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A kormányalakításra 
való királyi megbízatást — amint ezt 
a mait héten, a különböző ellentmondó 
kombinációk közt is legvalószínűbb es 
hetőségünek mondottak — : Averescu 
tábornok, volt miniszterelnök, a román 
néppárt vezére kapta. A megbízás ha-
marosan teljesítve is volt, amennyiben 
Averescu szinte percek alatt elkészí-
tette a miniszterek lÍBtáját s ennek 
alapján a király az uj kormányt azón-
nal ki is nevezte. 

Négy évi kormányzás után távo-
zik tehát az ország éléről az a Bratianu 
és az a liberális kormány, amelynek 
belpolitikája, ténykedései annyiszor ad-
tak okot a magyarságnak a keserű, fel-
jajdulásra. Hogy ezt a sok keserűséget 
az utóbbi hónapok békülékenyebb han-
gulata, paktumos kapcsolatai feledtetni 
nem tudhatták, az is kétségtelen. Mind-
ezekről azonban a végleges és részre-
hajlatlan mérleget elkészíthetni csak a 
történelem ha fogja. 

Az uj kormánnyal szemben való 
várakozó álláspontunkat — azonkívül, 
hogy Averacu volt az, akinek korábbi 
kormányzata alatt még a legtöbb meg-
értő szándékot tapasztalhattuk — 
egyelőre két főbb  szempont befolyá-
solhatja, determinálhatja. Az egyik a 
csúcsai paktum, amelyben először ta-
láltak a mi jogos kisebbségi igényeink 
megértő s megközelítően igazságos mél-
tánylásra. Ennek a paktumnak az ér 
vényben létele az utóbbi politikai orien-
tációk, kapcsolatkeresések folytán 
ugyan kétségessé vált. Ezzel szemben 
azonban bizonyos az, hogy már annak 
idején való megkötése alkalmával fel-
tételesen — az Averescuék kormányra 
jutása esetére kombinált érvényesség 
gel — kötötték meg, amely előfeltétel 
tehát tulajdonképpen csak éppen most 
következett volna be. S hogy ennek az 
érvénybelépésnek a lehetősége megvan, 
az meg kétségtelenül igaíolédik az 
Averescu párt két illetékes vezető em-
berének a sajtóban már megjelent, erre 
vonatkozó pozitiv nyilatkozataival. Ezek 
mellől már csak a magyar párt köz-
ponti vezetőségének vonatkozó nyilat-
kozata hiányzik, hogy kétségtelen bi-
zonyosságunk legyen a csúcsai paktum 
feléledéséről,  helyesebben: érvénybe 
lépéséről! 

Végül a második és pedig szintén 
riménytkeltő jelenség : néhány tekin-
télyes erdélyi politikusnak a kormány 
tagjai közt vaió helyetfoglalása.  Ezek, 
mint Goga, Groza Péter, Goldis és 
Lupeş János Erdély politikai és kul-
turális életében eddig is kiválóan szá-
mottevő tényezék voltak s mint ilye-
nek : széles körben ismeretesek. A két 
előbbinek pedig miniszteri állásban is 
volt alkalma, hogy az annyira külön-
leges . erdélyi szellem összetételének, 
igényeinek ismeretéről, s megértő jóin-
dulatáról már korábban is tanúságot te-
gyen. Mindaz, amit idáig tapasztaltunk 
róluk 8 Gogának az igazságosságra, a 
közéleti tisztaságra vonatkozólag leg-
utóbb tett nyilatkozata, biztatást nyújt, 
hogy reménykedéssel tekintsünk a ro-
mániai magyar kisebbség jobb jö-
vője elé 1 

Az uj kormány névsora különben 
a következő: 

Miniszterelnök: Averescu tábor-
nok. Külügymin. : Mitilineu I. Belügy: 
Goga Octavian. Pénzügy : Jon Lepa-
datu. Vallásügy : Goldis László. Köz-
oktatásügy : P. T. Negulescu. Földmi-
velésügy : Garoflid.  Igazságügy : Cu-
dalbu . Ipar- és kereskedelem ügy : Co-
anda tábornok. Közlekedésügy : Vale-
ana tábornok. Közmunkaügy: Jon 

Petrovici. Népjóléti: Trancu Jasi. Köz-
egészségügy : Lupîş dr. Hadügy : Mir 
cescu tábornok. Erdélyi miniszter : 
Groza Péter. Bukovinai min.: Dori 
Popovici. Besszarábiai min. : Sergie 
Nitza. Szenátori beszámoló.* 

Az igazság 
diadalát hirdető gyönyörű ünnepre kon-
dulnak a templomok harangjai. Örö 
mének, alleluja tölti be az Isten házá-
nak boltíves falait.  Húsvét van. Az 
igazságnak reményt keltő, hitet élesztő, 
uj életet hirdető diadalmas ünnepe. 

Ébred a nagytermészet is. Uj rü-
gyek fakadnak  a régi hajtásokon. Zörgő 
madárdal tölti be a levegő eget. A 
meggyötört, a megkínzott emberi sziv 
is- Te Deumra dobban, mert ime a 
nagypéntek komorsága, velőket rázó 
fájdalma,  égbe kiáltó igazságtalansága 
után itt vau a diadalnak, az igazság 
győzelmének ragyogó, fényes  ünnepe. 

Az igazságért szomjúhozó lelkek-
nek lokszor véres kálváriát kell jár-
mok, amig igazságuk győzedelmeskedik. 
A törvénytisztelőinek s az igazságnak 
legnagyobb mestere : Jézus Krisztus is 
végig járta a kálváriának tövises út-
ját; az igazságért elszenvedte a ke-
reszthalált is, de feltámadásával  meg-
bizonyította, hogy sz igazságot csak 
ideig-óráig lehet elnyomni, de megsem-
misíteni nem lehet sohasem. 

Sokat szenvedett fajunk,  sokat sa-
nyargatott népünk is már régi idő óta 
járja a golgotha tövises útját... Isteni 
és emberi jogait hányszor sárba ta-
posták, fájdalmát,  önérzetét hányszor 
kigúnyolták, igazságát hányszor meg-
tépázták és arcul ülötték, de azért él 
B a nagypénteki fájdalmak  közepatte 
növekedik és erősödik, mint a pálma 
a terhek súlya alatt. 

A mi husvétunk még nincs itt; a 
mi örömünnepünk még nem követke-
zett el, mi még a böjtnek összeszedett 
ségre, magunkba-szállásra figyelmeztető 
napjait éljük, de már Képünk vezérei 
a gyalázkodások, a csufoiódások  köze-
pette is krisztusi türelemmel' készít-
getik a mi diadalunknak, a mi győ-
zelmünknek is az útját. Krisztus kö-
vetkezetesen haladt a maga célja felé, 
tanítványai követték őt,„bár azok kö-
zött is akadt egy Júdás, de ez az igaz-
ságot útjában nem tudta feltartóztatni, 
hanem az igazság söpörte el ót. A 
krisztusi igazság, bár szenvedések árán 
is, de végre fényes  győzelmet aratott. 

Mi is, népünknek közkatonái, fegyel-
mezett lélekkel kövessük vezéreinket. 
Ha még nem telt volna be a szenve-
dések pohara, a fájdalmakat,  a meg-
próbáltatásokat türjük és viseljük együt-
tesen, hogy egyek lévén a szenvedé-
sekben, majd egyek lehessünk a reánk 
is előbb-utóbb elkövetkező diadalün-
nepben, a népek jogait meghozó hús-
vétban, az elnyomott igazság feltáma-
dásának győzelmes, örömteljes ünnepé-
ben. 

T. Polgártársak! 
Atyámfiai  — Testvéreim! 

Fokozott adóbehajtás kezdő-
dik az ünnepek után, tekintettel arra, 
hogy az államnak a megnövekedettrki-
adásokkal szemben minden egyes ese-
dékes befizetésre  sürgős szüksége van. 
Ennek értelmében a helybeli állami 
adóhivatal az eddigi kettő helyett négy 
adóvégrehajtó tisztviselőt küldött ki, 
illetve bízott meg az adók s egyéb ál-
lami tartozások beszedésével. E tisztvi-
selők : Katona Mózes, Bardócz Zoltán, 
Körtvélyfáy  János és Kiss Gergely, 
akik az ünnepek letelte után azonnal 
megkezdik megbízatásuk teljesítését. 

A legfőbb  népjog a népnek saját 
kormányzására, ügyeinek intézésére be-
folyni,  résztvenni azoknak a törvények-
nek alkotásában, amelyek szerint a 
kormányzásnak mennie kell. Ez az ön-
joguság, önkormányzat, nemzeti auto-
nómia, amelyet a nemzetnek nem más 
valaki ad, hanem amit a nemzet ön-
magától bir, da gyakorlásának módját 
a célszerűség szerint határozza meg. 

Öaök a törvényhozásban való kép-
viselésükre a letelt ciklusra engem vá-
lasztottak volt meg, azzal engem bíz-
tak voit meg és erről a képviseletről 
akarnék most az alkotmányos kívánal-
maknak is megfelelőleg  egy két sorban 
beszámolni. Szánjanak ennek türelem-
mel való elolvasására egy-két percet. 

Kezdem elülről. 
Udvarhelyvármegye közönsége 1922. 

évi március 10-én 1409 szavazattal 
szemben 4278 szavazattal szenátorrá 
választván, azóta Udvarhelyvármegyét 
a törvényhozás szenátusában én képvi-
seltem egész a szenátus feloszlásáig. 

0!y érdekes módon jutottam a 
mandátumhoz, hegy srről érdemes szó-
lani még most is, amikor az lejárt. 

Nem találván senkit.' aki vállalta 
volna a jelöltséget, a figyelem  felém 
fordult.  Én pedig egész meglepődve sza-
badkoztam ellene, kijelentvén, hogyha 
minden küzdelem nélkül egészen ké 
szen hoznák és tennék a kezembe, még 
akkor sem fogadnám  el. De ekkor elő-
kelő hslyről kemény hang zúgott fe-
lém, hogy ne vonakodjam oda menni, 
ahol az én püspököm is és a felszólaló 
püspöke is van, hanem tartsam köte 
lességemnek vállalkozni. Amire én nem 
örömmel, de egész konsternálódva je-
lentettem ki, hogy ha kötelességem, az 
elől nem térek ki, vállalom. É3 a je-
lölök az ügyet lelkes fáradozással  és 
nagy küzdelemmel sikerre is juttatták. 
Hálás köszönet ezért most is egytől 
egyig nekik. 

