
IX. évfolyam  14. szám. Ara 3 leu. Odorheiu (8a.-udvarhely), 1926 március SS, 

Politikai, közgazdasági és társadalmi ulság 
BOasetéei fcí*K: 

Ctrrc l(KJ U, »l«vre 78 U, 37-60 I;. 
ffiarye«  asási ftrft  8 I,. • i • •• > -

Feielőa c»erkeezte: 
T O M P A UASZUÖ 

Szerkesztőnél «s kiadóhivatal: 
Bulevardul Be«r©l« Ferdinánd (Koaeuth-moza) 14, ea. 

Telefonszám:  34. 
—— ' • Megjelenik minden vasárnap. — = 

tmi 

A parlamenti 
ciklus lejártával esedékessé vált a Bra-
tis nu kormány lemondása, amely a leg-
utóbbi illetékes kij» leütések szerint, már 
a közeli napokban valóban meg ia fog  tör-
ténni. Természetesen, a legkülönbözőbb 
kombinációk keletkeznek f-s  keringenek 
az utódlás kérdésében. Mindenik na-
gyobb ellenzéki párt készül a kormány 
átvételére, sót a legtöbb „teljesen biz 
$08" forrásból  tudja, bogy az uj mi-
nisztérium csakis az 5 embereiből ala 
Iralhat. A sok közöl azonban egyelőre 
•égis as Averescu tábornok megbíza-
tása látszik a legvalószínűbbnek. Per-
sze, megint a legszélesebb tare nyilik 
a kombinációknak arra nézve, bogy 
személyileg kikből állana az aj kor-
mány, mely pártokból alakítana ma 
fának  állandó többséget, mely más 
pártok támogatására számíthatna. E 
legutóbbiak sorabél, ugy gondoljuk (ha 
a párt mai elheiyezkedettségét, meg-
szervezettségét és gazdasági erejét aéia 
zfik)  a liberális párt aligha lesz mel-
lőzhető. Sőt — mi bizonyos ma és mi 
lehetetlen ma ? — arra sen* mernénk 
nagyobb összegű fogadást  ajánlani, hogy 
a liberálisok, némi átesoportuiás után, 
nem kerülnek vissza rövid idő alatt a 
kormányzat élére! 

Mind e eok bizonytalanság között 
az egyetlen szilárd pont, amelybe még 
jfegózaatunk,  a mi magyarságunk, a 
magyar párthoz való tártozásuak 1 Ne 
&ledjük, hogy mi nem tartozunk sem 
kormánypártba, sem ellenzékbe, min-
ket a napi politika esetleges változásai, 
külső tésyezők meg nem buktathatnak. 
Mi arra vagyunk hivatva, hegy lt4 fa-
junknak, kulturácknak örök időkig 
való fenntartói,  ápolói legyünk I S csak 
rajtunk múlik, hogy mi ezt a hivatá 
sunkat akarjuk-e teljesíteni s ennek 
érdekében tudunk-e Összetartani, fe-
gyelmet ismerve, céltudatosan haladui 
a számunkra a sors által kijelölt utón t 
Ha ezt nem tudjuk, nem akarjuk, el-
veszítjük mi önmagunkat! Ha pedig 
tadjuk (a nemrég lefolyt  közigazgatási 
választások általános eredménye re-
ménytadó példa e tekintetben) saját 
•rönk, összetartásunk további sikere 
ket, eredményeket fog  Bzámunkra biz-
toeitaai I 

Útmutatás 
a reaineadf  megyei ipari te 

zffgaidaaigi  kiilHtidboz. 
— Sz. teakati Péter fetnélaliaa  a aáretas 

21-iki értekealeten. — 

Tisztelt értekezlet I Ugy vagyok, 
•int a kiérdemesült csataló, mely bár 
fcolgálatot  már nem tehet, de a trom-
bitaszóra még .felneszel.  Nekem, öreg 
•unkáénak is fekeltette  a figyelmemet 
«nnak a hire, hogy kiállitás rendezése 
vétetett tervbe és örömmel jelentem 
•eg itt, hogy az erre vonatkozó ta 
aácakozáBban részt vegyek. 

Magam is már két évvel ezelőtt 
gondoltam egy ipari éB gazdasági ki-
állítás rendezésére, de sz elmúlt két 
év sem politikai, sem gazdasági viszo 
ayai miatt, nem mutatkozott erre al 
kalmrfsnak.  Igy az eszme felvetésétől 
•lállottam. 

Da ugyanaz az eszme másokban 
is felmerülhet  egy időben és igea ör 
vendek a megtörtént kezdeményezés-
iek. Indítványomra a vármegyei gazda-
sági egyesület is elhatározta az ipiri 
kiállítással egy ídóbea gazdasági kiál-
litás rendezését. 

Ezek igea szép megmozdulásai lesz-
nek a vármegyei ipari és gazdasági 
közéletnek. 

Az ipar nagymérvű hanyatlása 
már a háború alatt mutatkozott s a 
közgazdasági élet vezető munkásai nagy 
aggodalommal tekintettünk a jövőbe 
és tűnődtünk a teendők felett,  bár ak-
kor a háború más befejezésére  gon 
dőltünk. Gyűléseket, értekezleteket tar-
tottunk Budapesten s háború utáni te-
endők megbeszélése és az aláhanyatlott 
ipari termelés fellendítése  végett. 

Most annál szükségesebb a tevé-
kenység, mert a gazdasági élet békéba 
van verve. A szükségletek kieiégitésére 
nincs elegendő mód s a fogyasztás,  fő-
képp ipari cikkekben nagy visszaesést 
mutat a bábom előttihez képest s 
természetes, hogy ennek érezhető a 
hátrányos hatása. 

Iparunk fellendítése  tehát csak ki-
vitol és erre a célra szolgáló tömeg-
termelés utján remélhető. Itt az a kér-
dés, hogy merre irányulhat a kivitel? 
Nyugatra nem, mert arra a kapuk 
zárva vannak s különben is útját ál 
laná a nyugati kulturált nagy államok 
tömegtermelése. 

De kelet feíé  nyitva az ut s a ver-
senyképes áru bármily mesnyiségben 
értékesítésre talál. ' 

A székelyföld  ipari terméke ré-
gebb is szivesen fogadott  cikk volt a 
keleten, pedig akkor Románia és más 
államok jelentékeny vámja terhelte 
Jeles iparosok nemcsak a régi Homá 
mába, de tovább Konstantinápolyba is 
szállítottak árukat, ahol igen jó! fi 
zették. A keleti Kárpátokon tul — a 
regátban —most is bőséges tere nyi-
lik az ipari cikkek értékesítésének, ha 
az áru jó és tömeges a termelés és itt 
nagy előny, bogy nem terheli vám. 

Tömegárut kézmüiparilag is lehet 
termelni célszerű elrendezés mellett. 
Példa erre Nürnberg  és környékének 
ipara, melynek termékeiből c«ak a 
a zsebkést említem. Mint sok más cik-
ket, ezt is falukon  népiparilag, műn-
ké felosztás  sal állítják elő. Egy helyen 
csinálják a pengét és rugót, máshelyt 
az eldal fémrészeket  s ismét más helyt 
az oldalboritást; amely részeket a sze 
relők állítják össze. Sok év alatt igy 
olyan tökéletességre és gyorsaságra 
tettek szert, hogy bár mérsékelt díja-
zás mellett ÍB fényes  életmódot bizto 
sít ez a foglalkozás.  A megrendeléseket 
kereskedők adják ki s az elkészitett 
ipari cikkeket készpénzért beváltják. 

Ezt a termelési módot bárhol és 
bármilyen iparágnál alkalmazni lehet, 
ha megfelelő  tőke és kereskedelmi élet-
revalóság áll támogatásra. 

