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Ki a bűnös?
Néhány nap óta a városi tanácssál számvevőségi tisztviselők közreműködésével alapos és szigorú vizsgálatot
folytatnak, mely vizsgálat, hir szerint,
kiterjed a tanács vezetőségének az uj
rendszer alatti egész, moBtanig való,
gazdálkodására. A vizsgálat, ismételjük,
még folyamatban van, s arról hivatalos helyen nem ÍB nyilatkozhatnak.
Mindazonáltal az, a mi a dologról nyilvánosságra került, a körülmények és
kijelentések összegezése kétségtelenné
teszi, hogy hibák és hiányok tényleg
találódtak. Hogy azonban ezek törvényes minősítése mi lesz, csak hibákról,
könnyelmű gazdálkodásról, vagy még
súlyosabb fogalmakról lesz-e szó, s hogy az
ezek miatt állandó felelősséget kire vagy
kikre fogják hárítani, ma még el nem
dönthető. A hibásságban, vagy vétkességben találtak á megtorlást kétségtelenül érezni fogják, a nekünk ez ellen
semmi kifogásunk sem lehet, csak emberi részvétet érezhetünk azok iránt,
akik saját gyöngeségük mellett, javarészben mégis egy hosszú éveken át
fenntartott általános rendszernek az áldozatai.
Mert a fennállott rendszer mellett
szinte lehetetlen volt, fel sem volt tehető, hogy megtévelyedések elő ne forduljanak. -Országszerte, meglepetésszerűen és gyakorlat nélkül, aránylag
magas állásokba kerültek egyesek, a
kibnek működését semmi komolyabb és
alaposabb felügyelet nem őrizte ellen,
dacára, hogy sajtóban és mindenfelé
számtalanszor hangzottak el sürgetések
az autonómiák helyreállítása, a felelősség megosztása érdekében. Nem változtatták meg a kormányok a fennállott rendszert éveken át, dacára annak
hogy a legkülönbözőbb helyeken, fent
és lent, mindegyre lepleződtek le hivatalosan, vagy váltak köztudomásuakká
a legkülönbözőbb könnyelműségek, viszszaélések.
Ilyen körülmények*közt a megítélés súlyossága sokkal kevésbé eshetik
az egyeB megtévedtek re, mintha a hibákat egy teljesen korrekt rendszer
alatt, elszigetelt egyedüliségben követték volna el.
Egy igazán igazságOB megtorlás
intézőinek mindezeket figyelembe kell
venniük, nehogy a célon és'mértéken
tulmenőleg, egy-két emberen torolják
meg — s talán túlságos szigorral is —
az egész rendszer hibáit. De viszont
ugyanakkor, éppen az elmondottak folytán, arra is kell gondolniuk, hogy tisztító munkájuk alepos csak akkor lesz,
ha az elfogulatlan, s egyetemleges
ÍB lesz, vagyis az egész eddigi rendszerre általánosságban, széltében és
magasságában, kiterjedő 1

