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A parlamenti 
választásokkal kapcsolatban ország-
szerte heves és erőteljes korteskedés 
indult. A kormány és a Magyar Párt, 
mint tudjuk, megegyezést kötött az 
együtthaladásra nézve. Erre vonatko-
zólag vármegyei tagozatunk elnöksége 
lelkes hangú és a pártoskodások zava-
rában komoly tájékoztatást is adó fel-
hívást bocsátott ki a vármegye vá-
lasztó polgáraihoz. A felhívást  főbb 
részeiben mi is közöljük, az alábbi-
ak szerint: 

Udvarhelymegyei választó polgárok! 
Reánk virradt egy jobb jövő haj-

nala ! 
Hét évi szenvedés után letűnt a 

minden kisebbségi jogot és szent ér-
zelmet semmibe vevő rendszer éB he-
lyét a méltányosság és megértés rend-
szere váltotta fel.  Kormányra jutott a 
román néppárt, étén Avereseu tábor-
nokkal, a vele kormányra került több 
erdélyi, nemesen érző jeles férfiú,  akik 
hivatottak ujabb történelmi fordulatot 
adni szép hazánknak. 

A román néppárt és az Országos 
Magyar Párt között megegyezés jött 
létre a magyarság jogainak biztosítá-
sára és az együtt haladásra nézve. A 
megegyezés főbb  pontjai a következők: 
1. A magyar nyelv szabad használata 
a magyar többségű helyeken hivatalo-
san, egyebütt is, de nem hivatalos jel-
leggel, a közigazgatásban. 2. Az esküt 
nem tett magyar tisztviselőket esküre 
bocsátják és ügyüket törvényszerűen 
rendezik. 3. A kormány elismerte min 
den állampolgárnak azt a jogát, amely-
lyel önmaga állapithatja meg nemze-
tiségét, tekintet nélkül származására, 
vallására és foglalkozására.  A kisko-
rúak nemzetiségét szülőjük, vagy 
gyámjuk állapítja meg. 4. A magyar 
iskolák áltamsegélyt bapnak. 5. Min-
denki szabadon választhatja meg gyer-
meke, vagy gyámoltja tanítási nyelvét 
és iskoláját. 

Az Országos Magyar Párt köz-
ponti intéző bizottsága, mely a párt 
politikai irányítására hivatott szerv, a 
jelölések megejtésével a párt elnöki 
tanácsát bízta meg. Az elnöki tanács 
a jelöléseket megejtette és az erre vo-
natkozó bejelentést az intéző-bizottság 
is minden párttagra kötelezően tudo-
másul vette. 

A felhívás  aztán közli, hogy a 
vármegye részére megállapított ma-
gyar párti: gróf  Bethlen György dr., 
Sebesi János dr. és Laár Ferencz képvi-
selőjelöltek és Sz. Szakáts Péter, s 
Molnár Káliján szenátorjelöltek mel-
lett, egy képviselőjelölti hely a nép-
pártnak van fenntartva. 

Minden magyar ember igaz öröm-
mel fogadhatja  a megegyezést és sor-
sunk javulását, amiért hét év óta el-
eddig hasztalan küzdöttünk. Az Ave-
reseu tábornok b most már miniszter-
elnök vezérlete alatt álló néppárttal 
való megegyezéstől vártuk és reméltük 
már három évvel ezelőtt jogaink ér-
vényesítését 8 im: amint a párt kor-
mányrá jutott, létrejött egy kielégitő 
megegyezés, minek folytán  valóra vál-
nak reményeink és megkezdődött a 
jogrend helyreállítása. 

A képviselőválasztások május hó 
25-ikére vannak kitűzve, a szenátorok 
megválasztása pedig pár nappal ké-
sőbbre. Ettől az időtől már csak 4 
hét választ el, amely mégis elegendő 
arra, hogy alkotmányos választói jo-
gának gyakorlására a Magyar Párt 
zászlója alatt mindenki elkészüljön. 
Minden választónak lelke és szive, a 
magyar becsület védő pajzsa alatt, he-
lyén legyeu l 

Ugrón István levele. 
Ugrón Istváo, az Országos Magyar 

Párt lemondott nagyérdemű elnöke, 
arra a levélre, melyet Sz. Szakáts 
Péter vármegyei pártelnök a múlt-
kori közgyűlés határozata folytán  — 
lemondása visszavonása ügyében — hoz-
zá intézett, szép köBzönő levélben vála-
szolt. A levélből kiáradó emelkedett 
felfogáson,  politikai bölcsességen kivül 
az egyes megkapó helyi vonatkozások 
is indokolttá teszik, hogy a levelet 
egész terjedelmében közöljük: 

Kolozsvár, 1926 április 19. 
Nagyságos Elnök Ur! 
Igen Tisztelt Barátom! 

őszinte hálával vettem az udvar-
helyi tagozat elnökének ápril. 6-i leve 
lét, melyben irántami bizalmoknak s 
ragaszkodásoknak, oly meleg szavakban 
kifejezést  adnak és érdemeimet nagyon 
tul értékelve lemondásom visszavoná-
sára kérnek. 

Megvallom, hogy jól esik, azon 
őszinte szivélyesség, mellyel a külön-
böző tagozatok működésem megítélésé-
ben, elismerésüknek kifejezést  adnak, 
de különösen jól esik ez, az udvarhe-
lyi tagozat részéréi,. hisz ez az ősi föld, 
melyen az Ugronok bölcsője ringott, 
honnan bár több, mint -kétszáz éve, 
hogy családom azon ága, melyhez én 
is tartozom, elköltözött, mi a kapcso-
latot vele mégis mindig fenntartottuk, 
8 magunkat mindig büszkeséggel, ud 
varhelyi székelyeknek vallottuk. Az ag-
rárreform  engem is megfosztott  birto-
kaimtól. De semmit sem fájlaltam  any-
nyira, mint azt, hogy az ősi Ábrám-
falvát,  mely majdnem ezer év éta van 
családunk kezén, néhány kevés hold 
kivételével egészen kisajátították. Azon-
ban az ősi röghöz való ragaszkodást 
nem tudták kisajátítani; ezer évnek 
tradícióit nem lehet egy tollvonással el-
törölni. 

, Ép ezért levelöknek elősmerő, me-
leg hangja egészen meghatott, s an-
nál inkább sajnálom, hogy kérésüknek 
nem tehetek eleget. Hosszas töprengés 
után határoztam magam el a lemon-
dásra, melyet a párt érdekében állónak 
tartottam. Amint lemondó levelemben 
már kijelentettem volt, elhatározásom 
visszavonhatatlan. Nagyon kérem, mél-
tóztassanak ezt tudomásul venni s ez-
zel számolni. 

Fiatalabb erőkre van a pártveze-
tőségnek szüksége, ezért ajánlottam oly 
melegen gróf  Bethlen Györgyöt, ki egé-
szen az én irányzatomat képviseli, s 
ki a párt zászlóját mindig magasan 
fogja  hordani és remélem, diadalra is 
viszi. 

Kérem, támogassák őtet nehéz fel-
adatai teljesítésében és miután én meg-
rongált egészségem miatt mandátumot 
Bem vállalhatok, válasszák meg őt, hogy 
az ősi székely anyaszéket, a párt fiatal, 
de érdemekben gazdag uj elnöke kép-
viselje. 

Én, mint már írtam lemondó le-
velemben, mint közkatona továbbra is 
a magyarság szolgálatában fogok  állani 
és amennyire korom és egészségem 
megengedi, mindig igyekezni fogok  szent 
ügyünket szolgálni. Erre még vállalko-
zom, de a sok gonddal és terhes fárad-
sággal járó elnökséget már nem tudom 
vállalni. 