Bégebben az intázókörőket sokat 
foglalkoztatta  a Székelyföldön  gyáripar 
létesítésének eszméje. Hiányzott azon-
ban ehhez a helyi tőke a a kormány 
szükséges támogatása. A kormány meaz 
sze lévén, nem ismerte eléggé a Szé-
kelyföldet  • nea is fordított  fölöttébb 
nagy figyelmet  erre. 

De más ok is volt. A gyáripar 
nemcsak ipari cikket, de munkást is 
tömegesen termel. Ez utóbbi pedig sem 
gazdasági, Bem társadalmi s még ke-
vésbé erkölcsi vonatkozásban a szé-
kelység viszonyainak nem felel  meg 

Itt igazi tere a kézműiparnak és 
a házi iparnak van. Da bogy milyen 
színvonalon áll és milyen méreteket 
tölt be, ennek megismertetéséra való a 
kiállitás. 

A multbsn kiváló eredmény ma 
tatta a székelyföldi  ipar kiválóságát, 
amely főképp  a hadi szállításoknál 
nyilvánult meg nagy elismerésre. Az 
ország egy réBZéből sem szállítottak 
kitűnőbb katonai lábbeliket, mint a 
székelyföldi  iparosok. Da egyéb hadi 
felszerelésekben  és ruházati cikkekben 
is sok elismerést érdemeltek ki. Maros 
vásárhely. Széidyudmthely,  Bárót, 
btp&iseentgyörgy,  Ké«divasárkely,  Be 

í reck.  és Torja  jeles iparosai százeze-
rekre meDŐ pénzösszegeket vettek be 

f  a hadikincstártól ipari készitméoyeikért. 
A székely iparosság a hadiszálli 

tásokba való bevonásának a kezdemé 
nyezője az Erdélyi  Magyar  Közműve-
lődési  Egyesület,  illetőleg annak nagy 
nevű fótitkára:  Sándor  József  volt, 
onnan átment az ügy vitele az Orszá-
gos Iparegyesületre s attól a maros 
vásárhelyi kereskedelmi és iparkamara 
éietbehi«ása után, annak a kezébe ke 
rölt s több, mint két évtizeden át ma-
gam voltam annak intézője. Tanúságot 
tehetek tehát az ipari készítmények je-
les voltáról. 

Cáak meg kell ismertetni a kiál 
lításon a mink vau, B biztos vagyok 
afelől,  hogy nyitva lesz az ut az érté-
kesítésre. 

Lakatos-, szabó-, kalapos-, szűcs , 
tímár , szijjgyártó s kádáripari cikkek 
kel és Bzekéralkatrészekkel stb. már 
a régi Botrániában is nsgy üzleti for-
galmat értek el a székelyföldi  iparosok. 
Mennyivel könnyebb lesz ez most egy 
földrajzi  területen, as iparilag hátra 
maradott országrészben. 

Arra a kérdésre, hogy vármegyei, 
vagy több vármegyére terjedő úgyne-
vezett region Alis kiállitás rendeztessék ? 
— a felelet  csak az lehat, hogy vár-
megyei, csupán Udvarhelyvármegyére 
terjedő. A regionális kiállitás nagy 
Hifiéggel  jár, de a nehéz közlekedési 
viszonyok, főképp  Cíik felé  a vasúti ös-
szeköttetés hiánya miatt, az ki sem vi 
hető. Később, ha vasút lesz, azt is le 
het rendezni. 

A kiállitás idejére nézve az a vé-
leményem, hogy azt föltétlenül  ebben 
az évben meg kell tartani, de lehetőleg 
szeptember 20 ika tájára teendő a meg-
nyitása. Akkor már a gazdasági és 
kerti terményekből is mindent ki lehet 
állitani, kivéve a téli gyümölcsöket. 
Mert az a fő,  bogy mindent be lehes-
sen mutatni az ide ellátogató vevőknek. 
Hasztalan volt pl. a műit évben nagy 
gyümölcstermés. Vevő hiányában leg-
nagyobb réase elpusztult. Kár az eféle 
az iparosságra és kereskedelemre is, 
mert ők is igen megérzik, ha a gaz 
daközönségnek nincs vásárló ereje. Az 
iskolák igazgaóival és tanári testüle-
teivel, valamint a felsőbb  tanbatósá-
gokkal — remélem — el lehet intézni, 
hogy ez évben a tanév megnyitása ok-
tóberre balasztassék. 

Azokkal szemben, a kik azt han 
goztatják, hogy fél  év alatt nem képe 
sek kiállítási tárgyaikkal elkészülni, az 
a szerény véleményem, hogy ez a ki 
állitás minőségétől főgg.  Ha luxus-ki 
állítást akarnak rendezni, lehet hogy 
egyesek el nem készülhetnek. De én 
azt hiszem bogy nem u'ólérbetetlen 
értékű fényűző  darabok bemutatása a 
cél, hanem olyanoknak, a melyek nyom 
ban eladhatók s az utánrendelek is 
haszonnal elkészíthetők; vagyis úgy-
nevezett kommerszeikkeket kell kiálli 
tani. 

Moeárchikus gazdasági és házi 
ipari kiállítás volt 1890 ben Bécsben, 
melynek egyik rendezője voltam. A 
n*hai gróf  Károlyi  Alajos tótmegyeri 
uradalma olyan búzát és más gabonát 
állított ki, bogy azokat csodálattal szem 
lélték a látogatók. Ê y gazdának na-
gyon megtetszett a páratlan nagyszemü 
szfp  bnza s venni óhajtott volna be-
lőle vetőmagnak. Az uradalmi főtiszt 
sz árát 50 forintban  állapította meg 
métermázsftshért.  Akkor ! q sẑ p piacos 
buza ára 10—12 frc.  volt. A kiallit&sra 
való néháuy litert több métermázsa bu 
zábol bé/zel válogatták ki. Ez mint 
különlegestlég » az ebez hasonlok. ab 
b&a as időben s oy»n uradalom ré»zé 
ről, a melynek 60—60 vagonra menő 

busatarmésa biztos vevőre talált, meg-
tehető volt, de ilyen luxus kis termelő 
vagy ehez hasonló kézműiparos részé-
ről elhibázott dolog volna. 

Használható s árban utolérhető jé 
dolgokat kell kiállítani u<ţy az iparos-
nak, mint a nyerstemelönek s 
akkor a gyakorlati cél elérhető leenni, 

Melegen üdvözlőm az elnök urat a 
neki ugy, mint a remlező bizottságnál? 
sikert kívánok üdvös célú munkájuk-
hoz. 

Az uj városi tanács forat 
szerint is megalakult 

— Negruţln F. Emil lett megint a 
polgármester. — 

A belügyminiszter az ellenzék ál-
tal a legutóbbi városi tanácB tagválasztás 
ellen baadott felfolyamodást  elutasítván, 
Andreisş prefectul  a városi tanács for-
mális megalakításának idejét f.  hó 
26-ikán, pénteken d. u. 4 órára tűzte* 
ki, a arra a tanácstagokat összehívta. 

A megalakulás megtörténvén, a 
tanács ezzel működésbe lépésének jo-
gát kezébe kapta. Közvetve — a maga 
kebeléből választott tanácstagok utjáa 
— hozzájutott tehát a város polgársága 
a saját ügyeiben a régóta nélkülözött, 
sokszor sürgetett autonó fájához,  a mely 
(mint as elnöklő Pál István pra'.&tus-
szenáter találóan mondotta) még ha 
hib&son gyakoroltatik is, úgyis csak 
autonómia — önrendelkezés! A vám 
polgársága az uj tanács tagjaitél fel-
tétlenül elvárja, hogy az irántuk meg-
nyilvánult bizalomért ismerni fogiák 
feladatukat,  s ezt ugy fogják  fel,  bőgj 
mindent megtesznek, a mit a város, a 
város haladása érdekében előnyösnek 
látnak, fi  nem tesznek meg semmit, 
ami ez érdekkel ellenkezik. 