A megindult választási
előcsatározások mozgalmas küzdelmét
ígérnek nálunk is, ahol pedig — mint
általában Erdélyszerte — az egyséjesség dokumentálása, politikai suÍyunk éreztetése nem csupán pártpolitikai szempontok által diktált szükségesség, hanem faji létjogosultságunk
bizonyítása. A Magyar Párt, mint már
eldöntöttnek látszik, a kormánnyal
együtt indul a választási küzdelembe,
miután az utóbbi napokban Bukarestben lefolytatott tanácskozásokon sikerült olyan biztosítékokat szerezni, melyek kulturális és gazdasági fejlődésünk lehetőségeit megadják és a múltban minket ért sérelmek orvoslása által a lelki közeledés alapjait megte-
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származottaikkal. Ezekkel szemben
nemzeti kötelességünk van, de amely
kötelességünket a román állam és a
román nfp minden Bérelme nélkül kívánjuk gyakorolni, hogy az irredentizmusnak még a gyanújába se essünk.
Ha ezeket nem vesszük tekintetbe,
nem lehetünk bizonyosak aziránt, hogy
a román fascizmus, amely most csak
antiszemitizmus, nem fog-e minden
nemromán eredetre (strain) kiterjedni.
Kötelességünk fajtestvéreinket a magunkénak vallani s magunkat esetleges
faji kilengések ellenében egymással erősíteni. Ezt tisztán és határozottan meg
kell mondani a kormány megbizottainak.
A jelen elégfigyelmeztetés az állampolitikusokra, hogy minden oldalról
okos belátással mérlegeljék a jövő
minden eshetőségét. Minden elfogultság
nélkül okosan be kell látni, hogy a
románság és a magyarság teljesen
egymásra vannak utalva. S ebből a
következtetést annál könnyebb levonni,
mert a románság és a magyarság nem
C3ak egymásmelleit, hanem egymással
vegyesen is lakik együtt és hogy a
magyarnak a közel Bulgáriában és
Törökországban rokonai vannak. Ez a
Levél Paál Árpád dr.-hoz.* valóság, hogy messzébb keletre ne
kalandozzék fantáziánk a rokonok
Kétség nem férhet ahhoz, húgy az utáni kutatásban.
Országos Magyar Párt nevében a roSzeretettel: .
mán állam kormányférfiaival tárgyalókfigyelme a mindkét 'részről élénk Odorheiu Sz.-udvarhely 1926 febr. 15.
Pál István
érdeklődéssel kitsért nagy munkában
szenátor.
mindenre kiterjed és nem szükséges
ezt, vagy aztfigyelmükbe ajánlani; én
ezt vallom; és tulajdonképpen csakis a
Hogy mi az igazság?
magam megnyugtatása végett teszem,
hogy megírjam, hogy a nyelvhasználat
Jelige : De sok irigyeim vannak I
az első és második fokon** csakis
Mint a kutyák, ugy ugatnak,
Szerzek nekik jó napokat.
egyelőre és a mostani átmeneti időre
Hadd mulassák ki magukat,
vonatkozhatík, és nem végleges jellegű,
(Dal.)
mert ha a román államnak a román
nemzetiségűekkel egyenlő jogú polgárai
Nem személyi szempont, hanem
vagyunk (amiből nem engedhetünk):
akkor jogunk kell, hogy legyen, hogy maga a tényleges igazság kényszerit
nyelvünket mindenütt szabadon hasz- arra, hogy a „Bege a csodaszarvasról"
nálhassuk, tehát a törvényhozásnál is. cimü költemény meséjének engedélyeEzt a jogot, ha most az átmenetelnél zésügyi történetét mégegyszer megírjam.
a román állam uj berendezkedéseinek
Hogy mi az igazság? Az, hogy
nehézségei között nem is érvényesít- amikor a Szociális Milszió mesedéluhetjük, de abból egy hajszálnyit sem tánját rendező két hölgy éB két róm.
adhatunk fel soha. A nyelvhasználat kath. pap az illető meBe elmondhatóteljes jogusága nélkül nem lehetünk ságának és a többi műsorszám enge
másokkal egyenlő jogú polgárai az gélyezésének ügyében Crăciun vármeállamnak.
gyei jegyző ur elé, mint az engedélyeA tárgyalás közel két millió ma- zési ügyek szakreferensének színe elé
gyar nevében foly. akik az átcsatolt járult, ez a jegyző ur a prefectura titterületen laknak. Da meg kell mon- kári Bzobájában a legnagyobb határodani a román állam képviselői előtt, zottság hangján kijelentette a rendehogy Bománia területén még számba- zőségnek: „Ezt (t. i. a csodaszarvas
vehetetlenül sok százezer magyar, vagy regéjének meséjét) előadni nem lehet."
rokoneredetü nép lakik, akik még a Miért? — kérdezte az egyik pap. Azért,
népvándorláskor maradtak ott, vagy volt a felelet, inert tendencia van benne.
azóta folytonosan szüremkedtek át, akik E kijelentés után bement a jegyző a
össze is olvadtak az ott lakókkal, de prefectus úrhoz bereferálni az ügyet.
sokan magyarságukat ma is vallják, Hogyan referálta, hogyan nem, nem
ha a nyelvet el is felejtették. Bománia tudható, de fennti kijelentéséből és abegész területe be van hintve, át van ból, hogy a pár pillanat múlva ezen
szőve ilyen népekkel, illetve azok le- ügyben szintén a prefectus úrhoz járult
rendezőséget arra kérte a prefectus ur,
hogy lehetőleg mellőztessék e mesének
* A magyar nyelv használata érdekében az elmondása s más mese vétessék fel
többször szólaltam fel. Amikor a szenátusban
a magyarság nyilatkozatát 1922. évi március a műsorba, eléggé következtethető.
28-án felolvastam, magyarul akartam, de az
Ez az igazság. De ennek az. igazelnök nem engedte, amit másnap a kisebbségi
miniszter előtt elpanaszoltam. 1923 ban (L. ságnak a kidomboritáaához tartozik anSzék. Köz. 30 sz.) a közigazgatási bizottság- Í8 a kihangsúlyozása, amit különben
ban inditványt tettem, amit ţ Magyar Pártnál értelmes ember előtt különösképpen
is beadtam, léDyegét Tătar eseu* miniszterhez
is elküldöttem, vele személyesen is megbeszél- kiemelni teljesen fölösleges, hogy Crătem, amit 6 köszönettel fogadott, hogy amikor ciun jegyző uron mult a mese el nem
idejő, már előre informálva lesz.
mondhatása. Hiszen mindenütt a viláAmikor a Magyar Párt és a kormánypárt gon a szakreferenseken fordul meg minközött most februárban paktum köttetett- és
ennek szövege az »U]ság« bán közzététetett, den ügy. S ha egyszer Crăciun ur, még
akkor Paál Árpád dr. főszerkesztőhöz, aki a mielőtt a prefectus úrral közölte a doltárgyaló bizottBágnak is tagja volt, levelet ír- got, azt mondotta : „ezt előadni nem
tam, amit célszerűnek latok itt is közölni, lehet" — ugyebár, hogy nem is leheannál is inkább, mert a Magyar Párt itteni tett. Nem változtat a lényegen, hogy
tagozatánál is ily irányban felszólaltam. P. I
** Tudvalevőleg a szövegbe ez véte- a jegyző urnák „sic volo, sic iubeo"
izü álláspontját a prefectus ur udvatett fel.
remtik. Ha az elkövetkezendő választásokra nézve a kfizségi választásos
pártpolitikai csoportosulásából akarnánk helyzetképet alkotói magunknak,
azt kellene mondanunk, hogy az előbb
megoszlott magyarság most teljesen
egy táborban fog küzdeni, amint ezt
érdeke meg is kívánja.
Elenyészően csekély támogatásra
számithat csupán a most talán uj nevet kereső „parasztpárt"-nak és a liberálisoknak az a törekvése, hogy vármegyénk területén jelölő listát tudjanak összehozni.
A megegyezés szerint, 15 képviselői és 10 szenátori állást kapna a
magyarság a parlamentben s emellett
a három székely vármegyében a községi tanácsok által választandó, szená •
torok is magyarok lesznek, szóval: a
parlamenti életben megfelelő képviseletet nyernénk. Még csak az egyezmény jóváhagyása van hátra, a azután
a választó polgárok magatartása fogja
eldönteni, hogy akar-e a magyarság
sorsa intézésében érdekeinek megfelelően dönteni ?

rias kérés alakjában tárta a rendezőség
elé.
Nem céloa azonban, nem is természetem, az oknélküli gáccs vagy a
hizelgésszerü dicséret a éppen ezért
nem is folytatom tovább a csodaszarvas
regéjét. De egyet még leszegezek. Azt
t. i., hogy a fennen hirdetett igazságszeretet zászlaján^ lobogtatása, meggyőződésem szerint, nem nélkülCzi a célzatosságot. Hiszen csak a vak nem
látja, hogy jobbra is üt, balra is vág
ez a zászlórúd és pedig azért, hogy a
Brassói Lapok híreinek megbízhatatlanságát tárva a közönség elé, ebben
annak székelyudvarhelyi tudósítóját is
diszkreditálja s ezáltal még nagyobb
tömegben tántoritgassa a maga táborába a még a Brassói Lapok szellemében élő, becsületes nemzeti érzületü
magyarságot is az általa szétszórt kétely egyenes következményeként. Sapienţi sat 1
Szász Jézaef

róm. kath. főgimnáziumi tanár
» „Brassói Lapok" tudósítója.

Gáspár Miklós városgazda
néhány nappal ezelőtt városunkból eltávozott, anélkül, hogy utjának céljáról és idejéről valamelyes értesítést hagyott volna hátra hozzátartozóinak. A
pénteki Dimineaţa lap egy fénykép leközlése mellett egy rövid hírben közölte, hogy egy ismeretlen személy Buşteni mellett egy revolver-lövéssel kioltotta életét, igazoló iratokat nem találtak nála, azonban Ferenc Józsefet
ábrázoló manzsetta-gombjáról arra következtetnek, hogy egy erdélyi magyar.
A DimineBţj, lap fényképet közlő példánya egyszerre kapóssá vált városunkban, s bár a klissé homályossága miatt
az arcot pontosan felismerni nem lehetett, mindenki azon meggyőződésének adott kifejezést, hogy a buştenii
ismeretlennek jelzett hulla Gáspár Miklós holtteste, mert még hozzátartozói is
megerősítették azt, hogy valóban Ferencz Józsefet ábrázoló manzsetta-gombot viselt.
A hir elterjedése után a család
egy férfi tagja és a rendőrség részéről Gheorghescu rendőrbiztos azonnal
Bustenibe utazott, s bár a Gáspár
család valószinünek tartja, hogy az
ismeretlen öngyilkos Gáspár Miklós
és ezt magáninformációk is megerősítik, bizonyosat mostanig nem lehet
tudni, mert a rendőrség még hivatalos értesítést nem kapott.

