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Ugrón István 
lemondása. 

A liberális kormány lemon-
dása és a román néppárt kormányra 
jutása által okozott erős politikai 
hullámverések a mi kisebbségi po-
litikai életünket sem hagyták érin-

tetlenül. Sőt maguk után vonták 
éppen eey olyan eseménynek a 
bekövetkezését is, mire magunk 
sem voltunk elkészülve: Ugrón Ist-
vánnak a Magyar Párt elnökségé-
ről való lemondását. A búcsúzó el-
Bök a vidéki tagozatokhoz intézett 
körlevelében azzal indokolja le-
mondását, hogy a csúcsai paktum-
nak a községi választások előtt tör-
tént felmondása  után személye nem 
alkalmas arra, hogy az uj kor-
mánnyal való megegyezést megva-
lósítsa. 

Ugrón István lemondása ékes 
bizonyítéka közéleti férfiaink  magas 
színvonalú erkölcsi felfogásának, 
hogy előttük mindig csak egy cél 
lebeg, fajuk  érdekeinek munkálása, 
mely ime a vezért ezúttal arra 
késztette, hogy közkatonává váljék, 
ha a közérdek ugy kívánná. 

A vezér elvégezte, amire vál-
lalkozott : a romániai Magyar Párt 
egységét szilárd alapokra helyezte 
2 a liberális kormánnyal való meg-
egyezés következtében a kisebbségi 
magyarságnak az uj haza politikai 
életébe való bekapcsolódását meg-
valósította. Az ő elnöksége alatt 
sikerült elérni azt, hogy a Magyar 
Párt olyan politikai tényezővé fej-
lődjék; mellyel minden kormányra 
jutó pártnak számolni kelljen. 

De most jő a csattanó ! Az 
uj kormány siet kijelenteni, hogy 
sem Ugrón István személye, sem a 
csúcsai paktum felmondása  nem le-
het akadálya az esetleges politikai 
együttműködésnek, ezzel maga is 
újonnan elismerve, amit a múltban 
nemcsak a kormány, hanem több 
politikai párt sem mindig akart el-
ismerni, hogy Ugrón István és a 
Magyar Párt vezetősége nem csak 
egy mágnásklikk, hanem mögötte 
az egész magyarság sorakozik osz-
tatlan egységben. 

A napilapok közleményeiből 
azt látjuk, hogy "a közvélemény 
szinte egyhangú állásfoglalással  kí-
vánja, hogy Ugrón István magyar 
párti elnökségében továbbra is meg-
maradjon. Ez a megnyilvánult köz-
bizalom és ragaszkodás talán rá 
fogja  birni Ugrón Istvánt megmá-
szhatatlannak jelzett lemondási 
szándéka megváltoztatására. 

Nem tudjuk, mit fog  hozni a 
közeljövő, azonban egyben bizonyo-
sak vagyunk, s ez az, hogy Ugrón 
István azt fogja  cselekedni, amit 
a kisebbségi magyarság érdeke tőle 
megkíván! 

A Magyar Párt vármegyei tagozatának impozáns gyűlése. 
— Beszámoló a párt működéséről s a politikai eseményekről. — Készülni 
kell a választásokra! — Több nagyfontosságú  indítvány és határozat. — 

A Magyar Párt vármegyei tago-
zata, a múltkor elmaradt közgyűlés he-
lyett, f.  hó 6 ikán, húsvét harmadnap-
ján Sz. Szakáts Péter pártelnök elnök-
lete alatt, tartotta meg közgyűlését, a 
Bukarest szálló színháztermében, bő 
tárgysorozattal, a termet zsúfolásig  töltő 
közönség mindvégig kitartó érdeklődése, 
ki-kitörő lelkesedése mellett. 

Különösen falusi  földmives  testvére-
inkről kell jól eső érzéssel megállapíta-
nunk, hogy a sok politikai válság és 
bizonytalan nehéz helyzet őket nem tette 
mégsem közönyössé, a minek lemondó 
szomorúsággal való megállapítására — 
némely jelenségből következtetve — 
egyesek már-már készek is lettek volna, 
hanem megmaradtak az egyetemes ma-
gyarság eszméiért, kultúrájáért lelke-
sedő, fáradságra,  áldozatra is kész 
székelyeknek. Erről a székelység éppen 
most a vármegye legkülönbözőbb és leg-
távolabbi vidékeiről való tömeges bevonu-
lásával s a gyűlés minden mozzanatát 
a legnagyobb figyelemmel  kisérő ér-
deklődésével ís a legszebb és legbeszé-
desebb tanúbizonyságot szolgáltatta. 

A lefolyásában  mindvégig impo-
záns gyűlés megnyitójában Sz. Szakáts 
Péter elnök nagy körültekintéssel fog-
lalta össze az utolsó közgyűlés óta tör-
tént eseményeket, a magyarság sorfá-
val kapcsolatos főbb  problémákat. Megc 
emlékezett az uj állami átalakulásokat 
szabályozó békeszerződésekről, nemzet-
közi egyezményekről, melyek mind ar-
ra lettek volna hivatva, hogy kulturá-
lis fejlődésünk  lehetőségét, iskoláink, 
egyházaink jogait, törvény előtti egyen-
lőségünket biztosítsák. Reménységein-
ket azonban sokszor fagyasztották  le 
csalódások. Ezek főbb  okai voltak a meg-
szervezkedésünk alkalmával itt-ott felve-
tődött belső ellentétek, de főként  a kor-
mányok részéről minduntalan támasz-
tott nehézségek. Ezekkel szemben hi-
vatkozott a nemzetiségek által a régi 
magyar uralom alatt tapasztalhatott 
ttirelemre, jóindulatu lojalitásra, mely-
nek következtében száBzok, románok 
nemzeti színeiket, kokárdákon, öveken 
zavartalanul viselhették, kulturegyesü-
leteket tarthattak fenn,  tanult elemeik 
közül akárhányan felnőhettek  a nélkül, 
hogy a magyar nyelvet kénytelenek 
lettek volna elsajátítani. 

Az Apponyi-féle  közoktatási tör-
vényt emlegetik sokszor, mint bizony-
ságát a régi magyar uralom elnyomó tö-
rekvéseinek. ö ezzel szemben azt mond-
ja : alkossanak most itt csak olyan tör-
vényt a magyarságra nézve, s azt 
hajtsák is végre azon a mádon, — s 
mi teljesen megleszünk elégedve! 
Egyébként kijelenti, hogy mi ezen a 
helyen mindenféle  körülmények közt 
élni akarunk, s erős a reménye, hogy 
élni is fogunk.  Különben elismeri, 
hogy az itteni vezető állásokban levő 
tisztviselők általában megértést tanú-
sítottak és tanusitanak, csak az alan-
tosabbak részéről fordultak  elő durva-
ságok, melyek nem mindig részesültek 
megfelelő  megtorlásban. 

Kegyelettel emlékezett meg, a gyű-
lésen megjelentek felállása  mellett, a 
Nagy Károly ref.  püspök .elhalálozásá-
ról, melynek következtében nemcsak 
egy jeles egyházi férfiút  veszítettünk el, 
hanem egy mindenképpen kiváló és ve-
zetésre hivatott, erős magyar egyéni-
séget. 

Ezután az elnöki megnyitó rátért 

az országos párt elnökének: Ugrón 
Istvánnak épp legutóbb köztudomásúvá 
vált lemondására. Ugrón István, mikor 
a közbizalom a báró Jósika Samu utó-
daként őt állitotta az előtérbe, már 
akkor hivatkozott egészségi állapotá-
nak ingadozó voltára, korára, s kije-
lentette már a brassói nagygyűlés után, 
hogy az elnökséget csak legfennebb 
még egy évig ha viselheti. Közóhajtás 
volna, hogy rá legyen bírható lemon-
dásának visszavonására, arra az esetre 
azonban, ha ez nem sikerülne, javasolja 
az elnök, hogy megyei tagozatunk in-
dítványozza a központnál Ugrón Ist-
ván örökös diszelnökké való megvá-
lasztatását. 

A közgyűlés, mely az elnöki meg-
nyitót sokszor kisérte tetszésnyilvánítá-
saival, Sz. Szakáts Péternek ezt a ja-
vaslatát is a legnagyobb lelkesedéssel 
tette magáévá. 

Pál István prelátus, szenátor ez-
zel kapcsolatban a maga részéről is ki-
fejezte,  mennyire óhajtandó volna, hogy 
Ugront rá lehessen birni lemondása visz-
szavonására. 

Ezután Sz. Szakáts Péter elnök 
arról emlékezett meg, hogy a most be-
zárult parlamenti ülésszak alatt Pál 
István prelátus volt az egyetlen tulaj-
donképpeni megválasztott magyar sze-
nátor, őt ez alkalommal tehát üdvö-
zölte. Megköszönve e tisztségben tanú-
sított buzgó fáradozásait,  a gyűlés lel-
kes éljenzései közt kívánta, hogy ő a 
köznek, egészségben, munkakedvben 
ezután is szolgálhasson. Pál István az 
üdvözlést melegen megköszönte, s te-
kintettel mostani gyengélkedésére, hi-
vatkozott a Székely Közéletben megje-
lent beszámolójára, melynek elolvasá-
sát ezúttal is kérte. A jövőre is ígérte, 
bogy igyekezni fog  ott, a hová őt a 
bizalom állítja, fajáért  minden tőle 
telhetőt elvégezni! 

Ezután Haáz F. Rezső ref.  kollé-
giumi tanár, párttitkár olvasta fel  a 
pártelnökség terjedelmes éB nagy alapos-
sággal megszerkesztett beszámolójelen-
tését. A brassói elnökválasztó nagygyű-
lés, 8 annak utánrezgései (a Csetri-
tigy), az egyházak vezetőinek a kor-
mánnyal való egyezkedései, a mező-
gazdasági kamarai és a közigazgatási 
választások, a paktum-ögy sorra mind 
megkapták részletes méltatásukat. Szó-
lott a jelentés az általános gazdasági 
leromlásról, melynek egyik főokát  a 
kivitel korlátozásában s az állattenyész-. 
tés «miatt való hanyatlásában látja. A 
mezőgazdaság pangása sorvasztólag hat 
az iparra és kereskedelemre is, s ki-
fejlődött  a pénz kevés kézben valé ösz-
szehal'mozódása, a minek a «nagyban-
kok látják használ. A bajok orvoslá-
sára nézve a kereskedelmi és iparka-
marák és a mezőgazdasági kamarák 
kellene, hogy a kormánynál sürgősen 
javaslatokat tegyenek. Végül a jelen-
tés kegyelettel emlékezett meg a mult 
közgyűlés óta elhalt Hajdú István dr., 
Imre Gábor dr., id. Rájk József.  Papp 
Tamás (plébános), br. Szentkereszthy 
Béla és Nagy Károly párttagokról. 