A nevezetes gyűlést román és ma-
gyar nyelven előadott beszéddel And-
reiaş, vármegyei prefectus  nyitotta 
meg. Megállapítván a tauácstagok ab-
szolút többségben — szinte teljes szám-
ban — való jelenlétét, a megválasz-
tott tanácstagok mandátumának iga-
zolását ret delta el, a mi egyenként 
meg is történt. 

Ezután mint korelnök Pál Iatváa 
prelátus vette át az elnőklést. Mikor 
tiszteletre méltó alakja az elnöki asz-
tal mellett megjelent, nemcsak 6 érezte 
a saját szavai azerinti meghatottságét, 
éreznie kellett azt valamennyi jelen-
voltnak. Méltatta az autonómia jelentő-
ségét, s hogy annak visszakapăsât mi-
lyen régóta, mily jogosan vártuk 1 Mi 
már ugy nőttünk fel,  mondotta, hogy 
ügyeinket, ha jól, ha rosszul, önma-
gunk intézzük. Beméli azonban, hogy 
jól fogjuk  intézni, mert ismerjük jo-
gaink mellett a kötelességeinket is. Ea-
nek hangsúlyozásával üdvözli a meg-
jelenteket, majd felveti  az eskütétei 
előtt a magyar nyelv jogos használha-
tásának kérdését, s kéri, hogy az es-
küt a tagok, kik nagyobbrészben esak 
magyarul tudó magyarok, anyanyelvü-
kön tehessék le, a mi hivatalos részről 
azonnal és kifogás  nélkül akceptálta-
tott is. 

Az eskü letétele után titkos sza-
vazással a polgármesterválasztás tör-
tént meg. A 21 beadott szavazat kö-
zül 19 esett Negrnţiu F. Emil eddigi 
polgármesterre, 2 Szcllősi Ödöo dr. ra. 
Ennélfogva  sz elnök — éjjeuzéaek kö-
zölt—az előbbit nyilvánítja ki megvá-
lasztott polgármesternek, üdvözölvén 
is ót, mint a ki eddigî münödésével 
nyerte meg ezt a bizalmat E/után az 
állandó szűkebb tanács (állandó vá-
lasztmány) tagjainak megválasztasakö-



vetkezett, ugyancsak titkos szavazással, 
melynek végén szintén 21 szavazó cédulát 
számoltak össze (Egyet azonban, mint-
hogy ez nyilvánvaló félreértés  miatt: 
formailag  bibás volt, semmisnek kellett 
nyilvánítani.) Az érvényes szavazatok 
közül a 3 rendes tagsági helyre Tamás 
Albert 20, Tompa László és Varró Eek 
25—15 szavazatot kaptak, a 2 póttag-
ságra Csiky Albert 16 és Szigethy Dé-
nes 15 szavazatot. Igy a 3 elóbbi ren-
des, a 2 utóbbi póttagja lett az állan-
dó tanácsnak. A többi szavazat elap 
TÓzottan (1—2—8—4) oszlott meg 
többek közö't. 

A tanácstagokat pár szóval ismét 
Pál István üdvözölte, majd Andreisş 
prefectus  iránti köszönetét és elisme-
rését fejezte  ki, aki (mtnt magunknak 
is meg kell állapítanunk) a gyűlés 
ísszhsngzatos, felemelő  lefolyását  meg-
értéssel, konciliáns magatartásával nagy-
mérvben elősegítette éj biztosította. 

Befejezésül  ândreiaş prefeetus 
méltatta a mai alakulás nagyfontossá-
gát, az autonómibus városi ügyintézés, 
vagyonkezelés jelentőségét. Bízik, hogy 
a választások után itt harmónifeuséiet 
Kész a a tanácst gok ismerői fogják 
kötelességüket. Kéri, hogy ezt teljesít-
sék a város javára, politikamentesen. 
A polgármestert, s a választott tanács 
tagokat ennek reraénvében üdvözli. 

A csendőrzászlóalj újoncainak 
eskütétele. 

Folyó hő 25 én nagy katonai 
pompa keretében tették le a katonai 
hűségesküt az újonnan bevonult ujon-
OOk. Az ünnepség a kaszárnya udva-
rán d. e. 10 órakor az eskütételre ide 
hozott katonai zászlónak adott tisztel-
géssel kezdődött. A zászló üdvözlése 
után Popa János lelkész tábori isten-
tiszteletet tartott, melynek befejezése 
fitán  az összes újoncok letették a hü 
eégesköt. Popa János hatásos szónok-
lata után, A. Luca őrnagy mondott 
lelkes haogu beszédet s a haza iránti 
kötelesség lelkiismeretes teljesitésére 
hívta fel  az esküt tett újoncokat. Az 
ünnepség a jelenlevő hatóságok előtt 
való katonazenés diszmenettel fejező 
dött be. Dé bun a zászlóalj tisztikara 
a tisztiétkezdében a hatóságok kép fi 
selői tiszteletere ebédet adott, melyen 
eok hatásos felköszöntó  hangzott el. 

Este 9 órakor a városi tanács 
rendezett bankettet a zászlóalj tiszti-
kara tiszteltére a Bukarest-szálló ét-
termében. Itt Andreisş prefectus  mon 
dott pohárköszöntőt az uralkodóra éa 
uralkodó családra, Negruţ u Emil pol-
gármester pedig a tisztikarra. A va 
esora befejezése  után a banketten 
megjelentek közül sokan táncra per-
dültek s egészen a hajnali órákig kel 
lemesen elszórakoztak. — Az eskütétel 
alkalmából az újoncok ünnepi étkezé-
sének feljavítására  Negruţ u polgár-
mester 1000 leüt és Szabó Gábor al 
ispán 500 leüt adott át a zászlóalj 
parancsnokságának, mely humánus cse 
lebedetről készséggel emlékezünk meg. 

HÍREK. 
Március 27. 

A Magyar Párt közgyűlése. 
A Magyar Part vármegyei tagozatának 
nültkor elmaradt közgyűlése április 
6-ikán d. e. fél  11 órai kezdettel lesz 
meg, a Bukarest-szálló színháztermében. 

Benedek Eleket én Remény ik 
Sándort a P ufi  társaság irodalmi 
nagy dijakkal tüntette ki. A népszerű 
éa kiváló meseíró E'ek apó s a jeles 
költő Beményik méltó kitüntetése díszt 
vet a feltörekvő,  8 hovatovább mind 
szélesebb körben elismerést arató fiaal 
erdélyi magyar irodalomra is. Benedek 
Eleket, ki a napokban tért haza Bu 
dapestről. ez alkalomból az Erdélyi 
Irodalmi Társaság is meleg ünneplésben 
részesítette egy gyűlése sereiében. 

A húsvéti «iámban elhelyezni 
szánt hirdetéseket es egyéb közlemé-
nyeket szíveskedjék mind̂ nu legkésőbb 
-csütörtököd délig hozzsnk juttatni Az 
ilyenkor mu' átkozni szokott nagymérvű 
érdeklődés s a nálunk előálló munka-
torii dás miatt ugyanis a később érkező 
anyag elhelyezésén nem biztosíthatjuk, 
e igy az ünnepi számunkból sajnála ~ 
tunkra kimaradna. 

Oábor napja alkalmából Jodál 
Gábor dmál, az ügyvédi kamara el 
nőkénél ügyvédtársai és más tisztelői, 
jóbarátai közül számosan jelentek meg, 
hogy jókívánságaikat kifejezzék. 

