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Bízzunk az igazságban! 
— Egy megnyugvást keltő bírósági Ítéletről. — 

Szerdán délelőtt a helybeli tör-
vényszéken, Boicescu másodelnök el 
nöklete alatt egyik birói tanács egy 
nevezetes, s már sok érdeklődést és 
izgalmat keltett ügyben mondotta ki 
az utolsó, döntő szavakat, alkotta meg 
és hirdette ki jogerős Ítéletét, amely-
nek híre hamarosan elterjedt és szin-
tén erős benyomásokat okozott, Az 
ügy: a Jodál Gábor dr. ellen emelt 
vád ügye, mely yád az őfelsége a 
királyné állítólagos szóbeü megsértése 
miatt indult meg ellene, okozva neki 
bőséges lelki nyugtalanságot, s a köz-
vélemény számára alapot adva sok 
megbeszélésre, esélyek találgatására. 

Az ügy maga bizonyára idáig is 
ismeretes volt olvasóink előtt, bár mi 
szándékos következetességgel tartóz-
kodtunk annak mindenféle ismerteté 
sétöl, msgyarázgatásától. Tartózkod-
tunk ettől a törvény betűjének — 
mondhatjuk — túlzottan is szigorú 
tiszteletben tartása mellett, főkép 
pen azért, mert nem akartuk, hogy 
azzal vádolhassanak, vagy magun-
kat azzal vádolhassuk, hogy bár-
miféle hangulatkeltéssel, a közvéle-
mény legcsekélyebb befolyásolásával 
csak egy Bzemernyi akadályt is gör-
dítettünk útjába annak, bogy .a leg-
tisztább igazság kiderülhessen, a leg-
tárgyilagosabb itéletmondás elhangoz-
hassák. 

Ma már azonban a tárgyilagos 
Ítélet — a vádlott teljes felmentésé-
vel — elhangzott, jogerős és szá-
munkra megBzüntek azok az összes 
okok, melyek miatt idáig vállaltuk a 
hallgatás kötelességét. Sót ezzel szem 
ben egy másik, hasonlóan szigorú kö 
teleBség — a sajtó igazmondásának 
kötelessége, az általános tanulságok a 
közvélemény számára való felmutatá-
sának kötelessége — egyenesen ránk 
parancsol, hogy hallgatásunkat félre 
téve, nebány szóban ez ügy lényegé-
vel, tárgyilagosan, foglalkozzunk. 

Komoly kötelesség, kényes feladat 
ez. Feladat, mely fájdalmas és fel-
emelő ÍB ugyanakkor, keBerüen fájdal-
mas az egyik, felemelő, megnyugtató 
a másik irányban. Kezdjük, hogy ha-
marább is végezz&nk vele: a fájdal-
massal 1 Ezen az oldalon a vádcselek-
mény „felfedezői", az egész kellemet-
len, sok izgalmat felkavart bajsza kez-
deményezői állanak. Az előtérben a 
sok reménységgel fogadott, de végűi 
— sok galibacsinálás után — minden 
jóemlék nélkül távozott Spataru volt 
prefectus áll. Hiúságában való megbán-
tódottság, vagy egyéb személyi bosszú-
ság tette-e annyira bosszú vágyóvá, 
hogy végül minden áron ürügyet és 
alkalmat keresett vélt ellenfele tönkre-
tételére, s az tette-e annyira elvakultá, 
hogy ehhez akármiféle eszközt alkal 
masnak találjon ? 

Azonban ez az elvakultság — hogy 
a politizáló prefectus az útjában állónak 
véit magyarpárti vezető embert félre 
akarja állíttatni — bár alapos ok nél-
kül való és oktalan, mégis valameny 
nyire érthető elvakultság 1 Érthető, 
bár nem mentegethető, különösen, ha 
az eBzközt, a módszert is figyelembe 
vesszük 1 De fájdalmasabb ennél, hogy 
a vezető pozíciójú magyar ember ellen 
indított, b immár alaptalannak minő 
aitett hajszában a volt prefectusnak 
magyar .segítő társai akadtak, akik az 
ő számára a vádat, egy állítólagos 
illoyális cselekménynek éppen nem 
loyáliB vádját szállították. A Spa-
taru— Biró—Györfi-féle vád igazi érté-

kéről a tárgyilagos bírósági ítélet ala-
pos becsübizonyitványt szolgáltatott, 8 a 
főtárgyalás adataival, ténybeli bizonyí-
tékaival pedig a hármas vádló-társa-
ság is éleB fényű megvilágításba került I 

Szomorú látvány az ő egész sze-
replésük ; s ennek következménye volt 
az, hogy egy ma már jogerős ítélettel 
tisztázott közéleti féifinak annyi 
ideig tartó izgalmat kellett kiáltania, 
ö ngyan a vádbeli cselekményben való 
hibátlanséga folytán, már megkapta a 
fűldi igazságot, de honnan várjon igaz-
ságot, jóvátételt, a szorongásokon vele 
együtt keresztül esett hozzátartozóival, 
ezekért a fölös ée ok nélkül szenvedett 
nyugtalanságokért ? 

Szomorú látvány — jobb is most 
már elfordulni mindezektől, az igazság 
fényében semmivé foszlott véd szövet-
séges szerzőitől I Annál megnyugtatóbb, 
amint ezt a keserűségnek némi izével 
is meg kell állspitauunk, a bíróságnak 
ebben az ügyben tanúsított pártatlan-
sága, jogti8zteIete 1 A független román 
biróság elégtételt szolgáltatott a ma-
gyar emberek által is támogatott hajsza 
üldözőttjének 1 

Mi, akik védelmi helyzetben, tár-
gyilagosan ellenőrző szemmel kell, hogy 
figyeljük állapotainkat s azokban Bok 
árnyékot is kénytelenek vagyunk észre-
venni, eltérnénk eddigi szokásunktól, 
tárgyilagos igazságra törekvésünktől, 
ha most el nem ismernék a biróság 
magatartásának, döntésének korrekt és 
megnyugtató voltát. Olyan motívum ez, 
mely lOk küzdéssel teljes helyzetünk-
ben ÍB megvigasztal, itteni jövőnk iránt, 
reménységgel tölt el. Mennyi minden-
nel kibékíthet a tudat, hogy ha a 
lépten-nyomon, közéletünkben, más 
hivatali közegek részéről, érzünk is 
mellőztetést, rossz indulatu elbánást, 
elfogultságot, megvan a remény, bogy 
főben járó ügyekben, végső esetekben 
van jogtisztelő biróság, mely valameny-
nyifinknek, pártatlanul igazságot szol-
gáltat, hogy bízhatunk az igazságban I 

Bízzunk is benne 1 

Székely közélet. 
Amikor 1918 legsötétebb napjai-

ban néhai boldog emlékű Valentsik 
Ferencz dr., Paál Árpád dr. éB mások 
a Székely Közéletet megalapitották, 
neki nyomdát, kényelmes otthont te-
remtettek, az a Bzent cél lebegett sze-
mük előtt, bogy a székelyek közéletét 
műveljék, a székely közérdeknek le-
gyen az uj lap istápolója, nevelője, 
mozgató lelke. Miképpen töltötte be 
ezt a hivatást 8 esztendő kinosan ne-
héz küzdelmeiben ez az újság, nem 
ránk tartozik az elbírálása, tény, hogy 
legjobb erejével segített minden igaz 
székely kulturtörekvést felekezeti és 
társadalmi osztályokra való tekintet 
nélkül. 

Most egy más székely közérdek-
ről, a Polgári önképző Egyletnek a 
ma zűrzavaraiban talán jelentékte-
lennek látszó, — mégis végtelen 
nagyfontosságú kulturmozgalmáról van 
szó: a városi közönség téli szabadok-
tatásáról. Ez az igazi székely közélet, 
valóságos székely közérdek. Tingli-
tangli, uj rezesbanda, kefekötők ma-
jálisa, toronygombaranyozók kosaras 
mulatsága, Medgyaszay Vilma izgató 
dalai (aki mellesleg mondva : egy pár 
pikáns pesti nótáért nehéz tízezrese-
ket vitt el ebből a koldus városbél, 
míg az igazi kalturhivatásu színésze-
tünk csaknem megsántulva távozott 
Sepsiszentgyörgyre), egy jó tokány és 
félliter bor Ferenczi Károlynál, no meg 
a véget-hosszat nem érő műkedvelői 

erőlködések, — ezzel aztán megtet-
tünk mindent a valamikor legkultu 
ráltabb székely anyaváros szellemi és 
társadalmi jóléteért. 