Szíves jóindulatokért újólag hálás 
köszönetet mondva, kérem fogadják 
legmelegebb 

hazafias  üdvözletemet: 
Ugrón  István. 

Az nj választói torvény 
ismertetése. 

(Befejezés.) 

A szavazójegyek nagyságát a vá-
lasztási elnök határozza meg. A sza-
vazójegy fehér,  egységes színű vala-
mennyi lÍBta számára. Kezelésük nagy-
jából megegyezik a községi választá-
sokon észlelt gyakorlattal. 

Az előkészületeket a választás 
reggelén 7 órakor kell foganatosítani 
ugy, hogy a szavazást legkésőbb 8 
órakor megkezdhessék. Az urnákat le-
pecsételik az elnök pecsétjén kivül az 
egyik jelölt-lista asszisztensével is. Any-
nyi fülke  legyen az összes szavazó 
helyiségekben, hogy egyetlen nap fo-
lyamán minden választó leszavazhasson. 

A rendfenntartás  az elnöknek ki-
zárólagos joga. Hatalma e tekintetben 
kiterjed a szavazóhely körül elterülő 
500 m. sagaru körzetben fekvő  min-
den uccára és térre. 

A választók a lakhelyük szerint 
kijelölt szavazó körletben kötelesek 
szavazni. Aki nem szavaz: 500 leu 
bírságot fizet,  a községi tanácsok és 
kamarák tagjai ellenben 10000 leüt. 

A szavazás lefolyásáról  jegyzőköny-
vet vesznek föl,  mely a szavazók szá-
mát, a jelöltek listáit és az azokra 
esett szavazatok Bzámát tartalmazza. 
A jegyzőkönyvet a netáni panaszok 
kai és egyéb iratokkal 24 órán belül 
beterjesztik a szavazó körletek ve-
zetői a megyei választási iroda el-
nökéhez. 

A megyei választási iroda elnöke 
összegezi a kerület eredményeit, a kö-
vetkezőképpen : 

Összeadják a szavazók számát, a 
megsemmisített szavazatokét és az 
egyes pártok szavazatait. Az eljárás-
ról jegyzőkönyvet vesznek föl,  amelyet 
a körletek jegyzőkönyveivel s egyéb 
iratokkal azonnal fölterjesztenek  a 
központi választási bizottsághoz. 

Mihelyt az országban elért összes 
eredmények befutottak,  a bizottság 
először is összegezi az egész or-
szágban leadott szavazatokat s megál-
lapítja, hogy a leadott szavazatokból 
hány százalék esett az egyes pártok 
listáira. Amely párt a legtöbb szava-
zatot kapta és legalább 40 százalékát 
elérte az összes voksoknak, többségi 
csoporttá lesz, a többieket pedig kis-
sebbségben maradt pártoknak nyilvá-
nítják. 

Megállapítják, hogy az egyes vá-
lasztókerületekben hány százalékot kap-
tak a jelölő pártok. A választókerüle-
teket az igy nyert százalékszámok sze-
rint Borrendben leírják külön-külön 
oszlopokba, minden pártra nézve. 

Ha az országban kisebbséginek 
minősitett pártok valamelyik választó-
kerületben elnyerték a szavazatok ab-
szolút többségét: az illető kerületben 
megkapják a szavazataik százalékának 
megfelelő  proporcionális számú mandá-
tumot akkor is, ha az országban nem 
érték el a leadott összes szavazatok-
nak 2 százalékát sem. 

Az ország egész területére megál-
lapított mandátumok számából levon-
ják a kisebbségi pártokra ama kerü-
letekben eső mandátumokat, ahol azok 
abszolút titkos többséget kaptak. A 
megmaradt mandátumokból a többsé-
ginek nyilvánított pártnak kiadják a 
mandátumok felét,  a másik felét  fel-
osztják proporcionálisán, az elnyert 
szavazatokhoz képest. A kisebbségi 
pártoknak juttatott mandátumokat az 
egyes választókerületek közt ugy oszt-
ják ki, hogy az egyes kisebbségi cso-
portoknak juttatott mandátumokat ke-

rületenkint az illető listák közt a sza-
vazatszázalékok sorrendjében osztják 
szét. A többségi pártok közt aztán 
felosztják  a kisebbségi pártok kielé-
gítése után fennmaradó  mandátumokat. 
Az olyan párt, amely még két száza-
lékát sem nyerte el az országban le-
adott szavazatoknak, egyetlen mandá-
tumot sem kap. 

A képviselők között a mandátu-
mokat a listán való szereplésük sor-
rendjében osztják ki. A meg nem vá-
lasztott jelöltek az illető lista, illetve 
párt parlamenti póttagjai maradnak 
és az időközben megürülő mandátu-
mokat ök kapják. 

A szenátorválasztásnál nincs ki-
sebbségi képviselet; itt a mandátum 
a viszonylag legtöbb szavazatot ka-
pott jelölté lesz. 

Az iparos tanoncügyért! 
A helybeli csizmadia-ipartársulat 

legutóbbi választmányi gyűlésén, az azt 
megelőző közgyűlés megbízásából, a 
maga kebelébea törvénybe iktatta azo-
kat az iparhatóság által is jóvá hagyott 
pontozatokat, amelyek ai ezutáni ta-
non ctartást korlátozzák éa a tanoncok 
nevelését, ugy szakmailag, mint szel-
lemileg teljesen uj mederbe terelik. 

A társulat tagjai egyetlen ellent-
mondás nélkül irták alá azt a kötelező 
nyilatkozatot, a mellyel a tanoncügyre 
vou&tkozó törvények netaláni benem-
tartásáért alá vetik magukat a legszi-
gorúbb büntetésnek, amelyet a társu-
lat választmánya az alapszabályokból 
kifolyólag,  a kihágást elkövető taggal 
szemben alkalmazhat. 

A tanonctartásra vonatkozó sza-
bályzat, a melyet Benkő József  társu-
lati alelnök állított össze, több módo-
sítással a következőképp állapíttatott 
meg: 

Azon műhelyekben, hol segéddel 
egyáltalán nem, vagy csak egy Begéd-
del dolgoznak, csak egy tanonc tart-
ható. 2—3 tanoncot csak az olyan mes-
terek tarthatnak, a kik állandóan 3—4 
segéddel dolgoznak. Tanoncnak csak 
oly fia  vehető fel,  a ki legalább az 
elemi iskola 6 ik osztályáréi elfogad-
ható bizonyítványt tud felmutatni.  A 
mester köteles 14 nappal a tanonc fel-
szabadulása előtt, a választmány által 
kinevezett vizsgáztató bizottsághoz be-
jelenteni, amely bizottság dönt a fe-
lett, hogy az illető tanonc felszabadít-
ható- e, vagy nem, 8 jogában áll a ta-
noncot a szükséghez képest, hosszabb-
rövidebb iáőre vissza marasztani. 
Ugyanezen bizottságnak jogában áll el-
bírálni, hogy a hiányosság a tanoncz 
vagy a mestere hibáiból eredt e, s ha 
netalán a tanonc nem részesült az il-
lető mestertől kellő oktatásban,, azon 
mestertől a tanonctartás joga egyszers-
mindenkorra elvétetik. 

