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A kisebbségi kérdés 
a politikai élet homlokterébe került b 
Burtk immár nugnjugtató megoldá-
sitól a román államiéi fink sem zár 
hozhatnak el. Ennek bizonytéka az a 
két njabb lyilatbozat, amely a napok-
ban bargzott el Csernovitzban Vaída-
Voivod SáLdor és Jorga Miklós sj 
káról. 

Vaida a liberális uralom bírálata 
után a kisebbségi kérdőre tért át b 
a többek között azt moodotta, bogy 
ő a „kisebbség" Bzót teljesen törölne 
a szótárból, mert a ókirályság lakos-
aága teljesen homogén, a többi pro 
vinciákban v nnak uayan más nyelvű 
és más vallású állampolgárok, ezek 
eek azonban ugyanazokra a jogokra 
van igényük, mint a románoknak. 
Helyteleníti a kormányoknak azt a 
politikáját, melynél fogva a kisebbsé-
geket egvík, vagy másik román párt 
tál szemben kijátszodjik. 

Nem lát Bemmiféle  veszedel.net 
abban, ha a kisebbségeknek megvan-
nak a maguk iskolái, amelyekben a 
saját nyelvükön taníthatnak s ha bölcs 
éB kouzekvens politika eredménye-
képpen egyenlő bánásmódnak örvend 
hetnének. Ebben az esetben a kisebb-
ségek jól éreznék magukat az ország 
ban s nem táplálnának az ország 
iránt ellenséges érzületet. Adjuk meg 
— úgymond — a kisebbségeknek 
mindazokat a jogokat, melyek Aket 
megilletik. A törvényesség álláspont-
ját kivánja ugy a kisebbségekkel, 
mint a románsággal szemben. 

Jorga MiklóB hasonlóan azt han-
goztatta, bogy a kisebbségekkel szem 
ben igazságosan kell bánni, mert ezt 
kivánja az állam tekintélye. A román-
ság ÍB ragaszkodik a jogaihoz, de ez 
nem jelentheti azt, bogy a kisebb 
légek ablakait betörjük. 

A két kiváló román politikus sza-
vait megnyugvással regisztráljuk, de 
az volna a legnagyobb örömünk, ha a 
BUlyos Bzavak mielőbb tettekké is vál-
nának. 

Glosszák a „Székely közélet" 
cimü cikkekhez. 

A műkedvelői eiőadások rendezé-
sét tárgyaló cikkekre vonatkozólag 
njabban a következő cikket ksptuk, 
amelyet az eszmék tisztázása céljából 
Siintin közlünk. 

Kedves Szerkesztő Url 
Engedjen meg egy pár glosszát a 

Székely közélet cimü cikkekhez. — 
Ha cikkem hangja netalán érdes volt 
egy kissé, mentse a közérdekű cél, 
amely már több izben szóvá lett téve 
a műkedvelői előadások támogatói kö 
zött. — Nevezetesen, bogy valami ren 
det kell már teremteni a műkedvelői 
jótékonzsági előadások labirintusában, 
mert az eddigi gyakorlat maholnap 
csődöt mond. 

Erkölcsi kényszerek hatása alatt 
elmegy még jelenleg a közönség az 
előadásokra, de nem szívesen, mert 
anyagilag ÍB ki van merülve az az 
egy közönség, amelynek törik-szakad 
ott kell lesnie minden műkedvelői elő-
adáson, mert különben megszólják. — 
Nagyon Bük a műkedvelői eI0adâş és 
mind valmennyi közérdeket, jótékony 
célt tzolgál, s igy tiem mondhatjuk 
azt, hogy fez, vagy az a kategória, 
mondjuk a kefekötők, vagy torony 
gombaranyozók ne rendezzenek, mert 
hír* az ök kultur éB jótékony céljuk 

az ök szempontjukból épp oly fontos, j 
mint pld. a róm kath főgimnáziumé. 

A sok előadásnak többek között 
az a káros hntása is van bogy el-
vonják a közönséget, aunak filéreit 
szícészkulturánk fenntartásától éa többé-
kevésbbé elvonják a műkedvelő ifjusá 
got Baját po'gári munkájától. 

Ujabban valóságos pportöt csinál-
nak a rendező közületek abból, bogy 
elvonjak a közönséget h többiektöl. — 
Eredmény: a nullával majdnem egyenlő 
tisztabevétel és az elóadátok légiója, 
hogy képtelenség ezeknek még csak 
30% át is felkeresni és ott érdemle 
génen költeni, mert hiába, a közönség, 
amely el szokott tárni csak egy; anyagi 
ereje megfogyatkozott, küzd a lét ne-
hézségeivel, kivéve városunk néhány 
tőkepénzesét, akiknek BZ&mát azonban 
kezünk egyik ujjain könnyen Össze-
adhatjuk. 

Egy példát említek. A Polgári 
önképző Egylet évtizedek óta rende-
zett íg«sá» nívós és köz-izükségletet 
kielégítő fiilérestélyeire mint a város 
legelső és legnépesebb kulturegylete, 
megszerezte a kizárólagossági jogot, 
h szen minden fillér bevétele kulturá-
lis célt szolgál és ezek a fillérestélyek 
képezték mindig legfőbb jövedelmi for-
rását, — mégis a műit évben a Nő-
egylet, az idén pedig a nemes Csiz-
madia ipartársulat próbálták lekon 
kurrálni, jóllehet az utóbbi társulat 
bőröstől szűröstül benne van az ön-
képzőkörben. 