Addig pedig a kollégium ismeret-
terjesztő előadásaira, melyek a maga-
sabb értelmiségnek szólanak, kötéllel 
kell összefogdosni hallgatónak 37 em-
bert, a Polgári Önképző szabad lice-
umáről pedig a kör egy nebány intel-
ligensebb tagját kivéve, tudomást sem 
akar venni senki. 

Ez nem jól van igy. A székely 
közéletnek ma nincsenek fontOBabb, 
égetőbb kérdései, mint a szociálisak 
és gazdaságiak. Meg kell tanulnunk 
gazdasági éa szociális kérdéseink iránt 
érdeklődni, mert ezek a kérdések lé-
tünket vagy nemlétünket jelentik. 

Menjünk csak el a Polgári ön-
képző ingyenes Szabad Líceumaira és 
ne sajnáljuk azt az egy órát, meghall-
gatni, amiket ottan a város polgársá-
gának hivatott fóellémi vezetői a pol 
gáreágot legközelebbről, létérdekeiben 
érintő problémákról mondanak. 

A jó félliter vizesbort és a kosaras, 
műsoros összejöveteleket a Cai cser és a 
Szarkakő alatt, hagyjuk a tavaszra. Re-
méljük, bogy ezután másképp lesz, hogy a 
kollégium nagyterme ezután nem fog 
kongani az (ürességtől, hogy mindenki a 
ki a város intelligens polgára jelzőre 
számot tart, ott lesz az előadásokon, 
hogy nem fognak még az Önképzőkör 
vezető férfiai közül is sokan a kártya-
asztalok mellett kibicelni, mig ez elő-
adók üresen kongó falak között eről-
ködnek. Fel kell eszmélnünk végre 
arra a gondolatra, hogy vannak ma-
gasabb városi problémák, amelyeket 
csak mi msgunk, csak társadalmi uton 
oldhatunk meg, de a melyeket, ha ko-
molyan és egy csöpnyi jóakarattal ér-
deklődünk irántuk, meg is tudunk 
oldani. (F.) 

Az Uj földesúr előadása. 
1926. dec. 11-én. 

F. hó 11-én mutatja be gondos 
előkészület után a helybeli róm. kath. 
főgimnázium tanári kara és ifjúsága 
— kiegészítve magát a város legkivá-
lóbb és legbájosabb műkedvelő hölgyei-
vel — az Uj földesurat, melyet Hevesi 
Sándor alakított át drámává, igen sze-
rencsés kézzel, Jókai Mór hasonló cimü 
regényéből. A nagy közönség bizonyára 
ismeri jól magát a regényt, amely a 
48—49-iki szabadságharc utáni Bach-
korszaknak súlyos elnyomását rajzolja 
meg minden fonákságával a legvonzóbb 
előadásban. Csodaszép képekben érzé-
kelteti velünk a nagy mesemondó, 
hogy hogyan igézi meg a magyar föld 
az idegent és hogyan teszi ellenségből 
jó haz&fivá. A színdarab teljesen a re-
gény nyomdokaiu halad. 5 felvonásra 
oszlik. Történik a szabadságharc után 
való években, még pedig az I., II. és 
IV. felvonás Ankerechmidt uj kasté-
lyában, a III. felv. dr. Grisák ügyvéd 
pesti lakásán, végül az V. felv. az öreg 
Garanvölgyi portáján. Hogy a közönség 
minél nagyobb figyelemmel és megér-
téssel kísérhesse az előadást, itt adjuk 
a darab tartalmát. 

Egy nyugalmazott császári tábor-
nok, Ankerschmidt (Szász József) a 
magyar szabadság letörése után birto 
kot vásárol valahol az Alföldön és oda 
költözik leányaival: Hermine-nai (Ko-
vács Nu8Í) és EHzzel (Gá ffy Zsuzsi) 
meg a nevelőnővel, miss Natalieval 
(Bálint Józsefné Göcczi Sári) az uj 
kastélyba, melyet a szomszéd birtobos, 
az öreg Garanvölgyi Ádám táblabíró 
(Biró Lajos) ősi háza helyére szeretett 

volna építtetni, de mivel ezt Garan-
völgyi Bem mi áron sem adta el, Anker-
schmidt a régi épülethez közel építte-
tett föl. Szomszédja a nyakas táblabíró, 
Garanvölgyi Ádám igazi típusa a Bach-
korszakban némán tűrő és dacoló ma-
gyarnak. Mivel a dohányra, a borra és 
pörös iratokra adót vetettek ki, ámbár 
a pipázás, borozgatás és pöröléa neki 
szenvedélye volt, mind a háromról le* 
mond. Német írást a kezébe nem vesz, 
B igy történik meg vele, bogy birtoká-
nak egy részét, melynek jövedelmo 
sógornéját, Pajtaynét illette, »z ő tudta 
nélkül veszi meg Ankerschmidt lovag, 
mert az öreg ur nem olvassa a Reichs-
gesetzblattot, az osztrák Monitorul 
Oficiált, mely a régi birtok-jogcímek 
igazolására batáridőt tűzött ki s ame-
lyet persze Ádám ur elmulasztott. 

A birtokának elvesztése nem na-
gyon bántotta az öreget; maradt neki 
még elég, de meg sokkal sulyoBabb 
fájdalom is nehezedett szivére: unoka-
öccse Aladár (Jakó Albert), Pajtayné-
nak vőlegénye, akit ő valósággal fiának 
tekintett, részi vett a szabadságharcban 
és moBt Kufsteinban sínylődik. Mind-
erről azonban csak hűséges ispánja, 
Kampós uram (Erdély András) tud, 
aki igen lelkes magyar, sót annyira 
hazafi, hogy egy csalót, aki Petőfi Sán-
dornak, majd meg lengyel menekült-
nek hazudta magát, étellel, itallal meg 
pénzzel ellátott. Az öreg táblabíró lep-
lezi le a csalót, aki erre Ankerschmidt 
kastélyába megy, hogy az ellenségnél., 
az öreget denunciálja. Befészkeli ma-
gát a lovag házánál, lengyel menekült-
nek, gróf Brazercky Bogumilnak (Kiss 
Elek) adván ki magát. Hermine és a 
mi8s elhiszik hazugságait, de Eliz, a 
fiatalabb leány és maga a lovag azon-
ban utálták öt aljas árulkodásaiért. A 
csaló ugyanis elfogja Eliz figyelmeztető 
levelét, melyet az öreg Garanvölgyinek 
titokban ir éB azt megmutatva a lo-
vagnak, az öreg táblabíró ellen akarja 
uszítani. De terve nem sikerül. Anker-
schmidt a levélügyben felkereBÍ  az 
öreget, de a legjobb benyomásokkal 
hagyja ott. (I. felvonás). 

Visszavonultan él a tábornok, min-
den idejét a gazdaságnak szenteli. Do 
a gazdálkodás Bebogysem sikerűi. A 
makacs magyar föld csak nem akar 
betörni az uj gazdának. Cselédei mind 
idegen származásúak, kik a birtok vi-
szonyait nem iBmerik. Maga a gazda-
tiszt, valami morva, Maxenpfutsch 
Vendelin (Khell István) ÍB könyvek sze-
rint kezeli a birtokot, de ezzel meg is 
járják, mert a gépek rosszul működnek 
s a repce-termés nem sikerül. A híres 
york8hirei faj-disznóit is ellopják, ugy 
hogy Ankerschmidt kétségbeejtő hely-
zetbe jut, miből a szomszéd segití ki. 
Az áruló Bogumil is kikopik a lovag 
házából. Csak addig tűrte a lovag csa-
ládja tagjai között, amíg Garanvölgyire 
nem uszította a hatóság embereit. Ek-
kor elűzi a háztól. A házkutatás alkal-
mával a régi házból előkerül egy lá-
dika, amelyben Garanvölgyi fogságban 
levő öccse leveleit s a rájuk irt, de el 
nem küldött válaszait őrizte. Elizt 
megindítja e levelek szomorú hangja a 
titokban, ismeretlen létére, vállalkozik 
arra, amit Pajtayné a lovag kérésére 
sem hajlandó megtenni: kegyelmi kér-
vényt ir Aladár érdekében. Apja meg-
tudva leánya titkát, vállalkozik, hogy 
a kérvénynek érvényt szerez, de vi-
szont Elizt férjhezmeneteléig tartó 
szobafogsággal sújtja, nehogy találkoz-
hassék a kiszabadulandó Aladárral. 
Mig a lovag ez ügyben Bécsben eljár, 
Bogumil, aki hizelgéseivel teljesen meg-
ejtette Hermine szivét, ravaszul ki-
játszva a nevelőnöt és Maxecpfutschot, 
megszökteti a lovag idősebbik leányát,. 
Herminet. (II. felvonás). 