Tanonc részére szegődtetési iga-
zolvány ki nem adható, mig a társulat 
rokkant alapja javára 500 leüt és a 
szabadulása alkalmával a jó előmene-
telü tanoncok jutalmazására 150 leüt a 
társulat pénztárába le nem fizet.  A ta-
nonc 4 évnél kevesebb iáőre nem ve-
hető fel.  Minden műhelybe tanonc csak 
akkor vehető fel,  mikor a felszabadu-
landó tanoncnak csak egy fél  éve van 
hátra. Egy, az elnökBég mellé beosz-
tott bizottság, a legnagyobb szigorral 
és pártatlansággal köteles végezni a 
tanoncügygyei járó összes munkákat. 

Minden meBter köteles ezen bi-
zottságnál segédje munkábalépését és 
kilépését bejelenteni, hogy az ellenőr-
zés annál jobban keresztülvihető le-
gyen. Azon mester, ki a fenti  szabályo-
kat nem tartaná be, a társulat alap-



szabályaiba lefektetett  törvények és az 
ide vonatkozó közgyűlési határozatok 
szerint fog  büntetőd ni. az iparhatóság 
csak a társulat által kiállított igazol-
vány alapján fogja  a tanoncokat besze-
gődtetni és felszabadítani. 

Hogy mi inditotta a ebizmadia tár-
sulat vezetőségét és aiínak tagjait a 
fenti  elhatározásra, azt talán hossza-
sabban fejtegetni  szükségtelen volna, de 
éppen a fenti  határozattal kapcsolato 
san kénytelen vagyok röviden rámu-
tatni azon szemoru valóságra, a melyet 
egyfelől  a meggondolatlanság, másfelő 
a háború szülte gazdagodási vágy oko-
zott. Kisiparunknak a mostani gazda-
ságileromlásátrészben a tulsok és hely 
telen tanoncnevelés okozta, mivel egye-
sek meggondolatlanságból s igen sokan 
kapzsiságból (hogy ne kelljen munka-
bért fizetni)  mellőzve a szakképzett, jó 
munkásokat, évente párjával, nagytö-
megekbea bocsátották szárnyra a hiá-
nyos képzettségű és neveletlenül fel-
szabadult tanoncokat, ugy elszaporitva 
az iparengedély nélküli kontáriparosok 
számát, hogy ehhez hasonló a háború 
előtti években nem létezett, s a kik 
miatt a hivatásos, szakképzett és adó-
fizető  iparos ma már alig tud élni. Tá-
vol legyen az a gondolat, hogy a fenti 
határozattal a régi reális törvényeket 
és szokásokat felújítva,  az jpar szabad 
fejlődését  akarnok megakadályozni vagy 
visszafejleszteni.  Sőt azt akarjuk, hogy 
a jövő iparos generáció szakmailag és 
szellemileg képzettebb legyen a mainál, 
s az a segéd, amelyik a tanoncidejét 
letöltötte, iparának ne aláeülyesztésén, 
hanem előhaladásán, fejlesztésén  mun-
káljon. 

Iparostársak! elsősorban mi va-
gyunk felelősek,  nem csak magunkért, 
hanem a jövő generációért is. Csak 
annyi iparost neveljünk, a mennyit jól 
ki tudunk képezni, szakmailag és szel-
lemileg egyaránt. Tartsunk össze, szab-
junk határt és törvényt magunknak, b 
vigyázzunk, nehogy egy társadalmi osz-
tály alásülyedésének mi, a mai kis-
iparosok, legyünk az okozói. Addig is, 
a míg a már rég megalakult, de (bár 
jóváhagyását 4 éven át minden hónap 
ban megígérték) még, nem tudni mi 
okból, ma sem létező ipartestület in-
tézné az iparosok ügyét, közte a tanon-
cokét ÍB, addig, mi ipartársulatok, sza-
bályaink adta jogunknál fogva  intéz-
zük ugy ezt az ügyet, a hogy mai hely-
zetünk éB jövőnk megköveteli. Orszá-
gos mozgalmak indultak meg a közel-
múltban (pl. a mult évi aug. hóban 
tartott aradi kongresszus), hogy a kis-
iparosok ügye, s kőzte a tanoncügy is 
törvényesen és országosan rendeztessék, 
de mindez még süket fülekre  talált. 

Reméljük és hisszük, hogy a mos-
tani magas kormány az iparosokkal 
szemben is sokkal megértőbb politikát 
fog  folytatni,  s megérti fájdalmunkat 
és helyzetünket. Hisszük és reméljük, 
hogy mostani, máris közmegbecsülésben 
és szeretetben álló, uj főispánunk  na-
gyobb gondot fog  fordítani  megyénk 
iparos polgárságára, hogy a törvényes 
rend az iparügy terén is helyre álljon 
és ez a mai áldatlan állapot megszűn-
jön. Edjk  József. 

SPORT. 
A Hargita első mérkőzése nem 

hozta meg a kívánt eredményt, mert 
sulyOB vereséget szenvedett a Coljától. 
A Col {ea mostani játékával bebizonyí-
totta, hogy ma Brassó legjobb csapata, 
azonban a Hargitának sincs oka csüg-
gedni, mert jóllehet Solymossy,sPál,Vári, 
Löbl és Rájk hiánya folytán  erősen meg-
handikapelve indult a küzdelembe, mégis 
szép és élvezetes játékot nyújtott s ha 
történetesen nem üldözi a balszerencse 
— 3 védhetetlennek látszó lövés kapu-
fáról  pattant viBsza, — könnyen ki-
egyenlített volna. 

A támadásból a H. is alaposan ki-
vette részét, amit a H. javára mutat-
kozó 7—2 cornerarány bizonyít leg-
jobban. A Colţeâbol különösen a te-
mesvári játékosok: Varga, Adamovica, 
Banbauer és Kersch játéka magaalott 
ki, b Hargitából Binder Pista, Kiss 
András, továbbá a csatársor jobbszár-
nya tünt ki. ' 

Klein Albert brassói bíró kitűnően, 
mindkét fél  B a közönség legnagyobb 
megelégedésére, vezette le a mérkőzést. 

A vasárnapra kitűzött STV—Har-
gita bajnoki mérkőzés egyelőre elma-
rad. 

HíkEK. 
Április 30. 

Hol a nemzeti öntndat? 
A legutóbb lefolyt  sorozás alkal-

mával történt 
Két harisnyás-csizmás Bzékely le-

gény összefogózva  haladt az utcán. Há-
rom lépés távolságban követtem őket 
a figyeltem,  mint húzódik meg szeré-
nyen egy piros, egy fehér  és egy zölt 
szalagocska a kalapjuk körül csavarodó 
kék-sárga-veres szín tövében. 

A két legény természetszerűleg 
magyar anyanyelvén beszélgetett egy-
mással. De amint a Rösler-féle  vaske-
reskedés elé ért, román szóba fordult 
át a nyelvük. Tördelték a román szót... 
Felfigyeltem.  Miért ez a hirtelen át-
menet ? S amint tekintetem a rendőr-
ség kapujában állt két egyenruhás 
rendőrre esett, láttam, hogy a két szé-
kely legény arcával a rendőrök felé 
féljobbot  vág és — hangosabban ro-
pogtatja feléjük  a román szót. A rend-
őrök is felfigyeltek,  de nyomban egy-
másba fordították  tekintetüket és ka-
cagni kezdettek. 

Kacagásuk belenyilait a lelkembe. 
Ugy éreztem, hogy kinevették a két 
székely legényt, kigúnyolták a nemzeti 
érzést önként megtagadó felkinálkozást, 
a nemzeti öntudatból tüntetőleg történt 
kivetközöttséget. Mert ez volt a két 
székely legénynek önmagából kivetített 
lelki megnyilatkozása. Hiszen mihelyt 
a Barcsay-féle  üzletet elhagyták, me-
gint csendes párbeszédbe csaptak át 
— magyarul. 