Ezen az állapoton csakugyan vál-
toztatni kell és ez nemcsak aíantirott-
nak, hanem rajta kivül még nagyon 
sokaknak a véleménye. Segíteni kell 
ugy, hogy jöjjenek csak össze egy nem 
zetközi értekezletre az összes jótékony 
és bulturegyletek vezetőségei és sze 
zonról'szezonra osszák be, kontingen-
tálják a jótékony műsoros előadásokat, 
bálokat stb. Lagyen kevés számú, de 
igazán nivós elóadás. hiszen kitűnő 
műkedvelőink vannak — ezeken aztán 
megjelenni és jótékonykodni legyen 
kutya kötesessége mindenkinek, aki e 
város kulturális és jótékony céljaival 
Valami közösBéget érez. 

Ha az „erőlködés" kifejezés Bér 
tette kedves műkedvelőinket, bocsás 
sanak meg érette annak, ki minden 
előadásoknak szerény erejéhez mérten 
több évtizeden keresztül látogatója és 
támogatója volt. Az erőlködés szó őket 
nem lekicsinyelni akarta, hanem éle 
sen kiemelni egyfelől a jótékonycél és 
eredmény, másfelől az arra fordított 
munka közötti szomorú aránytalanságot 

Mert sajnos a helyzet ma: sok 
tanulás, sok munka, sok összejövetel, 
sok időtöltés, 80k eszem iszom, sok 
kiadás éB ezzel Bzemben kevés, majd-
nem semmi anyagi eredmény. — Egy 
ségben az erő, szervezni kell a jóté 
konysági akciókat ebben a szegény 
közönségü városban, amely maga is 
jótékonyságra szorul. (F.) 

Gondterhes időket 
élünk. A fejünk felett elviharzott, vér 
rel-könnyekkel terhes, nehéz idők nem 
csak anyagilag, hanem erkölcsileg is 
olyan mély nyomokat hagytak lelkünk 
ben, amelyek a Krisztus evangéliumá-
ban megalapozott eréoyeket készülnek 
megrendíteni, végképpen elpusztítani. 
Az idők vészes feliegei mind jobban 
tornyosulnak fejünk felett, telve idegen 
népek léikéből fakadó, mérgezett esz-
mékkel B e felhők nyugtalanító moraj-
lássál vonulnak végig országok népei 
falett, magukban hordva istenkárom 
lást, istentagadást. A hitért könyörgő 
lelkek nem találnak nyugalmat. Istenbe 
vetett biíalmnkat alig merik nyilváno 
Ban kifejezni, mert a mérgezett eszmék 
terjesztői nyomán ott oiálkodó sötét 
hitetlenség gúnyos kacajával elfojtani 
igyekszik a lelkek mélyén fogamzott 
iBtenszeretetet. 

Moráljuknak megfelelőbb, ha hite 
det megtagadod, lelkedet elveszted s 
azok táborához csatlakozol, akik a hi-
tetlenség szolgálatában állanak. Mikor 
lelked már hatalmukban van, dics-
himnuszt zengenek, hogy Istenben vaió 
hitedet megtagadtad Legnagyobb erény 
nek az istenkáromlást, a hit elleni 
durva kirohanást tartják s bizonyítani 
akarják, hogy az egyedüli boldogító 
hit, a hitetlenség, az istentagadás. 

Ezek a romboló eszmék vonulnak 
végig Európa népei felett, megméte-
lyezve a bitben való bizalmat, hogy a 
gyarló lelkek megsemmisülve karjaik 
közé omoljanak és Isten országa szá 
mára végképp elvesszenek. Jámbor hivő, 
légy erŐB, légy öntudatos, emelkedjél a 
magasba, Isten közelébe, ne haügaBS a 
vészes fellegekből eredő titokzatos mo-
rajlásokra, azok nem a te istenfélő 
lelkednek valók. A te lelked táplálója 
legyen Istenbe vetett erős bited, tör 
hetetlen bizalmad, melynek forrásából 
fakadjon az az igazi krisztusi szeretet, 
amely uj erőt, életet, erős akaratot ad 
a földön élő, gyarló embereknek I 

Nagy János. 

Csúszó oldalak megkötése. 
A vármegyénk belső részének, dom-

bos vidékének közismert általános baja, 
bogy laza anyagból (homok, kavics, 
agyagos márga, andesit törmelék 1) álló 
s erdőtől megfosztott réazei tavasszal 
és nagyobb esőzések alkalmával állan-
dóan csúsznak. Igy nemcsak a meg 
mozdnlt területek vállnak teljesen hasz-
nálhatatlanná azáltal, hogy felredőzött 
apró árkos, dombos felsülne nem alkal 
mas a szántás-vetésre, de egyben ka 
szálásra áétt. Sőt talán legeltetésre 
sem, mert a gödröcskékben megálló viz 
kákássá, nádassá s igy részben a mé-
telyektanyájává vállik. A rögös fel 
szia miatt meg az állatnak a testi ép 
sége van állandóan veszélyben. Ezen 
kivül a lecsúszott helyek az alattuk 
levő különben értékes területeket is 
tönkre teszik. Állandó a panasz és nagy 
költséget s munkát okoznak az ily mó 
don veszélyeztetett közlekedő utak is. 