A helyeslések közt felolvasott  tit-
kári jelentéshez Ugrón Zoltán szólott, 
élénk színekkel festvén  a gazdasági 
leromlással járó általános veszedelmet. 
Szerinte a mostani nyomás, mely a 
gazdálkodásra sulyosodik, terhesebb 
minden eddiginél, tönkre teszi gaz-

dasági alapjainkat s adóalanyi mivol-
tunkban támad meg életveszélyesen. 
Azt akarja, hpgy a gazdák panasza, 
mint velőtrázó sikoly hasson el min-
denfelé  s ösztönözze valamennyi gaz-
dát sürgős szervezkedésre; ebben test-
vérek kell, hogy legyenek valamennyi 
itt élő nemzet gazdálkodó gyermekei. 
A magyar párt központi vezetősége is 
sürgősen pótolja e téren valé eddigi 
mulasztásait. Erre vonatkozólag indít-
ványt is terjeszt elő. 

Sebesi János dr. méltányolja Ug-
rón Zoltán törekvéseinek indokolt vol-
tát, kijelenti azonban, hogy a központ 
mulasztással nem vádolható. Annak ke-
belében a gazdasági szakosztály szer-
vezve van- s tagjai közt ott van Ugrón 
Zoltán is, tehát módjában állott volna 
tevékenységét ott már eddig is kifej-
tenie. Ez Különben nem is szorosan 
pártpolitikai kérdés, mert a válság 
miatt szenved az ország minden nem-
zethez tartozó gazdálkodója. 

L[gron Zoltán, majd Sebesi dr. is-
mételt felszólalásai  után Biró LajoB 
Bzőlott a kérdéshez. Széchenyi eszmé-
jének megfelelően  d is azt tartaná he-
lyénvalónak, ha előbb gazdaságilag 
erősödnénk meg, ez alapja lenne kultu-
rális megerősödésünknek is. Felhívja 
a figyelmet  a gazdasági egylet elő-
adásaira. 

Szakáts Zoltán szintén hangsú-
lyozza, hogy a mezőgazdasági válság 
nem a magyar párt szűkebb feladatkö-
rébe vágó kérdés, hanem minden itt 
élő nemzet általános problémája. Azt 
tartja szükségesnek, hogy mi a párt 
keretén belül küzdjünk továbbra is — 
mint eddig — csak vallásunkért, kul-
túránkért, iskoláinkért. — A felszóla-
lások után Ugrón Zoltán indítványát 
némi módosítással elfogadták. 

Sz. Szakáts Péter elnök ezután a 
székelyudvarhelyi és keresztúri helyi 
tagozatok megalakulását jelenti be 8 
különösen kiemeli Jodál Gábor dr. és 
Hinléder Ákos dr., illetve Viola Sán-
dor dr. és Elekes Dénes dr. párttagok-
nak a szervezés munkájában kifejtett 
érdemes tevékenységét. 

Ezután figyelmeztette  az elnök a 
magyarságot, hogy a képviselőválasz-
tások május hó végén meg fognak  tör-
ténni. Erre készülni kell. Ezért terve-
zetet készített, melyben a vármegyei 
magyarság kellő megszervezhetése cél-
jából a megyét 14 kerületre osztotta 
be, kijelölvén az azokba kiküldhető 
legalkalmasabb párttagokat, kik maguk 
mellé felkérhetnék  a kerület több hely-
ben lakó lelkes vezető emberét, gaz-
dálkodóját. 

A beosztási tervezetet és névsort 
a közgyűlés elfogadta,  az elnöknek egy-
ben köszönetét fejezvén  ki a fáradsá-
gos munkáért, melyet ez igen fontos 
ügy érdekében kifejtett.  Egyben arra 
kérték a bizottsági tagokat, hogy a kö-
zeledő választásra való tekintettel azon-
nal kezdjék meg a szervezési munká-
latokat a kerületekben, nehogy a vá-
lasztás készületlenül és tájékozatlanul 
találja a székelységet. 

Ennek szükségére különösen Se-
besi János mutatott rá nyomatékosan. 
Például idézte a szászok szomszédaági 
rendszerét, melynek annyi politikai si-
kert köszönhetnek. Csak egység, össze-
tartás és a pártvezetőség utasításaihoz 
való alkalmazkodás biztosithatja a mi 
küzdelmeink eredményét is. 



Elekes dr. indítványa folytán  kérni 
fogják  a közigazgatás vezetőjét, a szer-
vezés munkájával megbízottak részéra 
adasson ki igazolványokat, hogy azok 
körutjukban zaklatásoknak bitéve ne 
legyenek. 

Általános helyeslés fogadta  Elekes 
Dénes dr.-nak oly értelmű indítványát 
is, hogy a párt központ járjon közbe 
az egy régebbi román nyelvű vizsga 
nem sikerülte miatt most utólag elbo-
csátott tisztviselők állásukba való visz-
szahelyezése érdekében. Elekes dr. egy 
másik indítványában azt javasolta, hogy 
a tagozati elnökség hivja fel  a magyar 
lakosságú községek képviselőtestületei-
nek figyelmét  a közig, törvény 398. 
§ ára, melynek alapján határozzák el, 
hogy a legfőbb  közigazgatási tanácsot 
kérik a magyar nyelvnek a tanácsko-
zásokban és jegyzőkönyvekben való 
használhatása engedélyezésére. A párt 
elnöksége járjon közbe, hogy az összes 
törvények és hivatalos rendeletek ma-
gyarnyelven is kiadassanak. Erre nézve, 
mint érdekes adalékot pegemiiti, hogy 
az 1848 utáni abszolutisztikus kormány-
zat iáején, mikor Össze3 törvényeink 
érvényességét erőszakkal szüneteltet-
ték, a-kormány mégis gondoskodott a 
a törvéayefc  és rendeletek három nyel-
ven való kiadásáról. Ez inditvánnyal 
kapcsolatban Pál István azt kivánta, 
kérjük ismételten a magyar nyelvnek 
nemcsak a közigazgatásnál, hanem min-
den hivatali fórumnál  való érvényesí-
tését. 

Mindenik indítványt, a módosí-
tással együtt, nagy lelkesedéssel fogadta 
el a közgyűlés. Ugyanígy Elekesnek azt 
az indítványát is, hogy a párt tilta-
kozzék az udvarhelyi áll. elemi fiu  és 
leányiskola, a keresztúri ellemi és a 
tanitóképzóintézet magyar tanítási nyel-
vű jellegének megszüntetése ellen. In-
dítványozta, hogy egy magyar tanítási 
jellegű földmives  iskola felállítása  ér-
dekében ÍB indítson a párt mozgalmat. 
Ezt most annál több joggal teheti, 
mert éppen a korábbi Averescu- kor-
mányzat idején történt, hogy egy ha-
sonló mozgalommal kapcsolatban szer-
vezett deputációnak az indítványozó 
elótt maga Goga miniszter tett erre vo-
natkozó pozitív ígéretet. Sz. Szakáts 
Péter kiegészítő hozzászólása után ezt 
az indítványt is általános helyesléssel 
fogadták  el. 

Elfogadták  Vajda Ferenc indítvá-
nyát is, bogy járjon közbe a párt a 
még szolgálatképés, de különböző in-
dokból elbocsátott magyar titsztvise-
lők visszahelyezése, illetve a nyugdíja-
zást igénylók nyugdijainak kiutalása ér-
dekében. Ugyancsak általános helyes 
léssel találkozott Hinléder Ákos dr. 
ügyvédnek a magánhitel javítására 
vonatkozó indítványa. Manapság, mon-
dotta, hitel az alapja a gazdasági élet 
fejlődésének  s ez egyik bázÍBa a kultu-
rális haladásnak is. E gazdasági ha-
ladás azonban, ahelyett, hogy pénzügyi 
támogatással, hitelnyújtással és ipari 
kölcsönök segítségével biztosítanák,terv-
szerűen elgáncsolják. Elszomorító, hogy 
mig a Banca Nttţionalât61 a mult év-
ben egyik kisebb rúmán bank nyolc-
száz, egy másik pedig hatszáz millió 
leu kölcsönt élvezett, addig a kisebb 
aégi bankok mindössze éB együttvéve 
20 millió leüt kaptak, holott a kisebb-
ségek gazdasági haladása az állam erő-
södését is előmozdítaná. Elhatározták, 
hogy a központot felkérik,  járjon közbe 
a hitelnyújtás igazságosabb, a kisebb-
ségek igényeit is figyelemre  méltató 
beosztása érdekében. 

Elekes Dénes dr. azt indítványozta, 
hasson oda a tagozat, hogy az erdőkön 
való legeltetésre vonatkozó tilalmat von-
ják viBBza, mert ez az állattenyésztés 
szempontjából rendkivül káros. Ugyané 
szempont miatt járjon közbe a párt a 
kiviteli vámok eltörlése, illetve csök-
kentése érdekében s hogy a keresztur-
vidéki gazdák, tekintettel nagy káraikra, 
kamatmentes állami kölcsönt kaphas-
sanak. Megfelelő  sürgős intézkedések 
nélkül ugyanis általános gazdasági ka-
tasztrófa  fenyeget.  Az indítványokat — 
melyeket különösen a jelenlevő gazdák 
fogadtak  nagy helyesléssel — egyhan-
gúlag szintén elfogadták. 

Ezzel kapcsolatban Ugrón Zoltán 
felhívja  a Gazdasági Egylet figyelmét 
egy tanulságos gazdanap rendezésére. 

Sándor Gáspár fenyédi  gazda ügyes 
felszólalásában  azt kérte, hogy a ma-
gánszükségletre, gerendának Btbnek való 
fa  levágását a magánerdőkből kiki sza-
badon teljesíthesse. Jobb Dénes a fa-
lusi csendőrségek természetbeni ellá-

tásra vonatkozó igényeit, a különböző 
községi taxák (barom útlevelek dijainak) 
nagyságát kifogásolja.  Elmondja, mennyi 
bajt okoz a szekértábláknak a gyakori 
elveszése; azt kívánná, hogy ezek he-
lyett a „borzasztó nagy pléhek" helyett 
a rendőrhatóságok elégednének meg egy 
elöljáróság! bizonyítvánnyal, mely köny-
nyen zsebben hordozható. 

Ugrón Zoltán egy megyei pa-
naszbizottság megalakítását javasolta, 
s hogy a párt mindent kövessen el a 
községek megszervezésére, a nép ér-
dekében. Sebesi János javasolta egy 
bizottság kiküldését, mely járna köz 
ben az uj prefectusnál,  s kérné, hogy 
a vármegyében a teljes jogrendet ál-' 
litsa helyre. 

Nagy János a pártot egy nagyobb 
ipari államkölcsön érdekében való köz-
benjárásra kérte, minthogy nemcsak a 
mezőgazdaság van válságban, hanem a 
kisipar is. A baj közös, s egyiknek a 
veszedelme végzetes a másikra is. 
Ugyanily értelemben, kiegészitőleg szó-
lalt fel  Sziget hy Dénes, aki a városi 
iparosság részére magigért államköl-
csönt hozta szóba. Kérdi, hogy a községi 
választások előtt tett igéret csak válasz-
tási trükk volt-e ? Ha nem, nyilatkozza-
nak világosan, számithat-e a kölcsönre 
az iparosság, vagy sem, mert a bi-
zonytalanság káros. Jó alkalma lenne 
az ügy felkarolására  az u. n. „ellen-
zéki" sajtónak is, mely kormány váltó-
záB esetére annyi jót helyezett ki-
látásba. 

