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Választások. 
Május hóban megindulnak és gyor-

san egymásután fognak  a képviselői, 
szenátori, vármegyei tanácsi, kamarai 
ÓB vármegyei szenátori választások le-
folyni.  Az egész ország választó közön-
sége nagyon érdeklődik a választások 
iránt. 

A Magyar Párt országos vezető-
sége még nem döntött véglegesen az 
iránt, hogy önállóan, a többi kisebb-
séggel együtt vagy esetleg a néppárt-
tal együtt fogja  a küzdelmet lefolytatni, 
hogy a magyar népet a parlamentben 
érdekeinek megfelelő  csoport képviselje. 
A magyarság politikájának irányítására 
egyedül hivatott központi intéző bi-
zottság legutóbb a szükséges tanács-
kozások megejtéeével, a döntéssel és 
a jelölések megejtésével a tagozati el-
nökök meghallgatása mellett az elnöki 
tanácsot bizta meg. A tárgyalások le-
folyása  után az elnöki tanács mégis 
— tekintettel az időközben beállott el 
nökváltozásra — a döntésre az intéző 
bizottságot össze fogja  hivni, mely va-
lószínűleg figyelemmel  lesz arra, hogy 
a néppárt volt a román pártok közül 
az első, mely baráti kezét az úgy-
nevezett : csúcsai paktum megalkotásá-
val (mely a magyar nép sérelmei kö-
zül a legtöbbnek orvoslását magában 
foglalta)  felénk  kigyújtotta. Mint érte-
sülünk, a nemzeti párt is jelölteket 
óhajt vármegyénkben állítani, továbbá 
a parasztpárt is kijelölte egyik jelölt-
jét, Ferency, a Kolozsváron közismert 
shimmy-láncos szentélyében és a libe-
rális párt is pályázik vármegyénkre. 
Utóbbi párt elfeledi,  hogy négy évvel 
ezelőtt csak jelöltjeink alaptalan ürü-
gyekkel való visszautasításával és köz-
okirat-hamisításokkal bírt itt érvénye-
sülni, exponensei a jogrendet teljesen 
megingatták és szekértáblákkal, ház-
számtáblákkal, jogtalan útiköltségekkel, 
törvénytelen gabona-rekvirálásokkal, 
erőszakos iskolaépítésekkel stb. a vár-
megye lakosságát kisarcolták. Ha most 
pénzzel, etetéssel, itatással akarnak itt 
eredményt elérni, csalódni fognak.  A 
pénz nagy réBze már a kortesek ke-
zén el fog  szivárogni éa vállalkozásu 
kat csúfos  kudarc fogja  követni. Négy 
év előtt tett és be nem váltott ígére-
teiket hiába ismételik meg, azoknak 
senki tem fog  felülni. 

A magyar párt tagjai közül már 
BzámoB név jött kombinációba, de a 
jelöléseket csak a végleges politikai 
állásfoglalás  után fogja  a központi 
elnöki tanács által kiküldött jelölő 
bizottság a vidéki szervezetek elnökei-
vel való érintkezés után megállapítani. 
Figyelemmel kell lenni arra, hogy a 
választási törvény intézkedései mellett 
nem csak helyi embereink kell, hogy 
jelöltek legyenek, hanem a Székely-
földről  kell országos politikai vezére-
ink egy részét is a parlamentbe kül-
denünk és jelöltjeink nem csak a vár-
aegye választóközönségének, hanem 
az egész romániai magyar nép bizal-
mának letéteményesei éa érdekeinek 
védelmezői kell legyenek. 

Várjuk tehát türelemmel azok 
tárgyalásait és elhatározásait, kiket 
politikánk intézésével a brassói nagy-
gyűlésen megbíztunk, a kik költséget, 
fáradságot  és időt nem kímélve és 
sajnálva működnek sorsunk jobbra 
fordulásáért. 

A kufárokat  pedig már Jézus is 
kiverte a templom pitvarából, A re-
negátokat és a párt intézkedéseivel 
ellentétbe helyezkedők*! a közmeg-
vetés fogja  kísérni. 

Az uj választói torvény 
ismertetése. 

Az uj választói törvény értelmé 
ben minden vármegye egy választó-
kerületet alkot. A törvénynek a kép-
viselőház és szenátus összeállítását 
tartalmazó rendelkezéséből minket any-
nyi érdekel, hogy Udvarhelymegye 4 
képviselőt és 2 szenátort küld a 
parlamentbe. 

A szenátorok kétfélék:  jogszerint 
valók és választottak. Választott sze-
nátoraink közül az egyiket a megye 
összes 40 éven felüli  választói választ-
ják. A másik szenátort a vármegye 
községi tanácsainak és megyei tanácsá-
nak választott tagjai választják. 

A törvény első fejezetében  ki van 
mosdva, hogy a parlament feloszlatá-
sától számitott két hónapon belül 
össze kell hivni az uj országgyűlést, 
viszont a választások napja és az ösz-
szehivó rendelet kelte között legalább 
30 napi időköznek kell lennie. 

A törvény második fejezete  a vá-
lasztói névjegyzékek mikénti összeál-
lítását szabályozza. Ez a fejezet  min-
ket ezúttal nem érdekel, mert a kü-
szöbön álló választásoknál a törvény 
128. § a értelmében az 1926 évi köz-
ségi választásokra készült névjegyzé 
kek lesznek irányadók. 

A harmadik fejezet  az alkalmat-
lanság, érdemtelenség és összeférhetet-
lenség eseteit ismerteti. Eszerint a 
közhivatalnokok a választások kiírását 
kftvető  öt napon belül kötelesek állá-
saikról lemondani, ha jelöltséget akar-
nak vállalni. Kivételt képeznek a pol-
gármesterek, akik vállalhatnak jelölt-
séget s csak megválasztásuk után kö-
telesek nyilatkozni, hogy a polgármes-
teri állást vagy a mandátumot szán-
dékoznak megtartani. (30. §) Kifeje-
zetten kimondja a törvény, hogy a ta-
nárok, tanítók éa világi papok jelölt? 
séget vállalhatnak. 

A törvény negyedik fejezete  a 
megyei választási iroda szervezését és 
feladatát  ismerteti. A megyei válasz-
tási iroda elnöke a törvéayszéki elnök 
és tagja egy sorshúzás utján kiválasz-
tott bírája a törvényszéknek. 

Az ötödik fejezet  a szavazókörök-
ről BZÓI és elvileg kimondja, hogy a 
szavazókörök azonosak a járásbírósá-
gok területével. Ahol azonban egy já-
rásbíróság területén tul sok volna a 
szavazó, ott ez több szavazó körre 
osztható, akként, hogy körülbelül 3000 
szavazó jusson egy szavazókörre. A 
szavazóköröket a megyei választási 
elnök állapítja meg és a jelen válasz-
tásokra vonatkozóan legkésőbb 1926 
április 27 ig. A szenátor választások 
céljára a vármegye területe legfeljebb 
három szavazókörre osztható. Minden 
szavazókör élére elnökül. egy biró ál-
lítandó. 

A hatodik fejezet  ismerteti a vá-
lasztási eljárásokat s ezek között el-
sősorban a jelölések módját. A jelölé-
sek benyújthatók a választások kiírá-
sától számitott harmadik naptól kezd-
ve egészen a választásokat megelőző 
10-ik napig. Minthogy az előzők sze-
rint a kiírás és a választások között 
legalább 30 napnak kell eltelnie, en-
nélfogva  mintegy két hét fog  rendel-
kezésre állani a jelölések benyújtásá-
ra. Ajánlatos lesz tehát a jelölő ive-
ket mielőbb benyújtani, hogy netaláni 
visszautasítások esetén uj iv legyen 
készíthető. 