Ankerschmidt közbea járásának meg-
volt a sikere. Aladár kiszabadul éti 
szakit menyasszonyával a íovag ügy-
védjének, dr. Grisáhnak (Lóky Jenő) 
a lakásán és nagybátyjának vendégsze-
retetével vissza nem élve, mérnöki ál-
lást vállalt. Dr. GrisáítÉől tndja meg 
a Bécsből visszatérő lovag Hermine 
szökését. A lovagra azonban Hermiee-
nek szökése megrendíti hatással van, 
különösen, mikor Grisáktól megtudja, 
hogy leányának férje — igazi nevén 
Straff — a cabinet noirnak, vagyis a 
bécsi spiclihivatalnak az alkalmazottja, 
kitagadja leányát és még a nevét is 
meg akarja változtatni Vasmacskaková-
csira (III. felvonás). 

Eliz, akit átyjá m&r magyarosan 
ErísifeéöSk Bé*g8, iftlgtó kitalálja a 
módját, hogy a testben-lélekban megtört 
HermiSet, kivel Straff kegyetlenül bá-
nik, atyja visszafogadja éa megbocsás-
son neki. Hermine súlyos betegen ér-
kezik Vissza a szülői házhoz. Egy 
véletlen azonban értéséré adja a bol-
dogtalan teremtésnek, hogy az ura 
nyomában van és súlyos ezrekét akar 
kipréselni a lovagtól valáB fejében. Ez 
a fájdalom megöli, mielőtt aljas férjé-
tél elválhatott volna. (IV. felvonás). 

Az a rög azonban, mely Hérmihe-
nék holttestét befödte, még szoro-
sabban odafüzte az uj földesurát az uj 
hazához. Egyre jobban megbarátkozik 
a magyarsággal s végül, mikor Ala-
dár mégmenti ErzBikét az árvizvesze-
délemből s a sors egy födél alá hajtja 
Ókét, az öreg táblabiró hajlékába, hói 
elöezör látták égyüást, Ankerschmidt 
odaadja leányát Aladárnak feleségül I 
maga ia jó magyarrá lesz. 

H ÍREK. 
Dee. 4. 

Új igaxgatótanáoaos. Az er-
délyi római katholikusoknak a mult 
héten megtartott Státusgyülése az egyik 
megüresedett igazgatótanácsosi helyre 
Viola Sándor dr. ügyvédet, a helybeli 
róm. kath. főgimnázium gondnokát vá 
lasztotta meg, akinek működése elé 
nagy reménységgel tekint a státusi 
tanárság. 

Közgyűlés a városházán. A 
városi tanács f. hó 4-iáén, szombaton 
délután 3 órát kezdettel, tehát lapszá-
munk zártakor, általános tanácsülést 
tart, több, lényeges pontot félölelő 
tárgysorozattal. Fontosabb ügyek: a 
város 1927 évi költségvetése, a mozi-
bérletre vonátkózó uj szerződés, a vil-
lamosai! vezetőségévei való régi szer-
ződés ügyének végleges rendezése, stb. 

Uj tanár a keresztúri tanító-
képzőben. Az egyik számunkban em-
iitettük a tanítóképzői hírekkel kap-
csolatban, hogy Muntean j. gyakorló-
iskolai tanitő állását, mig katonai gya 
korlaton volt, más foglalta el. Munteánt 
most a fehéregyházi iskolához nevezték 
ki s onnan pedig détasálták kézimunka 
tanári minőségien vissza a tanító-
képzőhöz. 

December elsőjének — a gyu 
lafehérvári csatlakozási határozat nap 
játak — megünneplése városunkban 
is a katonaság, hivatalok, iskolák, in-
tésetek és nagyszámú közönség részvé-
teiével folyt le. Délelőtt a piactéren 
volt istentisztelet, majd utána a Bras-
sóból érkezett katonai zenekar zenéjére 
diszfelvonulás. Ezt a prefectura dísz-
termében műsoros ünnepély követte, 
melyen Gogu tanár méltatta a nsp je-
lentőségét, több iskolai tanuló költe 
ményt szavalt, az áll. iskolák ének 
karai pedig Mureşianu tanár avatott 
vezetése alatt énekelték. — Ette a 
színházteremben, nagy közönség jelen-
létében, Alecsandri klasszikus tárgyú 
vígjátékát: Blandusia kútját adták 
elő. A szereplő fiu- é8 leánytanulók 
mindenikének játékán felismerhető volt 
a gondos betanítás. A Mecenast mar-
kánsan személyesítő Nifulescu diák 
pedig egyenesen hivatottá ak látszik 
arra. hogy komikus Bzinész legyen. 
Kedvesek és ügyesek voltak Roiu 
Maria éB Ebért Aurora, 8 lelkesen, 
élénken játszottak Mateescu, Bjgdan 
Emil, Ionescu tanulók, 8 a többiek is. 
A Gajdos László által készített csinos 
díszletek — bizonyos perspektíva-
hibáktól eltekintve — figyelmet érde-
meltek. E'őadás után tánc volt katona-
zene mellett. 

Az udvarhelyi református 
egyházmegyének december üo 8áu, 
szerdán, deleiótt 9 érakor Odorheiu— 
Székelyudvarhelyen a kollégium ima-
termében rendes közgyűlése lesz. A 
gyűlés legfontosabb tárgyai: 1. Nagy 
Károly püspök emlékének megörökí-
tése: a) ünnepélyes istentisztelet d. e. 
9 órakor a ref, templomban. Imát mond: 
Kónya Kálmán bágyi lelkész, emiétc-
beszédet: Dénes Dezső felsősófalvi lel-
kész ; b) Jelentés a közgyűlésnek. 2. 
Empires, főjegyző, tanügyi elóadé, szám 
vevő, beimiszióí elöado jelentései. 3. Az 
egyházmegye 1925. évi számadásának 
ellátása és 1927. évi költégvetésének 
megállapítása. 4. A 873—1926. sz. 
püspöki körlevél előterjesztése: a be-
wgségélyaő egylet megalakítása tár-
gyában. 5. Pénztáros-választás. — A 
reszletea tárgysorozat a közgyűlésen 
fog előterjesztetni. 

A súlyos anyagi helyxetbe 
jutott róm. kath. tanárság a mult hé-
ten megtartott Státmgy üléstől várta 
helyzetének javitásat. Azonban a gyű-
lésen — Viola Sándor dr. felszólalását 
kivéve — semmi sem történt a taná-
rok helyzetének javítása céljából. Ez a 
körülmény a tanárságot szomorúan 
érintette 8 amint most értesülünk, a 
Státus hét középiskolájának tanárai 
memorandumban <*zándéaoznak súlyos 
anyagi helyzetükei feltárni a Státus 
igazgatótanácsnak. 

Járvány Kereszturon A hosszú, 
szép idő, ugy látszik, kedvez a himlő, 
kanyaró, vorüeay járványok terjedésé-
nek. Csodálatos, dacara annak, hogy az 
elemi iskolák tanulóinak nagy része 
hiányzik, még Bem töriéűt semmi a ta-
mtaa beszüntetésére, pedig a taaulmányi 
anyaggal a sok hiányzó miatt amúgy 
sem mehetnek előbbre. A képzőben és 
a gimnáziuaban erőteljes védekezés 
folyik a járvány elszigetelésére. 

