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Iparos • • 
Az őszi kiái)ifást  rendezd bţzoţţ-

eág helyes érzékkel és igazán szociáí» 
gondolattal, a városunkban ţartqţt ki-
állitás jövedelméből egy ţekintâlyeş 0şz-
szeget juttatott az elaggott éa önhibá-
jukon kivül tönkrement iparosok ré-
szére léteBjtendő menház alapjára. Igen 
tekintélyes ez az összeg, a kiállítási 
jövedelemhez képest, de túlságosan cse 
kély ahoz, hogy a nemeş esţig? testet 
öltbessen. 

Nem vsgyok iparos, tehát az egész 
figyet,  mint érdektelen szemlélő né-
zem, de engedtessek meg nekem, hogy 
ehhez a dologhoz hozzá szélhassak. 
Szegépyek vagyunk, nyomorultak va-
gyunk. A jelenlegi vigasztalan helyzet 
ólomsuKyal nehezedik mindannyiunkra 
s merem állítani, bögy e helyzet leg-
jobban érinti az iparos osztályt, jöve-
delme, illetve jövedelmének igen tul 
nyomó része másoktól függvén.  Amíg 
a földmivelő  osztály erős harcot viv a 
megélhetésért, legalább mindennapi be-
tevő falatja  biztosítva van. Szánt-vet, 
töri az ugart s a föld  fizet,  hol jól, hol 
gyengébben, egyszer van kalács, más 
kor — sajnoŝ  már jó régóta — csak 
barna kenyér, de ţan s az élet egyéb 
terhei is előkerttípék innén-onh^n. 

iPMfc  fásképp  yap az ipánál. Ma 
az iparos osztály annyira megnöveke-
dett, hogy csak fokozottabb  jgéqyelé-
sek mellett lehetne minden iparos élete 
megalapozva. De bol vannak ipa az 
lenyes ?('Csizma kellene, de nincs 
pénze a föld  mi Vednek, — még rövid időre 
tataroztassuk meg csak a régit, hátha 
a jövő rózsásabb lesz, uj ruha kellene, 
Várjunk még, egyéb házi készlet keVés, 
majd'® pótoljuk jobb időkben. Ilyen és 
éhez hasonló kijelentééek mindennapiák 
a földmivelők  ajakán. Szóval, nélkülöz 
a föld  míves, de el ft  nélkülözés még 
áem gyomorkérdés. Igen, dé gyomor-
kérdéssé válik ez a nélkülözés az ipa-
rodnál s azért ma általános a panasz. 
£ panasznak van is, sajnos, igen nagy 
alapja 1 

Amikor felvetődött  az eszme, hogy 
alapot kell teremteni az elaggott és le-
szegényedett iparosok fölsegélyezésére, 
lelkem ujjongott s kiáltani szerettem 
volna, újra megtaláltuk magunkat, újra 
egy nagy horderejű eszme 1 
' Ámde ez még nem minden 1 Még 

csak egy ásónyom ván megásva, a víz 
csak bele Szivárgott a megbolygatott 
földbe1,  de bá az ném haladhat tovább, 
elenyészik, vagy megroálik, nem éltet, 
íem üdit. Ámde a mag el van vetve s 
az iparosokon áll, hogy az elvetett mag 
esirábs, szárba hajtson, gyümölcsözzék, 
életet adjon. 

Vegye fontolóra  Udvarhely város 
iparos társadalma a felvetett  eszme 
fontosságát  s abból az örök igazságból 
kiindulvs, hogy „mindnyájunkat érhet 
baleset" '— tfcíáljoh  ínédot árra és pe-
dig lehetőleg i'öneréjéből, hogy az első 
ásónyom ne mafadjon  egy komoly észtne 
pillanatnyi fellángolása,  hanem ásss 
tovább a medrét s valóságban alapozza 
meg azt, ami to& még  cBak'egy ezép 
álom '.ae elaggott  és  tönkrement  iparo-
éolefnenháiíátl 

Á terv nem kivihetetlen Igaz, 
ezernyi áz ide'öda adás, ma minden-
kinek ki kell venni áz alamízsnkosztáS 
terhes, de gyönyörűséges 'inuükájából á 
részét, de itt már mindéi jpaíosnak,' 
saját' magáról ís , ; lévén szó; erkölcsi 
kŐtélrsáége az áldozathozatal. 

' Én még' ákkoif  is megoldhatónak 
tartom a W ^ g t , ha Udvarhely'város 
mindén iparosa havi 5 léü öniuegadóz-
tatással Jáíuí'boZzá i cél ndégVálósitá-

sához. Egy év multán egy ásónyom 
helyett van 5—6; évsk multán már 
kész a meder. 

Szóljanak minél többen hozzá a 
kérdéshez, több gondolat jobb eszmét 
termel ki a tőkegyűjtést illetőleg, de a 
kiállítást rendező bizottság nemes esz-
méjét és fennkölt  gesztusát nem sza-
bad egy ásónyomnak meghagyni — ez 
az egy bizonyos 1 c V—6. 

' ' , f i  i g ss-

Közgyűlés a városházán. 
A városi tanácsnak f.  hó 8-ikán 

és folytatólagosán  10 ikén délután kőé-
gyűlése Volt, több fontos  ügyet felölelő 
tárgysorozattal. Tamás Albert h. pol-
gármester élttökölt, aki Megnyitó sza-
vaiban kifejezést  adott" a tanács Mihály 
trónörökös iránti hódolatteljes jókíván-
ságainak, a közgyűlés éppen a trón-
örökös nevenapjára és Vén. 

A városi villamósmü ügyeinek ta-
nulmányozására kiküldött bizótfaág  tá-
pasztálatairól Szabó János' tanácstag 
$dott elő részletes referádát,  ismertetve 
egyúttal' az üzemvezetőség kifogásait  is 
arra vonatkozólag, hogy a tanács a 
vfllamóémü  ügykezelésébe, vezetésébe! 
érdemlegesen beleszólhasson S azokat a 
körülményeket is, melyekre az üzem-
vezetőség az árámár felemelésére  vo-
natkozó igéhyeit is alapozta (a szén-
árak. fizetések  áss ujabb időben Váló 
enáelkedése stb.). 

A kérdéshez többen Bzólottak hozzá. 
SzöllŐsi Ödön dr. kivált a Városnak a 
villamósmü ügyeibe való beleszólási, 
britizáláai jogát hangsúlyozta nyoma-
tékosan, miután a VlllamosüZemnél a 
Város ÍB társ s a vezetőség a díjak fel-
emelésének engedélyezését Is a város-
tól kéri. Tehát-ném mondhat te tf  Vá-
ros az ellenőrzés, az jrányitásban való 
részesség tógáról s|m. ÍÍas^Vó kritikai 
hangon Szolalt fél  fiíeg  G&oczy Gábor 
dr. és Nistor Joachim is, utóbbi ki-
emelvén az üzemvezetőség és a vároB 
között kötött nagy terjedelmű, régi szer-
ződés tanuimáeyozásásik izüfcségessé-
gét, mig Andrei» ş György javasolta az 
üzemvezetés "ftt&már  telgorelése iţ|nti 
igényének egyenes elutasítását, apai, 

ták, hogy a múltkor kiküldött tanácsi 
megbízottak mellé, miután az ügy jogi 
és műszaki vonatkozásai is tisztázan-
dók,' kiküldik iriég a bizottságba î Szöl 
lősi Ödön drt, Gönczy dr. és Constan-
tinescu ügyvédeket és Török Árthur 
városi főmérnököt. 

