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Szervezett egységben városunk egész magyarsága. 
Megalakult a Magyar Párt városi tagozata. Céltudatos és  erős kezekben a vezetés. 

Amire régóta szükség volt, ami-
nek hiányát régóta éreztük, végre 
megval&uit: megalakult a Magyar 
Párt városi tagozata. Kellett ez sz 
egységbe szemződé?, hogy miért és 
mensylre kellett és kell, azt kivált a 
legutóbb lefolyt  közigazgatási választás 
tette előttünk a napnál világosabbá. 
Nekünk, kik a helyzetet mindjárt ak 
kor felismertük,  a követendő u ra rá-
mutattunk, megnyugvás és öröm ez a 
szép sikerű. a jövőre is mindenképpen 
biztatást igérő sikraiépés. Az, annál 
Inkább, hogy a gyűlés áííel egységes 
akarattal megválasztott vezetőség va-
lóban a legalkalmasabbnak látszik a 
eél elérésére, a magyarság állandó egy 
ségben tartására, s adandó alkalmak-
kor a kö»eteiidŐ Ifgbelyesebb  irásy 
biztos felismerésére  s a vezetése mö 
gött haladó tábor tévelygés nélküli 
vezetéséra e felismert  irány felé. 

Midőn a lefolyt  nevezetes ebemény 
ismertetéséhez fogunk,  lehetetlen, hogy 
efölötti  örömünknek kifejezést  ne ed-
jsnk, s egyúttal a legteljesebb remé-
nyünknek, bizalmunknak is a megalakult 
udvarhelyi magyar tagozat Megeredmá 
ayesebb jövőjébes. 

E bevezető megjegyzéseink nem 
tarthatnának számot a teljességre, ha 
•égül a legnagyobb elismeréssel meg 
nem emlékeznénk a gyűlés előkészítői-
ről, szervezőiről, a kik fáradhatatlan 
tevékenységükkel, körültekintő alapos-
ságukkal lehetővé tették, bogy március 
lé ikén a város magyarságának minden 
rétege, a legkülsébb részekről is, 
ilyen impozáss számmal legyen képvi 
selve, e e rétegek megtalálják az egy-
más melletti, egymást ktegészitö, elhe-
lyezkedésnek azt a médját, ami bizto 
aitéfea  a magyarság jövőbeni erés egy 
«égének, s egyúttal szilárd védelmünk 
lesz mindea ezutáni meglepetés ellen. 

A szervfzési  munka eivégzői ne 
fében  Hinléder F Ákos dr. — ügyi» mint 
elnök — világos célkitűzéseket tartal-
mazó beezéodel nyitotta meg a gyűlést 
d. e. 11 óra fe  é.A megi-zervezfcedéBt  BZI. 
nnte, nemcsak a választások tettek 
nktuálúsá, de állandóbb önök miatt is 
szükség volt, hogy városi k po gársága 
vígleges és állandó pártkeretek által 
«gjen egybekapcsolva A kisebbségek 
•gye világszerte tárgyalt, Byogralanitó 
probléma, melynek elemzése hovato-
vább mic d inkább ah boz a belátáshoz 
kell, hogy vezessen: az igazi világbéke 
•sak a kölcsönös megértés, a szeretet 
kriBítusi gondolata alapján teremthető 
meg. Eit  a belátást kell magáévá tenni 
a mai rónán politika~több»égi pártjá 
sak is, be keli látnia, hogy faji  egy*, 
ségűnk. knlturánk védelmével a kívánt 
konfizoiidációt  müveijük, s csak ez le 
bet az altpjtt a testvérnemzetek egy-
«ás közti kölcsönős megértésének is. 
finnek  reményében nyitja meg a gyű-
lést, üdvözölvén a rendőrt ég részéről 
jelenlevő C ătinn rendorpreiektnst, ki-
sek előzékenységét, belátó jóindulatát 
már ismételten voit alkalmunk tapasz 
tolhatni. 

Az elnök végül szivélyeten üdvő 
SOlte a kolozsvári pártközpont által 
kiküldött, 8 az elnöki asztal mellett je 
lenlevő Vásái helyi János ref.  «perest, 
a kiváló egyházi szónokot és vezető 
«gyésiséget a magyarság politkai és 
kulturális ügye ben is. 

A titgy figyelemmel  hallgatott és 
élénk heiyeslesfiibel  kíséri mtgoyitó 
bessíd n án Hinléder dr. határozati 
javaslatként terjesztette elő, hogy a 

ez Országos Magyar Párt 
székelyudvarhelyi tagozatát megala-
kultnak mondja ki, a elhatározza, bogy 
erről a központi vezetőséget értesiti. 

A rővidségébea ie nagyjelentőségű 
javaslatot a jelenvoltak egyhangú lel 
kesedéssel fogadták  el, s ezzel a meg-
alakulás ténye meg is történt. 

A felszólalások  során Kovács Lá-
zár találó szavakkal jellemezte 7 éves 
kisebbségi életünket, melynek elején 
sokáig tévelyegtünk magunkra hsgyot' 
tan, vigasztalanul. Végre megszűnt ez 
a Bzomoru helyzet akkor, mií or első-
torban rátaláltunk önmagunkra, a ma-
gyarság megteremtette az Országos 
Magyar Párt szervezetét, 8 ez által be 
ki-pc8oiédi>tt as országos politikába. A 
másod k jelentős lépést legutóbb a 
községi választások alkalmával tettük 
Ez sokféleképpen  ítélhető meg de tény, 
hogy ezzel vívtuk ki igazán elsőrendű 
állanapolgárokui való elismertetésünket, 
s elérti)& ezt anélkül, hegy viszont ön 
ná lóságunkat, frjuokat  valaki meg-
tagadta volna, ő maga is szt mondja 
— fejezte  be nagy hatással szavait — 
pusztult volna el inkább a harctéren, 
minthogy faját  valaha megtagadja. 
Minthogy fajunk  fennmaradásáért,  kul 
túránkért, iskolánkért a magyar párt 
küzd, legyünk mind hü tagjai a ma-
gyar pártnak, s tömörüljünk a most 
kibontott zászló alá; igy a poklok ka-
pui sem vehetnek raj'unk erőt. 

Fazakas Gáspár hasonló nagy ha-
tással beszélt. Szerinte, az itt élő ma 
gyaraág belső megszervezését már szá-
zadokkal ezelőtt végre kellett volna 
hajtani. E szervezetlenség hiányában 
volt e gazdag földön  mnga mindig 
szegény és elhagyatott, mis mások 
előrehaladtak, erősödtek. A megszerve 
ződés ma még szükségesebb, mint a 
múltban, bogy egységünket senki, sem 
külső, sem belső bomlasztó erők meg 
ne bonthassák, s ne ugy álljuk a kő 
rü'öttünk csapkodó hullámokat, mint 
a bomokpartu sziget, hanem mint el-
pusztít hatatlau sziklaszirt. Jöjjenek 
velünk az eddigi félrejárók  is. köves-
sék velünk együtt fegyelmezett  sereg 
ben vehetőinket | 

Di bos Ferenc az ellenzéki listás 
szerepeltek védelmében, a munkásság 
nevében szólalt fel,  sok zajos közbe 
szólás között, ó magokat szinté» ma 
gyaroknak vallja, de követeli, hogy a 
munkásságot szintén vegyék számitásba 
a pártbűzdelmebben. s a közös sanyar-
gotók ellen küzdjenek egységesen ve-
lük együtt. 

:9lomcaende8ÜltévBl nagy 
figyelem  között Vásárhelyi János PP-

központi kiküldött emelkedett 
szavait elsősorban a munkás-

sághoz intézve, kérve tőíÖTTÍs meg-
hallgatást. Megérti lelki állapotokat, 
azonban szükségesnek tartja, bogy a 
panaszokat, sérelmeket mondja el min-
denki a párt keretein belül, mint a 
párt belépett taejs, b t><>m mint kí-
vülről kritizáló. Ezután Uaro® István 
üdvözletét tolmácsolja, ki a magy«r»á 
gért aggódva, éjjel nappal vigyázva 
tekint szét, s hrtBszu d piomác<ai pá 
lyáján szerzett bö'csessepgel, lobogó 
fai»zeretettel,  mint nj Széchenyi szol 
gál fajtájának,  s esnek ügyében min 
denkit megbüllpat, szívesen foead. 
Emelkedett röp ü szavaiban erntán a 
magyarság hivatását fejtegetvén,  idézi 
Döá Ferencet, ki ngy találta, bogy a gaz 
dasági cé'ou, ezabadságeszmék. az előre 
baladás ügyének képviseletére hivatott 

egyéb nemzetek kőzött, a magyarság 
hiv&tása az, hogy az igazság szolgáj* 
legyen, a népek eözt egyensúlyt tart 
son. Ha a békekonferencia  elvette is 
tőlünk azt, hogy ez eszmét a régi ha-
talommal aktivan képviselhessük, meg-
maradhatunk e szerepben, mint szen 
vedd igazság. A román nemzet leg 
nagyobb dicsősége különben az lenne, 
ha megteremtené itt a harmóniát, 
megelégedést, mert — mint a szónok 
gyönyörűen mondottá — a boldoggá 
tett, kisebbségek, megelégedése a leg 
szebb glória lenne a hatalmas homlo 
káo. Mi nem is kérünk kiváltságot, 
jogtalanságot, csak mint szenvedő 
gyermek, keayereí és simogatást, s 
ezért hálásak is vagyunk. 

Céljaink felé  azonban csak ugy 
balsdbBturk. erőt csak akkor jelentünk, 
ha egységesek vagyunk, s a központi 
vezetőségnek is ezáltal adunk erőt. 
Bíznunk is kell a vezetőségben, ha az 
nem is ed mindenről nyilvánosan szá 
mot. mert ez a politikában lehetetlen, 
a mint egy vezérkar sem vitathatja 
meg a nyilvánosság előtt a tervezett 
eiéeeíőrés indokait. 

A felszólaló  szerint, a vérvihsros 
idők után a vérző, szenvedő emberiség 
magára maradt, m gára eszmélt, & 
kezdi egymásban a testvért ie keresni. 
Az igazi bo'dog korszak azosban csak 
akkor fog  elkövetkezni, ha nem csak 
a csaták után, de már a cs«ták előtt 
ráismerünk egytrás testvéri voltára. 
Est a testvériségre való ráeszmélést 
kéri román testvéreinktől is, kéri, hogy 
igy tekintsék és értsék meg nyelvünk-
höz, kultúránkhoz való ragaszkodásun 
kat is. — 

Az áltaiános nagy hatást keltett 
beszédért Hinléder dr. elnök az egész I 
gyűlés meleg köszönetét tolmácsolta j 
Vásárhelyinek, aki példát mutatott, 
miként lehet ilyen alkalmakkor is igazi 
magaslaton maradni 

R4jk József  iparos polgártársai 
nevébea szólott, a tőle megszokott 
komolysággal és találóan. A mint a 
céhek összetartása tartotta fenn  azo 
kat századokon át, ugy találjuk meg a 
magyarság fennmaradásának  biz'osité 
kát az össze'artásban. őrizkedjünk a 
szertelen8égektÖl és félrevezetéstől, 
mely mindenfé'e  lehetetlen ígéretekkel, 
hamis vádakkal akar köztünk bomlást 
okozni. 

Forró Géza, mint az ellenzéki 
lista vezetője szólalt fel,  egvmási ránti 
türeleere. lelki megértésre figyelmez 
tetve. Hallgassunk meg mindenkit és 
igyekezzünk az ellenieket elsimítani. 
M ĝát szintén a magyar párt tagjának 
vallja. 

Frölich Ottó szép szavakban fe-
jezte ki örömét a gyűlésen megnyilai 
hozó egység felett.  H Ívesnek találja, 
bogy soraink közt kézimunkáitok is 
legyenek, helyzetünk azoi ban a nem-
zetköziség elvének érvényesítését nem 
engedheti meg. 

