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- Megjelenik minden vasárnap. ===== 

Még élénk 
emlékezetünkben van, hogy a községi 
választásokat megelőzőleg városunkban 
néhány ember kezdeményezésére meg-
alakult egy magát előbb demokratának, 
majd polgári demokratának, végül egye-
sült ellenzékinek nevezett párt, amely 
kezdetben csekély győzelmi esélyekkel, 
de a folytonos  agitáció által megerő-
södve, elég eredménnyel vette föl  a 
a hercot a megejtett választás alkal-
mival. Akkor az úgynevezett „ellen-
zék" magyar vezetőinek sokszor sze-
mükre vetettük, miképpen lehetséges 
az, hogy a magyar párttal szemben 
foglalnak  magyar létükre álláBt ? A fe-
lelet rövid volt, nem politikai célzat-
ból történt az egész szervezkedés, ha-
nem csupán a város élére akarnak a 
liberális elemtől teljeBen ment, de egy-
ben minden politikától mentesített ta-
nácsot alkotni, s mert a magyar párt 
a 4 éven át csak gyászt és csalódást 
okozott liberális uralommal lepaktált 
— ók, az „ellenzékiek" ezen az uíon 
nem követbetik a pártot, s pusztán a 
községi választások idejére szervezked-
nek. 

A községi választások már rég le-
jártak, a pur.fikáló  munka is kezdetét 
vette, s ha nem ért véget, de még el 
sem aludt, a megválasztott tanács sorsa 
az „ellenzék" jóvoltából még ma is 
bizonytalan, s igy van is tanácsunk s 
még sincs tanácsunk. 

De nem is erről van szó! A ha-
talom mindenesetre mérlegeli az ellen-
zék felebbezésében  felhozott  való, vagy 
valótlan állításokat és bölcs belátása sze-
rint fog  Ítélkezni, b az Ítélkezésbe 
mindannyiunknak bele kell nyugodnunk. 

Ám a kérdés ma más! Ma már 
politikát üz az úgynevezett „egyesült 
ellenzék" és pedig az Országos Ma-
gyar Párttal szemben ellenzéki politi-
kát. Ez az, a mi ma értthetetlenebb 
mindennél. HiBzen, ha a, románság az 
„Országos Magyar Párt" és -az Ave-
rescu-kormány között létrejött meg-
egyezés folytán  összeállított lista ellen 
uj jelölteket állit, az teljesen érthető 
és természetes, de hogy magyarok le 
gyenek ezen párt vezérei,'* illetve alve-
zérei, ezt már, engedjenek meg az igen 
tiszteit, még ma is ellenzékit játszó 
magyar urak, igazin nem értjük 1 Hi-
szen jó volt a községi választások előtt 
a liberális rezsim elleni gyűlölet vesz-
szőparipájára felkapva,  a híveket to-
borozni, de ma mi a kifogás  ? Avagy 
már — még működésűk megkezdése 
előtt — gyűlöltek lettek Averescuék is ? 

Vagy talán arra vagyunk itélve, 
szerencsétlen, romániai magyar kisebb-
ség, hogy hordozva a helyzetünkkel 
jiro súlyos keresztet, még egymásnak 
is ellenségei legyünk? 

Ma-e vagy holnap, de mindenesetre 
a legrövidebb idő alatt eldűl, hogy faj-
testvéreink, magyarok ebben az ujabb 
ellenzéki mozgalomban vesznek-e részt, 
mert ha részt vennének, akkor ámitás 
és hazugság volt eddigi állításuk, hogy 
a községi választásoknál teljesen poli-
tikamentes volt állásfoglalásuk. 

Ha magyarok is lennének az „el-
lenzéki" mozgalom élén? 

A szerencsétlen régi Lengyelor-
szág törvényhozói képviselete nem tu-
dott egy üdvös haiározatott hozni, 
mert egy elhangzott vétó elég volt arra 
hogy a tárgyalt indítványból határozat 
ne lehessen. Egyik követ minden sza-
vazatnál nemmel szavazott, B igy az 
egéBz munka egy ember dőre és bár-
gyú gondolkozása miatt oknélküli, ered-
ménytelen volt. . 

A mikor a Romániához szakadt 

magyarság egyeteme ujabb s talán már 
elmondhatjuk : a liberálisokkal kötött 
szerződésnél kedvezőbb egyezséget kö-
tött a kormánnyal, amikor igazán re-
mélhetjük, hogy hét év után a mi éle-
tünk sem lesz folytonos*  tojástánc a le-
hetetlennél-lehetetlenebb helyzetekben, 
— lehet most magyar ember, a ki 
mást akarhat, mint amit akar a ma-
gyarság egyeteme? Lehetnek oly köny-
nyelmüek és bűnös gondolkozásuak, 
akik saját fajuk  ellen törve, a magyar-
ság egyeteme ellen síkra , szállnak ? 
Kérdezzük ezt, pedig ugy látszik, van-
nak, akik merő cinizmusból, feltűnés  -
vágyból, egyéni érdekük előtérbe to-
lása érdekeben ma is ellenünk, a ma-
gyarság ellen dolgoznak. Ujjal tudnánk 
azokra mutatni, a kik feledve  mindent, 
idegen érdekek szolgálatába adták el 
magukat, akiknek ajkán gúnyos mosoly 
jelenik meg, ha a magyar pártot em-
legetik. 

Ezekkel a gyászmagyarokkal mi 
leszámolunk, mert nem érdemel kímé-
letet -magyar, ki a magyarság ellen van, 
de Bzólanunk kell azokhoz, akiknek se-
gítségére e gyászmagyarok számítanak. 
Szólunk az okosan gondolkozó magyar 
testvéreinkhez 1 

Ne hallgassatok tovább e gyász-
magyarok szavára, testvéreink 1 Vigyorgó 
arcukon, sunyi szemeik nézésében az 
ördög vigyorog felétek,  a hová lépnek, 
elhervad lábuk nyomán a virág, kihal 
ez élet. Ezek az emberek nem a mi 
testvéreink, ezek a mi halálos ellensé-
geink. Házaitokba térnek ? — ebru 
daljátok ki! Szólnak hozzátok ?— dugjá-
tok be füleiteket.  VesBük meg ezeket, 
legyenek idegenek előttünk, mintha 
soha hirt sem hallottunk volna róluk. 
Közösítsük ki magunk közül, a ne is-
merjük el, hogy magyar anya hajolt 
bölcsőjük fölé,  magyar altató dalt du-
dorászván fejük  felett,  ámitás állításuk, 
hogy ők magyarok, dehogy azok, — 
sehonnaik, semmirekellők! 

Hallgassatok sziveitek dobogására, 
magyar testvéreink, a bolondságoknak 
ideje lejárt, nekünk, mint egy ember-
nek kell síkra szállanuk jogaink kiví-
vása érdekében, s e jog kivívása nem 
a további ellenzékieskedésben, hanem 
a Magyar Párt határozatának és pa-
rancsának teljesitésével lesz elérhető 
csupán. 

Föl a szivekkel, hadd mutassuk 
meg azoknak, akiket illet, hogy mi ma-
gyarok, ha kell, tudunk, két millión, de 
egy ésszel gondolkodni. V—ó. 

A mi képviselő- és 
szenátorjeloltjeink. 

Az Országos Magyar Párt udvar-
helymegyei tagozata április 30 án dél-
után a képviselő- éB szenátorjelöltek 
listáját beadta a helybeli törvényszék-
hez. Miután az egyesült ellenzék is 
erőteljesebbnek látszó akciót kezd, 
megütve a nagydobot, hogy jelőlő lis-
táján munkások és harisnyás székely-
emberek fognak  szerepelni jelöltekként 
B ezek lesznek a vármegye igazi jelölt-
jei, szükségesnek tartjuk néhány szó-
ban, különösen vidéki olvasóinkkal is-
mertetni, hogy kik azok a férfiak,  ki-
ket a Magyar Párt központja érdemes-
nek tartott arra, hogy az erdélyi ma-
gyarság-parlamenti képviseletét reá-
juk bízza, különös vonatkozásban vár-
megyénkkel. 

