Mitíxfxívft  község korcsmája már-

c ius h ó 2 8 - á n dé utao 1 órasor 5 
e«yma*uiaui evre nyilvános árveré 
sen a több'tigéróaek aiad*ti8. 

KikiiltáHÍ ár egy évre 2000'eu; 
az árverésen r̂ BEtvevők eonek lO®/0 at 
bánatpénz cimén kötelesek letenni. 

Z».rt ajanlatok n?m fogadtalak  eL 
A föltételek  a község elöljárósá-

gánál magtekiath^tólj. 
Mámsfalva  1926 márc'us 2 án. 

K o v á c s D o m o k o s 
P'lrimr. 

<£> 

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

ölesén és pontosan végzek. 
A nagyérdemű közönség szíves párt-
fogását  kérve, maradtam tisztelettel t 

B a l á s i Ernő 
kárpitos és disxitő. 

12? & ^ ăfr w ^ w ^ <$f 

építési vállallcozó, Ĥ Cercuirea. - Ci*u.c—Csíkszereda. 
Érdekközösségben az „Amerikai ház épitési r.-társaságíjíil." 
V â 11 3 I * építkezések temzését és épi ésé . — Amerikai szabadalmazó t „Bulhof"  rendszerű faházak  és villái épi'ését 

várososban 8 fürdöhelreken. 
Amerikai szabadalmazó t „J 

Capac rend s?erü nyers tégla épít ke/és. ke?. — Edíson-féie  fa,  cementhizak építését. — 
Normális f  ldszin es és em le es tégla és betonhíuak épi ését. — Beton és vasbeton, mély és magas épitke?éseket. - Utak építését. 

B ton és fahida?  építését. — Oementáruk kés itését. — épületasztalos munkák termelésé. — Műépítészet keretében vágó rtsszes 
• • munkák tervezésós. - Téglaépitkezések 38 százalékkal olcsóbbak, mint bárhol. I I 

Elvem: csinos, olcsó és jó munkák készítése. 