Dobos Ferenc ismételt felszólalása 
után az elnök a part váro-i tagozatát 
ünnepélyesen megalakultnak jelentette 
ki. Közölte, bogy a közigazgatási vá 
laeztások a városi tagozat balasztha 
tatlan megszervezésének szünt-égéi be-
bizouyitották. Ennek fulyán  a párt 
egy hat tâ u szervező b'zottságol kül 
dö t ki, mely m»gát 40 taggal egénzi-
tette ki. E« alapos koiültekintés u áu 
a jelölő listát elkészítette. A lista 
Varró Etek Által felolvastatván,  a gyű 

lés annak alepjân a városi pártve-
zetőségat egyhangú lelkesedéssel m 
alábbiak személyében választotta meg ; 

Elnök: Jodál Gábor dr. Társelnö-
kök: Hinléder Áko» dr., Kovács Lá-
zár. Alelnökök: id. Kovác* Dénes, Papp 
Dezső, Gellérd Lajos, Rajk Józ-eí, 
Főtitkár: CsefnSándor,  titkárok: Jan-
csó Béla, Bankő József  kántor, főjegy-
ző : Soó Gáspár, jegyzők: Muzsnai Do-
mokos, B̂ nkA József  csizmadia. Pénz-
táros: Biró Gyula. Ellenőrök : Stemme? 
Dénes Rájk Sándor. 

Az intézd bizottság tagjai wn 
eleökségen kívül: Pál István, Vajda 
Ferenc, Sebesi János dr., Bölöni Vilmos, 
Frölich 0:ró. B>ró Lajos, Szabó And* 
ráa, M'Zei Ödön dr . 8i mi Mátyás Ta-
más Albert, Ksssay F. Dénes, Göuczj 
Ĝ bor dr., Szieethi Dáoes, Varró Elek, 
Hien Jnzsff  Tompa László, Bogáthi 
Lojos, Bodrogi Balázs, Orbán Domo-
kos dr. B esek Aladár, Haáz Rezső» 
Veres Donát, Nagy Lajos dr., Szabady 
Tivadar, Forró Géza, Dobos Ferenc. 

Választottak ezenkívül még egj 
kb. 100 tagú választmányt is. 

Hinléder elnök a vezetőséget ezek 
után egyhangúlag megválasztottnak je-
lentette ki, B kifejezte  örömét, hogy 6 
szervezés munkáját társaival együtt 
ilyen eredményesen elvégezhette. Ez-
után Jodál Gábor dr. uj einököt üd-
vözölte, kinek az elnöki széket átadta. 

Jodál Gábor dr. az elnökséget 
nagyhatású, nagy céltudatosságra valló 
beszéddel foglalta  el. Egy szó döntötta 
el, hogy sokodalu elfoglaltsága  mellett 
i- vállalkozni mert nehéz feladatára. 
Ez egy szó, melyet előtte hangoztat' 
tak: kötelességteljesítés t Ez elől ki-
térni nem tudott. 

Egy megragadó harctéri képet 
idézett a világháborúból, BS kor maga 
is Voihynia síkján küzdött. Egy kis 
székely csapatnak egy nálánál jóval 
erösebb orosz csapatot kellett állásá-
ból kivernie; s mikor már ingadozott, 
egy német tábornok jelent meg a szé-
kelyek között, a hozzájuk buzdításul 
néhány magyar szóval szólott. A ma-
gyar Bzavaknak óriási határa volt, 
mert bizalmat keltettek. A németek 
taktikai fölénye  nemcsák a hadi tech-
nikában nyilvánult, h«nem a mindig 
maga helyén alkalmazott, leghelyesebb 
mod zer követésében és a szervezett* 
ségben. Mindebből okulást kell merí-
tenünk. 

A magyarság itt most egymásra 
talált, a azoió hiszi, hogy nem is fogja 
egymást elveszíteni. A szervezésnél 
minden rétegre, szempontra figyelmet 
fordi  ottak, szt azouban nem szabad 
hagyni, hogy népünk kültelki dema-
gogia prédája vagy egyeni érdekek 
alátámasztó bázisa legyen. Ellöki prog-
ramúja luittjiionfcéppen  cummazába as 
itt elbang'O1 iáknak. A főcél  már el is 
van érve magával, a meg«zervezódessel. 
Törekednünk keli még a minél erösebb 
befelé  való koDszolidxCióra, éhségünk 
miuel szilárd-bba teteiere. Ez a leg-
fontosabb  kelléke és biztosítósa annak, 
hogy céljainkat elérbeatüs, a melye-
kert folytatott  küzdolmünitben esetle-
ges átmt-ue i ji gtaianBágok megtörni 
nem fognak.  Ezzel az erős hittel üd-
vözli az aiokuiáet és a szép gyűlést 
bezarja. 

A megjelent óriási kfzönség  a 
gyűlésen hailo t felemeló  beizedek ha-
tása alatt a bizmotumal a jól m gvá-
lasztott vezetőcég kifejtendő  értékes 



munkájában, lelkes hangulatban osz-
tott szét. 

A negyei tagozat folytatólagos»  &k 
tervezett gyűlése ezúttal az idő előre 
haladott volta miatt egy későbbi Idő 
üpoatra maradt. 

Az árvízkárosultak 
segélyezése. 

Mindenki emlékezik még arra a 
nagy szerencsétlenségre, amit ámult 
karácsonkor a rettenetes nagy árvizek 
okoztak, tőképp a Maros.  Szamos, 
S&e&kürüs  és Krassma  folyók  mentén. 

Az 1924-ben ZtteluMt  tűzvész 
miatt ért nagy károsodásra is még élén-
ken emlékezünk. 

Arra is emlékezünk, bogy a zete-
laki szerencsétlenség milyen általános 
részvétet váltott ki E'délyszerte, ami 
másfélmillió  leu segélyadományt ered 
aaényezett. 

Az árvíz nem egy községben oko-
zott bárt, hanem a községek tömegébea, 
télviz idején és oly mérvűt, ami a 
legfásultabb  szivű embereket ia meg 
írenditette. 

Szánalommal és segélyezési kész-
séggel kell lenni minden embernek a 
szerencsétlenek iránt, hogy a tavasz 
ayiitával meginduló gazdasági munká-
hoz eszközökkel és vetőmaggal legyenek 
elláthatók. 

A segélyezés legjobb módja gya 
náat kínálkozik  müsoroscstélyék  és 
ssiniélöadásolt  tartása, a mire ezennel 
felkéretcek  a községek lelkes vezetői, 
művelődési tényezői, azzal, hogy a 
Jótékony célra befolyó  összeget jutás 
sák a Kolozsvári  Talcarélpénztár  és 
ffitdbankho»  as árvieMromUak  fo 
lyóssánilájára,  mely az, Országos 
Magyar Párt rendelkezése alatt áll. 

Sz. Szakáts Pétar, 
az udv. m. magyar pírt elnOke. 

Udvarhelymegyei székely 
földmives  atyámfiai! 

A mult vasárnapra a Magyar Párt 
udvarhely megyei tagozata közgyűlést 
hirdetett, de az elmaradt, mert a gyű-
lés idejét a székely udvarhelyi városi 
tagozat alakuló gyűlése előzte meg éa az 
hosszura nyúlván, a rendelkezésre ál 
lott időt kitöltötte. Az uj közgyűlés 
ÖBBzebivása a napokban meg fog  tör-
ténni és ebből az alkalomból a szere 
tet és érdekközösség folytán  a levél bi 
zalmss formájában  fordulok  T hozzátok. 

Nem fáradtak  hiába azok a gazda-
társak, akik a vármegye minden ré-
széből szép számmai bejöttek és mint 
vendégek a városiak gyűlését — mely 
nek ünnepélyességét Vásárhelyi János 
esperesnek, a központ kiküldöttjének 
részvétele is emelte —• nagy figyelem-
mel végighallgatták. Sok szép beszédet 
hallottak ott, melyekben lélekemelő bi 
zonyosaággá erősödött, hogy a városi 
lakosság összes osztályai és érdekelt-
ségei mind jó magyarok és egyaránt 
készek a harcra nyelvűnkért, jogainkért, 
áldozatra iskoláinkért, kultúránkért és 
3 szónokoknak súlyt adott a zsúfolásig 
megtelt terem, melyben az érdeklődés 
nem lankadt az utolsó percig. 

Falun lakó székely gazdakőzönsé-
günk kétségtelenül még fokozottabb 
mérvben át van batva ezektől az érzé 
soktól, mert hisz erejét a tulajdonjog» 
han ma még BZŰZ magyar főidből  me-
riţi, melyet ápol és mnakál. 

Erről tegyetek tanúságot azzal, 
hogy az egész megyét képviselő köz 
gyűlésen a földmivelőknek  a megyében 
lakó faiényes  többsége szemmel latha 
télag érvényesüljön, ne legyen legkisebb 
község, amelyből legalább bét tag meg 
ne jelenne és a nagyobb község enneh 
arányában éa ettől sem távolság, séta 
költség ne tartsa vissza őket. Nem tarthat 
igényt a közben számottevő ember ne 
vezetre, akinek ily célból egy évben 
egyszer nincs egy szabad napja. A kö 
zöa érdekeken kivül az összmagvarság-
nak e politikai gyűlésén sok olyan sé 
relme kell, hogy felszínre  kerüljön, mely 

az ország lakosságát naaszetiaégi kü-
lönbség nélkül sújtja. Ebben eiöljár a 
mezőgazdasági termelést űzőket végze-
tesen érintő kiviteli vám. 

Mit jelent ez ? 1. A rendes adó-
kon kivül minden adót meghaladó hozzá 
járulást az állani összjövedelmekhez. 
2. A mezőgazdasági termelők áltat a 
rosBZ korm&nyzat folytán  leredukált 
keresetű összes fogyasztóknak  a terme 
lési áron alól való kényszerellátását. 

Ez gyökerében támadja meg a 
gazdaosztályt, melynek egy része ma 
már forgótőkéje,  állatleltára apasztásá 
ból él, a legszükségesebb gazdasági be-
fektetéseket  nem birja megtenni, másik 
része sz adósságok mélységes mocsa 
raba sülyed és baromi módon tengődik. 

Ki hiszi, bogy egy letört földmi-
velő osztály mellett a magyarság raác 
rétegei prosperálhatnak, akár anyagilag, 
akár, mint a magyar kuliura zászló-
vivői ? Nem, ennek koporsója & többi 
szemfedője  1 Képzelhető e azooban bár-
mely nemzetiségű mezőgazdája is ez 
országnak, boay nem vész el a mes 
terségesea fokozott  országos mezőgaz 
dasági válságban ? 

Ez a pont az, ahol az ország föld-
mivelö többseggel bíró lakosságával az 
érdekközösség alapján találkozunk Ez 
nem paktum, mely kijátszható, — es 
az érzelem és akarat összefogása  a 
küzdők létharcában, meiy okvetetlenül 
szeretetre és türelemre kell, hogy han-
goljon egymás iránt. 

E gondolat kell hogy kifejezésre 
jusson a Magyar Párt közel napokban 
összehivat dó közgyűlésén! Jelenjék meg 
mindenki, aki csak teheti gazdálkodó 
társaim közül s ba sokan leszünk, han 
gunk visszhangot kap, nemcsak 2 mil-
lió magyarnál, hanem a föld  minden 
munkásánál a Danától a Dnveszteng, 
a tengertől a Körösök és Maros ön 
tözte sikig. 

Székely gazdatársaimhoz szeretet 
tel és bizalommal irta e sorokat régi 
jó barátjuk: 

Fiatfalván,  1926. márc. 15. 
Ugrón Zoltán. 

A székelyndvarhelyi ügyvédi 
kamara 

f.  hó 17 én a űodál Gábor ár. kamarai 
elnök elnöklete alatt tartott rendkívüli 
közgyűlésen ho?ott egyhangú határo 
zatával az Országos Ügyvédszövetség 
és a kolozsvári dékáni értekezlet által 
proklamált országos ügyvédsztrájkhoz 
csatlakozott. 

