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14. sa. 

A vármegyei tanács rendes 
őszi közgyűlése. 

Jodál Gábor dr. a vármegyei ta-
nács elnöke, a prefectussal  történt 
megbeszélés alapján, f.  hó ekejére hívta 
össze a vármegyei tanácsot, hogy a 
megyét érintő, megoldásra váró kérdé-
sek megvitathatók legyenek. 

Az üléBt d. e. 10 órakor nyitotta 
meg Jodál dr. elnök, Cristea delegált 
profectus  jelenlétében. Az uj prefectus 
napirend előtti felszólalásában  tervei-
nek megvalósításához a megyei tanács 
támogatását kéri. A legmagasabb köz-
igazgatási tisztviselők legutóbb tartott 
megbeszélésén az a tény is szóvátéte-
tett, hogy vármegyénk közigazgatása, 
mely a múltban elsőrendű volt, most 
sok kivánni valót hagy maga után. 
Goga és Bucşan miniszterek határozott 
kívánságára jött ide, hogy jó közigaz 
gatást teremtsen s eredményes, komoly 
munkát végezzen. Frogrammként a 
megye telefonhálózatának  kibővítését 
és az utak megjavítását tűzte ki. Te-
lefon  nélkül jó közigazgatást csinálni, 
utak nélkül gazdasági életet javitani 
nem lehet. 

A prefectus  felszólalása  után meg-
kezdődik a napirend tárgyalása. A 
vármegyei állandó választmány tag-
jainak és a tanács jegyzőjének havi 
2000 leu fizetést  állapitott meg, a ta-
nács tagjai napidijaként pedig 250 leut. 
A községi és megyei gazdálkodás ellen-
őrzésének hatékonyabbá tétele céljából 
a megyei tanács kérelmezi a Bzámve-
vők létszámának 3 uj számvevővel 
való emelését. Ugrón Ákos, a gazdas. 
biz. előadója olcsó kamatú és bekebe-
lezhető külföldi  kölcsönök szerzését és 
a nemzeti bank visszleszámitolási hite-
lének a kisebbségi pénzintézetekre való 
intenzivebb kiterjesztését sürgető ké 
résnek a minisztériumhoz való felter-
jesztését javasolts, mely javaslatait a 
tanács rövid hozzászólások után elfO 
gadta. A vármegyénkben létesítendő 
magyar tannyelvű főldmives  iskola lé-
tesítése tárgyában tett javaslata azon-
ban már nagy; és hosszadalmas vitát 
idézett elő. Mărgineau tanfelügyelő 
szerint, az állam magyar nyelvű isko 
lát nem létesithet, mert ez a közokta-
tási törvénnyel ellenkeznék. A megyei 
tanács e tárgyban hozott határozata 
kimondja, hogy a magyarnyelvű föld-
mivesiskola létesítését a vármegye. 
gazdaBági viszonyainak javítása érde 
kében szükségesnek tartja, 8 ez iskola 
létesítése érdekében akciót is kezd. A 
községek apaállattartására vonatkozóan 
az a felfogás  diadalmaskodott, hogy 
több kisebb község egy apaállatot ÍB 
tarthat. A méhészet ÍB támogatásra 
szorul, itt is elméleti méhészeti okta-
tás volna szükségeB. Az erdei legelte-
téB és a lomblevelű fákból  álló erdők 
kitermelési biztositéka kérdésében Ele 

keB Dénes dr. előadó valÓBágos tanul-
mányt olvas fel  a megyei tanácsnak 
és az ezen kérdések megoldása céljából 
tett javaslata mellett, az üzemtervek-
nek hivatalból való elkészítése érde 
kében is felir  a megyei tanács a kor-
mányhoz. 

Az ipari kereskedelmi kérdésekkel 
kapcsolatban, a kisipar védelme érde-
kében a kontárok szigorú ellenőrzését 
javasolja a tanács, Petre Bálint taná-
CB08 pedig a kisiparnak olcsó kölcsön-
nel való ellátása érdekében emel szót. 
Az állami utak megjavításának meg-
tárgyalása és azon javaslat letárgya-
lása után, hogy az ipari és kereske-
delmi adók 3—3 évre állapíttassanak 
meg, a felekezeti  tsnitók államsegélye 
ügyének tárgyalása és a 14°/, os kul-

turadóból a felekezeti  iskoláknak való 
juttatás kérdése újra nagyobb vitát 
provokált, azonban a tanács többsége 
ezen kérdésekre vonatkozóan is ugy 
határozott, hogy felirattal  fordul  a 
kormányhoz, mivel a felekezeti  tanítók-
nak járó segély jövő évben csak abban 
az ésetben lesz folyósítható,  ha az 
állami költségvetés összeállításakor 
megfelelő  előirányzat beállításáról gon-
doskodás történik. 

Mezei Ödön dr. magyar nyelvű 
bábák épzőtanfolyamok  létesítésére tett 
javaslatot és megsürgette a várme-
gyei főorvos  kinevezését, kinek a vár-
megyei tanácsban is helyet kell fog-
lalnia. A két napig tartó gyűlésen 
megjelent vármegyei tanácsosok azzal 
a meggyőződéssel távoztak el, bogy 
megkezdődött a komoly muoka és az 
alkotások ideje, s a vármegyei tanács 
sok, megyénket érintő kérdést iog köz 
megnyugvásra elintézni. 

Lett fény  és igazság. 
Aki a királynak vagy felséges  ne-

jének nevével visszaél, nem lehet oly 
magas polcon, hogy onnan meteorként 
le ne tűnjön. Az illoyalitás vádjával 
szemben közölt Emlékiratomat  a kö 
vetkezőkkel zártam be: 

„Ha  valaki  i&oyúiíást  lövetett  d, 
ae nem a magyar parlamenti  férfiak 
között  és  nem a Magyar  Pártban  kere-
sendő.  Kiderül  majd,  hogy ki volt. 
Nyugodtan  várjuk ae események  lebo-
nyolodását." 

Az események lebonyolodtak. Ki-
derült, hogy ki volt illoyalis és beállott 
a vezetésben való személyi változás, 
összeomlott egy szépen indült karriér. 

Igaz, hogy a volt prefect  oldalára 
állott székelykere8zturi magyar testvé-
rek ezt nem igy gondolták, máB vezető 
személyében képzeltek éB reméltek vál 
tozást a Hargitába  irt cikkeik ér-
telme szerint. De bát más a képzelet 
éB más a valóság, ók azt képzelték, 
hogy a Magyar Párt vezetősége köve-
tett el valamely ügyetlenséget, vagy 
szamárságot, amiért itt kell bekövet-
kezni az óhajtott személyi változásnak. 

fiát  ez egyszer nem igy volt. 
Más leve a „hulló  csillag,  mely 

tündökölt"  B sztán . . . hogy is mondja 
a költő ? . . . „mindörökre  élnyelé  a föld". 

Elébb nem mondottam, sem nem 
irtam, mert téves felfogásra  adhatott 
volna okot, de most, az események le-
zajlása után, meg kell írnom, hogy 
én  Spataru  prefect  urat Boha semmi-
vel meg nem bántottam, ellene soha 
Bemmit nem tettem; nem tudtam és 
máig sem tudom megérteni tehát, hogy 
mi ösztönözte a velem szemben való 
fellépésre  ? 

Elmúlt, mint egy rósz álom s re-
mélem, hogy kiderült  igazságunkkal  fé 
nyesen állunk  dr.  Sebesi  Jánossal  együtt 
ae előtt  a nagy seékely  közönség  előtt, 
amtly  évek  óta minket  bizalmával  meg-
tisztel. 

Végül volna egy pár szavam az 
intrikuBokhoz, konkoly-hintőkböz, kut. 
mérgezőkhöz. Nem tudom, hogy kik 
azok, de hogy léteznek, következtetem 
az adott körülményekből. Arra kérem 
ezeket, hogy vegyék revízió alá lelki 
világukat, érzelmeiket, szándékolt cse-
lekedeteiket. 

Gondolják meg, hogy tokán estek 
már bele abba a verembe, amelyet ők 
m8guk mádnak ástak. 

A féltékenység,  irigység  és  bosstu-
'éreelem:  rossz tanácsadók  s a társada-
lom nyugalmát veszélyeztetők, Mutat-
ják az imént lezajlott események. 

Sz. Szakíts Péter. 

Városunk réformátnsságának 
nagy napjai. 