A jelölő iveket két példányban 
kell kiállitani, s a képviselőkre nézve 
20, a szenátorokra 10 választónak kell 
aláírnia, kiknek aláírásai hitelesiten-
dők. A listák sem több, sem kevesebb 

nevet nem tartalmazhatnak, mint ameny -
nyi megválasztandó. A benyújtott lis-
tákról az aláirások vissza nem vonha-
tók B az egész lista esak az összes 
jelöltek Írásbeli beleegyezésével von-
ható vissza. Egy jelölt legfeljebb 
n̂ gy helyen jelölhető, de ugyanabban 
a kerületben csak egy listán. 

A 49 §. részletesea szabályozza 
a listák jelvényeinek ügyét, melyek 
pártonként országosan egyezőek lesznek. 

A jelölésekkel egyidejűleg vagy 
legkésőbb a választás előtti ötödik 
napig, a benyújtók minden szavazókör 
számára két bizalmi férfit  és két he-
lyettest jelölhetnek ki. m 

(Vége a jövő számban.) 

Ugrón István 
orsz. pártelnökhöz — lemondásával kap-
csolatban — a Magyar Párt Udvarhely-
megyei Tagozatának elnöksége a múlt-
kori közgyüléB egyhangú határozata 
alapján az alábbi megkereaést intézte: 

Kegyelmes Urunk 1 Elnöki beje-
lentés folytán  nagy aggodalommal és 
mély sajnálattal értesült Tagozatunk 
közgyülége Nagy méltóságodnak az Or-
szágOB Magyar Párt elnöki tisztéről 
történt lemondásáról. 

Hálával eltelve Nagyméltóságod-
s&k eddigi áldozatkész eredményes mun-
kálkodásáért — bármennyire is mél-
tányolja közgyűlésünk a felsorakozta-
tott tiszteletre méltó okokat, a melyek 
Nagyméltóságodat a lemondásra indí-
tották — az a tiszteletteljes kérése 
közgyűlésünknek, hogy a pártegység 
megóvása érdekében is annak élén meg-
maradni kegyeskedjék. 

A csúcsai paktum felbontása  köz-
gyűlésünk szempontjából a lemondás 
okául nem szolgálhatna, még az eset-
ben sem, ha az Nagyméltóságod egyéni 
elhatározásából történt volna. 

Pártérdekek összeegyeztetését és 
elválasztását a politikai adott viszo-
nyok szabják meg s hogy a fennforgó 
esetben az elnöki tanács határozata és 
annak folytán  a Nagyméltóságod eljá-
rása pártunk részéről kifogás  tárgyát 
nem képezheti: igazolja a községi vá-
lasztások reánk nézve kedvező ered-
ménye. Az Országos Magyar Pártnak 
és elnökének magatartására nézve pe-
dig semmi más pártnak a véleménye 
befolyással  és irányadással nem lehet. 
Közgyűlésünk tiltakozik is minden olyan 
külső törekvés ellen, a mely országos 
pártunknak, vagy a párt elnökségének 
magatartására nézve befolyását  érvé-
nyesíteni akarná. „ 

Az uj kormány egyes tagjainak 
nyilatkozata szerint semmi akadálya 
sincs a kormányra jutott néppárttal 
való ujabb megegyezésnek éa a meny-
nyiben a központ ezt kívánatosnak és 
alkalomszerűnek fogja  Ítélni, a tárgya-
lás személyes felvétele  azonban Nagy-
méltóságodat feszélyezné,  átruházható 
ez a feladata  az elnökség más tagjaira. 

Teljes figyelmet  és méltánylást köve-
telnek Nagyméltóságodnak egészségi 
szempontból felhozott  érvei. Kímélet-
lenség és a legnagyobb önzés volna 
bárkitől, a leginkább az Nagy méltósá-
godtól olyan munkát követelni, ame-
lyet megrendült egészségi állapotában 
nem teljesíthetne. Ugy de ott vannak 
helyettesitőül az elnökség reátermett 
más tagjai, legelső sorban gróf  Bethlen 
György alelnök ur, aki kezdettől fogva 
tagja az elnökségnek és az ügyek min-
den részében teljesen tájékozott és já-
ratos. Semmi akadály sem forog  fenn 
tehát arra, hogy Nagyméltóságod he-
lyettesitvén magát, egy időre az aktiv 

munkától visszavonuljon s akár egy fél-
évet is egészségének helyre állítására 
fordítson. 

Ezeknek a megsziveléeére méltó 
és elfogadásra  alkalmas ellenérveknek 
előadása után, mély tisztelettel ismét 
kéri Tagozatunk népes közgyűlése, hogy 
kegyeskedjék Nagyméltóságod Országos 
Pártunk elnöki székében megmaradni. 
Tagozatunk rendületlen bizalommal és 
tisztelettel viseltetik Nagyméltóságod 
iránt s reméli, hogy kérése, a mely, 
bizva hisszük, megfelel  a romániai össz-
magyarság közérzületének, méltánylás-
ra és elfogadásra  talál. 

Fogadja Nagyméltóságod stb. 
Az Országos Magyar Párt Udvarhely -

megyei Tagozatának Székelyudvarhe-
lyen 1926 évi április 6 án tartott köz-
gyűléséből. 
Sz. Szakáts Péter 

elnök. 
Haiz F. Rezső 

titkár. 

Szentkirályi pityóka; zetelaki 
tűzifa. 

ii. 
A zetelaki tűzifa. 

Messze vidéken nincsen párja a 
jó zetelaki tűzifának  Eg az, mint a 
zsír és hevit, akácosak a bőszén. Egy 
kis lényeges hiba csúszott azonban 
ids ÍB be éa lejáratta tekintélyét ezen 
kincseket érő és a vevőközönségnek is 
mindig megelégedésére volt tűzifának. 

A vevők ugyanis sorra panaszol-
ják egymásnak, hogy a fapiacon  meg-
vásárolt legszebb kinézésű, legszára-
zabbnak mutatkozó és legdrágább sze-
kér zetelaki tűzifa  a tflzretéve  síró 
sistergéssel ég, a fadarab  a végén ned-
vességet főz  és csaknem a szalmával 
egyenlő kevés melegséget ad. S ez igy 
van már esztendők óta. 

Az eladók esküdöznek mennyre-
földre,  hogy a piacra hozott tűzifájuk 
elsőrendű jól égő, fiatal  fa,  lúggal 
sincsen barnítva, hogy hamarább mu-
tatkozzon száraz kinézésünek. Mi ve-
vők pedig jóhiszemüleg megadjuk a 
sok szép százast minden szekér fáért. 
Mikor pedig felvágattuk  és tűzön ki-
próbáljuk, csak ott vagyunk, ahol az 
előbbi szekér fával:  jó száraz fának 
mutatkozik, hiszen esztendős, vagy még 
régebbi vágású, de azért a tűzön sir, a 
végén a bennerekedt nedvességet főzi 
és az égése csak bosszúság a főző 
gazdasszonynak és a melegséget váró 
házigazdának. Tiz zetelaki szekér tűzi-
fából  alig akadunk véletlenségből egyre, 
amelyikre azt mondhatjuk : ez aztán 
igazi zetelaki tűzifa,  mégpedig a régi 
jó fajtából  való, ropogva ég a tűzön 
és rendkivül nagy a melegsége, a ka-
lóriája. 