'Az állandó választmánynak a ta-
nács felhatalmazást  adott, hogy áz 
előforduló  közérdekű fa  á törvény ál-
fal  amúgy íb eléjük utalt, illetve az 
53. § ban kifejezetten  a nagytanáé? 
számára fenn  oetú tartott ügyekbei, 
10,000 leus értékhatárig, Baját hatás-
}tőrében ibtézkedhessék. Hosszasabb vita 
éjlÓdÖít ki még a kereskédÖk 4 ezre-

lékes (ad yaíórem) áruadója ügyében̂  
A kereskedők a még fenntartott,  illetve 
szükségelt költségvetési 200^000 leu Ősz-
szeg fizetési  módjára nézve réíszletes ja-
vaslatot tettek, megjelölve, melyik áru 
mekkora összegű ifyen  megterhelést 
birna meg, illetve mtinnyít' tudnálak 
áruoemenkint fizetni,  mindaddig, adííg 
á szükségelt ösSzeg a város'pénztárá-
ban' lesz. Ettől ;kezdVe ugyanis énnek 
a tehertételnek a' fizetésé  mfegszünik. 
1 y Az áílandó választmánynak a ré 

gebbi 'mozibérleti hát ralékbk" ügy ében 
Zsigicondovits bérlővel létesített egyez-
ségit1— a hátralékok részletékben való 
törlesztéséré nézve — á tanácS hbzzá-
j&iífólsg  tudomásul vette. Eilénben egy 
másik' előterjesztést, atnély egy uj bé-
rélni 'szándékozóval (Soltész Minkával) 

folytatott  egyezkedés részleteit ismer-
tette, bem látott a várok érdekében 
perfectuálandónsk  a tanács, hanem egy 
ujabb bizottságot 'küldött ki a fcsíg-
raOü'iovitecsaí való ujabb, teljesen üj 
alapon való, megegyezésre. E? a bi* 
zotţsâg, mélynek tagjai SZÖIÍŐBÍ Ödön 
dr., Gönczy Gábor dr. és Tompa LászlŐ 
voltak, m|g a kpz,gyüléö folyamán  meg-
egyezett Zslgmondovits bérlővél, aii â  
eddigi 30 000 leu helyétt 50,000 led 
évi bérösszeg fizetésére  kötelezi magát, 
továbbá, hpgy teljesen uj gépet vásá-
rol, j$vitásóiiat végeztét s általában a 
mozi nívóját is emelni fogja/aminek 
biztosítására elfogadja  egy a város ál-
tal delegált művészeti cenzor (Töinpa 
L ) közreműködését is. 

"Egy; TTVárositaxákra (illetékekre) 
vonatkozólag kidolgozott uj szabály 

M m M t o 8̂ meg-

tárgyalására a tanács SzöllŐsi Ödön dr,» 
Gönczy Gábor dr., Pápp Z. Endre, 
Nóvák Dávid, Szigethy Dénes tanács-
tagokat, Cttţaveiu főjegyzőt  küldötte ki. 
A látványodsági (33% os) adóból be-
folyó  jövedelem hováforditásának  meg-
állapítására hivatott bizottságba (mely 
miniszteri rendelet alapján működik) a 
város a maga részéről Gönczy Gábor 
drt'küldötte ki. A városi alkalmazot-
tak részére, tekintettel a nehéz viszo-
nyokra és más körülményekre, fizetási 
pótlékképpen egy havi fizetésük  össze-
gét szavazták meg. A községi közmunka 
megváltási árát kézi napszám után 100, 
igás napszám után, igavonó állatofkint, 
250 leuban állapították meg. Eíhatá-< 
ro?.ták több régi számadásnak — a 
biteltullépéaekre és más szabálytalan-
ságokra yafó  rámutatással — a yÍr-
begyéhez yqló ţelte'rjeszt̂ ş̂ t ís. 

A ref. harangszentelési iinnpp a pUspökjátogatás 
utolsó mozzanatai. 

Makkal Sándor dr. ref.  pite-
pök látogatása a ref.  kollégiumnál ós 
egyházközségnél f.  bó 7 én délben 
befejeződött.  A kollégiumi vizsgálat 
tulajdonképpen még pénteken délután 
lejárt, a miki 
közös elöljáróság! és tanári 

és kjgérete 

revételeikről. BeszámorAJok tlőltó elis-
merése volt annak az áldásos, komoly, 
lelkiismeretes munkának, a mely a 
majdnem 300 éves ősi kollégium falai 
között tanárok és tanulók részéről 
egyaránt íoly. A milyen szorongó ér-
zésekkeljöttek, bogy meglássák, vájjon 
a rossz gazdasági helyzet és a tanterv 
nehézségei miatt meglehetősen meg-
fagyott  létszámú s igy anyagilag meg-
gyengült iskolában nincs-e szellemi 
téren is visszaesés, éppoly nyugodtan és 
megelégedéssel távoztak, mert szellemi 
téren minden tetÍPÍéVBep a megerősö-
dés a virágzó élet előjeleit tapasztalták. 
Jól esik est megállapítanunk, pţert a 
mely iskola falai  kőzött az ezerpyi 
sokféle  nehézség, a taşârok nehéz 
anyagi helyzete, az iskola élet halál 
harca között is élénk, erőteljes, ered-
ményes munka tud folyni,  az iskola 
méltó a fennmaradásra,  şnnşk az is-
kolának csak jövője lehet; áz ilyen 
iskola méltó a szülők, a társadalom, 
az összmagyarság, de még magának az 
államnak is legmesszebb menő támo-
gatására. Hisszük is, hogy ez § tán|9 
gatás minden érdekelt részről a leg-
teljesebb mértékben meglesz. A főp$s?-
tor, ki mindvégig Jodár Gábor dr. koll. 
gondnok vendége volt, a szives házi-
gazda, a koll. igazgatója és kísérői 
társaságában vasárnap délután autókon 
kirándult a Gyilkos tóbo?, eşte részt 
vett a ref.  egybáz bar§qgestélyén 
hétfőn  délben autókon Segesvárra uta-
zott, a honnan tovább Kplozsvárra 
mentek. Segesvárra lekísérték Csefó 
Sándor koll. ig. Haá$ Rezső koll. 
tanár is. A ref.  kollégiumnak és egy-
háznak az elmúlt bét gyönyörű heţe 
volt. méltó a rá való sokszori emlé-
ÉM 

A helybeli reformátusok  tu-
lajdonképpeni har angsz entelóei 
ünnepsége — melynek alkalma idézte 
elő legfőképpen  Makkai Sándor idejö 
vetelét — vasárnap, f.  hó ^ ikén dél-
előtt folyt  le, a rendes istentisztelet 
idejében. Az impozáns, régi templomét, 
a nagyközönség már korán megtöltötte, 
mindenki igyekezvén magának biztosí-
tani, hogy a nsgyjélentőségö,' szép ün-
nepségen jelen lehessen. Már 10 órakor 
ember ember mellett foglalt  helyet., 
felekezeti  különbség nélkül, várakoz-

Í
,n a püspöjt £s kíséretének bevpnu-

iaára, 'şelyqşk megtörféntét  az egésa 
özönŝ g tiszteletteljes felállással  fo-

gádta. A szo^eos1 éneiké^ után, Vá-
sâţheţyi Jáiíoq pÜBBÖkĥ lŷ ttes, egy*-
házker. főjegyző  lépett a szóazékce, 
költői tartaiomban gazdagé méíyen 'át-
érzett imájával nagy és felemelő  ha-
tást gyakpróli'i a Utána 
a ref.  egytfózi  vegyeSkar szlp éneke 
következett, tn&jd Makkai püspök mon-
dotta óiTáltaTán'Ós nagy 'figyifem  köz-
ben, a legtartalmasabb és felemelőbb 
egyházi szónoklatok egyikét, bizonyítva, 
hogy templom és harang csak akkor 
teljesítik igazi hivatásukat, ha lélekkel 
vágyunk jelen az istentiszteleten, lé-
lekkel töltjük meg minden cselekedé-
tünket. Â meggyőző erejű, meggyőzően 
előadott széj) beszéd nyomán' nagy 
megilletődés, látható mély hatás ke-
letkezett a hallgatóság Boraiban. Végül 
Vajda Ferenc éspéreS ismertette rö-
vidségében is megkapóan a régebbi 
harangok elvitelének, s az uj nagy 
haraog beszerzésének történetét, hálá-
san emlékezvén meg általánosságban 
a beszerzést lehetővé tevő, lelkes ada-
kozókról'és más közreműködőkről. 