Mivel e tárgyban több oldalról ke-
restek fel, akiknek szinte lehetetlen 
külön külön a megoldási módozatokról 
értesitést küldeni, ezért kérem az ille-
tőket vegyék válasz gyanánt az itt el-
mondandókat 8 azt hiszem, ezzel még 
sok érdeklődőt a felesleges levélírástól 
is sikerül megmentenem. 

Elsősorban egy általános, generá 
lis intézkedés kellene. (4 megyei ta-
nács vehetné proerammjába 1} Tiltsák 
meg az andesites alapanyagú területeink 
kivételével a teljes erdöirtást!!  A többi 
helyek meglevő  erdőit  csak ritkítással  le-
hessen kitermelni!  Legyen vége annak 
az oktalan gondolatnak, hogy az erdők 
kiirtásával szaporítsuk a meglevő szántó 
fö<djeinket. Térjünk át ebbeh a tekin 
tetben a meglevők okszerű 8 több jó 
vedelmet hozó kihasználására. (Hogy 
mi módon, atról is lehetne elegei be 
szélűi I) 

A már meglevő mozgó területein 
ken már nem ilyen negativ intézne 
déssel, hanem positiv munkával kell 
segítenünk. Nem elég tisztán csak a 

Sok helven láttam, bogy az ilyen 

irányú jó szándék tiszta felesleges volt, 
mert az ültetéssel együtt szánkázott le 
az oldal is. A fásítással  egyidejűleg 
kell az árkok, patakok medrét  egymástól 
10—10 m. es távolságra  apró kis ág-
fonásos  gátakkal  megkötni  * hogy a me-
der rendes évi mélyülését megakadá-
lyozzuk Ugyanis a mélyülő mederrel 
párhuzamosan az oldalakból mindig egy 
bizonyos rétegvastagság elveszíti as 
egyensúlyi helyzetét (támaszték nélkül 
maradván !) s igy évről évre megismét-
lődik a természetes hámlása az oldalnak. 

A kis gátakkal nemcsak a meder-
leszállást akadályozzuk meg, hanem ép 
ellenkezőleg a gátak mögött történő 
feltöltődéssel az oldalak biztonsági hely-
zetét megjavítjuk. 

Ezt a fontos s a geologiai meg-
figyelésekből leszürödő tapasztalatot nem 
használták ki eddig, pedig csak ez as 
egyetlen s olcsó módja van a veszé-
lyeztetett helyek megkötésére. Mint a 
példák mutatják, tiszta kidobott pénz 
volt a drága kőrakásos partfalak ku-
líszás kiépítései 

A hegygerinchez közelálló részek-
kel meg erőteljes fásítással boldogul-
hatunk. A fásításba is azonban igye-
kezzünk ötleteket bevinni 1 Minden 
hely természete mondja meg, hogy mi 
oda való. 

A közismert Babionizált akácol&s* 
sal hagyjunk fel. Ez itt nálunk leg' 
feljebb a tisztán homokos, konglomeK 
rátos (kavicsos) csúszásokra való. 

Legjobb volna, ha nemcsak a te-
tűlet megfogására, hanem egyúttal as 
értékesítésére is gondolnánk 11 A sok 
összecsúszott s most teljesen értékte-
len terület helyén szilva erdők  és ne--
mesitett  mogyoró  ligetek  lehetnének Hf 
A szilva közismert nagyarányú kihasz-
nálását nem is említve (aszalt szilva* 
szilvaiz b csak a hulladékból készült 
szilvapálinba export I), nálunk még is-
meretlen s nemesített mogyoró baszna. 
Mi láthatnók el az ország kereskedéseit 
az u. n. a drágás vásárolt török mo-
gyoróval, amelyből exportra ís jutna. 

A mogyoró finom bosszú hajtásai 
szintén a jól jövedelmező sétabot, 
esernyónyél s a háncsolásából készített 
fiuom kosárka stb. hasonló háÉiiparnak 
vethetnék meg az alapját. 

Ily módon egy erőteljes akcióval 
tehát nemcsak a további bájoks.t aka-
dályoznék meg, haaem értékesítenék 
kopár területeinket (a többtermelés el-
vének egy fontos alkalmazáBa volna t) 
B a megyénk amúgy is gyeoge közgaz-
dasági viszonyait uj pénzforrásokkal 
javitanók fel. Bányai János. 

* Erre ép a mostani uép őszi idí ki-
v&lóan alkalmas! 

Az emberek százezreit 
pusztító tüdővész leküzdésére minden 
állam, amely polgárainak a jólétét és 
az ország magasabb érdekeit szem előtt 
tartja, megtesz mindenféle óvóintéi-
kedíst. 