Jelentőséges és kétségtelenül so-
káig emlékezetben maradó hetet éltek 
át városunk reformátusai-  A régóta 
nagy lelkesedéssel várt harangszentelési 
ünnepély alkalmával körükbe jött 
Makkai Sándor dr. püspök és kísére-
tében az erdélyi ref.  egyházkerület több 
ismert és érdemes vezetőembere. A 
püspök, ki püspökké választatása óta 
ezúttal először jöhetett el városunkba, 
magát a harangszentelés ünnepét egy 
héttel megelőzve érkezett ide, hogy itt 
egyházvizsgálatot tarthasson s alapos 
betekintést végezhessen kollégiumunk, 
a helybeli ref.  elemi iskola és a többi 
más ref.  egyházi- kulturális intézmény 
vezetésébe, belső életébe. 

Az intézetek, az egyltáz, a refor-
mátusok társadalmi vezető egyéniségei 
nagy szeretettel, tisztelettel vették kö 
rül, egyházfőnek,  szónoknak, Írónak 
egyaránt kitűnő, főpásztorukat,  kinek 
ittlételét a szó teljes értelmében ünne-
pükül tekintették. 

A püspök november elsején d. u. 
fél  5 óra tájban érkezett meg kísére-
tével együtt, autókkal Segesvár felöl, 
emeddig Vajda FerenG esperes és Csefó 
Sándor koll. igazgató elébe mentek. 

emelt m^rpunáí a püspőkörnágy-
számu közöoség várta, soraiban az is-
kolák tanárai-tanítóival, növendékeivel, 
az egyház, a város és az egyesületek 
képviselőivel. Az eleő üdvözletet a vá-
ros nevében Tamás Albert gimn. igaz-
gató, h. polgármester mondotta, majd 
Gönczy Lajos nyug. koll. igazgató, fő-
gondnok, a ref.  egyház és a kollégium 
elöljárósága részéről és végül a ref. 
leányegylet nevében — szép virágcso-
kor átadása mellett — Rájk Erzsi. A 
püspök egyenkint válaszolt, szép emel-
kedett szavakban, Isten áldását kérve 
e váéos összes lakóira. 

A püspök kíséretében Vásárhelyi 
János egyházkor, főjegyző,  Illés Gyula 
dr. tanügyi előadó, Mester Mihály fő-
számvevő és Nagy Elemér p. titkár 
érkeztek meg ide, kik napról-napra 
vele együtt jelentek meg egyház-, is 
kolalátogatási s egyéb hivatali és rep-
rezentációs ténykedései alkalmával. Ezek 
egyik kiemelkedő mozzanata a külön-
böző tisztelgő küldöttségek fogadtatása 
volt, ami szerdán délkor folyt  le a 
kollégium egyik tanácskozó termében, 
az összes helybeli vallásfelekezetek,  a 
hadsereg, az iskolák, a vármegyei és 
városi tanács és más hivatalok, vala-
mint több egyesület küldöttségeinek 
megjelenésével. A püspök minden üd. 
vözletet szép szavakkal viszonzott, a 
szeretet és társadalmi béke uralmát 
kivánván eljövendónek. Ugyanezen a 
napon este a kollégium konviktusi ter-
mében az igazgatóság által rendezett, 
rendkívül kellemes és szíves hangulatu, 
zártkörű b&akett volt a püspök ÓB kí-
sérete tiszteletére, igen jól sikerült, 
ízletes vacsorával. 

A püspökre, mint az egétz társa-
ságra is, igen kellemesen hatott, hogy 
a Székely Dalegylet a vacsora alatt né-
hány szép dal eléneklésével lepte meg 
8 a dalosok üdvözletét Benedek Géza dr. 
lelkes szavakban is tolmácsolta. Több 
értékes felköszöntő  után, a vacsora vége 
felé  Makkai dr. püspök mosdott nagy-
szabású felköszöntöt,  megnyugtatóan 
jelentős kijelentéseket tévén a kollé-
gium jövőjét illetőleg is. 

Csütörtökön este a kollégium torna-
termében volt rendkívül nagy közönség 
jelenlétében vallásos estély, melyen a 
püspök a nők igazi hivatásával, lelki 

életévei foglalkozott  szabadelőadásban, 
nagy figyelem  közben. Csefó  Sándor 
tartalmas bevezetője, Biró Sándor mag-
vas bibliamagyarázata, valamint Hal-
mágyiné szép énekszámai, Finta Gerő 
versei szintén nagy tetszésben ré-
szesültek. 

A hét többi részében a püspök az 
iakolai órák látogatásán kívül többször 
találkozott az ifjúsággal,  nagyhatású 
oktató beszédekben szólott hozzájuk, 
kísérete tagjaival együtt. Szombaton 
délelőtt pedig népes lelkészi konfe-
rencia volt, délután pedig konferencia 
nők Bzámára. 

A harangszentelési Ünnepély 
sorrendje. 

A református  harangszentelési ün-
nepély november 7-én, vasárnap d. a 
10 árakor, a következő sorrendben fog 
megtörténni: 1. Kezdő ének: Te ben-
ned biztunk eleitől fogva.  244. sz. ének 
1. verB. 2. I BŐ ének: Szivemet hoz-
zád emelem. 222. sz. ének 1., 2. vers. 
3. Imádkozik: Vásárhelyi János egy-
házkerületi főjegyző,  püspökhelyettes. 
4. Közének. Előadja: a református  egy-
ház vegyeskara. 5. Egyházi beszédet éB 
felszentelési  imát tart Makkai Sán-
dor dr. püspök. 6. A harang adomá-
nyok megköszönése és záróimádság. 
Tartja: Vajda Ferene lelkész-esperes. 
7. Záró ézek: 01» térj hozzánk Uram 
még egyszer. 240. sz. ének 4. veri. 

Ezen ünnepélyre a közönséget tisz-
telettel meghívja: A leikései  hivatal. 

A helybeli ref. egyházközség. 
a harangszentelés alkalmával rendezett 
nov. 7-iki, vasárnapi műsoros  estélyéntk 
programmja:  1. Nyitány. Előadja Ha-
lász Róbert zenekara. 2. Prolog. Irta 
és előadja: Tompa László. 3. Enek. 4. 
Előadás. Tartja: dr. Gönczy Lajos, a 
kolozsvári ref.  tbeologia-akadémia r. 
tanára. 5. Énekel: dr. Lukácsffy  Elekné 
úrnő, zongorán kiséri: Szabó Ilus. 6. 
Néma harang. Irta: Szombati-Szabó 
István. Szavalja: Lévay Lajos koll, ta-
nár. 7. Mozart: Andante. Vonós-négyes, 
előadják a filharmonikus  társaság tag-
jai: dr. Peltzer Vilmos, Khell István, 
dr. Voszka István, dr. Filó Ferenc. 
8. Jézus és a kisdedek. Szemé-
lyek: Gyalay Mária, Kovács Margit, 
Kovács Manci, Fülei Anna, Gönczy 
Babuli, Szabó Gita, Lukácsffy  Juci, 
Sári és Éviké, Bodrogi Manci, Hor-
váth Böske, Caergófi  Gizike, Veres 
Erzsike, Szőcs Tibor, Szigeti József, 
Verestóy Árpád. 

Kezdete este fél  9 órakor. Szin-
hely: a Bukarest-szálló színházterme. 

A Filharmonikus Társaság 
értesíti ösBzes működő tagjait, hogy a 
mai naptól kezdve próbáit a szent-
ferencrendiek  elemi iskolai helyiségé-
ben fogja  megtartani. Minthogy a de-
cember hó közepén megtartandó temp-
lomi hangversenynél nagy vegyeB karra 
van szükség, az énekkar kibővítését 
határozta el a társaság. Kéri tehát az 
érdeklődő hölgyeket és urakat, hogy 
az énekkarba való felvételük  céljából 
a társaság karmestereivel (Peltzer dr. 
és P. Alfonz)  lépjenek érintkezésbe, 
vagy az énekkari próbák idején a pró-
bahelyiségben jelenjenek meg. — Jövő 
heti próbaprogramm : hétfő:  szoprán, 
ált (hölgyek), Bzerdán: tenor, basszu3 
(urak), pénteken : zenekar. Ügy a ze-
nekari, mint az énekkari próbák este 
8 kor kezdődnek. 

<fl. színházban vasárnap délután 4 érai Kezdettől leszállított hetyâratţlţal: 
M a r i c a g r ó f n ő ,  Sláger operett-újdonság 1 
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A vármegyei tanács 
figyelmébe! 