Bolyreigasitás. Lapunk mult 
számából a megalakult városi magyar 
párt intéző bizottságának tagjai kö 
zűl tudósítónk tollkibája folytán  kima-
radt Csiky Albert és Kassay F. l«t 
ván dr. A főszomszédok  közül pedig: 
Gegő Imre és Katona István. 

Halálozás, Váró  Géza dr.-né 
Sárkány  Laura halálhíre'terjedt ei f. 
hó 22 ikén városunkban, mely, bár 
hónapok éta tudtunk betegeskedéséről, 
mégis váratlanul jött. Az élete leg-
szebb borában levő, kedves megjele 
nésfl,  csupa szív és kedély úriasszonyt, 
aki csak ismerte, mindenki szerette 
és sokan ismerték őt az intelligencia 
és falusi  nép körében egyaránt. S*ü 
kebb társasága körében pedig annak 
kedves nLórikátf-ja  sokáig lesz szo-
moruau feledhetetlen.  Nagy részvét 
mellett temették el a szombatfalvi 
családi sírkertben, Férje, Váró Géza 
dr. ügyvéd, 5 gyermeke és nagyszámú 
előkeiő rokonsága gyászolja. 

Fröhlich  Péter post&főtiszt  45 
éves korában f.  hó 24 en reggel, amint 
a megdöbbentő hir hamar elterjesz 
tette, lakásán öngyilkos lett A hely 
színén megjelent h.vatalos bizottság 
már csak a halálesetet állapíthatta 
meg. A tett okát azonban bizonyosan 
megállapítani nem lehet, mert Fröhi ch 
közismerten pontos, lelkiismeretes tiszt 
viselő volt; valószínű, bogy családi 
hajlandóság vitte ra szomorú cseleke 
d»-táre, mert családjában, mint halljuk, 
több hasonló eset is fordult  elő. Nagy 
részvét mellett temették el. 

Ssékelyudvarhelyi  Szabó  György 
malom ui<<jdooos, f.  hó 25 en, 49 éves 
korában, városunkban meghalt. Mmt 
az idevaló ősi, tekintélyes Szabo-csa 
Iád tagja, de mint karakteres, őszinte 
egyéniség is, közbecsQlésben állott. 
Bendkivül nagy részvét mellett te 
mették. 

Id  Ssállasy  József  tekintélyes ko 
rondi kereskedő, f.  bó 23 ikán, 69 
éves korában meghalt. Kiterjedt csa 
Iád gyászolja. < 

Ssállasy  János kereskedő Körön-
dön, 38 éves korában f  hó 22 ikén el-
hunyt. Nagy részvét mellett temették. 

Id.  Ferencs  Lajos 54 éves korá 
ban városunkban elhunyt. Kiterjedt ro 
kcnság gyászolja. 

Seabó  János kőmives 39 éves ko 
rában. f.  ho 26 ikán elhalt. 

Béther  Janika, Retber Frigyes 6 
éves kedves kis fucskája.  f.  hó 26 ikán 
csendeben elhunyt. A szülök fajdalmá 
ban sokan osztoznak részvétükkel. 

A kiállítást rendező bizottság 
Voszka István dr. elnöklete alatt a 
mult vaBárnap délután ujabb népes 
gyűlést tartott. Az elnöa lelkes éa 
6zéleB áttekintésre valló, s egyúttal 
irányvonalakat is megjelölő beszéde 
után ismét alaposan megvitatták a ki-
állitás végleges határidejét. Az a fel-
fogás  alakult ki, hogy a kiállítást fel 
tétlenül ezévi szeptember hóban kell 
megrendezni A más szempontokra is 
kiterjeszkedő alapos vitában résztvet 
tek : a gyűlésen felkérésre  megjelent 
Sz. Szakáts Péter vármegyei magyar 
pártelnök, Huber nyug. szakiskolai 
művezető, N uy János Kelemen La 
jos, Papp Z Endre, Sándor Guszti, 
Gyarmathy IM«&U, Toios Artbur S/i-
getby Déi>es, Vuszka lat vau dr., Bod 
rogi Balázs. Terjedelmére éa jelentő 
Bégére nézve legkiemelkedőbb volt 
azonban a 8z. Szakáts Péter felszóta 
lása. aki honszaa gyakorlati tapaszta 
lataiból leszűrt bö csesaéggei, szakér 
téssel lényegében fogta  m>-g a kér 
déat, 8 alapos útbaigazításokat adott 
a tennivalók tekintetében. (E tékes fel 
szólalását kérésünkre Ő wava foglalta 
utólag írásba, s azt e formájában  kö 
lön közöljük.) A gyűlésen a már meg 
alakult vezetőséget nagyon érdemes 
erőkkel egészítették ki; igy társelnök 
lett még Kelemen Lajos az e-zme tu 
lajdooképpeni kezdeményezője és Papp 
Z Eudre Titkárra megvalasztotiáa 
még HZ agilis F<ló Fere c drt, föpénz 
taros»á ped'g Hubert Endrét. E/.után 
az öcSzes ipartáraui«tok megfelelő  be-
voo&aáról a« any»gi fedezet  ée » propa 
ganda kérdéséről folytattak  meg ala 
pos eszmecserek 

x Teglahaa Bul Regele Ferdi 
aand (Koasuih-u.) 104 szám alatt eladó. 

A saent ferenorendiek  temp-
lomában a műit vasara <p a szépilt 
miséjén Orbán Domokos drné urhö gy 
énekelt. Meleg érzéssel, nyugodt hang 
hordozással, szubtilis előadásával mély 
áhítatot keltett az imádkozókban. A 
különben nem könnyű dalokban az 
imádság erejét, a szivet vérző fájdal 
mat, majd az eltűnt illúziók után el 
lebbeoő szomorú sóhajt drámai fan 
Béggel tolmácsolta. Hálás köszönet 
értei (P.  B—s) 

Hők as egyhás ssolgálatá-
ban. A 8zékeiyudvarbetyi református 
nős az egyház keblitanácsának a fel-
kérése folytán,  szo'gálatukat a legoa 
gyobb készséggel ajánlották fel  önkén 
tes egyházi munk&ra Ezea áldott muoks 
végzésére, meiy a szegényügyet, isxola-
ügyet, templomfigyel  és az ezek körébe 
eső munkát karolja fel:  öt bizottságot 
alakítottak, megfelelő  vezetőséggel és 
mindenik bizottság önállóan végzi a 
keblitanács által megjelölt munkát. Az 
egyház reméli, hogy ezen önkéntes, 
szeretetből fakadó  munkának meg lesz 
a maga á dása. 

Tudósítás. A helybeli Jótékony 
Nőegyesüiet ez uton is értesiti az ügyei 
iránt érdeklődő közönséget, hogy a f. 
hó 22 ére je'zett fiiléroatélyt  dr. Váró 
Gézáoé egyleti tag hirtelen elhunyta 
miatt későbbi időre halasztotta. A csak 
húsvét utáni uj terminusról a veze 
tőség később fogja  a közösséget érte 
siteoi. 

Harangrendelés. A helybeli 
református  egyházközség tudomására 
hozza híveinek, hogy uj harangját meg 
rendélte egy híres olasz haraogöntő 
cégtől. Mivel még a harang rovataiból 
több, mint 25000 leu hátrálékban van 
a híveknél, felkéri  az egvházközség a 
hátrálékos tagokat, hogy fizessék  be a 
kivetett összeget, különben a harangot 
nem tudja kiváltani. 