Midőn ezt, mint tényt konstatál-
juk, megállapítjuk az okát is, amiért 
mi oly sok rossz tűzifát  kell, hegy ve-
gyünk drága pénzen és égetjük azt 
sok bosszúsággal, szitkozódás mellett 

A fakitermelők  ugyanis kevés 
munkadíjért sok öl fát  szeretnek levá-
gatni és ölberakatni. Ez pedig csak jó 
és kellemes időben lehetséges. A tűzifa 
s általában minden más fának  is a fő 
döntési ideje : levélhüllástól rügyfaka-
dásig, vagyis a novembertől február  hó 
végéig tartó idő. Ekkor azonban hideg 
van az erdőben és a legtöbbször nagy 
hó is esik, s a munka nehéz és költ-
séges, mert a napszámosok, vagy kubi-
kosok keveset tudnak dolgozni na-
ponta. Igy hát hagyják a tűzifa  vága-
tás&t március végére, áprilisre. Tudott 
dolog, hogy ezen időben a fa  nedvke-
ringése a legelementárisabb erővel in-
dul útjára, hogy nevelje fáját,  s igy a 
be'a vágott nedvesség ki nem tud belőle 



száradni, még akkor sem, ha azonnal 
felhasogatják  és keresztes máglyára 
rakják is Pedig még igy, levágott tő-
kék alakjában is sokáig kell, hogy vá-
rakozzék a fa,  amig sor ker&l a fel-
darabolására és felhasogatására.  S ha 
még ráadásul északos oldalon, vagy 
völgyben is termett a tűzifa  : éppen 
kellőleg el van rendezve a legszebb és 
legszárazabb fa  sorsa is, hogy meg-
hozza bosszúságát az öt tiizrerakó ve-
vőjének. 

A zetelaki fakitermelők  nagyon jól 
tudják, hogy elsőrendű jó tűzifa  az, 
amelyiket téli időben vágtak le a tóról 
és a levágás után hamar fel  is haso-
gattak, s amelyik napsütéses helyen, 
verőfényes  „vágtér"-en termett. Hogy 
minden fa  verőfényes  helyen teremjen, 
ezt, természetesen nem lehet követelni, 
de hogy az eladók az eladásra szánt 
tűzifát  ne tavasszal, sőt nyár kezde-
tén és folyamán  vágják ki, hanem téli 
időben termeljék ki és rakassák ölbe, 
azt már ki lehet kötni és ki lehet ve-
lük is vinni. 

S ha Udvarhely város tűzifát  vá-
sároló közönsége ezt mindig követeli 
a fatermelőktől  és- elárusítóktól és az 
ilyen fáért  szívesen ad, minthogy ad-
hat is több értéket: akkor rövidesen 
megnyerjük újból a régi jól égő, meg-
felelő  kalóriás zetelaki tűzifát,  a mai 
siBtergő és gyengén égő, mindazonál-
tal elég drága fa  helyett. 

Vegyék figyelembe  a fakitermelők 
és szállítók ezeket a panaszos felvilá-
gosításokat, s termeljenek a maga ide-
jében és helyesen kezelt jó tűzifát.  S szi-
kesen fizetünk  érette több árt, mert a 
jó sohasem drága, de a mai rossz tűzifa, 
még olcsó áron ÍB drága és sok boszu-
ságot okoz. Gy. M 

SPORT. 
Most vasárnap délután van a 

Hargita TeBtedző Egylet szezonnyitó 
mérkőzése a kollégiumkertben, ahol 
bajnoki mérkőzésen méri össze erejét 
a brassói OlimpiávÜ. 

Az Olimpia, amióta a bécsi Rapid -
nak egy kiváló játékosát állandó tré-
nerül szerződtette, hatalmas formaja-
vuláson ment keresztül s legjogosabb 
aspiránsa a bajnokságnak. A Hargita 
fiatal  játékosokkal felfrissített  csapata 
minden erejét össze kell, hogy szedje, 
ha győztesen akar a küzdelemből ki-
kerülni s reméljük, hogy ez sikerülni 
ÍB fog. 

A Hargita ezúton is kéri a sport-
szerető éa nemesen gondolkozó közön-
séget, hogy minél nagyobb Bzámban 
látogassa mérkőzéseit, hogy a nagy 
kiadásokkal járó bajnoki mérkőzések 
anyagilag is biztosítva legyenek. Ugya-
nis a vasút drágulása, a féljegyek  el-
vonása, a biró utazáBi költségei stb. 
folytán  nagyon megszaporodtak afool-
ball mérkőzések kiadásai, úgyhogy az 
eddigieknél lényegesen nagyobb bevé-
telt kell elérnie, hogy a deficit  elke-
rülhető legyen. 

A helyárak mindezek dacára nem 
emelkedtek s csak éppen akkorák, mint 
a mult év őszén, az egylet tagjai pe-
dig, ha i nincsenek tagdijhátrálékban, 
ezután is 25 százalékkal olcsóbban 
válthatják meg jegyeiket. 

A mérkőzés kezdete d. u. 3 órára 
van kitűzve. 

A ref.  kollégium Ifjúsági  Pe-
tőfi  Önképzőköre a már jelzett időben, 
vasárnap, április 18-án, d. e. 11 óra-
kor tartja a Gyulai Pál emlékezeté-
nek ŝzentelt dísz-ülését a kollégium 
imatermében, a következő programmal: 
1. Megnyitó. Szabó István VIII. o. t., 
ifj.  elnök. 2. Gyulai Pál élete és írói 
munkássága. Demeter [Gyula VIII. o. 
t., főtitkár.  3. Gyulai Pál: Horatius 
olvasásakor. Szavalja Bak Péter VII. 
o. t. 4. Gyulai—Kiss: Szeretnélek még 
egyszer látni. Szólóének. Énekli De-
meter Gyula VIII. o. t., Kiss Elek ze-
netanár zongorakisérete mellett. 5. 
Gyulai Pál, mint kritikus. Szabó Ist-
ván VIII. o. t. 6. Gyulai—Huber : Éji 
látogatás. Melodráma. Előadják: Imreh 
Ibolyka urleány éa Gáspár István VI. 
o. t. 7. Gyulai—Kiss : Jaj, mit hallok... 
Énekli á koll. ifj.  énekkara. 8. Zárszó. 
E nyilvános Ülésre vendégeket szívesen 
látnak, belépődíj tetszés szerint. 

H IREK« 
Április 17. 

Oh Egyptom! 
Mint nyájas olvasóink ér-
tesülhettek, az ejţyptomi-ut 
kitolódott, tán el is marad. 
Az itt közölt naplót égy 
leány irta volna. A leány 
szőke, 17 éves és enyhén 
— naiv. 

Április 8. 
Tegnap végre megegyeztünk apám-

mal. Lemondtam a pesti útról és a 
tavaszi toilettemről az egyptomi kirán-
dulás kedvéért. Mi megnéztem a lexi-
kont. Nem föltétlen  bizonyos, hogy 
oroszlánokkal találkozunk. Már az sem 
izgat, hogy hajótörést szenvedünk és 
a vihar egy lakatlan szigetre fog  ki-
vetni, hiszen — fájdalom  — Gyuri 
nem jöhet. Pista ugyan jön, de neki 
semmi érzéke nincs az ilyen dolgok 
iránt! Mikor emiitettem neki a lakat-
lan szigetet, legyintett s azt mondta; 
akkor már mégis jobb egy hat szobás 
lakás. Ha az arabok sem rabolnak el, 
igazán sajnálni fogom  a cserét. Még 
kombinációba jöhetnének a tengeri-ka-
lózok, de Pista szerint azok is már 
közgazdaságunk tengerén garázdál-
kodnak. 

Egészen kétségbe vagyok esve!! 
Április 10. 