A róm. kath. főgimnázium 
ifj. kongregációja a lelkigyakorlatok be 
fejezése után, november 2Ö-án este, az 
intézet tornatermében zsúfolt közönség 
jelenlétében nagysikerű ünnepélyt ren-
dezett Szent Alajos Bzentté avatásának 
kétszázadba évfordulója alkalmából. A 
frappáns és velős ünnepi beszédet Szász 
József tanár mondotta. Erdély András 
és Kubán Endre tanulók egy egy köl-
teményt szavaltak nagy Biaerral. Takács 
Ferenc VIlí o. t. zongoraszólója fejlett 
technisárol tanúskodott. Az ifj. enek-
és zenekar számai Kiss Elek zenetanár 
vezénylete mellett kifogastalano i vol-
tak. Befejezésül Pai István prelátus, 
püspöki biztos beszélt, elismerését fe-
jezve ki a lelkigyakorlatot tartó Veress 
Ernőnek és köszönetet mondva a kö-
zönségnek az ünnepélyen való töme-
ges megjelenéseért. 

fiolymonsy Endre emlékezete. 
A Polgári önképző Egylet szabad lí-
ceuma ţhai vasaraapt slŐAdifcát Söly-
mossy Endre emlékének szenteli. Bíró 
Sándor ref. tánár tátt előadást a nagy 
tanár és székely képviselő működésé-
nek szociális és kulturális hatásairól. 
— Szaval Kovács Gerő kárpitosmester 
cimbalomszólót ad elő „Kelemen Károly 
joghallgató. Belépődíj nincs, az éiőadás 
délután 2 órakor kezdődik a ref. kol-
légium imatermében. — Az Egylet 
vezetősége szívesen lát minden érdek-
lődőt. — A legközelebbi líceumi élő-
adás, december 19 én lesz a szokott 
belyeh éB időben. Dobrota M. Octáviln 
tartja magyar nzeivü előadását a ro-
mán. és Bzékely nép viszonyairól. Ja-
nuár 9 éa Birö Lajos róm. kath. fő-
gimn. tanár lesz az előadó a később 
részletezendő programmal. 

Szerkesztő Ur! Ugyszólva — 
bokáig éré az utcai szemét, ami hetek, 
sót hónapok óta felgyülemlett. Pedig 
közben lobogódisz, kivilágítás és ze-
nésfelvonulás is volt. Vájjon nem szebb 
lett volna ez az ünneplés tiszta utcák 
és átjárók meilettl? Nem hiszem, 
hógy az utcaseprőit pl. a várm. egész-
ségügyi tanács eltiltotta volna 1... 
(Figyelő.) 

Trója bukása. A református 
kollégium f. hój 14—15-ik napjain a 
mai kor egyik legszebb filmremfekét 
fogja két egymásutánt estén bemutatni, 
Szép Helénát vagy Trója bukását, mely 
Homérosznak 2000 év előtti csodás vi-
lágába fogja elvezetni közönségünket. 
Az ugy tartalmánál, mint kiállításánál 
fogva elsőrendű műnek értékét az is 
emelni fogja, hogy Szabó András tb. 
igazgató fog hozzá bevezető előadást 
tartani. Az előadásokra előre felhívjuk 
városunk közönségének figyelmét. 

A Véoei Helikon néven tömö 
rült szabad írói csoportosulás, mellyel 
a nyáron át lapjaink sokat foglalkoztak, 
most jutott el odáig, hogy tevékenysé-
gének alkotó, a nagy közönság által if> 
érezhető hatású korszaka rövid időn 
belül megkezdődhessék. A csoport, mely 
hsk tagjai Erdély legjobb nevü, aktív 
írói, a Szépmives C)h könyvkiadó vál 
lal&ttal eredményes tárgyalásokat foly-
tatván, a vállalat az irói csoport tu-
lajdonába ment át, ugy hogy annak 
kiadványai a jövő éttől kesdve a Ha 
likon égisze alatt fognak megjelenni. 
Januártól kezdődőleg a Halikon, válo-
gatott, nívós tartalommal, a Nyugat 
folyóirat füzeteihez hasonló formában 
— egyelőre: kéthavonkiat megjelenő — 
folyóiratot is fog kiadni, melynek fő 
szerkesztője K'sbán Miklós, szerkesz-
tője Áprily Lajos lesz. Ezenkívül, hogy 
a közönség és az alkotó irodalom kö-
zötti kapcsolatot közvetlenebbé tegye, 
szilárdítsa, az irói csoport elhatározta, 
hogy Románia különböző kulturáltabb 
vidéki városaiban a tél folyamán Halikon-
estélyeket rendez. E célból most foly 
nak az előkészítő tárgyalások, melyek-
nél egy ilyen estély megtartása helyéül 
városunk is tervba van véve. A folyta-
tott és még folytatandó megbeszélések 

. alapján közelebbről válik eldönthetővé, 
lehet-e itt a siker valószínűségével egy 
ilyen estély megrendezésére gondolni 8 
az mikor, mely irodalmi kiválóságok 
szerepeltetésével lenne megrendezhető ? 

Spataru volt prefeotus ujabb 
sikeréről számolt be egy Bukarest-
ből érkezett levelező lapocska. Mint 
ismeretes, Spátaru prefectus a minisz-
terelnökségnél irásbaa feljelentette 
(235—926 sz. alatt) Sebesi János dr. 
képviselőt és Szakáts Péter szenátort, 
hogy a Felségeaasszony városunkban 
tartózkodása alkalmával illojalis ma-
gatartásukkal tüntettek. A miniszter-
elnök az ügyet — parlamenti é̂pvi 
selőkról lévén szó — áttette a ház 
elnökségéhez, ahol ezt egyszerűen irat-
tárra  helyezték. A Jodál dr. ügyében 
hozott felmentő ítélet mellett ezzel 
ujabb elégtételt hozott a magyarság. 
Hiábi szól némely embert hamarább 
utói ér végzete, mint egy egy sánta 
kutyát. 

Patronage-gyttlés. A ref. kol 
légium igazgatósága ezen az Uton is 
kéri a Pártfogó Egyesülete tagjait, hogy 
f. hó 6 án, hétfőn d. u. 5 órakor egy 
nagyon fontos értekezleten teljes szám-
mal megjelenni szíveskedjenek. 

Noémi. Amikor a Leánykongre 
gátió oly leszállított helyárakkal adja 
elő Szalay Mátyás dr. bibliai tárgyú 
színdarabját, akkor kizárólag a közön-
ségre van tekintettel, hogy mindenki 
részére könnyen megközelíthetővé tegye 
azt a nemes élvezetet, mit egy ilyen 
darab megtekintése nyújthat. A szereplő 
személyek a plakátokon vannak feltün-
tetve. A dec. 8 án este 8 órakor kez-
dődő előadásra jegyek előre válthatók 
a Könyvnyomda R. T. ütíttébw. 

<i Hir a ref. egyházmegyéből. 
Hátszeg városában összepöröltek a re 
formátas egyház vezető egyénei. A lel-
kész, a gondnok, az ügyész, a preabi 
terek jobb ügyhöz méltó buzgalommal 
tizenhétrendbeli, cifrábbnál cifrább föl 
jelentéseket adtak be egymás ellen, 
melyeknek elbírálása az egyházmegyei 
bíróság elé tartoznék. Miután a nagy 
összekavarodásrs való tekintettel a hu 
nyadmegyei egyházmegyei bíróságtól 
részrehaj latlan ítéletet várni nem lehet, 
Makkai Sándor dr. püspök az udvar-
helymegyei reformálna egyházmegye bí-
róságát delegálta az eljárás és bírás-
kodás megejtésére. Vajda Ferenc espe 
res a bíróság egyházi elnöke és Kas-
say F. István dr. ügyész már szorgal-
masan dolgoznak a nagy anyag tisztá-
zásán, melynek bírósági tárgyalására 
itten Székelyudvarhelyen valószínűleg 
csak január hónapban kerül sor. 

A csizmadia ipartársulat kácl 
estélye. A helybeli csizmadia ipartár-
sulat folyó hó 11-én este 8 érakor az 
árucsarnok-építési alap javára házi es-
tély t rendez, az alábbi műsorral: Nyi-
tány: Halász Róbert. Énekel: Bankó 
Józsefné. Felolvas: C-siki Albert. Dialóg: 
Bucsi Ilonka és Fülöp Zoltán. Énekel: 
Benkő József ref. isk. igazgató. Műsor 
után a tombola tárgyak kisorsolása és 
tánc 1 óráig. Belépti dij nincs. Az ér-
deklődőket tisztelettel meghívja a tár-
sulat vezetősége. Rendezők: Felméri 
Erzsi, Bucsi Emma, Ungár Manci és 
Vetési Annuska.- $ , ^jsjg 

A Filharmónikus Társaság 
jövő heti próbái: hétfán: női kar, 
szerdán: férfi tar, pénteken : zenekar. 