Rájk József  sürgette az ipartestü-
let régóta húzódó ügyének dűlőre jut-
tatását, ez olyan szüksége az iparos-
ságnak, mint a „betevő kenyér". 

Végül Szász József  főgimn.  tanár, 
párttitkár indítványozta, hogy a nyom-
dai termékek előzetes ügyészségi cen-
zurálásának eltörlése iránt kéréssel 
forduljon  az elnökség a marosvásár-
helyi tábla főügyészségéhez,  amely fó-
rum egyedül hivatott arra, hogy ezt 
a jogos óhajt figyelembe  vegye és tel 
jesitse. Természetesen, ezt az indít-
ványt is elfogadták. 

Az elnök ezután bejelentette, hogy 
városunkban bizottság alakult, mely 
az ősz folyamán  ipari, háziipari, mű-
vészeti és mezőgazdasági kiállítást fog 
rendezni. Kéri ezen tervnek a közön-
ség részéről leendő legmelegebb támo-
gatását és bogy a kiállításon minél 
lelkesebben vegyen részt. Ezután az 
elnök a gyűlést a tagok éljenzése kö-
zött bezárta. 

Kérelem 
Spataru Vladimír prefectus  úrhoz. 

Prefectus  Ur!  A megtörtént kor-
mányváltozással kapcsolatosan lázas ér-
deklődéssel kérdezték Udvarhelymegye 
lakosai egymástól: vájjon ki lesz az uj 
prefectus  ? A kiváncsiskodás csakhamar 
megoldást nyert éB hozzá kellemes csa-
lódással, amennyiben az öa kinevezé-
sével együtt köztudattá vált, hogy meg-
értő, igazságos, a sorsüldözött magyar 
fajt  lelkéből szerető egyén ült a rövid 
időre megüresedett prefectusi  Bzékbe. 
De minket, kath. magyarokat, akik m&s 
felekezetű  nyelvtestvéreinkkel együtt 
megszoktuk a szenvedéseket, mellőzést, 
névtelenségbe burkolózó rágalmazást éa 
több eféle  jókat, nem annyira ez, mint 
inkább az a körülmény töltött el ön 
iránt, az ön prefectusi  kinevezésének 
tudomásul vételekor, a legnagyobb bi-
zalommal, hogy Spataru Vladimír pre-
fectusban  egy róm. kath. vallású és az 
alkohol pusztításainak gátat vetni akaró 
•emberbarát jött Székelyudvarhelyre, aki 
most már nemcsak, mint ember, hanem 
mint hatalmi tényező is érvényt tud 
szerezni a húsvéti krisztusos megvál-
tási gondolatnak. 

Méltóztassék ennélfogva  megen-
gedni azt, hogy szerény kéréssel for-
duljak én, a magát a székelység ba-
rátjaként hangsúlyozó román mentálitás 
által gúnyosan fajvédőnek  kipellengé-
rezett fajvédő,  a kath. prefectushoz. 

Kérésem a következő. 
Udvarhelymegyében elég, sőt né-

mely községben tulsok percentes az 
alkoholfogyasztás.  KülCnösen a kath. 
vallású havasalji részen puBztit az al-
kohol, melynek legfőbb  oka az, hogy 
köztudat szerint, igen tekintélyes a 
száma azoknak a szesztermelőknek éa 
kimérőknek, akiknek nincs hatósági 
engedélyük. Hogyan űzhették ezek a 
sátáncimborák mindezidáig büntetlenül 
a maguk kisded játékaikat, nem tudom, 

de nem is kutatom. Feleletet azonban, 
azt hiszem, a letűnt rezsim korifeusai 
adhatnának erre a kérdésre. No de most 
nem az a lényeges, hogy felelet  után 
kutassunk, hanem az, hogy öa, pre 
fectus  ur, aki róm. kath., a róm. kath. 
székelység köréből ezt a mételyt hintő 
szervezetet haladék nélkül kiirtsa az 
által, hogy szigorú razziát tartatva a 
korcsmák és iíalki mérési engedélyek 
terén, nemcsak sulyosau megbünteti a 
szemérmetlen visszaélőket és azokat, 
akik a visszaélések előtt — ki tudja, 
mi okból ? — szemet hunytak, hanem 
a lakosság arányszámához' képest a 
meglevő és hatóságilag engedélyezett 
italméréseket is redukálja, Erre én, a 
róm. kath. vallású székely, öat, a róm. 
kath. vallású prefectust,  aki az igaz-
ság és emberszeretet érvényesítésére 
hatalommal rendelkezik, mély alázattal 
kérem. Es kérem azon kapocsnál fogva, 
mellyel Krisztus egy akolba egyesitette 
a külöaböző nyelvű nemzettestvéreket, 
azzal a meghagyással, hogy szeressék 
egymást. Szeresse iehát, Prefectus  Ur, 
a magyar nemzetiségű róm. kath. val-
lású és egyéb felekezetek  szerint is 
széttagolt testvéreit, szeresse a szé-
kely-magyar népet olyképpen, hogy első 
hivatali ténykedésével a közte pusztító 
alkoholfogyasztás  özönének radikális 
kézzel gátat vet. Ez nemcsak faji  ér-
dekünk nekünk, magyaroknak, hanem 
állami érdeke a románságnak is. 

Kérésem teljesitéseért folyamodva 
és as alkalmatlankodásért elnéző bo 
csánatát kérve, maradtam Prefectus  Ur 
iránt teljes bizalommal és mély tisz-
telettel : 

Odorheiu—Székelyudvarhely, 1926. 
április 10. 

Szász József, 
rém. kath. főgimn.  tanir. 

Szentkirályi pityóka; zetelaki 
tűzifa. 

Városunk közönségének elsőrendű 
fogyasztási  cikke: a szentkirályi „pi-
tyóka" és legjobb tüzelőszere : a ze-
telaki tűzifa. 

Síjnos kell megállapítanunk, hogy 
mindkettő lecsúszott régi jó híréből és 
valódiságából. Mennyiségileg mindkettő 
megvan, minőségüket azonban kicse-
rélték a ma emberei : a szentkirályi 
pityóka termelői és a zetelaki tűzifa 
szállitói, illetve kilermelői. 

I. 
* A szentkirályi pityóka a városi 
fogyasztó  közönség számára régebb fo 
galom volt, melyben bennfoglaltatott 
minden jó tulajdonság, ámi csak egy 
asztali krumpliról elképzelhető, elad-
dig, hogy uri házaknál esténként, va-
csora utáni csemegének is használták 
a sült krumplit, akárcsak a gesztenyét. 

Alakja hosszúkás és közepeB nagy-
sága, ize és belső omlóssága a jól sült 
gesztenyééhez hasonló. Főzve nem 
megy szét, de azért meg van a kellő 
lisztessége, omlóssága. Ize igy is éppen 
olyan jó, mint aülve. 

Az utóbbi években — a szaporaság 
célszerűségét tartva szem előtt — sok 
mindenféle  krumplit sorakoztattak fel 
termelőink a piacunkra, de emberi fo-
gyasztás szempontjából egyik sem ver-
senyezhet : a szentkirályi Bölöni- Gyar-
mati pityékával. 

Igaz, hogy ezen kevesebb mennyi-
séget termő és bátran csemege-krum-
plinak nevezhető krumplit csaknem 
egészen kiszorította a sokkal nagyobb 
példányokat és bővebb mennyiséget 
adó ÖBzirózsa néven ismeretes, takar-
mányozás céljára Alkalmas, de emberi 
fogyasztásnál  ellenszenves, kesernyés 
izü, vizes jellegű krumpli és az Ud-
varhelytől keletre elhelyezkedő falvaink-
ban termelt hópehely-féle,  fehér  szinü, 
sütve és főzve  egyaránt széteső, omlós 
jellegű krumpli: mindazonáltal még-
sem térünk ezen sajnálatos tény fe-
lett csak egyszerűen napirendre, hanem 
javaslattal jövünk a fogyasztó  és ter-
melő közönség elé. 

A termelőknek eladásra és a ve-
vőknek állati takarmányozás céljára 
kétségkívül, ezen bőven termő mindkét 
krumpli jó, de emberi táplálkozásra, 
asztali krumplinak, csakis a sok li-
kacsu, kékes belsejü, közepes nagy 
ságu és inkább apróbb Bölöni- Gyar-, 
mati szentkirályi pityóka az elsőrendű. 
Erről más vármegyében lakó egyének 
is meggyőződtek és a mi véleményünk-
höz hasonló dicsérettel szólanak a 
szentkirályi pityókáról. 

Nekünk, fogyasztó  közönségnek, 
igen nagy érdekünk, hogy visszaállit-
tassuk a szentkirályi gyarmati pityókát 
régi jó hírébe-nevébe. Adjuk meg a 
termelőinknek a tisztességes árat s kí-
vánjunk emberi fogyasztásra  állandóan 
szentkirályi bölöni pityókát: pár esz-
tendő alatt az őszi időkben újból el-
lépi piacunkat a régi jó csemsge-pi-
tyóka, amely most csaknem egészben 
hiányzik az udvarhelyi piacról. Ha 
esetleg találuok is pár vékát eZen né-
ven, az is a legtöbbször el van kor-
csosodva az őszirózsa krumpli keresz-
tezésétől. 

Keressünk tiszta fajtája,  szentki-
rályi pityókát I 

(Befejező  cikk a jörő számban.) 
Gy. M 

A városi adóhivatal 
felhívás  utján figyelmezteti  az adózó-
kat, hogy városi adójukat 8 nap alatt 
annyival is inkább fuessék  be, mert 
ellen esetben azt végrehajtás utján 
fogják  beszedni. Nem ismerem, ha van-e 
uj adóbehajtási törvény; de ha a régi 
van érvényben, akkor az adók csak 
negyedévenként esedékesek, s fizetési 
idő minden negyedév második hónap-
jának 15 ik napja. Az esetben, ha 
van uj törvény, — a mely nem ismeri 
ezeket a határidőket, s a mely elren-
deli a már jogerős adók azonnali be-
fizetését,  — csak egy szavunk van a 
városi adóhivatalhoz, s ez az egy : le-
gyen méltányos ! 

Ugy e, hogy ezek az adók a vá-
rosi háztartás egyensúlyban tartása 
céljából szedetnek, s a városnak vau 
kiadása ma, de lesz holnap is ? ! Té-
tessék hát lehetővé, hogy a mai sa-
nyaru pénzügyi viszonyok közepett 
ezen adók ne 8 nap alatt, hanem ne-
gyedévenként fizettessenek  be, figye-
lembe vétetvén egyes adózók kereseti 
viszonyai is. És még van valami, a 
melyből önkényt következik, hogy az 
évi adók ne év elején és egyszerre 
szedessenek be, B ez az, hogy igen 
sok adótárgy szűnik meg évközben 
s az ezen megsemmisülő adótárgy után 
már előre befizetett  adó: kidobott pénz 1 

(Adóeó) 

A községi tanácsokat 
feloszlatják  ? 

A néppárt kormányra jutásá-
val kapcsolatban, az uj kormánynak, 
nem egy reprezentánsa, prefectusa, 
olyan nyilatkozatot tett, hogy a köz-
ségi választások rendén megválasztott 
községi és városi tanácsokat fel  fog-
ják oszlatni. 