Romániában is már az 1904. év-
ben létesü't a „Tuberkulózis elleni JŐ-
tékOnycélu Egylet", amely jelenleg a 
Királyné ó Felsége legmagasabb véd-
nöksége alatt működve fejti ki áldásos 
tevékenységét. Ennek az országos egye-
sületnek humánus, emberbaráti célja, 
hogy a társadalom minden rétegével 
megismertesse azokat a higiénikus szem-
pontokat, amelyeknek szem előtt tar-
tása megőrzi a családot és a társadal-
mat a tüdővész pusztító, fajokat és 
nemzeteket tönkretevő Veszedelmétől. 
Ez az egyesület menhelyeket léteBi-
tett, amelyekben ingyenés gyógykezelést 

Nagy karácsonyi vásár Hirsch Rudolf divatüzletében 
mélyen leszállított árak: mellett. 



nyújt a szegényeknek és a szenvedők 
fájdalmait enyhíti. 

Ennek a közhasznú, humánus egye 
aOletnek városunkban eddig nem volt 
fiókja. Dimitrea Christea, vármegyénk 
preíectje az egvesOlet magasztos cé'ját 
tartva szem előtt, f. hó 16 áo d. u. 5 
órára, a vármegyeház dísztermébe fő-
képpen városunk román nőiből és fér-
fiéiból az itteni fiók megalakítása cél-
jából népes értekezletet hívott össze. 

Az értekezletet Christea prefect 
nyitotta meg a megjelentek üdvözlésé 
vei és a tüdővész leküzdésére alakult 
országos egyesület magasztos céljának 
az ismertetésével és végül felhívta a 
jelenlévőket, bogy a helyi fiókot ala-
kitsák meg. Az értekezlet a helyi fiók 
megalakulását egyhangú lelkesedéssel 
kimondván, megválasztotta a tisztikart, 
végrehajtó bizottságot, választmányt és 
a felügyelő bizottságot. 

A tisztikar  tagjai  a következők 
lettek: elnökök: Caristea prefect és 
Biicinrescu, alelnökök: B esek Aladár 
is N«nu Aurél, pénztáros: Rupeanu 
pénzügyigsvgató fóti t kar: Bö bm Jenő dr. 

Vfgrehajti  bizottság:  Popp dr. sub-
prefect. Tamás Albert helyettes polgár 
mester. Popp Stereopol igazgató, Nis 
ter Joachim, Laslo Gvula, Boicescu, 
Pal István, Szö.iősi Ödön dr., Becsek 
Aladár, Msttes lelkész, Göilner Bela dr., 
Luca őrnagy. CS'pmisan Cornel dr. 

Választmány:  Elnök : Bilciurescu 
Virgilné, tagok: Bakóczi Károlyné, 
Bá bát Gvörgyné, Brezovainé, Böhm 
Jenóné, Comsáné. Dienesch Hugóné, 
Deregatonu Peteroé, Flóriáa Kristófné, 
Gigbinitané, Hartwig Istvánné, Jodál 
Gáborne, Hiua tanárnő, Kovács Lá 
sárné, Kálmán Józsefné, J*cobescuoé, 
Laslo Gyu'áné, Luca órnagyné. Miftei 
Iliené, Nicuiescuné, Nanu Aurélné, 
P«pp Zabor Eudréné. Peltzer Vil 
mosné. Sârbu dr.-né, Stoian Victorné, 
Tass Lijosné, Z mny Ferencné. 

Felügyelő  bizottság:  Rupeanu, Maf 
tei Iiie, Abrabam, Constantinescu Mi 
hály, C áciun Miklós. 

A megalakulás után nyomban meg-
beszélték a legközelebbi teendőket és 
elhatározták, hogy a farsangon egy 
nagyszabású mulatságot rendeznek a 
fiók egyesület javára. 

HÍREK. 
Dec. 18. 

Lapunk karáosonyi száma 
!. hó 24 én, pénteken délután jelenik 
meg. A karácsonyi számra közlemé-
nyeket a technikai akadályok elhárítása 
végett szerdán délig fogadunk el. A 
kiadóhivatal szintén kéri a hirdetések 
korai beadását. 

Házasság». Paál Magda és Fe 
kete Sándor dr. „Hangya" főtisztviselő 
f. hó 18 án Budapesten házasságot kö-
töttek. 

Lapunk szerkesztője f. hó 
13 ikatöi kezdve 3 heti szabadságon 
van, mely idő alatt érdemes főmuoka 
társunk: Biró Lajos szíves végezni a 
lap Összeailitá8át. 

Ctaál Jóssef halála. Nem ré 
gen temettek el 8eges varon a város 
osztatlan részvéte mellett Gaál József 
nyűg. államvasúti föfelüg.,610, főmér-
nököt, akit megyénkben íb ismertek, 
mert hosszú időn át volt, mint a se 
gesvári vsBUti osztálymérnökség veze-
tője a mi székely valtunknak is felü 
gyelóje. Az ő pedáns hivatalcoki lel-
kiismeretességének s kiváló szaktudá 
sásak volt köszönhető, hogy körzeté-
ben a mostanában gyakori, s álla&dóvá 
vált balesetek krónikája teljesen isme 
retlen volt. Tudták is ezt felettesei 
méltányolni ani.&k idején, mert hamar 
vezető pozícióba került, s a forradalmi 
savarok akadályozták meg a vasúti 
igazgatóvá történő előléptetését. Az uj 
rendszer, mint annyi más szakembert, 
Őt is félre állította munkabírásának 
teljében s a nyomorúságos nyugdíj B 
az uj helyzettel megindult vasúti pan-
gás felőrölte idegét s életerejét, s igy 
aránylag fiatalon 65 éves korában fe 
jezte be hosszas szenvedés után életét. 