SPORT.
A mult vasárnapi mérkőzés a
footballrajongók nagy szomorúságára
elmaradt, mert az Olimpiának 3 játékosa a Bukarestben szereplő brassói
válogatott ^csapatban játszott. A Hargita szombat d. u. és vasárnap d. e.
iparkodott telefonösszeköttetést kapni
Brassóval, de a nagy szélvihar miatt
nem sikerült a beszélgetés s igy nem
értesülhetett arról, hogy az Olimpia
nem jön.
Még bizonytalan, hogy mikor lesz
megtartva az Olimpia-mérkőzés, de
valószínűleg, május 2-án.
Most vasárnap d. u. a Colteával
játszik a Hargita bajnoki mérkőzést.
A Colteát nem kell bővebben ismertetnünk, tudvalevő, hogy a legkiválóbb nagyváradi, aradi és temesvári
játékosok — akik egy év óta Brassóban katonáskodnak — alkotják a csapatot s igy ma a kerület legjobb
football együttesének tartják. A Coltea-mérkőzéseket mindig rekordközönség szokta végignézni, remélhetőleg, most ís igy lesz.

Ismerkedési estély a vár- növendékek és szülők jelentékeny több-

A Leány-klub
tea-délutánja mintha hozzátartozott
volna a tavaszbomláshoz...
Lélek-illat, életbe kérezkedő sugárzó szemek omlottak a belépőre s
apró szavukban száz harangvirág csilingelt. Gondtalan élettöretlen lelkek
ugy tekintettek a közönségre, mint kipattant virágszem a nénjeire és báty
jaira, a hirtelen elébe toppant széles
mezőre, a kék égre, melyhez pillangók
hordják üzeneteit. Mert talán nem is
az élet a legszebb, hanem a feléje
nyúló vágy, az örökkévalóság e szakadatlan áramlata. Nem a nagy bölcsek vitték előre a világot, hanem a
kicsinyek nagy vágyakozása.
Kellemes felüdülés volt ez a teadélután. Fehér asztal, rajta szerény,
egy lelkek egy virágcsokra, zajtalanul
felszolgált illatos tea. Minden olyan
művelten egyszerű és hihető, mint a
Szabé Endréné klub-mama programmja, melyiknek végére minden klub tag
és vendég oda vágyakozta : jöjjetek,
* lássatok és győződjetek meg, hogy az
ideák világa mennyire érzékelhető.
Pál Gyula drné éneke, Embery
Piroska zongorakisérete, Papp Margit
szavalata kellemes érzelmeket tapintott meg s könnyű hangulat húzott át
az egész termen. Majd a kíváncsiság
könyökölt ki mindenkiből, mikor a
szép kézimunkák és egyéb nyereménytárgyak sorsolása következett. Néha
néha hangos kacagás töredezett szét,
mikor egy-egy tárgy közkedvelt gazdát talált.
Külön kell megemlékeznünk a
klub-elnök, Tamás Mártuska ügyes
rendezéséről. Ha a rogramm rövid is
voit, de annál szélesebb volt a jókedv
s egy kellemesen eltöltött délután emléke kisérte haza a vendégeket. (—)

megyeházán. Spataru prefectus és
felesége — született Ghica hercegnő —
ma, szombaton este a vármegyeház
dísztermébe ismerkedési estélyre hívták meg társadalmunk legkülönbözőbb
osztályainak számottevő egyéniségeit.
Az estély — melyet rövid programmu
hangverseny fog megoyitani és tánc
fog befejezni — nagy érdeklődést és
készülődést váltott ki városunk családjai körébea és előreláthatólag fokozni fogja azt a bizalmat, a melyet
az uj prefectus magával szemben megnyerő és előzékeny fellépésével, mondhatni, már a megismerkedés legelején
megteremtett. — Az estéllyel kapcsolatban meg kell említenünk a Hargita c.
laptársunk egy közleményét, melyben
„dame d' honeur"-ök gyanánt nevez
meg 4 uriasszonyt; ez a körülmény valóban sokakban az estély szertartásos,
feszes előkelősége iránt keltett fel téves és túlzó véleményeket. Mint a legilletékesebb helyről értesültünk — s
ennek közlésére fel is hatalmaztak —
a híradás téves információn alapszik,
8 azt maga a tegnap este vissza, illetve megérkezett prefectusi pár is
.meglepetéssel olvasta, a mennyiben
sem egyéniségük, sem terveik szerint
ilyen feszességet ők nem akarnak. Ellenben szándékuk az, hogy (mint máshol is, ahol idáig éltek) környezetükkel a legbarátságosabb szívességgel
érintkezhessenek, s ennek az alapját
óhajtják estélyükkel is megteremteni.
A négy úrinő szerepe pedig, amire ők
vállal&ozni szívesek voltak, az lesz,
hogy a prefectus nejének — mint itt
ismeretlennek — a helyzetét megkönynyitsék, s neki a bemutatkozók megismertetésével segítségére legyenek.

A városi tanács ellen indított
vizsgálat ügyében egy erre a célra kiküldött közigazgatási főfelügyelő ideérkezőbe volt jelezve ma, szombaton
délelőttre. Ez alkalommal a tanácstagokat 11 órára össze is hivták, azonban az előkelő vendég, talán autódeH I R E K.
fectuB miatt, 1 óráig sem érkezett meg.
A tanácstagokat ezért d. u. 4 órára
Április 24.
ujabb megjelenésre kérték.
Makkai Sándor református
Uj igazgatónő. A helybeli áll.
püspök. Az egész Erdély magyarsá- polgári leányiskola igazgatójává a migát egyaránt érdeklő református püs- nisztérium, tegnap érkezett rendeletépökváiasztás f. hó 17 én Koloszv&ron vel, Metea Jánosné Szentmarjay Marmegtörtént. Egyhangúlag, ellenjelölt gitot delegálta, mig az eddigi ideiglenéikül Makkai Sándor dr. eddigi püs- nes igazgatónő, mint halljuk, egyelőre
pökhelyettest, aki az erdélyi irodalom- megmarad az itteni intézet tantestüle
nak is egyik legértékesebb egyénisége, tében. Ezt a változást megnyugvással
választották püspökké, ki a püspöki kell fogadnunk, már csak azért is, mert
szék elfoglalása után megható imát és az eddigi igazgatónő vezetése alatt —
lélekfelemelő beszédet mondott. A vá- eltekintve, hogy állítólag, a megfelelő
lasztás utáni napon Nagy Károly em- teljes képesítéssel sem rendelkezik —
lékére ünnepi istentisztelet volt, me- az intézet vezetésében sok nehézkeslyen az imát Vajda Ferencz esperes ség volt, ő az itteni viszonyok közt
mondotta.
tájékozatlan lévén, s nem ismervén a

ségének magyar anyanyelvét sem.