Ez ügyben, mely még nem pozití-
vum, hanem csak hir, mi is szót ké-
rünk és rá kívánunk mutatni egy-két 
olyan momentumra, melyet az uj kor-
mánynak, mely a közélet és közerköl-
csök purifikációját  tűzte ki maga elé 
célul, nem volna szabad figyelmen  kí-
vül hagynia. 

Az összes lapok annak idején párt-
különbség nélkül elismerték, hogy a 
községi választások levezetése teljesen 
tisztán, a népakarat meghamisítáŝ  
nélkül történt, ami a mult viharos', 
urnalopásokkal és terrorral megyanu-
sitott választásai után valóságos mér-
földes  lépés volt közéletünk purifiká-
ciója felé. 

A legfontosabb  azonban az, hogy 
a községi választásokat a parlament 
által elfogadott  és az uralkodó áltál 
szentesitett törvény alapján vezette le 
a liberális kormány, következésképpen 
egy olyan intézkedés, mely a törvény 
alapján, szabályszerűen magalakult köz-
ségi és városi tanácsok feloszlatását 
rendelné el, CBak ezt eredményezné, hogy 
az ország lakosainak legszélesebb réte-
geiben megrendülne a törvény szent-
ségébe, sérthetetlenségébe vetett hit, 
mely különben is sokszor volt próbára 
téve és azt a kérdést vetné fel,  van-e 
értelme általában a választásoknak, 
ha azok eredményét máról-holnapra 
tetszés szerint semmiseknek nyilvánít-
hatják ? 

Minden alkotmányos formák  sze-
rint levezetett választás a népakarat 
megnyilvánulása, ezt mindenütt min-
denkinek tiszteletben kell tartania, a 
nem kételkedünk, hogy ez lesz a fel-
fogása  annak a kormánynak is, mely-
nek reprezentánsai nehéz politikai küz-



delmeket vivtak meg azért, hogy a tör-
vény szent, sérthetetlen legyen min-
denki előtt, hogy közéletünk megtisz-
tuljon a vadhajtásoktól, hogy ebben a 
sokat szenvedett országban a becsület 
a tisztesség jusson uralomra. — r. 

A vármegye uj prefectusának 
tulajdonképpeni bemutatkozása e hét 
csütörtökjén történt meg, a mikor d. 
e. 11 órától kezdve hivatalos helyisé-
gébe* fogadta  az egyházak, s a kü-
lönböző hivatalok és testületek előtte 
sorban megjelent tifeztelkedő  képvi-
selőit. A bemutatkozás oleő benyomá 
sa, s mindaz, a miből Spataru pre-
fectus  egyéniségére vonatkozólag idáig 
fogalmat  alkothattunk, igen kedvező 
volt, s alkalmas arra, hogy bizalom-, 
mai tekintsünk itteni működése elé. 
ő maga nagyon elegáns, előkelően 
úrias és fiatalos  megjelenésű, nyúlánk 
férfi,  nyilt tekintettel és olyan közvet 
len modorral, a mely azonnal megnyer 
és eloszlat minden tartózkodó feszes-
Béget. Perfect  magyar és német nyelv-
tudásáról alkalmunk volt szintén meg 
győződést szerezhetni, a mikor a leg-
nagyobb előzékenységgel fordította  az 
érintkezést mindenkinek az anyanyel-
vére. A művészetekben való jártassága 
(3 évig tanult Münchenben festészetet) 
és mindenre kiterjedő általános ér-
deklődése feljogosít  arra a feltevésre, 
hogy benne kulturális és más szociális 
törekvéseink is megértő" lelkű, fogé-
kony támogatóra fognak  találni, 

A tisztelgések sorreudjében utolsó 
volt a Magyar Párt udvarhelyvárme-
gyei tagozatának tisztelgése. Sz. Sza 
káts Péter tagozati elnök tömör éa 
velős beszédben kivánt szerencsét és 
sikert az uj prefectus  hivatali műkö-
déséhez, hangsúlyozva, hogy sérelem-
ben és mellőzésben gyakran volt ré-
szünk a múltban, azonban ezekből a 
legkevesebb éppen a néppárt kormány-
zatának idejére esik, a mi most is jó 
reménnyel tölt el. Bizalmat és megér-
tést kért az uj prefectustól  és hang 
súlyozta, hogy a magyar párt vezető-
sége mindig készséggel áll rendelke-
zésére, ha azt tárgyilagos felvilágosí-
tások adása iránt megkeresi. 

A prefectus  közvetlen, meleg hangú 
válaszában hangsúlyozta, bogy elsősor-
ban, mint ember akar bemutatkozni. 
Huzamosabb idő óta a Székelyföld  la-
kója ; Torján, Három székvár meg; ében 
van birtoka, s az ottani lakossággal 
is megértő érintkezésben volt. Ismeri 
tehát a székely nép szokásait, bajait, 
kívánságait. Biztositotta a Magyar Párt 
megjelent tagjait, hogy a legnagyobb 
tárgyilagossággal és igazságossággal fog 
elbírálni minden kérdést, melynek el-
intézésére hivatott, annál is inkább, 
mert Goga belügyminiszter azt az uta-
sítást adta számára, hogy & Magyar 
Párt működését mindenben támogassa. 

A szokásos bemutatkozások után 
az üdvözlésre megjelentek azzal az 
erős reménnyel távoztak az üdvözlés-
ről, hogy az egymásiránti bizalom és 
megértés meg fogja  teremteni a le-
hetőségét annak, hogy a megyénket 
érdeklő sok régóta megoldásra váró 
kérdéa elintéztessék s vármegyénk fej 
lŐdése biztos alapokra helyeztessék. 

Tut-Enkh-Amon. 
Múltkori számunkban hirt adtunk 

a felfedezett  fáraó  sírjáról készült dia-
pozitivek városunkban való bemutatása 
tervéről. Most, mint szerkesztőségünk-
kel közlik, megérkeztek a diapozitivek, 
melyeket Szász József  főgimnáziumi  ta-
nár fog  kisérő felolvasással  kapcsolat-
ban bemutatni a közönségnek f.  hó 
12 én (hétfőn)  este pont 8 órai kez-
dettel a Bukarest-szálloda színházter-
mében. A fiatalon  elhunyt egyiptomi 
fáraó  sirjáról, ennek felfedeztetéséről, 
az ásatásokról és a talált műkincsek-
ről fogunk  látni igen érdekes képeket, 
melyek nemcsak az újság ingerével 
hatnak, hanem művészettörténeti szem-
pontból is nagyon becsesek. Megeleve-
nedik előttünk a hatalmas tirannus 
pazar gazdagsága, a múmiája fennmara-
dásáért, Madách által is megemlített, 
hiúságból eredő roppant épitkezése, a 
borzalmas rabszolgasors vért izzadó 
munkájának kolosszális monumentuma, 
melyet a tudományszomjas emberi kí-
váncsiság megnyitott a jelenkor újságra 
éhes világának. Látni fogjuk  Tut-Enkh-

Amon elrejtett sírját, káprázatos kincs 
tárát, ókori rajzokkal ékesített arany 
trónszékét, diszpáncélját, az egyipto 
miaknál művészetté emelt szabómester 
ség egyik kellékét: a sirban elhelye-
zett próbababát és még számos, érde-
kesebbnél érdekesebb ókori művészeti 
tárgyat, csecsebecsét, ékszert és szob-
rot. Valóságos világszenzáció volt a 
felfedezés  és mindenütt Eagy érdeklő-
dést keltett az ugy a tudomány, mint 
a divat terén. Brassóban például három 
egymásután következett előadásban mu 
tatták be ezeket a képeket, nagy ér-
deklődés keretében. Nemkülönben Er-
dély több nagyobb városában is szón 
zációt keltettek a fáraó  sírjáról készült 
diapozitivek, melyeket a felolvasó  ta 
nár kedden d u. 6 órakor újból be fog 
mutatni az ifjúságnak. 

Az egyiptomi sirok ásatási törté-
nete régi keletű, de a Tat Enkh-Amon 
Birja a legújabb időkig rejtve maradt 
a főiéje  borult törmelék miatt. Mikor 
aztán 1923 végéa lord Carnavon még 
egy utolsó kísérletet tett, ez is napvi-
lágra került. Munkásai egy reggel az-
zal a hirrel lepték meg, hogy a szik-
lába vágott lépcsőre találtak VI. Ram-
ses sírjának bejárata alatt. Elképzel-
hetni azt a lázas izgalmat, ami a lassú 
ásatási munkára ösztönzésül szolgált. 
De az izgalom csak akkor hágott te-
tőfokra,  amikor teljes bizonyossággal 
kiderült, hogy a Birban Egyiptom tör-
ténete legérdekesebb korszakának fá-
raója, Tut-Eukh Amon pihen. Azóta ez-
rek és ezrek zarácdokoltak a megnyi 
tott sirhoz ; fényképek,  rajzok, feljegy-
zések, filmek  készültek az érdekes le-
letről 8 ma összefüggő  történetté fűzve 
gyönyörködhetik a fáraó  históriájában 
a művész, a tudós, a sportember, a di-
vatcő és a szórakozni akaró egyaránt. 

Ennélfogva  felhívjuk  közönségünk 
figyelmét  a nagyszerű látványos elő-
adásra, mely mindenképpen megérdemli, 
hogy két rövid órát szenteljünk a hal-
hatatlanságra vágyó uralkodó emléké-
nek. 

H u m o r . 

I. felvonás. 
Szin: A „Bukarest- szálló" szín-

házterme. Éjfél  van, sőt bál van. 
Én: (egy oszlop mellett állok és 

cigarettázom). 
A végzet  (tűzoltónak maszkirózva 

lecsap rám): Kérem, itt szigorúan tilos 
cigarettázni I Hogy hívják ? 

Én: Hehehe... (bizalmasan) Nézze, 
micsoda felséges  nyaka van annak a 
lánynak I Én általában ugy vügyok a 
nőkkel, nem tudom, a tűzoltó urnák, 
mi a véleménye, de . . . 

Tűzoltó  (tűzbe jön): Ne tesnen 
kérem viccelni, mondja meg a nevét!! 

Én: Hát pld.... mondjuk 
gróf  Bethlen István.... 

Tüsoltó:  El akarja tagadni a ne-
vét? Hiszen ügy is tudom. (Felírja a 
nevemet.) 

Én : Hát ha tudja, miért kérdi ? 

II. felvonás. 
Szin: A rendőrség. Vádlottak. 
Egy hang... „az aktához csatolt 

tűzoltók tanúsága B a vádlottak be-
ismerő vallomása után kétségtelenül 
megállapittatott, hogy nevezett vádlot-
tak a Bukarest-szálló színháztermében 
ekkor és ekkor éjszaka cigarettáztak s 
ezért őket a megfelelő  § alapján 100 
leu pénzbirságra, vagy 2 napi elzá-
rásra Ítélem". 