Gróf  Bethlen György dr. az 
Országos Magyar Párt ezidei el-
nöke s vezető pártjának megyénkbeli 
képviselőjelölti listáján. Széles látó-
körű, magas műveltségű, erős jellemű 
közéleti férfi.  Ha meggondoljuk, hogy 
a romániai összes politikai pártok fe-

szült figyelemmel  kisérib, mekkora erőt 
képvisel a vezér személye köré csopor-
tosuló magyarság, ez elég kell, hogy 
legyen ahoz, hogy a lista sorsát el-
döntse, mert itt nem arról van csak 
szó, hogy Bethlen képviselő legyen-e, 
hanem sokkal nagyobb, általánosabb 
jelentőségű kérdésről: az ő listájának 
fölényes  győzelme a kisebbségi ma-
gyarság életképességének fokmérője 

Sebesi János dr. és Laar Ferenc 
ref.  lelkész személye is teljes garancia 
arra, hogy képviselőink a mi érdekein-
ket  fogják  képviselni. Laár Ferencet 
önzetlensége, kiváló szónoki képessé-
gei és a román nyelv tökéletes bírása 
valósággal arra predesztinálták, hogy 
fajának  szószólója legyen. Sebesi Já-
nos drt nem keli bemutatnunk senki-
nek se, Bzéleskörű közigazgatási isme-
retei, jogvégzettsége és mérnöki diplo-
mája, valamint élettapasztalatai a leg-
jobb ajánló levelek kell, hogy legye-
nek mindenki előtt. Vármegyéje föld-
jét minden zugában, lakosságát szinte 
személy szerint ismeri. 

A lista negyedik jelöltje Nic. Lupu 
Costaki. Róla azt tudjuk, hogy előkelő 
román férfi,  aki a kisebbségekkel szem-
ben megértő és jóindulatu magatartást 
követel minden téren. Egyébként, a 
mi szintén biztató körülmény, népszerű 
preiectusunknak unokatestvére s a na-
pokban ide érkezik, hogy a vármegye 
közönségét megismerje. 

a szenátori listán Sz. Sz&káts Pé-
ter mellett, kit Udvarhelyvármegye 
magyarságának bizalma emelt a tago-
zati elnöki székbe, Molnár Kálmán pá 
pai praelátus neve szerepel. Neves, köz-
becsülésnek örvendő személyektől nyert 
információink  szerint, kiváló képességű 
férfi  s e mellett a román nyelvet tö-
kéletesen beszéli. 

A Magyar Párt központja a jelö-
lések megejtésénéí minden más szem-
pont felett  arra törekedett, hogy olyan 
személyeket delegáljon a parlamentbe, 
kik önzetlenül, lelkiismeretes munká-
val szolgálták a kisebbségi magyarság 
ügyét a múltban, s kiknek személye 
teljes garancia arra, hogy a zászlót, 
mit kezükbe adunk, diadalra fogják 
vinni, B biztosítani fogják  utódaink 
számára az uj haza határain belül a 
szabad érvényesülést. 

Möst, amikor minden cselekedetünk 
történelmünknek egy lánczszeme, erő-
sek legyünk. Ne üljünk fel  hangzatos 
jelszavakba burkolt ígérgetéseknek, 
mert igaz és biztos csak az, mit mi 
biztosítunk önmagunknak. Ezért, ha a 
mi speciális kisebbségi érdekeinkkel 
szemben más látszólagos érdekeket 
akarnak ránk erőszakolni, nyilt hom-
lokkal utasítsuk vissza. Ha a székely-
ség a múltban helyesen tudta megítélni 
érdekeit, itélje meg most is nyilt BZÍV-
vel, józan ésszel és Önzetlenül, tartson 
ki becsülettel vezérei mellett. 

Egyébként a Magyar Pár vezető-
sége 15 ikén d. e. fél  10 órára váro-
sunkba, d. u. 3 órára Szék elykeresz-
túr ra hivott össze népgyűlést, mely 
előreláthatólag nagyon lelkes és népes 
lesz. Ez alkalommal fejti  ki gróf  Beth-
len György dr. országos pártelnök ÍB 
politikai programmját, munkatervét. 

Bizonyára minden igazi székely 
ott lesz, hogy meghallgassa őt és ér-
demes jelölttársait! 

A kötelező himlőoltások f. 
hó 13, 14, 15 én délelőtt 10—12-ig 
lesznek a városházán. Aki gyermekét 
otthon akarja beoltatni, 13 íkáig érte-
sitt! e Böhm dr. városi orvost. 

Az udvarhelyi őszi kiállítás 
és mintavásár. 

A székelyudvarhelyi összes ipar-
társulatok és a kereskedőtársulat, Ud-
varhely városa szellemi vezetőinek tá-
mogatásával egy nagy ipari, iparművé-
szeti és házi-ipari kiállítás és kereske-
delmi minta vásár létrehozását határoz-
ták el, amely 1926 szeptember hó kö-
zepén lesz megtartva Székelyudvarhe-
lyen, s 8 napon át lesz nyitva a nagy-
közönség részére. 

Ugyanezen időben az Udvarhely-
megyei Gazdasági Egyesület egy a me-
zőgazdaság minden ágazatát felölelő 
mezőgazdasági és állatkiállitást fog 
rendezni. 

Minthogy ugyanekkor az udvar-
helyi kulturegyesületek szinielőadásai 
és hangversenyei fogják  a közönséget 
szórakoztatni, s a kereskedők által 
rendezendő díjazással egybekötött ki-
rakatverseny is vonzani fogja  a láto-
gatókat, kétségtelen, hogy a kiállítást 
nemcsak az egész udvarhelymegyei kö-
zönség, hanem a szomszédos és távoli 
megyék közönsége is látogatni fogja. 
Ez annál is inkább remélhető, mivel 
az összes ipartestülelek, ipar és keres-
kedelmi kamarák, s az egész ország 
sajtójának figyelmét  fel  fogjuk  hívni 
erre a kiállításra, amely csak Udvar-
helyvármegye területéről gyűjtvén 
össze a kiállítás anyagát, hivatva lesz 
az egész ország érdeklődő közönsége 
előtt Udvarbelyvármegye természeti 
kincsekben való bőségét, a megye több 
évszázados múlttal biró s magas szín-
vonalú iparát és kereskedelmét, a spe-
ciális és országszerte hires székely 
iparművészeti és háziipari termékeket, 
s a megye magas fejlettségű  állatte-
nyésztését és mezőgazdaságát bemu-. 
tatni s ujabb összeköttetések és piacok 
létesítésével a megye iparának keres-
kedelmének és mezőgazdaságának a 
fellendülését  elősegíteni. 

Fölösleges talán hangsúlyoznunk, 
hogy a megye területén levő minden 
iparosnak és kereskedőnek nemcsak 
érdeke, de erkölcsi kötelessége is, hogy 
már most, avagy kellő időben készitBe 
el a kiállítandó tárgyakat, s hagy min-
dent elkövessen, hogy szakmája minél 
szebben és minél teljesebben legyen 
képviselve. 

Ami pedig a megye területén szét-
szórva levő iparművészeti és háziipari 
tárgyak összegyűjtését illeti, a közsé-
gek éB falvak  vezetőihez : a papokhoz, 
tanítókhoz, jegyzőkhöz, köziégi elöljá-
rókhoz, a földbirtokosokhoz  s általában 
a vidéki intelligenciához fordulunk, 
kérve őket, hogy tudassák velünk, hogy 
községük területén milyen iparművé-
szeti és háziipari cikkek találhatók, s 
hogy segítségünkre legyenek azok ösz-
szegyüjtésénél és kiállításánál, hogy 
minél szebben legyen bemutatva az or-
szágszerte hireB székely iparművészet 
és székely háziipar. Tudjuk, hogy sok 
fáradsággal  és utánjárással járó szol-
gáltatást kérünk ezzel a vidéki intel-
ligenciától, de hiszen mindúyájan tud-
juk, hogy igazi nagy eredményt csak 
közös erővel, közös fáradozással  és 
egyetértő munkával lehet elérni. 