Ugrón Zoltán. — — Irta; 

Nagyszebenben a húsárak kilogram 
monként: marhahús 84—38 leu, (kö 
zépár 36 leu), borjúhús 36-38 L. 
(középár 37 leu), juhhus 26—30 L. 
(középár 28 leu) disznóhús 42—48 L. 
(középár 45 leu), zsirnakvaló 52 L. 
(középár 52 leu). A székelykereszturi 
húsárak: marhahús 38 (38) L., borjú-
hús 40 (40) L, juhhus 32 (32) L., 
disznóhús 50 (50) L., zsirnakvaló 
60-64 (62) L. 

A fenti  adatok azt jelentik, hogy 
SzékelykereBztur vágói egy darabon 
többet keresnek, mint a nagyszebe-
niek marhánál átlag 400—500, borjú-
nál'150—200, juhnál 75—100, disz-
nónál 350—1050 leuval. 

Tudvalevő, hogy a keresztúri 
mészárosnak soha más piacot nem kell 
felkeresnie,  sem marháért, sem borjú-
ért, ha Etédre, Korondra Farbasla-
kára felmegy,  annyival olcsóbban is 
kapja. Ellenben itt szerzi be Udvar-
hely, Segesvár vágómarháit, szopós 
borjúért meg Brassó is ide jön. Ugyanez 
áll a sertésre és juhra is. Kérdem 
tehát, hogy lehetséges ez anomália? 
Sivárabb, rosszabb vevőt, mint a ke-
resztúri mészáros nem ismerek és a 
termelő vagy hizlaló állapját (marhát 
és növendéket) ma élő súlyban alig 
12—16 leuval fizeti,  disznóért pedig 
30—32 leüt ígér. 

Ha 34 leuért vesz meg a mészá 
ros elsőrendű 175 kg. os diéznót, ugy 
is csak 6350 leüt fizet  és ebből 8700 
leu bruttót árul ki, tehát 2350 leu, a 
miből a maga hasznát kereeheti. Egy 
4 mm. tehénen marad 2320 leu, növen 
déken ennek fele. 

Ha már a tenyésztő és hizlaló javitó 
70 leus széna és 400 leus kukorica 
mellett ingét, gatyáját veszti, a fo-
gyasztó érdekében feleljen  róla a ható-
ság, hogy a szinte ingyenhu3 ne váljék 
drágává a kiméréssel. A mészárosok 
köntörfalaznak  éa az, a mit sejtetnek, 
nem válik a hatóságok dicséretére — 
nyitva a tér, hogy magukat tisztázzák, 
együtt a Bzakértő állatorvos urakkal 1 

(Más). A tegnapi (halottak napjai) 
vonattal 13 kocsi kavics ment átal a 
keresztúri vasúti állomáson Bögöz— 
Udvarhely felé,  állitólag, 120 és több 
km.-ről Brassóból jött. Tudvalevő, 
hogy a Küküllő medre alig tisztítható 
a kavicameunnyiségtől Vágás pataka 
annyit hoz a bikafalvi  patakkal, hogy 
Közép Európát elláthatná I És tudva 
levő az is, hogy a mi munkás keze 
ink idegenben, jó részt Brassó körül 
keresik nehéz kenyerüket. Kérdem, a 
bűnösség e vagy tudatlanság nagyobb, 
hogy ide az amúgy is szálütásképtelen 
vasút ilyen dolgok szállítását engedi 
meg magának? 

Fiatfalva,  1926 nov. 2. 

Színház. 
P A k ö z ö n s é g n a g y r é s z e c s a k n e m 
a k a r m á r f e l é b r e d a i  k ö z ö n y é b ő l ; h é b e -
k o r b a j a v u l ó n a k l á t s z ó , d e a z é r t á l t a -
l á b a n m é r s é k e l t n e k m o n d h a t ó é r d e k l ő 
d é s m e l l e t t f o l y t a B z i n h á z l e g u t ó b b i 

h e t e i s , m e l y n e k r e n d j é b e p e d i g m á r 
t ö b b j u t a l o m j á t é k i s v o l t b e i l l e s z t v e . 
K á r , m e r t e z e k u t á n a l i g l e s z r e m é l -
h e t ő , h o g y a k ö z e l i j ö v ő b e n j o b b s z í n -
t á r s u l a t i g a z i a m b í c i ó v a l k e r e s s e f e l 
m é g v á r o s u n k a t . 

Szombaton a Csókos asszony, va-
sárnap az Alexandra operettek fősze-
repeiben korábbi kedvencét, Gáiffy 
Nusit láthatta viszont és fogadhatta 
szeretettel közönségünk. Hétfőn  a 
Taifun  főszerepében  Marosi produkálta 
egyikét legmegkapóbb, egyéniségéhez 
leginkább illő alakításainak, mig Pálffy 
Zsazsa méltó partnere volt, s Margit-
tay Anna, Nagy Uszló, Vákár, Vigh, 
Hegedűs, Jódy szintén gondos munkát 
végeztek. 

Ugyancsak Marosi és Pálfly  Zsa-
zsa játszották csütörtökön Strindberg 
nyugtalanító éB kérlelhetetlen reálitásu 
házassági tragédiájának, a Haláltáncnak 
nehéz főszerepeit,  sikerrel, bár a befeje-
zés közönségünk nagy részére kissé ho-
mályosan hatott. Pálffy  Zsazsá, jutalom-
játéka lévén, több ajándékot kapott. 

Az elől már emiitett operettekben, 

valamint a keddi, Bzerdai Marica gróf-
nőben, 8 a pénteken adott Vig özvegy-
ben a megszokott együttes jeleskedett, 
Pá'ff/  Ollyval, Áf»03t0n  Babával, Jódy-
val, Vákárral, Vigh Ernővel, Boros 
Margittal, Nagy Lászlóval, Hegedőssel, 
Hegyessyvel. Pénteken Ágoston Bibát 
és Héjjá Ponka karmesternőt ünnepelte 
és lepte meg ajándékokkal a közönség, 
jutalomjátékuk alkalmából. 

Ma, szombaton Dolly a kedves és 
kedvelt Pá:ffy  O ly jutalomjátéka lesz 1 

A színházi iroda közlései: A 
jövő hét érdekességét Horváth Nusi 
vendégszereplése és A gályarab  c. törté 
nelmi dráma szinrehozatala képezi. A 
társulat ezzel a héttel befejezi  működé 
sét Székely udvar helyen, s éppen azért 
kéri a színházpártolókat, hogy ezt a ha-
tét szentelje a színészetnek. — Műsor: 
vasárnap d.  u 4 órai kezdettel:  Marica 
grtfnő  szezoosláger, leszállított hely-
árakkal. — Hétfőn:  Öngyilkosok  klubja, 
Megszelídített  anyós az összes személy-
zet felléptével  és Ferenczy  Gyula  dr. 
és Szász Ilona  bucsufellépte  uj kabaré 
sanzonokkal. — Kedden:  Sybill,  ope-
rett Horváth  Nusi  nagyváradi prima-
donna falléptével.  — Szerdán:  Cigány-
szerélem  operett Horváth Nusi fellép-
tével. — Csütörtökön;  A gályarab 
történelmi dráma, Marosi  Géza  juta 
lomjátéka,  mely ugy az ifjúságnak,  mint 
a műértő dráma-közönségnek kedvelt 
darabja leBz. Reméljük, hogy erre az 
érdekes előadásra minél számosabban 
megjelennek. 

A MeliMiylet én Marmita 
Társasál tolója. 

Már hetek óta beszélnek B tár 
gyalnak róla, ideje tehát, hogy a köz-
véleményt is tájékoztassuk. A fúzió 
gondolata nem uj keletű. Eu már rég-
óta foglalkozom  vele, mert hiszen min-
denütt az erők egyesítésének s az egy-
ségesítésből származó erőfokozásnak 
vagyok a híve. De mégsem akartam 
még ejőállani a fúzióval.  Még korai-
nak tartottam. Azonban minthogy a»4 
filharmonikusok  karmesteré: Peltzer dr. 
kijelentette, hogy az uj szezonban csak 
a zenekar és az együttesek vezetését 
vállaija, az énekkar betanítására azon-
ban ninc3 elég ideje s a választmány 
megbizott, hogy Kiss Elekkel tárgyal 
jak az iránt, hogy nem volna e haj-
landó elvállalni a filharmonikus  ének 
kar tanítását, szinte önként kínálko-
zott az alkalom a fúzió  gondolatának 
a keresztül vitelére. Hiszen mindkét 
egyesület összeB tagjaiból egy uj, na-
gyobb és erösebb egyesületei alkotni, 
a Székely Dalegylet kitűnő férfikarához 
hozzáadni a filharmonikusok  ugyancsak 
kitűnő zenekarát és vegyes karát s az 
igy egyesitett erőkkel egy hatalmas, 
sokágú és változatos zenei programmot 
megállapítani s azt meg is valósítani, 
mindez oly szép cél, hogy érdemes an-
nak megvalósítása érdekében teljes erő-
vel dolgozni. 