A> Irgalmas Nővérek, mint 
már jeleztük is, a vezetésük alatt álló 
iskolák növendékeivel f. hó 19 én, va-
sárnap délután 4 órai kezdettel a fő-
gimnázium tornacsarnokában nagysza-
bású karácsonyfa ünnepélyt rendeznek. 
Az igen érdekesnek és kedvesnek Ígér-
kező ünnepélyt ajánljuk a szülők és 
tanügybarátok figyelmébe. 

Kinevesés és áthetyaaések. 
A belügym uiszter Bire Dénes volt 
alispánt parajdi főszolgabíróvá nevezte 
ki. Mtcu Viktor parajdi főszolgabírót 
Székely keresztura helyezték át. Lengyel, 
Jóssef keresztúri főszolgabírót pedig a 
vármegyéhez a statisztikai hivatal fő 
nőkéül rendelték be. 

As nj földesúr előadása. A 
mult szombaton, 11-ikén a ssinházter-
met szinte zsúfoltságig töltő közönség 
előtt fo yt is a róm. kath. főgimnázium 
által rendezett előadása Az uj földes 
urnák. A klasszikussá vált, bűvös szép 
ségü magyar regény — a nagy mesélő 
Jókainak tal&n legszebb alkotása — 
legemlékezetesebb ifjúkori élményeink 
egyike, mint színpadi mü is érdakelte 
a közösséget. Ezzel kapcsolatosan rész 
letesen és hosszasan el lehetne elmél-
kedni a színpad és az eredetileg nem 
színpadra született irodilmí müvek vi 
szonyáról, az elbeszélé-böl, regényből 
színpadra vitt alkotások szinpadi ha 
tásáról, életképességéről. Mindennek 
rövid összefoglalása azonban csak az 
lehetne, hogy a színpadi müsek, a tel 
je8 életképesség, hatni tudás szempont ! 
jaból formai szempontból, első elgon 
dolás szerint is színpadra születettnek 
kell lennie, hogy igazán teljes hatású 
lehessen s a színpad irodalmát örök 
értékű alkotással gazdagíthassa. Ez alól 
nem lehet kivétel még az olyan kiváló 
szinházi szakembernek az átdolgozó 
munkája sem, mint Hevesi Sándoré, a 
most látott mü Bsispadra alkalmazójáé., 
Megkapó helyzetek, érdeklődést meg 
ragadó jelenetek azért szép számmal 
voltak ebben a darabban is, melyet a 
nagyobbrészt ismert, rutinos mükedvé 
lóink ügyesen összevágó játékkal igye-
keztek is érvényesíteni. A női Bzerep 
löknek, Gli.ffy Zsuzsikának, ifj. Ehrlích 
B klánénak, Bálint Jozsefnének, Kovács 
Nusinak e tekintetben megjelenésük 
bája, fiatalságuk is nagy segítségükre 
volt, korhű és az illúziót fokozó, vál-
tozatOB ruháikkal együtt. Gyakorlottság, 
lélekkel való átélés, színpadi mozgáa-
készség jellemezte játékukat. Lóky Jenő 
ezúttal iBmét tanúságot tett jellegzetes 
alakitó képességéről, ami őt legjobb 
műkedvelőink egyikévé avatja. Hasonló 
megállapítás formálódott ki, még ré 
gebbi idő óta, itt Szász Józsefről, ak« 
ezúttal ÍB mindent megtett kissé pasz-
sziv szerepe lehetőségeinek érvényesí-
tésére. Alakítása átgondoltan követke-
zetes volt. Biró Lajos rövid szerepében 
rokonszenves, jóságával, okosságával 
imponáló Garanvölgyi Ádámot muta 
tott be. Jakó Albertnek kétféle szerep 
ben ÍB bizonyságot kellett tennie szín-
padi rutinjáról, alakábrázo'ó készségé-
ről, ami természetesen, a fiatal Garan-
völgyi szerepében sikerült meggyőzób 
ben. Khell István kiBebb szerepét szin-
tén gondosan, színpadi biztossággal ala-
kította és igen jellegzetes volt mozgáé 
bao, beszédben a diák Erdélyi András, 
mint az öreg Kampós alakitója és ügyes 
Simó Sándor, valamint az élénk és bá 
tor Khell Pistike is. Az előadás meg 
kozdéBe előtt Dobos Ferenc dr. tanár 
alspos és részletekbe menő bevezető-
ben ismertette a darab kortörténeti 
hátterét, irodalmi jelentőségét és érté 
keit. A felvonásközök alatt a gima. ifjú-
sági zenekara Kiss Elek vezetése alatt 
játszott ügyesen és élénken. (T) 

8sabad lieeum. A Polgári ön-
képző Egylet a mai vasárnapon, de 
cember 19 én tartja az évben barma, 
dik előadását a ref. koll. imatermében. 
A közóhajnak engedve, 2 óráról fél 
3 ra tették az előadás kezdését, hogy 
azon mindenki megjelenhessen. E'óad 
Dobro'* M. Oclavian áll. liceumi tanár 
a román magyar viszonyról, zongora 
kísérettel zeneszóiét adnak elő Bíró 
Márta úrnő és Murtşin Gyula tanár, 
mig Hülmágyi Samu tanár költemé 
nyeiböl olvas fel. A rend kívül érdekes 
előadásra felhívjuk a közönség figyelmét. 