Jelölteink a választáskor mind 
visszavettetvén, pártunk részéről egye-
dül engem sikerült az előbb említett 
eredménnyel megválasztani, és igy az 
én feladatom  lett a tőrvényhozás há-
zában a magyarság nevében nyilváno-
san megtenni azt a nyilatkozatot, amely 
a magyarság lojális érzelmeinek kife-
jezése mellett kijelenti, hogy bár a vá-
lasztás alkalmából a magyarsággal szem-
ben elkövetett visszaélések miatt in-
dokoltnak látszanék a parlamentből való 
távolmaradásom, de mégis a magyar-
sággal szemben hangoztatott vádak nyilt 
cáfolatául  bentmaradok és kötelessé-
gemet teljesítem. 

Ezt a nyilatkozatot március 28-án 
olvastam fel.  Magyar nyelven akartam, 
de az elnök csakis románul engedte. 

Bár kényszerhelyzetben mentem 
bele a mandátum vállalásába, de teljes 
kötelességérzéssel abban a vélekedés-
ben, hogy tudok is valamit tenni; ab-
ban a feltevésben,  hogy talán különle-
ges helyzetemre való tekintetből ma-
gyarul szólhatok. Azonban magyarul 
nem szólhatván, hallgatásra voltam 
utalva. De azért eljártam az ülésekre 
oly szorgalmasan, hogy szorgalmasab-

ban alig valaki; és ha nem is szólal-
hattam fel  a román nyelv nem beszé-
lése miatt, de élénken figyeltem  és ér-
deklődtem minden iránt'és többször 
irtam beszámolót a Székely  Közéletben, 
amik mind teljes hitelességüek voltak 
mindenben. 

Bár románul nem tudtam beszélni, 
ue őszintén mondom, hogy emiatt ne-
kem soha senkitől semmiféle  tekintet-
ben semmiféle  személyi kellemetlensé-
gem nem volt, sőt szives előzékenység-
gel és figyelemmel  találkoztam min-
denkor ugy a miniszterek, mint a sze-
nátorok részéről, amit jól esik és köte-
lességemnek is tartom ezen alkalom-
mal hálás érzéssel kifejezni. 

Nem tudtam megtenni sem én, 
sem többi magyar kollegáim azt, amit 
akartunk megtenni, de mégis bátran 
és nyugodtan elmondhatjuk, hogy ott 
tartózkodásuuk nem járt semmiféle  hát-
ránnyal sem reánk, sam román kép-
viselőtársainkra. Másféleképpen  látjuk 
mi is a románokat és az országos ál-
lapotokat és másféleképpen  látnak ro-
mán testvéreink is bennünket, mond-
hatjuk, hogy kölcsönösen kedvezőbben. 
Meg tudnók és remélhetőleg, meg is 
tudjtív találni az egymás mellett, az 
egymással való élésnek az útját-módját 
anélkül, hogy mint kisebbség a több-
ségbe beleolvadnánk, amiről természe-
tesen semmi, körülmények között soha 
még csak szó sem lehet. 

* Jelenlegi egészségi állapotom nem en-
gedi, hogy élőszóval számoljak be Bzenátori 
működésemről, de kötelességemet beszámolni 
érzem és igy kénytelen vagyok azt ily médon 
Írásban tenni. Pál  István,  volt szenátor. 

Külön fajnép  voltunk meg nem 
mondható időn át és az is akarunk 
maradni annak minden jogával és kö-
telességével. Jól akarván alapozni, en-
gedjék meg, hogy idevonatkozólag egy 
kissé tüzetesebben szóljak. 

Mi egy népnek a legnagyobb joga ? 
Az életjoga. Éi mi a legnagyobb kö-
telessége ? Az élethez való ragaszko-
dás, az élniakarás, hogy akarjon élni. 
Erről, az élniakarás kötelességéről 
egyetlenegy nemzet sem mondhat le 
soba semmi körülmények között. Még 
egy ember sem, annál kevésbé egy 
nemzet. Ha nehézségekkel, ha legyőz-
hetetlennek látszó nehézségekkel kell 
is küzdenie, de küzdenie kell életéért, 
mert az élet mindenek fölött  a legfőbb 
jó, alapja minden egyébnek, amellyel 
megnyerhetünk, megszerezhetünk min-
dent, amely nélkül elveszett minden. 
Azért az életről lemondani nem szabad 
soha. Ha a küzdelemben szenved is, 
ha teBtének egyes részeit el is veszíti, 
ha vérvesztesége következtében vérsze-
génnyé gyengül is, még akkor sem 
mondhat le életéről, mert az életet nem 
önmaga adta önmagának, hanem meg-
nemmondbató forrásból,  megnemmond-
ható módon kapta és kötelessége fenn-
tartani azt ; minden nemzetnek, akár-
hogyan is jött az létre. Ebből követ-
kezik az élethez való joga. Ez a kettő 
egymástól elválaszthatatlan. Ez any-
nyira az emberiség életében gyökerező 
sarkigazság, annyira az emberiség éle-
téből következő törvény, hogy ezzel 
szemben tagadáenak helye nincs. 

A nemzetek számszerűleg nem 
egyenlők, de életfeantartási  kötelessé-
gük és joguk egyenlő. Ezt a köteles-
séget éB jogot minden nemzetnek éreznie 
kell. Ehhez járul még történelmi nem-
zetnél annak a tudata, hogy életében 
mit müveit, hogyan élt, mit csinált, 
ami neki iu javára vált és talán rajta 
kivül másoknak is. Ez a nemzeti ön-
tudat, a nemzeti önérzet, amihez min-



den nemzetnek tettei arányaban joga 
Tan • ezt sem lehet eltagadni egyetlen 
eev'nemzettói Bem. Legfenaebb  csak 
arról lehetne BZÓ, hogy az jogos önér-
zet és ne képzelődő», hivalgó hánya-
vetiség, nagyhangú, de üres szájasko-
dás legyen. „, . 

A nemzeti önérzet emeíőleg, buz-
ditólag hat azoknak az erényeknek a 
kultiválására, amelyek eddig is a nem-
zetnek létalapját képezték és szüksé-
ges is ahhoz, hogy minden nemzet a 
saját utján haladhasson és vegyen részt 
abban a munkában, amely a şajat java 
mellett az emberiség javát IB akarja, 
szem előtt tartja, arra vezet. 

- * 

* * 

A nemzetek . élettikért, létükért 
nagyon sokat tettek, küzdöttek, nagy 
és véres háborúkat vivtak, többen jó-
létükért, mások a hatalomért, az ura-
lomért mások lelett. 

A most lezajlott világháború utan 
gondolkozásunk, felfogásunk  a hábo-
rúról csaknem világszerte nagyban mo-
dosult. Ma a háborút ember pusztítás-
nak, ember-gyilkolásnak tartjuk. De 
volt idő, amikor abban az emberi erő-
nek olyan megnyilatkozását láttuk, 
hegy ha az a házi tűzhely, a család, 
a nemzet, a haza védelmében vívatott, 
azt nemes tettnek, hősiességnek tar-
tottuk, magasztaltuk. Azonban soha sem 
a támadó, hanem mindenbor csak a 
védő háborút. 

A világháborúba csaknem az ösz-
szes kulturnépek belebonyolulván, min-
denik teljes ereje kifejtésével  vett ab-
ban részt. A háború áradatában a nagy 
tépek között a mi népünk kicsiny volt, 
de ugy harcolt, hogy az ellenfélnek  is 
az elismerését kivivta magának, mert 
hősies küzdelme soha sem fajult  em-
bertelenségbe. Bár a népünktől idegen 
rossz szellem rombolása, pusztítása kö-
vetkeztében katonáink a csatában a 
fegyvert  eldobták és az ellenfél  fegy-
verben ura maradott a harctérnek, de 
amit népünk a háborúban tett, bár 
sajnáljuk a háborút, de amit a népünk 
a háború alatt a harctéren és itthon 
müveit, amiatt soha sem szégyenkez 
hetünk. Amiatt sem, hogy a háborúba 
belementünk, habár még ma sem tud-
juk, hogy mi volt tulajdonképpen a há-
borúnak a való oka, ki volt annak a 
szerzője; amiatt sem, ahogy azt foly-
tattuk. Csak a vége miatt kellett sír-
nunk, mert olyan vége lett, hogy lova-
gias nemeB tettünk után más sortsot 
várhattunk. De ez a sors jutott osz-
tályrészünkül. Testvérnépünk kebelé-
ről ezeréves államiságunk után elsza-
kittattunk azzal a földdel,  amelyen hi-
tünk szerint másfélezerév  óta élünk, 
éppen akkor, amikor más népeknek régi 

törekvésük testvéreikkel egyesülni meg-
valósult. 

A világhelyzet tisztázása, a világ-
béke megcsinálása végett tették ezt a 
harctéren fegyverben  maradott nemze-
tek képviselői. Nagy hatalmak, akikkel 
szemben mi minden tekintetben gyen-
gék voltunk és vagyunk. Szerencsétlen-
ségünkben is volt józanságunk, van 
okosságunk ennek a belátására. Es ez 
nagy szerencsénk, mert ezzel a józan 
belátással ; életünket menthettük és 
menthetjük meg, ami mindennél na-
gyobb kötelességünk. Az uj helyzetben 
sem lesz temetőnk, sirunk az őai fold, 
hanem anyafőid  marad az tovább is, 
amely éltet és fenntart  mindaddig, 
amig a népek sorsát intézd Gondvise-
lés azt akarja. 

Az a nép, amelyhez az események 
áradata sodort, nem ismeretien előt-
tünk. Egy részével itt éltünk ezen a 
földön,  a másik részével pedig szom-
szédoson, és egyikkel sem ellenségesen, 
hanem mondhatjuk, hogy állandóan a 
lehető jó viszonyban. Történeti és gaz-
dasági érintkezésban voltunk egymás-
sal. Sem mi nem bántottuk Őket, sem 
Ők minket. Az úgynevezett animozi-
tásra nincs ok egyik részről sem. Most 
a világesemények igy intézkedtek: és 
mi azt tudomásul vettük. Elünk mel-
lettük, élünk velük; akarunk mellettük 
és velük élni, csak azt kívánjuk, hogy 
mint ősi nemzetet engedjenek bennün-
ket nyugodtan békében élni. Bennünk 
ne gyanakodjanak, minket ne gyanúsít-
sanak, minket gyanús szemmel ne néz-
zenek, mert hiszen azt tudhatják, lát-
hatják, hogy mi sokkal kevesebbek va 
gyünk, mi sokkal kisebbek vagyunk, 
hogy sem bárkinek is ártani tud 
nánk, ha akarnánk is; de nem aka-
runk, mert ezt józan okos belátásunk 
nem ecgedi, hanem kivánunk a közös 
haza javára az itt lakó testvérnépek-
kel együttesen dolgozni, amire képesek 
is vagyunk és ugy érezzük, hogy lehet 
hasznunkat is venni, hogy tudunk a 
hazának hasznos szolgálatokat tenni. 
Ártani nem tudunk, nem is akarunk; 
dolgozni, használni tudunk is, aka-
runk is. 