(A vádlottak megnyugszanak az 
ítéletben) 

III. felvonás. 
Szin: A „Bukarest-szálló" szín-

házterme. Délelőtt van, sőt népgyűlés 
van. Valaki éppen arról beszél, hogy 
mégis csak jobb, ha âz embert há 
túlról ütik fejbe,  mert azt legalább 
nem veszi észre. Nekünk azonban nem 
ez a fontos,  hanem az, hogy a szín-
házteremben irtózatos cigarettafüst  van, 
annyira, hogy alig alig látszik az a 
tábla, hogy „A teremben szigorúan ti-
los a dohányzás". Mindenki dohány-
zik. Képviselő. Prefectus  és a prefectus-
jelöltek. A polgármester és vezérkara. 
A tűzoltó főparancsnok  talán csak azért 
nem cigarettázik, mert — egyáltalán 
n&m szokott. 

Én (Eléveszek egy cigarettát. Gyu-
fám  nincs. Látom, hogy egy oszlop 
mellett áll valaki és cigarettázik. Oda 
lépek): Pardon ! Szabad kérnem egy 
kis tüzet? 

As illető:  Kérem! Paraţicsoljon ! 
Ránézek. Az a tűzoltó volt, aki ez-

előtt egy hónappal cigarettázásért fe'irt. 

IV. felvonás  helyett kérdem: 
Mikor tűzveszélyes a Bukarest szálló 

színházterme és mikor nem ? 
Nikotinista. 

Tanárok gyűlése. 
Az erdélyi róm. kath. Státus fő-

gimnáziumainak iasárai anyagi hely 
zetük megbeszélése céljából f.  hó 7 én 
közgyűlésre jöttek össze városunkban. 
A közgyűlésen a főtanhatóságot  Balázs 
András dr., prelátus kanonok és Bitay 
Árpád tacügyi szakreferens  képviselték. 
A közgyűlést mise előzte meg, amelyet 
Balázs András végzett. A któgyülés d. 
e. 10 órakor kezdődött meg a főgim-
náziumban B azon Tamás Albert fő-
gimnáziumi igazgató elnökölt, aki meg-
nyitó beszédében visszapillantást vetett 
az eddigi közgyűlésekre a azoknak az 
eredményeire, majd pedig a főtanha-
tóság képviselőit üdvözölte. Az éljen-
zésael fogadott  megnyitó elhangzása 
után Balázs András dr., státusi előadó 
emelkedett szólásra. Meleg szavakkal 
üdvözölte Pál István pápai prelátus, 
püspöki biztost és kérte, hogy gazdag 
tapasztalatával, nagy tudásával támo-
gassa a közgyűlést tárgyalásaiban, majd 
pedig a szeretetről, a kölcsöoös meg-
becsülésről, mint az intanziv és ered 
ményes munka feltételeiről  mondott 
nagyszabású állokuciót. Pál István pre-
látus», püspöki biztos hasonlóan meleg 
szavakkal üdvözölte a státus érdemes 
előadóját, amely után az elhangzott 
beszédeket jegyzőkönyvbe írni határoz-
ták. Embery Árpád igazgató indítvá-
nyára táviratilag üdvözölték Majláth 
püspököt és átiratilag a kolozsvári ju-
biláló piarista reedat. Ezután a köz-
gyűlésnek egyetlen tárgya : a cyugdijse-
gély kérdésének tárgyalása következett. 
Ugyanis a kézdivásárhelyi tanári tes 
tület addig is, amíg a nyugdíjügy az 
állammal reEdezhető lesz, egy öase 
gélyező létesítését tartja szükségesnek, 
amelybek szabályzatát elkészítette. A 
szabályzatot pontról pontra a legalapo-
sabban letárgyalták. A tárgyalás során 
mindenik tanári tastület előadta meg-
állapodását, aminek eredményeképpen 
egységes felfogás  alakult ki az öcsé 
gélyezés ügyében. Az önsegélyező sza-
bályzatának letárgyalása után az in-
dítványok tárgyalására került a sor. 
Elhatározták, hogy az első Averescu-
kormáDy idején élvezett vasúti félje-
gyeket újból kérelmezni fogják.  Az 
énektanítás intenzívvé tétele céljából ki-
mondották egy megfelelő  énekes kösyv 
szerkesztését és az erdméeyes tanítás 
érdekében a tankönyveknek a Prog-
rama Analiticăhez való alkalmazását 
és az intézetek részére dispozitivek be-
szerzését. A jövő évi közgyűlés helyéül 
Gyulafehérvárt  jelölték ki, amely után 
Tamás Albert igazgató, mint a köz-
gyűlés elnöke köszönetet mondott a fő-
tauhatóság és az egyes tanári testüle-
tek kiküldötteinek és a gyűlést bezárta. 

SPORT. 
A Hargita Testedző Egylet a 

sportfizeretö  közönség szives tudomá-
sára hozza, hogy football  csapata szor-
galmasan trenirozik a kollégium-kert-
ben s a legszebb reményekkel indul neki 
a tavaszi szezonnnak. 

A brassói kerületben már kisorsol-
ták a bajnoki mérkőzéseket, Udvarhely 
igen izgalmas küzdelmeknek lesz a 
színhelye, mert itt kerül eldöntésre az 
Olimpia, Coţea, C. F. R és Brassovia 
mérkőzése. 

Az első bajnoki mérkőzés a jövő 
vaBársap lesz a kollégiutakerti pályán, 
mikoris egyik legerősebb ellenfelével, 
az Olimpiával kell a Hargitának meg-
mérkőznie. , 

k  Hargita vezetősége érintkezésbe 

lépett a szebeni T. V., továbbá a vá 
Bárhelyi M. S. E. és a kolozsvári K. 
A. C. itteni vendégszereplése ügyében. 
Mindenik megígérte részvételét; a 
K. A. C.-al már meg is állapodott ab-
ban, hogy az junius 27-én fog  Udvar-
helyen játszani. 

H I R E Ka 
Április 10. 

Ujabb áldozat. 
A szerencsétlen, Rosmann féle, 

marha szállítási ügynek most már em-
berélet is esett áldozatul. Nagy Béla 
dr. székelykereszturi bankigazgató, ál-
lítólag, mert az ügyben anyagilag igen 
terhesen volt érdekelve, f.  hó 5 éa 
agyonlőtte magát. Különösnek és meg-
gondolkoztatónak tetszik előttünk, hogy 
a gondatlanságból származó szerencsét-
lenségek okozói felelősségre  vonatnak 
s Rosmann Jenő, kiről bátran kimond-
hatjuk, hogy tudnia kellett cselekede-
teinek végeő eredményét: egy vidék 
gazdáinak több, mint 6 millió léü ere-
jéig való megkárosítását s kinek cse-
lekedete most emberáldozatot is köve-
telt — szabadon járhat B emelt fővel 
nézhet az emberek szemébe, íme, én 
ártatlan vagyok 1 

Igen, mert Rosmann ur könnyelmű 
volt, gavallér volt, bőkezű volt, de 
egyben óvatos is volt, vigyázott, hogy 
ne legyen útjában valami göröngy, 
amelyben ő megbotolva a törvény kar-
jaiba essék s nem is esett oda. Tehát 
csak még fennebb  azzal a fejjel,  Ros-
mann ur, hiszen mi 66 székely gazda 
anyagi f  xistenciájának megrendülése, a 
mi egy élettelen tetem vádló árnyéka I — 

Biró Dénes subprefectus. 
Lapzártakor értesülünk, hogy az állásába 
legutóbb visszahelyezett Biró Dénes 
vármegyei főjegyzőt  aubprefectussá  de-
legálták. 

Személyzeti változások a 
közigazgatásnál. Lengyel József, 
volt keresztúri, majd parajdi főszolgá̂ -
birót a cristur keresztúri járási főszol-
gabírói állásba helyezték viBsza. Ezzel 
egyidejűleg Stupariu Kálmán eddigi 
keresztúri főszolgabírót  központi szol-
gálatra rendelték be a vármegye szék-
helyére. 

Hármas esküvő. Feljegyzésre 
méltó ritka esemény történt városunk-
ban húsvét másodnapján a közbecsü-
lésben álló Lányi Nándor portáján; 
két leány ment férjhez  és egy fiu  há-
zasodott ugyanezen a napon. Lányi 
Gizellát Martinovit8 Andor, Lányi Dórát 
Lengyel János vette feleségül,  Lányi 
Ferenc pedig Cioma Gabinak esküdött 
örök hűséget. A házasságok megköté-
sénél az anyaköayvvez&töi tisztet Soó 
Domokos városi tanácsos töltötte bo, 
az egyház áldását pedig Fazakas Gás-
pár főgimn.  tanár adta a fiatal  pá-
rokra. A szertartás elvégzése után nagy 
CBaládi vacsora volt, melyen szép po 
hárköszöntők hangzottak el B az össze-
gyűlt rokonság egészen a hajnali órá-
kig kellemesen elszórakozott. 

Gyulai Pál születésének 100 
éves fordulója  alkalmából, ápr. 18 án 
d. e. 11 órakor, a református  kollé-
gium „Ifjúsági  Pettfi  Önképzőkör"-e a 
nagy magyar kritikus emlékezetére 
tartalmas müsoru, nyilvános diszülést 
tart, amelyre felhívjuk  e helyen a nagy-
közönség szives érdeklődését. A rész-
letes műsort a következő számunkban 
közöljük, 

Vallásos estély. Szent Ferenc 
harmadrendje f.  hó 19 én, hétfőn  tar-
talmas taüsoros estélyt rendez a róm. 
kath. főgimnázium  tornacsarnokában. 
Az estély kiemelkedő pontja Szabó Já-
nos szentkirályi plébános, jeles egy-
házi Bzónok beszéde , lesz a családi élet 
tisztaságáról. Az estély rendezésébea 
és a nívós műsor összeállításán P. Bo-
ros Domokos zenetanár buzgólkodik. A 
részletes prográmmot jövő számunkban 
fogjuk  ismertetni. Az estély iránt szé-
les körben nagy az érdeklődés. Be-
lépő dij tetszés szerint. 

Halálozás. Böhm Vilmos dr. 
kórházi igazgató főorvo3,  f.  hó 3 án 
Aradon elhunyt. Temetése 5 ikén volt 
Brádon. Az elhunytban Böhm Jenő dr. 
városi tiszti főorvos  édesapját gyá-
szolja. 



Esküvői hir. A napokban, Ma-
gyarországról kapott nyomtatott érte-
Bitós alapján közöljük, hogy Ütő Mi 
hály csurgói ref.  reálgimnáziumi tanár 
— a helybeli református  kollégium 
egykori érdemes, nagytudásu taoára— 
ma, f.  hó 10-ikén délután tartja es-
küvőjét özv. Farkas Jánosné Filó Ilon-
kával Csurgón. 

A Szoc. Misszió udvarhelyi ta-
gozatának keretében alakult leányklub 
f.  hó 18 án délután 5 órakor a róm. 
kath. főgimnázium  tornatermében mű-
soros teadélutánt rendez, tombolával, 
melyen szebbnél-szebb kézimunkák, s 
más értékes dolgok lesznek kisorsolva. 
Baléptidij tetszés szerint. A közönség 
szives megjelenését nagyon kérik a 
klubtagok. 