Ej, ej, kedves székely legények, 
kikben pillanatra megutáltam a fajtá-
mat, mivé fajzott  a véretek! Miért e 
meg nem kivánt, meg nem követelt 
felkinálkozás,  mely csak megvetést, jo-
gosan gúnyos mosolyt vált ki a ro-
mánság legkisebb fiából  ÍB, vagyis ab-
ból a románból, aki jól tudja, mennyit 
ér a renegátság? 

A román nemzet általában nem 
kivánja a magyarság elrománosodását. 
Nincs szüksége korcsokra. Korcs, torz, 
hasznavehetetlen és megbízhatatlan 
elemnek tudja azt, aki kaméleon mód̂  
jára változtatja a nemzetiségi szineket. 
Többre becsöli a gerinces, magyar nem-
zetiségű román állampolgárokat, mint 
a kétszínű magyarokat, akiket céljának 
megfelelően  kihasznál ugyan, de meg 
is veti, ki is kacagja, el is dobja a ki-
használás után, mint a kicsavart cit-
romot. Ez a sors meg is érdemelt 
sorsa a napraforgó  politikai és egyéni 
magatartásnak, az „okos és körülte-
kintő" viselkedésnek, melynek csak 
helyzeti, de nem egyúttal abszolút ér-
téke van a románság előtt. Ezt az 
igazságot a> hét éves impérium alatt 
kifejezett  számos román megállapítás, 
számos sokat jelentő ténybeli intézke-
dés is eléggé bizonyítja. 

Miért kínálkozik fel  tehát a szé-
kely legény ? Miért akar románabb 
lenni a románnál, mikor magyar szár-
mazását le amúgy sem tagedhatja? 
Azért talán, hogy kinevessék? Kár 1 
Avagy talán annyira elfajult  volna már 
az ősi székely vér, hogy egyetlen cseppje 
is csak hajítófát  ha ér? 

Isten őrizzen ekkora elfajulástól  1 
De az isteni beavatkozáson, ag isteni 
segítségen kivül nekünk, magyaroknak 
keli első sorban azon munkálkodnunk, 
kell annyi nemzeti érzéssel és öntu-
dattal birnunk, hogy jogosan gwnyos 
mosolyra alkalmat többé soha senki se 
adjon. Legkevésbé a harisnyás-csizmás 
székely legény Ne akarjunk lehe-
tetlent és senki se akarjon román és. 
magyar lenni egyszerre, hacsak nem 
akarja, hogy egyik oldalról lenézés, a 
másikról fájdalmas  megvetés legyen az 
osztályrésze. Figyelő. 

A bukaresti opera vándoresa-
patának 2 előadása (Toica és Rigolet-
to) nagyszámú közönség jelenlétében 
játszódott le ápr. 27 és 28 án. Bár 
szemmel látható és füllel  hallható 
volt, hogy az operaháznak nem a leg-
kiválóbb erői jöttek hozzánk látogató-
>a, B a zenekar is gyengébb volt a 

a bejelentettnél, az itt igy is szokat-
annak mondható, zene i élvezet 
közönségünk lelkes tapsaival találko-
zott. Különösen a legjelentékenyebbnek 
átszó két tag, a Costescu—Duca-há-
zaspár érdemelte meg a zajos tetszés-
nyilvánításokat. 

A kormány jelöltje — a meg-
egyezés értelmében — vármegyénk ma-
gyarságának listáján, mint értesültünk, 
Lupu Costache volt miniszter lesz. In-
formációnk  szerint, rendkívül megértő 
gondolkozáao, kiváló műveltségű éa jó-
indulatú ember, a ki ezenkívül egyik 
legbizjilmasabb jó barátja tioga minisz-
ternek is. Ennélfogva  közügyeink fel-
karolásában is jelentékeny támogatá-
sára lehet majd számítanunk. 

Ab őszi iparkiállitás rendező 
bizottsága május 2 án, vasárnap d. u. 
3 órakor a városháza tanonciskolater-
mében gyűlést tart, amelyre a ren-
dezőbizottság összes tagjait ezúton 
hívja meg a rendezőség. 

A vármegyeházán a prefectus 
éB neje által a mult szombaton ren-
dezett estélyre, mint már jeleztük is, 
nagyszámú közönség jött össze. A meg-
nyitó müadrt P, Filharmónikus Társa-
ság néhány Ízléssel, összevágóan elő-
adott zeneszáma, s Halmágyi Samu-
nénak — Tompa Liszlóné által ki-
sért — behízelgő, s ismételten meg 
is újrázott ezép énekszámai töltötték 
ki. Ezután a prefectus  neje — Ghica 
hercegnő — környezetével ismerkedő 
körsétára indult, s a Jodál Gáborné, 
Biró Dénesné, Bárbatné és Luca ör-
nagyné által rendre bemutatott höl-
gyekkel és urakkal rendkívüli szíves-
séggel, közvetlenül elbeszélgetett, ugya-
nily szívesen társalgott a prefectus  is, 
ki már is rendkívül népszerűvé lett, 
gavalléros gondolkozása által. Az es-
télyen Halász Róberték muzsikáltak, 
8 a tánc hajnal feléig  tartott. 

A Mentgyörgynapi szokásos 
bucsut a mult vasárnap tartották meg 
a szombatfalvi  fiiiális  egyházközségben, 
amely alkalommal László Ignác bitta-
aár, a kiváló egyházi szónok mondott 
megható ünnepi beszédet. 

Május hő elsején általános kö-
telező munkaszünet, aminek következ-
tében elrendelték az üzletek egész napi 
zárvatartását. A borbélyok és fodrá-
szok tekintettel, hogy másnap vasár-
nap, kivételesen, szombaton d. u. 1 
órától estig dolgozhatnak. 

A városi tanács ügye iránt 
érdeklődő közönség megnyugtatására 
szükségesnek tartjuk annak közlését, 
hogy ez ügyben még semmi végleges i 
döntés nincs, s ennek megtörténtéig 
is az ügyek vitele rendszeresen törté-
nik. A hivatalos vizsga alkalmával • 
a pénztárt a könyveknek megfelelően 
rendben találták, a felvett  jegyzőkönyv 
szerint. — Tamás Albert, Tompa Lász-
ló, Varró Elek, mint az állandó vá-
lasztmány tagjai. 

Orvosi hir. Dénes Béla dr. or-
vosi rendelőjét a Bul. Reg. Ferdinánd 
(volt Kossuth-u.) 39 szám alá, (a volt 
Lengyel-féle  vendéglőbe) helyezte át. 
Kvarc, fény,  hőlég és elektromos ke-
zelések. 

A Ferencrendiek vezetése 
alatt álló róm. katb. elemi iskolának 
növendékei április 24 én és 26 án este 
buzgó tanitóiü vezetése mellett a Bu-
kareBt- szálló színháztermében gondos 
betanítással két színdarabot (Inkogni-
tó, A kereszt apródjai) adtak elő, 
mérsékelt érdeklődés mellett. A kis 
növendékek szerepük biztoB tudásával 
és kedves játékuakal nagyobb közön-
ség érdeklődését is megérdemelték 
volna. A nagyobbfoku  pártolás hiányát 
talán annak tulajdonithatjuk, hogy az 
utóbbi időkben városunkban az esté-
lyek egymást érték, amelyek közön-
ségünket teljesen kimerítették. Jövőre 
nézve mindenesetre célszerű lesz, ha az 
estélyek rendezésében bizonyos mértéket 
tartunk, mert akkor a legszebb célú es-
télyek nem fognak  olyan részvétlen-
séggel találkozni, aminőt az utóbbi 
időkben tapasztaltunk. 