A kiállítás előkészítése és a ren-
dezési munkák teljesítése céljából a 
kiállítás rendező bizottsága a követ-
kező osztályokba van beosztva: 

1., eköki osztály, 2. Baj tó-, 
propaganda, és reklimosztály, 3. 
épitőiparosztily (asztalos, lakatos, kő-
műves, bádogos, ács, szobafestő,  má-
zoló), 4. bőripari osztály (csizmadia, 
cipész, szíjgyártó), 5. ruházati ipar-
osztály és kozmetika (szabó, nőiszabó, 
fehérnemükészitő,  kalapos, takács, fod-



rász, gyógyszer, drogueria), 6. jármű-
iparosztály (kerekes, kovács, szatler), 
7. bőrkikészitőosztály (tímár, szűcs, kor-
doványoa), 8. élelmiBzerosztály (mé-
száros, hentes, bodega, vendéglő, cuk-
rász, pék, Bzeszgyár), 9. kő- és agyag-
iparosztály (kőfaragó,  fazekas),  10. 
vegyes iparosztály (egyéb, fennebb  fel 
nem sorolt iparágak), 11. kereske-
delmi osztály, 12. iparművészeti és 
házi ipari osztály. 

Az elnöki osztályhoz tartozó meg-
keresések Voszka István dr. Odor-
heiu—Székelyudvarhely (ügyészség) cim • 
zendók. 

A 2—12 alatt felsorolt  osztályok-
hoz intézendő megkeresések cime : Ki 
állitásrendesöség  Odorheiu  —Székelyud  • 
varhely  Könyvnyomda  B. T. 

Kérjük azonban az érdeklődőket, 
hogy a levél címzésében azt az ose-
tályt  is jelöljék  meg, amelyhez  a levél-
leli  megkeresés  tartozik,  hogy a meg-
keresés minél gyorsabban legyen elin-
tézhető. 

A biállitást illető részletesebb fel-
világosítást a sajtó, valamint egy ké-
BŐbbi körlevél utján fogjuk  közölni. 

Ismételten kérjük az összes 
hatóságokat, a sajtót, az érdekelteket 
éa az érdeklődőket, hogy nehéz mun-
kánkban minél hathatósabban támo-
gatni szíveskedjenek, s különösen kér-
jük a községek szellemi vezetőit, hogy 
e körlevelünk megfelelő  módon való 
közlésével, buzdító éa lelkesítő szóval 
hassanak oda, hogy községük minden 
iparosa b minden kereskedője vegyen 
részt a kiállításon és hogy minél több 
székely iparművészeti és háziipari 
tárgy legyen bejelentve, hogy a szép 
és nemescélu kiállítás minél hatalma-
sabb és sikeresebb legyen. 

A kiállítás rendezősége. 
Tompa  László  Voszka  István  dr. 

titkár. elnök. 

Id. br. Daniel Lajos. 

Május 10-ikének, 
az egyesülés ünnepének megülésére 
városunkban is szorgalmasan folynak 
az előkészületek. % 

A nap lefolyása  — az eddigi ter-
vekből megállapíthatólag — a kővet-
kező lesz: 

Délelőtt a szokásos katonai kivo-
nulás, istentiszteletek után, a várme-
gyeháza előtt diszelvonulás lesz. En-
nek lefolyása  után a prefec'us  neje, 
G-hica hercegnő, a kórházban tesz lá-
togatást, s ott a betegek közt ciga-
rettát, csokoládét, a más apróságot 
fog  kiosztani. Közben az iskolákban 
alkalmi ünnepségek lesznek. 

D. u. 3 órai kezdettel Spataru 
prefectus  védnöksége alatt a kollégi-
umkertben népünnepély lesz, katona-
zene mellett. Ezen különböző verse-
nyekkel (futás,  gerelydobás) stb. részt 
vesznek a középiskolák növendékei. 
Ugyanők football-játékban  is mérkőzni 
fognak,  egy a prefectus  által adomá-
nyozott szép játék labdáért. Ugyancsak 
a prefectus  adományából lesz még több 
nyereménytárgy is. Az ünnepségen 
meg fog  jelenni a prefectus  neje is, 
ezzel is dokumentálván, hogy meny-
nyire osztozni kiván, társadalmi kü-
lönbség nélkül, minden közéleti meg-
mozdultban. Egyszerű kedvessége, 
természetessége — mint mindenütt 
ahol megismerték — bizonyára el fog 
oszlatni irányában minden tartózko-
dást, ami a múltkori estély alkalmá-
val — egy sajnálatosai! téves híresz-
telés folytán  — egyesek részéről mu-
tatkozott. 

Az ünnepnapot este 10 órakor a 
vármegyeháza nagy termében rende 
zendő táncestély, büffével,  fogja  bere 
keszteni. Erre külön meghívót fognak 
kibocsátani. 

Különben hatósági rendeletre a 
házak hétfőn  korán reggeltől kezdve, 
jó állapotban levő zászlókkal, fel-
lobogózandók s este 9 órakor, mikor 
fályáB  menet lesz, az ablakok kivilá 
gitandók. _______ 

A Filharmónikus Társaság 
felkéri  minden működő tagját, vala-
mint a „Ripp van Winkle" daljáték 
szóló szerepeinek alakítóit, hogy 10 én, 
hétfőn  este 8 órakor a próbateremben 
feltétlenül  jelenjenek meg a már elő • 
készített sepsiszentgyörgyi vendégsze-
repléssel járó utazás és elszállásolás 
módozatainak megbeszélése végett. A 
zenekar tagjai hozzák magukkal hang-
Bzereiket. 

A vargyasi Danielek ősi kriptájá-
nak síri csöndjét május elseje délután-
, án kis időre némi mozgalom zavarta 
meg. A kripta-ajtó felnyílt  és nagy 
gyászoló tömeg kíséretében őseihez 
tért id. báró Daniel Lajos. A minden-
napi élet komoly föladatai  és a törté-
nelmi fordulatok  szeBzélyeB útvesztői 
közepette különböző módon ítélték meg 
érdekes alakját, széleskörű tevékeny-
ségét, de aki őt közelről ismerte, min-
den körülmények között tisztelettel kel-
et meghajolnia a nagy lelki jóság előtt, 

mely őt annyira jellemezte. Főképpen 
erről szeretnék egyet-mást elmondani. 

Azt mindenki tudja, hogy élete 
egnagyobb részében gazdálkodott, 8 

hogy milyen kitűnő jó gazda volt. Azt 
is tudjuk, hogy üdvarhelyvármegye 
tárvényhatóságának állandóan tagja, 
egy időben országgyűlési képviselő volt 
8 az unitáriusok egyházának kormány-
zásában Bzava igen súlyosan esett lat 
3a sok időn keresztül. Családi össze-
íöttetései, személyes tekintélye folytán 
hosszú időn át sok ügynek a helyes 
elintézése, sok egyén érvényesülése az 
ő közbenjárásával volt kapcsolatos. 
Másrészt azonban befolyását  sohasem 
használta fel  ellenfeleinek,  rosszakarói-
nak üldözésére. Egy alkalommal a régi 
vármegyei gyűlésen egyik ellenzéki 
férfiú  meg nem érdemelt kritikában 
részesítette a vezetőséget s egy pár 
oldalvágást Dániel Lajosnak is jutta-
tott. Egyik bizottsági tag egy kisBé 
erősen, de a támadásnak megfelelő  stí-
lusban utasította vissza a támadást. 
Daniel nem volt megelégedve a párt-
jabeli védelmével; magánbeszélgetés 
közben kifejezte,  hogy mások tegyenek 
akármit, ő csak nobel eszközökkel akar 
harcolni. 