De élni is, ha mint kisebbség is, 
a többség között, élni akarunk, az élet-
hez ragaszkodunk, életünket semmi áron 
fel  nem adjuk, hanem azt mindenképpen 
védjük, ezt legfőbb  nemzeti kötelessé-
günknek tartjuk. Nincs az az ár, amiért 
életünket odaadnók és becstelen az, 
aki erre még csak gondolni is mer. 
Ennek a vallásában, ennek a köteles-
ségnek az érezésében egynek kell lenni 
minden székelynek ; itt széthúzásnak, 
félrejárásnak  nincs helye; ez faji  kö 

teleaség; aki ebben nem egy, az vét a 
saját faja  ellen. 

És ki a székely ? Hunutódok ? A 
tudósok nem tudják megmondani; 
hova-tovább annál inkább összezavar-
ják. Da mi tudjuk. Az a székely, ami 
mi vagyunk, aminek mi mondjuk, mi 
tartjuk magunkat apánk révén, vagy 
anyánk jussán; mert nálunk ilyen juss 
is volt; fiusitott  leány. Aki olyan, mint 
mi, aki nevének hangzására való te-
kintet nélkül magát székelynek mondja, 
azt mi mind a magunkénak mondjuk. 
A Bzékely lustrák története ezt igy 
bizonyítja. 

Da Bzékely csakis derék ember le-
het. Különben hogy tudta volna ez a 
maroknyi nép évezredeken át annyi 
vésszel-viharral szemben is fenntartani 
magát ? 1 Nem csak, hanem folytonosan 
bocsátotta ki a rajokat magából min-
denfelé  ugy, hogy el van árasztva szé-
kellyel a magyar föld,  egész Erdély, 
sőt a régi Románia is, ahol százezerek 
laknak szanaszét nem csupáncsak a 
népvándorlásból ottmaradott fajroko 
nokból, akik ma számba sem vehetők 
és ha mint vegyülék is, szinte törzsét 
képezik legalább is, Moldva népségé-
nek, hanem az innan beköltözött tiszta 
székelyek is, akik ha tán nyelvüket el 
is felejtették,  ha el is nevelődtek, de 
csak ujabban, azok is székelyeknek 
tartják, vallják magukat. 

Igy megmardni, igy gyarapodni, sza-
porodni csakis az ősi erényekhez való 
szigorú ragaszkodással, tiszta, józan, 
erkölcsös élettel lehet, amely erős nem-
zetfenntartó  elemnek bizonyult más né-
peknél is; de annak főképpen  a mi né-
pünknél. Mert ma is azt mondom, 
hogy bár a sokfelé  való jővés-menés, 
a sokféle  népekkel való érintkezés foly-
tán az ujabb szabados élet meglátszik 
rajta; de mégis általában még oly ép 
és erőteljes a székely, hogy keresni 
kell a párját. 

Kérlek is, fajom  és vérem, hogy 
légy tudatában székely mivoltodnak, 
nem üres hányavqtiséggel és mások 
fitymálásával,  hanem annak az erőnek 
érezésében, amelyet az emberek szó-
lása virtusnak  mond, ami annyi erényt, 
nagy tettet termelt évezredes életed-

j, ben. Tarts össze 1 Ne gyűlölj senkit, 
r de szeresd magadat, véredet, fajodat. 

Ne széthúzás, veszekedés, civakodás 
jellemezze a székelyt, hanem erős ösz-
szetartás. Egy legyen a székely nem 
csak fajában,  hanem érezésében, min-
den tettében, egész életében. Egység-
ben az erő. Ismerd fel,  aki neked jót 
akar és aziránt légy bizalommal. Ve-
zetőre mindenkor szükség volt. Pász-
tor nélkül szétzüllik a nyáj. 

Levél a szerkesztőhöz. 
Tekintetes Szerkesztő Ur I Most, 

hogy megint annyit beszélnek és irnak 
a demokráciáról, nekem egy régi anek-
dota juta ehejt az eszembe. Elég jó-
izü, s főképpen  : találó — tehát meg-
irom. 

Egy zsidó polgártárs alaposan 
meggazdagodott. A vagyonhoz cBak a 
titulus hiányzott még. A magyar zsentri-
osztály példája motoszkál a fejében, 
melynek udvarházaival, kastélyos mód-
jával együtt jár a rang is. Uradalmat 
vásárolt, gondolván, hogy a vagyon a 
eimzést is magával hozza. Adott va-
CBorákat, rendezett estélyeket, de rang-
ján felüli  címzéssel senkisem tisztelte 
meg. Még a cselédsége sem. De mégis 
volt egy, — János, a magyar juhász — 
ki rendesen nagyságos urazta. Történt 
egyszer, hogy nagyobb társaság boro-
zott az uj földesúr  kastélyában, csupa 
hit80r80sak, kik előtt imponálni akar-
ván, felhivatta  a magyar juhászt. Töl-
tött az erős borból egy pohárral. 

— János, mit csinálnak a ko-
sokok ? — kérdezte szelid hangon a 
juhásztól. 

— Esznek, nagyságos ur! — volt 
A válasz. 

Elégedett mosollyal nézett maga 
körül az uj földesúr.  A jég meg volt 
törve. Nagyságos ur 1 Oh, mi szépen 
hangzik annak, akit községében az-
előtt Áron, vagy Ábrahám néven szólí-
tottak. A juhász tisztességtudóan ki-
itta borát s távozott. Azonban még le 
sem ért a lépcsőn, újra szólították. 

— János, mit csinálnak a koso-
kok ? — ismétlődött a kérdés, mikor 
a pohár bort kiitta a juhász. 

— Esznek, nagyságos ur I 

Még egy pohár bor, s aztán még 
egy. JánoBban lassan-lassan gyűlt a 
kurázsi, egész a hatodik pohárig. Ki-
itta ezt a poharat is, s a megszokott 
kérdésre, hogy hát: 

— János, mit csinálnak a koso-
kok ? — a kurázsi ilyenformán  sza-
ladt a szájára: 

— Ejnye, — szedte-vette, terem-
tette, rongyos zsidaja, "hát nem meg-
mondtam, hogy esznek 1 — és sarkon 
fordulva  távozott. 

Mert hát igaz, ugy e jó Szerkesztő 
Uram, hogy a vagyon mellett milyen 
szép a rangbéli megbecsülés is. Jár a 
címzés Bokszor a teljesen vagyontalan-
nak is — tanultsága után, hivatala 
után. Társadalmi állás hozza magával. 
Születés is. Még akkot is, ha az 
egyénben sem méltóságos, sem nagy-
ságOB erények nincsenek. Van e cím-
zésekben visszásság is elég. Ha a nagy-
ságős titulusos durva, mint a pokróc, s 
tudatlan, mint a borjú, — vagy mint 
az előbb emiitett polgártárs. 

Egyik magyar társadalmi betegség 
a cimkórság. Ragyogni, fényeskedni 
mások előtt kevés, vagy éppen semmi 
tudással is. Bűnnek ugyan nem bűn, 
csak ostobaság. Ostoba, ki többnek 
akar látszani, több, rangosabb akar 
lenni, mint azt az értelmisége, vég-
zettsége megengedi. Ámbár az sem igaz, 
hogy az ember a bárónál kezdődik, 
mint azt egy jókora nagy ur mondotta 
volt jé régen. 

Erre vonatkozólag ehejt juta 
eszembe néhai jó Szilágyi Dezsőnek 
egy mondása, találó mondása. A régi 
Bzabadelvü klubban a nagy igazság-
ügyminiszter kalapja véletlenül egy 
üres fejű  Bzabadelvü honatya fejére 
került, amit az illető azonnal észre 
is vett. 

Éj istenes, erkölcsös, józan, tiszta, 
becsületes életet; a székely tisztesség, 
becsület hires legyen, hires maradjon. 
Nam lemondásra intelek, hanem józan, 
okos belátásra kérlek, hogy tudj élni. 

Légy munkás, szorgalmas. Ne 
hagyd magad. Segíts magadon, de se-
gíts másokon is, testvéreden, fajodon, 
aki arra rászorul. Gondoskodjál magad-
ról és a hozzádtartozókról, mert ez 
legelső sorban kötelességed, de ne légy 
önző és ne zárd el szivedet a szükség-
ben levőkkel szemben, hogy tudjon 
melletted és körülötted élni és boldo-
gulni mindenki; a mások boldogsága 
legyen a te boldogságod is. Főképpen 
a közjótékonyságtól ne zárkózzál el 
szükkeblüleg ridegen, hidegen, mert a 
közintézmények javára vannak minden-
kinek, neked is, és aminél ezámosab-
bak és virágzóbbak ezek, annál nagyobb 
a közjóiét, fejlettebb  a műveltség, ál-
dásos a valláserkölcs. Légy Isten — és 
emberszerető és akkor téged is szeret-
nek az emberek és szeret az Isten. 

Erre kér öreg papod, lelki atyád, 
aki vér a te véredből, tiszta vér, csont 
a te csontodból, erős csont; aki egész 
életén, hosszas életén át fajáért,  népé-
ért dolgozott minden állásában szaka-
datlanul; aki most már élete alkonyá-
hoz jutva nem tudja, hogy lesz-e al-
kalma még hozzád szólani és azért kér 
Benned minden székelyt, kér atyai sze-
retettel, kér Istenre és mindenre, hogy 
olyan légy időtlen időkig, aminőnek "ő 
akarja, hogy légy. Ez testamentuma Ne-
ked, szegénységéből gazdag hagyaték ; 
élj vele, vedd hasznát. 

Pál István. 

— Kegyelmes uram, körűibeiül 
akkora a fejem,  mint a tied — adta 
vissza a kalapot Szilágyinak nagy 
hajbókolás közepett. 

— Körül igen, de belül nem, ked-
ves barátom — szólott a titán. 

Valahogyan igy képzelem el én is 
azt, hogy az emberi nagyság, cimzés 
leginkább olyanokat illet meg, kiknek, 
ha a fejük  kivüiről a többiekkel egy-
forma  is, de belülről — másforma. 

Különben, ha a megtisztelő cimzés 
alantastól, vagy pláne alárendelt sze-
mélyektől jön, ugy az nem felemelő.  Ezek 
sokszor csak nem tudnak a hízelgés-
nek másforma  kifejezést  adni a ran-
gon felüli  titulusnál. 