A Ripp van Winkle pompás 
BÍkerü előadását, talan még az elsőnél 
is zt-ufolt>-bb  ház előtt, a mult szom-
baton isttétel'ék meg ügyaucsak ek 
kora nagy érdeklődés mellett foiyt  le 
a szerdán esti és csütörtök délutáni 
leszállított helyáras előadás is A kö 
zönség mindenik alkalommal melegen 
ünnepelte Peltzer dr. karmestert; a 
zeoéczeket és a már ismertetett p >tn 
dás szereplőket, Valamint Kováts Na 
sít, a ki a kék hegyek szellemének sze 
répát vette át s abban táncával, b̂ jos 
megjelenésével igea jól érvényesült. 

A ..Ssékelykeressturi Jótó 
konyoéln Polgári Tarsaskör" 
márc us ho 20 áu tartotta utolsó nagy 
szabású esteiyét, mely a gátló'körül-
mények dacára is fényesen  sikerült. 
A rendező bizottBág derekas munkát, 
végzett, mert a szezon legkimagaslóbb 
és legsikerültebb műsorát álliiotta 
össze. Gyaliay Domokos, Erdély egyik 
legkiválóbb novella-irója háborús tör 
tecetet olvasott fel,  melyben a székely 
opp gondolkozásának sajátosságát raj 
zoua meg. Göliner Picike pierette , 
klasszikus és magyar táncával a leg 
nagyobb sikert érte el. Székelykeresz 
tur közönsége valóban gyönyörködött 
a fi«tal  táncmüvésznő lebilincselő moz-
dulataiban. Szentmártoni Kálmánná a 
-tőle megszokott művészettel segítette 
elő táucat zongorajátékával. Lőrinczi 
Géza nagy sikerrel szavalta el Tompa 
László néhány versét, a szavalatot 
előszóval Kiss Jáoos képezdei tanár 
látta el. Kiss tanár az erdélyi iroda 
lom támogatására hívta fel  a közönség 
figyelmét.  A Mikszáth Kálmántól idé-
zett gyönyörű és találó hasonlatával 
magával r«gadta a hallgatóságot. Igen 
nsgy hatást ért el „A gong" cmfi  egy 
felvonásos  dráma eiöadasa. Dané Ju 
cika. Sióba Gábor és Nsgy István, a 
műkedvelő tár-uiat legkiválóbb tagjai, 
valóban művészi előadást produkáltak. 
Hitásos és élvezetes pontjai voltak a 
műsornak : kis lánykák „krizántém 
bailett" tánca és a „fonóban"  című 
előkép. Végeze'üi L̂ rmczi István egy-
leti elnök lendületes és nagy tetszést 
kiváltó bezáró beszédében mondott 
köszönetet a aagy közönségnek a párt-
fogásért,  a szepiőknek a si«érért s a 
rendezőknek a fáradozásért.  L lessé 
avoubau a legnagyobb elismerés és 
bála az esyle fáradhatatlan  elnöknőjét 
dr. E ekes Dénesnét, kinek egész lé-
gyén meglátszik a „szép lélek sajátos 
ságának" lehelete : a nemes cél érde-
kében szelíd nyugalommal és szíves 
előzékenységgel — dolgozui, fáradni  —-
ápolni éa Begiteni. A társaskör veze 
tősége hálás köszönetet mond ezúton 

is, ugy a mostani, mint megelőző es-
télyek rendezőinek, valamint azoknak, 
akik adományaikkal as anyagi siker-
hez hozzájárultak 

Soroaási Jelenet. Sajnálatos 
incidensnek voltak a szemtanúi váro-
sunkban hétfőn  déleiő-t 11 óra tájbas 
a piactér sarkán (Dragoman közelében} 
áHók. A sorozásról jövő bikafalvi  le-
gények közül többen összefogózva  és 
énekelve közeledtek, mikor két, való-
színűleg a sorozás alkalmával szolgá-
latra berendelt falusi  csendőr feltartóz-
tatta őket, s a kalxpj k mellett levő 
vörös, fehér,  zöld színű szalag levételét 
követelte. Majd egyiknek a kalapját 
h lekapták, s a mig a többi legénjr 
kivágta m»gát és odább állott, ez egyet 
az egyik csendőr ököllel ütlegelte, sza-
lagját összetépte. Egy detektív közbs-
lépésére, rendőrért mentek, s egy őr-
mester egy rendőrrel csakhamar meg 
is jelent, ezek azonban a csendőröket 
lecsendesítették, kijelentvén hogy sem-
mi utasításuk nincs a magyar színe-
ket viselők eileui eljárásra Igy a ren-
dőrök dicséretesen higgadt, józan fel-
fogása  véget vetett a föltűnést  keltő 
jelenetnek. Mindenesetre sajnos, hogy 
ilyesmik előfordulhainak,  jaisor a ma-
gyar szinek viselésének jogáról is több-
ször hallottunk Ígéreteket, s jÓl emlék-
szünk, bogy a Florescu minisztert ün-
neplő népgyűlés alkalmával hivatalosan 
berendelt falusi  lakosság is annak ide-
jén ilyen színű zászlók aiatt vonulha-
tott fel. 

A Polgári Önképsőkör asini 
előadaaa. Husvet masodnapiáa este 
8 órakor a Bukarest-szálló színház-
termében Z  ahy Lajosnak a „Süt a 
nap" ciaü vígjátékát adja elő a Pal-
gári Öaképzőkör műkedvelő gárdája. 
Zilithy Lajosnak e többször jutalma* 
?0't darabja a háború utáni idők fa-
lusi életét mutatja be, s mindenütt, 
a bol eddig bemutatásra került, a kö-
zönség o-8tatlan töt8?ését ayerte el. 
A régi kipróbált műkedvelők mellett 
sok uj szereplőt vounltat fel  az egye 
t-ület egilis vigalmi bizottsaga, kiknek 
a szinptdoa való megjelenése egészen 
újságszámba megy B minden valószi* 
nüség szerint, sok érte tas uj taggal 
fogja  szaporítani a már most is erős 
műkedvelő gárdát. Jegyek az esélyre 
hétfőtől  kezdve a Konyvoyoada R -T. 
üzlethelyiségében válthatók, húsvét 
első és másodnapján d. e. 11—1 óra 
között ped'g a Bukarest kávéházban 
Uagár József  pénztárosnál. 

Oaadasági előadások. Az Ud-
varhelyvarmegyei Gazdasagi Egyesület 
— mint már előbb jeleziük — na-
gyon üdvös munkába kezdett: már-
ciua 14 én megkezdette gazdasági elő-
adásainak sorozatát vármegyénkben. 
Edd>g a bükülifi  felsőjáráBban  Z t̂eía 
kán, Bethleofalván  és Kadic»falváii 
voltak ilyen előadások. Zatelakáa 
Illat ky M klós gazdasági egyieti titkár 
a foidoek  intenzivebb ta (Íveléséről, 
Hartw g István dr. körorvos pedig a 
lüdOvéoa leküzdéséről tartott szakszeri 
előadást. Az előadóknak Kádár Adolf 
jegyző mondott a lakosság nevebea 
hálás köszönetet. B t̂hlenfalván  és Ka 
d Cáfalván  az előadásokat a kath. nép-
fZövet8ég  keret-ben tartották meg, 
amelynek vezetősége Kakucs F reno 
plébános, 0 áh Imre és Mihály János 
népsi. elnökökkel az éléa ga?d<g éa 
változatos prográaimról gondoskodott 
• mintegy ünneppé avatta az előadá-
sokat. Mindkét helyen az ifjúsági  ének-
kar szop énekeket adott elő, az ifjak 
költeményeket szavaltak, előadókat 
pedig H'atky Miklós, Hartwig István 
dr. es Biró Lijos szerepeitek. Hiatky 
Miklós az okszerű gazdálkodásról, 
Hartwig István dr. a csecsemőápolás-
ról és Biró Lajos tanár a daUutiurá-
ról tartottak nagy figyelemmel  hallga-
tott előadásOKat. Mndkét helyen as 
előadóknak Kakmcs Ferenc p'ebános 
mondott köszönetet. Kívánatos volna, 
hogy a vármegye minél több községé-
ben tartsanak ilyea közbasznu elő-
adásokat 

Uj ipartalap városunkban. As 
E'ső geptegiaés csernyi- cegbxfgy 
zése a törvénysKékuél 272—1926/2. 
szám alatt megtörtént. A cég neve: 
Novak Dávid & C»<np Príma fabnes 
de c rsimda fi  ţig ă cu putere mecia-
nică. Varosuuk fej  ődésére és építkező-
seioek o c iobbá tételére ez oagy fon-
tosaággal bir. A nagyszabású vállalat 
üzemi berendezése a legm gasabb igé-
nyekuek megfelel  és villauyeró hajtásra 
van felszereive.  A gyár üzeme április 
hó elején indul meg. 