A harangeaenteliei nap es-
t é j éti megtartott műsoros éstély méltó-
képpén egészítette ki és fejezte  be a 
helybeli ref.  egyház felemeló  szép ün-
nepségei sorozatát. A színháztermet 
Zsúfolásig  tültó nagyközönség jelent meg 
azon, a püspökkel és kíséretével együtt. 
Halász Róbert zenekarának nyitánya 
után, lapunk szerkesztője alkalmi ver-
sét olvasta fel;  majd Gönczy Lajos dr. 
theológiai tanár mondott tartalmas, 
közvetlenségével is megkapó elóadáBt, 
Krisztust állítván a mai és mindenkori 
emberiség elé követendő életeszmény-
nek. Nagy hatása volt; valamint a 
Lukác ffy  Elekné — Szabó Ilus által 
avatott stii kisért — szép, csengő hangú 
éneklésének is és a filharmonikusok 
Vonós négyese szereplésének. Lévay 
Lajos koll. tanár Szombati Szabó Ist-
ván egy szép költeményének nagyha-
tású előadása által nagyon rutinos sza-
valónak mutatkozott be. Csinosan ren-
dezett; kedves alkalmi élőkép zárta be 
* &zép ünnepséget. 

inJ UJ 1 .u-ni u. 

RÓ w . kath. tanítók toei-
mébe. Az udvarhelyvármegye! - róm. 
kath. tanítóegyesület őszi rendes köz-
gyiííéséf  noyímb?F hó 1$ Széjietf-
udvarhelyen a szerzetesek iskol^ában 
tartja, mwr,? W m w M 
tanügy.biarát̂ t tisztpfotteţ  mepiyja áá 



A maitkor 
a könyvkereskedésben voltam és ott 
egy olyan jelenetnek voltam a tanuja, 
amelynek megörökítése mindenképpen 
nyomdafesték  alá kínálkozik, már csak 
tanulság okából is. 

Nyilik az ajtó s botjára támasz 
kodva belép a városunkban közismert, 
nyolcvan évet meghaladott, de szelle-
mileg még mindig friss,  nyugalmazott 
hOBzárörnagy, aki egykor délcegen Qlte 
meg dacos paripáját. 

Köszön, amint illik s majd oda 
szól a könyvkereskedőhöz: Van-e rak-
táron szép imádságos könyve, olyan, 
amelyikben megvan a Mi atyánk s meg-
vannak a reggeli, déli és esti imád-
ságok? A kereskedő igenlő válaBzt ad 
B majd megmutat egy imádságos köny-
vet. Az őrnagy szépnek, jónak, megfe-
levőnek találja s nyomban megvásárol 
belőle tiz példányt. A vásárláB után 
megkéri a könyvkere kedőt, hogy szé-
pen olvashatóan irja be a cimlap előtt 
lévő tiBzta lapra: „Bonda Péter nyu-
galmazott huszárőrnagy a halottak 
emlékére 1926. november 1." Majd 
levelet irat szülőfaluja  Farkaslaka plé-
bánosának, hogy a tiz darab imádságos 
könyvet ossza ki olyan tanulóknak, 
akik irni és olvasni jól tudnak B a 
könyvekhez még mellékel 200 leüt is 
a szegény tanulók számára Írószerek 
beszerzésére. 

Mondhatom, hogy az öreg őrnagy-
nak ez a nemes cselekedete, amelynek 
szemtanúja voltam, nagyon meghatott. 
Eszembe jutott, hogy mennyi szép, üd 
vös és jó dolgot lehetne művelni, ha 
vagyonilag tehetős egyéneinkben volna 
bár csak egy szemernyi a Bonda Péter 
nemeslelküségéből. O.nagy úr 1 Tudom, 
hogy nemes tettét nem szánta a nyil-
vánosságra s éppen azért bocsánatot 
is kérek, hogy megírtam, de a lelki-
ismeretem nem lett volna nyugodt, ha 
nemes cselekedetét nem állíthattam 
volna, például a jólétben tobzódóknak. 
Nekünk ma az ilyen Bonda Péter-féle 
példákra nagy szükségünk van, (b.) 

Hozzászólás. 
Járda-épités az nj utón. 

Minden udvarhelyi lakoB örömmel 
látja, hogy a Bzombatfalvi  uj uton 
egymás után kezdenek hozzá a szép, 
uj, villa szerű családi házak építéséhez. 
Már most folyamatban  levő építések 
szerint is jövö tavaszon 5—6 család 
fog  azokba beköltözni. Ezzel kapcso-
latban azonban a városi tanácsnak 
már most gondolni kell azzal, hogy az 
oda beköltözendő családok miképpen 
fognak  az 15 km. hosszú gyalogjáró 
nélküli országúton a piacig eljutni, 
mikor esős időben ezen az uton bo-
káig érő Bár van. 

Véleményem szerint, az uj uton 
a járda előállítása 2 szakaszban kell, 
hogy elkészüljön és pedig az első 
Bzakasz a barátok templomától a va-
súti átjárón tuli első utcáig tartana 
25—3 m. szélességben, a második 
ezen utcától a szombatfalvi  vámig 
1-5—2 m. szélességben. A második 
Bzakasz kiépítése adva van, mivel az 
utiárok és kétoldali faBor  meg a telke-
ket határoló kerítések közt a járda 
helye és földmunkája  készen van. 

Az első szakaszon már nagyobb 
nehézségek vannak, mivel az úttest 
kiépitéBe mindenütt magas feltöltésen 
történt, mig a járda mindkét oldalon 
a régi terep felé  sok helyen igen nagy 
újonnan feltöltendő  földre  építendő ki, 
a mely feltöltés  a telkek felől  vagy 
támfalakkal  biztOBitandó, vagy az egyes 
tulajdonosok telkén befelé  még 1—2 
m. szélességben elvégzendő és ott egy 
rézsüvei bevégzendő. Ezen a Bzakaszon 
jelenleg egy végleges aszfalt  elkészí-
tése nagyon reszkírozott lenne, mert 
a nagy feltöltős  ülepedésével a beton-
réteg lesüppedne és a járda egy pár 
év alatt tönkre menne. 

A kiépités ezen első szakaszon 
0iTképp volna eBzközlendő, hogy a vá-
rosi tanács kijelöltetné még az év 
őszén a járda belső vonalát, ezen a 
kiielölt járda-helyen elkészíttetve rész-
ben ez évben, részben a jövő év ta 
vaszán a földmunkát  az ut szivonjáig. 
Elrendelné, hogy a telektulajdonosok 
kötelesek a jövő év egy bizonyos fix 

időpontjáig telkeiket az utca felől  be-
keríteni olyképpen, hogy keritéseik 
felső  vonala az úttest szintjében legyen. 
Ez utóbbi kerítés elrendelése már köz-
tisztasági és közbiztonsági szempont-
ból is szükséges, mert mikor ezen ut 
belső forgalmi  utcává alakul át, nem 
nem lehet többé megengedni, hogy a 
földekre  szükséges trágya előbb az ut 
teBtre helyeztessék, a földekről  kika-
pált gaz és burján az utcára dobáltas-
sék és végül, hogy gyalogjárók mellett 
elhatárolás nélkül, öles kukoricatáb 
Iák húzódjanak, ahonnan a gyalogjáró 
sétáló könnyen súlyosabb inzultusnak 
lehet kitéve. 

Ha az elkészült kerítések által a 
járda belső vonala határolva Van, akkor 
egy külső szegélykő és a kerítés közti 
gyalogjáró 10 cm.-es kavicsfeltöltéssel 
pár évre megfelelő  járdává kiképez 
hetö és ez mindaddig fenntartható, 
amig a beépítetlen telkek nagy rész-
ben beépittetnek. Egy végleges aszfalt 
gyalogjáró ma ezen uj uton mintegy 
3 millióba kerülne éB az első szaka-
szón mégis ki volna téve a tönkreme-
nésnek, mig a fent  leirt gyalogjáró 
elkészítése — eltekintve a közmunka 
igénybe vételétől — 100—200.000 leu-
ból előállítható és kész előmunkála-
tául szolgálna a későbbi végleges ki-
épitésscki 

A járda melletti kövezett folyóka 
legalább részbeni elkészítése az állami 
utat fenntartó  közmunkaügyi minisz-
térium terhére volna hárítandó. 

SipÓB főmérnök. 

„A vármegyei tanács 
figyelmébe". 

Illetékes helyről a következő so-
rokat kaptuk: 

E cim alatt a Sz. Közélet leg-
utóbbi számában Ugrón Zoltán ur, a 
keresztúri és nagyszebeni húsárakról 
irott cikke utolsó részében meg-
gyanúsítja a hatóságokat és az állat-
orvosokat. 