Idegen állampolgárok iga-

zolása. A siguranca hivataltól nyert
értesülés szerint az összes külföldi
állampolgárok, kik mint munkások,
tisztviselők vagy vállalatok vezetőigazgatói Romániában tartózkodnak,
a rendes évi ellenőrzés megejtése végett kötelesek összes igazoló okmányaikat a siguranca-hivatalhoz legkésőbb
május 20 ig benyújtani, hogy az ellenőrzés megejtése céljából megalakítandó bizottság azokat felülvizsgálhassa. Arra való tekintettel, hogy az ellenőrzést végző bizottság már május
hónap folyamán összeül, ajánlatos az
okmányokat minél rövidebb idő alatt
beadni, mert akik ezt nem cselekszik
meg kellő időben, junius 1 után nem
maradhatnak Romániában.

Templomi hangverseny a

ref templomban. A múltkor már
emiitett és a helyi ref egyház harangalapja javára rendezendő május 2 iki
templomi hangverseny érdekes műsora
a következő : 1. Énekel a templomi vegyeskar, dirigálja Benkő József. 2.
Hegedűszóló: Kiss Elek, orgonán kiséri : Tompa Lászlőné. 3. Szaval: Forró Gézáné. 4. Éaekel dr. Páll Gyuláné, orgonán kiséri: Szabó Magda. 5.
Ünnepi beszéd, tartja: Szotyori Lajos
aisőrákosi ref. lelkész. 6. Éaekel: Bá
lint JózBef, orgonán kiséri: Göllner
Béla. 7. Vonósnégyes: Voszka dr.,
Peltzer dr., Filó dr. és Khell István.
8. Éaekel a Székely Dalegylet. A szép
programm, a nemes cél, előreláthatólag, nagy közönséget fog vonzani a
hangversenyre. Kezdete d. u. 5 órakor.
Gátépítés. A sétatér melletti
gát újraépítése és a Szabó féle malom
üzembehelyezése érdekében az első
munkálatok már megkezdődtek. Mint
értesültünk, az érdekelt tulajdonosok
hajlandók lennének batongátat is csináltatni, ha a malomárokparti háztulajdonosok, különösen pedig azok az
iparoBok, tímárok, kiknek szintén érdeke, hogy a malomárokban állandóap
víz legyen, az épitési költségekhez némileg hozzájárulnak. Az anyagi érde
kéltség mellett, ugy gondoljuk, az
egészségügyi, tűzbiztonsági és kényelmi szempontok is nagy szerepet játszanak, s a parti tulajdonosok meg fog
ják találni a módot arra, hogy a kö
zös érdekeknek megfelelően intéztessék el a gát felépitésének kérdése.
x Kinai kígyó paszuly hüvelye 50—60 cm re megnő, saját termesztésű mag, 5—10 gr os adagokban
5, ill. 10 leuért kapható özv. Demeter
Dénesnénél Bul. Rag. Fardinand (v.
Kossuth u.) 32 sz. a. Vetendő május
elBŐ hetében.

Busaszent elés. A kath. egyházban szokásos buzaszentelési körmenetet f. hó 25-én, vasárnap délelőtt 9
órakor tartják meg, amiről a plébániai
hivatal ezúton értesiti a híveket.
Vallásos estély. Szent Ferencz
harmadrendjének f. hó 19 iki estélye
a kath. gimnázium nagytermében folyt
le. P. Boros Domonkos megnyitó beszéde
után az alkalmi énekkar énekelt osztatlan tetszést aratva, majd Szabó János székelyszentkirályi plébános tartotta meg lendületeB ünnepi beszédét.
Mihály Böake mély átérzéssel szavalt,
Sárosy Károly „Gábor barát" c. novellája
pedig a közönség egyhangú tetszését
érdemelte ki, Czikmántory Józsefné
tiszta csengő hangja az énekelt műdalokban igeo jól érvényesült. Ezután
lapunk szerkesztője olvasott fel néhányat költeményeiből, majd a hangulatos estély utolsó programmpoutjával, a
P. Boros Domonkos által vezetett énekkar énekével az estély befejeződött.

A helybeli Csizmadia Ipar-

társuiat legutóbbi választmányi ülésén a tanonctartásra vonatkozóan fontos határozatokat hozott, melyekeket
a társulat tagjai magukra nézve kötelezőknek ismernek el. Térszüke miatt
most nem tudunk részletesebben
beszámolni erről a kérdésről, jövő számunkban azonban bőven fogjuk e fontos határozatokat ismertetni.

A 21-iki kamarazeneestély

szép számú közönséget vonzott a kollégium imatermébe, a mely az újonnan átszerveződött Kiss—Brădeanu—
Debreceny—Zárug-quartett nagy ambícióval végzett munkásságáról éa jelentős haladásáról szerezhetett jóleső tapasztalatot. Három nehéz mű (egy Mozart-, egy Beethoven- és egy Schubertquartett) gondos éa sok helyen megragadó előadását hallhattuk; különösen
a müvek graziózusabb, scherzo-szerű
részleteibea s az utolsó szám andantéjában leptek meg az előadók sok
finomsággal. Az estély után feltétlenül
remélhetjük, hogy a társaság ma esti
szászvárosi szereplése is tetszéssel fog
találkozni. Az estély folyamán Halmágyi Samuné—Tompáné kísérete mellett — két izben is nagy tetszést keltve
énekelt, ismert szép hangján, s az
utóbbi időben folytatott tanulmányai
alapján, sokat fejlődött előadással.

A rendőrségfigyelmébe. Mér-

gezett kutyák döglődnek az utcákon,
sőt sokszor órák és napok hosszatt is
ott hevernek a kimulási helyűkön.
Minden jóérzésű ember megütközik a
látásukon. Megütközik aztán napirendre
tér a balkáni állapoton. De már afölött senki sem térhet napirendre, hogy
mérgezett kutyák kerülnek abba a
Küküllő-folyóba, mely részben köz-