Megkezdődött az olcsó 
h ú s v é t i v á s á r HIRSCH RUDOLF divatüz le tében. 

1 m. liliom-vászon . . 
1 m. divat mosó delén 
1 m. mosó marokin 

60 L. 
50 L. 
70 L 1 

1 m. dttplaszéles női szövet . . . . . . . 120 L. 
1 pár divatos finom  női azsuros harisnya. . 90 L. 
Prima férfi  gnmmikabát 1000 h. 

<Kagy választék bet- és Külföldi férfi  szövsíeKben, kalapodban és mindenféle 
. divatciKKben. ^ ' 

Harangazenteléa. Szentegyhá- t 
rasfaiu  hivei bét uj harangot rendel-
tek a HAoig cégtől. A wegérkezett ha< 
rangokat városunkban Pál Istváu pá-
pai preiátus, kerületi fóesperes  ezen 
telte fel  f.  hó 25 én. Feiaztnteléa után 
a harangokat ha'/aaz&ilitottab és szep 
ünnepség keretében helyezték fel  a 
toronyba. 

Bseretetvendégeég. A helybeli 
ref.  «̂ ybézfcözbfrg  női 6»mjöveteiebet 
rendező bizottsága f.  é»i április 4-£n, 
azaz húsvét vasárnapján d. u 5—8 
éráig teadélutant retdez a ref  kollé 
gmm kooviktnsi. helyiségeiben. Erre 
»z összejövetelre, a ctelyuek célja a 
hivek közti lelki kapcsolat kimélytpse, 
a felebaráti  szeretet éa érzés ápolása, 
az egymás megbecsülése, szeretettel 
biv meg mindenkit a rendezóbizott 
eát?. Lesz tea, kávé, sütemény és tom 
bolajáték. fii  eszük, hogy o régóta hi 
ányzé és ezukafg-a  egymáshoz közele 
dés városunk lámdalm&ban megér-
tésre fog  találni és a feltámadás  fin 
népén nagyon sokaa lesznek, akik szó-
rakozási helyfii  ezt a nemes célú ösz-
szejövetelt fogják  választani. (Cs. ti) 

A Polg&ri-kör Temetkezési 
Együttléte értesíti tagjait ho'gy né-
hai Froh ich Peter tag után a bttize 
tési idő V&aárntp d. e. 10—12 6s d 
u. 3—5 ig Mindenki hozza magával 
a tagsági igazolványa számát. 

Koszorumegváltás cimén dr. 
Váró Öezane temetése alkalmából 
Kálmán József  dr &00 leüt adományo 
zott a heiyneli Jotékoty Nőegyestilet 
oek. — Usyane cmen és alsaiomból 
M-tea Jatiosné Szentmarjay Margit 
urnA 300 leüt edott át jótékony célra 
szerkesztőségünknek. Ezt az összeget 
ez nten a Jotékony. Nőegyesi)leihez 
jut<at'uk. 

A kereskedelmi és iparka-
mara közleménye. Az 1926 epri 
lia 17—26 kozott tartandó Budapesti 
Nemzetközt Vásárnak a vásárral Kap 
oo'a'oa kedvezmények igénybeveheté 
sére nélkülözhetetlenül szükséges iga 
zolványai a tg-mur» şi kereskedelmi 
és iparkamarához megérkeztek A ka 
mara titkári hivatalában drb ként 150 
leuert kapható vásárigazolványok a 
kam»ra székhelyén kívül lakók részére 
kívánságra postán is megküldhetök, 
de előzetesen beküldendő a kamara 
cémére az igazolvány ára és a meg-
felelő  ajánlott levél portó. 

A , gaxd&köaönség figyel-
lilébe! O ou gaioit, garsntaitan aranka 
mente» lucerna éa lóheremag, dugbagy 
ma rép»magok, u. m. ecbendoiá vő 
rösmamut, to ábbá fűmag  kapható bár 
miiy mennyiségben a helyi „Hangya" 
szövetkeze ben. Mindenki igyekezzék 
szükségletét idejekorán beszerezni. 

Beretvás pasztilla a legmakacsabb fejfájást  is elmulasztja. 
Erdélyi mehessek gyűlése. 

Az Eideiyrészi Mehesz Egyesület né-
hány napja tartoaa meg folyó  évi köz 
gyűlését br. Jósika Gábor elnöklete 
alatt Kolozsváron. A kúgyülésen Tö-
rök Bálint főtitkár  számolt be az 
egyesületnek működéséről. 1925 ben 
az egyesület egy mebeazett kosgreaz 
azust, két vándorgyűlést, egy mehé 
szett kiállítást (Koiozsvárou) es egy 
méhészeti tanfolyamot  rendezett, s a 
szakismereteket terje-ztette a Méhe 
szeti Közlöny utján. Sasodaiu tévé-
kenyaege következtében a tagoa számi 
a ifcüit  évben mintegy télezerrel sza 
porudott. A tisztikar megbízatása le-
járván, a közgyűlés a következő öt 
esztendőre m g választotta éiuökneü : 
br. Joaika Gábort, aieloö&okneü vá 
laszt&ttak: László Mártou dr. és Ki-
csid Géza, főutkárnau  : TőrOa Baunt, 
titaarnak : Ambrus Dezső. A kozgytí-
iés után elismerés meiiett került be 
mutatá-ra Lakatos Tivadar udvarhely 
vármegyei mehé zegyesületi elnöknek 
„Hargita" kaptárja. 

A gazdakörök eserveséaéről 
és vezeteserÖl címen N gy E-üre dr. 
toiiabsi egy 80 oidalra terjedő mu«fca 
jelent meg az Erdélyi Gazdasági Egy 
let kiaűasaban, mneiy mű tajeaozuta 
sul szoigál a falusi  nfp  szervezésere és 
vezeteeére hivatott egyénén szamara. 
Magában foglalja  mindazon tudnivaló 
kai és uyomiatványmiutakat, amelyek 
a gazdakOrOk azervezéaehez, m gala 
kútárához és működéséhez sztiksege 
sen. A fűzet  ára 10 ieu. Megrendül-
hető az E G. E. titkári hivatalában 
Cluj—Kolozsvár, Attil» utca 10. sz. 