Mint értesülünk, az ország 8000 
ügyvédjét a legutóbbi törvényhozásnak 
az igazságszolgáltatás sormális mene-
tét lebetetlenitő és a jogkereső közön-
séget elviselhetetlen költségekkel sújtó 
intézkedései indították impozánsan egy-' 
sége3 állásfoglalásra. 

A gyorsítás cégére alatt hozott uj 
és éppen ellenkező errdméoyt involváló 
perrendtartás, a regátból i aport ált, o'.t 
is elavult, modern jogrendszer keretébe 
nem illő e különösen erdélyi jogéle-
tünkre nézve meg éppen jogszolgélta 
tási csapásszámba menő portăreii in 
tézmécy behozatala, az árvaszéki in 
tézmény eltörlése s intézményi helyet-
tesítésének szerencsétlen és káros meg-
oldási módja • végül az uj bélyegtör 
vényjavaslatnak a jogkereső közönsé 
get elviselhetetlenül súlyos kincstári 
terhekkel sújtani szándékozó rendelke 
zései ellen emelték fel  az ügyvédek 
tiltakozó szavukat s tiltakozási ered 
ménytelennége folytán  fordultak  az utol-
só eszböz alkalmazásához, abban a biz-
tos tudatban, bogy ez a harc meg fogja 
hozni az eredményt. 

A jogéletben annyira fontos  ügyvé-
di karnak a jogkereső közönség érdeké-
benvaló egységes állásfoglalása,  a köz-
vélemény osztatlan szimpátiáját váltotta 
ki s annak jótékony eredménye minden 
bizonnyal meg is lesz. 

Tartalékos tisztek A rendőr 
Bég kéri az öaszes városunkban tartóz-
kodó tartalékos tiszteket, bogy kato 
nai állapotukra vonatkozó aeemélyi 
adataik fuljegyezhetése  céljából 10 na-
pon belül a rendörségen jelenjenek meg. 

Fényképes személyasonoa 
sági igasolvanyok. M odázok, kik 
fényképes  személyazonsaági igazolványt 
még nem kaptak, jelentkezzenek a 
rendőrség népesedési ügyosztályában, 
hol a megfelelő  kiállitási díj ellenében 
az igazolványt megkaphatják. 

Az oj hangversenyterem. 
Van a magyarban egy jó közmon-

dás, amely ezerint: „Nincs & világon 
olyan ro«sz, amiben na leune valami 
jó is". É-t ez igaz is! Például annak 
a rossznak, hogy a fi  barmonikusok 
operettjének a mult szombatra kitűzött 
második előadását a Bálint Jóska re 
kedsége és még vagy 5 más szereplő 
nek a meghűlése miatt nem lehetett 
megtartani, megvan az a jó oldala, 
hogy ebből kifolyólag  végre valahára 
komolyan hozzáfogunk  egy uj hangver-
seny és színházterem megalkotásához. 
Mert legyünk őszinték: a jó örfg  „Sü 
kösd", illetve a „Bukarest" színház 
terme a mai áilapotaban egy valóságos 
szégyenfoltja  a kultura terén erdaea 
fejiődő  városunknak: a székely At-
hénnek. 

A színpad: szűk. A terem be-
fogadóképessége  : kicsi. Beosztása: 
rossz. Páholyai: nagyobbrészt használ-
hatatlanok. Ablakai: betörve. Ajtói: 
feltörve.  Padlója : telve eltávolíthatat-
lan őspiszokkal. ö tőzői csak arra al 
kalmasak, bogy beteggé tegyék mind-
azokat, akik elég vigyázatlanok és ott 
öitözüek át. Éj amellett bedeszkâzott 
ablakaival éa szalmával betömött lyu-
kaival oly tűzveszélyes, hogy mar rég 
megérett arra, hogy hatóságilag be-
zárjak, lehetetlenné tegyék. Azonban 
ne ijedjen meg a mi jólelkű, de min-
dig és mindenkivel szembea haragos 
Ziigmondovics bácsink. Nem akarja 
xenkisem az ő nagy termés bezáratni ! 
Hiszen ha bezárják, még az sem lesz. 
Nem. Mi nem rontani akarunk, nem 
megsemmisíteni, hanem építeni l 

Igen építeni! Építeni egy uj, szép, 
tágas modern hangversenytermet. 
Amelynek akusztikája lesz. Mellékhe-
lyiségei is lesznek. Kttlöa diszletrak 
tára, jói fűtött  öltözői lesznek. Egy 
olyan termet, ahol nem lopnak el 
mindent, amit ott felejt  az ember, 
áhoi nem keli minden egyes estélynél 
2—3000 leüt villanyszerelésért fizetni. 
Ahol nem törnek össze a díszletek, s 
nem leszoek betegek a szereplők s a 
közönség. Egy olyan termet, amely ba 
nem is lesz jégveremmel fűtve,  mégis 
bátran mulathatjuk meg az idege 
neknek : „i se ez Udvarhely haagver-
senyterme". 

Hogy a mai péazszük világban 
nem lesz könnyű dolog egy ilyen na-
gyobb vállalkozáshoz a szükséges pénzt 
előteremteni, összehozni, azt talán 
mondanunk Bem kell I Nem lesz köay-
nyü, de nem is lehetetlen ! 

Kát lehetősége van a megoldásnak. 
Az egyik az, hogy maga a város építi 
meg a hangverseny- és színháztermet, 
mozival egybekötve. Ei a megoldás 
küö&ösen akkor volna könnyű, ha a 
város tényleg fel  tudná venni azt a 
bizonyos amerikai olcsó kölcsönt, 
amelyre vonatkozólag csak nemrég 
folytatott  tárgyalást Kőrtvélyfáy  taná-
csos Kolozsvárt, 

Ez esetben a városnak nem csak 
kötelessége egy ilyen terem felépítése, 
hanem ez egyúttal egy jó befektetés  is, 
mert az uj terem kétségkivül jobban 
jövedelmezne, mint a mostani ócska 
terem. Ha azonban a város rövid időn 
belül nem tudná a saját pénzéből fel-
építeni, ugy a másik megoldáshoz kel-
lene fordulni.  Es pedig a következő : 

Köztudomású, hogy az udvarhelyi 
kereskedők nemcsak hogy tervbe vet 
ték, de már gyűjtik is a pénzt egy 
modern palota, egy „Kereskedő Otthon" 
felépitésére.  Állítólag 7—800.000 leüt 
akarnak erre a célra összehozni. Az 
„Iparos Öüképzőkör"-nek saját háza s 
telke van, és szintén egy kisebb szín-
pad és díszletraktár építését tervezi. 
Az anyagilag szintén jól álló és két 
házzal és telekkel is rendelkező „Csiz-
madia Társulat" szintén egy uj ház 
építését tervezi. 

Vajjoa nem lehetne-e ezeket az 
erőket egyesíteni, s egy szép modern 
palotát építeni, amelyben kitűnő helye 
volna ugy a kereskedők körének, mint 
az iparos önképzőkörnek, s a Csizma-
dia Társulatnak is. É* ebbe a modern 
palotába lehetne azután beépíteni az 
uj hangverseny- és színháztermet min-
den modern berendezéseivel és kényel-
mes mellékhelyiségeivel l Mily sokat 
lendítene szépen fejlődő  kulturánkon 
egy ilyen modern terem I Éi mily szép 
már gondolatnak is, hogy B fejlődő 
kultura legbiztosabb támaszai a nem 
csak anyagilag, hanem a kultura te-

rén is haladui és fejlődői  akaró iparo-
sok és kereskedők. 

Az összes kulturegyesiiiötok, s a 
város összes intellektus! elemei örö-
mest támogatnák ezt a tervet, nem 
c«ak erkö esileg, hanem anyagilag is. 
És természetesen, a város sem zár-
kóznék el a hathatós tamogatás elől, 
hiszen az egész városnak s a város 
összes polgárainak az érdekeiről van síé. 

Éa előre is bejelentem, hogy nem 
elégszem meg »z esfkaének  az újság-
ban való felvetésével,  hanem a város 
vezetőivel egyetértve rövid idő multa 
egy megbeszélésre fogom  összehívói 
az összes kulturegyesületeket, az érde-
kelt kerekedő é« ipartáraulatokat. va-
lamint a közérdakü s a kuHurfigyek 
nemeslelkü támogatóit, hogy bőszéWk 
meg tárgyaljuk és vitassuk meg, hogy 
hogyan lehetne a leghamarább egy 
modern és szép hangverseny- és szio* 
báztermet felépíteni. 

Hiszen ha jól átgondo'juk ennek 
a kérdésnek a fontosságát,  és komolyan 
hozzáfogunk  a kérdés sürgős megóvá-
sához,* akkor hamarosan meg is fogjuk 
találni a megoldás lehetőságét. Ha 
közös erővel, férfias  elhatározással ét 
erős akarattal, erős kézzel foguak  hoz-
zá: sikerülni fog. 

Vouka István dr. 

Megszervezték a várost 
szomszédaági rendszer szerint is. 

A városi magyar párti alakuló 
gyűlés létrehozatalával egyidejűleg 
intézkedés történt a szász testvére-
inknél is nagyoa bevált „szomszéd" 
sági" viszony megteremtésére; a ki-
küldött bizottság az egész várost öt 
vezérszomszédságra és 62 főszomszéd-
ságra osztotta föl,  s teljesen elvhtt és 
komoly egyéneket állított a szomszéd-
ságok élére, kik, ha (a mit remélnünk 
keli) feladatukat  az ügy komolyságá-
hoz méltóan töltik be, a tagozat mun-
kája könnyű és nagy eredményű lesz, 
A szomszédságok vezetőinek gárdáját 
alább közöljük: 

VeeérseomeédoJc:  Sebesi János 
dr., Kovács Lázár, Veres Donáth,Biré 
Lajos tanár, Szabady Tivadar. Föstont' 
ssédoh:  Mátz István, Lőrincz József, 
Dobai Ferencz, Sándor János, id. He-
gyi Pál, Katona József,  Ferenc József 
Golhárd János, Bogáthy Lajos, Sán-
dor Dénes kerekes, Györfi  Dénes, Imre 
János, Dézsi István, ifj.  Nagy Dénes,, 
Tamás LajOB, Albert Péter, Bájk Jó-
zsef,  Szorger Ferenc, Török Mózes, 
Szőke látván, Némethy Gyula, Szalay 
István, Pálifi  Gábor, Pálfi  István, Ja-
kab Ignác, id. Bodrogi István, Kass&y 
F. Dénes, id. Tassaly József,  Vida 
Gyula, Péter Lajos, Kovács János, Ko-
vács Ferenc, Katona Imre, Káinoki 
Ferenc, Bokor Andris, Ilyés István» 
Bánts Lajos, Kökösy János, Simó Jói 
zsef,  Pál Joacbim, Hadnagy Simó, Bar-
docz Béni, ifj.  Tassaly József,  Orbán 
Balázs, Keszler Albert, Lőrinc László, 
Kovács József,  Gyarmatby István, Ko-
vács István, Dobos Ferenc dr., Fűiéi 
István, Daróczy Miklós, Verestói Gá-
bor, Macskási István, Könczey lstváa» 
Balázsi Imre, Márton Dénes, Barazán 

r Sándor, Orbán Dénes, Gál József,  Ko-
vács Ferenc Balázs János. 

Párthnség-e? 
Magyar testvéreink közül, kik a 

legutóbbi események alaty a párt több-
Bégétől külön uton keresték a magyar-
ság boldogulását, vagy a maguk érvé-
nyesülését, ketten a városi alakutó 
gyűlésen nyilatkoztak, kijelentvén, hogy 
ők a pártnak hü fiai  akarnak ma* 
radni. Ugyanők ketten s külön még 
egy másik társuk is, most ismét nyi-
latkoznak, nyomtatásban, s hűségi nyi-
latkozatukat feltételekkel  toldják meg, 
hogy csak ezek beállása esetén követ-
hetik az egységes párt vezetőségét. 