Néhány nap múlva indulunk Nagy-
ban folynak  az előkészületek. Gyuri 
ma egy dobozban valami „mérget" adott 
és azt mondta : ha az arabok esetleg 
elfognának,  az utolsó pillanatban ve-
gyem be. Nem értem ezt „az utolsó 
pillanatot"! Minek kell méreg, ha a 
következő pillanatban úgyis meg va-
gyok — halva. Pistának mondtam a 
mérget, de ő megint csak legyintett és 
azt mondta; „nagyon valószínű, hogy 
az araboknak is már elegük van a 
nőkkel." Hogy ebben a Pistában sem-
mi érzék nincs a romantika iránt. 

Mivel egy francia  bajóval megyünk, 
jónak láttam a következő dolgokat meg-
tanulni franciául:  Nős öa? Mióta tel-
jesít szolgálatot a tengerészeinél? A 
tenger éppan olyan, mint az Öa szemff! 
(Ugyanez biztonság kedvéért második 
személyben is.) Éa imádom a tengert! 
Az én papám olyan, mint maguknál a 
márki. Az én papám mindig mérges és 
egy ködös homlokú hegycsúcson lakik 
ódon várkastélyában. A kastély körüli 
százados fenyők  pedig susogva mesél-
nek szép bűnös asszonyokról... izét... 
(a fene  egye meg, itt mindig elfelejtem, 
hogy mit kellene mondjak) volt már ha-
jótörésben ? Miért nem kvarcoltatja ma-
gát? Nálunk már Csínom József  is 
kvarcra jár. Biztosan beszélnek is róla 
az egész Földközi tengeren. 

' Április 11. 
Ma a tükör előtt próbáltam és azt 

hiszem, elég könnyedén fogok  ülni a 
fedélzeten  levő hajószékeken. K. b. 
igy! Balkezemben tartom a „Magyar 
Remekírók" egyik kötetét (t. i. szép 
aranyozott kötése van), jobb karomat 
hanyagul leengedem, ugy, hogy a nagy -
nénémtől ez útra kölcsönkért brilliáns 
gyürü lehetőleg az érdeklődés közép-
pontjában ragyogjon. Kissé nyitott szá-
mon szivom be a sós tengeri levegőt 
és szemem a horizonton kovályog. (Itt 
Pista — mert említettem neki — azt 
mondta, hogy ő ugy gondolja, hogy in-
kább a gyomrom fog  kovályogni 1 Hogy 
ennek a Pistának nincs semmi érzéke 
stb.) Mondom, ülök a széken és akkor 
jön napsütötten és férfiasan  a Föld-
közi tengeri hajóraj admirálisa (lexikon), 
fu  a meleg trópusi Bzél (lexikon), vé-
kony ruhám odatapad a testemhez és... 
és itt nem merem leírni, amit gondo-
lok. 

Igyekezni fogok  általában ugy ki-
nézni, mint Heany Portén a „Szere-
lem a világ körűi" c. filmen:  szőkén és 
titokzatosan, mint egy sphiox. (Erre 
Pista — mert emiitettem neki — azt 
mondta, „meglátjuk majd, ha oda érünk, 
hogy elbőgi e magát a sphinx". És ka-
cagott. Éa nem értem az egészet, de 
azt hiszem, valami disznóság.) 

Április 17. 
Ma este indulunk. Gyuri búcsúzás 

közben bevallotta, hogy a mérget eset-
leg akkor is bevehetem, ha — gyo-
morégésem van. Különben szürke uta-
zóruhámban megyek, s elég jól nézhe-
tek ki, mert nagybátyám, mikor az ígért 

1000 leüt átadta, azt mondta, hogy ne-
hogy elcsavarjam valami 3000 éves 
fáraónak  a fejét. 

Segesvár, április 18 
Az állomáson várjuk a gyorsat. 

Ké3Ík. A vasutasok azt mondják, azért, 
mert az aranyosgyéresi állomáson ösz-
szeütközött két — kereskedő. Társa-
ságunk nagy része szunnyad. Pista 
hallatlan prózaiasan horkol mellettem. 
Különben barna sportruhájában még 
igy hortyogva is egészen csinos fiu! 
Kár, hogy nincs semmi érzéke... a stb. 
Virrad. Dübörögve közeledik a gyors... 

(Folyt, köv.) 

Változás a tanfelügyeletben. 
Szép előléptetés érte Nistor Joacaimot, 
vármegyénk vezető tanfelügyelőjét.  A 
közoktatásügyi miniszter egy újonnan 
rendszeresített állásba, az összes ki-
sebbségi felekezeti  elemi iskolák in-
spectorává nevezte ki. Az uj tanfelü-
gyelő személyére vonatkozólag még 
nem történt intézkedés. Nistor egyéni-
ségét ismerve, bízni lehet, hogy uj ál-
lásában is megértést és törvényliszte-
letet fog  tanu3itani. 

As ügyvádi sztrájk a mult 
hét végéa városunkban is megszűnt, 
miután az uj kormány kijelentéseiben 
az ügyvédség általában biztositékát 
találta annak, hogy a kifogásolt  sérel-
mes állapotok meg fognak  szűnni. 

A Misszió leány klub ja a mult 
számban jelzett -teadéiutánját holnap 
d. u. 5 érakor a róm. kath. gimná-
zium tornatermében meg fogja  tartani. 

A rügyező bimbó elfagyásához 
hasonlít az ártatlan, az életet meg sem 
ismert kisgyermekek korai elmúlása. 
Ilyen korai elmúlás gyásza sújtotta 
Orbán Endrét és nejét városunkban. 
F. hó 14-ikén, kedves 18 hónapos fiacs-
kájuk, Bandika, minden gondos ápo-
lás dacára, elhunyt. A szülők gyászá-
ban sokan osztoznak őszinte rész-
vétükkel. 

Szabó Ernőnek, ennek a kö-
rünkből való kiváló tehetségű fiatal 
hegedűsnek ujabb sikereiről, mind szé-
lesebb körben való érvényesüléséről 
kapunk mindegyre örvendetes híreket. 
Budapesten, ahol a zeneakadémiát 
végzi, már többszőr lépett fel  nyilvá-
nosan, nagy és komoly siker mellett. 
Lagutóbb a Pester Lloyd egy hozzánk 
került tudósításából olvastunk ujabb 
hirt róla. A művészeti kérdésekben te-
kintélynek elismert újság április else-
jei számában Kern Aurél — a legala-
posabb zenekritikusok egyike — egy 
megelőző este lefolyt  hangverseny re-
ferádájában  említi Szabó Ernőt, ki 
mint egy végzett akadémikusokból álló 
quar tett -társaság első hegedűse szere-
pelt az estélyen, s kiemeli, hogy a 
quartett nagy tökéletességgel, bensősé-
ges átértéssel játszotta Mendelssohn 
egyik nagy müvét (op. 7.) A közönség 
pedig lelkes tapsokkal köszönte a si-
került játékot. 

A Filharmonikus Társaság 
a Bukarest-szálló vendéglői helyiségé-
ben f.  hó 10-én este, Voszka István 
dr. elnöklete alatt, népes közgyűlést 
tartott. A különböző jelentések a tár-
saság minden tekintetben való nagy-
arányú kifejlődését  és előhaladását bi-
zonyították. A választások során új-
ból elnök lett Voszka István dr. Alel-
nökök : Khell látván és Bálint József. 
Jegyző : Benkő József.  Uj választmányi 
tagok: Gzikmántory Józsefné,  Nagy 
János. Általános lelkesedéssel diszel-
nökké választotta a társaság Spataru 
Vladimír prefectuat,  a ki már rövid itt 
léte alatt a művészetek méltányló és 
hozzáértő barátjának bizonyult, s meg-
hívás folytán'megjelenvén,  résztvett a 
társaság által a gyűlés után folyta-
tólag rendezett népes banketten is. A 
banketten Voszka dr., Nagy János, 
Körtvélyfáy  József,  Filó Ferenc dr. és 
még mások is mondtak felköszöntöket, 
8 általános figyelem  közben, meleg pár 
szóval, felszólalt  Spataru prefectus  is. 