Öngyilkos lett a szökött ka-
tona. F. nó 17 én a paiajdi vat>u<.-
auomástol néhány száz meternţire a 
sineken fekve,  Összeroncsoli fejjel  hol 
tan találtak egy fatál  embert. A hely 
színért) kiszállott birÓBági b zottsag 
megállapította, hogy a szerei,esetlenül 
járt ember Kalányos Laszlo 21 évea 
alaósófalvi  lábos, szöüött katona, a ki 
ellen szökése miatt már elfogató  pa-
rancs ÍB volt kiadva, s aki ilyen mo 
don követett el ötgyiUosaágOt. Eaert 
az emiitett napon kora hüjoalbao a 
sínekre feküdt.  Az öngyilao-aag két 
ségtelen szándéka a körülményekből, 
kű önösen a test fekvéséből  voit meg 
állap:th»tó, amennyiben Kalányos Lasz 
ló a fejét  helyezte » smekre, m g a 
test többi része kifelé  feküd 

Piaci Arak. A bu/a 130—140 
rozs 105—115 árpa 90-95 zab 50— 
65, tengeri 70—82, burtfouva  25 - 32, 
bükköny 110—120 Ieu tékánbint. 

x Egy jó családból való tanuló 
leáayt aerrs uouann boiepéssel Binder 
I. utóda kainp- és divatáru üzlete. 

x  A legszebb gyümölcsfa* 
takaritasi uuuKâKit vgava es ve-
zetem, s tMr itok is. Úgyszintén oálHm 
eladok: 100 kötet Jókai M k«záth 
őHSze» müvei. 18 bö etea Pahas lexi-
kon E-vai ŝ Fraukl'n lexiKon Horoza 
tai. D mater Dj aokos Mugeni. 
Jud. 0 lorbe u. 

x ÁUomastél 4 km. 70 öl fa 
elndó, ab t rdo 8U0 leuért. C m a ki 
adóbaQ 

x Szekrények, kredencek ágyak, 
divánvoK túKrok síb. eladok. Cím a 
kiadóbto. 

x Négy polgári iskolát vég-
zett le&uv azokat felveszek  USZtÜZ-
letembe: F^bisn József. 

x Laoernamag, arankamentes, 
Str. P mcip sa lea a (Eötvös U'ca) 6 
sz, a e'adn. 

x Üslethelyiség kiadó Str. Pr. 
Elisaheia (Be ö ea-u.) 13 szám alatt a 
G a'z há'b̂ n. 

MKÚr> a üonyvnyoinfia  Beiavfiu)  t&raaaág 
i - Ortorhoír—-ţnAlepi» ndvarlteiţ 

Értesítés. 
Igen tisztelt vevSim és as érdek-

lődő ködtnaég asivea figyelmét  van 
B t r a m i u ismételten felhív  al a ma! 
legkényesebb igényeket ia kielégítő 

moly kár elleni 
megóvó intézetemre 
ahol tOz ás betörés elleni biz-
tosítás MelleH, «sekély díjössze-
gért elvállalok nyárira szőrméket, 
kűlőnbSző téli ruhákat perzsa és más-
fajta  szőnyegeket melykár ellen. 

Kérem tehát saját jól felfogott  ér-
dekSkbea szíves pártfogásukat. 

Ne maiassza el senki szőrme és 
téliruha darabjait hozzám megóvásba 

Szíves támogatást kér, 
teljes tisztelettel: 

Kassay F. Domokos 
szfies. 

Bnl. Reg. Ferdinánd (Kossnth-n.) 20. 

Lakások t a k a r í t á s á t elvállalom» 
fehérnemű-mosást  háznál és laki-

somon is végzek. Cm a kiadóhiva-
talban. ' 
Bátorodott szoba 2 személy 
részérc kiadó. Ugyanott teljes 
ellátás is kapható. Piaţa Re-
gina Maria (Piactér) Konefr-

ndrar. 

Egy Sch el-féle  gyapjafés&lfi  és egy 
10 HP Benc-motor 800 as csépi«-

szekrénnyel eladó. Hadnagy Jáner 
Odor kein, Str. Andrei ttnrâşai 
(Solymos8y-ntca). 

Strada Cloşca (Attila-utca) 
10 és 13 száma ház kerttel 

E L A B A . 
Értekezni ugyanott lehet 

Ministerul Justiţiei 
Comisiunea de naturalizări 

Conform  art. 23 d<n legea privitoare 
ia dobândirea şi pierderea nationali-
'ăţii române, se publică urnă oarea 
cerere de naturalizare, npre ştuuţt 
acelora cari ar voi fă  f»că  vreo !«-
<â spinare, potrivit dispoziţ anilor art. 
23 d'D zisa lege. 
".! - i i » - • ... _, • . i 

. Domnule Ministru, 
Subaemohtul P»pp Ẑ kor E dre su-
pus maghiar, actualmente domiciliat îz 
oraşul Odorheiu, ca cel m<ti profund 
rebpect vin a vă raga t>& binevoiţi 
a-mi aproba c-'ă^nia romai á cn 
dispensa de stagiu, conform  art. 9 
d>n legea pentru pierderea şi do-
bâadirea crţ ooalHăţ i roa âue şi vă 
rog a lua î > coxsidemţ uae şi a avea 
îu vedere U' mă oarele: 

M'am i ă cu î < anul 1900 în Arad 
şi an d<imicn>at în Odorhem până lf> 
ni u' 1921 când am fost  silit fă  piele 
î U'igarie nude am studiat aed eiră 
ş pă mţii mei PUotc«tăţ ni români după 
cum se constată din a ă uratele acte. 

Iotorrâudu mă din Ungaria ca 
paa port maghiar aunt considerat ca 
Btiă n. 

Vă rugăii eă binevoiţi a dispune. 
Cu prfund  respect 

I*») Papp Za kor Endre* 

Halié! Apr. 30-ig. „10% árkedvezmény" Halló! Ápr. 30-ig. 
Az Első géptégla és cserépgyár ajánl régi és uj méretű falazó  géptéglát, hódfarkú  és hornyolt tetőfedő  cserepet a 
legjobb kivitelben — Tégla- és cserépszállitásra már most fogadunk  el megrendeléseket, hogy a n. é. közönséget 
idejében kielégíthessük. — Kedvező olcsó árakat adunk azoknak, kik április 30 ig megrendelésüket megteszik, hogy 

üzemünket mindjárt a maximális termelésre beállíthassuk. ==============1======= 
K - a l ö n á r k e d v e z m é n y t i s z t v i s e l ő k n e k : ! "VB 

Ajánlunk nagyon szép vUlaszerü épületeket teljesen készen, elsőrangú kivitelben, 2 vagy 3 szoba, konyha, fürdő-
szoba, kényelmes veranda- és előszobával, pincével stb modern beosztással 170 00 leutól felfelé. 

Kész terveket készséggel bemutatunk. 
Prima fabrica  de că-ăm dâ şi ţiglă ca putere mechanică 

Nóvák Dávid & Comp. Első géptégla és cserépgyár Odorheiu. 



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

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

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

1 N ? 1 T A B E . 
Prima Fabrică de Piele S. A Odor be lu 

«re onoare a îurita pe D-nii acţionari 1» 

adunarea ordonară 
pe anul VIII. 

«»ae va ţinea Mercuri, la 7 Aprilie a c. 
u. ta. ia 11 ere, iu localni fabricai  a S. A. 

ProfAni 
1. Raportul Direcţiune) asupra asnlai 1925, 

prezentarea cootniui de gestiune propa 
serea ref.  la reparflsarea  câş igului şi ra 
pertnl eomisiaael de sapravpgbtare. 

% A ae hol ari asupra întrebai i ţ&rii profitá-
lni net, cam şl asupra desărcinării es esto 
* se da Dirctţiunei şi Comiiiunei de snpra 
awfhiare. 

S. Modificarea  § alai 3 şi 8 din itatateie. 
4. Alegerea preşedintelui ta Comisianea de 

ftapraveghiare. 
i». Desbaterea propunerilor eventuale, cari 

tont a se aduce la euorş'itţ» Direcţiune! 
îa scris cu 7 zile înainte de adunare. 

Acţionarul, care vorşte şă ia parte la 
*4*s&re are a depune acţ'nmie «ale centra 
fomii  îa cancelaria S A Pielărie cel mai 
tárain până la 6 Apr. 1926 orele 12 dn si. 