A >séplőgéptulajdonosok és 
kezelők folyó  hó 27 én városunkban 
gyűlést tartottak, hol érdekeik védel-
mére az egyesülés szükségességét ki-
mondották s a vezetőséget meg is vá-
lasztották, kik az egyesületet részle-
teiben megszervezik. Elnök lett Sza-
)ado8 József  dályai református  lel-
tész. A gyűlés kifejezésre  juttatta, 
hogy a szervezkedés nem a csépeltető 
gazdák ellen történik, — ismerve azok-
nak is nehéz - helyzetét, — hanem az I 
üzemanyagok olcsóbb beszerzése és 
az eddigi, sokfeleiről  jogtalanul kikö-
vetelt gabona-szolgáltatás megszün-
tetése érdekében. Az alapszabályok 
megvitatására és elfogadására  a Jcösgyü  • 
lés  május hó 11 én  (kedd)  délelőtt  10 

órakor lesz  Odorhciu—Székelyudvarhe  -
lyen a Barkóosy vnndéglö  éttermében, 
vagy kerthelyiségébea, melyre az ösz-
szes udvarhelymegyei cséplőgép tulaj-
donotok és kezelők ezennel meghivat-
nak. Elnökség. 

Szavalő-estély. Körtvélyfáy  Já-
nos Imre  székely népköltő május hó 
16-án fogja  tartani dusprogrammu 
szavaló estélyét saját költeményeiből. 
Az érdeklődók figyelmét  'előre is fel-
hívjuk. Közelebbit később. 

Köszönetnyilvánítás. A felejt-
hetetlen férjem:  Gáspár Miklós vég-
tisztességén megjelenteknek, ugy mint a 
fájdalmamban  résztvevőknek, — Isten 
véghetetlen akaratában való megnyug-
vással és az örök igazság győzelmébe 
vetett hittel — mondok hálás köszö-
netet. ÖÍV. Gáspár Miklósné Lőrinczy 
Borbála. 

A liszt maximális árát, te-
kintettel arra, hogy a nagymalmoknál 
a lisztárak tetemesen emelkedtek, s 
az uj ármegállapítást kérték, a városi 
tanács legutóbbi, csütörtöki gyűlésén 
a következőképpen állapították meg: 
a helyi termelésből származó kenyér-
liszt 13, a főzőliszt  15, a finom  liszt 
17*50 leu, a szállított (bánsági) kenyér-
liszt 15-50, a főzőliszt  18, a finom 
liszt 20 leu. Más maximális árak vál-
tozatlanul maradtak. 

Árva Lászlő király. Néhány 
héttel ezelőtt már bekonferáltuk  e lap 
hasábjain, hogy a helybeli ref.  kollé-
gium tantestülete még a folyó  iskolai 
évben rendezni készül egy nagysza-
bású Herczeg Fereccz emlékünnepélyt. 
Az akkor még csak óhajként felmerült 
gondolat ma már a megvalósulás kü-
szöbéig jutott, a mennyiben a tantes-
tület ugy az ünnepség anyagára, mint 
az idejére vonatkozólag végérvényesen 
megállapodott. E szerint f.  évi május 
hó 5, 6 és 7-én fogja  szinrehozni a 
kollégium Herczeg Ferencznek Árva 
László király cimü 4 felvonásos  drá-
máját. A Hunyadiak korában játszó 
történelmi drámát, melyben az iró 
Hunyadi Lászlónak a fiatal  és hivei-
tőt félrevezetett  V. László király es-
küszegése folytán  történt lefajeztetését 
dolgozza fel,  városunk válogatott mű-
kedvelői fogják  bemutatni, a kolozs-
vári magyar színháztól erre az alka-
lomra kikölcsönzött korhű jelmezek-
ben és díszletekkel. Tekintve, hogy 
ilyen természetű darab még színészek 
által sem került városunkban már 
nagyon régen előadásra, minden remé-
nyünk megvan arra, hogy a kollégium 
nemes törekvését méltó anyagi és er-
kölcsi Biker fogja  honorálni. 

A tartalékos orvos- és állator-
vostiszteket felhívják  okmányaiknak 
Brassóba a cerc. de recrutare-hoz 
való sürgős beküldésére. 

A helybeli rőm. kath. főgim-
názium Mária Kongregációja május 
9 én ünnepli meg fennállásárak  190 ík 
évfordulóját  tagavatással és műsoros 
ünnepéllyel* A tagavatás délelőtt lesz 
és azt Pál István prelátus végzi. Az 
esti ünnepélyt a főgimnázium  torna-
csarnokában tartják meg, gazdag és 
változatos programmal. 

A Polgári Önképző Egylet 
a „Süt a nap" szereplőinek tiszteletére 
május hó 9 én este 8 órakor a Buka-
rest éttermében házias jellegű társaa-
vacsorát rendez, melyre az egyesület 
tagjain kivül vendégeket is szívesen 
lát az egyesület vezetősége. Egy terí-
ték ára borral együtt 60 leu. Részt-
venni óhajtók szíveskedjenek : az egye-
sület helyiségében, valamint Szabó Ödön, 
György Viktor, Képiró Lajos és id. Pász-
tor Ferencz fodrászüzletében  kitett ivek 
valamelyikét május 5 ig aláírni. Alá-
írás fizetésre  kötelez. 

x Hálás köszönetemet, fejezem 
ki a székelyudvarhelyi Polgári önképző 
Egyletnek azon becsületes intézmény 
megvalósításáért, melynek tagja is vol-
tam elhunyt nőmmel: Mohácsi Iloná-
val együtt, kinek elhalálozása alkalmi-
val az egylettől a temetési költségek 
fedezésére  járandó 9000 leüt megkap-
tam, köszönettel nyugtázom. Odorheiu— 
Székelyudvarhely, 1926 április 29 én. 
Deutschmann Jakab  bánatos férj. 

A királykisassony ujabb si-
kere. Révay György kedvesen ismert, 
finom  zenéjü operettjét ujabban egy 
brassói műkedvelő társulat adta elő 
nagy sikerrel, nagyszámú közönség 
jelenlétében. Közelebbről pedig Sepsi-
szentgyörgyön készülnek szintén elő-
adni. 