S most eljutottunk ahhoz & pont-
hoz, a melyen a közélet porondján küz-
dőknek figyelmébe  ajánlhatjuk az em-
beri nagyság igazi stigmáját: az a leg-
nagyobb győzelem, midőn az ember ön-
magát győzi le. Báró Daniel Lajos 80* 
ha senkin nem állott bosszút, senkinek 
sem ártott, senkit Bem üldözött. Szinte 
hihetetlenül hangzik a mai világban. 

Aki hozzáfordult:  napszámos, 
gazda, ur és szolga mindig tárt ajtó-
kat talált és ő mindig megtette min-
denkiért, amit csak lehetett. Azokat 
cseppet sem szerette, akik a demokra-
tikus eszmékből komédiát csináltak, 
akik üvöltötték a felforgatást  előidéző 
jelszókat, ő maga azonban népének 
igazi jóakarója volt; olyan, akire a de-
mokrata jelszót a leghatározottabban 
alkalmazhatjuk, midőn a kérdést a 
maga nemes komolyságában fogjuk  föl. 

Mintegy másfél  évtizeddel ezelőtt 
egészsége, amely előbb sziklaszilárdnak 
látszott, megrendült volt. Gondos, mér-
tékletes éleiének volt betudható, hogy 
a 70 évet megérhette és ugy érhette 
meg, hogy a közügyebben is legtöbb-
ször tevékeny részt vehetett. 

Akik a vargyasi nagy temetésen 
megjelenhettünk, mélabús szivvel bu-
csuztunk el a mult idők nagy esemé-
nyeinek egy értékes tanujától és mun-
kás alakjától. Lelkének főjellemvoná-
sai: a jóság, türelem, megbocsátás, 
alkotó munkára való folytonos  törek-
vés, sokáig megmentik nevét a fele-
déstől 1 B . P. 

Aranylakodalom. Nagy Bene-
dek András és neje Dakó Zsuzsánna 
Homoródujfaluban  április hó 25 én 
családi és baráti körben megünnepel-
ték házasságkötésük ötvenedik évfor-
dulóját. A derék házaspár még jó erő-
ben éa egészségben van s az egyház-
község számára 3000 leu alapítványt 
is tett. AZ ünnepélynek egyik neveze-
tes pontja Boros György dr. unitárius 
püspökhelyettes szép levele, aki osz-
tálytársa volt a székelykereszturi gim-
náziumban Benedeknek. Kedves éa meg-
ható volt egy másik régi osztálytárs-
nak : Sándor Gergely kénosi lelkésznek 
megáldó beszéde, aki jelen volt az ün-
nepségen. Nagy Benedek András nem-
csak Homoródujfaluban,  hanem az 
egész megyében is nagy tiszteletnek 
örvend, egyházközségének 16 éven át 
volt lelkiismeretes és odaadó gondnoka 
8 egy izben a megyei törvényhatóság-
nak "is bizottsági tagja volt. Isten él-
tesse még sokáig a derék házaspárt 1 

SPORT. 
Hargita-STV. 6:2 (1:2). 
A Hargita vasárnap az ismert kö-

rülményeknél fogva  egy erősen tarta* 
lékolt csapattal kényszerült kiállani a 
STV ellea. Eanek tudható be, hogy ez 
az össze nem szokott 11 ember először 
nagyon bizonytalanul mozgott a pályán, 
B csak a II. félidőben  talált önmagára, 
mikor is egymásután § golt lőtt s ez-
zel a 6:2 es végeredményt beállította. 

A mérkőzést most is kis számú 
közönség nézte végig. Jó bíró volt Se-
bess. 

Vasárnap és hétfőn  a Hargita Bras-
sóban játszik a BMTE. és CFR. ellen 
bajnoki mérkőzést. 

H Í R E K. 
Májas 8. 

Uj mérnök. Örvendetes hírt 
kaptunk Budapestről. Városunk szü 
lőttje, ifj.  Spanyár Pál, a helyi róm. 
kath. főgimn.  hasonnevű rajztanárá-
nak fia,  — a ki néhány évvel ezelőtt 
itt jelesen tette le az érettségi vizs-
gálatot — a budapesti műegyetemen 
április' végén vegyészmérnöki diplomát 
szerzett s minthogy vízBgáját kitünte-
téssel tette le, a magyar kormány öt 
azonnal műegyetemi tanársegéddé ne-
vezte ki. A törekvő fiatalembernek  és 
szüleinek őszinte szivvel gratulálunk 1 

A Magyar Párt jelöltjei a mult 
vasárnap több községben programm-
beszédet mondottak. A jelölteket és a 
kíséretükben megjelent vezetőférfiakat 
mindenütt nagy lelkesedéssel fogadták. 
A beszédeket nagy figyelemmel  hallgat-
ták. Az általános nagy lelkesedésből 
következtetve biztosra vehető, hogy 
vármegyénk magyarsága a május 25-
iki választáson teljesen egységesen 
fog  a szavazó urnákhoz járulni és a 
magyar párt jelöltjeinek győzelmét 
diadalra vinni. 

Május elsejét a szervezett mun-
kásság a szokásos hangulatban ünne-
pelte meg. Azonban az idő esős volta 
miatt a tervezett kirándulás elmaradt, 
8 így mindössze a vendéglők zárt he-
lyiségeiben volt kénytelen a dolgozó 
munkásság e jelentős napot megünne-
pelni. A bőripari munkások a délelőtt 
folyamán  saját helyiségükben gyűltek 
össze, hol a nap jelentőségét méltatták. 

A hosszantartó télből nagy 
reményekkel néztünk a rügyfakasztó 
május elé: — azonban nagy csalódás 
érts mindazokat, kik vagyontalanságuk 
miatt saját keresetükre vannak utalva, 
mert a drágaság s a pénztelenség ép 
pan a május jövetelével zuhant a sze-
gény népre. Gazdasági krízis, a leu 
rohamos esése, 8 a folyton  emelkedő 
drágaság élesen kiált bele a májusi 
hangulatba. Érzi ezt kereskedő, fo 
gyasztó egyaránt, mely előbbinél a leu 
rohamos esése következtében előállott 
a hitelbeszüntetés, 8 így kénytelenek 
voltak ők is bizonyos megszorításokat 
léptetni életbe a hitelbe vásárló közön-
Béggel szemben. Azonkívül jönnek a 
választások, az izgalmak, a bizonyta-
lanság, a perlekedés, veszekedés. Érős 
idegzete legyen annak, aki mindeze-
ket ki tudja birni. Ha tehát mindezt 
átgondoljuk és összegezzük, szomorúan 
kell megállapítanunk, hogy május elseje 
nem sok örömet hozott az emberi-
ségnek ! (—) 

Színházi hir. Még csak néhány 
hét és városunk Bzinházlátogató kö-
zönsége a legszebb történelmi darabok 
egyikét fogja  élvezhetni kedvelt mű-
kedvelőinek összhangzatos, sima játé-
kában. Az Árva László király c. Her-
ceg-darab próbái az elmúlt héten meg 
kezdődtek és Nagy Elemér tanár ren 
dezésében naponként nagy hozzáké-
szüléssel folynak  a ref.  kollégium épü-
letében. A szereplők éa rendezők ko-
moly, lelkiismeretes munkájából Ítélve 
a junius 5, 6 és 7 én rendezendő elő 
adás (mult számunkban tévedésből má 
jus 5, 6, 7 volt irva) minden tekintet 
ben méltó lesz, ugy az ünnepelt iró 
nagy nevéhez, mint az előadást ren 
daző református  kollégium dicső mult 
jához. 