A Bipp van Winkle elősdásai 
alkalmával történt felülfizetésekről  a 
Filharmonikus Társaságtól egy jegyzé-
ket kaptunk. Térszüke miatt csak a 
jövő számban közölhetjük. 

Szép elismerő sorokat olvas-
tunk a napokban városunk volt róm. 
kath. s. lelkészéről, Csillag László vi-
czei plébánosról. S a ki városunk tár-
sadalmi és kulturális életében is ak-
kora buzgalommal munkált, mint ő,— 
az méltán tarthat számot a nagykö-
zönségnek és híveinek szeretetére és 
hálájára s az elismerésre. Uj állomás-
helyén is megteremtvén a maga hiva-
tásának megfelelő  területet, oly áldá-
sos munkát fejt  ki a magyarságért, 
katholicizmu8ért, mint nem régen váró 
sunkban. Különösképpen a hitvallásos 
iskoláért, sajtóért, a vallásos élet fel-
lendüléseért, az iparos és kereskedői 
társsdalom felemeléséért  dolgozik di 
cséretre méltóan. Â vidék mágnásai-
nak, híveinek, kőztük a gróf  Bethle-
nek, gróf  Vassoknak, báró Bánffyaknak 
és Ajtayaknak közkedvelt papja. Szent-
egyházasfalu  elsöholyen megválasztott 
egykoriplebánosjelöltjének őszintén gra-
tulálunk 1 

Negruţiu polgármester és 
Körtvélyfáy  tanácsos közötti sú-
lyos incidensről adott hírt helyi lap-
társunk, ami arra késztetett, hogy az 
ügyről magjuknál az érdekelteknél ér 
deklődjünk. Őket éppen hivatalukban, 
& legjobb egyetértésben folytatott  ba 
szélgetés közben találtuk, amint egy 
értelműen jelentették ki azt is, hogy 
az egész sulyo3 (?) összetűzés nem volt 
más egy egyszerű, hivatali ügyben foly-
tatott vitatkozásnál, aminek nagyra 
fúvása  pusztán a közönség félreveze-
tésére szánt rosszindulatú hecc keresés. 

A szeretetvendégség, melyet 
a ref.  egyház javára húsvét első ün-
nepén rendeztek, minden tekintetben 
szépen Bikerült. Nagy közönség töl 
tötte meg a kollégium konviktusának 
tágas helyiségét, mely igen kedélyesen 
mulatott el, 8 különösen lázas izgalom 
mai kisérte a gazdag tombola tárgyai-
nak kisorsolását. A ref.  egyház estély-
rendező bizottságának elnöksége az ál-
dozatos támogatásért ezúton nyilvá-
nítja hálás köszönetét mindazoknak a 
hölgyeknek, asszonyoknak és lányok-
nak, akik a rendezésben fáradhatatla-
nul segédkeztek, valamint azoknak is, 
akik 'ajándéktárgyakkal s ezeknek ki 
sorsolásával jelentékeny mértékben hoz 
zájárultak az anyagi sikerhez. 

Nyilatkozat. A „Hargita" c. 
lap|f.  évi április 8-iki számában „Saj-
tóper ?" cim alatt megjelent közlemény 
re megnyugtatás céljából kötelessé 
gémnek tartom leszögezni azt a tényt, 
hogy Negruţiu F. Eaail polgármester 
nr a sajtó utján elkövetett sorozatos 
rágalmazások miatt a bűnvádi per 
megindításához a megbízást már az 
első cselekmény elkövetése után nyom 
ij&n megadta s a beindítást mai na 
pig csakis a köztudomásu országos 
íigyvédsztrájk akadályozta. Dr. Jodál 
Gábor tigyéd. 

x Szombatfalván  a Str. Regele 
Carol (Br. Orbán B. utca) 110 számú 
ház, mely áll : 3 szobából, kamarából, 
kőalapu pincével együtt eladó. Érte 
kezni lehet Borbély Istvánnál ugyanott. 

Ilyen a szivem. Molnár Sán-
dornak, a Petroşmiban Petrozsényben 
élő poétának, afeioek  nem rég jelent 
meg Uj tavaszvárás cimmal feltűnést 
keltő verseskönyve, Ilyen a szivem cím-
mel legközelebb uj versesköoyve jele 
nik meg. A szép kiállítású könyv ára 
60 leu lesz és megrendelhető Eviea 
Eugen hírlapíró utján a Zsilvö'gy" 
Napló szerkesztőségében (Petroşani) 
valamint lapunk szerkesztőségében is 

A Süt a nap husvétmásodnapjai 
előadását nagyszámú közönség nézte 
végig, mely (bár az előadást technikai 
akadályok miatt, túlságosan későn 
kezdték meg) mindvégig kellemesen 
szórakozott és sok tapssal adózott az 
ügyes szereplőknek. Ezek közül külö-
nösen meg kell dicsérnünk Kerestély 
Gyulánét, aki ez első színpadi szereplé-
sével, mint postamesterié, valóságos 
meglepetést keltett. Öntudatos és biz-
tos játéka olyan komikai tehetséget 
íozott felszínre,  mely egyenesen méltó 
volna egy hivatásos színésznőhöz ÍB 
— és ezt nem aabloaos dicséretül mond-
.uk, hanem azzal az óhajtással, hogy 
ezt a szép tehetséget megbecsülje, s 
adandó alkalommal érvényesítse és 
tovább fejlessze.  A másik örvendetes 
felfedezés  Fazakas Piroska, ki Sárika 
szerepét nagy fiatalsága  dacára, végig 
gondosan és nagyon rokonszenvesen 
alakította. Varró Vilma Jolánka sze-
repében sok ügyességet tanúsított és 
erős érzéket a komikum iránt. Rokon-
szenves alakítás volt a tiszteletes sze-
repében : a Molnár Gergelyé. Bodrogi 
Balázsné, Bodrogi Balázs, Török Fe 
renc, Kerestély Gyula, Bucsi Dezső, 
Szász Emmuska a régi jók voltak; kü-
lön dicsérni őket felesleges.  Knoblok 
Elizke, Sándor Gyula, Fazakas Gabi, 
Pásztor Ferenc, Bucsi Ilonka, Márton 
Ilonka szintén ügyesen töltötték be 
szerepüket. Az avatott rendezés Ke 
restély Gyula érdeme. Az előadást tánc 
mulatság követte. 

A szentábrahámi állami elemi 
népiskola növendékei f.  hó 5 én hús-
vét másodnapján este, a községháza 
nagytermében tánccal egybekötött mű-
soros kosaras estélyt tartottak. A mű-
sorban volt ének, szavalat, élőkép, 
egyfelvonásos  sziomü, tánc, mesejáték 
és valamennyi igen jól sikerült, dicsé-
retéra válva az ügyes szereplőknek, 
valamint a gondos és céltudatos ren-
dezésiek. Az estéiyen felülfizettek: 
Szöllősi Ödön dr. (Odorheiu) 50 L., 
Máthé Lajos (Avrămeşti) 5 L. Fogad 
ják ezúton a rendezőség hálás köszö-
netét. 

Toussaint-L angenscheidt: 
Franzősioh füzeteit  keresem kölcsön 
vagy megvételre sürgősen: Szőcs rk. 
főg.  tanár. Értesítést a gimnáziumba 
vagy a szerkesztőségbe kérek. 

A budapesti mintavásári iga 
zolványok Z Székely János könyvke-
reskedőnél kaphatók. 

Az ülkoi műkedvelő ifjúság 
folyó  hő 5 én, húsvét másodnapján a 
községháza nagytermében igen sikerült 
előadást rendezett. Színre kerültek: 
Borura derű, Táncos Feri fogsága,  Po-
litika, Köd királyfi  című darabok (fel-
vonás közben ének, szavalat) A nagy-
terem zsúfolásig  megtelt lelkes közön-
séggel, mely gyönyörködve nézte a sze-
replők kedves, ügyes játékát. A dara-
bok humoros helyzetei, tréfái  folyton 
derült haegulatban tartották a közön 
séget; meg-megujuló tapsvihar kisérte 
az előadábt. A szereplők : Major Anna, 
Major Eszter, Demény Juliska, Dják 
Juliska. Bálifit  Véri, Gíréb Gáspár, 
Geréb István, Vass Károly, Szász Már-
ton, Vasa Dénes, Lakatos Menyhárt, 
Faccsali Ferenc, alapos készültséggel 
és nagy ügyességgel állották meg he 
lyüket egytől egyig. A darabok beta 
Ditását és rendezésé/; Gyurcsovecz Ká 
rolyné helybeli tacitónő végezte s ne 
héz helyzete dacára odaadással, fárad 
ságot nem ismerve dolgozott, hogy a 
kívánt sikert el tudják érni Nagy volt. 
az erkölcsi, de nagy az anyagi Biker 
is. Ecnek bizonyítéka, hogy a derék és 
hálásan gondolkodó ifjúság  a tiszta 
jövedelemből 1000 leüt juttatott érde-
mes tanítónőjének fáradságos  munkája 
jutalmán'. Köszönet illeti Geréb Gás 
pár derék iparost is, kit buzgalma, fá 
radsága folytán  szintén jelentékeny rész 
illet az elért sikerből. 

A kereskedelmi és iparka-
mara tudomására hozza az érdekel-
teknek, hogy a cernăuţi keresk. és ipar-
kamara f.  évi augusztus és szeptember 
havában, a galaţi keresk. és iparka 
mara pedig f.  évi sugusztus hó 25 tői 
szeptember hó 15 ig mezőgazdasági és 
ipavi kiállítást, valamint árumintává-
sárt rendez. Mindennemű felvilágosítás 
később a hírlapokban részletesen fog 
közöltetni. A párisi XVIII, áruminta-
vásár f.  évi máju3 8—24 ig tartatik 
meg. A folyó  évben junius 1-től kez-
dődőleg december hó 1 ig Amerikában 
Phiiadelphia városában nagy nemzet 
közi kiállítás lesz. Ugyanaz időben ju 

nius 19—22 ig tartják meg Chicagóban 
a katholikus világkongresszust, New-
Yorkban pedig egy nemzetközi bélyeg-
kiállítást. Prospektus kapható a keres-
kedelmi és iparkamaránál, részletes fal-
világosítást pedig adhat levélbeli meg-
keresésre : Lázár H. Lazarovitz, Timi-
şoara Str. Mercy 2. 

x Szekrények, kredencek, ágyak* 
díványok, tükrök stb. eladók. Cím a 
kiadóban. 