Feljelentés hivatalos hata-
lommal való visszaélésért. Köz-
igazgatási állapotainkra jellemző eset 
kelt a bögözi jegyzői körben nagy iz-
galmat. Ugyanis Bencze Pál és 14 társa 
feljelentést  adtak be a hatóságokhoz, 
hogy a bögözi kör jegyzője a megen-
gedett díjazáson felüli  tulmagas össze-
geket Bzedett egyes munkálatok elvég-
zéséért. A megindult vizsgálatnak kell 
ezt az ügyet tisztázni és kideríteni, 
hogy a jegyző valóban követett e el 
szabálytalanságot ? 

! A nevelés terén ugy a protestán-
• soknál, mint a jezsuitáknál már évszá-

zadokkal ezelőtt nagy szerepet játszott 
I az iskolai dráma, amelyben a tanulók 

ügyességükről, bátorságukról tettek ta-
núbizonyságot s magukat a nyilvános 
előadásban gyakorolták és igy készül-
tek elő a mindennapi életre. A neve-
lésnek ezt a jól bevált segédeszközét 
napjainkban sem nélkülözheti egyetlen 
iskola sem, amely színvonalon akar 
maradni B amely a szülői ház és az 
iskola között meg akarja teremteni a 
kapcsolatot. Az iskolai színdarabok elő-
adása terén szép múltra tekinthet 
vissza a helybeli ferencrendiek  veze-
tése alatt álló róm. kath. elemi iskola 
is. Nem múlik el egyetlen iskolai év 
is anélkül, hogy ez az iskola valami 
szép, kedve3 dologgal meg ne lepje a 
nagyközönséget. Most is, amint érte-
sülünk, a derék tanítói kar egy szép 
estéllyel szándékozik megörvendeztetni 
városunk közönségét, amennyiben f. 
hó 24 én, szombaton este 8 órai kez-
dettel a növendékekkel két kis szín-
darabot fog  előadatni, egy komolyat 
és egy vigat. A komoly darabnak a 
címe : A kereszt apródjai, amely né-
mes tartalmával, gyönyörű kiállításá-
val egyaránt le fogja  bilicselni a fi-
gyelmet, az Iakognitó ciatü bohózat 
pedig mulatságos helyzeteivel állandó 
derültségben fogja  tartani a közönsé-
get. Az estély részleteiről, a szereplők-
ről és a helyárakról a falragaszok  ad-
nak bővebb felvilágosítást.  A Szociális 
Misszió nagysikerű mesedéíutánja után, 
ahol kis leányaink produkáltak szép 
dolgokat, meg vagyunk győződve, hogy 
nemcaak a szülők, de városunk egész 
közönsége is kíváncsi lesz reá, hogy 
mit tudnak produkálni a kis elemista 
fiuk,  a jövő reményei, akiknek támo-
gatása mindnyájunk̂  szent kötelessége. 

A Polgári Önképző Egylet 
temetkezési pénztára értesiti a tagjait, 
hogy Csarnó Jánosné elhalálozott tag 
után a befizetések  a kör helyiségében 
f.  hó 18 án, vasárnap d. e. 10—12 
óráig és d. u. 3—5 óráig fognak  meg-
történni. 

Útlevelek-engedélyek. A sub 
prefectura  felhívja  az érdekeltek figyel-
mét, kik útlevelet, vagy különböző en-
gedélyeket (mulatság-rendezés, fegyver-
tartási, halászati atb.) óhajtanak kérni, 
hogy ezirányu kéréseiket a szükséges 
idő előtt legalább 10 nappal adják be; 
útlevél elnyerése iránti kérésekhez az 
összes törvényben előirt mellékleteket 
csatolják és ajánlatos, hogy ezeket 
hozzáértő emberekkel csináltassák, kik 
az ide vonatkozó rendeletekot és tör-
vényeket ismerik, mert a jCvőben a 
rosszul elkészített vagy nem román 
nyelven beadott kéréseket tel fogják 
utasítani. 

A helybeli reform,  egyház 
templomi bizottsága május 2-ikára ér-
dekes hangversenyt készít elő az egy-
ház harangalapja javára. A rendezők: 
Szabó Géza drné és Lukácsfy  Elek 
drné, a kik a siker biztosítása érde-
kében teljes igyekezettel buzgólkodnak. 
A nivcs műsort a következő számban 
közöljük. 

Svéd torna. Sebess József  koll. 
tornatanár svéd-kurzusát újból meg-
kezdette nők részére. Az órák hétfő, 
szerda és péntek napokon 7—8 óra-
kor vannak a koll. tornacsarnokában. 
Résztvételi dij óránként 10 leu. Je-
lentkezni lehet a fenti  időben. 

Vallásos estély. Szent Ferenc 
harmadrendje f.  hó 19 én, hétfőn  este 
fél  9 órai kezdettel a róm. kath. fő-
gimnázium tornacsarnokában műsoros 
estélyt rendez, melyre az érdeklődő 
közönséget tisztelettel ezúton is meg-
hívja a rendezőség. Műsor: 1. Meg-
nyitó. Tártja: P. Boros Domonkos har-
madrendi igazgató. 2. „Mária Isten 
temploma". Énekli az énekkar. 3. Ün-
nepi beszéd. Tartja : Szabó János szé-
kel yszentkirályi plébános tanár. 4. Mars 
imperátor. Költemény. Szavalja: Mihály 
Böske. 5. „Gábor barát" novella. Irta 
és felolvassa:  Sárosy Károly. 6. „Ha-
tárkő" Schuberttól; „A dalnak lenge 
szárnyán", műdalok. Énekli: Gzikmán-
tory Józsefné,  zongorán kiséri: Tompa 
Lászlóné. 7. Költeményeiből felolvas  : 
Tompa László. 8. Quartett. Játsza: 
Voszka István dr., Peltzer Vilmos dr., 
Filó Ferenc dr., és Khell látván. 9. 
„Lent a tenger titkos keble mélyén ..." 
svéd dal, énekli az énekkar. Az ün-
nepély rendezője P. Boros Domonkoa. A 
rendezésben segítenek : Szász Józsefné, 
Lacsmann Oizkárné, Kovács Déneanő 
és Szabó Endréné. 



Beretvás pasztilla a legmakacsabb fejfájást  is elmulasztja. 
Kamaraxeneestély. Városunk 

zenei életének fejlődését  bizonyítja az 
a tény is, hogy már nagyvárosi stilii 
«nálló kamarazeneestély megrendezé-
sére is akadnak itt vállalkozók. A 

' Kiss—Brădeanu—Debreczeni és Zárug 
vonósnégyes, alapos felkészülés  után, 
f  hó 21 éa este 7*9 órakor a ref.  kol 
légióm imatermében rendezi zenesesté-
lyét Halmágyi Samuné közreműködésé-
vel, melyre a zenepártoló kÖ2Ö'nség 
ügyeimét felhívjuk.  Jegyek elővételben 
a Könyvnyomda E. T. üzletében kap-
ható. — A vonósnégyes a jövő hét fo-
lyamán Szászvároson fog  adni önálló 
zenestélyt. 

x Az autóbusz-közlekedés 
Csíkszereda felé  folyó  hó 25-én 
megindul. Indulás Székelyudvarhelyről 

* reggel 6 óra 30 perckor, hogy a Csík-
szeredáról induló vonathoz is csatla-
kozás legyen. Iadulás Csíkszeredáról 
12 ó. 30 perckor, hogy a Székelyud-
varhelyről d. u. 15 óra 30 perckor 
induló vonattal Segesvárt a csatlako-
zás ugy a Brassó felé.  mint a Kolozs-
vár és Arad felé  induló vonathoz meg-
legyen. 