A székelykereszturi (május hó 
29, 30 iki) véndiáktalálkozó meghívói 
a napokban mennek szét mindenfelé. 
Bővebb közlemény a jövő számban. 

Halálozás.  Csiseér  Gáborné 
Tankó Gizella április 28 ikán, Kápol-
násfalu  községben, 40 éves korában el-
hunyt. Kiterjedt, tekintélyes rokonság 
gyászolja. 

Hirdetmény a választásról. 
Bilciurescu törvényszéki elnök, mint a 
vármegyei választási iroda elnöke az 
uj választójogi törvény alapján vár-
megyénket 11 választási körletre osz-
totta s a községeknek körletenkinti 
)eoaztását, valamint a választásokra 
vonatkozó tudnivalókat román-magyar 
nyelvű hirdetmény utján közzétette. 
A hirdetmény részletesebb ismertetése 
;övő számunkban. 

A választói igazolványok 
kiadása a közzétett hirdetményben 
megállapított sorrendben máju311—15. 
között lesz a járásbíróságnál. Erre is-
mételten figyelmeztetjük  polgártársain-
kat. 

Az őszi ipar kiállítást rendező 
bizottság vasárnap, 2-ikán Voszka Ist-
ván dr. elnöklete alatt ujabb nép 98 
ülést tartott. Megbeszélték egy széle-
sebb körű propaganda kifejtését,  mely-
ről a külön felhívás  ad b5 felvilágosí-
tást. Az egyes ipari szakcsoportok a 
maguk körében szintén nagy tevékeny-
séget fejtenek  ki az előkészületek vég-
zésében. 

A leánykongregáció ünne-
pélye. A felnőtt  leányok Mária kon-
gregációja ez évi működésében sok val-
lásos öntudatról tett bizonyságot, s 
ugy befelé,  mint kifelé  eredményes 
munkát fejtett  ki. Mielőtt munkaévét 
lefejezné,  visszapillantás gyanánt, Má-
ria hónapjában Mária tiszteletére ün-
nepélyt rendez, hogy annál kedvesebb 
emlékek maradjanak vissza, ugy a ta-
gok, mint a kongregáeió ünnepélyeit 
átogató nagy közönség lelkében. A 
iongregáció eddigi ünnepélyeinek ní-
vója előre is biztosítja a közönséget 
ez ujabb ünnepély sikeréről. Prog-
rammpontjai ugy vannak összeválo-
gatva, hogy a szükséges összeköttessék 
a haszonnal: amig szórakozunk: tanul-
unk is 1 Az ünnepély középpontját há-
rom élőkép fogja  képezni a boldogsá-
gos Szűz életéből, ugy válogatva össze, 
hogy ez minél közelebb álljon a mi 
életünkhöz. A zenét a nagy népszerű-
ségnek örvendő Kias—Zirug vonósné-
gyes fogja  adni. Közben a lányok ének-
kara Schuberttől, Csokonaitól ad elő 
dalokat, melyek közé szövődik Sik 
Sándor: A Mesterrel c. gyönyörű köl-
teményét, melyet Pillich Janka szaval. 
A demokratikus elveket megvalósítani 
nem tudó női tipust Kabdebó Annus 
mutatja be, A demokratikus hölgy c. 
monológ keretében. Az ünnepi beszé-
det P. Boros Fortunát dr. tartja Az 
életeszmények sorvadása cimen. Az 
ünnepély máj. 13 án, azaz áldozócsü-
törtökön este fél  9 órai kezdettel lesz 
a róm. kath. főgimnázium  tornacsarno-
kában, tetszés szerinti belépő díjjal. 

Nyilvános köszönet. A refor-
mátus egyház iskola bizottsága ezen-
nel hálás köszönetét nyilvánitja dr. 
Gönczi Gáborné úrnőnek azon nemes 
tettéért, hogy dr. Váró Gézáné halála 
alkalmából, koszorú megváltás cimén 
600 laut adományozott az iskola cél-
jaira. Az iskola bizottság. (Térszüke 
miatt a mult számunkból kimaradt 
közlemény.) 

A leu esése valósággal pánik-
szerű ijedelmet okozott országszerte, 
mert most érte el a legalacsonyabb 
160 aB kurzust. Amint a jelek mutat-
ják, a leu kurzusának lenyomása mes-
terséges politikai machináció ered-
ménye; a liberálisok az uj kormányt 
okolják a leu eséséért, ez pedig, min-
den valószínűség szerint: több joggal, 
a liberálisok után maradt örökségnek 
tekinti ezt az ujabb nyomorúságot is. 
Reméljük, hogy a kormány erős kéz-
zel fog  véget vetni a valuta-spekulán-
sok kalózkodásának is s megtanit min-
denkit arra, hogy az ország pénzének 
értékét büntetlenül senki Bem ronthatja 
le. Lapzártakor nyert értesüléseink 
szerint a leu kurzusa emelkedő ten-
denciájú. i 

Hitelmegszüntetés. A helybeli 
divat- és rövidáru kereskedők a sú-
lyos pénzügyi viszonyok miatt elhatá-
rozták, hogy a hitelezést mindenkire 
nézve beszüntetik és kérik t. vevői-
ket, hogy tartozásaikat a kellemetlen-
Bégek kikerülése végett minél előbb 
kifizetni  szíveskedjenek. A kereskedők 
ez elhatározásukat sajnálattal hozzák 
t. vevőik tudomására, de a hitelezést 
velük szemben is beszüntették a gyá-



Tosok és nagykereskedők, s igy kény-
telenek szintén hasonlóképpen csele-
kedni. 

Kongregációi tagavatás. A 
róm. feath.  főgimnázium  ifjúságának 
Mária-kongregáeiója folyó  hó 9 én, va-
sárnap d. e. a pleb. templomban az 
ünnepélyes szt. mise után tagavatást 
tart, melyet Pál István pápai prelátus 
ur végez. Ugyané nap este 8 órakor 
a gimnázium tornatermében ünnepélyt 
rendez az ifjúság  az alábbi műsorral: 
1. Nyitány. Játsza az ifjúsági  zenekar. 
2. „Az utolsó sor" Vâradi Antaltól. 
Szavalja Erdélyi András VII. oszt. tan. 
3. Vadászdal. Énekli: a gimnázium 
énekkara. 4. Ünnepi beszéd. Tartja: 
Frölich Ottó igazgató. 5. „Éji-látoga-
tás" Gyulai Páltól. Melódráma. Sza-
valja: Biró Lajos VIII. oszt. tan., ki-
séri Korek László VII. oszt. tan. 6. 
Ének. Az ifjúsági  énekkartól. 7. Mo-
nológ. Előadja: Dimény Imre VII. 
oszt. tan. 8. Zene. Belépti dij tetszés 
szerint. Az érdeklődőket ez uton hív-
ja meg a kongregáció vezetősége. 

A marhahús kilóját 32, a bor-
júhúsét 34 leuban állapította meg leg-
utóbbi ülésében a városi állandó ta-
nács. Ezt a mészárosok kérése foly-
tán teljesíteni kellett, mert az élő ál-
latok ára ujabban jelentékenyen emel-
kedett. A próbavágást anyagi fedezet 
hiányában, b egyéb nehézségek miatt 
mellőzték. 

Körtvilyfáy  János Imre 16-iki 
szavalóestélye iránt nagy az érdek-
lődés, jeléül annak, hogy van itt fo-
gékonyság a komolyabb irodalmi és 
művészi törekvések iránt is, habár 
azok szerénységgel párosulnak. Kört-
vélyfáy  részletesebb méltatására a jö-
vő héten visszatérünk. 