A tárgyalások a legszebb megér-
tés jegyében folytak.  Minden részlet-
kérdést sikerült kölcsönös jóakarattal 
megoldani. De amikor a karmester-kér-
désnél a Székely Dalegylet egyes tag-
jai a Peltzer dr. feláldoztatását  köve-
telték, meg kellett akadniok a fúziós 
tárgyalásoknak, mert hiszen Peltzer dr. 
nemcsak udvarhelymegyei, de országos 
vonatkozásban is oly jó hírnevű mu-
zsikus és karmester, hogy az ő felál-
doztatása vagy segédkarmesterré való 
degradálása szégyene volna azoknak, 
akik azt megtennék. Igy hát a fúzió 
egyelőre megakadt, de csak egyelőre. 
Mert mihelyt felül  fogunk  tudni emel-
kedni a személyi kérdéseken, vagy meg-
felelő  megoldást találunk, a fúzió  mégiB 
csak létre fog  jönni. 

Addig pedig dolgozunk tovább a 
régi Filharmonikus Társasággal, de azt 
uj erőkkel is felfrissítve.  Nemcsak az 
énekkarnak a kiegészítését és újjászer-
vezését értem ezalatt, hanem azt is, 
hogy a filharmonikus  énekkar betaní-
tására és vezetésére sikerült megnyer-
nünk a Bzentferencrendi  barátok egy 
lelkes muzsikusát: P. Alfonzot.  Izzig 
vérig muzsikus. Legutóbb Kolozsvárt 
muzsikált együtt Bezikkel s most egy 
magyar zeneszerzőnek, Belitzaynak egy 
igen Bzép miséjét fogja  nálunk beta-
nítani. Ezt a misét december hó köze-

pén fogja  játszani a filharmonikusok 
teljes zenekara és vegyes énekkara egy 
templomi hangverseny keretében, örö-
met okozva ezzel a komoly és nemes 
zene minden őszinte barátjának. Éa 
azonban mégis sajnálom, hogy most 
rögtön nem tudtuk megcsinálni a fúziót, 
mert például ez a Belitzay mise is 
Bzebb lenne, ha nem 40, hanem 85 tagu 
énekkar énekelné. DJ rendithetetlenül 
bizom benne, hogy a fúzió  végül mégis 
csak sikerülni fog  1 Higy is mondja 
a költő: 

„Ve gondolj a veszteségre — 
Elvégre révbe ér a hányt hajó, 
B ha jó a cél, mit feltüzél  magadnak, 
Akadnak akkor biztos eszközök." 

Voszka István dr. 

HÍREK. 
Nov. 6. 
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Ásványvizeink torvényéhez 
megjelent a részletes végrehajtási 

utasítás. 

A jól megindult ásványvizkereske-
delem és fűrdőiparunk  terén az utóbbi 
időben tapasztalható feszültséget  a ré-
gen megjelent bányatörvény naciona-
lizáló természete okozta. A most vá-
ratlanul az egészségügyi minisztérium 
keretében megjelent végrehajtási uta-
sítás véget vet ugyan az eddigi bi-
zonytalan helyzetnek, de az erősen 
megparagrafusezott  borvíz világ eddigi 
helyzetén keveset fog  változtatni. Az 
a rengeteg követelmény, mely az erő-
sen fejlett  nyugati viszonyokat VBBZÍ 
alapul, sehogysem húzható rá a mi 
primitívebb viszonyainkra. El kell is 
merni: szép modern alkotás e muaka, 
csak a helyi viszonyokat megértő hi-
vatalnokok szükségesek a végrehajtá-
sához, legalább is mindaddig, amig 
hatalmas tőkeerős vállalatok kezébe 
mehetnek át vizeink. 

Az utasítás részletesen utmutatást 
ad a koncessziók megszerzése dolgában. 
Meglehetős sok (7-féle)  adatra van 
szükség a nagyobb vállalatok, B vala-
mivel kevesebb a kisebbek engedélye-
zésénél. 

Súlyos tehertételt jelent a nagyobb 
vállalatoknak az önálló vegyeiemző la-
boratóriumok beállítása. (E i ugyan 
egy ujabb pálya, a vegyészek kifejlesz-
tésére lesz alkalmas.) 

Az ásványvizek gyakori elemzése 
legalább 5 évenként (régi vállalatok, 
melyeknek van már teljes analízisük, 
két évi haladékot kapnak) nemcsak 
nagy anyagi teher a vállalatoknak, ha-
nem a mai laboratóriumi viszonyok 
miatt csak hosszú idővel vihetők ke-
resztül. (A teljes elemzések rengeteg 
időt vesznek igénybe egyenként is 11) 

Az utasítás részletes adatokat kö 
zöl az elemzéshez veendő viz vételének 
módjáról, a fürdőtelepek,  töltőházak 
berendezéséről, (minuciózus aprólékos-
sággal) a fürdöorvos,  orvosi tanács, 
helyi tanácB, adminisztratív igazgató, 
személyzet jogairól és kötelességeiről. 
Főbb fejezetei  még a fürdő  évi költ-
ségvetése, a fürdő  területének parcel-
lázásáról, védő területek (külön bá-
nyajogi és külön egészségügyi!) kije-
löléséről, a bzedhető dijakról s ezek 
alóli felmentésekről,  (tisztviselők, hadi 
rokkantak számára). 

Az engedélyezés dolgát megnehe-
zíti, hogy először az ipari és kereske 
delmi minisztériumnál kell az ott levő 
(a szintén elég komplikált) koncessziót 
elnyerni s ezen kivül az egészségügyi 
minisztériumnál kell megindítani ezen 
koncesszió birtokában az ujabb nehéz 
utat a végleges engedélyezéshez, amely 
nagyobb vállalatoknál királyi dekréttel, 
kisebbeknél miniszteri rendelettel tör-
ténik. 

Ez a hosszú ut teszi idegessé az 
érdekelteket, amely megröviditve a 
fürdőiparunknak  a gyorsabb fejlődését 
vonná maga után. Bányai János. 

Néhai Nagy Károly ref.  püs-
pök emlékezetére a ref.  kollégium a 
reformáció  évfordulója  napján, okt. 
31-ikén délután nagyon szépen sikerült 
ünnepélyt rendezett, melynek során 
Csefó  Sándor koll. igazgató, Jodál Gá-
bor dr. koll. gondnok mondottak gon-
dolatokban gazdag, szép beszédeket, 
Biró Sándor vallástanár pedig szár-
nyaló imát. Az ifjúság  éneke, Gáli 
Sándor, Bakk Péter szavalatai szintén 
szépen illeszkedtek a tartalmas műsorba. 

Járda-épités az a j nton, Ipa-
ros menház-a lap cimü cikkeink, 
már kész szedésben, s még több cikk, 
anyagtorlódás miatt, a jövő számba 
szorultak. 

" Városi tanácsülés lesz f.  hó 
8 ikán, hétfán  d. e. 10 órakor, több 
fontos  ügyet felölelő  tárgysorozattal 
(mozibérlet, költségvetési ügyek). 

A halottakról való kegye-
letes megemlékezés ünnepinek 
ragyogóan szép, — mondhatni — nyárba 
is beillő idő kedvezett, aminek követ-
keztében már a kora délutáni időben 
nigyon megélénkültek temetőink a 
kegyelet adóját leróni kívánó hivek 
nagy tömegétől. A szépen rendbehozott 
sírokra az elköltözöttek hozzátartozói 
a megemlékezés virágait és koszorúit 
helyezték el. A kath. temetőben a ha-
lottakról való szokásos megemlékezés 
délután 4 órakor volt, amikor Uyés 
Lajos káplán mondott megható beszé-
det. Az alkonyat beálltával mindkét 
temetőben felgyúltak  a mécsek és a 
gyertyák ezrei, amelyeknek szelíd fé-
nye egészen megvilágította azokat. 
Magasan fekvő  temetőinkből szépen 
lehetett látni a kadicsfilvi,  bethleu-
falvi  éB szombatfalvi  temetőket s az 
Ugron-kriptát, élénken pislákoló ki-
csiny lángnyelveikkel. Szép, megható 
volt mindenütt a kegyeletszülte meg-
emlékezés, csak a hősök sírjai nem 
részesültek abban a gondozásban, mint 
as előző években, pedig amint tudjuk, 
erre a célra a nyár folyamán  egyesü-
let is alakult. A kath. temetőben az 
egyesület feledékenységét  a leánykon-
gregáció tagjai igyekeztek pótolni, akik 
az egyesület megalakulásáig, hét éven 
keresztül, igazi gondossággal hozták 
rendbe a katonai sírokat és ápolták a 
hősök emlékét. 