A Hargitával való ügyünkben 
olvasóinknak, kikkel szemben felelős-
séget érzünk, még néhány beismerő 
szóval tartozunk. Mi eddigi gyakorla-
tunkkal ellentétben megállottunk, egy-
két szóra a Hargitával. Ha C3ak ön-
magunkról lett volna szó, talán most 
sem tettük volna. Azonban szó volt: 
velünk együtt az uj városi tanácsba 
bekerült tagtársaink közéleti áolgokra 
vonatkozó ténykedéseiről, melyeknek 
korrektségét az egy idő óta rendsze-
resen nyugtalanítóit  közönség szemé-
ben elhomályosítani törekedtek. Ugy 
gondoltuk, hogy ezt a támadást, mert 
közdolgokra vonatkozik s azokkal fog-
lalkozó testületet érint, egyszer vissza 
kell utasítani, akármilyen önfeláldo-
zásba is kerüljön szembeállani ez-
zel a támadással! Ezért, anélkül, hogy 
e cikkünkben egy szót íb irtunk volna 
arról, hogy a tanácsot feloszlassák  e 
(amit különben nemcsak mi tartanáak 
törvény szerint meg nem indokolható-
nak), tiltakoztunk a Hargita önérze-
tet sértő vádaskodó állításai ellen, 
megkérdezve, szabad-e ennyi érdemeB 
és idáig köztisztessegben élt emberről 
ilyen könnyelműen, a polgári korrekt-
ség ellen gyanút keltő módon nyilat-
kozni ? A Hargita ujabb megnyilatko-
zása szerint, ugy látszik : szabad 1 So-
rokat szó szerint idéztünk (idézhet-
tünk volna többet is) a Hargita saját 
nyomtatásban megjelent, s bárki  által 
most is elolvasható  kijelentéseiből, s 
erre ő tagad, a nyilatkozatok össze-
cseréléséről beszél, állítván, hogy amit 
ő mondott, azt az inspector mondta. 
Felhívásunkra, hogy jelölje meg név, 
vagy nevek szerint, kik azok, a kik 
az „ellenzék" purifikáló  munkáját meg-
akadályozni törekedtek, azt kicsúfol-
ták, —: nem felel  hasonló férfias 
egyenességgel, sőt a saját olcsó és 
felelőtlen  gyalázkodásaiba alaptalanul 
belekevert polgári korrektség jogos 
védelmét még ő nevezi gyalázkodásnak. 
Hát ilyen felelősségérzettel,  mentali-
tással szemben minden további vitat-
kozás csakugyan szélmalomharc lenne. 
A mi fegyvertárunkból  a hasonló fegy-
verek hiányzanak is. Nem is folytatjuk 
tovább. Inkább elhiszünk ezentúl az 
igazgató-szerkesztő urnák első szóra 
mindent. Hogy csak ő és frigytársai 
vannak szivükkel ugy e városhoz nő-
ve, hogy hivatottak lehessenek védeni 
annak közérdekeit és pedig teljesen 
önzetlenül. Ellenben T. L mindig csak 
a maga önző érdekei szerint cseleke-
dett, így 11 évi egykori közhivatalno-
koskodása alatt is. Ezért szerzett 
— ugy-e ? — egy régi családi vagyon 
jövedelmének érintetlenül hagyása mel-
letti, fizetéséből  házakat is, — mint 
ahogy ez ujabban is szokás 1 Sőt ő 
volt, és nem más, az is, a ki a mos-
tani kormányváltozásnak az első gyü-
mölcseit is mindjárt magának sietett 
biztosítani. Mindezt, ha netalán állí-
taná, ezután szintén elhisszük a Har-
gitának 1 És ismételjük, elvonulunk vég-
képpen ez egyenlőtlen "harcból. Csak 
még, míelétt tovább mennénk, a ma-
gunk fegyverét  gondosan megtörülget-
jük. Jóizlésü olvasóinktól pedig bo-
csánatot kérünk 1 

x Mindennemű miiszövést 
jutányosán vállal Keszler Dezső Koncz-
udvar. Ugyanott egy tanulót is felvesz. 

Beretvás pasztilla a legmakacsabb fejfájást  is elmulasztja. 
A közelgő képviselőválasz-

tásokra való tekintettel a liberális 
párt is erős tevékenységet fajt  ki. Vá-
rosunkban jelölő gyűlést tartott, vár-
megyénk különböző községeiben meg-
jelent megbízottai pedig élénken agi-
tálnak s általában igyekeznek a lakos-
ság szimpátiáját ígérgetéseikkel meg 
szerezni. Országgyűlési képviselőknek 
Florescu volt ig. ü. minisztert, Andfeiaş 
volt prefectust,  Tacă «seu volt képvi-
selőnket (igen jó reklám) és ifj.  Szabó 
Gábor földbirtokost,  szenátoroknak pe-
dig Papp Z. Endre kereskedőt és Otro-
bán Ferdinánd földbirtokost  jelölték. 
Április 27-én jelent meg először két 
nyelvű ujságuk: az Udvarhelyi Hirlap 
(Gazeta Odorheiului), mely szintén pro 
paganda célokat szolgál. Tekintettel, 
hogy a liberálisoknak a hatalom s an-
nak eszközei már nincsenek birtokában, 
vállalkozásuk minden bizonnyal ered-
ménytelen fog  maradni. 

A vármegyei közutaknak 
elhanyagolt állapotáról már több al-
kalommal megemlékeztünk és sürget-
tük azoknak a megjavítását, ami eddig 
az ideig nem történt meg. Most az e 
téren való szomorú állapotokról a pre-
fectus  ur is személyesen meggyőződ 
hetett az egyes községekbe való hiva-
talos kiszállása alkalmával. Ismerve 
az uj prefeclusnak  a bajok szanálá 
sára irányuló törekvéseit, erős a re-
ményünk, hogy az utak megjavítására 
is mielőbb sor kerül, mert e téren 
igazán tűrhetetlenek az állapotok. 

x Köszönetnyilvánítás. Alul-
írott, mindazoknak, kik fslelejthetetlen 
nőm: Mohácsi Ilona temetésén megje 
lestek, ugy a fájdalomban,  mint Isten 
akaratában való megnyugvással és az 
örök igazság győzelmébe vetett hittel 
mondok hálás köszönetet. Bánatos férj: 
Deutsehmann Jakab. 

A bubi frizura  alkonya. Ugy 
látszik, hogy semmi sem állandó a 
nap alatt b így az annyi szeretettel 
felkarolt  bubi frizura  sem fog  örök 
életű lenni. Ugyanis a nyugati müveit 
államokban a komolyabb férfiak  és 
nők körében mozgalom indult meg a 
bubi-frizura  ellen, amely a nőket 
egészen kivetkőztette nőiességükből. 
Kíváncsiak vagyunk, hogy ez a ko-
molyabb irányzat nálunk pártolásra 
fog-e  találni, vagy továbbra is a bo 
rotva fogja  tüskésiteni a finom  hattyú 
nyakakat. 

z A tisztviselők és tisztek 
tánciskoláját május 3-án este 8 óra-
kor a Bukarest-szálloda színháztermé-
ben megnyitom. Beiratkozni lehet Z. 
Székely János könyvkereskedésében. 
Kérem a résztvenni óhajtókat az első 
táncórán okvetlen megjelenni szíves-
kedjenek. Rónay S. József  oki. tánctanár. 

z A Polgári Önképző' Egye-
sület temetkezési pénztára értesiti a 
tagjait, hogy Detitschman Jákabné elha-
lálozott tag után a befizetések  a kör 
helyiségében f.  hó 2-án d. e. 10—12 ig, 
d. u. 3—5-ig fognak  megtartatni. 

Talált ezüst karperec van 
a rendőrségen. 

Öngyilkosság szerelmi bánat 
miatt. Ma reggel egy a Rózsa-utcán 
a mezőre haladó földmives  gazda a 
„papkert" egyik fáján  függő  akasztott 
embert vett észre, nagy megdöbbenés-
sel. Jelentést tett az esetről, mire Cră-
ciun rendőrprefectus,  Böhm dr., városi 
t. főorvos  és két readórbiztos mentek 
ki a helyszínére. A hullát egy hosszú 
kötéllel, egy hatalmas tölgyfára  fel-
akasztva találták, de szinte térdelő 
helyzetben ; lábai a földet  érték. Meg-
állapították, hogy a szerencsétlen Di-
méay Gábor kb. 26—27 éveskőmives-
segéd, aki, ugy látszik, szerelmi bána-
tában követte el cselekedetét. Erre 
vall a. színhelyen talált roppantul zi-
lált és szétszórt Írással teleírt levele-
zőlap is, melyen valami Mariskához a 
következőket irta Dimény Gábor: „Ma-
riska hittam, nem hitt nekem, remé-
lem most hiszen Mariska magáért tet-
tem ezt, de a bandát fogadja  meg te-
metésemre, Gábor." 