| énekelni, hanem érzéseimnek még az jen Veronába, ő majd követni fogja. ban is keresi a szökevényt.
I énekben is, hűen, a valóságnak meg- Gilda elindul, de minthogy fél, hogy a
Gyanúba veszi Cavaradossit, aki
hercegnek — akit még mindig szeret csak egyedül tud Angelotti hollétéről.
Operaelőadások.
felelően kell megnyilvánulnia.
A „Rigoletto" szövegének rövid ki-— valami baja lesz, visszafordul s les- Elfogatja a festőt és kínzással akarja
kelődve meghallja, hogy a bandita nő- barátja hollétének elárulására birni.
Kétségkívül páratlan művészi ese- vonata :
mény színhelye lesz a mi kicsi, de
A mantuai herceg egy szép lányt vére rimánkodik, hogy a bandita ne De ez nem vali. Ezért golyó általi harossz Bzinháztermünk f. hó 27 és 28 án, lát a templomban s elhatározza, hogy ölje meg a herceget. A bandita bele- lálra ítélik. Végre is Tosca, aki egy
amikor a bukaresti román operának meghódítja. De ugyanakkor szerelmes egyezik abba, hogy ha éjjelig másva- mellékszobában Scarpiával együtt taegy vándorcsapata fog bennünket 2 Geprano grófnőbe is, mert hiszen a laki jön hozzájuk, ugy azt öli meg. nuja kedvese kínzásának, elfogadja
operának az előadásával gyönyörköd- herceg közismert nőcsábitó. Rigoletto, Gilda elhatározza, hogy megmenti a szinleg Scarpia azon aljas ajánlatát,
tetni. A társaság 20 énekes és éne- a herceg udvari bolondja gúnyolja a herceg életét s belép a banditához. hogy megmentheti Cavaradossit, ha őt
kesnőből, 24 tagu zenekarból s meg- férjeket, akiknek feleségeit a herceg Rövid idő múlva a bandita egy lepe- (Scarpiát) fogja szeretni. Erre Scarpia
felelő műszaki személyzetből áll, s ha elcsábította, s biztatja a herceget, hogy dőbe burkolt hullát ad át Rigoletto- megígéri, hogy csak szinleg fogja kimeggondoljuk, hogy ugy az énekesek, fogházzal vagy halálos ítélettel tegye nak, aki határtalanul örvend a diadal- végeztetni Cavaradossit, t. i. a fegymint a zenekar tagjai mind hivatásos ártalmatlanná a féltékeny férjeket. A nak, hogy eltette a herceget láb alól. verek nem lesznek megtöltve, de azért
művészek, ugy megállapíthatjuk, hogy nemesek azonban elhatározzák, hogy Ebben a percben felcsendül a herceg Cavaradossi a fegyverek eldördűlése
Udvarhelyen eddig még nem hallott megboszulják magukat Rigoletton, an- éneke, Rigoletto feltakarja a hullát, s után vesse magát arcra, s mikor á kaművészi szenzációról van szó.
nál is inkább, mert Monterone grófot is felismerve abban az ő saját lányát, meg- tonák eltávoznak, azz&l az Írással, ameA társaság egy régi olasz operát kigúnyolta, akinek a lányát szintén el- törve gondol az öreg Monterone átká- lyet ő állit ki számukra, a határon át
elmenekülhetnek. Mig ezt az írást kia világhírű Qiuseppe Verdi fülbemá-csábította a herceg. Monterone meg- nak a beteljesedésére.
Tosca, aki látja, hogy másképp
szó dallamos zenéjü „Rigoletto"ját, (el- átkozza ugy a herceget mint a bolondját.
A „Tosca" szövegének kivonata: állítja,
nem
menekülhet
a gyűlölt ember öleső előadása 1851-ben) és az ujabb olasz
Rigoletto lánya, Gilda, akit RigoAngelottit a nápolyi köztársaság bu- lésétől, az írás átvétele után egy ott
operairodalom büszkeségének Giacomo letto a herceg elől rejteget, mégis ta<
Puccininak izgalmasan szép „Toscá"-lálkozik a herceggel, akit a templom- kása után az Angyalvárba zárják. Scar- talált tőrrel leszúrja Scarpiát. De a
a rettegett rendőrfőnök kérlelhetet- legyilkolt Scarpia még halála után is
ját (1900) adja elő.
ban látott először s akiről azt hiszi, pia,
lenszigorral
nyoméi minden köztársasági
áll. Ugyanis egy megbizható
Szerencsésnek tartom a két darab hogy egy diák s szerelmes lesz belé. mozgalmat, de Angelotti kimenekül az boszut
emberének
titokban azt az utasítást
Rigoletto
ellenségei:
a
féltékeny
férmegválasztását, mert alkalmat ad a
Angyalvárból és családi kápolnájukba
hogy a katonák a Cavaradossi
régi és az uj olasz iskola megismeré- jek meglátják Gildát, s azt hívén, hogy rejtőzködik, ahol Cavaradossi a kiváló, adta,
használjanak rendesen tölsére. Mert mig Verdi főleg a fülbe- a Rigoletto szeretője, elrabolják 8 a festő egy Magdaléna képet fest, a kép kivégzésénél
tött
fegyvereket.
Ez igy is törtéat. A<•
hercegi
palotába
viszik.
Rigoletto
azonmászó dallamokkal, szép zenei figuazonban
akaratán
kivül
is
Floria
Tosfegyverek
eldördűlése
után Cavaradossi
rákkal, a „bel canto"-val s a zenei ha- ban bevallja a hercegnek, hogy Gilda cát, az ő szerelmesét ábrázolja.
valóban
arcra
bukik.
Tosca vígan szaaz
ő
lánya,
s
hogy
megmentse
a
látás más kipróbált eszközeivel gyönyörlad
oda,
hogy
fűiébe
súgja:
menekülA templomba menekülő Angelotti jünk! Da ekkor borzadva látja,
ködtet, addig Puccini egészen más nyát, elszökik vele.
Rigoletto közben betekint a Spa- Cavaradossiban régi jó barátját iBmeri kedvese halott, örült fájdalmábanhogy
irányban halad, ó a régi olasz zeneleirodalomból kifejlődött úgynevezett rafucile nevü bandita házába, s örvend- fel, s beszélgetésük közben hallja An- veti
magát
az
Angyalvár
falairól
a
„verista"-iskola hive. A veristák célja ve mutatja lányának, hogy miként sze- gelotti az érkező Tosca hangját, s hogy mélységbe.
itt
ne
találják,
elrejtőzik.
Tosca
beaz igazi élet, PZ igazi érzések zenei relmeskedik a-herceg a bandita nővé*
feldolgozása, színpadra vitele. A ve- rével, s titokban pénzt ajánl fel a ban- lépvén, minthogy az előbb beszélgetést
risták, azt mondják, ha kitör belőlem ditának; hogy ölje meg a vendégét, hallott, féltékeny lesz Cavaradosaira,
Azt hiszem, fölösleges reklámot
a szivemet marcangoló féltékenység, a akiről a bandita nem tudja, hogy az a aki csak nehezen tudja lecsendesíteni csinálni
1
véremet lángbaboritó harag,
gyűlölet, mantuai nőcsábitó herceg. A bandita kedvesét. Ezalatt Angelotti szökését
3
V. I. dr.
felfedezik
az
Angyalvárban
és
Scarpia
beleegyezik.
Rigoletto
megparancsolja
akkor nem tudok sem U-es taktusu
keringőt, sem %-es taktusu polkát Gildának, hogy férfiruhába öltözve men- emberével mindenütt, tehát a templom-

A Dicsőszentmártoni Általános Hitelbank Székelyudvarhelyi fiókja
Telefon

ii.

A Banca Marmorosch, Blanfc & Co S. A. alapítása.

Saját tűke 6 'h millió ieu.

Silrnönycim: credit.