A mulatságokat rendező egye-
sületeket, vagy személyeket, kik a lát-
ványosgági adó mérséklését óhajtják 
kérni, ez uton hivja fel  a pénzügy-
igazgatóság, hogy a jövőben adómér-
séklés vagy engedély kiadása iránti 
kéréseiket jóval a mulatság megreade • 
zése előtt adják be, hogy a miniszté-
rium az adómérséklésére vonatkozó 
rendelkezését még a mulatság meg-
rendezése előtt közölhesse az érdekel-
tekkel. 

Nagyszabású zenei esemény 
készül városunkban. A bukaresti áll. 
operaház f.  hó 27 ikén és 28 ikán 
két előadást fog  itt rendezni, mikor 
bét népszerű és mégis klasszikus ópera 
kerül előadásra: Toeca és a Bigoletto. 
Az előadások iránt a zenekedvelők 
körében máris nagy az érdeklődés. 

Végzetes kimenetelű sze-
rencsétlenség történt az elmúlt na-
pokban Városfalva  községben, ami me-
gint csak azt bizonyítja, hogy a fegyver-
rel való bánásban még mindig nem 
elég elővigyázatosak az emberek. Mol-
nár József  brassói mészárosinast mes-
tere Városfalvára  küldte, hogy az ott 
megvásárolt szarvasmarhákat onnan el-
hajtsa. Az inas, hogy biztosabban érezze 
magát az uton, állítólag, egy ismeretlen 
egyéntől revolvert és töltényeket vásá-
rolt. Ezeket céljához érve is zaebében 
hagyva, a kabátot a kertben letette a 
földre,  hogy a kertben dolgozó háziak-
nak annál nyugodtabban segíthessen a 
kerti munkák elvégzésében. A család-
hoz tartozó, 21 éves gyengeelméjü 
Szabó Károly, kinek különben mániája 
volt az, hogy mindenkinek a zsebében 
keresgélt, a földön  heverő kabát zse-
béből kivette a töltött revolvert, azzal 
játszani kezdett, majd oly szerencsétle-
nül sütötte azt el, hogy a testébe be-
hatolt golyó máját egészen keresztül 
fúrta  8 a szerencsétlenül járt fiatalem-
ber egy félórai  kínlódás után belső vér-
zés következtében elhunyt. 

A Szooiális Misszió Társulat 
vasárnap, 10-ikén a Bukarest-szálló 
színháztermét zsúfolásig  megtöltő kö-
zönség jelenlétében tartotta meg me-
eedélutánnal és parkünnepéllyel egybe-
kötött műsoros estélyét, melyre a ren-
dezőség nagy gondosságra és kitartásra 
valló munkával ésdi színpadunkat han-
gulatos parkká alakitotta át. A szín-
padon megjelent kis szereplők mind-
annyian a legnagyobb jártasságot, sze-
replési készséget árulták el, mi teljes 
bizonyítéka annak, hogy ugy a rende-
zőség, mint a növendékeiket oktató nő-
vérek az estély sikere érdekében oda 
adó lelkiismeretes munkát végeztek. 

A gyermekek számára rendezett mese-
délután hangulatos programmpontjai-
nak előadása után rövid szünet volt, 
mely alatt a közösség a lacikonyhából 
virslit és süteményeket vásárolhatott. 
Szünet utáa uj programm következett 
felnőttesnek.  Árkálián Emmuska és 
Csendőr Jeoci tánca nagy tetszést ara-
tott; sz egyfelvonásos  színdarab sze-
replői : Zathurecky Annus és Uogvári 
Jancsi pedig ismét eleven, rutinos mű-
kedvelőknek bizonyultak. Tamás Ilus 
eleven erővel előadott monológja, a kö 
zöcség osztatlan tetszését nyerte el, 
Bodrogi Balázs pedig a tőle megszo-
kott, mély átérzéssel népdalokat éne-
kelt. A mesedélután egyes pontjaiban 
előforduló  táncokat Csendőr Jenei ta 
nitotta be. amelyeket a kis szereplők 
Pluhár Iluáka, figyelmes  zongorajáté-
kára táncoltak el. 

Nyilvános köszönet és nyug-
tázás. A Polgári Öaképző Egylet te-
metkezési segélyalapja az elhunyt fe-
leségem után járó temetkezési járulék-
ban 9000 leüt fizetett  ki, melynek fel-
vételét nyilvánosan is elösmerve, egy-
úttal ezúton h köszönetet mondok az 
egyesület vezetőségének a pontos és 
gyors kifizetésért.  Csarnó János. 

Műsoros kerti mulatság. A 
helybeli cipészipartársulat pünkösd má-
sodnapján, május 24-ikén este tartja 
a Barkóczy-féle  vendéglő kerthelyisé-
gébea műsoros táncmulatságát. 

Modern bűnözés. A modern kor 
egyik speciális bűnözési betegsége, a 
természetes szaporodást meggátló mes-
terséges önbeavatkozás, ugy látszik, 
már a székely nép között is terjed. 
Czirmes Anna 29 éves, erdőfülei  asszony 
gyökerekkel végzett önmagán oly ma-
nipulációt, hogy a korai szülés előidé-
zése által magát a gyermeknevelés kel-
lemetlenségétől megszabadítsa. A mit 
keresett, meg is kapta, gyermeke szü-
letése után 3 órára, vele született gyen-
geségben meghalt, ő maga pedig sú-
lyos betegségben fekszik  a baróti kór-
házban, mi ezideig az igazságszolgál-
tatást is megakadályozta abban, hogy 
ellene a bűnügyi eljárást lefolytassa. 

Talált tárgy. A Szociális Mísz-
szió Társulat f.  nó 14 iki előadásán 
az öltöző szobában egy elejtett fehér 
csipkés zsebkendőt találtak, belecsoma-
golt pénzzel. Magát igazolni tudó tu-
lajdonosa kiadóhivatalunknál kap fel-
világosítást. 

Tttz. Ma, szombaton délután, la-
punk zártakor, a félrevert  harangok 
kongása nagy riadalmat okozott váro-
sunkban. A Felsőtó utca egyik házá-
nak megszurkosodott kéményétől a 
vakolat alatti faépületrészek  tüzet fog-
tak, melyet azonban a háziak és 
szomszédok már keletkezésében elfoj-
tottak. 

z Szép mosást, vasalást, ta-
karítást vállal megbízható asszony. 
Házhoz is elmegy mosni, vasalni. Fel-
világosítást a Str. Pr. Nicolae (Árpád- u.) 
11 szám alatt adnak. 

x Szobafestő  idéni újonnan ér-
kezett mintákkal és leszállított árak 
mellett vállal portál olajfestéseket  és 
homlokzat festéseket,  felelősséggel  és 
jól. Azonnal megkezdi a munkát és a 
legegyszerűbb meszeléseket is elvállalja. 
Nagy városokban szerzett gyakorlati 
Szives pártfogást  kér: Orosz József, 
Str. Avram Jancu (Csere u.) 9 sz. 