Kiadó: » Könyvnyomda Réuvénytárs&ság 
Odorhéiu—Székely udvarhely 

No. 325—1926 ex. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul executor judec, prin 

aceasta publică, că în baza deciziunii 
Nr. G. II. 4852—1924 a judecătoriei 
de Ocol din Odorheiu îu favorul  recla 
maniului Blatt Maximilian repr. prin 
advocatul Eugen Edelsteiu pentru în-
casarea creanţei de 23867 Lei şi ac-
cesorii se fixează  termen de licitaţie pe 
19 Mai 1926 la orele 10 la faţa  locu 
lui îa Odorheiu Str. Reg. Maria No. 20 
unde se vor vinde prin licitaţiune pub-
lică judiciară mobile casnică,' cimbeiă 
şi maşina pentru cusut în valoare de 
7900 lei. In caz de nevoie şi sub preţul 
de estimare. 

Pretenziuaea care e de îacassat 
face  23.867 L. capital, dobânzile cu soco 
tind din iar spesele până acum staverite. 

întrucât mobilele cari ajung ia li 
citaţie ar fi  fost  txecvate şi de alţii 
şi aceştia şi ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire liţitaţia prezentă este ordo-
nată în favorul  acestora îa senzul art. 
LX. 1881 § 192. 

Odorheiu 16 Aprilie 1926. 
D u b b executor jud. 

Eladó a volt méhész-kert a Str. Axente 
Sever (Rózsa-utcában.) Terjedelme 

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

A Ştefan  cel Mare (Malom-utca) 
34. sz. alatti 3 szobás lakóház, 
gazdasági épületekkel és kis gaz-
dasági kerttel olcsón ELADÓ. 
Értekezni a kiadóhivatalban lehet. 

Egy 
pianinó eladó 

hálószoba-garnitúra és egy 
Cím a kiadóban. 

Kircheis-féle 

pléhmegmunkálógépek, 
amig a készlet tart. 

Képviselet Erdély részére: 
„Gépvásár" 

Brassó, Kapa-utca 43. szám. 
No. 120—1926. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott községi elöljáróság köz-

hírré teszi, hogy a Martinus (Homo-
ródszentmárton) község tulajdonát ké-
pező 3 szoba, 2 ivóhelyiségből álló 
korcsma ház 1926 évi juIius hó 15-iké-
tői nyilvános árverésen a legtöbbet 
ígérőnek 3 évi időtartamra bérbe 
adatik. 

Kikiáltási ár évi bér 15.000 leu. 
Az árverés napja a községházá-

nál 1926 évi má jus hó 13-án d. 
e. 10 ó rakor . 

Feltételek a körjegyzői irodában 
megtekinthetők. 

Martinus 1926 április 17. 
Gáspár 

notar. 

A Homoród vidékén fenyvesek  alatt, 
jó levegőjű helyen fekvő,  kerttel és 
mellékhelyiségekkel biró egy szoba-
konyhából álló ház, bútorzattal és 
f e l s z e r e l é s s e l  s z a b a d k é z b ő l 

E L A D Ó . 
Nyugdíjas családnak vagy nyaralónak 
igen alkalmas. Cím; a kiadóban. 

Hirdetmény. 
Alulirt hatóság közhírré teszi, 

hogy az 1.917—1918 évben a háború 
alatt kiadott 100 leusok, a melyeknek 
a száma 1—42 és A—F. betűkkel van 
ellátva, folyó  évi junius hó 1 ig van-
nak forgalomban,  s azután nem fogad-
tatnak el. 

Odorheiu la 12. Aprilie 1926. 
Lakatos 

sef  de birou. 

„FORD" személyautó 
üzemképes állapotban 45.000 
leuért eladó. Megtekinthető: 

Barkóczy Garage Odorheiu. 
egy teljesen jó Karban 
leVS KeríKpír,  nj gtttn-
miKKal is minden tar-

tozóval. Cin: a Kiadóhivatalban. 
m 

íz ország bármely risztté «állatok szewilyszilíitást atftMal:  ifj. Barţoczy Albert. 

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

. A . n g o l t e á k b a n n a g y v á l a s z t é k : . 



Kivá ló s zakér te l emmel összeválogatott csodaszép és legjobb minőségű bel- és külföldi  valódi 
gyapjúszövetek férfiruhákra,  kabátokra, úgyszintén kiválóan alkalmas női kabátokra is. — Kész 
rag lánok , e söböpenyeh , britses , s t r u k s nsulrâgok nagy választékban és feltűnő  olcsón. Kötött 
mellények, sapkák, nyakkendők, harisnyák stb. Seps iszentgyörgyi férf i -ruha-szőtteseb.  Mindenféle 

kelengye sitfonok  S()|lGr(]*f6l8 bráSSÓÍ SZÖVötök gyári áron. Mindenféle  bélésáruk kitűnő minőségben. 

L Ö Z B X j ü z l e t é b e n , Z B u J L R e g . F e r d i n á n d . 2 5 . ( v . K o s s u t h - u . ) 

Megérkeztek! 
m . Á . v . 

cséplőkre 
rendeléseket 

már most veszünk 
; előjegyzésbe két évi részlet-

fizetés  mellett. Szállítunk 
azonkívül motorokat, 

lokomobilokat, 
tractorokat 

stb. stb. 
„ d é p v á s á r " 

Brassó, Kapu-utca 43. 
PuMcaţinne de licitaţie. 

Se scoate la licitaţie aproviziona-
rea pietrişului £pe următoarele şosele 
judeţene din judeţul Odorheiu: 

1. 560 ms pietriş pe şos. jud. Baia-
Homorod—Martinuş km. 0—16. 3, va-
loarea după deviz eBte lei:  140200. 

2. 1308 pietriş pe ŞDS. jud. Mic-
falău—Baraolt—Agostin  km. 17. 360— 
21.650 val. după deviz lei:  72200. 

3. 140 m. c. pietriş pe şos. jud. 
Varhisş-Baraolt km- 0 - 3 , 844 valoa-
rea eBte lei:  45 400. 

4. 330 m. c. pietriş pe şos. jud. 
Vlăhiţa—Jimbor km. 22—23, 390 va-
loarea este lei:  72.250. 

5. 390 m. c. pietriş pe şos. jud. 
Oţeni—Orăşeni km. 0—18, 540 valoa-
rea este lei:  97 200. 

6. 170 m. c. pietrfş  pe şos. jud. 
Pauleni—Drauşeni km. 0—8 valoarea 
este Zei - 93 500. 

7. 600 m. c. pietriş pe şos. jud. 
Bisericani—Cristur km. 0—18. 600 
valoarea este lei:  134.960. 

8. 430 m. c. pietriş pe şos. jud. 
Geoagiu—Atid km. 0—12 valoarea 
eBte lei:  96.275. 

9. 680 m. c. pietriş pa şos. jud. 
Bezidul-nou—Corund km. 0—28, 5 va-
loarea^este lei:  186 600. 

10. 490 m. c. pietriş pe şos. jud. 
Balauşeriu—Sărata km. 0—700. 31 va-
loarea este lei:  178.  330. 

Licitaţiunea se va ţine îa localul 
Frefecturei  din Odorheiu, în ziua de 
2 Junie 1926 ora zece a. m. 