Adóhivatali kinevezés. Izsák 
István helybeli lakost a pénzügymi-
niszter adóhivatali tisztviselővé nevezte 
ki és a ditraui (ditrói) adóhivatalhoz 
osztotta ba szolgálattételre. 

A felnőtt  lányok kongregá-
ciója november 14 én este 8 órai 
kezdettel a róm. kath. főgimnázium 
tornatermében Szent Ferenc halálának 
hétsláz éves évfordulója,  alkalmából 
'ünnepélyt rendez. 

A helybeli Oltáregylet vasár-
nap délután, a vecsernye után, az ir-
galmas nővérek zárdájában Mihály 
Jánosné elnöklete mellett évi közgyű-
lést tart. 

Krisztus királyságának ün-
nepét, amelynek eszmei célja a krisz-
tusi béUének a helyreállítása a család-
ban, a társadalomban és az egyes 
nemzetek között, igazi benső elmélye-
déssel és impozánsan megnyilvánult 
külső fénnyel  ünnepelték meg városunk 
kath. hivói a mult vasárnap. Az ün-
nep 24 órás Bzentségimádással volt 
összekötve, amely szombaton este 6 
órakor kezdődött Pál István prelátus-
plébánosnak az ünnep elrendelését 
ismertető, lelkes bevezető beszédével. 
Ettől kezdve másnap este 6 óráig min-
dig nyitva volt a plébánia-templom, 
amelyet állandóan a hivek százai lá-
togattak, végezvén buzgó ájtatosbágai-
kat. Az éj folyamáo  megható elmél-
kedéseket tartottak László Ignác val-
lástanár és Kaku«3 Ferenc plebinos 
A vasárnapi ünnepi nagy misét Pál 
István prelátus végezte fényes  segéd-
lettel, az alkalmi prédikációt pedig 
Boros Fortunát dr. mondotta. Az ün-
nepet d. u. 6 órakor impozáns körme-
net fejezte  be, melyben a templomi 
lobogók alatt bevonult kadicsfalvi  és 
bethlenfalvi  hívekkel együtt mintegy 
5 ezer hivő vett réBzt. A körmenetben 
hagyományos szokásukhoz hiven részt-
vettek városunk ipartársulatai is, zász-
lóik alatt. A körmenet az eBti szürkül 
létben az égő gyertyák százaival meg-
hatóan fönséges  látványt nyújtott, a 
szerpentinen és a piactéren keresztül. 
A körmenet elindulása előtt László 
Ignác tanár mondott elragadó prédi-
kációt. Bátran elmondhatjuk, hogy a 
helybeli róm. kath. híveknek rég nem 
volt ilyen szép, kitűnően rendezett és 
a lelkeket annyira felemelő  megmoz-
dulása, mint éppen ez. 

x A borbély és fodrán  szak-
csoport a közönség tudomására kí-
vánja, hozni, hogy a borbély- és fod-
rász-üzleteket Bzombat kivételével este 
7 órakor fogják  bezárni. 

x Fogorvosi műterem. Dr. med. 
Schuster János fogorvosi  műterme újra 
megnyílt. Bul. Heg. Ferdinánd (Kossuth-
utca) 9. Kendelőóra 8—12 ig, 2—5-ig. 



A Tűzoltó Egylet zászlószen 
telóse. Az utóbbi években gyasran 
hallatott mag&ról a teljesen altruista 
célokat szolgáló Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület, melynek mindan szereplé-
séhez egy ujabb értékes leltári tárgy 
beszerzése fűződik,  s minden megmoz-
dulása a fejlődésnek  egy ujabb állo-
mását jelentette. Tűzoltóink újra hal-
latni akarnak magukról, megmozdulá-
suk ez alkalommal az eddigieknél jó 
val nagyobb jelentőségű. Az egyesület 
vezetősége egy gyönyörű szép zászlót 
készittetett, s az uj zászlót f.  hó 21 én 
nagy ünnepségek közt megtartandó 
díszközgyűlésen fogják  fel^vatai,  este 
pedig nagy, tánccal egybekötött, müso 
ros estély lesz. A felemelőnek  Ígérkező 
ünnepségekre tűzoltóink nagyban ké-
szü nek, a testvéregyesületekhez in-
tézett felhívások  már elküldetlek, a 
zászlóanyai és védnöki felkérések  pedig 
a napokban fognak  megtörténni. Az 
ünnepségek részletes programmját jövő 
számunkban fogjuk  ismertetni, azonban 
ez alkalommal is meg kell említenünk, 
hogy tűzoltóink nagyban bíznak a kö-
zönség támogatásában a remélik, hogy 
a zászlóavatás alkalmával is sikerülni 
fog  némi jövedelemre szert tenni s igy 
módjukban lesz régi vágyukat megva-
lósítani, hogy egy könnyű motorfecs-
kendövel egészíthessék Ki szertárukat. 

Sajná la tos baleset érte a na-
pokban zetelaki Szabó Dénes posta-
mester birtokost. Lovának vasalása alkal-
mával, a rúgni készülő lótól hátrálva, 
olyan szerencsétlenül esett egy kőra-
kásra, hogy forgócsontja  ö3szezuzódott. 
A köztiszteletben álló birtokost, aki-
nek balesete mély részvétet és sajnál 
kozást keltett a községben, sérülésével 
gépkocsin azonnal a segesvári kórházba 
szállították, ahol a gondos kezelés foly-
tán állapota annyira javult, hogy nem 
sokára elhagyhatja a kórházat. 

Ismét tűzvész fenyegette 
Zete lakát . Zetelakáról értesítenek: 
Szerencsétlen falunkban  megint tüzeset 
volt. Ezúttal azonban, hála az Égnek, 
csupán egy gazdasági épület esett ál-
dozatul. A tűz október 31 ikén, vasár-
nap reggel fél  6 órakor tört ki a 
Tornai Gergely gazdasági épületé-
ben és rövid félóra  alatt az egész 
hatalmas épület lángokban állott. Sze-
rencsére, a rögtön ott termett lakosság, 
tűzoltóság a tüzet lokalizálta, annyira, 
hogy délelőtt 9 órakor mar a tűzoltó 
ság beszüntethette a munkáját. A tűz 
oka még nem volt megállapítható. 
Hatekkel ezelőtt a károsult udvarára 
valaki bedobott egy levelet, amelybea 
megfenyegetik,  hogy felfogják  gyújtani. 
A leégett épület 70000 leura biztosítva 
volt. 

A régi 600 leusok bevonása. 
A román nemzeti bank újból általá 
nosan tudtul adja, hogy a régi 1916 os 
tipusu 500 (ötszáz) leus bankjegyeket, 
amire vonatkozólag 1925 szeptemberé-
ben már előzően is hirdetések jelentek 
meg, 1926 december 31-ével visszavon 
hatatlanul  kivonja a forgalomból.  Ezen 
bankjegyek tulajdonosai jelentkezhet-
nek beváltásuk végett a bank szék-
helyén Bucureşti, Strada Lipscani No. 
7. és az összes vidéki ügynökségeknél 
és fiókoknál. 

A drogéria kisért . Kedden 
délben épületes látványosságban volt 
részük a piacén levő polgártársaink-
nak. A már sok port felvert  drogéria 
ügye volt ez alkalommal az indulato-
kat kipattantó erő, mely Tamás Simon 
éB Csedő Imre közötti tettlegességre 
okot adott. Véres verekedés, a rendőr-
ség igénybe vétele olyan gyors egy 
másutánban zajlott le, hogy az ese 
mények pontos részletezését alig lehetne 
megállapítani, maga a főjelenet  azon-
ban többek szemeláttára zajlott le. 
Per, mende-monda, ami az ilyen tettle-
gesség után jön, mindenki számára 
egyformán  kellemetlen, legszomorúbb 
azonban az a jelenség, hogy intelligens 
emberek indulataikat nem* tudják any-
nyira megfékezni,  hogy a közbotrányt 
elkerülhessék. 

x A kiáll í táson is elismert tény, 
•hogy Bzép és elsőrangú női, őszi és 
téli nagykabátokat, kosztümöket, min-
denféle  ruhákat, legújabb divatú kivi-
telben, pontos időre szállitva, szak-
szerűen készít Demeter Zsigmond női 
divatszabó, Bul. Rag. Ferdinánd (v. 
Kossuth-utca) 12., 

Piac i á rak . A buza: 110—125, 
rozs: 90—95, árpa: 70—75, zab 
38—42, tengeri: 70—85, burgonya: 
22—25 leu vékánként. V—ó. 