A közönség tájékoztatása céljából 
közöljük, hogy a húsárakat jelenleg a 
vármegyében az Odorheiu városi tanács 
mellett működő állandó választmány 
állapítja meg s ehhez kötelesek alkal-
mazkodni a községek ugy, hogy 2 leu-
val olcsóbban tartoznak a hust árusí-
tani, kivéve Kereszturt, amely önál-
lóan állapítja meg. Miután pedig sem 
az odorheiuí, sem pedig a keresztúri 
állandó választmánynak állatorvos tagja 
nincs : a húsárak az állatorvosok meg 
hallgatása nélkül állapittatnak meg. 

Szinház. 
Az utolsó napokban, a szezon vége 

felé,  a közönségnek a szinház iránt 
való felmelegedése  határozottan érez 
hetővé, feltűnővé  vált. Az előadások, 
igaz, hogy nagy része jutalomjáték, 
mondhatjuk: estéről-estére szépen telt 
házak jelenlétében peregnek le. Mu-
tatja ez, hogy közönségünk, ha külön-
ben kimerült és a súlyos gazdasági 
viszonyok alatt erősen görnyedező is, 
mégis csak fogékony  a kulturális meg-
nyilvánulások s igy a szinház munkája 
iránt is. Ebből azonban viszont az kö 
vetkeznék, hogy ez a közönség meg ÍB 
érdemli a vele való lelkesebb törődést, 
de kell ÍB törődni vele annak, aki őt 
e nehéz viszonyok közt is érdeklődésre 
kelteni akarja. Éa ma már nem kellvén 
jóindulatu óvatossággal arra is gondolni, 
nehogy rontsuk a válságos idők miatt 
szintén nehezen küzdő Bzinház számí-
tását — feléje  is intézhetünk néhány, 
talán meg is szívelhető, tárgyilagos 
szót, igazmondást 1 Áldozattal szemben 
áldozatot vár a színháztól a közönség 
ia. Folyton nívós és változatos müsoru 
előadásokat, minden szerepkört hiva-
tottan betölteni tudó Bzemélyzetet I 
Igazi énekes primadonnája, hőSBzinésze 
hiányzott idáig a társulatnak s álta-
lában a prózai darabokban erŐBen ér-
zett a kényszer-szereposztás sokféle 
fogyatékossága. 

Különben e hétre eBett Horváth 
Nusinak, a kolozsvári Bzinház volt tag-
jának, vendégprimadonnaként való be-
mutatkozása. Bájával, ízléses játékával, 
változatos öltözködésével hamarosan 
megnyerte a közönség rokonszenvét. 
Mellette (a Sibill, Cigányszerelem és 
Lili bárónő bemutatóin) a szinház meg-

kedvelt állandó tagjai egyaránt vetél-
kedtek a siker érdekében. 

6 ikán a Dolly operettben Pálffy 
Ollyt halmozta el, miot jutalmazottat, 
a közönség tetszésnyilvánításával, s 
ajándékokkal. Marosi és Jódy juta 
lomjátékai (előbbié a Gályarab cimü, 
régi, de hatásos szerepet kínáló, rém-
dráma előadásával) szintén sok tetszés 
nyilvánítás, hangos külsőség közt foly-
tak le. Marosiról különben meg kell 
említenünk, milyen pompásan tud opa-
rettben is énekelni, mókázni ez a sok-
oldalú színész. A csöpp Vákár Éviké 
kedves bátorságával már több ízben 
tanúságot tett Bzinészvéréről. 

A Magyar Párt 
közgazdasági bizottsága, amint isme-
retes, az október 10 iki nagygyűlést 
megelőzően, ugyancsak Gyergyószent-
miklÓ8on általános közgazdasági gyű-
lést rendezett. E gyűlésen az erdélyi 
gazdasági élet összes problémái tár-
gyalás alá kerültek és igen értékes, 
egyes részeiben éppan magas szinvo 
nalu megvitatásban részesültek. A gaz-
dasági élet 18 kérdésére alaposan és 
részletesen kiterjedő vita anyagát az 
összes felszólalásokkal  együtt a köz-
gazdasági bizottság a gyűlés határoza-
tából külön könyvben ki fogja  adni és 
már f.  évben a könyvpiacra óhajtja 
vinni. A könyv ára drbként 100 leu 
lesz, tehát aránylag nem nagy összeg, 
mellyel a kevésbé vagyonosak se ter-
heltetnének sulyoBan, ugy, hogy a könyv 
kiadásával szolgált nagy érdekben ugy-
szólván mindenki meghozhatja az áldo-
zatot. Kívánatos, hogy lehetőleg minél 
többen meg is hozzák. 

A Magyar Párt központi vezető-
sége, felkéri  a magyarság vidéki ve-
zetőit, a közérdekű mű megjelenhetése 
érdekében hassanak oda, hogy az elő-
fizetők  az egyes példányokért a 100—100 
leüt már most lefizessék  és az elő; 
fizetések  összege a dicsószentmártoni 
„Közgazdasági Bank Rt."-hoz, hol a 
könyv kiadásának nagy munkáját Gyár-
fás  Elemér dr. szakbizottsági elnök 
intézi, mielőbb, még nov. hó folyamán 
eljusson. A közgazdasági szakbizottság 
a gyergyóBzentmiklÓBi gyűlés rendezé-
sével olyan munkáJt végzett, mely tel-
jesen méltó az elismerésre. Ha azt 
akarjuk, hogy a sokat hangoztatott 
közgazdasági érdekek előre vitele kö-
rül érdemleges lépések történjenek, ugy 
most és éppen ennél a pontnál meg 
kell az áldozatot hozni. 

HÍREK. 
Nov. 13. 

Bod Károly 
1848—1926 

Váratlanul, anélkül, hogy a gyász-
hírt komolyabb betegeskedés előzte 
volna meg, dőlt ki városunk társadal-
mának egyik régi, közismert tekintélye, 
a helybeli ref.  kollégiumnak, korábban 
élen állott, kemény kőből faragott, 
legjellegzetesebb egykori oszlopa. Nem-
zedékek nőttek fel,  s öregedtek meg, 
Bod Károly elpusztíthatatlannak látszó 
szívósságával, eleven életerejével ugy 
tűnt fel,  mint akin az idő, a kor sem 
tud győzedelmeskedni. A 11-én, csü-
törtökön eBte elterjedt halálhir aztán 
rácáfolt  erre Is, bizonyságául annak, 
hogy a mulandóság uralma kiterjed 
minden élőlényre, annak parancsa előtt 
még a legszívósabb székely makacs-
ságnak, életbe kapaszkodásnak is meg 
kell hajolnia. 

A megboldogult életének kiemel-
kedőbb adatai: Bod Károly (albisi) 
1848 október 30-án Selyén, Maros-
Tordamegyében született, mint Bod 
Sándor ref.  lelkész és Budai Johanna 
fia.  Középiskolába Marosvásárhelye» 
járt, s ugyanott egy évig jogot is hall-
gatott. A ref.  theologiát 1868—1872 
között Budapesten és Sárospatakon vé-
gezte, közben egy egy félévet  a zürichi 
és a marburgi egyetemeken is töltvén, 
filozófiai,  theológiai és pedagógiai ta 
nulmányokkal foglalkozva.  Az 1872 
év őszén a helybeli ref.  kollégiumnál 
h. tanár lett; 1873 ban pedig a ve-

resegyházi ref.  egyház választotta pap-
jává. Ugyanebban az évben azonban 
a kollégiumhoz rendes tanárrá is meg-
választották, s azóta 30 éven át az. 
intézetnél tanárkodott. Közben hat 
évig igazgató is volt. 

Nyugalomba vonulása u'án, 23 
éven át, a sükői ref.  egyház lelkésze 
volt, ám ezalatt az idő alatt is, mint 
megelőzőleg, állandóan városunkban 
lakott, s itt élénk részt vett a társa-
dalmi életben. Élete folyamán  vezató 
tagja, tevékeny mozgatója volt számos 
helybeli közintézménynek, egyesületnek, 
buzgó titkára a Jótékony Nőegyletnek 
is. Az általa szolgált ügyek, eszmék 
előbbrevitelét tettel, szóval, tollal igye-
kezett segíteni; többfelé  számos cik-
ket irt. Nevezetesek voltak egyes ttn-
nepies alkalmakkor mondott felköszön-
tói, melyekből kitűnt, hogy a különben 
ruházkodásában is ünnepélyesnek mu-
tatkozó öregúrban sok ötletesség és 
jóizü kedély is rejtőzik. 