Dnii concurenţii pot lua informa-
ţiuci pentru condiţii, dela serviciul de 
Poduri şi Şosele al judeţului Odorheiu, 
în orele de serviciu. 

Supra oferte  nu se primes. 

No. 205—1926. 

Hirdetmény. 
Alulírott községi elöljáróság köz-

hírré teszi, hogy a Jimbor—Székely-
zsombor községi mümalom létesítése, 
turbina szállítása és villanyvilágítás 
berendezésére vonatkozó árlejtés nem 
május 25-éD, hanem 1926 május hó 
26-án d. u. 2 órakor lesz megtartva a 
már közzétett feltételek  mellett. 

Jimbor, 1926 Ápr. 25 én. 
Mihályi Béla 

kjegyző. 

Judecătoria ocului secţia c. f. 
No. 903—1925 cf. 
Extract din publicaţiune de licitaţie. 

Ia cererea de executare făcută  de 
urmăritoarei Fundurile comunei bise-
riceşti rom. cath. din Odorheiu contra 
urmăritului, Dázsy Balázs Judecătoria 
a ordonat licitaţiunea din nou îa baza 
supraofertei  asupra imobilului înscris 
îa cf.  a comunei Odorheiu din circum-
scripţia judecâioriei ocolului Odorheiu, 
nrui protocolului cf.  1104 No. de ord. 
A127. Nr. top. 1293/1 (arator) în-
scris pe numele lui Dézsy Balázs cu 
preţul de strigare de 3850 lei, mai de 
parte asupra porţiunei de 1/2 parte 
înscris pe numele lui Dézsy Balázs 
din imobilele cuprinse îa prot cf. 
Nr. 145, 174, şi 1819 a oraşului 
Odorheiu Nr. de ord. A f  21> 
22, A t 2, 3, şi A t 1 Nr. top. 933/1 
casa de lemne No. tcp. 933/2 (curtea) 
No. top. 932 (casa cu coturi) No. top. 
933/3 (Curtea) şi No. top. 933/4 in-
trare cu preţul de strigare de 
122,100 Lai, Total 125950 Lei pentru 
încasarea creanţei de 45000 Lei capi-
tal şi accesori precum şi pentru în-
casarea creanţei de 10827 Lei capi-
tal şi accesorii a avocatului Dr. 
Nagy Lajos, creanţei de 3000 cap. şi 
acc. a avocaţilor Dr. Vass Lajos şi Dr. 
Ráduly István din Odorheiu, creacţei 
de 2000 Lei capital şi acc. a avocatu-
lui Dr, Nagy Lajos dom. în Odorheiu, 
creanţei de 19000 lei c&pital si acc. a 
lui Ilonka Sándor senior dom. î a Satu 
Mare, creanţei de 60584 Lei capital 
şi acc. a lui Szöllősi Samu, dom. îa 
Odorheiu, creanţei de 46308 şi 40000 
Lei capital şi acc. a soţiei lui Koncz 
Ármin născ. Helsinger Klotild dom. îa 
Odorheiu, pentru 45000 şi 25000 Lei 
capital şi acc. a soţiei lui Nagy Ele-
mér Băac. Lintzy Margit, dom. îa 
Odorheiu, pentru 10000 şi 10000 Lei 
capital şi acc. alui Tamás Lijos dom. 
în Odorneiu, precum şi pentru crean-
ţei de 10362 Lei 50 b. capital şi acc. 
alui Spilmann Áron, dom. îa Odorheiu. 

Licitaţiunea se va ţine îa ziua de 
19, luna Maiu, anul 1926 ora 10, îa lo-
calul oficial  al cf.  str. Principesa. Eli-
sabsta No. 2, usa 40. 

Imobilele ce vor fi  licitate nu pot 
fi  vândute pa un preţ mai mic de cât 
cel de strigare. 

Cei cari doresc să liciteze sunt 
datori eă depoziteze la delegatul ju-
decătoreso 10°/o din preţul de strigare 
drept garanţie, în numerar sau îa efecte 
de eauţie socotite după cursul fixat  îa 
§ 42 legea LX. 1881, eau să predeia 
aceluiaşi delegat chitanţa constatând 
depunerea, judecătoreşte, prealabilă a 
garasţtei şi eă semneze cond:ţiunile de 
licitaţ e (§ 147, 150. 170, legea LX. 
1881 : § 21 legea LX. 1908). 

Dacă nimeni nu oferă  mai mult, 
cel care a oferit  pentru imobil un preţ 
mai urcat de cât cel de strigare este 
dator fă  întregească imediat garacţia 
— fixată  comform  procentului preţului 
de strigare — la aceiaşi parte procen-
tuală a preţului ce a oferit.  (§ 25. XLI. 
1908). 

Dată în Odorheiu 11. Apr. 1926. 
Dr . Szabó mp. sef.  judecător. 

Pentru conform.:  B a r t h a p. grefier. 

Elegáns férfi-,  női- és 
gyermekcipők min* 
denféle  divatos fa* 
ionban, úgyszintén 
e g y s z e r ű b b á r u k 

'készen és rendelés 
után, legjobb anyagból és legjutá* 
nyosabb árakon Orbán, Hagy és 
• Tamás Volt üzlethelyiségében • 

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

Taxi. 1 Személyautó-fuvarozást  vál-
lalok bárhová, kényelmes 
= kiszolgálással 

Szabó István 
sofför 

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

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

ról kérjen ingyen árjegyzéket. 

I D E A L - Ş i s r 

hölgyfodrászat. 
Értesítjük az igen tisztelt közönséget, 
^ hogy Bul. Re*. Ferdinánd (Kossuth u.) 
6 szám alatt Bándi ékszerész mellett 
a mai kornak megfelelően  felszerelt 

hölgyfodrászati  szalont 
ttUlimifiM^ 
nyitottunk, hol e szakmába vágó összes 
munkákat a legkényesebb izlés szerint 
elsőrendű személyzettel végeztetünk. 
Hajvágások a legújabb divat szerint, 
hajmosás villanyos szárítással, óndolálás, 
fésülés,  hajfestés  minden spinben. Férfi 
és nöi utcai parókát és minden más 

hajmunkát szakszerűen készítünk. 
— ManikürözéB éB pedikürözés — 

Szíves pártfogást  kérnek: 
György Viktor és Nagy Ferenc. 

Részletfizetés!  Ügynök dijaztatik! 

Z E I S T O - I E X J J E R E M I Á S 
Gheorgheni-GyergyőszentmiklóB, Calea Reg. Ferdinánd (Vasut-u) 33. 

S z á l l i t : 

ETERNIT-pala-tetőket 
diszes kivitelben, a legolcsóbb árban, 
több évi jótállás mellett. Régi tetők át-
fedésére  rendkívül alkalmas, Az Eternit 
:: könnyű, tü*-, jég- és viharálló. :: 

Legjobb varrógépek, kerékpárok, hang-
szerek és alkatrészek legolcsóbb be-

• szerzési forrása. 

reszere varre szabászati tanfolyamok 

H a l l ó » Á p r i l i s 3 0 - i g 101 árkedvezmény. H a l l ó , á p r i l i s 3 Q - i g 

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

, üzemünket mindjárt a maximális termelésre beállíthassuk. ================== 
1 M P I E C - ü . l ö n á r k e d v e z m é n y t i s z t v i s e l ő k n e k ! T f â f 

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

Kész terveket készséggel bemutatunk. 

Nóvák Dávid & Comp. Prima fabrica  de cărămidă şi ţiglă cu putere mechanică 
Első géptégla és cserépgyár Odorheiu. 