Halálozás. Lukács Anna városi 
alkalmazott f. hó 17 én 46 éves korá-
ban meghalt. Temetése f. hó 19-én 
lesz. — Negre Róza Szentkeresztbá 
nyán f. hó 17 én 41 éves korában elhunyt. 

A róm. kath. egyháztanáos 
f. hó 19 én, mise utáu, a Bzokott he 
lyen gyűlést tart, melynek legfőbb 
tárgya a január havában tartandó évi 
közgyűlés elökészitése. 

A háztulajdonosok szövet-
ségének összes előmunkálatai annyira 
készen vannak, hogy pár napon belül 
a törvényszékhez beterjeszthetők. Ki 
látás van arra, hogy működését az uj 
év első heteiben megkezdheti. 

ftseretetvendégséget tart a ref. 
egyhá* karácsony első sápján délután 
4 órakor a kollégiumi konviktus éttér 
mében karácsonyfa-ünnepéllyel egybe 
kötve, melynek támogatását as áldozat-
kész közönség szíves figyelmébe ajánl 
juk. Ez alkalommal Szabó Asdrásné, 
mint az estély rendező bizottság el-
nöke, szíves szeretettel kéri az összes 
ref. sói bizottságok tagjait, hogy a 
teához süteménnyel szolgálni szívesked-
jenek 8 adományukat a szeretetveadég 
ség napján délután 2 óráig küldjék be 
á koll. konviktusba. 

Felhívás az erdélyi és bán 
sági alkalmazott gyógyszeré-
szekhez. Kiptunk a kovetaeső soro-
kat : Az Erdélyi és Binsági Alkalma-
zott Gyógyszerészek Szövetségének 
kolozsvári központja felhívja az erdélyi 
és bánsági, valamint az ó királyság 
területén működő erdélyi és bánsági 
alkalmazott gyógyszerészeket, akik még 
nem volnának tagjai a szövetségnek, 
illetve vidéki csoportjainak, vagy hosz 
szabb idő öta sem tettek eleget szö 
vetségi kötelezettségeiknek, hogy a le-
hető legrövidebb idő alatt jelentsék be 
belépésüket, illetve jelentkezzenek a 
szövetség központi elnökségénél (Cluj 
Str. Baron L Pop), mert amennyiben 
1926 dec. 31 ig elmulasztották volna 
eleget tenni e felhívásnak, nem része-
sedhetnek sem a temetkezési segély 
alapban, sem a korpótlékos és nyugdíj 
intézményben A jelentkezésnél hözölni 
kell a személyi adatokat, nevet, szüle-
tési évet, hónapot, napot családi álla 
potot, Bzolgálati minőséget, jelenlegi 
szolgálati helyet. 

Karáosonyi flllérestélyt ren-
dez a Polgári Óukepző Egylet kará-
csony másodnapján a Bukarest szín-
háztermében. Losz szép karácsonyfa, 
szinre kerül egy egyfelvonásos operait, 
a Filharmonikus Tarsaság közremükö 
désével, előadást tart Lévay Lajos dr. 
koll, tanár, egy melodráma és ének 
szám egészítik ki a nívós műsort s 
végűi egy felvonásos vigjáték fejezi 
be. Műsor után tánc reggelig. Jegy»» 
előre válthatók a Könyvnyomna R-T. 
üzletében. Bővebbet a falragaszok. A 
rendezőség mindent elkövet, hogy az 
eatéiy minden tekintetben megfeleljen 
a várakozásnak, viszont reméli a kö 
zönség támogatását, tömeges megjele 
nését, hogy ezáltal az egyesületet kul-
turális munkájában segítse, erösitse. 
Az estély jövedelme a könyvtár gyara 
pitására fog Bzolgálni. 

A kollégium a relativitás elmé-
letéről hirdetett előadását csütörtök 
helyett ma, Bzombaton este tartja fél 9 
órakor a koll. imatermében. A rendkí-
vül érdekes tárgyú előadást, melyet 
Csefó Sándor igazgató tart, melegen 
ajánljuk az érdeklődő közönség figyel-
mébe. 

A Kereskedő Társulat vigalmi 
bizottsága 1926 dec. 31 ikén Bukarest-
szálloda színháztermében nagy zárt-
körű Szilveszter-estélyt rendez. Ezúton 
is felhívja tagjainak figyelmét, bogy 
vendégeiket már jó előre hívják meg 
a kellemes és szórakozást nyújtó es 
télyre, amelyen lesz tombola, malac-
fogás, jó ételek és italok. 