Ismeretterjesztő előadás. A 
ref. kollégiua második ismeretterjesztő 
előadása decembar 1-én, szerdán e-»te 
folyt le, mely alkalommal L3vay Lv 
jos dr. tanár városankról beszélt „tör-
ténelmi éj földrajzi vonatkozásban". 
Előadása mozaikszerű, színes részletek 
egymásutánja volt, példája annak, mi-
képpen lehat komolyabb tárgyról, az 
Iránt érdeklődést keltve, szórakoztató 
könnyed modorban elcsevagai. — Az 
ujabban kibocsátott programm szerint 
e vonzó, estéakint fél 9 órakor kez-
dődő, szerdai előadások a következő 
előadókkal és témákról fognak folyta-
tódni : dec 8 án N*gy Eemér: Hir-
czeg Ferenc a regéoyiró, 15 én Ctefó 
Sándor: A relativitás elmélete. 1927. 
január 12 én Bíró Sándor: Az akarat 
szabadsága, 19 éi Finta Gergely: Ady 
Endre köttészete, 26 án Haáz R izső : 
Miivészettörtéaelmi előadás, február 
2 án dr. L4vay Lajos: A Zsilvölgyi 
szénaedence, 9 én C*efó Sándor: A 
rádióról. Az előadások ingyenesek: 
fűtés és világítási költségek cimén 
tetszés szerinti adományokat hálás 
köszönettel fogad a rendezőség. — Mi 
pedig ajánljuk az előadisokat minden 
kulturális érdeklődésű embar meleg 
figyelmébe 1 

Ab Uj földesúr december 11-iki 
előadására jegyek Hétfőtől kezd re a 
Könyvnyomda R. T. üzletében válthatók. 

Ueghivő. Az U l var hely megyei 
Érdekeltségű Cséplőgép Tulajd mosok 
Egyesülete december hó 7 én, kedden 
délelőtt 10 órakor a Barkóczy féle ven-
déglő éttermében rendkívüli közgyűlést 
tart, melyre feltétlen megjelenését kér-
jük. Tisztelettel: Szakáts Zoltán s. k., 
titkár. Seoibadcs József  8. k., elnök. 

Vallásos estély. A ref. kollé-
gium ifjúságának vallásos estélye, 
amint mult heti számunkban jeleztük, 
5 én d. u. 5 órakor lesz az ülések 
nagytermében a következő gazdag mű-
sorral: 1. Gyülekezeti ének. 2. Bibliát 
magyaráz B ró S. vallástaaár. 3. Éne-
kel Szigethy B. VI o. t. orgonán ki-
séri Nagy S. VIII. o. hegedűn Bőlöni 
B. VII. o. t. 4. Arany J. „Fiamnak". 
Szavalja Nigy M. IV. o. t. 5 A Zsil-
völgyi köszénbásyászát. Irta és felél» 
vassa Hegedűs J. V. o. t. 6. Éaekel 
Kovács Erzsébet, zongorán kiséri Szabó 
Magda. 7. Szabó Jenő „Közel az Is-
ten". Szavvlja Bölöni B. VII. o. t. 8. 
A kuruc világ költéazete. Irta és fel-
olvassa Bak Péter VIII. o. t. 9. Quar-
tette. Játszák: BMöni B. Nigy S. 
Ciiky A. és Tonpa M. tanulók. 10. 
Zirszót mond Ciefá Sándor igazgató. 
11. Gyülekezeti ének. Belépti dij nincs, 
önkéntes adományokat a szegény ta-
nulók részére elfogadnak. A tanuló 
ifjúság nemes törekvését ajánljak a 
nagyközönség pártfogásába. 

Hölgyeim! Ha szép és elsőrendű 
női nagykabátot, kosztümöt, vagy bár-
miféle estélyi és báli ruhákat akarfaak, 
azt a legutolsó divat szerint, precis 
munkával elkészítem és pontos időre 
szállítom.Demeter  Zsigmond  női divat-
szabó Bul. Rag. Ferdinánd (Kossuth-
utca) 12. 

Fúvószenekar városunkban. 
A Székely Dalegylet a dtl fejlesztéssel 
kapcsolatosan saját kebelében a zene 
müvelését is prsgrammjiba vétte. B 
célból egy fúvószenekar felállítását ter-
vezi, amelybe való belépésre a jelent-
kezések már megindultak. A fokozódó 
érdeklődésre és ama felkarolásra való 
tekintettel, amellyel a Dilegylet ujabb 
kulturmozgalmát a közönség köréből 
számosan támogatják, sz egylet vezető-
sége a rzép cél mihamarább való meg-
valósítását tűzte ki. A mozgalomnak a 
város polgárságába való általános be-
kapcsolása végett felhívja már most a 
dalegylet a dal és zene pártoló közön-
séget a nevezetes és korszakalkotó ese-
ményre; valamint felkéri mindazokat, 
akik a létesítendő zenekarba való be-
lépésre hajlandók, hogy ebbeli szándé-
kukat bármelyik dalegyleti tagnál je-
lentsék be a megalakulásjnieiőbbi meg-
ejthetése érdekében. Remélni lehet, 
hogy a nemes cél városunkban általá-
nos helyesléssel és felkarolással talál-
kozik és mint sok más városban, itt is 
nemsokára szépen működő polgári ze-
nekar fogja a népszerű Székely Dal-
egylet szervezetében, illetve azzal kap-
csolatosan kellemea szórakozásban ré-
szesíteni közönségünket. 

Nagy karácsonyi vásár Hirsch Rudolf divatüzletében 
m é l y e n l e s z á l l i t t o t t á r a k : m e l l e t t . 



A Vármegyei Gazdasági Egye-
sület őszi közgyűlése BOT. 30 iaan a 
kisgazdák élénk érdeklődése mellett folyt 
le. A titkár reá mutatott arra, bogy aa 
általános nehéz viszonyok hatása alatt 
csókken a köz iránti érdeklődés, ami 
az egyesületi éiet ellanyhulását ered 
ményezi. A gazda annyi oldalról van 
igénybe véve, hogy nem csoda, ha a 
nemcsak költséget, de időt is igénylő 
társadalmi mozgalmak iránt elveszti 
fogékonyságát, visszavonul a köztevé-
kenységlöl. Ezen káros állapotból ki-
emelni, egységessé tenni és igy nagyobb 
eredményekre képesíteni gazdatarsa-
dalmunkat, volna az egyesület első leg-
fontosabb feladata. További tenni való 
volna a községek népével való gyako-
ribb érintkezés, a téli gazdasági elő 
adások fokozottabb mérvben való tar 
tása. A titkár javaslatai után több 
felszólalás hangzott el, melyekben 
Zoltán Sándor lelkész a díjazások-
nál a küllem helyett a tétemény 
képesség figyelembe vételét, tejelési 
ellenőrzésen alsp-iló tőrzsköiyvezéát 
ajánl. Ugrón Zoltán konstatálván, hogy 
a gazdálkodásnak egyetlen ága sem 
rentábilis, az illetékesek figyelmét arra 
hivja fal, hogy az anyagi tönkremenés-
től iparkodjanak a magyarságot meg 
menteni: Pál István apát, az elnöklő 
Ugrón Ákos, Simó Mátyás felszólalásai 
után határoztattak. Az egyesület ipar-
kodni fog a lelkekre nehezedő közönyt 
megtörni, minden számottevő gazdát az 
egyesület táborába gyűjteni, mi célból 
a falvak hivatott vezérei, a lelkész, ta-
nitó, jegyző, az értelmesebb gazdák se-
gítségét kéri. Kérni fogja ezeket, hogy 
a községekben iparkodjanak a gazda-
sági haladás iránt hangulatot kelteni, 
a tél folyamán tartandó gazdasági elő-
adások érdekében a községeket reá 
venni, hogy ajánljanak fuvart az egye 
Bület által kiküldendő előadók részére, 
az egyesület titkári hivatalában (Bul. 
Reg. Ferdinánd 38.) Megtartja az 
egyesület febr. 28 án Cristur—Keresz-
táron a bikadíjazást, e célból megke-
resi a megyei állattenyésztési bizottsá-
got támogatásért, figyelmébe ajánlja, 
hogy legalább a nagyobb tejtermelő 
köaségekben a jobb tejelő állatokat 
törzskönyvezze stb. A cristuri lengyár 
tulajdonosával a közte és az egyesület 
közt fennálló szerződéses viszony meg-
oldására az elnökBég megbízatott A 
gazdakörök hátrátékai töröltettek, az 
alapítványt tett, de az alapitvány ka-
matait rendesen nem fizető alapitóknak 
az alspitványt felmondja s amenyibsn 
azok békés utoo kötelességeiket nem 
teljesítik, az alapítványt és hátrálékos 
kamatait per utján hajtja fel, amire az 
illetők figyelmét ez utoe is felhívjuk, x. y. 