Ez különben jellemzően érdekes, 
egyéniségében lényeges fóvonás  is volt. 
Mint tanár a kollégiumi diákság köré-
ben huzamosan volt szigorúan félelme-
tes hirű. Ez a vélemény azonban az 
évek, a megismerés során folytonosan 
enyhült, ugy, hogy az utolsó években, 
miután, mint óraadó, még nem rég is 
tanított, neve ugy szerepelt közszájon 
a kollégiumban, mint az egé3Z ifjuaág 
„Bod bácsi" ja. 

Szép kort ért meg, eleven erőben, 
tenni tudóan, a mint emiitettük, halála 
ÍB hosszabb betegeskedés által meg nem 
előzve, hirtelen — pár órai ro3szullét 
után — következett el. Utolsó nyil-
vánosság előtti Bzereplése a püspöklá-
togatás alkalmával a kollégiumban ren-
dezett mult szerdai banketten mondott 
felköszöntője  volt, melyben éléak em-
lékezettel, kedélyesen elevenitett fel 
epizódokat a kollégium és a saját 
múltjából. Halála alkalmával a csalá-
don kivül külön gyászjelentést adott 
ki a ref.  kollégium, ^valamint az egy-
házmegyei ref.  papság is. Ma, szom-
baton délután nagy részvét mellett 
temették. 

A par l amen t u j a b b ülésszakát, 
a melyen való részvételre a mi par-
lamenti kiküldötteink is készülődnek, 
f.  hó 14 ikén nyitják meg. Az ülés-
szakon való elintézésre több neveze-
tes törvényjavaslat vár. 

Halálozás, özv. Papp Ödönné 
Lengyel Mária f.  hó 6 án, Székelyke -
reszturon, 82 éves korában elhunyt. 
A tisztes, szép kort ért urinét, ki sziv-
jóságáról volt ismeretes, tekintélyes, 
előkelő család gyászolja, közte leányai: 
özv. Mentovich Gyuláné és Simó Má-
tyásné. Nagy részvét mellett temették. 

A róm. kath. Leányklub meg-
hívására Pintér Irén segesvári tanárnő 
előadást tart folyó  hó 20-án este fél 
7 órakor városunkban a gimnázium 
tanári szobájában. Érdeklődőket szive-
Ben látnak. 

A maximális árakat f.  hó 
10 ikén a városi tanácB állandó vá-
lasztmánya ismét revideálván, a hús-
féle  és más fogyasztási  cikkek árát 
újonnan a következőképpen állapította 
meg. A marhahús ára 36 leu, a nö-
vendék marháé 38, a sertéshúsé 44, 
a zsirnakvalóé 58, a sertéshúsé 44, 
a zsirnakvalóé 58, a zsíré 74, a ber-
bécshusé 28 leu, mig a burjuhus ára 
(legfennebb  10 hetesé) topábbra is 40 
leu marad. A kenyérliszt ára 12 leu 
lesz, mig a más minőségű lisztek ára 
a kereskedelem által szabadon álla-
pitható meg. A fehérkenyér  11 leuért, 
a barna kenyér 9 leuért árusítható 
kilogrammonkint. A tehéntej (6) és 
a bivalytej (8) árán nem történt vál-
toztatás. 

Ssent Fereno ünnepély. A 
leánykongregáció november 14 én ün-
nepélyt rendez szent Ferenc tisztele-
tére a következő műsorral: 1. Zene-
számot adnak elő: Gáborné Frank 
Aranka, Imre J. és Wenetsek. 2. Szent 
Ferenc költeményeket szaval: Kocsis 
Lászlótól Pillich Janka. 3. Üanepi 
beszédet tart: P. Boros Fortunát. 4. 
Énekel: Lőrinci Teréz. 5. Szent Ferenc 
Naphimnuszát előadja: Mihály Bizsi. 
6. Szent Ferenc karácsonya (melódráma) 
előadják: Hann Manci és Kábdebó 
Nusi. 7. Vetített kép*k Assisiből. Ün-
nepély ideje este 8 óra és helye a 
gimnázium tornaterme. Akik egy ked-
ves ünnepélyen részt akarnak venni, 
azokat, tetszésszerinti belépődíjjal szi-
vesen látják: a kongregánisták. 



A Tűzoltó Egyesület 21-iki 
xásztószentelésire az előkészületek 
javában folynak,  a zászlóanyák és véd-
nökök felkérése  már megtörtént, a 
megbivók és falragaszok  pedig sajtó 
alatt vannak. Mint értesültünk, a zászló-
avatási ünnepségek 21-én d. e. 9 óra-
kor a róm. kath. templomba való fel-
vonulással fognak  megkezdődni (a se-
gesvári tűzoltó zenekar indulójának 
hangjai mellett) s az üanepi istentisz 
telet után Borosnyay Pál dr. éB C ál-
lag József  elhunyt tűzoltó-főparancsno-
kok sirjait fogja  megkoszorúzni a Tűz-
oltó Egyesület. 11 órakor kezdődik a 
díszközgyűlés, melyen az uj zászlót a 
ref.,  unit. és ev. lutb. egyházfelekeze-
tek lelkészei megáldják és ezután meg 
kezdődnek a zászlószeg- beverés ek, ezután 
pedig a szokásos disz közgyűlési prog-
ramot, üdvözlések, az egyesület törté-
netének rövid ismertetése. Délután a 
Begesvári tűzoltó zenekar a város kö-
zönségének térzenét ad, majd este 8 
órakor kezdődik a tánccal egybekötött 
műsoros estély, melynek keretébe egy 
igen kedves egyfelvonásos  színdarabot 
illesztett be a Tűzoltó Egylet vezető-
sége. A segesvári Tűzoltó Egylet 26 
tagu küldöttséggel képviselteti magát a 
zászlóavatási ünnepségen, a többi vi-
déki egyesületek pedig még nem kö-
zölték, hogy hány tagu küldöttség-
gel képviseltetik magukat. A Tűz-
oltó Egyesület ez uton ÍB kéri azo-
kat az egyesületeket és magánoso-
kat, kik a felavatandó  zászlóba zász-
lószeget kivánnak verni, hogy ezen 
szándékukat a zászlószeg vésésének 
megjelölése mellett közöljék az egye-
sület vezetőségével, hogy a vésések 
elvégzésénél torlódás ne legyen. 

ttirek a keresztúri állami 
rom&ntannyelvü képzőből. Nagy 
személyi változások voltán az utóbbi idő-
ben az átrendezkedett intézet életében. 
A fegyelmi  uton eltávolított Jonescu 
tanár helyébe, valamint a nagy román 
nyelvi tanszék betöltésére jöttek uj 
tanárok. A zene- éB torna-tanszékek 
ÍB mind uj fiatal  erőkkel töltettek be. 
Az ismeretlen helyre eltávozott segéd-
titkár helyett is uj ember van. A gya-
korló iskola ügyes, képzett tanítója: 
Muntean is állás nélkül maradt, mert 
helyébe Fermeşin regáti tanítót ne-
vezték ki. 

Relief-festő  tanfolyam.  Az 
Irgalmas nővérek zárdájában 6 heti 
relief-tanfolyam  nyílik. Kézimunkák, 
párnák, ruhák stb. fastése  taaulhitó, 
— a relief  festés  minden ágában. 4 
csak rooeáaul beszélők részére külön 
tanfolyamot  tartanak, hivatalba járó 
hölgyeknek az esti órákban. Bővebb 
felvilágosítás  nyerhető a zárdában, a 
délutáni órákban. 