A virtus. Még e nyár folyamán 
történt, hogy Kovács Vilmos, Szász 
János, Szabó Pál Dénes oroszhegyi la-
kosok a varsági határban jártak juho-
kat vizsgálni. Hazafelé  Péter András 
varsági lakos udvara előtt haladván 
el, ezzel valami karó miatt összeszó-
lalkoztak. Eközben Pétert, aki kijött 
az utcára is, az elől nevezettek jól 
helyben hagyták, szúrások által 20 
napnál tovább tartó sérüléseket ejtvén 
rajta. Most súlyos testi sértés büntette 
ciméu foly  ellenük az eljárás. 

x Babakl in ika Szabó Ödön 
fodrászüzletéban  Odorheiu Bul. Reg. 
Ferdinánd 7 szám alatt, hol minden-
féle  játékbabát kijavitnak, a hiányzó 
részeket pótolják. Bibaparókák minden 
színben. Elvállálom  műkedvelői  elöadí-
sok maszkiroeását,  amit személyesen 
végzek, ugy heiyben,x mint vidéken. 
Nagy raktár szinházi parókákban ; kész 
szakálak és bajuszok állanak a műked-
velők rendelkezésére; paróka kiköl-
csöazés. Veszek vágott és hullott 
hajat. Toilette-, piperecikkek, korpa és 
hajhullás elleni szerek raktáron. 

x Kérelem. Kubanek Márton 
pénzügyi főfelügyelő  egy ezüst"fogóval 
bíró ébenfapálcát  a Polgári Őnképző-
egylet helyiségében feledeti;  ha valaki 
tévedésből elvitte, kéri visszavinni az 
egylet szolgájához. 

S T y i l t t é r . 
E rovat közleményeiért a szerkesztő nem villái 

felelősséget. 

Felhívás. 
Székelyudvarhelyi gyógyszertárunk 

gondnoka Kiss István ur eltávozott, 
felhívjuk  hitelezőit, hogy mindennemű 
követeléseiket 8 nap alatt jeleutsék 
be, ellenkező esetben nem vesszük 
figyelembe. 

Székelyudvarhely, 1926 novembar 1. 
Solymossy-örokösök gyógyszertára 

Kiadó: a Könyvnyomda Részvénytársaság 
Odorhniu—8zékelyad*arhely 

A bőrgyár' borüzletébe 
egy 4 kö-

zépiskolai  osztályt  végzett  fiu 
tánulónak  felvétetik. 

Jó házi koszt 
kapható Feleky Mfklósné-
nál Str. Cosbuc (Bem utca) 7. 

No. 1522—926 port. 

Publicaţîune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin sce-

asta publică, că îa baza deriziunii 
Nr. 1413 şi No. G. II. 2549-1926 
a judecătoriei de ocol din Cristur 
în favorul  reclamantului Văd. 1. Ador-
ján Joan repr. prin advocatul Péterffi 
Albert pentru încassarea creanţei de 
40000 Lei şi accesorii se fixează  ter-
men de licitaţie pe 22 Noemvrie  1926 
orele  15 la faţa  locului în comuaa Cris-
tur unde 8e vor vinde prin licitaţiune 
publică judiciară boi, cai, tauri, vacă 
îa valoare de 65000 Lei. In caz de 
nevoie şi sub preţul de estimare. 

Pretenziunea care e de îacassat face 
40000 Lei capital, dobânzile cu 12°/0 
socotind din 10 Julie 1926 iar speBele 
până acum staverite de 2378 Lei. 

întrucât mobilele cari ajung la 
licitaţie ar fi  fost  execvate şi de alţii 
şi aceştia şi-ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire licitaţia prezentă este ordo 
nată şi îa favorul  acestora în senzul 
art LX.: 1881, §. 192. 

Odorheiu, la 19 Oct. 1926. 
I ) u b b portărel. 

Str. Regele Carol (Orbán Balázs-u.) 
8 sz. alatt üzlethelyiséges, eme-
letes lakóház ELADÓ. Felvilágosi-

tást a kiadóhivatal ad. = 

Egy szán és egy gazdasági szekér, 
mindkettő egészen uj, ELADÓ. 

Értekezni Kovács Ernő kerekesnél Str. 
Regele Carol (Orbán Balázs-u.) 14 sz. 
alatt lehet. 

Corpul Portă'eilor Tribunalului 
Odorheiu. 

No. 1497—1926. port. 

Publicaţîune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin aceasta 

pub'ică, că îo baza deciziunii Nr. 1746 
şi Nr. G. II. 3017—1926 a judecătoriei 
de Ocol din Cristur în favorul  recla-
mantul C-tethei Elemér repr. prin 
advocatul Dr. Fodor Boldizsár pentru 
încassarea creanţei de 25000 Lei şi 
accesori se fixează  termen de licitaţie 
pe 22 Noemvrie  1926 orele  9 la faţa 
locului îa comuna Cristur unde se vor 
vinde prin licitaţiune publică judiciftre 
tauri, boi, care, fân,  paie îa valoare 
da 78500 Lai. Iu caz da nevoie şi 
sub preţul de estimare. 

Pretenziunea care e de îacassat faca 
25000 Lei capital, dobânzile cu 12'/, 
socotind din 18 Junie 1926 iar spesele 
până acum Btaverite de 3727 Lei. 

întrucât mobilele cari ajung la 
licitaţie ar fi  fost  execvate şi de alţii 
şi aceştia şi-ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire, licitaţia prezentă este ordo-
nată şi în favorul  acestora în senzul 
articluiui LX din 1881 § 192. 

Odorheiu, la 19 Oct. 1926. 
— Adolf  D n b b portărel. 

K iadó az állomás közelében 1*5 kat. 
hold rakterület, kényelmes Bzéles 

bejáróval. Esetleg konyhakertészet foly-
tatására is alkalmas. Felvilágosítást a 
kiadóhivatal ad. 

Nr. 1520-1926 port. 

Publicaţîune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin aceasta 

publică, că îa baza dec. Nr. 2334—925 
şi Nr. G. II. 1342-1926 a judecăto-
riei de Ocol din Cristur îa favorul 
reclamantului Pap Fraecisc şl soţia 
repr. prin advocatul Péterffy  * Albert 
contra Muszták Stefaa  pentru încas-
sarea creanţei de 2500 Lei şi accesorii 
se fixează  termen de licitaţie pe 29 
Noemvrie  1926 orde  18 la faţa  locului 
îa com. Cristur unde se vor vinde prin 
ifcitâţiune  publică judiciară dulap de 
piânzitor şi canape în valoare de 8000 
Lei. Ia caz de nevoie şi sub preţul 
de estimare. 

Pretenziunea care e do incassat face 
2500 Lei capital, dobânzile cu 10*/0 
socotind dió 1 Julie 1925 iar spesele 
pâ ă acum staverite de 1807 Lei. 

întrucât mobilele cari ajuag la 
licitaţie ar fi  fost  execvate şi de alţii 
şi aceştia şi-ar fi  căitigat dreptul de 
acoperire licitaţia prezeată este ordo-
nată şi îi favorul  acestora îa seazul 
art. LX. 1881 § 192. 

Odorheiu, la 24 Oct. 1926. 
Dnbb, portărel. 

E l a d ó h á z . 
Bul. Regele Ferdinánd (Kossuth-utca) 
107. sz. alatti 2 szoba, konyha, kamra 
és mellékhelyiségekből álló ingatlan, 
gyümölcsös és veteményes kerttel eladó. 
Értekezni a helyszínén a tulajdonossal 

lehet. 

No. 1521—1926 port. 