Szerintünk, az ilyen feltételes  párt" 



hűség — nem párthüség! Gondolják 
meg ezek a magyar testvéreink, bogy 
nézne ki az, ha holnap az ő példájuk 
nyomán más jelentené ki, hogy csak 
akkor halad velük együtt, ha igy lesz, 
ha ugy lesz, vagyis: ha az fi  külön 
feltételei  teljesednek. Nem, ez sem 
párthüség, sehogy sem az, a igy sem 
is lehet minden egyes tag helytállására 
alapozott — s csakis igy igazán erős-
nek bizonyulható — egységes magyar 
politikát csinálni! 

Levél lapunkhoz — Gubából-
Vidéki újságok nem ritkán köve 

tett szokása, hogy távolabbi külföldről, 
kspott leveleiket közzéteszik, vágy leg-
alább szemelvényesen ismertetik olva 
sóikkal, mint bizonyságát a lap szé-
leskörű olvasottságának, annak a biza 
lomnak, mely iránta még olyan mesz 
szefekvő  helyekeo is megnyilatkozik. 
Néha mi is kaptunk ilyen leveleket 
más országokból, tengereken túlról, 
Amerikából is. Mi azonban a biz&lom-
nyilvátulásnak ezekkel a jeleivel di 
csekedni nem tartottuk szükségesnek. 

Hogy most egy legutóbb érkezett 
ilyen levelünket mégis közöljük, azt 
sem dicsekvéaből tesszük. Az értelme 
sen, okosan fogalmazott  levél irója 
azonban erre minket határozottan meg-
kért s értesítései különbea is annyira 
fontosak,  időszerűek a nyivánosság elé 
valók, bogy az érdekes irás közlése 
«151 ezúttal valóban nem térhettünk 
kî. A levél a távoli Cuba szigetéről, a 
hasonló nevű köztársaságból érkezett, 
s a feladó  neve, s a feladás  helye a 
borítékon igy vau megjelölve: Bon 
da Áron Cantral Puuta San Jüan 
Prov. Comaguez Rap. Cuba. — Bocda 
Áron, a levél minden tekintetben ér 
telmes és helyes gondolkozású székely 
embernek látszó irója, a mint a levél 
bői ia látszik, a csábító jövő reményé-
ben Felsőboldogfalvárói  ment ki Cuba 
szigetére, honnan minden szavából ki 
Vthetőleg. most már erősen vágyik 
vissza szülőföldjére. 

Az érdekes levél maga különben 
szól a következőképpen: 

1926. 1/14.* 
Mélyen tisztelt szerkesztő,iég! 

Az alábbi soraim azon alázatos 
kéréssel küldöm önökhöz, hegy lapjok 
egyik hasábján szíveskedjenek helyet 
adni a nagyszámú Szekeiy Közéletet 
olvasó közönség szására} 

Alábbi soraimban a cubai hely 
zetre vonatkozólag tudatom, hogy itt 
nem valami rózsás az élet, nagyon sok 
a munkás és kevés a munka a muu 
kásobhoz mérten 2£<zakaaerika kapui 
a kvóta törvény értelmében, amint be-
zárultak a bevándorlási özön elől, a 
kivándorlók utja mind az IJ S. A. kö 
rüli déii államokba vezetett, abban a 
boldog reményben, hogy innen gyorsan 
átmehetnek az U. S. A.-ba. Sajnos, ez 
a remény, mikor megérkezett sz illető 
és érdeklődött a helyzetről, felhőként 
szétfoszlott,  egy újonnan jött bevándor-
lónak itten hón apókig kell barangolni 
munka ut&n, míg a legnehezebb és leg 
piszkosabb mau kát. a legolcsóbb munka 
bérért elnyeri. Itten az ipar és ke-
reskedelem még nagyon kezdetleges és 
a cubai törvények értelmében a mus 
káltató először a bennszülötteknek kö-
teles munkát adni éa ha nincs már 
benszüiött munkát kérni, azután jő csak 
az emigráoB, a munkabérek pedig 1 
d. 20 c., 2 d. folé  van, kinek nincs 
szakmája és szakmabelieknek három d., 
meg még kettő ötven is, de ez elhe 
lyezkedés nagy nehézségekbe ütközik, 
mert mig valaki nem bírja valamennyi-
ben az állam nyelvét, nagyon kivételes 
esetekben alkalmazzák, mint sztrájk 
törés s. t. b. A munkásságnak ezen 
válságos helyzetén leggyorsabban a 
szervezetbe tömörülés enyhítene, de, 
sajnos, ez lehetetlen, mert nagyon el-
szórtan vannak itten a munkások és 
egy esetleges bérharc alkalmával nincs 
kitartásuk a munkásoknak, egy részt, 
mert kevés a munkabér é3 a munka-
alkalmazás nred többnyire cukorgyá-
rakban van, itt pedig a szezon hat hó-
napig tart és hat hónap után hatvenöt 

• A fenti  keltezéshez megjegyezaük, hogy 
a levél hozzánk aránylag rövid iád alatt, pir 
háttel ezelítt megérkezett. Közlését azonban 
a högvetlecebb aktualitások torló Jâi* késlel-
tette. 

százalékát elbocsátják a munkásoknak. 
Igy amit keserves munkája utáa kop-
lalással összespórolt, a szezon hat hó-
napjában, a másik hat hónap alatt 
majdnem elmegy étkezésre meg ruhára. 

A kormány foglalkozott  a kvóta-
tőrvény életbeléptetésével, da, sajnos, 
ezt sem tudta keresztül vinni; az 
amerikai cukor trösztök, hogy olcsóbb 
munkásokhoz jussanak, annyira befő 
lyásolták a kormány álláspontját, hogy 
csődöt mondott a terv. Egy árnyalattal 
az összes déli államokban rossz a 
munkaviszony, gyakori levelezéseimmel 
arra a meggyőződésre jutottam, hogy 
azok a vérmes remények, amelyektől 
kecsegtetve jöttünk a déli államokba, 
Beholsem teljesültek valóra, tehát soraim 
vigyék hirül mindazoknak a hoi.fi  tár 
saknak, akik még a családi otthonban 
szövik a cubai boldog jövőjük álmát, 
hogy dacára annak, hogy mieden talp 
alattnyi fö  d itten cukrottermő, de ke 
serü az élet a munkásnak benna, bár 
merre megy az ember, nyomortanyák-
kal találja magát szemben, folyóiratok-
kal lehetne beszámolni az itteni hely-
zetről meg átélményekről, innen, aki 
csak teheti, mind megy haza, vagy a 
merre bir menüi, én magam is, ki már 
tizennégy hónapja vagyok itt, töröm az 
életet, alig várom azt a boldog percet, 
amelyben a család ölébe dobhatom ma-
gam. Most zárom soraim. 

Maradtam kérésem ismétlése mel 
lett kiváló tisztelettel, mint a Székely 
Közélet híve: 

Bonda Áron, voit felsSboldogfaWi  lakos. 

Az Udvarhelyvármegyei 
Gazdasági Egyesület 

f.  hó 16 án tartotta meg tavaBzi köz-
gyűlését a tagok érdeklődése mellett. 

Az elnöklő Ugrón Ákos megayí-
tójában, a titkár titkári jelentésében 
megemlékezett azon nehézségekről, me 
lyek az egyesület működését a lefolyt 
évben is korlátozták, melyek egyik 
nyilvánulása volt, hogy (még az 1880 as ; 
évekbaa) az illetékes minisztériumok 
által az egyesület részére engedélyezett 
kereBzturi-cristuri bíkabiállitás és vásár 
reedezését az állattenyésztési bizottság 
egyszerűen kisajátította, mellőzte az 
egyesület ugy & kiállitás és vásár ren-
dezésében, mint a bizottság üléseire 
való meghívásban. Egy másik, bogy a 
mezőgazdasági kamarai választásoknál 
nem sikerült egy egészséges, a várme-
gye o'y féifiaibó!  álió lista megállepi 
tása, mely listán a vármegye gazda 
közöcségével összeforrot,  annak érdekeit 
évtizedek óta védelmező féifiak  szere-
peljenek. Vázolták a mezőgazdák szo 
moru helyzetét, hogy sem földjeik  ter-
ményeit, sem állataikat sem tudják a 
világpiaci áraknak megfelelően  a hor-
ribilis magas kiviteli vámok miatt ér-
tékesíteni, de hordozni kénytelenek oly 
súlyos közterheket, milyenekről a békés 
időkben nem is álmodhattak. 

A megnyitóban és jelentésben elhang-
zottakra többen reflektáltak,  különösen 
Ugrón Zoltán fejtegette  meggyőzően, 
adatokkal támogatva, hogy a gazda 
helyzete nspról»napra rosszabbodik, az 
értékesítési viszonyok oly rosszak, hogy 
azok mellett sem a gazda, Bem a részes 
miveiő, sem a bérlő meg nem találhat-
ják számításaikat, a munkás népség 
elvándorol, a mi súlyosbítja a gazda 
helyzetét. Határozati javaslatot nyúj-
tott be, melyben kérte a közgyűlést, 
hogy E. G. E.-bc-z nyújtson be in I 
ditványt, melyet az f.  hó 28-án tar-
tandó ülésén tárgyaljon, s követelje : 
1. mindenfélesgrártermény  kiviteli vám-
jának teljes törlését, 2. a szállítást te-
gye olcsóbbá és biztosabbá, S. az ok- és 
célnélküli állategészségügyi éa állat 
rendőri zaklatásokat szüntesse be, 4. 
rendezze a piacokat, szüntesse meg 
a dézsmák&t, 5. a sajfébaa,  egyesületi 
gyűléseken, népies előadásokon ipar-
kodjék a gazdaöntudatot fejleszteni,  a 
gazdákat tömöriteai. 

A határozati javaslatot a közgyű-

lés egyhangúlag elfogadta.  E fogadta 
Szakáts Zoltán indítványát is, mely szó-
rtat a közgyűlés utasítja a választ 
mányt arra, hogy az egyesület, mint 
a vármegye egyedüli autonom szerve 
zete törekedjék az állattenyésztési bi-
zottságba a törvény rendelkezése sze-
rint bejutni; ott a gazdák érdekeit 
hathatósabban védelmezni. A tenyész-
tés magasabb színvonalra emelésének 
feltételét  a rentábilis tenyészállatára!* 
kialakulásának az állattenyésztési bi-
zottság és föidmivelésügyi  miniszté 
rium részéről való elősegítésében látja. 
Ezekről a föidmivelésügyi  miniszté 
riuraot, az állattenyésztési bizottsá-
got értesítse, keresse meg a közgyű-
lés sz E. G. E.-1 és a többi gazdasági 
egyesületet hasonló határozat hozatala 
érdekében. Gellérd Lajos azon indít-
ványát is határozattá emelte a közgyű-
lés, hogy sz ősz kezdetével az udvar-
helyi ipari kiállítással kapcsolatban er-
délyi fehér  fejős  tehén- és üsző- díjazást 
is rendezzen esetleg terméoykiállitással 
kapcsolatban. 

Az egyesület a mult évben felírt 
már a kiviteli vámok leszállítása, a 
eristuri lengyár félfeészitményének  vám-
mentes kivitele, illetőleg az azokból 
fonandó  jen fonál  vámmentes bahoza 
tala ügyében as illetékes minisztériu-
mokhoz ; az utóbbi kérdésben sikerült 
is kedvező döntést elérni és igy re-
mény van a les tora o'.és újra való be-
vezetésére. 

Az egyesület péuzforgaltaa  volt 
1925 ben: 
készpénz bevétel . . . . 42.448 21 leu 

„ kiadás . . . . 87 738 90 „ 
1926 ra átmegy 470^31 len 
Érték bevétel 102 726 50 leu, érték 
kiadás 37 738 90 leu, az 1926 ra át-
menő vagyon 76.609 31 leu éa 5453 05 
leu bátráiékos tagsági dij. 