EI6flietésl  felhívás.  Közeledvén a 
téli hónapek, testvéri szeretettel tesszük közzé 
előfizetési  felhívásunkat  »HAÍUNGSZO< c. 
téli vallásos néplapunk VI. évfolyamára,  kér-
vén lelkésztestvéreinket és régi előfizetőinket, 
szíveskedjenek minél szélesebb körben előfize-
tőket gyűjteni éi a szükséges példányszámokat 
legkésőbb f.  hó 25-ig tudomásunkra hozni. 
Lapunk a f.  szezonban is december, január és 
február  hónapokban fog  megjelenni minden 
vasárnap. Előfizetési  dij az egész szezonra 
50 leu. As előfizetési  dijakat — miután as 
előállitási költségek kizárólag azokból fedez-
tetnek — kérjük lehetőleg előre, de legké-
Bőbb január l-ig beküldeni. Előfizetési  dijak, 
cikkek és mindennemű megkeresések Ref.  Lel-
készi Hivatal, Porumbeni-Mici, Jud. Odorheiu 
cimen küldendők. Régi előfizetőinknek,  ameny-
nyiben ujabb értesitést nem küldenének, a 
lapot a műit évi példányszámban küldjük, 
Porumbeni-Mici, 1926 nov. 1. Testvéri szere-
tettel : Nagy  Lajos székelykereszturi és Derzsi 
Endre kiBgalambfalvi  ref.  lelkészek, mint a 
„HARANGSZÓ" szerkesztői. 

Nyaktörő a postán. (Panaszos 
levél.) Több mint egy éve, hogy a 
helybeli postahivatal bejárójánál, a két 
ajtó közötti helyen a padló deszkája 
végképpen elkopott, s utána kopott a 
padló alatti töltés is, ugy, hogy a be-
lépőnél valóságos gödör keletkezett. A 
mit sem Bej tő közönség a sima bejáró-
hoz lévén szokva, nem várt meglepe-
téssel egyet nagyot döccen, agyvelő-
rázkodáBhoz hasonlót érez. Csodálatos, 
hogy két postafőnök,  egy sereg posta-
alkalmozott és senki egy ajánlott levél 
dijának megfelelő  kiadást nem indít-
ványoz ezen nyaktörő gödör rendbeho-
zatalára. Egy felsőbb  hatósági inspi-
ciális talán Begiteni fog  ezen. Arra 
várunk 1 

x Több nagy ablakráma, 
melyek egyrésze üveges verandára is 
alkalmazható, használt, de jó állapot-
ban eladó Méretek: 73X167, 83X147, 
93X156, 93x83, 133x177, 156x177, 
60 5x167 (dupla). Megtekinthetők Str. 
Prinţul Nicolae (Árpád-u) 11 sz. a. 

Körözött szélhámost fogott 
el a napokban a rendőrségünk. Ez 
Sonntag Emil, a ki, mint a temesvári 
lakkgyár utazója több helyen vett fel 
előleget, de azokkal nem számolt el. 
Legutóbb városunkban a Barkóczy-
vendéglőben szállott meg, de a rend-
őrség a vendégkönyv alapján ittlap-
pangását megállapította s Suciu ko-
miszár elfogta.  Temesvárra szállították, 
8 átadták a köröztető hatóságnak. 

Kiadó: a Könyvnyomda Részvénytársaság 
Odorheiu—Székelyudvarbely 

A szerkesztő üzeni. 
A lapnak szánt közlemények 

beküldőit, mint már több alkalommal, ezúttal 
is kérjük, hogy szíveskedjenek mindig tekin-
tettel lenni a lap technikai előállításának lehe-
tőségére. Ez pedig azt kívánja tőlünk, hogy 
hosszabb cikket csak legkésőbb csütörtökön 
délig, rövidebb közleményt pedig legkésőbb 
péntek délutánig fogadjunk  el. Lehet, hogy az 
esetleges torlódás igy sem mindig kerülhető 
el. A ki azonban ehhez nem alkalmazkodik, 
minket szinte teljes bizonyossággal elhárít-
hatatlan technikai akadályok elé állit, melyek 
miatt a közlemény. — minden jóaksratunk 
dacára — csak a következő héten jelenhetik 
meg; a mi pedig az ügy érdekének is kárával 
járhat. A fenti  beküldési határidő megtartását 
t. hirdetőinktől* is kénytelen kérni a kiadó 
hivatal. 

KÖZGAZDASÁG. 
Még nyájas és meleg, szinte nyárias 

napok járnak, mégiB rá kell készül-
nünk, hogy nemsokára hideg szelek 
rohannak végig az aszott avaron, ma-
holnap itt lesz a tél, itt a földmivesek 
részére a csendes, nyugalom ideje. 

Evek óta hangoztatom, hogy a 
földmivelő  osztály önképzése elm radha-
tatlan szükségesség — s népűnk még 
sem eszmél. Nem akar haladni a kor-
ral. Az Udvarhelymegyei Gazdasági 
Egylet évenként törekszik arra, hogy 
egyes községekben gazdasági előadások 
tartassanak. Az eredmény az, hogy 

' akárhány község megtagadja az egylet 
azon igazán minimális kérelmét, hogy 
az előadók részére ingyen fuvart  bo-
csásson rendelkezésre. A mig népünk-
ben ekkora a közöny az ö javát szol-
gáló dolgok iránt is, igazán ne csodál-
kozzunk; hogy falvaink  képe évtizede 
ken keresztül csak annyiban változik, 
hogy maholnap legszebb ház miuden 
községben a korcsma 1 

Hol van, Istenem, a kép, a mit 
a fajukat  égetőn szerető elmék kép 
zelete rajzol maga elé ? . . . Népház, dal-
kör, olvasó egylet, temetkezési egylet, 
gazdakör stb. stb. Jövő század regé 
nyének berendezkedései ezek, vagy azok 
sem talán 1 Egy vízió, mely él a gon-
dolkozók lelkében, de távol áll a nép-
től, elérhetetlen távolságban. Vagy 
mint Gorkij Maxim, orosz iró mondja 
egyik gyönyörű elbeszélésében „repülj 
avagy kússzál, a vége egy: minden 
földbe  kerül, minden porrá lesz" . . . . 
talán székely népünk lelkét is ha-
talmába keritette a végnek érzete, 
mely, ha igy megy tovább, dicstelen és 
szinte példa nélküli lesz ? 1 Mennyi idő 
és miféle  ösztönző hatás kellene ahhoz, 
hogy e nép lelkében kitermelje azt a 
komoly elhatározást, hogy ha ember-
ként élni akar, tanulnia, haladnia kell ?! 

A szokatlan novemberi időjárás 
lehetővé teszi a tavasziak alá való szán-
tást. A Lebovits és társa udvarhelyi 
vállalkozók kezelésében levő gép-eke 
alkalmazásával tetszés szerinti mély 
szántás már most végezhető. Tekin-
tettel a végzett munka kifogástalan 
voltára és e szántás nagy előnyére, 
okosan tennék, ha minél többen próba-
szántást végeztetnének. 

A hömoródszentmártoni állami is-
kola faiskolájában  pár Bzáz darab kü-
lönféle  gyümölcs oltvány még az ŐBZ 
folyamán  eladó. Érdeklődők forduljanak 
közvetlenül Bedő Albert igazgató-taní-
tóhoz Homoródszentmárton, ki az olt-
ványok elsőrendüségéért és faj  tisztasá-
gáért szavatol. 

Piaci árak. A buza: 115—125, 
rozs: 90—95, árpa: 70—75, zab 
38—42, tengeri ? 75—85, burgonya: 
22—28 leu vékánként. V—ó 

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

ÜIAÍDÖAI FRISS 
TEAVAJ 

Dénes Gábornál. 

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

No. 788—1926. port. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin aceasta 

publică, că îa baza deciziunii Nr. 342 
şi Nr. G. II. 1681—1926 a judecăto 
riei de Ocol din Cristur în favorul 
reclamantului Dr. Colomon Kabdebou 
repr. prin advocatul Dr. Eiekes Do-
mokos pentru încasarea creanţei de 
8000 Lei şi accesorii se fixează  ter-
men de licitare pe 30 Noemvrie  1926 
orele  12 la faţa  locului îa com. Rugă-
Dpşti unde Be vór vinde prin licitaţi 
une publică judiciară vaci, în valoare 
de-20000 Lei. In caz de nevoie şi eub 
preţul de estimare. 

Pretenziunea care e de încassat 
faca  2000 Lei capital, dobânzile cu 
10% socotind din 1 Januarie 1926. 

Iatrucât mobilele cari ajung ia li-
citaţie ar fi  fost  ex»cvate şi de alţii 
şi ace8tie şi-ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire licitaţia prezentă este ordo-
nată şi în favorul  acestora în senzul 
árt LX. 1881 § 192. 