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

Orgonassentelő ünnepélyt 
tart a ref.  kollégium május 9-én vasár-
nap délután 5 órakor az intézet ima-
termében a következő programmal: 1. 
gyülekezet éneke. 2. Ima a „RiuUldo"-
ból, zenekari kísérettel énekli az ifj. 
énekkar. 3. Alkalmi beszédet mond 
Biró Sándor vallástanár. 4. Gsokonai-
•Lavotta: A reményhez. Énekli a Szé-
kely Dalegylet. 5. Tompa Mihály: A 
gyülekezetben c. költeményét szavalja 
Bak Péter 7. o. tanuló. 6. Részlet 
Haydn: Teremtés oratóriumából. Zeneki-
sérettel énekli a ref.  leány- éB a kollé 
giumi ifj.  énekkar. Az intézet orgoná-
ját, mely a háborús viszonyok alatt 
annyira tönkrement, hogy úgyszólván 
csak a váza maradt meg, Einschenk 
"Károly, brassói orgonakészitő mester 
javította ki a szerződéses feltételeken 
jóval túlmenő áldozatos munkával és 
hálás köszönetet érdemlő szivességgel. 
A közönségnek meleg érdeklődését 
hivjuk fel  erre az ünnepélyre azért is, 
mert egyházi estélyeinken és más kul-
turális előadások alkalmával is ren-
delkezésre áll az orgona 8 a javítás 
költségeinek fedezésénél  az önkéntes 
adományok nagyon is számításba vé-
tettek. Egyébként a belépti dij tet-
szés szerinti. 

A kadicsfalvi  róm. kath. 
népszövetség ifj.  tagozata f.  hó 2-án 
este az iskola helyiségében gazdag és 
változatos müsoru estélyt rendezett, 
melynek keretében az ifjúsági  ének-
kar nép- és egyházi dalokkal szerepelt, 
mindkét nembeli ifjúság  pedig magán 
és párosjeleneteket é3 válogatott köl-
teményeket adott elő. Ugy az énekkar 
tagjai, mint az egyes szereplők dere-
kasan állották meg a helyüket, ami 
gondos vezetésről tanúskodott. Az es-
tély rendezésében, az énekszámok, 
magán és páros jelenetek, színdara-
bok betanítása körül Hajdú Árpád 
kántortanító fejtett  ki fáradhatatlan 
tevékenységet. A sikerült estély ren-
dezőinek és szereplőinek . Biró Lajos 
tanár, népszövetségi titkár mondott 
meleg köszönetet, majd pedig a híve-
ket a vallásos kötelmek teljesítésére, 
az Urasztaláboz való minél gyakoribb 
járulásra buzdította, hogy a székely-
ség vallásossága megint a régi fény-
ben ragyogjon. 

x Május hó 6 én a plébánia-
templom és Str. Regele Chrol (Br. 
Orbán Balázs utca) közötti útvonalon 
elveszett egy ezüst aői barkötőóra. 
Becsületes megtalálót kérjük, jelent-
kezzék kiadóhivatalunkban. 

Beretvás pasztilla a legmakacsabb fejfájást  is elmulasztja. 
Cáfolat.  A „Hargita" május 6-iki 

számában közölt Solomon féle  nyilat-
kozattal kapcsolatban — hogy a szer-
vezett tanítók az ellenzék részére meg 
vannak nyerve — kijelentjük, hogy a 
vármegyei tanítóegyesület ijpolitikával 
nem foglalkozik.  Az elnökség-

Templomi hangverseny. A 
helybeli ref.  templom a f.  hó 2 ikán 
rendezett hangverseay alkalmára tel-
jesen megtelt, a társadalom minden 
rétegéből — nemzetiségi és felekezeti 
különbség nélkül — megjelent nagy 
közönséggel. Forró Gézáué művészi 
tudással, átérzetten előadott szavalata, 
Kiss Elek meleg hegedüjátéka, Pál 
Gyula drné csengően szárnyaló szép 
éneke, a filharmonikusok  vonósnégyese 
által szépen előadott klasszikus zene-
szám, a templomi vegyeskar, valamint 
különösen a Székely Dalegylet meg-
kapó erejű, lendületes éneklése mind 
igen nívós pontjai az értékes műsor-
nak. A terjedelemre nézve legjelenté-
kenyebb pont Szotyori Lajos alsóráko-
si lelkész, jeles szónok előadása volt, 
ki hol humorral, hol találó komoly-
sággal sok igazat mondott mai társa-
dalmunk nőiről 8 azoknak az egyházi 
és társadalmi életben való igazi hiva-
tásáról. 

Homoródfürdő  iránt, mely ju-
nius elsején megnyílik, mindenfelöl 
nagyon sokan érdeklődnek. Ez java-
részben Pluhár Gábor tavalyi jól be-
vált fürdőigazgatóságának  is köszön-
hető. A fürdői  viszonyokkal és újítá-
sokkal a jövő héten foglalkozunk. 

x Versenytárgyalás hidépi-
tés ügyében. A Ministerul Lucrări-
lor Publice Direcţiunea Generală Po-
duri şi Şosele versenytárgyalást hirde-
tett a Héjjasfalva—Csikgyimesi  uton 
46—47 km. közti, 123 számú hid új-
raépítésének biztosítására, folyó  évi 
május hó 15 én d. e. 121/2 órára; 
150.000 leu összeggel. A lícitáció Bu-
cureştiben a Direcţiunea Generală Po-
duri şi Şosele-n01 és az odorheiui ál-
lamépitészeti hivatalnál fog  tartatni, 
hol a feltételek  megtudhatók. 

A bethlenfalvi  halálosvégü 
báli verekedés. Mult év augusztu-
sában részletesen ismertettük azt a 
tragikus végű báli verekedést, mely 
Hadnagy Lajos, Hadnagy István éa 
Nistor János bethlenfalvi  legények kö-
zött történt s Nistor János halálával 
végződött. A mult hét csütörtökjén és 
szombatján, valamint ma, 8 án tartotta 
meg a törvéayszék ez ügyben a bűn-
ügyi főtárgyalás*.  A hosszadalmas éB 
egymásnak ellentmondó tanúvallomá-
sok, az orvosszakértők, Voszka dr. 
vádbeszédének és Constantinescu ügy-
véd ^védőbeszédének meghallgatása 
után a törvényszék Bilciurescu—Milea 
tanácsa ítélethozatalra vonult vissza, 
azonban lapzártáig az Ítéletet még-nem 
hirdették ki. A tanúvallomások alap-
ján Voszka dr." ügyész a Hadnagy-
testvéreknek szándékos emberölés bün-
tette miatt való elítélését kérte, s az 
ítélet valószínűleg a két Hadnagy-test-
vér néhány évi elzárását fogja  ki-
mondani. 

Kiadó: a Könyvnyomda Részvénytársaság 
Odorheiu—Székely udvarhely 

Mm Á . V . 
cséplőkre 

rendeléseket 
már most veszünk 

előjegyzésbe két évi részlet-
fizetés  mellett. Szállítunk 

azonkívül motorokat, 
lokomobilokat, 

tractorokat 
stb. stb. 

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

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

No. 398—1926 ex. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul executor judec, prin 

aceasta publică că îa baza deciziunii 
Nr. 2584 şi Nr. G. II. 2720—1925 
a judecătoriei de Ocol din Cristur îa 
favorul  reclamantului Dr. Elekes Do-
mokos repr. prin advocatul contra pent-
ru îcicaaarea creanţei de 10.000 Lei 
şi accesorii se fixează  termen de lici-
taţie pe 20 Maiu 1926 orele 8 la faţa 
locului îa Cristur unde se vor vinde 
prin licitaţiune publică judiciară boi, 
vaci în valoare de^40000 lei. In caz de 
ne voie şi sub preţul de estimare. 

Preteuziunea care e de încassat 
face  10.000 L. capital, dobâazile cu 10% 
Bocotind din 5 Oct. 1925 iar spesele 
până acum staverite de 3292 Lai. 

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 ordo-
nată şi în favorul  acestora îa senzul 
art. LX. 1881 §. 192. 