Tekintetes Uram, mennyivel ked-
vesebb volt a nagyságos és méltóságos 
címzésnél a múltban a nagy magyar 
asszonyok között Bzokásos nagyasszo-
nyom, nemzetesasszonyom megszólítás. 
Most adnak elő Budapesten egy uj 
magyar operát, cime: „A farsangi  la-
kodalom". Csak ugy hemzseg benne a 
sok krinolinos, loknis frizurás  nagyasz-
szony és nemzetesasszony. Hát a nem-
zetes uram I Csupa melegség, kedves-
ség és báj ömlik el a rozmaringos né 
niken: azok színpadi mozgása jut 
tatja eszünkbe az is, hogy az erdélyi 
fejedelmek  „nagyságosak" valának, 
még korunkban az alispánok „tekin 
tetesek" (mily szépen hangzik ez is), 
s hogy a nagy székely báró Orbán 
Balázs még a szolgájának sem engedte 
meg, hogy másképpen szólítsa, mint 
„képviselő ur". ö igazán demokrata 
volt. Nem ugy, mint azok a demok-
raták, akik csak azért demokraták, 
mert nem lehetnek arisztokraták. 

A Tekintetes Szerkesztő urnák 
boldog húsvéti ünnnepeket kíván : 

Egy  öreg  «zékeljr. 

Az erdélyi 
rém. kath. egyházmegyei iskolaügyi 
állandó bizottság 1925 évi november 
hó 18 án Kolozsváron tartott értekez-
letén az elemi iskola ügyének hatha-
tósabb kezelése, az iskolák biztosítása 
és fenntartása  végett jânak látta es-
pereskerületenkint úgynevezett iskola-
tanácsot szervezni. Az iskolatanács 
szervezésére és működésére vonatkozó 
szabályzatot Majláth püspök jóvá-
hagyta és egyben elrendelte, hogy az 
espereskerületi iskolatanács mindenütt 
haladéktalanul alakuljon meg és mű-
ködését kezdje meg. Az espsreskerületi 
tanács a szervezeti szabályzat értel-
mében egy eluökből és a kerületben 
lévő egyházközségek egyháztanácsosai-
nak kiküldöttjeiből áll. Az elnök állá-
sánál fogva  a kerületi föesperes,  aki 
mellé a kerületi tanács egy világi 
társelnököt választ. A tanács előadója 
az eqpereskerületi egyházi tanfel-
ügyelő. 

A püspöki magas leirat és a 
szervezeti szabályzat érteimében az 
udvarhely- espereskerületi j iskolatanács 
szervező gyűlését Pál István pápai-pre-
látus, k̂erületi föesperes  március hó 
30 ikára hivta össze városunkba. A 
szervező gyűlésen a hitközségek lel-
készei és az egyháztanácsosok kikül-
döttjei nagyszámmal jelentek meg. A 
gyűlést Pál István elnök a teendők is-
mertetésével és a kiküldött tagok üd-
vözlésével nyitotta meg s a szervező 
gyűlés jegyzőkönyvének vezetésére Bi-
ró Lajost, az egyházmegyei iskolaügyi 
nagybizottság tagját kérte fel. 

Majd Kiss János esperes, egyházi 
tanfelügyelő,  mint az iskolatanács elő-
adója felolvasta  a szervezésre vonat-
kozó püspöki leiratot és ismertette a 
szervezeti szabályzatot, amelynek alap-
ján az iskolatanácsnak működnie kell. 
A szervező gyűlés a püspöki magas 
leiratot és a szervezeti szabályzatot 
tudomásul vette, azzal az óhajtással, 
hogy a szervezeti szabályzat az egyes 
egyházközségek részére sokszorosi-
tassék. 

Az egyeB hitközségek kiküldöttjei-
nek igazolása után a világi társelnök 
megválasztására került a sor. Világi 
elnökké egyhangúlag, nagy lelkesedés-
sel Viola Sándor dr. ügyvéd, státus-
gyűlési képviselőt választották meg, 
aki lelkes szavakkal mondott [köszöne-
tet a bizalomért, igérve, hogy ha nem 
is lakik a központban, de amit a 
szive, lelke diktál, mindent megtesz 
iskoláinkért. Pál István föesperes  ja-
vaslatára a világi elnök esetleges aka-
dályoztatása esetére helyettes elnökül 
a szervező gyűlés Biró Lajos tanárt, 
az iskolai ankét tagját kérte fel. 
Jegyző egyhangú választás alapján 
Oláh Imre tanár, bethlenfalvi  birtokon 



lett. A főgimnázium  mellé külön gond-
nokságot szerveznek, de ezért kérte 
elnöklő főesperes  az iskolatanács tag-
jait, hogy érdeklődésűket ne vonják 
meg ettől az iskolától sem. 

Majd az egyes iskolák pedagógiai, 
didaktikai és egészségügyi kérdéseiről 
indult meg beható eszmecsere, amely-
ben lelkes, alapcs és minden részletre 
kiterjedő felszólalásaikkal  Vioia Sán 
dor dr., Kiss János, Gegő Simon, Papp 
Lőrincz, Frőlich Ottó, Bálinth Simon, 
Biró Lajos, Oláh Imre, Tamás Al-
bert és Gergely Jáuos vettek részt. 

Pál István elnök összegezve a fel-
szólalásokban elhangzott üdvös esz-
méket és javaslatokat, azoknak meg-
valósítását az iskolatanács tagjainak 
figyelmébe  ajánlotta és a nagyjelentő-
ségű gyűlést bezárta. 

Az uj prefectus 
köztünk való megjelenése, hivatali mű-
ködésének megkezdése elé érthető vá-
rakozással tekint vármegyénk egész 
közvéleménye. Ebben az országban az 
utóbbi idők eseményei hozzá szoktat 
tak ahhoz, hogy egyes hatalmi tényezők 
egyéni felfogása,  hajlandóságai kapnak 
legalább is akkora jelentőséget a ke-
zük ügyébe eső dolgok irányításában, 
mint a mekkora jut a törvényes, vagy 
más általáno&abb -szempontoknak. Igy 
egy prefectus  is rendkívül sokat tehet 
a vármegyéjében levő közélet megnyug-
vásé, békéje érdekében, de okozhatja 
annak felkavarodását  is, s okozhat ren-
geteg anyagi károkat is. 

Az újonnan kinevezett prefectus 
személyiségéről kapott eddigi informá-
cióink általában alkalmasok arra, hogy 
megnyugvással és bizakodással tekint 
günk működése elé. Erdélyi, helyeseb-
ben: bánsági ember, aki — amint mond 
ják — a magyar és német nyelvet jól 
beszéli, s akinek (úgyis mint a volt 
közös magyar-osztrák hadsereg egykori 
tisztjének is) elég alkalma volt viszo 
nyainkat megismernie, s megszoknia 
azt is, hogy különböző nézetek, külön-
böző nemzetek fiai  közt kiegyenlítő» 
igazságtevő legyen, törvényes eszkö-
zökkel rendet, fegyelmet  tartBonfenn. 
Uj szerepében mi sem várunk tőle 
mást, nem várunk többet: rendet, igaz-
ságtevést ! Nincsenek nekünk, a hogy 
a magyarságnak többször vetették sze 
mére meggondolatlanul: privilégiu-
mokra való igényeink. Csak azt ki 
vánjuk, mint egyealőjoguaknak mon-
dott állampolgárok, hogy másoknak 
ke legyenek, méltatlanul, velünk szem 
ben privilégiumaik ! No kételkedjenek 
jószándékainkbaa, s akkor mi is teljes 
bizalommal fogadjuk  a hatalom birto-
kosának intézkedéseit, melyeknél másra 
mi tem törekszünk, s nem is töreked 
hetünk, vágyik az ország valódi érte-
lemben való konszolidációjára 1 

H. a mindezekre való törekvés 
melleit, az uj prefectU3  képes lesz az 
utóbbi időben itt többé kevésbé poli-
tikai eszközzé vált demagógiás ízű 
Rzertelenkedések, túlzó 'személyeske-
désekig fajuló  kilengések lecsendesité 
sére, ugy megteremti alapfeltételeit  a 
saját nyugodt kormányzásának is. En-
nek reményében, bizó várakozással ké-
szülünk az uj installálásra. 

H I R E K. 
Április 3. 

Az u j polgármester és városi 
tanácsosok megválasztatását a balügy 
minisztériumban jóváhagyták, s ezerre 
vonatkSzó leirat ide már hétfőn  meg-
érkezett. A leiratot még aznap délután 
tartott tanácsülésben felolvasták.  Este 
a Bukarest-ssáiló éttermében egyszerű, 
de kedéiyes bankett volt a polgármester 
tiszteletére, s azon Tanasescu volt ál-
lamtitkár, ândreiaş prefectus,  Szabó 
Gibor 6ubprefectui  mellett városunk 
hivatali előkelőségei és polgárai közül 
többen vettek részt. Több felkőszöntő 
is hangzott el. 

Az udvarhelyi járáu ketté 
osztása, a mi az uj megyei beosztás 
következmény e volt, együtt járt a hi-
vatali székhelyek falura  való kihelye-
zésével is. Ez legutóbb gyakorlatban 
is megtörtént, s igy ezentúl a kühűllői 
feléőjárás  székhelye Székelybethlenfal-
ván (Erdős István-féle  ház), az alsó 
járásé Felsőboldogfalván  lesz. Azelőb 
binek vezetője Sándor Ernő, az utóbbié 
Révay György. 

A staff  irung. 
Alkalmi dialóg tehetségeB szülök részére. 

Na nem is olyan vicc, 

Ass egészet különben 
magyar irodalmunk ra-
gyogó csillagának: Sze-
nes BéláDak — húsvéti 
tojás helyett •— ajánlani 
merészkerti a szerző. 

Szereplők : 
Staffirung.  Olyan közepes, jmivel 

egy jobb módú lány is szokott járói. 
Atya. Kiesé konzervatív, de olég 

vagyonos ahoz, hogy k. b. 300.000 le-
jes staffirupgot  adjon a lányával. Gran-
diózus szerep ! A darab elején inkább 
lágy Atya, a darab vége felé  inkább 
atya-lágy, s igy ambiciózus műkedve-
lőinknek élénken ajánlhatjuk. 50 éves. 

Anya. Majdnem olyan idős, mint 
az atya — 55 éves, 

A lány ennek fele  — 20. Elég 
szép lány, annyira, hogy 290.000 lejes 
hozománnyal is elvehetné valaki. 

A vőlegény  nem fontos. 
Szín : Ebédlő. 
Idő : Vacsora után 10 perccel. 
Szag : Kölni-viz, keveredve a bécsi-

szelet illatával. 
Tavasz van. A szinen néha Sze-

nes Bála fut  keresztül. A nyitott ab-
lakon át távolról hallatszik, amint az 
autóbusz társaságok berregve emelik a 
tarifát. 

Szomszéd szobából az egész jele 
net alatt zongoraszó szűrődik át, és 
pedig az a nóta, hogy : „két kicsi kis 
szoba, de több mért is lenne .. 