KÖZGAZDASAG. 
Az Udvarhelymegyei Gaz-

dasági Egylet gondoskodása folytán 
húsvét másodnapján délután 3 órakor 
városunkban a Barkóczy kertben Hlatky 
Miklós titkár és Loótz Frigyes dr. vá-
rosi állatorvos tartottak gazdasági elő-
adást a szép számban összegyűlt gaz-
dáknak. Hlatky Miklós a trágya-ne 
mekbea rejlő hatóerőkről és az ok-
szerű trágya-kezelésről tartott mind-
végig érdekes és tanulságos előadást. 
Loótz Frigyesről eddig is tudtuk, hogy 
mesterségében teljesen otthon van, 
tudtuk, hogy diplomája megszerzésével 
egyidejűleg nem tett esküt arra, hogy 
elég volt már a száraz tudományokból, 
— fö  a diploma, — hiszen ha egyéb 
jele nem volna az ő szorgalmának, csak 
az, hogy csak nemrég avatták a buda-
pesti főiskolán  az összes állatorvosi 
tudományok doktorává, már akkor is 
nagy becsülésben állana előttünk Loótz 
Frigyes dr., de a mikor tudjuk azt, 
hogy minden szakmájába vágó ügyből 
lelkiismereti kérdést csinál, akkor egy-
ben tudhatjuk azt is, hogy Loótz gaz 
dasági előadása is mindvégig komoly, 
lelkiismeretes és tanulságos volt. A kü-
lönféle  szarvasmarha fajokról  azok ke-
letkezéséről és a főbb  állati betegségek-
ről tartotta meg előadását, mely a 
gazdák által ÍB könnyen megérthető, de 
emellett bármely tudományos szaklapba 
is beillő volt. — A Gazdasági Egylet na-
gyon okosan tenné, ha havonként tar-
tatna az udvarhelyi gazdáknak előadá-
sokat. Kettős haszon lenne belőle: 
okulnánk és inkább megértenők egy-
mást, egyek lennénk gondolatban és 
teremtő munkában. (V—ó) 

Piaci árak. A húsvéti ünnepek 
miatt felhozatal  alig volt s ennek kö 
vetkeztében az árak is emelkedtek : a 
buza 130—150, rozs 110—120, árpa 
95—100, zab 55-65, tengeri" 80-82, 
burgoaya 26-32 leu volt vékánkint. 

x A gazdaközönség figyel-
mébe! Ólomzárolt, garantáltan arauka-
mentes lucerna és lóheremag, dughagy-
ma, répamagok, u. m. eckendorfi  vö-
rösmamut, továbbá fűmag  kapható bár 
mily menyíségben a helyi „Hangya" 
szövetkezetben. Mindenki igyekezzék 
szükségletét idejekorán beszerezni. 

a T y i l t t é r . 
E rov&t közleményeiért a szerkesztő nem ví.llr.1 

felelősséget. 

Nyilatkozat. 
Alulírott Nagy Lajos falícenii  lakos 

ezennel kijelentem, hogy Varga Béla 
mészáros mestertől a vele szemban 
1926 március 18. napján hasztált 
becsületsértő kifejezésekért  bocsána-
tot kérek. 

Odorheiu, 1926. április hó 3 án. 
Nagy  Lajos. 

Kiadó • a Könyvnyomd* Részvénytársaság 
Odorheiu—Székely udvarhely -

A . v . 
cséplőkre 

rendeléseket 
már most veszünk 

előjegyzésbe két évi részlet-
fizetés  mellett. Szállítunk 

azonkiviil motorokat, 
lokomobilokat, 

tractorokat 
stb. stb. 

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

Ügyvédkamarai közgyűlés. 
*  A 

AZ ODORHEIUI (SZÉKELYUDVARHELYI) 
ÜGYVÉDI KAMARA 

1925. évi rendes 

közgyűlését 
f.  évi ápril hó 24>én d. u. 5 órakor, 
a törvényszék főtárgyalási  termében tartja, 
melyre a kamara tagjait ez uton is megüivom. 

Tárgysorozat: 
1. Elnöki megnyitó. 
2. Titkári jelentéB. 
3. Pénztárnok jelentése, költségvetés megál-

lapítása. 
4. Központi választmányba kiküldött választása 
5. Indítványok. 

Odorheiu-Székelyudvarhely 1926 ápr. 8. 
Dr. Jodál Gábor 
az ügyvédi kamara elnöke. 

No. 201-1926 ex. 1826. 

Publicaţiuna de licitaţie. 
Subsemnatul executor judiciar aduc 

la cunoştinţa publică îa senzul legii 
articlul LX din 1881 §. 102 respective 
XLI din 1908 § 19 cumcâ lucrurile 
următoare ş. a. fâa,  boi care în urma 
decisului Nr. 2607 din anul 1925 al Ju-
decătoriei de, ocol din C r i B t u r 
s'au execvat îa É 1 i s e n i îa favorul 
execvatorul Gál Mózes repr. prin ad-
vocat Dr. E l e k e s Domokos împotriva 
execvatul locuitori din comuna Eliseni 
pentru încassarea capitalului de 2300 
Lei şi acces, prin execuţie de acoperire 
şi cari B'au preţuit îa 40.000 Lai se 
vor vinde prin licitaţie publică 

Pentru efeptuirea  acestei licitaţi-' 
Uni, pe baza decisului Nr. G. 26/926 
al Judecătoriei de ocol din Cristur se 
fixează  terminUl pe 27 Aprilie anul 
1926 la orele 16 p. m. îi comuna 
E l i s e n i şi toţi cari au voie de 
a cumpăra sunt îavitaţ! prin acest adict 
cu observarea aceia, că lucrurile BUS-
aminţite vor fi  vândute îa senzul legii 
XL din 1881 § 107 şi 108 celor cari 
dau mai mult, pe lângă solvirea în 
bani gata şi îa caz necesar şi sub 
preţul de strigare. 

Pretenziunea care de îacassat, face 
2300 Lei capital, dobânzile cu 10% 
socotind din 1 Sept. 1925 iar spesele 
până acum Btavérite de 1667 Lei. 

întrucât mobilele cari ajung la lici-
taţie ar fi  fost  execvate şi de alţii şi 
aceştia şi-ar fi  câştigat dreptul de aco-
perire, licitaţia prezenţă este ordonată 
şi îa favorul  acestora îa senzul artic-
lului XLI din 1908 § 20. 

Dit îa Odorheiu la 30 Marti. 1926. 
Adolf  Dnbb portărel. 

Most jelent meg 

Gyerkes Mihály: 
Népművelés 
Vezérkönyve, 

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

Megrendelési cim: 
„Tanítók .Lapja" kiadóhivatala 

Odorheiu. 

Értesítem az igen tisztelt 
"közönséget, hogy hosz-
şzabb távollétem után ha-
zatértem és ezentúl megint 
vállalok mindenféle  mun-
kát, ami a bádogos-szak-
r = mába vág. 

Derzsy Árpád 
bádogos. 

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



Telefon  II. 

w 

A Dicsőszentmártoni Altalános Hitelbank Székelyudvarhelyi fiókja 
A Banca Marmorosch, Blank & Co S, A. alapítása. Sürgönyeim: Credit. 

Foglalkozik a banküzlet minden ágával. Be-
•••(«(••••«••••••(•«iiaaiiiiiiiiiiiiiiKiiKiiaiiiiiiiiiiiiiiiitiiiKiafiiiaiiiiiiiKiiiiii* iiaiiiKiaaaaaaa» 

nöketfolyó8it  Eszközölját 
bel-, mint külföldre.  — Foglalkozik termény és liszt Tételével és eladásával. Saját tűke 6 v millió leu. 

Dela Primăria orsşului Odorheiu. 
No, 1713-1926. 

Publicaţiune de licitaţie. 
In baza Legii asupra contabili-

tăţii publice publicăm licitaţia pentru 
transponrtarea a 10.000 Kgr. fân  şi 
10.000 Kgr. ovă? de prima calitate. 

Licitaţia &e va tine in ziua de 13 
Martie a. c. la orele 10 la Serviciul 
Economiei unde se poate vedea şi alte 
condiţiuni intre orele oficiale. 

Árlejtés! hirdetmény. 
Árlejtést hirdetünk a számviteli 

törvény alapján 10.000 kgr. elsőrendű 
széna ,és 10.000 kgr. elsőrendű zab 
szállítására. 

Az árlejtés határnapjául f.  é. áp-
rilis hó 13 ika délelőtt 10 órája tűze-
tik ki a városi gazdasági hivatalba, 
hol a részletes árlejtési feltételek  a 
hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Odorheiu la 29 Martie 1926, 
Primăria oraşului. 

No. 61 execuţional 1926. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul executor judiciar aduc 

la cunoştinţa publică în sensul legii 
articlul LX din 1881. § 102. respective 
LXI din 1908. § 19, cumcă lucrurile ur-
mătoare ş. a.vaci, paie, şi mobile de casă, 
«are îa urma decisului Nr. 2810 din anul 
1925 al Judecătoriei de ocol din Cristur 
s'au execvat în Chedea-Mare şi Cris-
tur îa favorul  execvatorul Cooperativă 
de Credit din Simoneşti repr. prin ad-
vocat Dr. Elekes Domokos împotriva 
execvatul locuitori din comuna Cheda-
Mare şi Cristur pentru încasarea ca-
pitalului de 11.000 Lei şi acces, prin 
execuţie de acoperire şi cari s'au preţuit 
în 25 000 Lei se vor vinde prin licita-
ţie publică. 

Pentru efeptuirea  acestei licitati-
uni, pe baza decisului Nr. G. 402/1926 
al Judecătoriei de ocol din Cristur se 
fixează  terminul pe 19 Aprilie anul 
1926 la orele 10 a. m. în comuna 
Chedea-Mare şi la 16 ore îa Cristur 
şi toţi, cari au voie de a cumpăra 
sunt invitaţi prin acest edict cu 
observarea aceia, că lucrurile susamintite 

1 vor fi  vândute îa senzul legii XL din 
1881. § 107. şi 108. celor cari dau mai 
mult, pe lângă solvirea îa bani gata şi 
In caz necesar şi sub preţul de strigare. 

Pretenziunea care e de îacassat face 
11.000 capital, dobânzile cu l2°/osoco-
tind din 27 Aug. 1925 iar spesele până 
acum staveritede 4634 Lei. 

întrucât mobilele cari ajung la 
licitaţie ar fi  fost  execvate şi de alţii 
şi aceştia şi-ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire, licitaţia prezentă este ordo-
nată şi în favorul  acestora în senzul 
articluiui XLI din 1908 § 20. 

Dat îi Cristur la 30 Marţie 1926. 
Adolf  Dnbb portărel. 

Beretvás pasztilla a legmakacsabb fejfájást  is elmulasztja. 
K 

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

ágában jártas, házvezetőaői állást ke-
res. A román, német és magyar nyel-
vet b.rja. Odorheiu S.r. Prinţul Mir-
cea 14 Szobovits Elizabet. 

OLCSÓ ÁRAK 
Hirsch Rudolf 

divatililetében. 
Szines mosóbárso-

nyok . . . 100 leu. 
Dús választék: 

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

és mindennemű divatcik-
kekben. 

S 

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

Wárosi és vidéki épitő vállalkozók, 
úgyszintén egyházak, intézetek, hi-

vatalok és háztulajdonosok,figyelmébe  1 

Minderiféle  bádogos 
munkákat, 

úgymint: toronyfedést  és javítást, villám 
hárító-szerelését, épületek csatornázását, 
bádoggal való fedéseket,  úgyszintén régi 
csatornák tisztítását, javítását, bádog-
fedelek  és csatornák feBtését,  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-
árukat. Öntözi kannák minden nagy-
ságban kaphatók. 

Szives pártfogást  kér továbbra is: 

Kerestély Gyula 
bádogos-mester. 

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

Dala Primăria oraşului Odorheiu. 
No. 897—1925. 