Orotnl de gestmoe controla de Comisia-
Ma de sapraveghisre, împreură ca raportai 
referitor,  «ani pase la vedere publică îa can-
celaria S. A Pie'ărlft 

Oderbeiu, la 26 Martie 1926. 
Direcţiunea. 

M e g h í v ó . 
Az Elad fcékelyudvarhelyi  Bőrgyár R.-t 
t. évi Április 7 én. szerdán d e. 11 érabor a 

fyiri  iroda helyiségében megtartandó 
VNMk évf 

rendes közgyűlésére 
a t. részvényeseket tisztelettel meghívja. 

Tárgysorozat: 
1. As igazgatósig jelentése' az 1925 évi üzlet-

évrél, a zárszámadás előterjesztése, a nye-
reség felosztására  vonatkozó indítvány és 

" a felügyelő-bizottság  jelentése. 
2 Jüatárosathosata] a tinta nyereség bová-

ferditása,  vnlamint as igazgatóság és fel-
tgyelö-bisottsig részére ada&dó felment-
vény tárgyában. 

9, As alapszabályok 3 és 8-ik fi-afcak  módo-
sítása 

4. FeltgyeB-blzettsigi élnék váUsztása. 
5. Esetleges iaditványok tárgyalása, melyek a 

közgyűlés elitt 7 nappal az igazgatóság-
nak írásban bejelentondSk. 

k köggyftléien  rétstvensi bírónő részvé-
nyes tartozik részvényeit legíséeöbb 1926 évi 
Április 6-ín déli 12 óráig a gyári iroda pénz-
táránál elismervény ellenében letenni 

A felügyelő  bizottság által megvizsgált 
zárai imádás, az arra vonatkozó jelentéssel, a 
gyár irodahelyiségében itöz?zem!éi e van bitévé. 

Az Igazgatóság. 

Taxi. 
Személyautó-fuvarozást  vál-
lalok bárhová, kényelmes 
•• kiszolgálással = = 

fzabó István 
Odorheiu—Székelyudvarhely 

LStr. Pr. Mircee (Petöfl-u)  28 

JA* íÜL« "We 
cséplőkre 

rendeléseket 
már most veszünk 

előjegyzésbe két évi részlet-
fizetés  mellett. Szállítunk 

azonkívül motorokat, 
lokomobilokat, 

tractorokat 
stb stb. 

„ G é p v á s á r " 
Brassó, Kapu-utca 43. Értesíteni k ívánom a 

helybel i és v idéki kft-
aénséget , hogy a i n l y o s 
közgazdasági h e l y z e t 
nyomtfss  hftvetkeztében 
a megszűnt Orbán. Nagy 
és Tamás eégből barát* 
Mlgesan n i l í p l c m és mtt* 
h e l y e m e t ige ig ienesen 
Strada Pr lntn l Xoeolae 
(Árpád-a.) 18 sz. a- ttn> 
á i l é a n veze tem K é r e m 
igen t< rendelő imet , 
hogy nj he lyze temben 
is támogatn i sz ívesked-
jenek, igyekezni fogok 
igényelhet fokozottabb 
m é i t é k b e n k i e i égUMU 
Ezután a vidéki  megrende-
léseket  a  hetivásárok  alkal-
mával  sátramban a legna 
gyobb készséggel  veszem fel. 

W a g y j á n o s 
eipésxsmeater. 

Cséplőgép eladó. 
Hofherr-fóle  cséplőgép 800-as, 
Benzin Lux-motor 8-as és föl-
** ^ szerelés. && ^ 
Odorheiu — Udvarhely ni egye 
Vlahiţa—Szentegy házasfalu 

Soós. 
Szabadkézből eladó egy 
teljesen jó karban lévő ben-
zines cseplőgarnltura. 
Értekezni lehet dr. Kassay 

és dr. Pál ügyvédeknél. 
Kk*cheis-féle 

pléhmegmunkáfógépek 
amig a készlet tart. 

Képviselet Erdély részére: 
„Gépírását*" 

Brassó, Kapu-utca 43. szám. 

Invitarea 
Valorizarea de Fructe şl Fierberii 

Centrală de Spirtuoase S. A. în 0dopbeiu 
ţ se în zua de 15 Appilie 1926 
la oara 5 d. m. îu csucelana firmei 
SzdîiSsî 

adunarea generală 
la care invită t cţ>onarii pe aceasta cala. 

Program: 
1. Deschiderea sdmărei constatare ia 

privinţă da numer suficient. 
2. K-poru1 Consiiuu ui do Adaisietra 

ţa şi al Comitetului de 8upraveg 
biere. Constatarea bilanţului. Ab 
solvare. 

3. Propunerii. 
Direcţiunea. 

—̂ 'i ••' •• — — — i ,i 

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

férfi  szabó Üzletemet 
Bal. Regele Ferdinánd (Kossnth-a.) 
19 szám alatt megnyitottam. Készítek 
a legújabb divat szerint elsfreadS 
•Hfayiket,  férfi  nüiákat; vállalok 
javítást, vasalást jutányos árban 
A nagyérdenifi  kSzonség szives párt* 

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

férfiszabó. 

-A— 

Uj cipóUzlet. 
Str. Principesa Elisabeta (Bethlen-u) 

: 18. szám alatt ftnálló  : 

c i p ő ü z i e t e t 
nyitottan, vállalok mindenfajta  férfi 

női- és gyermekcipő-készítést 
SioM iraki Megbízható munka! 
Pártfogást  kér: RáCZ JÓZSef 

lábbeÜhéaaHÖ. 

Kost jelest meg 

Gyerkes Mihály: 

Népművelés 
Vezérkönyve» 

kulturális, gazdasági szerve-
zések otmutatája; alapszabály-
tervezettel és „KULTÜRHÁZ"-
épitési rajzokkal. Ar» posta-
t dijjal egyfitt  110 les. > 
-.-.-. — Heg-rendelési d m : "' 1 l l T r T r • 

„Tanítók Lapja" kiadóhivatala 
Odorheiu. 

Dela perceptoretnî oraşului Odorheiu. 
P n b l l o a ţ i n n c . 

Sast obligaţi toţi contribuabili 
orsşu ui fă  p ăţească dările ta restanţă 
la Perceptoratul oraşului camera No: 
1 îa termán de 10 ssile sub sarci*& 
de «iţecuţ'une. 

OJorhein r. t. város adóhivatalától. 
Hirdetmény. 

tVbitatnak Odorheiu város ösz-
szfs  ad fi'.esöi,  hogy 1926 évi vároei-
adójukat 10 nap alatt, végrehajtás terhe 
mellett a várnsi adáhivátai l-es sziato 
heiyî gébsa átessék be. 

Odorheiu, 1? 24 Martie 1926. 
^ Ş̂ f  de birou: 

Lakatex. 

Zetelakán, a csendőrség által 
lakott, S szoba, konyha pin-
céből &Uó kőház, szép gyü-
mölcsös kerttel eladó. Érte-
kezhetni Jotiál Gábor dr. 

Qgyvéddel 

2000 pár 
férfi",  női- és gyermekcipő 

— érkezett a =========== 

„TURUL" ciporaktárba. 
ODOBHEIV 

Bal. Reg. Ferdinánd (Kossuth-utca) 9. sz. 

üz ország táracly riszfie Vállalod személyszállítást antíVat: ifj. BarKíczy Albert. 

Naponta 
friss  teavaj, hámozott sárgaborsó és mindennemű száraz főze^ 
lék, paradicsom és másfajta  konzervék, sajtok, csokoládé 
különlegességek HIRSCH IGNÁC füszerkereskedőnél  kaphatók. 
• Angol teákban nagy választék. 