(Utasítás a rendezőnek : Az ebéd 
lőben nem tartom feltétlenül  fontos-
nak hegyláncokat, v»gy fákat  elhe-
lyezni ! A nyitott ablakon, tekintettel, 
hogy a harmadik emeleten van és ut-
cára nyilik, nem nagyon stílszerű, hogy 
a kortina huzó fiu  bekönyököljön s 
— engedelmet — beköpdössön. 

A szereplőkhöz: Ne ugy akarja-
nak játszani, kérem, mint Törzs, vagy 
Varsányi, hansm c?ak ugy, mint azok 
a szülők, akik a lányuk staffirungjáról 
beszélgetnek.) 

A közönséghez  : Ismerve közönsé-
günket, bogy a darab megkezdése utáu 
15 perccel gyűl be, és a befejezés  előtt 
10 perccel már kezd öltözködni, ezért 
nincs a darabomnak — Be füle,  se 
farka. 

A kritikushoz  : Nem rég megjelent 
cikkén egy felbuzdult  mübarát által 
hozzánk juttatott 17 lej 84 bania egy 
120 tagu zenekart szerveztünk. 

Ha a függöny  esetleg felmegy, 
látható, hogy a Papa és a Mama ül-
nek az asztal mellett, előttük papir 
és számolnak. 

Szobalány a háttérben tesz-vesz, 
majd a szia elejére jön és háromszor 
azt mondja : ,,Pfuj,  micsodi család". 
Ezután megigazítja harisnyakötőjét, 
hírtelen még kilopja asszonya félsze 
mét és a közösség legnagyobb sajná-
latára, visszavonhatatlanul távozik. 

Mama  : Tehát szalon 50, háló 40, 
és ebédlő 45 ! Ezerben persze ! 

Papa: Mond édesem: az ifjú  pár 
a hálóban nem étkezhetne is ? 

M:  Ugyan, Papa ! Hogy a Mi  lá 
nyunk . . . 

P: (közbevág) Jó fiacskám,  csak 
emlékeztetni akarlak arra, hogy mikor 
hozzám jöttél, én azon a ládán alud-
tam, amelyiken különben ebédeltünk, 
s bizony a ládáról a lábam, mint egy 
hervadó txotikus sárga virág legott 
bele a reménytelen, do éppen eléggé 
petróleumszagu levegőbe... 

S ez talán még jó is volt, mert 
gondolom, megölt volna a boldogság 
egy tisztességes ágyban, hogy végre 
veled perszonál unióban lehetek .. . 

M.:  (sírósan) Cáak gúnyolódj" 1 
Egyebet sem tudsz. Hiszen tudod, 
mielőtt.. . 

P.: (közbevág) Tudom,, tudom I 
Szegény jó apádat leütötte a hajókö-
tél, mielőtt még neked tisztességes staf 
fírungot  biztosíthatott volna. Persze, 
szegény öreg akkor már nyugodtan 
hajthatta fáradt  fejét  a tettes kötél-
csomóra, mert én már k̂ötélnek állot-
tam ! Na érts félre  1 Éa boldog voltam, 
és a párna helyett fejem  alá tett régi 
Tokáikon is gyönyörűeket álmodtam I 
De akkor nekem is igazam van. 
Elvégül egyenesen nevetséges is, hogy 
én valakinek, egy személynek, egy il-
letőnek ágyat vegyek, kávédarálót ve-

gyek, fürdőkádat,  B mit tudom éa, még 
mikot vegyek ! ! Hát nem adok én an-
nak az egyénnek eleget a lányommal ? 
Nem adok én az életének „színt", 
„izt", „vágyak teljesülését ?" Hát ez 
nem elég ? ! 

M.  : (nyugodtan) Nem ! Nem elég, 
kérlek ! Mert máma a „szin-"hez fe-
kete ebédlő, az „íz" hez 12 személyes 
szerviz, s a „vágyak beteljesüléséhez" 
legalább egy sezlony kell . . , 

(A zongoraszó mind erösebb) 
Hallod ezt a nótát ? Ez velünk 

egy idős ! Régi. . 
(A zongorán most hirtelen egy u. n. buja 

modera tánczene harsan fel.) 
Ez pedig Ök, az ifjak,  a bátrak ! 
P.: „0 tempóra o móres" 1 
Különben ezek az utolsó értelmes 

szavai. Legalább is ugy kell, hogy 
legyen, mert a síafftrug  többi részét 
változatlanul elfogadja. 

Apaaoya összeölelkeznek, az ifju-
pár pedig — kissé később — elválik. 
Görögtűz ! A szobalány eltáncolja az 
„Egyiptomi ábránd" c. keleti táncot, 
egy személyes kajüttel 12000. 

A keleti égbolton pedig látható, 
amint Szenes Bálát homlokon csókolja 
a magyar irodalmat szimbolizáló snáj-
dig kis nő, aki most ébredezik. 

(A függtny  leszakad.) 
Szenei helyett; 

Szentelen. 

A Magyar Párt vármegyei ta-
gozatának 6 iki, ücnep harmadnapjai 
közgyűlésére ismételten fölhívjuk  a köz-
figyelmet.  A gyűlésen való részvétel 
azért is fontos,  mert ez alkalommal 
tárgyaltainak meg a közelgő választá-
sok alkalmával szükséges tudnivalók, 
azok az alapelvek, melyekhez minden 
öntudatos magyar választónak egysé-
gesen alkalmazkodnia kelt. Jelenjünk 
meg a gyűlésen minél nagyobb számmal 1 

Uj választői törvényt sza-
vaztatott még meg bucsuzása előtt, 
a gyors törvénykészitéseiről is neveze-
tessé és emlékezetessé vált liberális 
kormány. A törvény az eddigi válasz-
tói renddzeri teljesen megváltoztatva, 
azt egy egész más (proporcionális, ki-
sebbségi képviseleti elvet meghonosító) 
recdízerrel pótolja, mely az eddigihez 
képest rendkívül bonyolult is. E sze-
rint, minden vármegye 1—1 választó 
kerületet alkot, s ezek együttesen vá-
lasztják meg a eekik előirt, megfelelő 
számú képviselőt. Vármegyénk az ed 
digi 3 helyett 4 képviselőt fog  választ-
hatni, ami enayibao előnyöei és örven-
detes. A részletesebb ismertetésre még 
sort kerítünk. 

Kinevezések és előlépteté-
sek a pénzügyigazgatósfegnál 
és adóhivatalnál. Ifj.  Tittel Feren-
cet, Tittel Ferenc fflpénztárnok  fiát, 
a pénzügyminisztérium mollett működő 
kinevezési bizottság a helybsli adóhi-
vatalhoz segédhivatali tisztviselővé 
nevezte ki. Április 1-ével a következő 
tisztviselők léptek elő : Kabdebó Jó-
zsef  II. osztályú ügyosztályfőnök  I. 
oszt. ügyoaztályfőnökké,  Riffay  Irma 
II. oszt. alügyoaztályfőnök  I. oszt. al-
iígyosztályfőnökké,  Bardocz Zoltán és 
Dobay Miklós I. oszt. tiaztviselők 
II. oszt, alügyosztályfőnökökká,  Balázs 
Imre III. oszt. tisztviselő II. oszt. 
tisztviselővé éa Körtvélyfáy  János 
segédhivatali tisztviselő III. oszt. vég-
legesített tisztviselővé. Szabó Ödön 
jelenben a sepsiszentgyörgyi pénzügy 
igazgatósághoz beosztott I. oszt. ügy-
osztályfőnököt,  III. oszt. szolgálati fő-
nökké léptették elő. Abból a tényből, 
hogy a nevezett előléptetését a hely-
beli péozügyigazgatósággal közölte a 
pénzügy minisztérium, illetékes helyen 
azt kombinálják, hogy Szabó Ödönt 
az előléptetés kapcsán Udvarhelyre 
helyezték át. Domşa Traian kolozs 
megyei pénzügyi ellenőrt Udvarhely vár-
megye pénzügyi főellenőrévé  nevezte ki 
a pénzügyminisztérium. 

A vármegyénkhöz csatolt 
volt marostorda-megyei községek visz 
szec3atolásáról hallottunk ujabban is-
mételten ; s van tudomásunk ilyen 
irányban megindult tényleges agitáció 
ról is. Utánajártunk, s azt tudtuk 
meg a dologról, hogy a községek visz-
szacsatolása, előreláthatólag, meg fog 
történni, azosban erre voaatkozó tény-
leges intézkedés még nincs. 

Húsvét első napján a farenciek 
templomában - meglepően szép quar 
tetteket fognak  énekelni a 11 órás 
misén. 

Eljegyzés. Szestes Annuska 
bájos urleányt eljegyezte: Szávuly 
Péter Székelyudvarhelyen. (Minden kü-
lön értesítés helyett). 

Figyelmeztetés. Mai számunk-
ban közöljük Pál István prelátus sze-
nátori beszámolóját. A székely ember 
szól benne testvéreihez, az atya gyer-
mekeihez de ugy, hogy érdemes elol-
vasnia minden székely emberaek, sőt 
még románnak ÍB. Olvassa el mindenki 
s tegye félre,  hógy később is olvashassa. 

A Szociális Misszió Társulat, 
mely az utóbbi időben, városunk va-
lamennyi iskolájának szegény tanulóit 
nagyobb összegekkel segélyezte, ujab-
ban a szegény gyermekek vallásos ne-
velésének előmozdítását tűzte maga elé 
célul, is a szükséges anyagi eszközök 
megszerzése céljából f.  hó 11-én eate 
6 órai kezdettel a Bukarest szálló szín-
háztermében mesedélutánnal összekö-
tött műsoros estélyt rendez az alábbi 
programmal: 1. Nyitány : Halász Ró-
bert zenekara. 2. Mesék, elmondják: 
Jakó Albert gimnáziumi tanár, egy kis 
fiu  és egy kisleány. 3. Hármas pillangó 
tánc. 4. Páros tánc. 5. Baba kocaikorzó. 
6. Egy felvonásos  színdarab. 7. Ördög-
ballett. 7—8 óráig szünet, mely idő 
alatt a közönségnek lacikonyha fog 
rendelkezésére állani. 8 órakor ujabb 
programmszámok fogják  a felnőtteket, 
szórakoztatni és padig : 1. Zane. 2. 
Monológ. 3. Ének. 4 Tánc. A rende-
zőség ez UÍOQ is a közönség szives tá-
mogatását kéri. 

Tanári kongresszus, AZ er-
délyi rém. kath. Státus főgimnáziu-

mainak tanárai f,  hó 7-én, szerdán 
városunkban kongresszust tartanak. A 
kongresszusnak legfőbb  tárgya a nyug-
díjkérdéa megbeszélése lesz. A kon-
gresszuson a ftftanhatóságot  Balázs 
András dr., prelátus, státusi előadó 
é3 Bitai Árpád dr., tanügyi szakrefe-
rens fogják  képviselni. 