Publicaţiune. 
Primăria cu onoare invită pa toţi 

proprietarii da vite cari doresc a tri-
mite vitele la păîuoea orăşenească, 
ca eă se prezinte la Serviciul Econo-
miei acestei Primări pentru dresarea 
contractului şi să aducă cu sine taxa 
de păaunare care este stabilită pentru 
o vită mare suma de 400 Lei, pentru 
junineă pâ̂ ă la 1 an 300 Lei, cel 
mai târziu pâiă la 20 April a. c. de-
oarece acel ce va intârzia dela acest 
termen nu poate fi  luat in considerare. 

Hirdetmény. 
A polgármesteri hivatal tisztelet-

tel felhivja  azon állattulajdonosokat, 
akik marhájukat a városi legelőn 
legeltetni óhajtják, hogy az előirt szer-
ződések megkötése végett a városi 
gazdasági hivatalnál jelentkezzenek 
és az évi legeltetési dijat, ami a nagy 
marhákra, pásztorbérrel együtt évi 
400 leuban, növendék marhákra egy 
éves korig 300 leuban van megálla-
pítva, hozzák magukkal legkésébb f. 
nó 20 ikáig, mert a késóbbi jelentke-
zések nem fognsk  figyelembe  vétetni. 

Odorheiu la 9 Aprilie 1926. 
Primăria oraşului. 

Árverési hirdetmény. 
A székelyudvarhelyi városi Jég-

gyár Részvénytársaság felszámoló  bi-
zottsága ezennel közhírré teszi, hegy 
a jéggyárhoz tartozó gépek, felszere-
lési tárgyak és egyéb ingóságok a 
jéggyár helyiségében (Florián-féleszesz-
gyár épülete) 1926 április 23-án d. e. 
11 órakor árverésen fognak  eladatni 
a legtöbbet ígérőknek. Az árverési 
feltételek  a Szöllősi czég irodájában 
az ingóságok pedig a jéggyár helyisé-
gében a hivatalos órák alatt bármi-
kor megtekinthetők. 

Odorheiu, 1926 április 7. 
A felszámoló  bizottság. 

Primăria comunei Satul mic. 
No. 37-1926. 

Értes í tés . 
Igén tisztelt vevőim és az érdek-

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

molykár elleni 
megóvó intézetemre 
ahol IUz és betörés elleni biz-
tosítás mellett, csekély díjössze-
gért elvállalok nyir&ra szőrméket, 
különböző téli ruhákat, perzsa és más-
fajta  szőnyegeket melykár ellen. 

Kérem tehát saját jól felfogott  ér-
dekűkben szíves pártfogásukat. 

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

Szives támogatást kér, 
teljes tisztelettel: 

Kassay ÍF. Domokos 
szűcs. 

Bul. Reg. Ferdinánd. (Kossuth-u.) 20. 

Hirdetmény. 
Satul mic (Kecsetkisfalud)  község 

községi korcsmája 1926 május 25-én 
d. u. 1 órakor nyilvános árverésen 
bérbeadatik 3 évre 1926 junius 16— 
1929 junius 16 ig a legtöbbet ígérőnek. 

Kikiáltási ár évente 5000 leu, 
ajánlattevők pedig ezen összeg 10°/a-
át bánatpénzül előre befizetni  köte-
lesek. 

Zárt ajánlatokat nem fogadok  el. 
Bővebb felvilágosítást  a paulen i 

(székelypálfalvi)  jegvző ad. 
Satul-mic, 1926 április 1 én. 

Flnta notar. 

.Nyilvános árverés. 
A Str. Pr. Elisabeta (Bethlen-

utca) 39. sz. alatti három szobából 
álló kőház f.  hó il-én d. u. 3 éra-
kor nyilvános árverésen eladatik. 
Felvilágosításokat az árverés előtt 
Kolláth Lajos ügynök ad. 
Kikiáltási ár 70.000 leu. 

Legmagasabb áron 
veszek: 

Antik-garniturákat, külön egyes 
darabokat, továbbá régi gob-
lent, porcelánt, mindennemű 
antik ékszert, ezüst és arany-
serlegeket, gyöngyöket, email-
tárgyakat, templom által kiselej-
tezett faragotf  és festett  tár-
gyakat, mennyezeteket és min-
denfajta  é r téke t képviselő 
•(••••(•iiiiiiMa fiftVÍfiJiffAÍ  «11111111111111111 simítni M- CglOOg C 

LEITNER SÁMUEL 
r é g i s é g és é k s z e r üz l e t Sibiu. 

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

alatt az udvarban. 

Hal ló , ápr i l i s 30-i& 101 árkedvezmény. flalló,  ápr i l i s SO-ig "I 
Az Első géptégla- és cserépgyár ajánl régi és uj méretű falazó  géptéglát, hódfarkú  és hornyolt tetőfedő  cserepet a 
legjobb kivitelben. — Tégla- és csérépszállitásra már most fogadunk  el megrendeléseket, hogy a n. é. közönséget 
idejében kielégíthessük. — Kedvező olcsó árakat adunk azoknak, kik áprfais  30-ig megrendelésüket megteszik, hogy 

üzemünket mindjárt a maximális termelésre beállithassuk. 
IK-ü-lön 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 l c l 

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. ' 
Príma fabrica  de cărămidă şi ţiglă cu putere mechanică 

Nóvák Dávid & Comp. Első géptégla és cserépgyár Odorheiu. 



r e d e t i j ó m i n ő s é g ű 
valódi angol, brassói, Zsolnai gyapjúszövetek, kitűnő szepsiszentgyörgyi 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-f  éle brassói szövetek gyári áron. . Löbl R. Odorheiu. 

Corpul portăreilor Oiorheiu. 
No. 186—1926 port. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel aduc la 

cunoştinţa publică îu sensul legii articlul 
102. din LX 1881. resp. art. 19 din XLI 
1908 cuoică lucrurile urmă.oare boi, 
cai, fâi  căruţi, automobil, etc. etc. 
care In urma decieu'ul No 949 şi 951 din 
anul 1925 al Tribunalul din Odor-
heiu următor Cassa de păit. a judeţ. 
Odorheiu repr. prin advocat Dr. Se-
besi Ákos contra urmărit locuitor din 
comuna Tărceş ii şi Mihaileni pentru 
incaesarea cepitaîuiui de 50 000 Lei şi 
6cc. şi cari s'aupreţuit în 209.000 Lei, 
se vor vinde prin licitaţie publică. 

Pentru effptuirea  acestei licitaţi -
uni, pe baza decisului No. G. 1491/925 
al judecătoriei de ocol din Cris'.ur se 
iixea2ă terminul pe ziua de 26 Aprilie 
anul 1926 la orele 11 s. m. în comuna 
Tă'Cfşti  şi la orele 14 îo com. Mi-
haileni toţi, cari au voie de a cum-
păra sunt invitaţi prin acest edict 
cu observarea aceia, că lucrurile sus-
amintite vor fi  vâodute în sensul legii 
XL din 1881 § 107 şi 108 celor cari 
dau mai mult, pe lângă solvirea în 
bani gata şi în caz necesar şi sub 
preţul de strigare. 

Pretenziunea care e de incassat 
face  50000 ;Lei capital rest, dobân-
zile 12°/0 socotind din 30 Julie 1925, 
iar spesele pâoă 8 cum staverite de 
7280 Lei. 

întrucât mobilele cari ajung la 
licitaţie ar fi  fost  execvate şi de alţii 
şi aceştia şi-ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire, licitaţia prezentă este ordo-
nată si în favorul  scestora îo Becsül 
articiuiui XLI din 1908 § 20. 

Dat în Odorheiu la 24 Marţ. 1926. 
portărel: Adolf  Dubb. 

Hirdetmény. 
Odorheiun a Strada Andreiu 

Mureşanu (SolymoBsy-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 Constautinescu ügyvédek 
irodájában. 

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

Szabó István 
sofför 

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

Asociaţia comercianţilor din Odorheiu 
Székelyudvarhelyi Kereskedő Társulat. 

Meghívó. 

A Székelyudnrhelji Keresksdo Társulat 
alapszabályainak 19. §-a alapján 

1926 április 18-in d. u. 4 órakor a társulat 
kelyiségében 

rendkívüli közgyűlést 
tart, melyre tagjait tisztelettel meghívja 

Tárgysorozat: 
1. A házalap javára indított gyűjtési akció 

ismertetése. 
2. Ferdinánd kir.-utcai Scballer-féle  ház meg-

vétele vagy elejtése iránti határokat. 
Elnökség ezúton is kéri a társulat minden 

egyes tagját, hogy a közgyűlésen feltétlenül 
részt venni szíveskedjék. 

Odorheiu, 1926 április 8. 
Papp Z. Endre Z. Sxékely János 

elnök. titkár. 

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

árakban szerezhetők be: 
Balázs Károly utóda 
műasztalos és kész butoriiz-
üzletében Bul. Reg. Ferdinánd 

27. szám. 

No. 1687-1926 

Concurs. 
Pentru lucrările de fâmp'ărie  ne-

cesare le edificiul  „álba Julia" prop-
rietatea oraşului din Stra Principesa 
Elisabeta No. 63 conform  articlelor 
corespunzătoare din Legea Contabili-
tăţii publice. 

Ofertele  inchise in plic cu vá-
diul de 6°/o Bunt a se Înainta pâră 
la 26 Aprilie a. c. a. m. 10 Prin ariei 
oraşului. 

Informaţ'uni  detailate se pot pri-
mi zilnic în oarele oficioase  la servi-
ciul technic al oraşuluL, 

Árlejtési hirdetmény. 
A város tulajdonát képező Prin-

cipesa Elisabeta 63 szám alatti „Alba 
Julia" épületnél szükséges asztalos 
munkákra vonatkozólag a Számviteli 
Tőrvény ide vonatkozó §§ ai alapján. 

Zárt Írásbeli ajánlatok 6% bá-
natpéozzel együtt f.  évi április 26 ig 
(d. e. 10 óra) a polgármesteri hiva-
talnak adandóit. 

Közelebbi részletes felvilágosítá-
sokkal a városi mérnöki hivatal a 
hivatalos órák alatt szolgál. 

Primăria oraşului Odorheiu. 

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. 

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

*• tulajdonosnál. ~ 

Kircheis-féle 

pléhmegmunkálógépek 
amig a készlet tart. 

Képviselet Erdély részére: 

„Gépvásár" 
Brassó, Kapu-utca 48. szám. 

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

HUBER ANTAL 
nyug. szakiskolai művezető. 

Eladó és azonnal beköltözhető Odor-
heiua a Str. Regina Elisabeta (Bát-

hory- u.) 20. sz. alatt levő 3 szobából 
álló lakóház. Esetleg részletfizetés  mel-
lett is. Göoczy Gábor dr. ügyvéd. 

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 tisztviselődnek és a Zetea i (zetelaki) leégetteknek 
15°/0-kal olcsóbban adom. 

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

Teljes tisztelettel: 

FÁBIÁST J Ö Z i E F gyártulajdonos. 

ftz ország bármely risztté Vállalót személyszállítást auttfVal: ifj. Barţiczy Altért. 

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:. Naponta 