Odorheiu îa 28 Aprilie 1926. 
D n b b portărel. 

Primaria comunei Satul-mic. 
No. 37—1926. 

Hirdetmény. 
Satul-mia (Kecsethisfalud)  község korcs-

májának bérbeadása a képviselőválasztások 
miatt 1926 május hó 17-én hétfőn  d. u. 1 óra-
kor fog  megtartatni. 

Satul-mic, 1926 április 29-én. 
Notar: Finta. 

Értesítés. 
Tisztelettel értesítem a nagyér-
demű közönséget, hogy a Dobrai 
és Ferencz társaságból közös 
megegyezéssel barátságosan ki-
léptem. Egyben kérem igen tisz-
telt vevőimet, hogy az egyeló're 
saját házamba, Str. Miron Costin 
(FeM Tó-ntca) 7 sz. alá helye-
zett műhelyemben épp oly biza-
lommal keressenek fel,  mint 
azelőtt. Biztosítom az eddig is 
tapasztalt pontos és lelkiisme-
= retes kiszolgálásról. = 

Tistelettel: 
F e r e n c z M Ó 2 s e s 

cipész. 
Kész  cipők  kaphatók!  Olcsó árak! 

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 6 . 
Nyugdijai) családnak vagy nyaralónak 
igen alkalmas. Cim: a kiadóban. 

Invitare. 
Cooperativă de credit din OJorheiu ca 

membru al Alién ţii Cooperativelor de Econo-
mie şi Credit îu local cooperativei va ţinea la 
9 Malii 1926 la orele 3 

adunare generale ordinară, 
la care invităm membrii îa sensul §-lui 28. 
al statutelor ctt aceea, că în ctx  dacă membrii 
aceştia nu se vor prezenta în ziua 16 Maia 
a. c. Ia orele 3 pm. se va ţinea tot acolo 
o nouă adunare generală, care va decide pespre 
obiectele puse la ordinea zilei, fără  considerare 
la numărul presentilor. 

Ordinea de zi : 
1. Fetractarea raporturilor succesului comer-

cial anului 1925 supravegherea raţiunilor 
anuale finale  şi darea descărcării. 

2. Fixarea bilanţului pe anul 1926. 
3. Dispoziţiuni despre venitul curat. 
4. Eventuale propuneri. 

Direcţiunea. 
Meghívó. 

A székelyudvarhelyi hitelszövetkezet mint 
a Gazdasági és Hitelszövetkezetek Szövetsé-
gének tagja 1926 évi május hö 9-én 
d. u. 3 órakor a szövetkezet üzlethelyiségében 

rendes közgyűlést 
tart, melyre a tagokat &z alapszabályok 28. 
§ a értelmébtn azzal hivjuk meg, hogy ameny-
nyiben ezen a tagok határozatképes számban 
nem jelennének meg, ugy f.  évi május 16-án 
d. u. 3 órakor ugyanazon helyen ujabb köz. 
gyűlést fogunk  tartani, mely a napirendre fel-
vett tárgyakban a megjelentek számára való 
tekintet nélkül, jogérvényesen határoz. , 

Nap irend: 
1. Az 1925 évi üzleteredményről szóló jelen-

tések tárgyalása, az évi zárszámadások meg-
vizsgálása és a felmentvény  megadása. 

2. Az 1925. évi mérleg megállapítása.., 
3. Tiszta jövedelemről való rendelkezés. 
4. Netaláni indítványok. 

Odorheiu—Székelyüdvarhely, 1926 máj. 4. 
Az igazgatóság. 

Elegáns férfi-,  női- és 
gyermekcipők min* 
denféle  divatos fa  * 
zonban, 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, J^agy és 
B Tamás volt üzlethelyiségében M 

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

F I » f i n  F e l i c e n i (Felsőboldog-
falva  Udvarhelym.) 

községben 4 kövü vízimalom, 6 hold 
príma réti kaszáló a malom mel-
lett és 6 hold erdővel. Értekezni 
lehet Putnoky Mártonnál Odorheiu 
Str. Principesa Mária 17 szám. 

Gépkocsi-vezetö(sofför) 
t a n f o l y a m o t nyitunk 
május 20-án, amelyen hölgyek is 
részt vehetnek; 20 tanítványnál a 
vizsga Udvarhelyt lesz. A tanfolyam 
vezetői: Nader mérnök és Barkó-
czy mechanikus. — Bővebb felvilá-
gositást ad: Ifj.  Barkóczy Albert Bul. 
Regele Ferdinánd (Kossuth-utca) 22. 
Ugyanott  lehet  beiratkozni  is. 



Megérkeztek! 
Kiváló szakérte lemmel összeválogatott csodaszép és legjobb minőségű bel- és külföldi  valódi 
gyapjúszövetek férfiruhákra,-  babátokra, úgyszintén kiválóan alkalmas női kabátokra is. — Kész 
rag lánok, esököpenyek, britses, s t rnks nadrágok nagy választékban és feltűnő  olcsón. Kötött 

_ mellények, sapkák, nyakkendők, harisnyák stb. Sepsiszentgyörgyi férfi-rnha-szöttesek.  Mindenféle 

>DOk Scherg-féle brassói szövetek gyári áron. — Mindenféle b^mk kitűnő minőségben. — 
LÖBL "JEt.  üzletében, BuL Tles.  Ferdinánd 25_ (v. Kossuth-ii.) 

Heghívó. 
A Könyvnyoiflfla  R.-T. OflorlieiH 

». évi május hó 24>én d . e. 11 
Arakor saját üzlethelyiségében 

rendkívüli közgyűlést Extract din publicaţiune de licitaţie. 

Egy hálószoba-garnitúra és egy 
pianinó eladó Cim a kiadóban. 

Judecătoria Odorheiu sec{ia c. f. 
No. 39-1926 cf. 

tart, 
melyre a t. részvényeseket ezennel meghívja. 

Térgysorozat : 
1. Határozathozatal az alaptőke felemelése  és 

az ezzel kapcsolatos alapezabálymódositás 
tárgyában. 

2. Esetleges indítványok tárgyalása, melyek a 
közgyűlés előtt két nappal az igazgatóság-
nak írásban bejelentendők. 

A közgyűlésen résztvenni kívánó részvér 
nyesek tartoznak részvényeiket legkésőbb a 
közgyűlés kezdetéig u Könyvnyomda R.-T. 
irodájában, elismervény ellenében letenni. 

Odorheiu, 1926 május 8. 
Az igazgatóság. 

Megnyí lt 
a sé ta té r i k ioszk . 

Állandóan kaphatók: hűsítő italok, 
málnaszörp, limonádé, sütemények, fris-
sen csapolt sör, finom  asztali borok. 
Abonáns, napi kosztos vendégeket elfo-
gadok. Vállalom tirsas vacsorák és 
összejövetelek pontos kiszol-
= gálását. = = = 

Saját rendezésű fleikec  estélyekről 
repülőgépről szétszórandó röplapokkal 
ftgom  értesíteni a n. é. közönséget. 

Szíves pártfogást  kér: 

Nagy Albert vendéglős. 

i 

No. 408—926 port. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin aceasta 

publică, că în baza deriziunii No. G. 
409—1926 a judecătoriei da ocol Odor-
heiu în favorea  urmăritorului Soc. Co-
mercială An. a Agriculturilor repr. 
prin advocatul Dr. Vass şi Riduly 
pentru incassarea creat ţei de 21857 Lei 
şi acc. se fixează  termen de licitaţie 
pe ziua de 26 Maiu 1926 ora 15 
la faţa  locului în comuna Odorheiu 
unde se vor vinde prin licitaţîune publică 
judiciară o cassa de fier  şi diferite  ma-
şini îa valoare 64000 Lei. ID caz de 
nevoie şi sub preţul de estimare. 