Foglalkozik a banküzlet minden ágával. Betéteketalegjob^
nőket folyósít. Eszközöl átutalásokat, ugy

egészségügyet is szolgál. A gátnál nem
kevesebb, mint kilenc, sztrichninnel
mérgezett kiţtya meredezik a vizben.
A vizben t. i. halak is élnek, a halat
pedig szereti az ember, de hegy egye
meg egészségének veszélyeztetése nélkül ? Fürdésre, mosásra, mosakodásra,
sőt még főzéshez is Ktthüllő-vizet
használ Udvarhely bároranegyedcyi
lakossága. Szerencséjére, még nem volt
ártalmára a fertőzött víz használata,
de hogy ne is legyen, okos dolog volsa
elásni ezután a mérgezett kutyákat,
mint az ürazékek tartalmát is nem a
Küküllőbe vinni, hanem szántóföldekre
szállítani.

•mnrfnrTmnrrwvw^

Beretvás pasztilla a legmakacsabb fejfájást is elmulasztja.
A Filharmónikus Társaság

folyó hó 30 4n, pénteken délután 6
órakor választmányi ülést tart, melyre
ezúton hivja meg a választmány tagjait.

Betöréses lopás

Keresztu-

ladó és azonnal beköltözhető Odorladó a volt méhész-kert a Str. Axente
Sever (Rózsa-utcában.) Terjedelme E heiun a Str. Regina Elisabeta (BátE
két hold, 2 szobás, konyhás újonnan hory-u ) 20. sz. alatt levő 3 szobából
épült lakóházzal. Alkalmas méhészetnek, konyha vagy virágkertészetnek,
gyümölcsösnek. A lakás azonnal baköltözhető. Érdeklődni Ishet a tulajdonosnál Str. Pr. Elisabeta (Bethlen u.) 49.

álló lakóház. Esetleg részletfizetés mellett is. Göoczy Gábor dr. ügyvéd.

ron. Minap éjjel Nagy J. keresztúri
Két tagu ref. lelkész-család egy
szűcsmester gyanús mozgolódásokra
ébredt fal, s akkor vette észre, hogy
50 év körüli mindenes szakácsa szomszédos műhelyében 6|ember sze
e s
n y á r i nét keres- Levelek a szerkeszdegeti össze a holmit. Az ablakon kiugorva segítséget hozott, de addig az női nagykabátok, kosztümök és
küldendök.
=
éjszakai látogatók jó csomó kész bőr
Geológiai kutatások me- felpakolásával tovább állottak. Ugy lát- mindenféle ruhák elsőrendű
szik, a helyi viszonyokkal jóismerős
E g y hálóüzoba-gárnitura
kivitelben készülnek:
gyénkben. A mult napokban Szá- alakok
tették a látogatást, mert a házdeczky Gyula v. egyetemi tanár, fő- őrző kutya megmérgezéséről is gon- DEMETER ZSIGMOND
geológus vármegyénk legnagyobb ré- doskodtak az előző délután folyamán.
női divat szabónál.
Cim: a kiadóban.
szét Bányai János geológus tanár kíx Mindennemű müscövést Bul. Reg. Ferdinánd (Kossuth-u.) 12.
séretében bejárta s itt különleges spe- jutányosán vállal Keszler Dezső KonczBiroul Electoral al ludecătoriei Odorheiu.
ciális tanulmányokat végzett. Örömmel udvar. Ugyanott egy tanulót is felvesz.
konstatálta, hogy Udvarhelymegye földgázban gazdag s a keresztúri és szé- A Várm. Gazdasági Egyesület 1926 Pres. XIX, Ak. 4.
kelyudvarhelyi gázmezők geológilag
korébői.
teljesen térképezve készen állanak a beMeghivó.
járásra. A Kis és Nagyhomoród menti
A Vármegyei Gazdasági Egyesület
Conform art 19. din legea electorală pentru adunarea deputaţilor şi Senat cărţile de
területek pedig a gáz konstatálása választmánya
május hó 11 ikén, s ha alegător în oraşul Odorheiu se vor ridica de cătră cei îu drept (elegătorii comunali) dela
után részletes térképezésre várnak, ez határozatképes nem leane, május Judecătoria Odorheiu.
Buut datori de a se prezenta pentru primirea căiţelor de alegător, fiindcă
ami remélhetően, a közel jövőben szin- 18-án, d. e. ytll órakor a kollégium votareaAlegătorii
este obligatoare şi nici un alegător nu va fi admis fă voteze fără carte de alegător.
régi épületéuek 8-as sz. szobájában
tén megtörténik.
Pe baza acestora învit pe alegă orii din oraşul Odorheiu, fă se prezinte personal la
ülést tart, melyre a választmány tag- Judecătoria (şefului judecător) pentru ridicarea cărţilor.
Kössönet. Mindazoknak, kik fe- jai meghivatnak.
Acei cărora numele de familie se începe:
cu lit. A, Á,
se vor' prezenta la 11 Maiu a. c. ora 8 a. m.
Tárgy : 1. Folyó'ügyek. 2. Az őszi
lejthetetlen kis fiunk elhalálozása alcu lit. B,
» »
»
11 Maiu a. c. ora 9 a. m.
kalmával részvétnyilatkozataikkal fel- állat- és termény kiállítás bizottságaicu lit. C,
» »
»
11 Maiu a. c. ora 11 a. m.
nak
a
megválasztása.
3.
Indítványok.
cu lit. D,
» »
»
11 Maiu a. c. ora 12 a. m.
kerestek s ezáltal fájdalmunkat enyhíOdorheiu 1926 április hó 23.
cu lit. E, É, F,
> >
»
11 Maiu a. c. ora 3 d. m.
teni kívánták, valamint azoknak is,
cu lit, G, Gy,
» »
»
11 Maiu a. c ora 5 d. m.
Az elnökség.
cu lit. H,
» »
»
11 Maiu a. c. ora 6 d. m.
kik temetésén megjelentek, ezúton
cu lit. I. J,
se vor prezenta la 12 Maiu a. c. ora 8 a. m.
mondunk köszönetet. Orbán Endre és
Piaci árak. A buza 130—145,
» »
»
12 Maiu a. c. Ora 9 a. m.
cu lit. K,
felesége.
» »
»
12 Maiu a. c. ora 11 a. m.
cu lit. L,
rozs 110—115, árpa 100—105, zab
» »
»
12 Maiu a. c. ora 3 d. m.
cu lit. M,
tengeri 76—82, burgonya
> »
»
12 Maiu a. c. ora 5.d. m.
cu lit. N,
A Ripp van Winkle daljáték 48—65,
négy előadása alkalmával felülfizettek: 24—30 leu vékánkint.
cu lit. O, Ö,
se vor prezenta la 14 Maiu a. c. ora 8 a. m.
cu lit. P,
» »
»
14 Maiu a. e. ora 9 a. m.
az Udvarhelymegyei takarékpénztár r.
cu lit. R,
» »
»
14 Maiu a. c. ora 11 a. m.
t. 1000, Jodál Gábor dr. 1000, SzölH y i l t t é r ,
cu lit. 8, Sz,
» »
/
14 Maiu a. c. ora 2 d. m.
lősi Ödön dr. 500, Gönczy Gábor dr.
a szerkesztő nem villái
se vor prezenta la 15 Maiu a. c, ora 8 a m,
cu lit. T,
200, Hartwig István dr. 200, Hinléder £ rovat közleményeiért
felelősséget.
»
15 Maiu a. c. ora 10 a. m.
cu lit. U, Ü, V, W, » »
F. Ákos dr. 160, Kovács András 100,
» »
»
15 Maiu a. c. ora 11 a. m.
cu lit. Z, Zs.
Nagy Kálmán 100, Nagy Lajos dr.
Odorheiu, la 19 Aprilie 1926.
100, Székely János 100, Imreh DoDr. Szabő Şefjudecător.
A »Hargita« cimü lap f. évi 16-ik sfcámokos dr. 80, Lőrincz Géza (szabó) 80, mában
a »Korondi jegyzőről* és a »LapelNagy Lajos 80, Peltzer Vilma 80, kobzé őrmestere feleim alatt a személyemet
Sz. 1926 Pres. XIX. Ak. 4. Hirdetménye szerint; a képviselők és szenátorok választáMárton Jenő 60, Fancsali Bálint 50, érintő 2 cikk jelent meg, melyeknek tartalma sáról szóló
törvény 19. paragr. szerint a jogosultak választói igazolványukat az odorheiui
Domszky Istvánné 40, Nistor Joachim elejétől végig alávaló, piszkos, hazug rágalom. járásbíróságnál vehetik fel. A jogosultak pedig ugyanazok, mint akik a községi választók 1926
Méltóságomon alulinak tartom a cikk Írójával évi névjegyzékében fel vannak véve.
40, N. N. 40, Fried A. 35, Incze Kál- sajtóügyi
bocsátkozni, hanem ellene
A választók a választói igazolványok áivétele végett a járásbíróságnál megjelenni tarmán 30, Kökösi József 30, Bogáthi a bűnvádieljárásba
eljárást fogom folyamatba tenni.
toznak. mert a szavazáB kőtelező lesz és igazolvány nélkül senki sem szavazhat,
Lajos 20, N. N. 20, Kozma János 10,
Corund 1926 április 17-én.
Ezek alapján Odorheiu vároB választói felhívatnak, hogy az igazolványok átvétele végett,
N. N. 10, N. N. 5 leut. E felülfizetéSzabó Dénes
a járásbíróság vezetőjének hivatalos helyiségében személyesen megjelenni szíveskedjenek.
sekért ezúton mond hálás köszönetet
korondi jegyző.
A választói igazolványok a következő sorrendben osztatnak ki: akik vezeték (család)-neve;
a Filharmonikus Társaság.
A, A,
be tűvel kezdődik, f. év május 11-én d. e. 8 órakor.
» 11 én d. e. 9 órakor.
akiknek B,