Az 1926 évi költségvetési előirány-
zat 26527 ieu bevétellel, ugyauaanyi 
kiadásai állapíttatott meg. x. y. 

Ipari, kereskedelmi és 
mezőgazdasági kiállítás. 

A nyomasztó gazdasági viszonyok 
nehéz probléma elé állítják az iparost, 
a kereskedőt és a mezőgazdát vala-
hányszor termelvényeik elhelyezéséről 
kell gondoskodótok. De van a rossznak 
jó oldala is, hogy a konkurrencia nagy 
mérvű megnövekedése következtében 
egy a gazdasági élet fejlődésére  igen 
jó hetásű nemes verseny fejlődik  ki, 
sőt némelykor szinte titáni küzdelemre 
kel a kisipir a gyáriparral is, hogy 
annyi ezer és ezer exÍ3teGCiának a fenn-
maradását biztosíthassa. 

A vázolt nemes verseny egy életre 
va?ó gondolatot szült az itteni Építő, 
Aszta'os és Lakatos Ipartársuiat kebe-
lében, hol az az indítvány hangzottéi, 
hogy a vármegyénk területén termelt 
ipari produktumokból rendeztessék egy 
ipari kiállitás. Gyarmatby István, a tár-
sulat elnöke é3 társai f.  hó 14 éu d. 
u. 3 órára az iparos tanonciskola helyi-
ségébe az összes ipartársu'atok elnö-
keiből, kereskedőkből és néhány intel 
lektuolből álló mintegy 50 tagu érte-
kezletet hívtak össsze, melyen az érte 
kezletct megnyíló Gyarmathy István 
ipari kiállításra vonatkozó indítványa 
egy nagyszabású tervvé fejlődött  ki. A 
megbeszélésen, melynek vezetését ké-
sőbb a népszerű Voszka István dr. vette 
át, ugyanis az a felfogás  alakult ki, 
hogy a tisztán iparinak tervozatt kíál 
litást, háziipari, kereskedelmi, mező-
gazdasági és állattenyésztési kiállítássá 
kell kibővíteni, bogy a mozgalomba 
bekapcsolva vármegyénk lakosságának 
minden rétegét, no ciak kinálati al-
kalom legyes a tervezett kiállitás, ha-

nem a szuay&dozó keresletet is meg* 
elevenítsük. 

A Tompa László, Soó Gáspár, 
Törők Arthur, Voszka István dr., 
Szigelbi Dénes, P. Zikor Endre, Csíki 
Albert, Hirmann Ottó és Gyarmathy 
Istvánnak és másoknak a kiállítás terje-
delmére, anyagára és időpontjára vo-
natkozó felszólalásai  után az összehí-
vott értekezlet rendezóbizottsággá ala-
kult át, azzal az elhatározással, hogy 
a bizottság a szükséghez képest önön-
magát kibővítheti. A kapcsolatos házi-
ipari, mezőgazdasági és állattenyésztési 
kiállitás párhuzamos megszervezése 
céljából a szervező bizottság megkereste 
a Vármegyei Gazdasági Egyesületet, 
valamint a Magyar Párt elnökségét is. 

A recdezőblzottBág vasárnap, f. 
hő 21 én d. u. 3 órakor a tanoncis-
kola helyiségében ujabb ülést tart, s 
ezen fogja  a kiállitás részletes pro-
grammját megáliapitaai. 

H 1R E K« 
M&rcius 90. 

Március 15-ike 
mit juttatna eszünkbs mást, mint ait 
a dicső napot, melyen a magyarság 
ezelőtt 68 évvel megtestesülni látta 
azt, miért az egész emberiség évszáza-
dokon keresztül annyi vér- és ember-
áldozatot hozott: a szabadságot; a 
jogegyenlőségat, a - sajtószabadságot. 
Kisebbségi Borsunkban sem szubad 
megfeledkeznünk  a nagy idek e dicső 
napjáról, sőt büszkén kell visszaemlé-
keznünk arra a napra, mely a magyar 
fajt  is bekapcsolta a szabadságért való 
viiágküzdelmekbe. 

Mennyi vért és emberéletet áldó 
zott az emberiség évszázadokon át a 
szabad-tágért, az egyenlőségért, s mind-
ezek dacára milyen meşsza vagyunk 
még attól, hogy a világ összes uépai 
és nemzetei igazán szabadoknak és 
egyenlőknek érezhessék mágusát. 

Áaa egyszer el fog  jösni az igazi 
márciusi tavasz, mely faleugeazteii  a 
sziveket elborító faji  gyűlölködések 
jégkérgét, s mclyoek életfakasztó  nap-
sugara életre fogja  kelteni az összes 
fajokat  és népeket boldogító igazi 
szabadságot és egyenlőséget, s ez lesz 
az igazi március idusa! 

Az O raz. Magyar Párt in-
tézőbizottsága f.  Qó 14 iken Ko-
lozsváron egész napon át népaa gyűlést 
tartott, melyen a néhai N̂ gy Károly ref. 
püspök és másDevezetesebbelbuuytpárt 
tagox elparentálása után, megtárgyalták 
az utóbbi idők összes nevezetesebb po-
litikai eseményeit, 8 a közigazgatási 
választások eredményét és tanulságait. 
Az elnökségnek erre vonatkozó jelen-
téseit jóváhagyólag vették tudomásul, 
s a politikai helyzet szerint szükséges 
további döntő intézkedések és irányí-
tások jogát ia teljes bizalommal az 
elnöki tanácsra ruháznák. 

Házasság Bedő Rózsika (Szász-
sebes) es Vida András ref.  lelkész 
(őraijaboldogfalva)  április 6 án tartják 
esküvőjüket. 

Névnapi üdvözlés. A Jótékony 
Nőegylet tiaztviselofcara  f.  hó 18 áa 
testületileg kereste fel  az egyesü'et 
közszeretetbea álló elnökét Jodál G4-
bor drnét, hogy névnapja alkalmával 
jókívánságainak kifejezés  adjon. Az 
üdvözölt melegen és maghatottan kö-
szönte meg a megemiék-zéat. 

A Xtosmann Jenő szabadlábon 
hagyása ügy eben a törvényszék vád-
taoáesa ma, szombatoa délelőtt hatá-
rozott, s jogerősen Rosmann szabadlá-
bon hagyása mellett döntött. Az egyez-
kedési tárgyalások az ügy magánjogi 
vonatkozásai tekintetében állandóan 
folynak. 

Amerikai kölosön Udvar-
helynek. Tekintettel arra, hogy vá> 
rosuuknak a vízvezeték és csatornázás, 
a villanytelep vízi erőre való berende-
zése, a tervezett váró *i színház ős mo-
zihelyiség, a tisztviselői lakáskérdés 
ügyeinek rendezése céljából nagyobb, 
ho szu lejáratú kölcsön felvételére  volna 
szüksége, Körtvélyfáy  tanácsos a műit 
napokban Koloziváros járt, bol tájékosé-
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dó tanácskozásodat folytatott  egy ameri 
kai nagybank ott tartozkodó képviselői-
vel, kikkei Kolozsvár ÍB hasonló bö'csöa-
ftgyben  folytat  tárgyalásokat A bank meg-
bízóija a jövő héten városunkba ér-
kezik, kivel a tanács majd a po'gár-
ság képviselőinek bevonásával fog  ala-
posabb megbeszéléseket folytatni.  A 
kölcsön kamatai, mint értesülünk, a 
városi bevételekből, vizdijakból, stb. 
Isülon megterhelés nélkül teljesen be-
folynának. 

Halálozás. A mult nspokban 
nagy részvét mellett temették el Szélyes 
Zsigmondot, a helybeli bőrgyárnak meg-
alakulásától kezdve állandóan dolgozó 
munkavezetőjét. Mikor a gyászmenet 
a bőrgyár előtt haladt ol, megszólalt 
a gyár jelaőkörtjo. A megboldogultnak 
volt utolsó kívánsága, hogy temetés» 
kor szólaljon meg a jelzőkürt, jelezve, 
hogy az ő számára már megszűnt 
minden földi  munka. 

Bádió városunkban. Mégsem 
vagyunk annyira az Isten háta asögötf, 
mint ezt a roszcyelvek állítják, legalább 
is ezt mutatja az a tény, hogy a rádió, 
az emberi agy munkájának éa a tecU* 
Bikának ez a legújabb csodája, már 
városunkba is eljutott. A kolozsvári 
Biondcasting cég képviseletében Lám 
István dr. mérnök f.  hó 17 és 18 án 
felkereste  városunknak a rádió iránt 
érdeklődő szemelveit, hogy velük rádiö 
készülékek megvétele iránt tárgyalá-
sokat folytasson  s ezzel kapcsolatban 
bemutatta a rádiót működésében is. 
Rövid egy órai idö alatt bécsi, mün-
cheni, budapesti, brémai, sőt egy igen 
ritkás kspöató hollandiai rádióállomás 
gal is érintkezésbe lehetett jutni, s a 
próba-bemutatón megjelent kevés számú 
közönségnek alkalma volt ének-, zon-
gora-, zenekari-számokat élvezni és 
prózai előadást is hallgatni. A délután 
folyamán  tiszta, minden mellékzörej-
tői mentes, valóban élvezhető volt a 
rádió által leadott hang, azonban a 
helybeli villanytelep gépeinek megin-
dítása után a hangot már csak kevés-
bé jól lehetett feailani.  A bemutatási; 
végző L4m dr. azosban sietett kijelen-
teni, hogy ez a hiba teljesen kiküszö 
bölöető, e a rádiónak végleges beállí-
tása esetén »7, összes mellékzörejek 
eloszlathatok lesznek. Értesüléseink 
szerint, városunkban többen szándé 
hoznak a rádiót üzleteikben, iífétve  la-
kásaikban felszereltetni,  ha az eladó 
cég a bevezetéshez szükséges engedélyt 
számukra megszerzi, s igy valószínű, 
hogy a világ legajabb csodájának él-
vezete városunk közönség* szamára is 
hamarosan lehetségessé fog  válni. A 
cég itteni képviselője különben Z. Szé-
kely János, 

Lelkigyakorlatok as oltár-
egyleti tagok részére. P. Imets 
Károly dr., a dévai azentferoBCrendi 
zárda főnöke  az oltáre^yleti tagok ré 
szére f.  hó 22, 23 és 24 én lelkigya-
korlatokat tart a szentferoncredi  azsr 
zetesek templomában. Abból a célból, 
hogy a szestbeszédeket minél többen 
meghallgathassák, anélkül, hogy ren-
des napi foglalkozásukat  kénytelenek 
lennének elhanyagolni, a beszédek meg-
tartásának idejét reggel 8óráraésesto 
8 érára állapították meg. A kiváló szó-
noknak minden bizonnyal nagy szám-
ban lesznek hallgatói nemcsak róni. 
kath., hanem más felekezetek  hivői 
közül is. 

Névnap. A népszerű Körtvélyfáy 
Józsi f  h. polgármestert és városi taná-
csost f.  hó 19-iki névnapja alkalmával 
sok jóbarátja és tisztelője kereste fel. 
Az üdvözlőket Körtvélyfáy  a Szabó 
Kárdy féle  vendéglő helyiségébon vil 
lâsr^gelivel vendégelte meg. 

A Z.  Székely János-féle  köl-
csönkönyvtár könyvei a tagok ál-
tal, mint értesültünk, f.  hó 22 ikétől 
hétfőtél  kezdve vehetők igenyba. A mo-
dern irodalom legérdekesebb könyveit 
is felölelő  kölcsönkönyvtárba még ál-
landóan lehet beiratkozni. 

Előadás a vakokról. Poltyák 
Károly és neje, a volt kolozsvári vakok 
intízetének tanárai f.  hó 27 én este 
tBrtjak városunkban a vakok lelkivi-
lágáról szóló előadásukat a dalárda 
közreműködésével. Emberbaráti szívvel 
kérünk mindenkit, támogassák szeren-
csétlen, állásusból kitett embertársa-
inkat a létért való küzdelemben, itt 
is ugy, mint a Székelyföld  többi vá-
rosában és falujában. 

x Téglaház Bul, Regele Ferdi-
nánd (Kossuth-u.) 104 ggáffi  alatt eladó. 