Fretenziunea care e de incassat face 
21875 lei capital, dobâazile cu 14% 
socotind din 9 Maiu 1925 iar spesele 
până acum staverite de 2481 lei. 

întrucât mobilele cari ajung la li-
cicit&ţie ar fi  fost  execvate şi de alţii 
şi act stia şi ar fi  câştigat dreptul de 
accperire licitaţia prezentă este ordo-
nată şi în favorul  aceBtora îa sénzul 
art. LX.: 1881, § 192. 

Odorheiu la 3 Maiu 1926. 
A. Székely portărel. 

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

Barkóczy-garage Odorheiu. 

In cauaa de executare făcută  de 
urmăritorului Löriccz Lőrincz contra 
urmăritului, Boncz Lajos, judecătoria a 
ordonat licitaţiuaea îa baza art. 144, 
146 şi 147 dia legea IX dia 1881 
asupra imobilelor icscrise îa cf.  a co-
munei Doboeni din circumscripţia jude-
că oriei ocolului Odorheiu, Nrul proto-
colului cf.  268, No. de ord. A t 1 Nr. 
top. 1115 (arator) cupreţul de strigare 
de 2000 lei, Nr. de ord. A f  2 Nr. top. 
1158, (făiaţ̂ )  cu preţul de strigare de 
1000 Lei, Nr. de ord. A f  7 No. top. 
6378 (arator) cu preţul de strigare de 
1500 lei, Nr. de ord. A f  9 Nr. top. 
2314/2/2 (păşune) cu preţul de strigare 
de 1000 lei, Nr. de ord. A f  11 No. 
top. 3243/2 şi 3244/2 (fanaţi)  cu pre-
ţul de strigare de 1000 lei, No. de ord. 
A 12 f  Nr. top. 4336 (arator) cu preţul 
de strigare de 1000 lei, mai de parte 
asupra'porţiunei de 12/36 parte din 
imobilului inscris pe numele iui Bonz 
Lajos cuprins in prot. cf.  Nr. 962 a 
comunei Doboeni sub Nr. de ord. A f  1 
Nr. top. 4589 (arator) cu preţul de stri-
gare de 2000 lei, Total 9500 lei. Pentru 
incassarea creanţei de 1340 lei capital 
şi accesorii precum şi pentru incassa-
rea creanţei de 500 iei, capital şi ac-
cesorii a văd lui Toaeo Zsigmond că?c 
Dobai Anna, dom. în Doboeni şi pentru 
incassarea creanţei de 3000 lei capital 
şi accesorii alui Szász Péter dom. îa 
Tăietura. 

Fiind intabulat dreptul de uzu-
fruct  viager asupra imobilelor suprisă 
la licite ţia îa favoarea  lui Boncz Lajos 
gub Nr, serial C. 5 şi C. 3. licitaţie 
se va ordocă, că prin licitaţie drepturi 
de uzurfruct  viager intabulat nu se 
sting. 

Licitaţiunea se va ţine în ziua de 
2, luna Iunie, anul 1926 ora 10, la casa 
comunală a comunei Doboeni. 

Imobilele ce vor fi  licitate nu pot 
fi  vâcdute pe un preţ mai mic de cât 
două treimi din preţul de strigare. 

Cei cari doresc şă liciteze sunt 
datori iă depoziteze la delegatul ju-
decătoresc 10°/o din preţul de strigare 
drept garas ţie, în numerar sau în efecte 
de catiţie socotite după cursul fixat  îa 
§ 42 legea LX. 1881, eau Băpredeia-
aceluiaşi delegat chitanţa constatând 
depunerea, judecătoreşte, prealabilă a 
garanţiei şi să semneze condiţiunilede' 
licitaţie (§ 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 întregească imediat gararţia 
— fixată  comform  procentului preţului 
de strigare — la aceiaşi parte procen-
tuală a preţului ce a oferit.  (§ 25. XLI. 
1908). 

Odorheiu la 8 Ianuarie 1926. 
Dr . Szabó mp. sef.  judecător. 

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

'Építkezők és házigazdák figyelmébe 
A nyugati nagy művelt államokban már általános az a felfo-

gás, hogy semmi sem teszi kedvesebbé, vonzóbbá a lakást, mint a 
szobák művészies és ízléses festése. 

Épp azért bátrak vagyunk a város és az egész vármegye n. é. 
közönségének a figyelmét  felhívni  arra, hogy a külföldről  a legmo-
dernebb és legizléses«bb szobafestő-mintákat  sikerült beszereznünk, 
s hogy minden a szoba- és templomfestészet,  butorfestés  és fényezés 
(lakkozás) íerén felmerülS  munkát nemcsak a legizlésesebben, de a 
legolcsóbban is felvállalunk  és lelkiismeretesen teljesítünk. 
Nagyobb építési  vállalatnál árkedvezmény. - Tisztviselőknek 
= = = = = : külön árkedvezmény. = = = = = = = = = = = 
Egyetlen egy Bzobának a kifestésénél  is bárki meggyőződhetik arról, hogy mi mű-

vészies, ízléses, lelkiismeretes és mindezek dacára is olcsó munkát végzünk. 

G r e g e r é s B o d e n d o p f e p 
szobafestők  és mázolók. 

Bulevard Regele Ferdinánd (Kossu'h-utca) 29. szám. 

Eladók több asztal, szék, 
ágyak, egy 8 

személyes kocsi, egy könnyű uj kocsi 
a Szejkefürdőn. 

A Str. Regele Carol (Orbán Balázs-
utca) 92 sz. alatti téglaépület kő-, 
tégla- és faanyaga  ELADÓ. Érte-
kezni a fenti  szám alatt a háztu-
1ni ; " Ţ'1 lajdonossal lehet. z = z = : 

Valódi tiszta 

J U H-S A J T 
kapható: 

ifi. Szabó Gábor tibódi 
= = gazdaságában. 
Kilónhémt Jelenleg 3 5 L . 
FfklcrtrivIia  vasalónőt magas 

1 ClMirUIld fizetés  me l l e t t 
azonnali belépésre keres SCH H I T Z kelmefestő. 

Homoród Klimatikus Gyógyfürdő 
június 1-től nyitva. 

Fanyves ózondús levegő, vaBas ásványvíz, a vérszegénység, 
idegesség, az emésztési és légzŐ-szervek renyhe működése 

ellen páratlan hatású, melegfürdője  kitűnő ezivbajosöknak, 
cauzban és köszvénybea szenvedőknek. -

Bútorozott szobák 60—80 leuig naponta; melegfürdő 
30 leu, a vendéglőben hatóságilag megállapított árak. Odor-
heiu és Homorődtürdő között napi autóbuszjárat. 

Miadennemü felvilágosítással  szolgál a fíirdőigazgatóság. 
Szobák csak Írásban foglalhatók  le, miért kéretnek t. állandó 
vendégeink, hogy a kik a tavalyi szobákat, vagy ujabbat is 
megtartani óhajtják, szíveskedjenek erről a fürdőigazgató  ságot 
mielőbb értesíteni. 
Junius hóban a szobák é s fürdődijaknál 

— árkedvezmény. " 

P L Ü H Á R G Á B O R JHft. 

H a l l ó , á p r i l i s 3 0 - i g 10% árkedvezmény. H a l l ó , á p r i l i s S O - i g 
Az Első géptégla- és cserépgyár ajánl régi és uj méretű falazó  géptéglát, hódfarkú  és hornyolt tetőfedő  cserepet a 
legjobb kivitelben. — Tégla- és cserépszállitásra már most fogadunk  el megrendeléseket, hogy a n; é. közönséget 
idejében kielégíthessük. — Kedvező olcsó árakat adunk azoknak, kik április 30-ig megrendelésüket megteszik, hogy 

üzemünket mindjárt a maximális termelésre beállíthassuk. 
K ü l ö n á rkedvezmény t isztviselőknek! 

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