Publicaţîune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin aceasta 

publică, că în baza deciziunii Nr. 1414 
şi No. G. II. 2548-1926 a judecăto-
riei de ocol din Cristur îa favorul  rec-
lamantului Văd. 1. Adorján Joan repr. 
prin advocatul Péteiffy  Albert pentru 
încassarea creanţei de 43375 Lei şi 
accesorii se fixează  termen de licitaţie 
pe 22 Noemvrie  1926 orele  10 la faţa 
locului îa comuna CriBtur unde se vor 
vinde prin licitaţiune publică judiciară 
vaci, boi, cai, tauri ect. îa valoare de 
65000 Lei. In caz de nevoie şi sub 
preţul de estimare. 

Pretenziunea care e de incassat face 
43375 lei capital, dobânzile cu 12°/( 
socotind din 10 Julie 1926 iar spesele 
până acum staverite de 2817 Lei. 

întrucât mobilele cari ajuag la Ii 
citaţie ar fi  fost  execvate şi de alţi 
şi aceştia şi-ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire licitaţia prezentă este ordo-
nată şi îa favorul  acestora îa seazul 
art. LX.: 1881, § 192. 

Odorheiu la 19 Oct. 1926. 
D n b b portărel. 

Dela Primăria comunei urb. Odorheiu. 
No. 4814/926 adm. 

Publicaţîune. 
Se aduce la cunoştinţă generală, 

că viza livretelor militare pentru ora-
şul Odorheiu se vor incepe îa ziua de 
27 Nov. s. c. îa ordinea uemătoare: 
1926 Novembrie 27 contingentele 1902-1904 

„ 28 „ 1905-190» 
„ 29 „ 1910-1914 

30 „ 1915-1918 
, Decembrie 1 „ 1919-1928 

Atragem deci atenţiunea tuturor 
acelora, cari sunt obligaţi a-şi face  viza 
Fă se prezenta punctual îa zilea indi-
cată Ia ora 8 a. m. Primăria ortşului. 

Odorheiu, la 1 Nov. 1926. 

Hirdetmény. 
Közhírré tétetik, hogy a katonai 

ellenőrzési szemlék 1926. évi novem-
ber hó 27 tői kezdődőleg fognak  meg-
tartatni a következő sorrendben: 
1926 november 27-én 1902-1904 korosztály 

„ 28 án 1905-1909 „ 
„ 29-én 1910-1914 

, „ 80-án 1915-1918 „ 
, december lén 1919-1923 „ 

Felhívatnak tehát az Ö3szes ille-
tékes szemlekötelesek, hogy a kitűzött 
napokon d. e. 8 órakor pontosan je-
lenjenek meg a városházánál. 

Odorheiu, 1926 nov. 1. 
Primăria comunei urb. Odorheiu. 

Judecătoriei ocolului Cristur secţia cf. 
No. 2989—1926 cf. 

Extract din publicuţiune de licitaţie 
In cererea de executare făcută  de 

urmăritorul Ladislau Flórian urmări-
telor Joan Mezei şi soţia sa Eíizaveta 
Benke. 

Judecătoria. 
A ordonat licitaţiunea execuţlonală 

îa ce priveşte imobilele situate îa co-
muna Cristur circumscripţia Judecăto-
riei ocolului Cristur, cupnnsn îa cf.  a 
comunei Cristur Nrul protocolului cf. 
2033 Nr. de ordine A+ 1 Nr. topogr. 
795 (aaeă şi curtea) înscris pe numele 
urmăritorilor cu preţul de Btrigare 
12800 Lei, pentru încasarea creanţei 
de 3047 Lei, capital şi accesorii. 

Licitaţiunea sa va ţ'ne îa ziua de 
22 lnna Decemvrie anul 1926 
ora 9 îa localul uş* Nr. 10. 

Imobile ce va fi  licitatele nu pot 
fi  vândut pe un preţ mai mic de cât 
două treimi din preţul de strigare. 

Cei cari doresc să liciteze sunt 
datori să depoziteze la delegatul jude-
cătoresc 10°/0 din preţul de strigare 
drept garatiţie, îa numerar sau îa efecte 
de cauţie socotite după cursul fixat  în 
§. 42. lega LX. 1881, sau Bă predea 
aceluiaşi delegat chitanţa constatând 
depunerea, judecătoreşte, prealabilă a 
garanţiei şi Bă semeze condiţiunile de 
licitaţie (§ 147, 150, 170, legea LX. 
1881. §. 21. legea XL. 1908.) 

Dacă nimeni na oferă  mai mult, 
cel care a oferit  pentru imobil Un preţ 
mai urcat de cât cel de strigare este 
dator sâ întregească imediat garanţia, 
fixată  conform  procentului preţului de 
strigare la aceiaşi parte procentuală a 
preţului ca a oferit.  (§. 25. XLI. 1908.) 

Cristur, la 11 Octomvrie 1926. 
Dr. Attila Demeter m. p. judecător. 

Pentru conformitate: 
Lőrinczy expeditor. 

Sz. 444-926. 

Hirdetmény. 
Ulieşul (Kányád) község korcsmája 

a hozzátartozó összes melléképületek-
kel — 5 szoba, konyha, kamra, nyári 
konyha, istálló és szin — (évenként 3 
országos vásár) 1926 november 21-én 
d. u. 2 órakor haszonbérbe adatik, 
1927 január 1 én kezdődő 3 évi idő-
tartamra, a számviteli törvény 72—83 
§ ainak megfelelően. 

Kikiáltási ár évi 15.000 leu. Bá-
natpénz 10°/0. Zárt Írásbeli ajánlatok 
a bánatpénzzel együtt fenti  batáridőig 
az elöljárósághoz leteendők. 

Később érkezett, valamint utó-
ajánlat figyelembe  nem vétetik. Rész-
letes feltételek  az elöljáróságnál meg-
tekinthetők. 

Ulieşul 1926 okt. 18.$ 
Jozsa P . Toró Sándor 

notar. primar 



h n n r r l n m í í közönség sz ives figyelmébe  ajánlom feltűnő  olesó is  kitűnő 
A l i u r D u f l l U  m i t l ö s é 9 ü áruimat, u. m.: valódi gyapjú kül- és bel-

W U i l M foIdiíssBÖveteketjlódenek.strukszok,  mindenféle  bélésáruk, 
női és gyermekxszvetterek, kész férfikabátok  és raglánok, esőköpenyek, férfi-

isapkák, nyakkendők, harisnyák,: Csodaszép valódi bór ridikülök bámulatos olcsón. 
Tisztelettel: LÖBL R. divatüzíete Bul. Reg. Ferdinánd (volt Kossuthutca) 25. 

Megnyílt az a szép kis üzlet, 
Melynek neve „ T o s c a , " 
Udvarhelyi ifjak  $ vének: 
Ott van jó cukorka. 
Mindenféle,  ami édes 
Mind kapható ottan, 
A „turulos" bolt melletti 
Kicsi, keskeny boltban. 

Judecătoria de Ocol Oclaud secţia 
cărţilor fuoduare. 

No. 945 ş> 946-1925 cf. 
Extract din publicaţiune de 

licitaţie. 
In cererea de executare făcută 

Se urmăritor Vasa Márton şi Joó Mi-
hály îa contra ura ăritei Szász Rebeka 
din Zetea la cererea urmăritor: 

Judecătoria. 
A ordonat liciteţiunea execuţională 

în ee priveşte imobilele situate îa co-
muna Ghiprş circumscripţia judecătoria 
Ocolu!ui Octand cuprinse îa c. f.  a 
Comunei Ghipeş Nr. 90. Nr. top. 3081. 
jtreţ de strigare fn  iama de 30. lei, 
cu Nr. top. 474/2. cu preţ de strigare 
îa Buma de 75 lei cu Nr. top, 3003. 
cu preţ de strigare în suma de 25 lei, 
cu Nr. top. 1987/2. cu preţ de strigare 
In suma de 30 lei cu Nr. tsp 2399/a 
2399/6 cu preţ de strigare îa suma de 
218 lei, mai de parte asupra 1/2 părţi 
din imobilele cuprinse îa c. f.  Nr. 339 
âin Ghipeş sub Nr. top. A f  1190 cu 
preţ de strigare în suma de 650 iei 
in cf.  Nr. 202 din Ghipeş sub Nr. top. 
994/2 cu preţ de strigare în suma de 
350 lei. — în cf.  Nr. 916 din Ghipeş 
sub Nr. top. A + 2747/2 cu preţ de 
strigare în suma de 925 lei şi asupra 
1/72 părţi din imobilul cuprins în cf. 
Nr. 150 din Ghiptş sub Nr. top. A j-
435 pe preţ de strigare în suma de 
143 lei in total cu preţ de strigare 
stabilită îa suma de 288 lei pentru 
incassarea creanţei de 1357 lei capi-
tal şi accesorii adică dobânda şi chel-
tueli de proces. 