Odorheiu la 24 Oct. 1926. 
Dubb, portărel. 

No. 1625-1926. port. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin aceasta 

publică, că în baza deciziunii Nr. 2805 
şi Nr. G. II. 5213—1926 a judecăto-
riei de ocol din Odorheiu în favorul 
reclamantului Dr. Viola Alexandru repr. 
prin advocatul pentru încassarea cre-
anţei de 3900 Lei şi accesorii se fixe-
ază termen de licitaţie pe 2i Noem-
vrie 1926 orele  16 la faţa  locului în 
com. Porumbeni Mici unde se vor vinde 
prin licitaţiune publică judiciară vacă 
de bivol, car îi valoare da 8000 Lei. 
Ia caz de nevoie şi sub preţul de es-
timare. 

Pretenziunea care e de încassat 
face  3906 Lai capital, dobânzile cu 
10% socotind din 10 Dac. 1925 iar 
spesele pâoă acum staverite de 1384 Lei. 

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

Odorheiu, la 24 Oct. 1926. 
I)ubb, portărel. 

Kiadó az állomás közelében 1-5 kat. 

hold rak terület, kényelmes Bzéles 
bejáróval. Esetleg konyhakertészet foly-
tatására is alkalmas. Felvilágosítást a 
kiadóhivatal ad. Ugyanott ablaktokok 
és ablakok is kaphatók. 
Nr. 961—1926 port. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin aceasta 

publică câ îa baza deciziuai Nr. 361 
şi Nr. G. II. 1682-1926 a judecăto-
riei de Ocol din Cristur în favorul 
reclamantului Szávuly Mihály repr. 
prin advocatul Dr. Alex. Viola pentru 
încassarea creancei de 3000 Lei şi ac-
cesorii se fixează  termen de licitaţie 
pe 30 Noemvrie  1926 orele  17  la faţa 
locului în com. Cachesti unde se vor 
vinde prin licitaţiune publică judiciară 
gunoi, car, paie, cai, etc. îa valoare 
de 15500 Lei. In caz de nevoie şi sub 
preţul de eBtimare. 

Pretenziunea care e de încassat face 
3000 Lei capital, dobâazile cu 10% 
socotind din 10 Oct. 1925 iar spesele 
pâţă acum staverite de 2079 Lai. 

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

Odorheiu, ia 24 Oct. 1926. 
Dubb, portărel. 

Kaiser és Durrkopf 
varrógépek nagy választékban 
és a legolcsóbb árban 

k a p h a t ó k : 
Fritz Károly vaskereskedőnél-
No. 1206—926 port. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin ace-

asta publică, că îa baza deciziunii 
Nr. 2146 şi No. G. II 2538—1925 
a judecă oriei de ocol din Cristur 
îa favorul  reclamantului Cassa de 
păstrare Cristur repr. prin advocaţul 
Dr. Elekes Domokos pentru încassarea 
creanţei de 7420 Lei şi accesorii se 
fixează  termen de licitaţie pe 30 No-
emvrie 1026 orele  9 la faţa  locului în 
comuna Cristur unde se vor vinde prin 
licitaţiune publică judiciară boi, îa va-
loare de 20000 Lei. In caz de nevoie 
şi sub preţul de estimare. 

Pretenziunea care e de încassat face 
7420 Lei capital, dobâazile cu 12% 
socotind din 1 Julie 1926, iar spesele 
pâaă acum staverite de 2176 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 24 Oct. 1926. 
Dubb portărel. 

Eladó ház. 
Bul. Regele Ferdinánd (Kossuth-iitca) 
107. sz. alatti 2 szoba, konyha, kamra 
és mellékhelyiségekből álló ingatlan, 
gyümölcsös és veteményes kerttel eladó. 
Értekezni a helyszínén a tulajdonossal 

—-' lehet. — 

No. 1511-1926 port. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel judecătoresc 

prin aceaBta publică, că îa basa deci-
ziunii Nr. 2383-1926 a judecătoriei 
de Ocol din Cristur îa favorul  recla-
mantului Cassa de păstrare repr. prin 
advocatul Dr. Elekes Damokos pentru 
incassarea creanţei de 10500 Lei şi 
accesorii Be fixează  termen de licitaţie 
pe 30 Noemvrie  1926 orele  16 la faţa 
locului în Cristur unde Be vor vinde 
prin licitaţ'une publică judiciară vaci 
de bivol, lemn de foc.  tauri, boi. ect. 
îa valoare de 29100 Lei. In caz de 
nevoie şi sub preţul de stimare, 

Pretenziunea care e de încassat face 
10500 Lei capital bobâozile cu 12% 
socotind din 10 Junie 1926 iar spesele 
până acum staverite de 1900 Lei. 

întrucât mobiele cari ajung la 
licitaţie ar fi  fost  execvate şi de alţii 
şi aceştia şi ar fi  câştigat dreptul do 
acoperire licitaţia prezentă este ordo-
nată şi îa favorul  acestora in Benzul 
art LX. 1881 § 192. 

Odorheiu, ia 24 Oct. 1926. 
Dnbb portărel. 

Nr. 1348—1926 port. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin aceasta 

publică că în baza deciziunii Nr. 548 
şi Nr. G. II. 2649—1926 a judecăto-
riei de ocol din Cristur îa favorul  rec-
lamantului Timár Joan repr. prin ad-
vocatului Dr. Alex Viola pentru încas-
sarea creanţei de 1027 Lei şi accesorii 
se fixează  termen de licitaţic pe 29 
Noemvrie  1926 orele  12 )a faţa  loculuL 
îa com. Sâogeorge Pădureni unde se 
vor vinde prin licitaţiune publică ju-
diciară vacă, în valoare de 10000 Lei. 
In caz de nevoie şi Bub preţul de es-
timare. 

Pretenziunea care e do încassat face 
1027 Lei capital, dobâazile cu 10% 
socotind din 1 Febr. 1926 iar spesele 
până acum staverite de 1157 Lei. 

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

Odorheiu, la 24 Oct. 1926. 
Dnbb, portărel-
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Löbl R. üzletében 
^ Şui. Regele Ferdinánd (volt Kossuth-utca) 25 szára alatt a 

mmi kiárusítás. feltűnő olcsón, mélyen leszállított árakban. 
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l o d e ü é k , v a d á * z - r i i h á k r a ás qyecraek iskola-ruhákra. M T GaraRţâlţ erfls  m i n ő s é g b e n és feltűnő  o I c s ó n . 
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IMZii^dexilci h.a.szná.lja lei a. S:@clv©zo a lka lmat ! 

Eladó h á z . 
Strada Mihai Viteazul (Kir^ly-
ntca) 8 sz. alatt egy jó karbnn 
levő, három szobás lakat mel-
léképöletekkel egyUţt eladó. 

Értekezni lehet Ştr. Axénte Sever 
(Rózsa-utca) 36 szám a l a t t . 
• ţ f i f f f y i f f f i w u 
No. 1352—1926 port. 

Publiqaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul por'ărtsl prin aceasta 

publică, Că th baza déciíiuöii Nr. 435 
şi No. G. II. 2639-1926' a judecăto-
riei de ocof  din Cristur îa favorul  feü 
lamantului Rfa  Săpunerie réf»n  pnn 
advocatul Dr. Ale^ 'Viola pentru în-
cassarea creanţei dé 2468 Lei 50 bani 
şi accesorii se fix  ansă termen de lici-
taţie pe 29 Noemvrie  19,26 oYele  lá 
la faţa  Idealul în cdauáá Sâbgeorge 
Pădureni unde se vor vinde prin lici-
ta ţîune'publîeă judiciară s'ălegi. cum 
páhó fn  valoare de 27000 Léi Io caz 
de 'bevoie şi kub preţul de ebtlmare. 

Pretenziunea care e de incassat face 
2468 lei capital, dobânzile cu 12?/„ 
socotind din 30 Januarie 1926 iar spe-
sele 'păbâ'acum staverite de"1885 Lei. 

întrucât mobilele cari şjung la li-
citaţie ar fi  fost  execvate şi dé alţii 
şi aceştia şi at fi  câştigat dreptul de 
acô eMre' licitaţia ftrezénté  éW brd'ö-
nat4 şi ţa  favorul  acestora în senzul 
arCL$.: 1881, § 192, 

Odorheiu la 24 <>ct. 1926. 
D n b b portărel. 