Elemelt péostároa. Vasárnap 
délután tárcám vendéglőnk egyik mel-
lékhelyiségében feledtem s onnan is-
meretlen egyén elvitte. Kérem az ille-
tőt, hogy a tárcát és a pénzt ha meg 
is tartja, de benne levő okmányokat 
feltétlenül szíveskedjék hozzám juttatni, 
anélkül, hogy magát felfedné. Bar-
kóczy Jenő. 

Fillérestély. A Polgári Öaképző 
Egylet november 30 án tartotta cloé 
fi'lérestélyét. A szokottnál kevesebben 
jelentek meg, aminek magyarázata a 
mai nehéz viszonyokban keresendő, 
mert a rendezőség most is nivés mű-
sort állitott össze. Rájk József meg-
nyitéja, Nagy János ötleteB és kelle-
mesen könnyed hangú, de alapjában 
véve komoly tartalmú felolvasása, Rájk 
Erzsébet szép szavalata, Cáép Unska 
kedvesen előadott monológja ás végül 
az előadott egy felvonásos bohózat, 
mind-mind sikerült számai voltak az 
eatélynek. Az egyesület már moat fel-
hívja a közönség figyelmét a karácsony 
másodnapján rendezendő nagyszabású 
filérestélyre, melyen egy operett is 
előadásra bérül, s a műsor többi szá-
mait is mind kiváló műkedvelők fog 
ják kitölteni. 

A &sékalykereestari Jóté-
konyáéin Polgári Társaskör 
november hő 20 án előadta Hajtai 
Etelka „A királykisasszony* cimü ope-
rettjét, melynek zenijét Révay György 
szerezte. A gyönyörűen elkerült estély 
nemcBak gyönyört és lelki emelkedést 
szérzett mindnyájunknak, hamm ösz-
tönt adott éB buzdító példái szolgál-
tatott a társadalom és kultura egysé-
ges boldogulását célzó üdvös munkál-
kodásra ÍB. A főérdem a szépnek és 
nemeBnek, munkájában egymásra talált 
elnöksége Elekes Dénes dr.-né és Lö-
rinczi István kezében az egylet kibon-
tott zászlója nem büszke diadalokért, 

hanem mindnyájunk szerelméért — a 
kulturiért — lobog. A rendezés nebéz 
munkájában, fáradságot nem ismerve, 
segédkezett Hidnagy Károlyné, jó íz 
lésével segitve a szereplőknek megol-
dani a ruhakérdés nehéz problémáját. 
Segítettek még Bálint Diaielné és 
Adltő R chárdné. Méltó elismerés illeti 
Z chler Máriát, ki a darabot éa EUd 
nagy Károlyt, ki a kajáneket nagy tü-
relemmel és fáradsággal betanította. 
A szereplők mind igen jól játszottak. 
Az udvarhölgyek és a kis tündérek 
festői ruházatukban igen bájosak voltak. 
Ki kell azonban emelnünk a nap hő-
seit: Ujváry Elvirát, ki a zongora-
kiséretet nagy figyelemmel és precizi-
tással játszotta, Mátéfi Tercsit, Síent-
mártoni Évikét, BUint Irénkét, Elekes 
Sárikát, H«ieksy Ernőt és Sáska Imrét, 
kik helyes játékukkal éa szép énekükkel 
állandóan gyönyörködtettek. Az Ossz-
hmgzates játékhoz az elbűvölő zenét 
Râvay György betanítása, vezetése és 
irányítása mellett az udvarhelyi első 
cigányzenekar szolgáltatta. Ez a zene 
felmelegítette lelkeinket, fölvillanyozta 
kedélyviiágunkat, s a hallgatóság lel-
kéből szelídebb érzést, egyszerű, de 
derűs és természetes hmgulatot váltott 
ki. A közönség több izban zajosan ün-
nepelte a hírneves zeneszerzőt B sze-
retete jeléül diszeB virágcsokrokkal 
ajándékozta meg. Az estély t hangulatos, 
lélekből, leikekhez szóló beszéddel LV 
rinczy István egyesületi elnök nyitotta 
meg. kinek a nagyszámú közöaség, 
hozzá méltó elismeréssel és szeretettel 
adózott. Az erkölcsileg fényesen sike 
rült estély — dacára a nagy kiadá-
soknak — anyagilag is meghozta a 
jótékonycél érdekében az itt szokásos 
jövedelmet. (A posta utján megkésve 
érkezett tudósítás). 

As udvarhelyi háztulajdono-
sok nov. 28 ikán délután, a Hlatky 
Miklós elnöklete alatt tartott népes 
gyülésbea kimondották szövetséggé 
alakulásukat. Kifejezést nyert, hogy a 
tömörülés nem a lakók ellen keletke-
zett, hanem éppen közös érdekből, a 
törvény végrehajtásának ellenőrzésére, 
8 azesetlegea hivatali önkényeskedése* 
elleni jogvédelemre. A szövetség ilyen 
kérdésekbeu díjtalan tanácsokat is ad. 
Elnökké választották : Szabady Tiva-
dart, alelnökök lettek: Orbán Domo 
kos dr., Forró Géza, titkár: Szabó 
János, ügyésf: Gőnczy Gábor dr., s 
ezen kivül még több tisztviselő és vég 
rehajtó bizottsági tag. 

Tömegmozdulás. (Zetelaki le-
vél.) Zetelaka közismert arról, hogy 
rövid idő alatt már kétszer pusztította 
hatalmas tűzvész. Most újra nagy tüz 
támadt, de ez nem pusztított, rombolt, 
mert az alvó, a szunnyadó lelkeket 
gyújtotta fel, e tüz a Szentlélek Isten 
tüze volt. Negyedszázad óta nem volt 
misszió ott s most a zetelakiak buzgó 
lelkipásztorának meghívására, P. Lu-
kács Mansvét és P. Kukla Torzicius 
ferencrendi atyák kezdették meg apos-
toli munkájukat. A nov. 21—28 ig 
tartó misszió, mely iránt ugy a Ke-
gyelmes főpásztor, mint a zetelaki 
származása papok a legmelegebben ér-
deklődtek, várakozáson felül sikerült. 
A hatalmas templomot csaknem zsúfo-
lásig megtöltötte a hivek serege, s a 
szép beszéd hatása alatt 3100-an já 
rultak a töredelem szentségéhez: a 
eaentáldozások számát nem lehetett 
pontosan megállapítani. 26-án hnsaoe-
Bégy órás eaenteégipádás volt, mü 
körmenet zárt be. Impozáns jelenség 
volt, amikor az esti szürkületben a 
többezer főnyi tömeg égő gyertyával 
kezében fejezte, ki hódolatát a kenyér 
«cinében elrejtőzött Ur Jézus előtt. A 
zetelakiak megfogadták, hogy az Is-
tenben boldogult Sefoestyén Mózes plé-
bános halálának napját ülöünneppel 
fogják évente megülni. Hála a derék 
önfeláldozó missziósatyáknak, dicséret 
a derék lelkipásztornak s elismerés a 
híveknek, kik abbahagyta a munkát 
hűségesen kitartottak a misszió alatt: 
felejthetetlen napjai voltak Zetelaká 
nak, ugy, hogy ezeket látva, feltör az 
ember lelkéből a kérés: Oh Uram I 
jöjjön már el egyezer a Te országod I 