Licitaţiunea se va ţine în ziua 
de 29 luna Noemvrie  anul 1926 ora 
9 la casa comunală a comunei Ghipeş. 

Imobilele cele care va fi  licitat 
nu se poate fi  «ândut pe un preţ mai 
mic de cât jumătate din preţul de 
strigare. 

Cei cari doresc tă liciteze sunt, 
datori să depoziteze la delegatul jude-
cătoresc 10°/o din preţul de strigare 
drept garat ţie, în numerar sau în 
efecte  de canţie socotite după cursul 
fixat  în § 42 LX. 1881. sau eă predea 
aceluiaşi delegat chitanţa constatând 
depunerea, judecătorie, prealabilă 
a garabţiei şi să sevaeze condiţiunile 
de licitaţie (§ 147, 150.170 legea LX. 
i.881. § 21 1908). 

Dacă nimeni nu ofetă  mai mult, 
cel care a oferit  pentru imobilul un 
preţ mai urcat de, cât cel de strigare 
este dator să întregească imediat ga-
rai ţia fixate  conform  procentului pre-
ţului de strigare la aceiaşi parte pro-
centuală a preţului ce a oferit. 

Dată în Ocland la 26 luna Junie 
anul 1925. 

Kftllal  m. p. expeditor. 

Str. Avram Jancu (Csere-utca) 
13 sz. alatt egy bútorozott szoba 
kiadó. Felvilágosítás ugyanott. 

Eladó! 
• Az összes butorraktáram kész-

letét mélyen leszállított árakon 
kiárusítom, ahol a legmodernebb 

háló- és ebédlő-
garnitúrák :: 

vásárolhatók, flils  ebédlő-divá-
nyok nagy választékban kapha-
tók. — Továbbá olcsóbb festett 
bútorok és székek is kaphatók. 

Transilvania R.-T. üzletében 
Ford egyedüli lerakat a vármegye területére Bul. Reg. Ferdinánd 56, sz. 
— Télefon:  iroda 35, lerakat 40. — Sürgönyeim: Transilvania Odorheiu.Ford-
személyautók, teherautó-alvázak, Fordsontraktorok és mindenféle  Ford autó-
alkatrészek. Michelin és Pirelli gummik a legjutányosabb árban kaphatók kész-
pénzfizetésre  vagy megfelelő  garancia mellett hitelbe is, azonnali, vagy későbbi 

• szállításra. ——————————— 

Fordson traktorok tavaszra való leszállítására megrendelé-
======== seket már most felveszünk. — 
A FORD-autó, FORDSON-traktor a világ legolcsóbb és leg-
============== megbízhatóbb gépei. = = = = = = = = 
A csíkszeredai útvonalon utasok hiányában, továbbra hetenkint háromszori 
hétfőn,  szerdán és szombaton csukott személyautó fóg  közlekedni. Indulás 

reggel 7 órakor a Bukarest-száUó elől. 

No. 4695-926. 
Megrendeléseket bármily kivitelben 

elvállalok: 
Balázs Károly utóda: 

Garabás János 
kész butorrakt&ra 

Odorheiu, BuL Reg. Ferdinánd 27 sz. 
Egy bolthelyiség kiadó. 

Hirdetmény. 

Dr. Hifsqh Hugó 
sebisz-főorves 

szanatóriuma 
Mercurea-Ciuc — Csíkszereda. 

Legmodernebb f e l s z e r e l é s . 
Elsőrangú kényelem és ellátás. 
Az épolévl Irgalmai Nővérek 
= = = = = végzik. = = = = = 

Sósgyógyfürdö, 
Tisztelettel értesítem a nagyér-

demű közönséget, hogy további 
intézkedésig a fürdőm  csáb 
p é n t e k , s z o m b a t és vasftr-
i n a p lesz nyitva. 

Tisztelettel: 

Fernengel Gyula. 
I M P • f V V V W V V V W 

Leszállított árak 
= mellett 

fest é;s tisztit 

SCHMITZ 
Odorheiu. 

Férfiruhákat  2 órán belül 

ÁLLANDÓAN FRISS 
TEAVAJ 

Odorheiu varos t>xa hivatala a T V J T r^tJi^ , , 
városi tasács 4695-926 sz&mu ren- J J 6 X L 6 S ( j r a D O r i l a l . 
delete alapján felhívja  a város terttle- ___________ 
tén lakó összes kereskedőket, iparoso mm" msiiiiiii I H I H H I I P — • M I I W I — U U 
hat és vállalkozókat, hogy fotyó  évi m—ammmm—mmmmm—m—m—> 
jacuár hó 1 tői október 31 ig terjedő _ 
idő alatt a váro-ba vatuton, postán, |p# M p r j Î p i p n f  9 7 IIí ""^W 
autón vagy szekéren behozott, vagy a M T "•GyjGlOIII a£ . U J ^ g 
városból kivitt összes árukról egy ki sus « A I U 
mutatást terjesszenek be november l T l 0 r d V 6 t Z " A I D U Hl 
hó 10 ig a tsxa. hivatalhoz. 

A kimutatásban fel  kell tüntetni 1}8 o\d&lon 38 zenesserző 55 müvê  8 opera, 
i , ,..,.. 7..,.. 7 7 , 7 . , klasszikus előadási és szalon-darab. 14 ha-
havonta Jculon  kulon  hogy hany kilo-  baré-dal, kupié, műdal. 15 tangó simmy, ke-
gramm es mifele  áru lett behozva a vá- rlcgS stb medern táic, 17 magyar nóta, 
rosba, vagy innen kiszállítva. hallgató és csárdás tartalommal. 

Odorheiu la 5 Noembrie 1926. . ^ Í T f . * f . . . P . * ! * . ! *  .ti®*®! 
Városi  taxa hivatal.  hivatásos éB amatör zeneszerzők számára. 

, Egy kis rátermettséggel most már 
Hirdetmény. .Sí,Sí!. î?."*!® îî.. I® !?®J,. 

Mint vb. Hirseh Gyula odorheiui w T'TV'T , . , 
kert=8kfrdö  rafiritAmesránitk  onnánnbo mert bármelyik pályadíj elnyerésével az album KertSKtŰö csődtömegének gondnoka kiadója nyilvánosságra hoz: a és a nagyközön-
koznirré teszem, hogy a csődtömeghez ség számára hozzáférhetővé  teszi az esetleg 
tartozó bolti árucikkek éB üzleti be- í d á i K f e l  116111 fedezett  szerzők müveit Vau 
rendezési tárgyak esetleg tételenként a z o n k i v ü l a z albumban egy egész csomó 
ip és a beszerzési áron alul is folyó  5?.îî.fP.ţl?.RI?.!lftf.ţ 
évi november hó 8 án és következő valamint ssámtalan kedvezmény az album 
napokon szabadkézből eladatnak Odor- îjjkjdwosai s«ámára. Mindent egybevetve as 
beiun a Strada Principesa Elisabeta ' k a"°8°ny elvitázhatatian szenzációja 
(Bethlen utca) 38 szám alatti üzlet- a Z U j H o m 
helyiségben. MegtekmthéTT , ,k^ 

Odorheiu 1926 november hó 5-én. kereskedésben 
Dr Finkér Béla 

csődtömeggondnok 

Üzlet-áthelyezés. 
Rőfös-  és rövidáru-üzletemet Bul. Reg. Ferdinánd (Kossuth-
utca) 7 szám alól a B u k a r e s t - s z á l l ó m e l l e t t i 15 
• szám alá helyeztem. = = 

A 18 évi önálló tapasztalatom alapján eszközölt üzletmeg-
nagyobbitás kapcsán üzletemet uj modern árukkal dúsan 
felszereltem,  ha pontos kiszolgálásban óhajt részesülni, szo-* 
lid és tartós árukat olcsón kiván vásárolni, keresse fel 

•^wfr u j ü z l e t e m e t 
Szive8 pártfogást  kér: 

l akab Gyula rőfös-  és rövidáru kereskedő 

Odorheiu—Székelyudvarhely. 

friss  teavaj, paprikás és füstölt  szalonna, szalámi, ementhali és 
trappista~sajt, mindenféle  zöld főzelék,  konzerva, paradiesom, 
cukorka és csokoládé>«külőriIegességek, málna- és citromxszörp 

gj HlftSQH  IGflAC*nál  kaphatók. Gyomorbajosok részére kaţţsbadi kétszersült 
és Graham«kenyér kapható. 

Naponta 