Filléreatély. A helybeli Jótékony 
Nőegyesület f.  hó 23 án, kedden tartja 
ebben a szezonban utolsó filléresíélyét 
a Bukarest-szálloda éttermébe». Ezea 
az estélyen lesz először alkalmunk 
hallani Mureşan Gyula áll. liceu sí 
zenetanár művészi hegedüjátékát, — 
Tompa Llszlóné zongorakíséreta mel-
lett, Zeneszám után Imreh Ibolyka és 
C-iászár László fognak  egy kedves 
dialóggal szórakoztatni s legvégül két 
ízléses f  stffiény  feisorsolása  kövotkezib. 
A rendezőség tagjai Ehrlich Béiáné, 
Gálfalvi  G ẑáné, Feraengal Zizi és 
Z-igmondovics Pipi nagy agilitással 
faradoznak,  hogy c záró estély méltó 
befejezője  legyen a szezon eddigi sike-
rült eetélyeiaek. Cs. 

ÉvfordulÖ.  Fájdalmasan nsgy 
jelentőségű dátummá vált március 
19"ike a helybaii Jótékony Nőegyesülat 
történetében. Ezelőtt egy évvel ezea a 
napon ragsdta el a köiiyörteíen halál 
eddigisinökaőiaafe  egyik legnagyobbikát, 
Kovásznai Bacsek Aladárnét. Az egye-
sület elnöksége e gyászévfordulón  el 
zarándokolt a szeretett és nagyrabecsült 
elnökoő sírjához és arra a kegyelet, 
szeretet és az emlékezés méltó kife-
jezéseképpen egy* száp örökzöld koszo 
rut helyezett. Ugyanezen a napon a 
boldog emlékezetű elsöknő nevére tett 
alapítványok kamataiból és öokéntes 
adományokból összegyűlt 2890 L. ösz 
szegből 6 városi, intelligens szegéoy nőt 
rendkívüli segélyben részesített az 
elcökség. 

A „Ripp Van Winkle" operett 
harmadik eiöadasa szerdán, f.  hó 24-én 
este lesz félhelyárak  mellett (páho-
lyok is félárban).  Csütörtök délután 
3 órai kezdettel pedig az ifjúság  ré 
Bzére sdják elő a nagy sikert aratott 
operettet, mélyen leszállított helyárak-
kai. Tekintettel a gyönyörű zeaéjü 
operett eddigi nagysikerű előadásaira, 
ugy a harmadik, mint az ifjúsági  elő-
adás iránt már most igen nsgy az ér-
deklődés. A Filbarmónilms Társaság 
közgyűlése f.  hó 27-én szombaton, este 
lesz a Bakarest éttermében G órai 
kezdettel. Utána társas vacsora, 

A fésfl  pásztoráoiónak a csa-
tolt területeken ma kétsegtelei. ül egyik 
tpgtudóaabb, leglelkesebb vezető egyé-
nisége 0 asz Péter jezsuita atya, eki 
a hót folyamán,  f.  hó 15, 16, 17 és 
18 án városunkban is tartott elöadá 
sokat, részben a rém. kath. főgimná 
zium tanulói, részben a férfi  közönség 
és részben sz iparos tanoncok számára. 
Nagy késztiit*égröl tanúskodó előadá-
saiban az uj férfi  típus kialakitásáns-k 
eszméjéért szállott sinra. Annakaféifi 
típusnak kialakításáért, amely a leiket 
és testet egyaránt kiműveli, amely a 
természettudománynak vívmányait nem 
veti meg, hanem saját céljaira felhasz 
nálja, de nem is kapatja el m*gát 
ezektől a vívmányoktól. Nem kivanja, 
hogy a mai ember aszkéta legyen; él-
vezze az életnek tisztességes örömeit, 
de viszont kerülje a modem életnek 
ama fertőit,  amelyek a testet és a 
lelket megmételyezik. Az öntudatos, a 
meggyőződéses, az elvekért Bikra szállni 
tudó, tiszta vérű férfi  típus eszmény-
képéül a kereszténységnek isteni ala-
pítóját: Jézus Krisztust állította oda, 
A tudós jezsuita boaferenciabeszédei 
ugy az ifjúságra,  mint az azokon jelen 
volt féi  fiközönségre  mély hatást gya-
koroltak. 

Billiárd-verseny. A helybeli 
Kereskedő Társulás tagjai részére házi 
billiárd-versenyt rendez, melyro a tag-
jait meghívja. A versany 3 csoportban 
!BBZ megtartva, I. karambol csoport a 
jó játékosok, II. karambol csoport a 
haladók réBzére, III. csoport a tekés 
játékosok részére. Nevezési dij sz első 
csoportban 20 leu, II. kerambol- és 
tekés csoportban 30 leli Minden cso 
portban a feét  legjobb játékos jutalmat 
bap. A* játékosok osztályozását a bi-
zottság végzi. Jelentkezni lehet Ordelt 
Jánosnál, kinél a nevezési dijak is 
fizetendők.  Kezdődik folyó  hó 29 ikén. 

Sajtóper egy hírlapi meg 
jegyzesert. Felkértek az aiabbi sorok 
közlésére : Igen tisztelt Szerkesztő Ur, 
Kedves Barátom 1 A „Hargita" ez év-
folyembeii  12. számaban a „Mondják" 
rovat reám vonatkozó é3 általam rá 
galomnak minősített soraiért, miután 
a Hargita felelős  szerkesztője nem 
akarta megnevezni a szerzőt, a sajtó-
pert megindítottam. Mely ténynek köz 
lésére igen szépen kérlek. Odorheiu 
1926 III 20 Tisztelő barátod: Negru, 
fm  F,  Emil, 

Ének a szentmisén Vasárnap 
(®árc. 21) a ferencrendiek  templomá-
ban a 11 órás szeatmiséo Orbán Do-
mokos droé úrhölgy fog  énekelni. A 
klasszikus és modern egyházi zenészek 
legragyogóbb müvei fogják  sz egész 
sz. misét betölteni. Az orgonakiséretet 
P. Boros Domokoé*látja el. 

Húsvéti határkerülés. Mind-
azok, akik a szouásos húsvéti határ-
kerülésben részt akarnak venni, ebbsíi 
szándékukat jelentsék Szentpétery Já-
nos kereskedőnél, ki a kikerülést ve-
zetni fogja. 

Beroeg Ferenc* emlékünne-
pély. Ujsagjaink magyarországi tudo-
«itasait figyelve  büszke gyönyörűség 
gel olvashattunk azokról a szép lélek-
emelő ünnepségekről, a melyekben 

' egy és több százados muitu eseménye 
két s azok nsgvnevü harcosait, vezér-
alakjait ünnepli most a magyar nem-
zet. A Magyar Tud. Akadémia alapí-
tásának 100 éves fordulóját  kapcsolat 
baa „a legnagyobb magyar" Széchenyi 
István gróf  emlékezeté?el és Gjulai 
Pálaak a Ifgn&gyobb  kritikusnak 100 
éves születése fordulóját,  majd a mo 
bácsi csata 400 éves jubileumát ün-
nepelte nem régen az ország és ezek-
utáo jött Herceg Ferencnek, a ma élő 
legnagyobb magyar drámaírónak 40 
éves irói jubileuma, Nem egészen a 
véletlen dolga, hogy ez a kiváló író, 
aki eok kedves színdarabjával és re-
gényével egészen meghódította a ma 
gyar közösséget, az ő jubileumával 
mintegy hozzákapcsolódik az, előbbi 
nagy jubileumokhoz. Összeköti Ö: azos 
kai az a hitalmaa dráma „A híd", ama 
lyet szerzője az Akadésaia jubileumára 
irt, smely neves kritikusok véleménye 
szerint, mint abszolút, becsű mű áll a drá-
mairodalom terén. A Gjurüovics lányok, 
A dolovai nábob, A balatoni rege, Bi-
zánc, A három testőr és még sok szebb 
nél szebb darabnak e rokonszenves 
irója olyan magaslaton áll ma a ma-
gyar irodalom egén, hogy az ő sikerei 
tui az erdélyi hegyeken a mi érdeklő-
désünket is fel  kell, hogy keltsék, ami 
érzékennyé, fogékonnyá  vált lelkünket 
is meg kell, hogy érintsék. A helybeli 
református  kollégium tanártestülete az 
ő írói sikereinek kiván hódolni azzal 
a komoly elhatározással, hogy f.  évi 
május hó 8 és 15 napjain nagyszabású 
ünnepségeket rendez az iró tiszteletére, 
belekapcsolván ezen ünnepségek kere 
tébe a Magyar Tudományos Akadémia 
és Széchenyi emlékezetének a megün-
neplését is. Az ünnepségek részletei 
nek kidolgozására rendező bizottság 
alakult, amelynek terve magát az ün-
nepeit írót is lehívni erre az alka-
lomra, egyik darabját pedig műkedve-
lőkkel előadatni. Az ünnepségekre, a 
melyik irodalmi esemény lesz varosunk 
baa, már most felhívjuk  a közönség 
figyelmét.  Gt. 

A Kereskedő Társulat elnök 
sége felkéri  a közönséget, bogy akinek 
a Kereskedő Targulat könyvtárából 
származó könyv van a birtokában, sa-
jat érdekében szíveskedjék azt Yida 
Gyula könyvtároshoz elküldeni, miért 
eiőre is köszönetet mond. 

Hóvirág uzsonnák. A Szoci-
ális Mtsszio TarsUiat népszerűvé vált 
hóvirág uzsonnáinak szép anyagi ered-
ményéről tesz tanúbizonyságot az a 
gyors egymásutánban eszközölt segély-
nyújtás, mtlyről lapunk hasábjain már 
többször beszámoltunk. A társu'at ve-
zetősége a közelmúltban is 8000 leüt 
juttatóit a r. k. főgimnázium  igazga 
lóságához, a szegénysorán tanulók ba 
sem fizetett  tandijaibak pótlására és 
2000 leüt a gimaássum mellett mükö 
dg internátus igazgatóságához, ugyan-
csak a szegény sorsú tanulók ellátási 
dijának pótlására. A társulat húsvét-
élőtti utolsó hóvirág uzsonnája szerdán 
délután lesz a megsaoíott időben és 
helyen. Ezenkívül nagybaa foly  az 
előkészület egy parkünnapéllyel kap 
csolatos mesedélután megrendezése ér 
dekében, mely április 11 ikén lesz, 

Elveszett egy ökörtulok, 3 
éves, fehérszőrű,  melyet Saabó Mihály 
máréíalvi lakos a bögftzi  vásárban vett 
és f.  hó 15 ikén, hétfőn  éjjel hazafelé 
hajtott. A város végéa Szabó egy ház-
ban rövid ideig megpihenve, száilatot 
az utón egy fához  kötva hagyta, s az 
ezalatt tünt el. Tulajdonosa kéri az ál 
lat felfogóját,  hogy legyon szíves je 
lentkezni. 

x Állomástól 4 km. 70 öl fa 
eladó, ab erdő S00 leuért. Cím a ki-
adóban. 

Az uj vadászjegyekre vonat* 
kozó rendelet. A vadásztársaság 
figyelmezteti  ugy a helybeli, mint a 
vidéki összes tagjait, hogy a megjelent 
miniszteri rendelet értelmében f.  évi 
vadászjegyeiket április hő 1 ig kivál-
tási szivesbedjonek. A befizetéshez 
szükséges összes nyomtatványod be-
szerezhetők a társaság jegyzőjénél, 
Domszky István urnái, aki miudenaemü 
ide tartozó ügyben készségesen szolgál 
felvilágosítással. 