eladó.

Publlcatiune.

Egy fertőtlenítő

gépre a

városnak régóta feltétlen szüksége
volt. a helyett a gép helyett, a melytől évekkel ezelőtt a háborús idők viszontagságai fosztották meg. Ezért
Böbm dr. városi t. főorvos illetékes
helyre többször is küldött felterjesztést. A sok felterjesztésnek — mint
megnyugvással értesülünk — végre
legutóbb lett is foganatja, amennyiben
a minisztérium ide egy többszázezer
leu értékű francia-gyártmányú fertőtelenitő gépet küldött. A gép kezelésére
valakit be fognak taníttatni, hogy azt
szükség esetén használatba foghassák.

Kiadó: a Könyvnyomda Részvénytársaság
Odorheiu—Székely udvarhely

Önkéntes árverés.
Néhai Kalapács György volt zetelakí
lakos örökösei az 1926 évi május hó
2 án d. u. 4 órakor Zetelakán a községházánál megtartandó önkéntes nyilvános árverésen eladják a néhai Kalapács György tulajdonát képezett és
Zetelaka községében (Alszeg) fekvő
belsőségen emelt ház és gazdasági
épületek faanyagát. Értekezni lehet dr.
Szabó Gábor és dr. Nagy Lajos ügyvédek irodájában.

»

C,

E, É, F,
G, Gy,
H,
akiknek I, J,
»
K,
L,
M,
N, Ny,
akinek 0, ö,

P,

R,

S, Sz,

akinek

T, ..

u, U, V, w,
Z, Zs,

» 11 én d e, 11 órakor.
» 11 én d, e. 12 órakor.
» 11-én d. u. 3 órakor.
» 11 én d. u. 5 órakor,
» 11-én d. u. 6 órákor.
betűvel kezdődik, f. év május 12 én d e, 8 éritkor.
»
»
»
» 12-én d. e. 9 órakor.
»
»
»
» 12-én d. e. 11 órakor.
»
»
»
» 12-én d. u. 3 órakor.
»
»
»
» 12-én d. u, 5 órakor.
betűvel kezdődik, f. évi május 14 én d, e. 8 órakor.
»
»
»
» 14 én d. e. 9 órakor.
»
»
»
» 14 én d. e. 11 órakor.
»
»
»
» 14-én d. u. 2 órakor.
betűvel kezdődik, f. év május 15-én d. e. 8 órakor.
»
»
»
» 15-én d. e. 10 órakör.
»
»
»
» 15 én d. d. 11 órakdr.

Az ország bármelyriszttéVâllaloţ szemílyszállitást autíVal: ifj. Barţoczy Albert.
friss teavaj, hámozott sárgaborsó és mindennemű száraz főze*
lék, paradicsom és másfajta konzervek, sajtok, csokoládé
különlegességek HIRSCH IGNÁC füszerkereskedőnél kaphatók.

-A_ngol t e á k b a n n a g y választéki

Meoérkeztek!

kelengye-síffonok
és vásznak.

Kiváló szakértelemmel összeválogatott csodaszép és legjobb minőségű bel- és külföldi valódi
gyapjaszövetek férfiruhákra, kabátokra, úgyszintén kiválóan alkalmas női kabátokra is. — Kész
raglfinok, esököpenyek, britses, strnks nadrágok nagy válásztékban és feltűnő olc3Ón. Kötött
mellények, sapkák, nyakkendők, barisnvák stb. Sepsiszentgyörgyi ierfi-rnha-szöttesek. Mindenféle

üzletében,

X J Ö I B I J

I B i a L

R e g . Ferdinánd.

2 5 .

(v. Kossuth-u.)

Kircheis-féle

No. 205—1926.

Árlejtési hirdetmény,

pléhmegmunkálógépek,

Jimbor község tanácsa közhírré
teszi, hogy Jimboron (Udvarhelymegye)
1926 május 25 én d. u. 2 órakor a
a községházánál zárt Írásbeli árlejtés
tartatik, még pedig:
í. A meglevő vizi malom átalakítása, betoncsatorna és turbinaház épí tése, melynek költségvetési összege
487.831 leu.
II. Egy turbina, egy modern mümalom berendezésének szállítása, fölszerelésé és üzembe helyezése. Ennek
költségvetésileg előirányzott összege ca:
1.137 000 leu.
III. Egy villany-világítási célra
szolgáló dynamógép éB ehez szükséges
ösezes felszerelések szállítása ésüzembehelyezéaére. Melynek költségvetésileg előirányzott összege ca : 250.000 L.
Mindhárom árlejtés előtt az árlejtésben ré3ztveoni szándékozók kötelesek a fennti összegek 5%-át bánatpénzképpen letenni, de csak készpénzben vagy betétkönyvecskében, mely
ÖBszeg azonban 10°/o ra felemelendő
3 nan alatt a nyertes vállalkozók által.
Részletes árlejtési feltételek és
előirányzott költségvetés a jimbori jegyzőnél bármikor megtekinthetők.
Jimbor, 1926 április 7-én.

amíg a készlet tart.
Képviselet Erdély részére:

. A községi tanács.