A helybeli Önkéntes Tűzoltó 
Egylet parancsnoksága folyó hó 7 éa 
tartott Ülésében tárgyalás alá vette 
Soó Gáspárnak a'parancsnoki és tit-
kári állásáról való lemondását és az 
egyesületből való kilépését. A parancs-
nokság a legnagyobb sajnálkozással 
vette tudomásul ezt az egyletre nézve 
nsgy veszteséget, a lemondást pedig a 
közgyűlés elé fogja terjeszteni, a mely 
hivatott e fölött dönteni, add g ÍB azon-
ban a parancsnokság a távozó alpa-
rancsnok kiváló érdemeinek elismerése-
képpen Soó Gáspárnak hál&s köszöne-
tet mondott. Sorger Ferenc osztálypa-
rancsnok szintén bejelentette állásáról 
való lemondását és az egyletből való 
kilépését, a mellyel kapcsolatosan ré-
szére a parancsnokság ügybuzgó tevé-
kenységéért és munkásságáért elisme 
rését éB köszönetét fejezte ki. Foglal 
kőzött a parancsnokság Kassay F. 
István dr. ügyvéd alapitványával, a 
mely szerint 1000 leüt tett egy mo-
toros tüzoltÓ8zivattyu beszerzésének 
alapjára. E Bzép áldozatkészség, a me-
lyért az egylet hálás köszönetet mond, 
legyen buzdító példa arra, hogy e tes-
tületet, a mely a maga szervezettsé-
gével élet és a vagyon fölött van 
hivatva őrködni, erkölcsi és anyagi 
támogatással lehet és kell erősíteni s 
fenntartani. A parancsnokság megej-

tette elszámolását a 40 éves jubiláris 
ünnepséggel és zászlószentelésael kap-
csolatosan felmerült kiadásokról és bé-
vé'elekről. Örömmel állapították meg, 
hogy az ez alkalomra felkért zászló-
anyák, fóvédoökök, védnökök, erkölcsi 
teBtületek és polgárok igen tekintélyes, 
azép áldozatot hoztak a sikerért, a me-
lyért a parancsnokság ez úron is hálás 
köszönetet mond. — U*yanc«ak köszö-
netet modottak Kábdebó Józsefnek a 
lelkiismeretes és buzgó pénzkezelésért. 

A osiki róm. kath. kántorok 
a minapaban második bangverseuyüset 
tartottá* meg, nagy érdeklődés mellett 
Csikszentkirályoo. A 14 pontból illó 
hangverseny, mely az egyházi zene 
különböző müftjaiból adott egy egy 
kis izelitót, a csíki kántorok erőpró-
bája, egyszersmind nemes törekvéiéaek 
kifejezője volt. Hangverseay után a r. 
kath. iskolában értekezlet volt. amelyen 
as egyes hangverseny számokra vonat-
kozó észrevételeket mondták el, egy-
szersmind pedig elhatározták, hogy 
minden községben népdalárdát szer-
veznek, az egyházi énekesben levő 
avult s a mostani Ízlésünkkel meg nem 
egyező részleteket bizottságilag átja-
vitjak, a temp'omi éneklést ritmiku-
aabbá tenni igyekeznek, az intonált 
énekeket a liturgikus cselekmény és 
szentbeszéd tartalmának megfelelően 
választják ki. A haogverseuymozga-
|omnak — amelynek végső céja a kán-
torok zenei tudásának 8 a nép zenei 
ízlésének emelése — mozgató lelke 
CiikBzenttamás agilis és muzsikálís 
plébánosa, Bálint Vilmos. A mozgalom 
a többi vármegyék és más felekesetsk 
kántorai Bzámára ia figyelemre és kö-
vetésre méltó péda. — A következő 
hangverseny a jlvő év tavaszán Gyer-
gyó8zentmikléson lesz az örmény szer-
tartású katholikusok templomában. 

A karáosonyi könyvpiao új-
donsága lesz B Berde Máriának  szép-
históriája: Romaali és Andriana.  A 
regény, melyet a Magyar Tud. Akadé-
mia az Ormódy Amélie-dijjal tüntetett 
ki, a berlini Voggenreiter-cég kiadásá-
ban Pozsonyban jelenik meg, famentes 
papíron, 14 ivnyi terjedelemben Nigy-
enyedi Jeney Lajosnak, a kiváló erdé-
lyi grafikusnak cimképével. A könyv 
a*r> most -megrendelhető közvetlenül 
Pozsonyból 30 ck. (könyv ára és p irtó) 
átutalása ellenében Ruinei János dr., 
Bratislova Kecske utca 33. sz. ciméro. 