A fonyódi gyilkosság. Lapunk 
mult heti számában közöltük, hogy 
Sándor Gáspár, jobb módú fenyédi gaz-
dát agyba-főbe verve eszméletlen ála-
potban találták meg Reisz Albert korcs-
mája előtt s hogy egy áldozott a szen-
vedett sérülések következtében meghalt. 
A rejtélyes ügyben megindult nyomo 
zás lassan halad, mert a községben 
antipatikus áldozat gyilkosai ellen tanú 

alig akad Az eddigi megállapítások I 
szerint a gyilkosság este 8—9 óra kö-
aött történt, nyomban Riisa Albert 
korcsmájának bezárása u'áo, az eszmé- > 
letlen állapotban levő áldosatot azon 
ban csak másoap hajnalban találta meg 
az utmenti árokban az éjjeli ör. Eddig 
Páter Ignác közs. birót, eanek testvé-
rét Páter Gergelyt és szolgáját Orbán 
Domokost tartóztatták le, kik áthata-
tosao tagadnak, azonban a súlyos gy%« 
nuokok miatt szabadlábra helyezésükről 
szó sem lehet, söt a vizsgálóbíró egy 
4 ik személy letartóztatása iránt is 
intézkedett. 

z Karácsonyi meglepetések-
nek olcsón ajánlok arany, ezüst és 
khina-ezüst ékszereket minden kivitel-
ben, a legjobb és legszebb kivitelben. 
Arany karika gyűrűket, karkötő-érá-
kat és minden fajta más órákat, evő-
készleteket. Étszer és órajavitásokat 
jól és olcsón készítek. Siives figyel-
mükbe ajánlom dus és olcsó raktára-
mat és műhelyemet. Tisztelettel: Bindy 
Imre  ékszerész. Bul. Ríg. Ferdinánd 4. 

x Babaklinika Szabó Ödöq 
fodrászüzletéban Olorheiu Bul. Reg. 
Ferdinánd 7 szám alatt, hol minden-
féle játékbabát kijavitnak, a hiányzó 
részeket pótolják. Bibaparókák minden 
színben. Elvíllálom műkedvelői  elöadí-
sok masskiroeását,  amit személyesen 
végzek, ugy helyben, mint vidéken. 
Nagy raktár sziuházi parókákbin ; kész 
szakálak és bajuszok állanak a müked 
velók rendelkezésére; paróka kiköl-
csöazés. Veszek vágott éB hullott 
hajat. Toilette , piperecikkek, korpa és 
hajhullás elleni szerek raktáron. 

Kiadó: a Könyvnyomda Béuvénytárwuig 
Odorhein—Ssékely udvarhely 

Nr. ex. 1673—1926. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel pria aceasta 

publică câ îa baza deciziuni Nr. 
2528-926 şi Nr. G. II. a judecătoriei 
de Ocol din Olorheiu îa favorul rec-
lamantului Dr. Jodál G. şi tov. repr. 
priq advocatul pentru incassarea cre-
anţei de 1890 Lei şi acceBorii se fixe-
ază termen de licitaţie ps 30 Decem-
vrie 1926 orele 10 la faţa.  locului în 
Cristur unde Be vor vinde prin licita-
ţiune publică judiciară porumb, îa va-
loariB de 6400 Lei. In caz de nevoie 
şi sub preţul de estimare. 

Pretenziunea care e de incassat face 
1890 Lei capital, dohâizile cu 11% 
socotind din 22 Maiu 1926 iar spesele 
pâ ă acum staverite de 1125 Lsi. 

întrucât mobilele cari ajung la 
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, ia 25 Nov. 1926. 
D n b b , portărel. 

Eladó! 
Az összes butorraktáram kész-
letét mélyen leszállított árakon 
kiárusítom, ahol a legmodernebb 

háló- és ebédlő-
garnitúrák 

vásárolhatók. Plüs ebédlő-dívá-
nyok nagy választékban kapha-
tók. — Továbbá olcsóbb festett 
bátorok és azákek is kaphaiák. 

Megresétiuket bármily kivitetten 
elvállalok: 

Balázs Károly utóda : 
G a r a b á s J á n o s 

Kész bntorraktára 

Odorheiu, Buj. Reg. Ferdinánd 27 az. 
Egy bolthelyiség kiadó. 

Gyerekkocsi! 
Alig használt, szabályozható, 
Eka gyártmány, olcsón el-
adó. Cim a kiadóhivatalban. 

A bőrgyáráról 
sép  iskolai  osztályt  végzett  fim 

tán  utónak  felvétetik. 

Hirdetés. 
Értesítjük tagjainkat, hogy a szö-

vetkezetünk évi rendes közgyűlését 
1926, dec. hé 5 én, vasárnap délután 
9 órakor tartjuk meg, a ref. kollégium 
épületében lavő gazdasági egyleti he-
lyiségben. 

Tárgy; l, A «uit évi üzletered-
mény tárgyalása. 

2. Zárszámadás megvizsgálása éa 
felmentvény megadása-

3 Mérleg megállapítása, 
4. Tisztajövedelemről rendelkezés. 
5. Felügyelöbizottság kiegészítése. 

A „Hangya" S»öwtk«f* 
IgMgatósigs. 

No. 1782 ex. —1926 

Publicaţiune de licitatie. 
Subsemnatul portărel pria aceasta 

publică, că îa baza deciziunii Nr. 966 
şi Nr. G. II. 5719—1926 a judecăto-
riei de Ocol din Odorheiu îa favorul 
reclamantului Varga Josif şi tov. repr. 
prin advocatul Dr Jodál G. pentru în-
casarea creanţei de 74050 tei şl ac-
cesorii se fixează termen de licitaţie 
pe 21 Dec 1926 orele 15 la faţa lo-
cului îi Bulgăreai şi Bisericaui unde 
se vor vinde prin licitaţiune publică 
judiciară vaci, care, fât.) grâu porumb 
ect. îa valoare da 47800 Lei. Ia caz 
de nevoie şi sub preţul da estimare. 

Pretenziunea care e de îacassat 
face 74050 Lei capital, dobânzile cn 
12% socotind din 14 Sept 1926 iar 
spesele până acum staverite de 8918 Lh* 

întrucât mobilele cari ajung la li< 
citaţie ar fi fost execvate şi de alţii 
şi aceştia" ş< ar fi câştigat dreptul de 
acoperire, iiţitaţia prezenţi este ordo-
nată şi îa favorul acsBtora îa senzul 
art. LX. 1881 §. 192. 

Odorheiu la 25 Nov. 1926. 
Dnbb portărel. 

No. 2014 ex. —1926 

Publicaţiune de licitaţi©» 
Subsemnatul portărel prin aceaBta 

publică, că îa baza deciziunii Nr. 1891 
şi No. G. II. 5640—1926 a judecăto-
riei de ocol din Olorheiu îa favorul 
reclamantului Dr. Gönczy Gábor repr. 
prin advocatul pentru încassarea cre-
anţei de 1300 Lei şi accesorii se fixe-
ază termen de licitaţie pe 24 Decemvriş 
1926 orele 12 la faţa locului în Odor-
heiu unde B« vor vinde prin licitaţiune 
publică judiciară fărfuri în valoare de 
3600 Lei In caz de nevoie şi sub pre-
ţul de estimare. 

Pretenziunea care e de incassat face 
1300 lei capital, dobânzile cu 12% 
socotind din 11 Aprilie 1926 iar sper 
sele până acum staverite de 970 L4-

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

Odorheiu la 25 Nov. 1926. 
Dnbb portăriej. 

Nr. 1709 ex. -1926 

Publicaţiune de licitatie. 
Subsemnatul portărel prin aceasta 

publică că în baza deciziunii Nr. 3037 
şi Nr. G. II. 5881—1926 a judecăto-
riei de ocol din Odorheiu îa favorul rec-
lamantului Pásztor şi Hettman repr. 
prin advocatului Dr. Jodál G. pentru 
incassarea creanţei de 6000 Lei şi ac-
cesorii se fixează termen de licitaţic 
pe 20 Decemvrie 1926 orele 10 la faţa 
locului în Odorheiu unde se vor vinde 
prin licitaţiune publică judiciară tuci, 
în valoare de 24000 Lei. In caz de 
nevoie şi sub preţul de estimare. 

Pretenziunea care e do incassat face 
6000 Lei capital, dobânzile cu 12% 
socotind din 20 Maiu 1926 iar spesele 
pâoă acum staverite de 1692 Lei. 

Jatrucât mobilele cari ajung la 
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 seazui 
art. LX. 1881 § 192. 