Eljegyzés. Thorday György pos-
tafőtaoácsos  leányát Iluskát (Cluj) 
eljegyezte Schubert JózBef  (Odorheiu). 

Szép előhaladást tett váro-
sunk egyik törekvő érdemes szülötte : 
Asztalos Domokos dr., ki legutóbb 
postaigazgató volt Budapesten. A mint 
ujabban értesültünk, a m, kerask. mi-
nisztérium az V.ik fizetési  osztályba 
postafőigazgatóvá  nevezte ki. 

x Köszönetnyilvánítás. Mind-
azoknak, kik felejthetetlen  jó testvé-
rünk : Szabó György temetésén részt-
vettek, vagy részvétnyilvánitásukkal 
minket felkerestek,  ez utoa mondunk 
hálás köszönetet: a Szabó-család.' 

A szeretetvendégségre, me-
lyet a ret. kollégium konvikíusában 
első ünnepen délután 5 órakor tarta-
nak, ismételten Is felhívjuk  az érdek-
lődő közönség szives figyelmét. 

Tut-Enkh-Amon Székelyud-
varhelyen. Örömmel értesülünk egy, 
a helyi róin. kath. főgimn.  tanártes-
tülete részéről tervbe vett előadá3ról, 
amely Tat Enkh Amon fáraót  célozza 
a helyi mogóbin bemutatni, vetített 
képekben s a képsket magyarázó fel-
olvasás kíséretében. Á rendkívül érde-
kesnek ígérkező előadás megtartása ér-
dekében Szász József  tanár, aki a képeket 
magyarázattal kisérni fogja,  megtette 
a szükséges lépéseket s ha a diapozi-
tiveket megszerezheti, a hirea fáraót 
még e hó folyamán  bemutatja a város 
közönségének. Riméljük, hogy -jövő 
számunkban kimeritőbban tájékoztat 
hatjuk közönségünket a készülő ese-
ményről, melyre már most felhívjuk 
a figyelmet. 

x Nyilvános köszönet és nyug-
tázás. A Polgári Öaképző Egylet 
temetkezési segélyalapja elhunyt fér-
jem után járó temetési járulékban 
9000 leüt fizetett  ki, melynek felvé-
telét nyilvánosan is elismerve, egyúttal 
ezúton is köszönetet mondok az egye-
sület vezetőségének a pontos és gyors 
kifizetésért.  Fröhlich Péterné. 

Nyilatkozat. A Hargitában meg-
jelent rágalmakért a sajtóper folyamán 
fogok  elégtételt szerezni magamnak. 
Midőn ezt a közönséggel tudatni kö-
telességemnek tartom, egyszersmind 
kijelentem, hogy semmi további célza-
tos csipkelődésre — erre akárhogy is 
provokálnának — többé ilyen uton vá-
válaszolni nem fogok.  Negruţiu  F.  Emil. 

Egy aprópénztárca, nagyon 
használt, cehâny bélyeggel és cédulá-
val találtatott a színházteremben a 
Poltják Károly tanár előadása utáu. 
Kiadóhivatalunkban átvehető. 



Beretvás pasztilla a legmakacsabb fejfájást  is elmulasztja, 
Legújabb. 

Átvette hivatalát a vármegye 
uj prefectusa. 

Az uj kormássy — melynek hiva-
talba lépése különben valószínűleg nem 
jelent gyökeres rendszerváltozást — 
mint az ilyenkor szokás : kicserélte a 
vármegyei prefectusokat  is. Pesteken 
reggel terjedt el városunkban a bír, 
hogy vármegyénk élére, Andreiaş ed-
digi prefectus  felmentésével,  Vlad Spa-
tariu szolgálaton bivüli őrnagyot na 
vezték ki, aki bánsági ember s a hirek 
szerint, magyarul beszélő, megértő egyé 
ciségü, igazságszerető férfiú. 

Az uj prefectus  városunkba még 
a szombatra virradó éjjel meg is érke 
zett. miutáa előbb a pref?cturát  érte-
sítette, hogy a hivatal átvételét szom-
baton délelőtt kívánja elvégezni. Az 
átvétel, a volt prefectus  jelenlétében, 
ma délelőtt meg is történt. Ezután az 
uj prefectus  még a vánaegye központi 
tisztviselőit kívánta megismerni, akik 
előtte tisztelgésre meg is jelenvén, ve-
lük, szívélyesen elbeszélgetett. 

A forma  szeriatt installáció ügyé-
ben lapunk zártáig még nem történt 
döntén, az hir szerint, valószínűleg a 
jövő héten lesz. 

Biró Dénes ismét vármegyei 
fgjegyző.  Az uj prefectus  hivatalba 
lépégével egyidejűleg egy másik foatos 
személyi intézkedés is történt a vár-
megyére nézve : Biró Dénes vármegyei 
főjegyzőnek  ez állásába való visszahe-
lyezése. Mint ahogy legelőször kifejez  • 
tük -Kieglepfidéeüuket  a kiváló közigaz-
gatási gyakorl&tt&l, tudással rendel-
kező, komoly egyéniségű főjegyző  el-
távolítása felett,  s azt rektifiaálandó 
cselekedetnek minősítettük, úgyannyira 
örvendünk az érdemen főtisztviselő 
visszahelyezésének. Biró Dénes vissza-
helyezése érdekében külöabso a ma-
gyar pártnak is szácdéka volt fellépni, 
ezt azonban a hivatalos intézkedés 
megelőzte. Ezzel a hírrel kapcsolatban 
emiitjük meg azt a tévesen elterjédt 
híresztelést, amely szerint, vármegyei 
főjegyzővé  Jakab Lajos bögözi kör-
jegyzőt nevezték volna ki, Ez ilyen 
formában  nóm törtéat meg, minthogy 
nem ia történhetett. Jakabot ugyanis 
a volt a prefectus  vm. jegyzővé, vagy a 
mai címzés szeri&t taíáa megfelelőb-
ben : irodgfőuökké  nevezte ki. A ré-
gebbi címzések különben is megvál-
tozván, ujabban vármegyei főjegyzővé 
seckit Bem lehet kinevezői, e címet 
csak. az viselheti, aki régebben is ezt 
a tisztséget viseKe. 

Cséplö-garnitura. 
Teljes komplett felszereléssel,  üzem-
képes, eladó. Cséplő „Umbrat" 900 
nnn dobszélességü, a motor 10 lóerős 
Máv. vagy 8 lóerős Károlyi gyártmá-
nyú. Vevők személyesen érdeklődhet-
nek Odorheiun Bul. Ilegele Ferdinánd 
27. szám alatt Garabás János 

tulajdonosnál. 

Szépen sikerült disztornát 
és tornaünnepélyt rendezett, rendkívül 
nagyszámú közönség jeleniétébao, már-
cius hó 21 ikén a ref.  kollégium ifjú-
sága. A műsor igen változatos volt, B 
valamennyi pontja pompásan bizonyí-
totta kollégiumi ifjuságunk  edzettsé-
git, fegyelmezettségét,  s azt az ügy-
buzgalmat, mellyel Z Sebeas tornata-
nár a testi nevelést irányítja. Különö-
sen a mintacsapat mutatványai, az 
ablakugrás, bókverseny keltettek nagy 
érdeklődést. Az egyes mutatványok 
megkompoüálásábau nyilvánuló leiemé 
nyesség is külön elismerést érdemel. 
Mindezekkel a kollégium a testvéria-
tézet múltkori hasonló ünnepélyén be-
mutatott teljesítményéhez teljesen mél-
tót produkált. (Térszüke miatt késett 
tudósítás). 

A Polgári Önképző Egylet 
husvétmásodnapjai tánccal egybekötött 
szinielőadása iránt városszerte nagy ér-
dekli dés nyilvánul meg. Mint értesü-
lünk, a darab próbái egy minden te-
kintetben jó sikerű előadásra adaak 
kilátást, miért is a közösség figyelmét 
ismételten felhívjuk  e kellemesnek ígér-
kező mulatságra. 

A zsebmetszőknek és vásári 
tolvajoknak valóságos veszedelmévé 
kezd lenni városunk. Számtalanszor 
törtéat már, hogy megrögzött éa sok 
más helyen eikerrel is mükfdő  cair 
kef'ogók,  ha üzleti kőrútjukban ideié 
vedsek, vesztükre tévsdnek ide : gya-
korlott és éber rendőrségünk lefüleli 
őket. Igy történt á legutóbbi keddi 
hetivásárkor is, mely alkalommal két 
külön operáló zsebaeisző is került 
hurokra. Hároaszékiek mindaketten: 
az egyik Kádár Lajos oliszemi cigáay, 
a másik Takó Mária káluoki cigány-
ass?ony. Mind a ketten a vásárosok 
között ólálkodva, zaebmetszéseket kö 
vettek el, mig a viselkedésük feltüat 
és rajtacaipték őket. Megmotozásuk 
alkalmával majdnem 3000 leuayi pánzt 
találtak náluk. A rendőrség felhívja  a 
károsultakat, hogy amennyibsn veszte-
ségüket igazolni tudják: jelentkezzenek. 

A vakok lelki életéről tartott 
a mült szombaton Poltják Károly, a 
kolozsvári vakok intézetének volt ta 
nára városuakban kis számú közöa-
ség előtt igea érdekes előadást. Elő-
adta a vakok életében idáig folytatott 
emberbaráti mozgalmak történetét is, 
s mindazt, a mi a vakok kimüvoléae, 
taaitása érdekébea eddig elérhető volt. 
Az előadás érdekes és tanulságos vol' 
ta mellett meglepő és felemelő  volt az 
az optimizmus, amelyei az előadó, aki 
maga is vak, a világot, az életet fel-
fogja,  s faanen  hirdeti a maga élethez 
való jogát, sőt fölényét  látó embertár-
saival szemben. Az élőadó feleségének 
szavalata, s néhány kis jelenet egé-
szítette ki még az előadást. 