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

Piaci árak. A buza 125—140, 
rozs 105—110, árpa 90—100, zab 
45—55, tengeri 75—84, burgonya 
25—32, bükköny 65-80 leu vékánkint. 

x A gazdaközönség figyel-
mébe! Olomzárolt, garantáltan aranka-
mentes lucerna és lóheremag, dughagy-
ma, répamagok, u. m. eckendorfí  vö 
rösmamut, továbbá fűmag  kapható bár 
mily menyiaégben a helyi „Hangya" 
szövetkezetben. Mindenki igyekezzék 

; szükségletét idejekorán beszerezni. 

H T y i l t t é r . 
& rovat közleményeiért a szerkesztő nem vállal 

felelősséget. 

Értesítés. 
Miután arról szereztem tudomást, 

hogy „dr  Gyárfás  PálM aláírással el-
látott oly váltók kerültek forgalomba, 
melyeknek a valósága és érvényes volta 
kétséges, forgalomba,  hozatala pedig 
jogosulatlanul történi, felhívom  mind-
azokat, kik bármeiy módon nevemmel 
ellátott váltó birtokába jutottak, e kö-
rülményt a vonatkozó felvilágosítások-
kal 1926 évi április 22 ig dr. Bodolla 
Ferenc ur ügyvédi irodájában: Tg.-
mureş—Marosvásárhely Str. Calarasi-
lor (volt Kossuth L. u.) 9 sz, közölni 
szíveskedjenek. 

Cristur—S2.-keresztúr, 1926 ápri-
lis hó 11-én. 

Dr. Gyárfás  Pál földbirtokos. 

Felhívás 
a „ Székelykeresztari Takarékpénz-
tár r.-t.u valamennyi hitelezőjéhez. 

Az intézetünk igazgatójának tra-
gikus elhalálozását is előidézett körül-
méoyak folytán  intézetünk válságos 
helyzet előtt áll, mely arra indítja az 
érdekelteket, hogy a részvénytársaság 
összes hitelezőit és mindazokat, akik 
vagyonilag érdekelve vannak, a Cris-
tur—Székelykereszturon 1926. április 
26. napján d. e. 11 órakor az intézet 
helyiségében tartandó 

hiteleztfi  értekezletre 
egybehívjuk. 

Cristur—Székelykeresztur, 1926 
április 12. 

A »Székelykereszturi Takarékpénztár R T.« 
részvényeseiből alakult helyi érdekeltség. 

Kiadó: a Könyvnyomda Részvénytársaság 
Odorheiu—Székely ndv»rbely 

—Értesíteni— 
ldvánom a helybeli és vidéki közön-
—— séget, hogy műhelyemet — 
a Strada Prinţul Nicolae 
(Árpád-utca) 18 sz. alatt 
önállóan vezetem. Kérem igen tisz-
telt rendelőimet, hogy nj helyzetem-
ben is támogatni szíveskedjenek, 
igyekezni fogok  igényeiket a legtel-
: jesebb mértékben kielégíteni. : 
A vidéki megrendeléseket • 
hetivásárok alkalmival sát-
ramban a legnagyobb kész-

séggel veszem fel. 

N a g y J á n o s 
cipészmester. f 

Hirdetmény. 
A Cristuri «Iparos Otthon vezetősége az 

otthon helyiségébe kimérői állásra pályáza-
tot hirdet 1926 május 15-ére. 

Feltételek: lakás, fűtés,  világítás. A 
brutto-forgalom  7 százaléka. Az Iparos Ott-
honban kiszolgált ételek teljesén a kimérőé. 
Bővebb felvilágosítást  ad az Elnökség. 

Pályázati határidő: 1926 május hó 1. 

No. 192/96—1926 port. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin aceasta 

publică, că în baza deciziunii şi Nr. 
G. II. 783—926 a judecătoriei de Ocol 
din îa favorul  reclamantului repr. pria 
advocatul Dr. Kassay F. István 
pentru îa casarea creanţei de 500 Lei şi 
accesorii se fixează  termen de licitaţie 
pe ziua de 27 Aprilie 1926 la ora 16 
la faţa  locului îi Odorheiu unde sa 
vor vinde prin licitaţiune publică ja-
diciară mobile în valoare de 2000 lei. 
In caz de nevoie şi sub preful  de es-
timare. 

Pretenziunea care e de încassat 
face  capital, dobâazile cu socotind dia 
iar Bpesele până acum staverite. 

întrucât mobilele cari ajung la li* 
citaţie ar fi  fost  execvate şi de alţii 
şi aceştia şi ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire liţitaţia prezentă este orde-
nată îa favorul  acestora îa senzulart. 
LX. 1881 § 192. 

Odorheiu 10 Aprilie 1926. 
A. Székely portărel. 

Szarvaskerepmag, 
arankamentesitett kilogramm ónkéit 
80 lenért kapható a BARÁZDA R.-T.-
nál Marosvásárhelyt. Egyéb magvak-

ról kérjen ingyen árjegyzéket. 
No. 193—1926 port 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portă "el prin aceasta 

publică, că îa baza deciziunii şi Nr. 
G. 784—1926 a judecătoriei de Ocol 
din în favorul  reclamantului rep. pria 
advocatul Dr. Kassay F. István şi soţ 
pentru îacasarea creanţei de 915 
Îi9i şi accesorii 8e fixează  termen de 
licitaţe pa ziua de 27 Aprilie 1926 
la orra 15 la fat"4  locului în Odorheiu 
unde se vor vinde prin licitaţiune pub-
lică judiciară mobile îa valoare ia 
2000 Lei. In caz de nevoie şi sub pre-
ţul de estimare. 

Pretenziunea care e de încassat 
face  capital, dobânzile cu socotind dia 
spesele pâoă acum staverite. 

Iarucât mobilele cari ajung la li-
citaţie ar fi  foat  execvate şi de altfi 
şi ace8tie şi-ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire iicitaţia prezentă este ordo-
nată şi îa favorul  acestora în senzal 
art LX. 1881 § 192. 

Odorheiu 10 Aprilie 1926. 
A. Székely portărel. 

M . A . V . 
cséplőkre 

rendeléseket 
már most veszünk 

előjegyzésbe két évi részlet-
fizetés  mellett. Szállítunk 

azonkívül motorokat, 
lokomobilokat, 

tractorokat 
stb. stb. 

„ U é p v ú s ú r " 

Brassó, Kapu-utca 43. 
Kircheis-féle 

pléhmegmunkálógépek 
amíg a készlet tart. 

Képviselet Erdély részére: 

„ G é p v á s á i * " 
Brassó, Kapa-utca 43. szám. 

A Dicsőszentmártoni Általános Hitelbank Székelyudvarhelyi fiókja 
Telefon  II. A Banca Marmorosch, Blank & Co S. A. alapítása* Sürgönyeim: Credit. 

Saját tőke 6 v millió Ieu. nöketfoíyósii  Eszközöl átutaíásokat' ügy 
bel-, mint külföldre.  — Foglalkozik termény és liszt Tételével és e ladás iva l 



Corpul porlăreilor Odorheiu. 
No. 1442—1926 port. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel aduc la 

eunoştlcţa publică îq sensul legii articlul 
102. din LX. 1881. re»p. art. 19 din 
ÎLI 1908 cumcă lucrurile ormă oare 
căruţii. boi, cai. tâ J care în urma deci-
sului No. 3169/25 al Judecătoria de ocol 
din Cristur urmăritor Cassa de ţă«t. a 
judeţ. Cristur repr. prin advocat Dr. 
Alexandru Viola contra urmărit locui-
tor din comuna Tărccşti pentru incas-
•area capitalului de 10.000 Lei şi acc. 
şi cari B'au preţuit în 144 000 Lei, 
se vor vinde prin licitaţie publică. 