Leszállított árak 
mellett 

fest és tisztit 

SCHMITZ 
Odorheiu. 

Férfiruhákat  2 órán belül 
vasal. 

Eladó; 
21 kh. száutó birtok, 
melţben 5ÖO drb gytt-
n|ÓÍcsfa,150  drbribizke, 
éoVgres, 100. öl szilvafa, 

sövénykert, 16 drb marhára istálló, egy 
szoba, konyha téglából és melléképü-
letekkel. Ödorhei utói 31/, kin. az or-
szágút mellett, tejgazdaságra és kqny 
bakertészetre alkalmas. Értekezni a 
= kiadóhivatalban lehet. , 

Gyerekkocsi 
Alig használt, szabályozható, 
E k a gyártmány, olcsón el-
add. Cim a kiadóhivatalban. 

A bőrgyár , bőrüzletébe 
egy 4 kö-

,. ̂  i t 
sépiskolai  osatályt  végzett  fiu 
$$ tánulának  felvétetik. 
Sz. 444-926. 

Hirdetmény. 
Ulif  şui (Kányád) község korcsmája 

a hozzátartozó összes melléképületek-
kel — p szoba, kouyha, kamra, nyári 
konyha, istálló és sziu — (évenként 3 
országos vásár) 1926 november 21 én 
riţ. u. 2 órakor haszonbérbe sdatik, 
1927 január' 1-én kezdődő 3 évi idő-
tartamra, 'a ş&âmvitelţ törvény 72—33 
§ ainak megfelelően. 

Kikiáltási ár évi 1ŞC00 leu. Bá-
natpénz lÓ'/o- Zárt Írásbeli ajánlatok 
á bánatpénzzel együtt (obü batáridőig 
az elöljárósághoz leteendők. 

Később érkezett, 'valamint uţ6-
ajánlat fig/elembe  nem vétetik. Rész-
letes feltételek  áz' elöljáróságnál meg-
tekinthetők. - ~ 

; Ulieşul 1926 okt. 18. 

t S E * TiBţjBrtţf 

' Ford egyedüli lerakat a 
— Telefon:  iroda " 35, lerakat 40i 

Transilvania R.-T. üzletében 
<7 i , i « . _ . . . í ' - 1 D..i D r i: i u vármegye területére 

* SargSnycim 
Bul. Reg. Ferdinánd 56. sz. 
Transilvania Odorheiu. Ford-

személy&tktók, téWáutó-alváiak, Fordsontraktorok és mindenféle  Ford autd-
résy.ek, Michelin és Pirélli eummik a lekiutányosabb irban kaphatók kész-

azoinnali, Vagy későbbi 
alkatrészek, Michelin és  Piíölli gwnmik a legjutányosabl 
pénzfizetésre  vágy Aegfeleiő  garancia mellett hitelbe is, 

- • ••»•••» a* i •• .,íus»i«». 

Fordson traktorok tavaszra való leszállítására megrendelé-
— 1 sekeţ (jiár mosli felveszünk. — 

A FORD-autó, FORDSDN-traktor a világ legolcsóbb és leg-
= = = = = = = = megbízhatóbb gépei. ' V - — -

A csíkszeredai útvonalon utasok hiányában, továbbra hetenkint háromszor: 
hétfőn,  szerdán és szombaton csukott személyautó fog  közlekedni. Indulás 

reggel 7 órakor a Bukarest-szálló elől. 
• f™  -i - ». • rí ' " 

Eladó! 
t! rí Az összes butorraktáram kész-

letét méíyen leszállított árakon 
kiárusítom, ahol a legmodernebb 

háló- és ebécHő-
:: garnitúrák :; 

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

Megrendeléseket bármily kivitelben 
elvállalok: 

Balázs Károly utóda: 
" > ; í* f  V 

B a r a b á s J á n o s 
kész butorraktára 

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

No. 4883/1926. 

Publicaţîune. 
în chestia aranjărei datoriilor ipo-

tecare anterioare datei de 31 Qct. 1918 
contrâctaté dó cetăţeni ' attuíslménte 
români cu creditori cstă{eni unguri: 

Se aduce le cunoştinţă tuturor 
interesaţilor, că aceste aranjări se pot 
efectua  numai pâcă la 30 Aprilie  1927, 
când datoriile néaranjate vor fi  usionate 
statului Român. 

Totodată se vor prezenta imediat 
la conscrlerea contractelor ífélative  Ia 
datoriile ipotecare amintite, la Percepţii 
fiscală  urb."No. I. Odorheiu. 

Odorheiu, la 6 Nov. 1926. 

?? „®OiCA« ?? 
Udvarhely városnak kellős közepébe 
Yan egy Cukros bzlet a többi közé téve. 
Nincs ett Bzomoruság, nincsen utUn bánat, 
fiiért  mindenki örül1 a jó cukork'ának. 
Amit ott árulnak, minden oly ízléses, 
l̂ int a te CBÓkjaid, kis galambom édes 1 
A' te csókjaidat nem biróm feledni, 
Sietek is értük ismét Toscát venni. 
M?rt. én tied vagyok, élve ügy, mint halva 
— Legjobb a „Toscában" megvásárolt halva. 

' Vagy ti, fiatalok,  még énDyit sem tudtok, < 
Hogy ott árulják a legfinomabb  cukrot ? I 
Ha a primadonna beejt forró  lázba, 
Enjhitőül cukrot vigyél a színházba, 
Megmondom, hogy hol van ez a kis boltocska: 
Itt a föu'cában  s a neve eB&k',,Tosca"! 

Sósgyógyfürdő. 
Tisztelettel értesítem a nagyér 
' demü közönséget, hogy további 

intézkedésig a fürdőm  csak 
péntek , szombat é« vasár-
J  •' • " - • l.í- i < • •• • 

n a p lesz nyitva. 
Tisztelettel: 

Fernengel Gyula. 9 i 

No. 1764—1926 port. 

Publicaţîune de licitatie. 
Subsemnatul por ărel prin eceasta 

publică, că în baza deciziunii Nr. 3671 
şi Nr. G. II. 5547—1926 a'judecăto-
riei de Ocol din Odorheiu îa favorul 
reclamantului firma  „Vlcó" din Sibiu 
répr. pfin  advocátul Dr Jodál Gabór 
pfentru  Íncasáréa creanţei de 37269 Lei 
şi accesorii Se fixează  termen de lici-
taţie pe 26 Ncemvrie  1926 orele  11 la 
faţa  locului îa Odorheiu unde se "vor 
vinde prin licitaţiune publică judiciară 
oale din fier,  şi zomanţi sobe. oţel 
maşina pentru teat,'paieş ect. în va-
loare de 162000 Lei. In caz de nevoie 
şi sub preţul de estimare. 

Pretenziunea care e de îccassat 
face  37269 Lei capital, dobânzile cu 

socotind din 20 Febr. 1926 iar 
ppesele pâcă acum staverite de 5010 
Lai 96 ţ>*ni. 

întrucât mobilele cari ajupg la li-
citaţie ár fi  fost  execvate şi de alţii 
şi acesţfa  şi ar fi  câştigât dreptul de 
aioperîre, litiţaţia prezentă este ordo-
nată şi în favorul  acestora îa senzul 
art. LX. 1881 § 192. 

Odorheiu lâ 9( Noy. 19,26. 
D n b b portărel 

Üzlet-áthelyezés. 
i tfţ  , «fv*-  tfţr  «i ^ 

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. 

p Primar: 
Tamás . 

7 
Şeful  serv. adm. 
P . Caţavelu. 

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

- v i u j i i x l e t e m e t W w * 
Szives pártfogást  kér: 

Jakab Gyiila rőfös-  és rövidáru kereskedő 

Odorheiu—Székelyudvarhely. 

friss  teavaj, paprikás és füstölt  szalonna, szalámi, ementhali és 
trappista-sajt, mindenféle  Pm^mPVQi 

T ^ ^ , í ! 3 5 cukorka és csokoládé^különleges^égefe,  méilna- és eitrom^szorp 
HIRSCH I^^âc^nşl kaphatók, gyomorbajosok részére karlsbsţdi kétszersült 

és Graham^ken^lj ' — 4 — — — 

H. H I I I I I ftl  l i I I I 