Olorheiu, ia 25 Nov. 1926. 
Dnbb, portărel. 
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x Nyugdíjas tisztviselőknek igen 
alkalmas — a vasúti megálló mellett — 
egy első osztálya 200 • öl területű 
házhely olcsón eladó. Bóvebb felvilágo-
sítást a kiadóhivatal sd. 

Németül, magyarul tudó több évi 
bankpraxissal rendelkező önállóan 

diszponálni tudó nó — a fa szakmában 
is jártas, — állást keres Cim: a kiadó-
hivatalban. 

ELADÓ i 
1. Egy Frank—Kiss gyártmányú 

két lehres, viznaelegitóvel ellátott por 
cellán-takaréktűzhely, teljes jó álla-
potban. 

2. Egy drb. 5X5 méteres és 31/, 
m. magasságú szobához alkalmas, tel 
jesen uj, még kiesőm agolatlan cserép-
kályha. 

3. Egy teljesen jókarban levó 
Stelzbammer (ausib) gyármányu első-
rendű kereszthuros rövid zongora. 

4. Különböző használt bútorok. 
Cim: a kiadóhivatalban. 

Judecătoria de pace Odorheiu. 
No. 4550-926. 

Citaţie prin puWieaţiiine. 
Judecătoria Odorheiu aduce la cu-

noştinţă generală, că in procesul rec-
lamantului Miklós Simon păritului 
Csiszár Elek pentru 14000 Lei, capi 
tal şi acc. a fixat termenul pentru 

. constituirea procetului şi' desbaterea 
fondului afacerii şi a somat părţile lă 
se înfăţ-şeze ia ziua de 5 luua Janu-
árié annl 1927 orele 8 a. m. in locu-
lui ei oficial Str. Prinţ. Eiiz. No. 2. 
camera 42 iar pentru păritul Csiszár 
Elek care Be afă îa loc necunoscut a 
a numit de curator pe advocatul Dr. 
Finkér Béla loc. în Odorheiu. 

Instanţa somează pe pâritul, că 
în BUS arătata zi şi oră tă se înfă-
ţişeze pereonal sau prin împuternicit 
legitimat şi îndreptăţit la reprezen-
tarea lui pentru că în contrar curatorul 
Ta proceda în locul Iui. 

Odorheiu la 25 luna Aug. anul 926. 
jnAthé m. p. judecător 

Pentru conf. Indescifrabil. 

Kiadó az állomáB közelében 15 kat. 

hold rakterület, kényelmes széles 
bejáróval. Esetleg konyhakertészet foly-
tatására íb alkalmas. Felvilágosítást a 
kiadóhivatal ad. Ugyanott ablaktokok 
és ablakok is kaphatók. 

Árverési hirdetmény. 
Oroszhegy—Dealul község közbir-

tokossága közhírré teszi, hogy folyó évi 
december 11-én d. u. 2 órakor a 
község házánál tartandó nyilvános ár-
verésen eladja a Klein-cég által kiter-
melt vágtéren a kitermelési határidő 
lejárta következtében visszahagyott, 
mintegy 1000 m8 faanyagot. Kikiáltási 
ár a faragott fánál ms-kint 200 leu, 
gömbfánál m» kint 100 Uu. Bánatpénz 
5000 leu, mely az árverés megkezdése 
előtt a közbirtokossági pénztárba befi-
zetendő. 

Dealul—Oroszhegy, 1926 nov. 27. 
Közbirtokosság. 

Értesítés. 
A mélyen tiez'elt közönség tudo-

mására hozó ii, hogy az 
„Ideál" hölgyfodrász és manikűr-
szalont átvettem. 

Minden igyekezettel arra fo-
gok törekedni, hô y ezután is a 
legkényesebb igényeknek megfe-
leljek kiszolgálásommal. 

Egyidejűleg köztudomásra ho-
zom, hogy mindennemű hajmunkát, 
Bondót, TranBformációt, babaja-
vitásokat, bajfestést rpeciális 
szakképzettséggel készítek. 

A legmodernebb estélyi frizu 
rák: Babi, Bubi, Eiou, Médi. 
A nagyérdemű közönség szíves 
pártfogását kérve, tisztelettel: 
Hol l inek Róbert 

höigyftdrász 
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Használt, jókarban 
levő íuvó hangszert 
vesz a Székely Dalegylet. 
O'csou eladó egy komplett cséplő-

garnitura, amelynek cséplöje 720 
cm. széles — a benzinmotor pedig 8 
Hp. erős. A cs/p  ő golyós csapágyas 
és kettős tisztítóval van ellátva. A gar-
nitura teljesen munkaképes és jó álla-
potban van, 8 ahhoz tartozik egy favágó 
cirkula is. Értekezni lehet a dr. Kassay 
és dr. Pál ügyvédi irodájában. 

£gy jó családból való fiút, aki lega-
lább két középiskolával bir, tanu-
lónak felveszek. Zillmann Vilmos 
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ÁLLABlÖAir ERISS 
TEAVAI 

Dénes Gábornál. 
Fekete hajtókocsi 
(egy vagy kél ló számára) közepes 
állapotban, olcsón eladó. Cim Bulevard 
Regele Ferdinánd (Kossuth utca) 69-

Ügyes leányt ki-
szolgálni felvesz: 

ORDELT JÁNOS. 

Telefon fs 
419. * 

No. 1215 ex -1926. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin aceasta 

publică, că în baza deriziunii Nr. 293 
şi Nr. G. II. 2502—1925 a judecăto-
riei de ocol din Odorheiu în favorul 
reclamantului Guttman Samuel repr. 
priu advocatul Dr. Jodál G. pentru 
încassarea creanţei de 2780 Lei şi ac-
cesorii se fixează termen de licitaţie 
pe 23 Decemvrie 1926 orele 14 la fbţa 
locului în comuna Dealul unde se vor 
vinde prin licitaţiune publică judiciara 
lemne, scăldări în valoare da 6380 
Lei. In caz de nevoie şi sub preţul de 
estimare. 

Pretenziunea cere e de încassat face 
8869 Lei rest capital, dobânzile cu 
— °/0  socotind din — iar spesele până 
acum Btaverite de — Lei. 

întrucât mobilele cari ajung la 
licitaţie ar fi fost execvate şi de alţii 
şi aceştia şi ar fi câştigat dreptul de 
acoperire licitaţia prezen'ă este ordo-
nată şi în favorul acestora îu Bonzul 
art. LX. 1881 § 192. 

Odorheiu, la 25 Nov. 1926. 
Pnbb, portărel. 

Triska I. Cluj, St r . Saguna I4_ ,.„ 
«ongorát és planlnót 

Szigorúan szolid üzleti elvek. Elsőrendű gyártmányok. Érdeklő-
dőket vételkötelezettség nélkül szívesen látunk raktárainkban. 

BELGA—ROMANĂ 
biztosító és viszontbiztosító R.-T. 
Foglalkozik a biztosítás minden ágazatával. Alap, tarta-
lék és fedezeti  alapok 600 m i l l i ó f rank. 
= = = = = Kartellen kivül. = = = = = 

Legjutányosabb árban 

Hidáteresz és vizvezetö 
= betoncsöveket, = 

Viztartányokat, 
Lépcsőket, 

Épitötömböket, 
Falvédö cementlapokat, 

Ablakpá r ká nyokat 
és minden a cement-szakmába vágó 
dolgokat készít, kitűnő minfiségü 
cementlapokat tart állandóan rak-
táron és a készítményekért felelős-

séget vállal 

HERMANN OTTO 
cement áru-telepe 

Beclean—Székelybethlenfalva 20. sz. 

Megkezdődött a 

karácsonyi és újévi reklám-vásár. 
Mindennemű rőfös árukban nagy választék. 

Versenyárak: 
J A K A B GYULA üzletében 
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Eladás. 
A Transilvania Odorheiu—székelyudvarhelyi cég de-

cember 12-ikére hirdetett árverésén a Ford 
autóbusz fog  eladatni. 

T r a n s i l v a n i a . 

friss teavaj, paprikás és füstölt szalonna, szalámi, ementhali és 
trappista«sajt, mindenféle zöld főzelék, konzerva, paradicsom, 
cukorka és csokoládé^különlegességek, málna- és citrom«szörp 

HIRSCH IGHÁC^nál kaphatók. Gyomorbajosok részére karlsbadi kétszersült 
és Graham^kenyér kapható. 