Pentru efeptuirea  «cestei licitaţi-
uni, pe baza decisului No. G. 595/1926 
al judecătoriei de ocol din Cris ur se 
ixoaiă terminul pe ziua de 26 Âprilie 
anul 1926 la erele 11 s. m. în comuna 
Tă'ceşti şi toti cari au voie de a cum-
păra «unt îjvitaţl prin acest edict 
cu observarea sceia, că lucrurile stis-
amintite vor fi  vâ dute în sensul 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. 

Pretenziuuea care e de incassat 
face  10.000 Lei capital rest, dobâu 
zile 12°/0 socotind dela 24 DÎC. 1925, 
iar spesele până acum staverite de 
3381 Lei. 

întrucât mobile'e cari ajung la 
licitaţie cr fi  fost  execvate şi de alţii 
şi aceştia şi ar fi  câştigat dreptul de 
ácoperire, licitaţia prezentă este ordo-
nată si în favorul  acestora în sensul 
articlului XLI din 1908 § 20. 

Dat în Odorheiu la 25 Marţ. 1926. 
portărel: Adolf  JDubb. 

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

HUBER ANTAL 
nyűg. szakiskolai művezető. 

Van szerencsénk a mélyen tisztelt 
n. é. közönségnek becses tudomá-

sára hozni, hogy műhelyünket modern 
bádogos megmunkáló gépekkel felszerel-
tük. Igy műhelyünk az összes miihelyekkel 
versenyképes. — Elvállalunk toronyfedést, 
épSiet-eMtornázást, ócska csatornák javítá-
sát éa  festését.  Úgyszintén raktáron tar-
tunk mindenféle  bádogedényeket; fürdő-
kádakat, bádog betüfirmákat  bármilyen 
méretben készítőnk. Fürdőkádakat napi 
használatra kiadunk. 

A n. é. közönség további szives párt-
fogását  kérve, tisztelettel: 

SIMÓ és AMBRUS 
épület- és diazmü bádegosok, 

EXT Ügyes flut  tanulónak felveszünk. 

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

ágában jártas, házvezetőnői állást ke-
res. A román, német és magyar nyel-
vet birja. Odorheiu S r. Prkţui Mir-
cea 14 Szubovits Elizabet. 

No. 190-926 port. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul porfărel"prin  sceasta 

publică că îa baza deeiziutiei No. G. 
603—1926 a judecă oriei de ocol Odor-
heiu îa favorea  urnăritorului Bodrogi 
Géza pentru îocassarea creanţei 
de 715 Lai şi acc. 8e fix^asă 
termen de licitaţie pe ziua de 28 Ap-
rilie 1926 la ora 15 m. la f  ţ*. iocu-
lui în comuna Odorheiu unde se vor 
vinde prin licitaţiuno publică j udiciară 
mobile îa vaioare 2000 Lei. 

In caz de nevoie şi sub preţul de 
estimare. 

Odorheiu la 10 Aprilie 1926. 
A. Székely portărel. 

Taxi. 
Személyautó-fuvarozást  vál-
lalok bárhová, kényelmes 
= k i s z o l g á l á s s a l = 

Szabó István 
sofför 

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

No. 188—926 port. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin aceasta 

publică că îa baza deriziunii No. G. 
188—1926 a judecătoriei da ocoi Odor-
heiu îo favorea  urmăritorului Bodrogi 
Géza pentru încasarea creanţei 
de 234 Lai şi acc. se fixează 
termen de licitaţie pe ziua de 29 Ap 
rilie 1926 la ora 15 m. la faţa  locului 
îa comuna Odorheiu unde se vor vinde 
prin licitat une publică judiciară mo 
bile îo valoare 1500 Lei. 

Io caz da nevoie şi sub preţul de 
estimare. 

Odorheiu la 10 Aprilie 1926. 
A. Székely portărel. 

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

árakban szerezhetők be: 

Balázs Károly utóda 
műasztaloa és kész butorttz-
iizletében Bul. Reg. Ferdinánd 

27. szám. 

Eladó hâilll 
Odorheiun a Strada Andreiu 

Mureşanu (Solymossy-utea) 23. sz. 
alatfc  lévő 5 szoba és mellékhelyi-
ségből álló, azonnal beköltözhető 
ház kerttel 1926 április hó 18-ik 
napján d. u. 2 órakor a helyszí-
nén nyilvános árverésen szabad kéz-
ből eladó. Értekezni lehet dr. 
Stoian és Oonstantinescu ügyvédek 
irodájában. 

E dó a volt méhész-kertaStr. Axente 
Sever (Rózsa-utcában.) Terjedelme 

két hold, 2 szobás, konyhás újonnan 
épült lakóházzal. Alkalmas nétiészet-
nek, konyha vagy virágkertészetnek, 
gyümölcsének. A lakás azonnal beköl-
tözhető. Érdeklődni lehet a tulajdonos-
nál Str. Pr. Elisabeta (Bethlen u.) 49. 

Eladó es azonnal beköltözhető Odor-
heiuQ a Str. Ragina E'isabeta (Bát-

hory- u) 20. HZ. alatt levő 3 szobából 
áiló lakóház. Esetleg részletfizetés  mel-
lett is. Gótezy Gábor dr. ügyvéd. 

Ifárosi  és vidéki épitő vállalkozók, 
* úgyszintén egyházak, intézetek, hi-
vatalok és háztulajdonosok figyelmébe  1 

Minderiféle  bádogos 
munkákat, 

úgymint: tóronyfedést  és javítást, villám 
háritó szerelését, épületek csatornázását, 
bádoggal való fedéseket,  úgyszintén régi 
csatornák tisztítását, javítását, bádog-
fedelek  és csatornák 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-
Arukat. Öntöző kacnák minden nagy-
ságban kaphatók. 

Szives pártfogást  kér továbbra is: 

Kerestély Gyula 
bádegos-mester. 

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

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 
toegóvó intézetemre 
ahol tilz és betörés elleni biz-
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 szives 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. 

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

tulajdonosnál. 

Legjobb m 
Gőzerőre berendezett tégla- és cserép-gyáramat 

_ üzembe helyeztem. 
Hasonló üzemek tégla- és cserép-áraival szem-
ben 10%-kal olcsóbb vagyok. — Köztisztvise-
lőknek és a zeteai (zetelaki) leégetteknek 

10%-os árkedvezmény 
IV* Megrendeléseket a mai naptél kezdve elfogadok.  "WB 

lETá/biéin ű"ózsef. 

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. 

I I a l l é » á p r i l i s SO-f  g 10°|o árkedvezmény. H a l i é , á p r i l i s SO-fg 
Az Első géptégla- és cserépgyár ajánl régi és u j méretű falazó  géptéglát, hódfarkú  és hornyolt tetőfedő  cserepet a 
legjobb kivitelben. — Tégla- és cserépszállitásra már most fogadunk  el megrendeléseket, hogy a n. é. közönséget 
idejében kielégíthessük. — Kedvező olcsó árakat adunk azoknak, kik április 30-ig megrendelésüket megteszik, hogy 

j 1 • üzemünket mindjárt a maximális termelésre beállíthassuk. -

MF" IK-Cilön 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 : I H ü 
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. 
• 1 • - Kész terveket készséggel bemutatunk. 1 111 

Nóvák Dávid & Comp. F ma fabrica  de cărămidă şi ţiglă cu putere mechanică 
Első géptégla és cíerépgyár Odorheiu. 