Mint a vármegyei gazdasági 
egyesület kiküldöttei: Szakáts Zoltán 
éa Varró Elek Farkaslakáa, Hartwig 
István dr. és Hlatky MiklÓ3 Székely-
szentkirályon tartottak taárciu3 28-ikán 
előadásokat a közönség nagy érdeklő 
dése mellett. Hartwig dr a Szentkirá-
lyon nagymértékben uralkodó golyvá-
sodás eílen ajánlotta a háztartási só-
nak jóddal való kezelését, mi a golyva 

sodást biztosan gyógyítja, illetve kép-
ződését megelőzi. Ez ugy volna ke-
resztülvihető, ha a községben fogyasz-
tás alá kerülő sót előre jódoznák, a 
mi a sónak kilogrammját körülbelül 1 
leuval emelné. Felemiitette felolvasásá-
ban, hogy ez az eljárás Tirolban, Ba-
jorországban, mindazokban az államok-
ban, hol a golyvásodás nagy mértékben 
uralkodott, kötelező; az illető álla-
mokban a só csak jódozva kerül for-
galomba. F. hó 5-én délután 3 órakor 
Alsóboldogfalván  és Székelyudvarhelyt, 
6-án d. u. 3 órakor Oroszhegyen, 11-én 
Homoródszentmártonban, H.-szentpá-
lon, Kissolymosban, Etéden, Agyag-
falván  és Bőgözben, 18 án Fiatfalván, 
Székelykereszturoa, Felsőboldogfalván 
és Miklósfalván,  25 én Darzs és Muzs-
cáa tartatnak előadások. Ugyancsak 
ápriiis, esetleg május hóban tartatnak 
meg azon előadások ,is, melyek már-
ciusra tűzettek volt ki, de közbejött 
akadályok miatt akkor megtarthatók 
nem voltak. 

Köszönetnyilvánítás. Mind-
azoknak, kik kisfiunk:  Réther Janika 
temetésén megjelentek, vagy fájdal-
munkat részvétnyilatkozataikkal elvi-
selhetőbbé tették, ezúton mondunk 
hálás köszönetet. Réther Frigyes éa 
neje. 

Gyanúsnak látszó hirtelen ha 
lálesüt tette indokolttá és szükségessé 
a helybali bírói bizottságnak a mult 
napokban Homoródalmás községben 
való hivatalos megjelenését. Március hó 
29 ikéa reggel 6 óra tájban ugyanis 
Rigó Lajos ottani derék gazdaember 
hirtelen megbetegedett, kiazó görcsök 
lepték meg. Miután hozzátartozói — 
akik különben azt hitték, hogy Rigót 
ismét a régebbi reumás bántalmai kí-
nozzák — Homoródszentmártonban az 
orvost nem találták, ijedtükben, ta 
nácsért és egyben vigasztalásért elkül-
döttek Ajtai J. lelkész után. A pap 
meg is jelent, majd egy idei a bázoál 
tartózkodás után, eltávozott. Rigó ál-
lapota azonban mindinkább súlyosbo-
dott s nemsokára, 10 óra tájban meg 
is halt. Hivatalos jelentés folytán  már-
cius 31̂ ikén városunkból Szabó Géza 
dr. vizsgálóbíró, Voszka dr. ügyész és 
Kovács D. jegyzőkinyvvezető jelentek 
meg a helyszínén, mint orvosok pedig 
Crişan dr. oklándi járási orvos és Ro-
man Enea dr. h. szentmártoni köror-
vos szerepeltek. A bizottság a halál-
eset köíülűiéayei folytán  különös figyel-
met fordított  annak a megállapítására, 
nem történt e esetleg mérgezés ? Ki-
hallgatták a környezetet és a papot is, 
aki előadta, hogy a beteget erős fáj-
dalmak közt találta, s ez ellen valami 
fürdőt  ajánlott. A bizottság végre, 
minthogy sem a boncolás, sem a ta-
nuk vallomása bűntény mellett semmi 
komoly gyanuokot nem szolgáltatott, 
megállapította, hogy ilyesmivel senki 
sem vádolható, ellenben bizonyosra ve 
hető, hogy az elhalt a járványos in-
fluenza  egy súlyos esetének lett az 
áldozata. 

x Köszönetnyilvánítás. Inms 
rögeinknek, jóbarátaínkcak, s miada 
zokcak, kik felejthetetlen  kisfiunk: 
Bsrcike temetésén megjelentek, ezúton 
mocduök köszönetet. Keszler Albert 
és családja. 

x Elsőrendű tavaszi és nyári 
nagykabátok, kosztümök, ruhák leg-
szebb kivitelben készülnek Demeter 
Zsigmond női divatszabónál Bul. R-;g. 
Ferdinánd (Kossuth a.) 12 sz. a. Varró-
leányok felvétetnek. 

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

A „Hangya" központ 
közgyűlése. 

A „Hangya" szövetkezetek nagy-
enyedi központja f.  hó 17 én délelőtt 
az intézeti székház tanácstermében 
tartotta VI .-ik évi rendes közgyűlését 
a vidéki szövetkezetek számos kikül-
dött képviselőjének, köztük számos kis-
gazda és a vezető szövetkezeti férfiak 
részvétele mellett. A közgyűlésen Garda 
Kálmán dr. elnöki megnyitó beszédé-
ből és Rohay László vezérigazgató be-
számoló beszédéből meggyőződést nyer-
hettek a vidéki szövetkezetek képvi-
selői, hogy a központ az elmúlt év 
folyamán  oly tevékenységet fejtett  ki, 
ugy a szövetkezetek megerősítésére, 
mint azok fejlesztésére  és az egész 
szövetkezeti szervezet tökéletesítésére, 
a melynek minden téren szép ered-
ményei mutatkoztak. Sikerült a gyen-
ge szövetkezetek nagy részét uj erőre 
kelteni, jövőjüket biztosítani, a szövet-
kezeti áruellátást pedig olyannyira tö-
kéletesíteni, hogy a szövetkezeteknek a 
„Hangya" általiáruellátása ma már min-
den árucikkben teljesen az igények-
nek és szükségleteknek megfelelő  és 
kielégítő, ami a legfőbb  tényezője volt 
ugy a „Hangya"-központ, mint a vi-
déki „Hangyaszövetkezetek mult év-
ben elért szép eredményeinek ós je-
lentős gyarapodásának. A közgyűlés a 
mérleg és ttzleteredmény megállapítása 
után intézkedett a nyereség felosztása 
iránt és a felmentést  ugy az igazga-
tóságnak, mint a felügyelőbizottság-
nak megadta. Az igazgatóság mandá-
tuma lejárván, megválasztotta az uj 
igazgatóságot, melynek tagjaivá lettek : 
Asztalos Kálmán dr., Balázs Ferenc, 
báró Bánffy  Ferenc, Bocsánczy Liszló, 
Drexler Béla dr., Ferenczy Géza dr., 
Garda Kálmán dr.. Láday István dr., 
gróf  Teleky Arctur, Ürmösi József  éa 
Zathureczky Gedeon. A közgyűlés ez 
évben is jó alkalmat adott a legaktu-
álisabb szövetkezeti kérdések megvi-
tatására, melyeknek a jövő fejlődésre 
igen jó hatásuk lehet. A „Hangya"-
központ közgyűléséről azon kellemes 
benyomással távozhattak a me3szi vi-
dékekről összegyűlt szövetkezeti veze-
tők, hogy a „Hangya" szövetkezeti 
szervezet egészséges és a legszebb fej-
lődésben van. 

Kiadó : a Könyvnyomda Kés a vény társasig 
Odorheiu—Síékely udvarhely 

Középkorú gyermektelen özv. úri-
asszony, ki a háztartás minden 

ágában jártas, házvezetőnői álllst ke-
res. A román, német éB magyar nyel-
vet birja. Odorheiu Sír. Pricţul Mir-
cea 14. Síobovita Elizabet. 

Eladó éa azonnal beköltözhető Odor-
heiun a Str. Regina Maria 20. sz. 

alatt levő 3 pzobából álló lakóház. 
Esetleg részletfizetés  mellett is. Göcczy 
Gábor dr. ügyvéd. 

A Dicsőszentmártoni Általános Hitelbank Székelyudvarhelyi fiókja 
Telefon II. A Banca Marmorosch, Blanfc  & Co S. A. alapítása. sürgönyeim: Credit. 

Saját töke 6 v millió leu. 
Foglalkozik a banküzlet minden ágával. Be-

oyümöícsöztet. Kölcsö-
nöket folyásit. Esiköiö! átutalásokat, ugy 

bel-, mint külföldre.  — Foglalkozik termény és liszt vételével és eladásával. 

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

.A.ngol teákban, n a g y választék:. 



Megkezdődött az olcsó 
h ú s v é t i v á s á r 

1 m. liliom-vászon 60 L. 
1 m. divat mosó delén 50 L. 
1 m. mosó marokin . . . . . . . . . . 70 L. 

HIRSCH RUDOLF d i v a t i i z l e t é b e n . 

1 m. dnplaszéles női szövet 120JL. 
1 pár divatos flnom  női azsuros harisnya. . 90 L. 
Prima férfi  gummikabát 1000 L. 

<Xagy válászfék  bel- és külföldi  férfi  szovzfejben,  Kalapodban és mirrdsnféls 
— divafcif#)err. 

Kofarap-fflíílielyeiet, 
sirtö-raktáromat 

a városi villanytelep melletti 
—* telkemre áthelyeztem. -"— 
Sirkövet, egyéb kőipari tárgya-
kat saját terveim szerint, mű-
vészi kivitelben is készítek. 

HUBER ANTAL 
nyűg. szakiskolai művezető. 

Hirdetmény. 
Odorheiun a Strada Andreiu 

Mureşanu (Solymossy-utca) 22. sz. 
alatt lévő 5 szoba és mellékhelyi-
ségből álló, azonnal beköltözhető 
ház kerttel 1926 április hó ll-ik 
napján d. e. 10 órakor a helyszí-
nén nyilvános árverésen szabad kéz-
ből. eladó. Értekezni lehet dr. 
Stoian és CoUstantinescu ügyvédek 
irodájában. 

Legmagasabb áron 
veszek: 

Egy cipészsegédet v e g y e s 
munkára felveszek,  tanulót is 
alkalmazok Bokor Gyula, ci-
- pész-mester. = 

Értesítem az igen tisztelt 
közönséget, hogy hosz-

szabb távollétem után ha-
zatértem és ezentnl megint 
vállalok mindenféle  mun-
kát, ami a bádogos-szak-
= mába vág. = = 

Derzsy Árpád 
bádogos. 

Strada Prinţul Nicolae 
(Árpád-utca) 52. szám. 

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

Szabó István 
sefför 

Odorheiu — Székelyudvarhely 
Str. Pr. Mircea (Petöfi-u)  28 

fes 

"Str. Regele Carol (Orbán Balázs-
utca) 10. 12.14. sz. házak eladók. 
Felvilágosítást a kiadóhivatal ad. 

Bútorok. 
Modern háló és- ebédlő-garni-
turák, saját készitményüek, 
jótállás mellett, legjutányosabb 

árakban szerezhetők be: 
Balázs Károly utóda 
műa8ztalos és kész butorüz-
üzletében Bul. Reg. Ferdinánd 

. 27. szám. 1 ' 

m. A. v . 
cséplőkre 

rendeléseket 
már most veszünk 

előjegyzésbe két évi részlet-
fizetés  mellett. Szállitunk 

azonkívül motorokat, 
lokomobilokat, 

tractorokat 
stb. stb. 