Köszönet. Mindazoknak, kik meg-
boldogult jó férjem,-  Szélyes Zsigmond 
építőmester temetésén résztvettek, vagy 
részvétnyilváoitásukkal fajdalmunkat 
enyhíteni kivántálr, ez uton mondunk 
hálás köszönetet özv. Széles Zíigmond-
né éa családja. 

A gazdaközönség figyel-
mébe! O.oflBzarolt,  garantáltan araniia-
aientes lucerna é* lóheremag, dugbagy-
ma, répaaagok, u. m. eckendorfi,  vö-
rösmamut, továbbá fűmag  kapható bár-
mily mennyiségben a helyi „Haogya" 
szövetkezetben. Mindenki igyekezzék 
szükségletét idejekorán beszerezni. 

A „Korunk" c. havi szemle első 
számának megjelenését már a mult hé-
ten megemlitettük; ezúttal annak tar-
talmát kívánjuk röviden ismertetni. 
Dieaes László beköszöntőjében széle-
sen megalapozott világnézeti program-
moi ed, amely abban csúcsosodik ki, 
hogy korunk mindent relativizáló haj-
landósága, amely bulturánkat aláásta 
és elvezetett Spengler kuiturpesszimíz-
másához, magának e pesszimizmusnak 
îs elveszi szilárd bázisát s megadja le-
hetőségét egy optimista uj világvárás-
nak. Ennok a racionálisan is jól meg-
alapozható optimizmusnak jegyében in-
dítja útjára az uj szemlét, amelynek 
feladatát  a mai embor lelkének az uj 
kulturszintézisre való elősészitésében 
látja. A szeretetet és egy boldog embe> 
riség lehetőségében való kiirthatatlan 
emberi hitet hirdeti a legmagasabb 
művészi formában  Dosztojesr.kij egy 
kevésbé ismert és magyar nyelven ed-
dig meg nem jelent elbeszélése: az Egy 
nevetséges ember álma, amely a nagy 
orosz világnézetét talán jobban össze-
sűrítve juttatja kifejezésre,  mint a „Féi 
kegyelmű" vagy a „Ksramazof  testvé-
rek" Czakó Ambró, a vallásbölcseleti 
kérdések egyik legnevesebb migyar ku-
tatója, a kereszténység és modern élet 
sokat vitatott viszonyát fejtegeti.  Ele-
kes Miklós dr., BsderSándor, Hiaburg 
József  és Tarnowsky Saudor írtak még 
az első számba nagyobb tanulmányodat. 
Emellett a Ku tur krónika rovat az el-
múlt hónap érdekes és jellemző kultur-
eseményeit tűzi vizsgáló türe. a Szem-
le-rovat pedig a könyvpiac és folyóirat-
irodalom érdekes újdonságait ismerteti. 
Ezek között érdekesebbek és kisebb 
tanuimácyszámba jöhetnek: Lmacsar-
azky tabuimáoyánaü érdekes részletei 
Uj Oroszország knlturájáról és művé-
szetéről, Oppsnhsiaer cikke a„bűnb8-
esett államról", Hans Űberscha&r ta-
nulmánya a japán kuuuráröl viszo-
nyaiban az orosz szovjetekhez továbbá 
a Zenizmusrol, s a binai buddhizmus-
ról irt cikkek. A nagyon szép kiállí-
tása, 80 oldalas szám bolti ára,80 leu. 
A „Karunk" előfizetési  ára felévre  360 
leu. E'őfizetni  lehet a szerkesztő ci-
mén : Dî nes László dr. Ciuj—Kolozsvár, 
Strada Rega ă 47 

x Ssombatfalv&n  a Str. Regele 
Carol (Br. Oröan B u ca) 110 száou 
ház, mely all: 3 szobabél, kamarából, . 
bőaíapu pincével együtt, lebontva éa 
elszállítva eladó. Értekezni lehet Bor-
bély litvánnál ugyanott. 

x Szekrények, brsdencek, ágyak, 
díványok, tüarok stb. eladok. Cím a 
kiadóban. 

x Földbérlet. A helybeli refor-
mátus egyház t. hó 21 éa, vasárnap 
d. e. 11 órakor, több évre, haszonbérbe 
adja a a aósfílrdő  melletti és temető-
kerti föidjait  a Király utcai lakold 
helyiségében. Egyházi  Tanács. 

l y i l t t é r . 
g rovat közleményeiért a ixarfeasztő  nem vállal 

felelftsséget. 
Sípos Bálint uraak e lap mult 

heti számában napvilágot látott értel-
metlen, zavaros kitörésében foglalt  sér-
téseiért a bíróság előtt szerzek elégté-
telt, mennyiben az orvosszakértők nem 
a beszámithatatlanságát állapítanák 
meg. Papp Ferenc. 

Sisdű; a Könyvnyomda KeMvénytireaiig 
Q4o?feeia—Sfőkeiy  oívaríielf 



KÖZGAZDASAO. 

Mintha a természet ia ellenünk 
szegődött volna, most március második 
Kelében teljesen télies az időjárás, csah 
éppen a hó hiányzik, ami az őszi ve-
tések szempontjából nagyon is vesze-
delmes. Márciusban rendszerint már 
megcsillan a barázdákban az ekevas, 
Se az idén ngy látszik, a félszer  alatt 
&ell pihennie. 

A gyösaö'csfákat  tézve, nem nagy 
termést igér rügyezésftk,  bár igaz, 
öogy az eddigi időjárás nem volt va 
lami biztató a rügyek fejlődésére. 

No de a természet rendjének el-
lent sotsá még tél aram sem állhat; 
délről, vagy nyugatról megérkezik ma 
holnap egy lanyha szellőeske, nyomában 
inadárdal csesdül föl  a még aszott 
bokrok ágai közül, kidugja fejét  a 
sárga láncfü,  s a méhek megterhelten 
a barkafüz  himporávai, vidám zümmö-
géssal hirdetik, hogy itt a tavasz. 

Hosszú, kietlen, lélekölő tél után 
várunk is tavasz, — hozz meg nekünk 
âaindent, a mire a szenvedő lelkű em 
bem ok szüksége van : a kevesebb kín-
szenvedéssel való életet, s a remény-
eéget, hogy lehet még jobb is ez az 
élet, mint a milyen most. 

Piaci árak. A buza 125-145 
rozs UO—115. árpa 85—90 zab 50— 
60. tengeri 75—82, burgonya 24- 30, 
zabos bükköny 120—125 ieu vékánkint. 

V-4. 

Jud.că'oria miză Odorbeiu. 
No. 2726—1925 cf. 
Extract din publicaţlune de licitaţie. 

In eererea de (Xrcut&re făcu  ă de 
urmăritorul însoţirea Industrială ş-
Sconoma de Credit contre urnănt 
Erős Regina Judecătoria a ordonat 
licitaţiunra ex>cu{'ona'ă în ce pri 
vtş'e imobilele situate în comuna 
circumtcr pţa Judecătoriei mixtei 
Odorheiu, cuprinse în cf.  comunei T«u 
reni Nrul 226, 586. No. de ord. A f  2 
Nr. top. 586 (arator îopcrise pe nu 
mele ei Erfis  Regina eu preşul d strg. 
2 lei şi ssupra imobi'ului cuprins în 
prot cf.  Nr. 586 sub Nr. de ord. A f  1 
Nr. top. 167 (casa de lemne şi curte) 
fost  proprietatea ei Erős Regina de 
firezent  intabulat pe nonele lui Antal 
Sándor iun. cu pr»ţul de strg. 10 000 
Lei, şi încă cu reserva dreptului de 
u2urfruct  viager intabulat îu fav.  soţia 
lui Jere Denes nă-x Erős Maria Br. ser. 
ai G. I. C. 1. pentru încasarea creanţei 
de 4000 Lei capital şt sccesorii 
precum şi pentru incaş, creant. de 500 
iei c»p şi acc. alui Jakab József  dom. 
în Odorhe u pentru soma de 370 lei 

Beretvás pasztilla a legmakacsabb fejfájást  is elmulasztja. | 
c«p. ş' ac. a femei  soţ a lui Jere Dé-
nes dom î. Taureoi 

L'C ti-ţ'unea se va ţine îo ziua de 
9 luna ápr. anul 1926 ora 10 ia Casa 
comuna ă a comunei Taureui. 

Imobilele supuse la licitaţie ou pot 
fi  *â data pe un pr>ţ mai mic de cât 
două treimi dia preţui de strigare. 

C i c<<ri doresc să lic teze sun» 
datori t-ă d-poziteze la delegatul ju 
deră'orepQ 10% din pi>ţul de strigare 
drept garat ţ>e, îu numerar nau în j-ft-cte 
de cauţie socotite du(ă cursul fix»t  ia 
§ 42 legea LX 1881, fau  să predea 
aceuntşi dfli-gitt  cbitanţi consta â«d 
dipu'terea judecă ortşfe,  prealabilă a 
gara> ţ el ş< ă semne»» cond ţ uniiede 
Î ct . ţe (§ 147 150 170 legea LX 
1881: § 21 kgea LX 1908) 

D ca nimeni nu ofeiâ  m&i mult. 
cei Care a oferit  pentru imobil un preţ 
nai urca' de câ cel de strigare es'e 
dator >& întregească imediat garai ţia 
— fixi'ă  comform  procentului preţu ui 
de strigare — la aceltşi part«procen 
tua'ă a preţului ce a oferit.  (§25. XLI. 
1908). 

Ds'ă Ín Odorbeiu. 10. Sept. 1925. 
Dr. Saabé mp. sei. judecător. 

Pentru conformitate: 
Bari l i » p. gr.fi'r. 

Judecă oria mix ă Odorht»u. 
No. 2740- 1925 cf. 
Extract din publica iunede licita ie. 

Io cerea de tx-cutare făcu  & de 
urroá'it Fernengel Frigyes couira ur 
măritu'ui Vajda Zs>g»oud Judecăto 
na a ordonat liciiaţ unea extcuţo-
uală ince priveşte imobilele situate îu 
eoDiuna ciicua^cripţia judecă oriei m'X 
tei Odorbeiu cuprinse îu cf.  comunei 
Sâ»t>ă'*şri Nrul anupra p»rti J/s 
Nr. 266 No de ord Afl  No top 104 
(casa de lemne şi curte şi gradine) 

! im-crisa sub B 6 pe numele lui V jda 
Zsigmond cu preţui de strigare 10000 
lei pentru incassarea creanţei de 4748 
Lei capital şi scc. precum şi pentru 
inc-s. crea ţ«i de 170 lei cap. şi acc. 
a firmei  Magy&r Agrar és. Jar. bank r. 
t. precum şi p ntru incaş, crearţei 
de 17 lei cap ş' acc. a oraşuui Odor-
hei cu consinu ordinar. 

Licitaţie ce va ţ ne îu ziua de 
10 luna Aprilie anul 1926 ora 10 la 
localul i fie  al Str. princ, Eiisabet No. 
2. uşa Nu 40 

Imobilul supus la licitaţie nu pot 
fi  vândut pe un preţ mai mie de cât 
două treime din preţul de strigare. 

Cei cari doresc că liciteze sünt 
datori tă depoziteze la delegatul jude-
cătoresc 10% din preţul de strigare 
drept garanţ'e, în numerar sau în 
efecte  de cauţie socotite după curt-ir 
fixat  îu § 42 LX lgtfl  sau eă 
predea aeduias delegat chitar ţa cons 
tatând depunerea, judecător» ş'e, pre 
alabi ă a garanţiei ét >ă semneze coo-

d ciunilfi  d« lictsţie (§ 147 150 170. 
legea LX. 1881; §. 21 legea 14. 1908.) 

D că nimeni nu ofeiâ  mai mult, 
cel care oferit  pentru imobil Un preţ 
mai urcat de cât cel de strigare este 
d tor i-ă. întregească imediat garanţie 
fixată  conform  procentu ui preţu ui da 
siriüare ia aceiaşi parte procentu á 
a preţului ca a oferit  (§. 25 XLI. 
1908 ) 

Odorbulu la 22. Sept. 1925. 