IDEÁL- 'ŞF"

hölgyfodrászat.
Értesítjük az igea tisztelt közönséget,
™ hogy Bul. Reg. Ferdinánd (Kossuth u.)
6 szám alatt Bándi ékszerész mellett
a mai kornak megfelelően felszerelt

hölgyfodrászati szalont
nyitottunk, hol e szakmába vágó összes
munkákat a legkényesebb izlés szerint
elsőrendű személyzettel végeztetünk.
Hajvágások a legújabb divat szerint,
hajmosás villanyos szárítással, óndolilás,
fésülés, hajfestés minden spinben. Férfi
és nfii utcai parókát és minden más
hajmunkát szakszerűen készítünk.
— Msnikürözés és pedikürözés —
Szives pártfogást kérnek:

Gyrögy Viktor és Nagy Ferenc. •

Ügynök dijaztatik 1

Részletfizetés!

ZEIETGKEILi
Gheorgheu-Gyergyószentmiklós, Calea Eeg. Ferdinánd (Vasut-u) 33.

(Szállít:

„Gépvásár"
Brassó, Kapn-ntca 48. száüi.

ETERNIT-pala-tetőket

Szarvaskerepmag,

díszes kivitelben, a legolcsóbb árban,
több évi jótállás mellett. Régi tetők átfedésére rendkívül alkalmas. Az Eternit
:: könnyű, tiiz-, jég- és víharálló. ::

arankamentesitett kilogrammonként
80 lenért kapható a BARÁZDA R.-T.nál Marosvásárhelyt. Egyéb magvakról kérjen ingyen árjegyzéket.

Legjobb varrógépek, kerékpárok, hangszerek és alkatrészek legolcsóbb beszerzési forrása.

Vevők részére ingyenes varrógéphimző
Két-három szobás ház megvételre
azönnali beköltözködéssel kerestetik, készpénzfizetés mellett. Cim
négyszobás azonnal
Fazakas Strada Vasile Alexandri t i '
I
l
a
r
o
m
,
beköltözhető lakás keres(Tibád Antal-ntca) 5 szám.
tetik. LelépéBt honorálnak. — Cim a

és szabászati tanfolyamok!

Taxi.

kiadóban.

flt. A . V.

cséplőkre
rendeléseket
már most veszünk
előjegyzésbe két évi részletfizetés mellett. Szállítunk
azonkívül motorokat,
lokomobilokat,
tractorokat
stb. stb.

Értesítés.
Igen tisztelt vevőim és az érdeklődő közönség szives figyelmét van
szerencsém ismételten felhívni a mai
legkényesebb igényeket is kielégítő

molykár elleni
megóvó intézetemre
ahol tllz és betörés elleni biz-

tosítás mellett, csekély díjösszegért elvállalok nyárára szőrméket,
különböző téli ruhákat, perzsa és másfajta szőnyegeket melykár ellen.
Kérem tehát saját jól felfogott érdekűkben szíves pártfogásokat.
Ne mulassza el senki szőrme és
téliruha darabjait hozzám megóvásba
adni.
Szives támogatást kér,
teljes tisztelettel:

„ G é p v á s á r "

Brassó, Kapu-utca 43.

Kassay F- Domokos

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

Legjobb minőség
Gőzerőre berendezett tégla- és cserép-gyáramat
üzembe helyeztem.

Hasonló üzemek tégla- és cserép-áraival szemben lOVkal olcsóbb vagyok. — Köztisztviselőknek és a zeteai (zetelaki) leégetteknek
IO°/0-os árkedvezmény.

Megrendeléseket a mai naptól kezdve elfogadok.

Szabó István
sofför

Odorheiu—Székely udvarhely
Str. Pr. Mircea (Petöfi-u) 2£
x Ssombatfalv&n a Str. B?gele
Carol (Br. Orbán B. utca) 110 számú
ház, mely áll : 3 szobából, kamarából,
kőalapu pincével együtt eladó. Értekezni lehet Borbély Istvánnál ugyanott.

Építkezők és házigazdák figyelmébe
A nyugati nagy művelt államokban már általános az a felfogás, hogy semmi sem teszi kedvesebbé, vonzobbá a lakást, mint a
szobák művészies és ízléses festése.
Épp azért bátrak vagyunk a város és az egész vármegye n. é.
közönségének a ügyeimet felhívni arra, hogy a külföldről a legmodernebb és legizlésesebb szobafestő-mintákat sikerült beszereznünk,
s hogy minden a szoba- és templomfestészet, butorfesiés és fényezés
(lakkozás) terén felmerülő munkát nemcsak a legizlésesebben, de a
legolcsóbban is felvállalunk és lelkiismeretesen teljesítünk.
Nagyobb épitési vállalatnál árkedvezmény. — Tisztviselőknek
- külön árkedvezmény.
Egyetlen egy szobának a kifestésénél is bárki meggyőződhetik arról, hogy mi művészies, ízléses, lelkiismeretes és mindezek dacára is olcsó munkát végzünk.

Greger

H

ésBodendorfer

szobafestők és mázolok.

Bulevard Regele Ferdinánd (Kossuth-utca) 29. szám.

ZFéLbiáin Jozsef.

H a l l ó , &prllis S O - i g

Személyautó-fuvarozást vállalok bárhová, kényelmes
, kiszolgálással=

10°|o árkedvezmény.

H a l l ó , április SO-ig

Az Első géptégla- és cserépgyár ajánl régi és uj méretű falazó géptéglát, hódfarkú és hornyolt tetőfedő cserepet a
legjobb kivitelben. — Tégla- és cserépszállitásra már most fogadunk el megrendeléseket, hogy a. n. é. közönséget
ideüben kielégíthessük. — Kedvező olcsó árakat adunk azoknak, kik április 30-ig megrendelésüket megteszik, hogy
üzemünket mindjárt a maximális termelésre beállíthassuk.

Külön árkedvezmény

tisztviselőknek!

Ajánlunk nagyon szép villaszerű épületeket teljesen készen, elsőrangú kivitelben, 2 vagy 3 szoba, konyha, fürdőszoba, kényelmes veranda- és előszobával, pincével stb. modern beosztással 170.00 leutól felfelé.
Kész terveket készséggel bemutatunk.

Nóvák Dávid & Comp.

Príma fabrica de cărămidă şi ţiglă cu putere mechanică
Első géptégla és cse'répgyár Odorheiu.