„ C t é p v & s á r " 
Brassó, Kapu-utca 43. 

Egy Schiel-féle  gyapjufésülS  és egy 
10 HP. Benz-motor 800 as cséplS-

szekrénnyel eladó. Hadnagy János 
Odorheiu, Str. Andrei Murăşan 
(Solymossy-utca). 

Strada Cloşca (Attila-utca) 
10 és 12 számú ház kerttel 
S E L A D Ó . S 
Értekezni ugyanott lehet. 

Antik-garnitnrákat, külön egyes 
darabokat, továbbá régi gob-
lent, porcelánt, mindennemű 
antik ékszert, ezüst és arany-
serlegeket, gyöngyöket, email-
tárgyakat, templom által kiselej-
tezett faragott  és festett  tár-
gyakat, mennyezeteket és min-
denfajta  ér téket képviselő 

régiséget . 

LEITNER SÁMUEL 
r é g i s é g éa é k s z e r üz l e t Sibiu. î> 

Wiesengasse 20. szám, 
Rendeléseket elfogadnak  és szí-
vességből továbbitnak Str. Pr. | 
Maria (Szent Imre-utca) 21. sz. t 

alatt az udvarban. 

Bútorozott szoba 2 személy 
részére kiadó. Ugyanott teljes 
ellátás is kapható. Piaţa Re-
gina Maria (Piactér) Eoncz-
• • • udvar. BI • B 

llárosi és vidéki épitő vállalkozók, 
• úgyszintén egyházak, intézetek, hi-

vatalok éa háztulajdonosok figyelmébe! 

Minderiféle  bádogos 
munkákat, 

úgymint: toronyfedéat  és javítást, villám 
háritó-szerelését, épületek esatornázását, 
bádoggal való fedéseket,  úgyszintén régi 
csatornák tisztítását, javítását, bádog-
fedelek  és csaternák festését,  fürdő-
kádak készítését vállalom, valamint 
minden e szakmába vágó, uj és javítási 
munkákat versenyárak mellett készítek, 
konyhaedények javítását, réz üstök 
cinezését legolcsóbb árban végzem, 

Raktáron tartok mindenféle  bádog-
irukat. Öntözd kannák minden nagy-
ságban kaphatók. 

Szives pártfogást  kér továbbra is: 

Kerestély Gyula 
bádtgos-mester. 

Műhely : Piata Reg. Maria (Batthyány-
tér) 11. szám az udvarban. 

Judecătoria ocolului Cristur secţia cf. 
No. 463-1925 cf. 
Extract din publicaţiunede licitaţie. 

In cerea de executare făcută  de 
urmăritorilor Hatos Dionisie minor şi 
Hatos Ştefan  minor repr. prin. advo-
cat Dr. Elekes Domokos contra urmă-
ritorilor Gavrilă Palko ş'ţ soţia Elisa-
beta Szabó; Judecătoria a ordonat lici-
taţiunea execuţională îa ce priveşte 
imobilele situate în comuna Şjimoşul : mare circumscripţia judecătoriei ocolu-
lui Cristur, cuprinse îa cf.  comunei Soi-
moşul-mare Nrul protocolului cf.  132 
Nr. de ord. A f  1 No. top. 286, 287, 
(loc de casă şi grădină) cu preţul 
de strigare 20000 lei No. prot. cf. 
1486 No. de ordine A f  1 No. topogr. 
284, 285, (loc de caeâ şi grădică) cu 
preţul de strigare 14700 Lei pantru 
incassarea creanţei de 4800 lei capital 
şi accesorii. 

Licitaţie se Ta ţ'ne îu ziua de 
25 luna Iunie anul 1926 ora 10 la 
casa comuna'ă a comunei Soimoşul-
mare. 

Imobilele ce vor fi  licitaţie nu pot 
fi  *ândute pe un pret mai mic de cât 
două treimi din preţul de atrigare. 

Coi cari doresc să liciteze BUnt 
datori să depoziteze la delegatul jude-
cătoresc 10®/0 din preţul de strigare 
drept garanţie, în numerar sau în 
efecte  de cauţie socotite după cursul 
fixat  îa §. 42 legea LX. 1881 sau să 
predea aceluia şi delegat chitanţa cons-
tatând depunerea, judecătorişte, pre-
alabilă a garanţiei şi să semneze con-
diciunile de licitaţie (§ 147. 150. 170 
legea LX. 1881; §. 21 legea 14. 1908.) 

Dacă nimeni nu oferă  mai mult, 
cel care oferit  psntru imobil Un preţ 
mai urcat de cât cel de strigare este 
dator să întregească imediat garanţie 
fixată  conform  procentului preţului de 
strigare la aceiaşi parte procentuală 
a preţului ce a oferit  (§. 25 XLI. 
1908) 

Dată în Cristur la 10. Febr, 1925. 
Coloman Kelemen 

m. p. judecător. 
Pentru conformitate: 
I-őrfncy  expeditor. 

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  fórfl 

női- és gyermekcipő-készítést. 
Szolid «rak! Megbízható munkai 
Pártfogást  kér: RáCZ JÓZS6f 

lábbelikészitő. 

E R O S F E R E N C építési vállalkozó, nVCercijirea- Giuc-Csilcszereda. 
Érdekközösségben az „Amerikai házépítési r . -társasággal." 
V á 11 a I ' M i n d e n n e m ü építkezések tervezését és építését. — Amerikai szabadalmazott „Bulhof"  rendszerű faházak  és villák építését 

• városokban s fürdőhelyeken.  — Capae rendszerű nyers tégla építkezéseket. — Edison-féle  fa,  cementházab építését -
Normális földszintes  és emeletes tégla és betonházak építését. — Beton és vasbeton, mély és magas építkezéseket. — Utak építését 
— Beton- és fahidak  építését. — Cementárak készítését. - Épület-asztalos munkák termelését. — Műépítészet keretében vágó összes 

munkák tervezését. - Téglaépítkezések 38 százalékkal olcsóbbak, mint bárhol. 
Elvem: csinos, olcsó és jó munkák készítése. 



E r e d e t i l ó i n ő s é g 0 
valódi angol, brassói, zsolnai gyapjúszövetek, kitűnő sepsiszentgyörgyi és aradi síffonok,  vád-
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. Löbl R. Odorheiu. 

Kircheis-féle 
Most jelent meg 

Gyerkes Mihály: 

Népművelés 
Vezérkönyve, 

kulturális, gazdasági szerve-
zések utmutatéja; alapszabály-
tervezettel és „KULTURHÁZ"-
épitési rajzokkal. Ára posta-
: díjjal együtt 110 leu. : 

' ,' Megrendelési cim: ' 

pléhmegmunkálógépek 
amig a készlet tart. 

Képviselet Erdély részére: 
„Gépvásár" 

Brassó, Kapa-utca 43. szám. 

„Tanítók Í Lapja" kiadóhivatala 
Odorheiu. 

Cséplőgép eladó. 
Hofherr-féle  cséplőgép 8Ö0-as, 
Benzin Lux-motor 8-as és föl-

szerelés. Odorheiu — Udvarhelyi» egye 
Y1 aii i ţ a—Szentegy házasfalu 

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

és dr. Pál ügyvédeknél. 

É r t e s í t é s . 
Igen tisztelt vevőim és az érdek-

lődő közönség szives figyelmét  van 
szerencsém ismételten felhívni  a mai 
legkényesebb igényeket is kielégítő 

molykár elleni 
megóvó intézetemre 
ahol tüz és betörés elleni bis-
tositás mellett, csekély díjössze-
gért elvállalok nyárára szőrméket, 
különböző téli ruhákat, perzsa és más-
fajta  szőnyegeket molykár ellen. 

Kérem tehát saját jól felfogott  ér-
dekükben szíves pártfogásukat. 

Ne mulassza el senki szőrme és 
téliruha darabjait hozzám megóvásba 
adni. 

Szives támogatást kér, 
teljes tisztelettel: 

Kassay F. Domokos 
szűcs. 

Bul. Reg. Ferdinánd (Kossuth-u.) 20. 

Hirdetmény. 
Értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy gőzerőre be-

rendezett tégla- és cserép-gyáramat megindítom, mihelyt a 
hidegek elmúlnak. Gyáram teljesítménye naponta 30.000 drb 
cserép és tégla. 

Bárki e város területén hasonló gőztégla- és cserép-árut 
elad, én azon minőségű téglát és cserepet 10%~kal olcsób-
ban adom. 

A tisztviselőknek és a Zetea i (zetelaki) leégetteknek 
lb°/0-k&\  olcsóbban adom. 

Rendelményeket már a mai naptól kezdve elfogadok. 
Odorheiu, 1926 április 1. 

Teljes tisztelettel: 

Elegáns férfi-,  női- és 
gyermekcipők min* 
denféle  divatos fa^ 
zonban, úgyszintén 
e g y s z e r ű b b áruk 
készen és rendelés 

után, legjobb anyagból és legjutá* 
nyosabb árakon Orbán, Nagy és 
• Tamás Volt üzlethelyiségében • 

T a m á s M ó z e s 
eipésznél szerezhetők be. 

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

ügyvéddel. = = 

Str. Avram Jancu (Csere-u.) 
14. sz. alatti épületes belsőség 
eladó. Értekezhetni dr. Szabó 
és dr. Nagy Lajos ügyvédek 
= = = = = irodájában. = 

Székely vidéken 2 8 k ö z 8 é 9 b e n verseny 
J - nélküli, napi egy vagon 

vám és kereskedelmi öriés-tetjesitményre tel-
• B jesen újonnan berendezett B üj 

műmalom 
családi okokból eladó. A malomhoz tartozik 17 
hold szántó 20 évi olcsó bérlete is. Komoly 
érdeklődőknek a malmot üzemben bemutatja 

F Á B I A M J Ó Z S E F 
hirdetési iroda Brassó Kapu-utca 32 szám. 

gyártulajdonos. 

Az ország bármely r i s z t t é Vállalót sze«fiyszáll ltást  aulával: ifj.  Bartfczy  Albert. 

Halló! Ápr. 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 kielégithessük. — Kedvező olcsó árakat adunk azoknak, kik április 30-ig megrendelésüket megteszik, hogy 

üzemünket mindjárt a maximális termelésre beállíthassuk. = = = = = = = = = = r = = = : 

K ü 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 : ! 
Ajánlunk nagyon szép villaszerű 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. = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Nóvák Dávid & Comp. 
Prima fabrica  de cărămida şi ţiglă cn putere mechanică 

Első géptégla és cserépgyár Odorheiu. 