PP. Szabó p şef.  jad. 
Pentru cu form.  B art ha p. er<fir. 

E gy  S c h e l - f é l e  g y a p j a f é s ü l ő  é s e g y 
1 0 H P B e u z - m o t o r 8 0 0 . a s c s é p l o -

s z e k r é n n y e l e l a d ó . H a d n a g y J á n o s 
O d o r h e i u , S t r . A n d r e i M n r ă ş a n 
( S o l y m o s s y - n t c a ) . 

A 8tr. Ştefan  cel Mare 
(Malom-utca) 13 szám alatt 
uj gőzmo»ódat nyitottam Yal-
lalok fehérnemű-  és galSér-
mosást. — fiapeza  Andrásné. 

Hirdetmény. 
Tisztelettel kiizlöm régi meg-

rendelőimmel. hogy cégtársam-
nak az Orbán Nagv és Tamás 
cégből való barátságos kilépése 
folytán  a cipészüzletet a cég 
régi üzlethelyiségében egyedül 
vezetem. Kérem régi megrende-
lőimet, hogy bizalmakkal tovább 
is megtisztelni szíveskedjenek. 

Teljes tisztelettel: 

Tamás Mózes. 

Uj cipóUzlet. 
Str. Principesa Elisabeta (Bethlen-u) 
: : 18. szám alatt önálló : 
c i p ő ü z l e t e t 
nyitottam, vállalok mindenfajta  férfi 

női- és gyermekcipő-készítést. 
Szolid iraki Megbízható munkai 
Pártfogást kér : RáCZ JÓZSef 

lábbeübétsitö. 

A Szászoktábora 
dűlőben 13 holdas szántó és ka-
száló eladó. Értekezni feM  a 
• • kiadóhivatalban. • M 

A nagyérdemű közönség szivei tu-
domására hozom, hogy műhelyedet 
Bnl. Reg. Ferdinánd (Kosrath-otca) 
43 sz. alól a Str. Avram Jancn (Csere-
utca) sarkára helyeztem át, hol to-
vább is mindennemű kárpitosmunká-
kat, javításokat éa paplankészítést 

olcsón éa pontosan végzek. 
A nagyérdemű közönség szívna párt-
fogását  kérve, maradtam tisztelettel t 

Balásfi Ernő 
kárpitos és diszitő. 

w? ^ <2? <£> w /J?  ^ v? ^ 

Strada Cloşca (Attila-uiea) 
10 és 12 száma ház kerttel 
S Ü L A B 6 . S 
Értekezni ugyanott lehet 

Autótaxi. 
Személyautó-fuvart 
= vállalok. = 
fzabö István 
Strada Prinţul Jfircef 
(Petőfi-utca)  28. szám. 

Cséplőgép eladó. 
Hof  herr-féle  cséplőgép 800-as, 
Benzin Lux-motor 8-as és föl-

szerelés. Odorheiu — üd varhely m egye 
Ylahiţa—Szentegy házasfalm 

Soós. 

Tisztelettel hozom a n. é. kSzSsnég 
szives tudomására, hogy 

férfi  szabó üzletemet 
Bnl. Regele Ferdinánd (Koaacth-tt.) 
19 szám alatt megnyitottam. Kéazitek 
a legnjabb divat szerint ela$r«ndi 
öltönyöket, férfi  ruhákat; vállalok 
javitáit, vasalást jutányos árban! 
A nagyérdemű közönség azives párt-

fogását  tisztelettel kéri: 
P á l l I g n á c z 

férfiszabé. 

Megkezdődött az olcsó 
h ú s v é t i v á s á r HIRSCH RUDOLF 
1 m. liliom-vászon 60 L. 
1 m. divat mosó delép 50 L. 
1 m. mosó mar okin . ?0 L. 

1 m duplaszéles női szövet 120 L. 
1 pár divatos finom  női azsuros harisnya . . 90 L. 
Prima'férfi  gummikabát . . . . . . . . 1000 L. 

«Nagy választék bel- és külföldi férfi  szövetedben, dalapoKbarr és mindenféle 
divafciKKben. 

ftz orszíg bármely rfjzfte  VállaloK szcwflyszlllitfct  anttfVal: ifj.  BarKíczy Albert. 

Naponta 
friss  teavaj, hámozott sárgaborsó és mindennemű száraz főze* 
lék, paradiesom 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 : . 



E r e d e t i i ó i n ö s é g O 
valódi angol, brassói, zsolnai gyapjúszövetek, kitűnő sepsiszentgyörgyi és aradi siffonok,  vázs-
nak, kész téli kabátok, raglánok, fínofn  gyapjustruks és csizmanadrágok, esőköpenyek, sapkák, 

nyakkendők, harisnyák, kézitáskák nagy választékban és feltűnő  olcsón kaphatók: 
* 

SCHERG-féle  brassói szövetek gyári áron. Löbl R. Odorheiu. î 

Most jelent neg 

Gyerkes Mihály: 

Népművelés 
Vezérkönyve, 

kulturális, gazdasági szerve-
zések ntmntat&ja; alapszabály-
tervezettel és h KULTURHÁZ"-
építési rajzokkal. Ara posta-
: díjjal együtt 110 len. : 

Megrendelési cím: 
„Tanítók Lapja" kiadóhivatala 

Odorheiu. 

aakások takarítását elvállalom, 
fehérnemB-mosást  háznál és laká-

somon is végzek. Cira a kiadóhiva-
talban. 

A városi és vidéki közönség 
szives figyelmébe  ajánlom 
az újonnan érkezett legdiva-
= = = = = tosabb = 

festő mintalapokat, 
melyek segítségével szobáját 

bárki olcsón kifestheti. 
Gir lant-minta 20 leutól. 
Falfesték-  és ruhafesték-
kocka m i n d e n s z i n b e n 
# ^ kapható. $ $ 

Szives pártfogást  kér: 

Bodrogi Géza. 

E l a d ó . 
Az Összes butoTaktáram kész-
letét melyen leszállítod árakon 
kiárusítom, ahol a legmodernebb 

h á l ó - é s e b é d l ő -
s g a r n i t ú r á k s 

vásárolhatók. Plüs ebédlő dívá-
nyok nagy választékban kapha-
tok. — Továbbá ocsóbb festett 
bútorok és ezekek is kaphatók. 

Megrendeléseket bármily kivitelben 
elvállalok: 

Balázs Károly utóda 
kés» butorrahtára 

Ddorbeiu, Bul. Reg. Ferdinánd 27 sz 

x Laosrnamag, -araoKaateotes, 
S'r. P iucp'sa 1 ea a (Eötvös-utca) 6 
sz a p'adó. 

Zetelakan, a csendőrség által 
lakott, 3 szoba, konyha pin-
céből álló kőház, szép gyü-
mölcsös kerttel eladó. Érte 
kezhetui Jodál Gábor  dr. 

ügyvéddel 

MEGHÍVÓ. 
A Székelyudvarhelyi Ipari és 
Gazdasági Hitelszövetkezet 

1926. március 28 an d u. 3 órakor a 
szövetkezet üzletMyieégében (Str. Prin-

cipesa Eiz'beta 13.) 

rendkivuli közgyűlést 
tart, 

melyre & tagok meghívatnak ami, bogy 
amennyiben ezen a tagok ha ározatképea 
számban nem jelennének mea. ugy as sap-
sgabülyok 47? a értelmében Î92G április i én 
d u. 3 órakor ugyanezen hfiijea  ujabb böz-
gyű'éit fog  tartatni; ba a tagak pgeu sem 
jelenuének meg hatarezatképes számban, ogy 
a fenti  paragrafas  érteimében 192b Sprilib 
11-én még egy njabb közgyttlés fog  tartatni, 
mely a napirendben felvett  tárgyakban, a 
megjelentek számár» való tekintet nélkül, ér-
vényesen fog  határozni. 

Napirend a 
1 Határozat a szövetkezet felszámolásiról. 
2, NatAni inditványek. 

Odorheiu, 1926. mire 19-éu. 
Az Igazgatóság. 

Érteeiteni kívánom a 
helybeli és vidéki kö-

zönséget. hogy a snlyos 
közgazdasági h e l y z e t 
nyemáia következtében 
a megszttnt Orbán, Nagy 
és Tamás cegböl barát* 
ságoran hil£piem és mű-
helyemet igeig'enesen 
Strada Printnl Xeeolae 
(árpAd-n.) 18 sz. a ön» 
állóan vezetem Bérem 
izén t, rendelőimet, 
hogy nj helyzetemben 
is támogatni sziT<>sbed> 
lenek, igyekezni fogok 
iKéiyelket fokozottabb 
méttébben kielégíteni. 
Ezután  a vidéki  megrende-
léseket  a hetivásárok  alkal-
mával  sátramban a legna 
gyobb készséggel  veszem fel. 

JVa^yJénosi 
cipészmester. 

A Str. Hegele Ctrol (Br. Orbán 
Balá'S-utca) JO. sz. alatti 3 szoba, 
konyha, kamra, pince és mellék -
helyiségekből álló sarokház eladó. 
Felvilágosítást a kiadóhivatal ad 

Szabadkézből eladó egy 
teljesen jó karban lévő ben-
zin»* cseplőgarn!tura. 
Értekezni lehet dr Kassay 

és dr. Pál ügyvédeknél 

N'>. 142—1926. 

PuMcaţiune de licitaţie 
Se pnb'ică, că îa ba*a d-cmucei 

No. ö. 145—1926 a jadecăfô ei  Odor-
hpia fa  favoarea  urmăritorului Kos® a sa 
I'irior peotru incassare* cre^ţei d® 
76 316 lei şi acc sa fix-*  t-rmeu 
ti" 'ici'nţe pe ziua d? 12 Aprilie 
1926 la ora 10 a. tn la co atu o a Odor-
heiu ia curtea lui KOVÁCS Lázár unda 
i-e vor vmde ua airomobil de nm-fă 
îa valoare de 20.000 Ki. 

Ia caz de navosa şi aubpreţal döes-
timare. 

Odorheiu ía 22 Februarie 1926. 
Dnbb mp. portărel. 

2000 
férfid,  női- és gyermekcipő 

érkezett a 

„TURUL 66 
ciporaktárba. 

O B 0 B H E I Ü 
Bul. Reg. Ferdinánd (Kossuth-utca) 9. sz. 

i 

í 

Székely vidéken 2 8 kö28éflben ve r S8ny 
— nélküli, napi egy vagon 

vám és kereskedelmi örlés-teljesitményre tel-
• B jesen újonnan berendezett • 9 

mű malom 
családi okokból eladó. A malomhoz tartozik 17 
hold szántó 20 évi olcsó bérlete is. Komoly 
érdeklődőknek a malmot Üzemben bemutatja E L E K E S 
hirdetési iroda Brassó  Kapu-utca 32 szám. 

E R Ő S F E R E N C 
építési v á l l a l kozó , ZMZercia.rea-Ci-u.c-Csíkszereda. 

É r d e k k ö z ö s s é g b e n a z „ A m e r i k a i h á z é p í t é s i r . - t á r s a s á g g a h " 
* | r i i * . Mindennemű építkezések tervezését és épi ésér. — AmeriWszabadalmazo't „tiulhof"  rendszerű faházak  és villák építését 
T d I l d i . v ^ r o s o ^ j , a n s fürdőhelyeken.  — Capac rendszerű nyers tégla építkezéseket. — Edison-fé<e  fa,  cementhizab építését. — 
Normális f  ldszintes és emeletes tégla és betonházak épi ését. — Beton és vasbeton, mély és magas építkezéseket. — Utak építését. 

B ton és fahida?  építését. — Omentárak kés ítését. — Épület-asztalos munkák termelésé . — Mű p̂itász t keretében vAgó összes 

• | mnnkák tervezését. — Téglaépltkezések 38 százalékkal olcsóbbak, mint bárhol. I I 
Elvem: csinos, olesó és jó munkák készítése. 