Az udvarhelyi ref. egyház-
megye f. hó 8 íki közgyűlésén, mely-
ről már rövidesen megemlékeztünk, 
több fontOB ügy került megbeszélésre 
és eldöntésre. A közgyűlést megelőző-
leg d. e. 9 órakor a templomban volt 
ünnepélyes istentisztelet Nagy Károly 
püspök emlékének megünneplésére. 
Konya Kálmán bágyi lelkész megragadó 
imája után Dénes Dezső felsósófalvi 
lelkész a néhai kiváló egyházfőt mé-
lyen jellemző, tartalmas emlékbeszédet 
mondott. A kollégium imaterméboa — 
Gönczy Lajos főgondnok és Vajda es-
pores elnöklete alatt — tartott köz-
gyűlés előtt, mint az egyháznak nj 
szolgái, Szabó Mózes égei lelkész. Szi-
lágyi György siménfalvi, Toró Ákos 
magyarosi lévita-lelkészek, valamint 
Zakariás Károly bikafalvi tanitó esküt 
tettek. Felszentelésre ajánlották Varré 
Mózes és Simó János újonnan végzett 
fiatal lelkészeket. A Nagy Károly püs-
pök emlékezetére Kolozsváron létesí-
tendő felsőbb leánynevelő intézethet 
az egyházak 42 000, a lelkészek 32 000 
leu val járultak hozzá, mint alapitók. 
Vajda Ferenc esperesi beszámolója as 
egyház ügyeinek minden nevezetes 
mozzanatát nagy gonddal ölelte fel. 
A néhai és az uj püspök egyénisége-
inek meleg méltatása után az iBkolák 
nehéz helyzetéi jellemezte, melyben 
szomorú tünet a tanitók számának 
csökkenése. A kormánynak a papi 
államsegélyek ügyében tanúsított maga-
tartása kérdésében a papság elkesere-
dését és tiltakozását, általános helyes-
léssel találkozva, fejezte ki. Eíután az 
egyház belső ügyeiről, a templomok 
látogatottságáról, a házasságkötésekről, 
az egyházvizsgálatokról számolt bs 
részletesen, a kedvező tünetek mellett 
nem hallgatva el a kedvezőtleneket 
sem. A harangszentelésekről megemlé-
kezve, köszönetét nyilvánította az ál-
dozatkész adakozóknak is. Az egyház-
megyének a mult évi közgyűlés óta 
elhalt 3 kiváló, derék lelkészéről, Ke-
restély Jánosról, Péter Gib arról, Bod 
Károlyról kegyelettel'emlékezett meg. 
A vegyes házasságoknál adott rever-
zálisok kérdése részletesebb megbeazá-



LEGSZEBB K A R Á C S O N Y I A J Á N D É K ! 
Egy szép valódi bér-ridikül, amelyet dús választékban vásárolhat 

leszállított árban LÖBI R. üzletében. 
lés tárgya volt, valamint az egyház 
fegyelmi törvényeinek revíziója is He-
gyi Péter fójegyzfl as egyházmegyei 
tárnics munkájáról, az egyházi köztgazg. 
kérdéseiről számolt be, szintén igen 
gondosan elkészített.jelentésben. Ugyan-
ily alapos és nagy figyelemmel fogadott 
munkálat volt a Kiss István tanügyi 
előadó jelentése, a melyhez Bíró D-zaő, 
majd B;ró Sándor szHott&k hozzá, a 
felsőbb iskoláztatás, magasabb müveit 
ség megtervezésének szükségét fejte 
getvén, s hangoztatva azt a kiváltaimat 
is, bogy a kollégium tauu'ói létszámá 
nak növeléséről a lelkészeknek, a köz 
Bégeknek kellene gondoskodniok. Péter 
<5vza számvevői jelentése után D rzsi 
Műdre belmissziói előadói jelentését 
olvaata fel Nagy tetszéssel találkozott 
különösen az a kijelentése, hogy a 
be) missziói munka az alapja az egyház 
megújhodásának. Az 1927. évi költség-
vetés összeállítását a f. évi alapon, az 
egyház m. tanácsra bízták. Végül sza 
báiyozták a tanítóknak az értekezlete-
ken megjelenés alkalmával felszámit 
ható fuvardját (200 len) majd állást 
foglaltik a stolaűgy egységes randa 
Eése kérdésében is. (Terszüke miatt 
késett tudósítás). 

A Sooiaiia-misaaió vezetősége 
tudatja a nagyérdemű közönséggel, 
hogy a szokásos rnhsosztást a kijelölt 
szegény gyermekek részére (80. drb) 
ünnepéllyel egybekötve a Bakaresti-
szálló nagytermében tttszéaszeriuti be 
lépti-díjjal f hó 27-én, azaz hétfőn 
d. u. 4 órakor tartja. A rendezőség 
meghívja a nagyérd»mO közönséget s 
kéri a közönség pártfogasát annal is 
inkább, mert nagy áldozatokba került 
az a csekélység ia, amit a közönség 
szeme előtt osztanak ki a gyermekek-
nek. Az e célra adott adományokat a 
jövő számunkban fogjuk közölni és 
megköszönni 

Kultnrélet Rugó nfalván. 
Szép ku>'ur napja volt a-sauit vasár-
nap Ragonfal vának, ahol a nép elől 
járóival testvéri szeretettel dolgozik 
együtt községük javára. Példának csak 
azt emiitjük fel, hogy a Kagonfalvi 
Tejszövetkezet, — melynek az élén a 
derék, ideális Kovács Ferenc igazgató 
tanitó áll, — a tiszta haszonból egy 
székházat épített, modern tekepályával. 
Az épületben pedig iskolát és dísztér 
met rendezett be. Jövőben pedig több 
sr,egénysorsu diákot fog a költségén 
Udvarhelyt tanittani. Követés-e méltó I 
Maga a kultur nap, amelyen a refor 
matus kollégium kiküldött tanárai és 
növendékei is részt vettek, a délelőtti 
istenitisztelettel kezdődött, ahol LVvay 
Lajos dr. hirdette az igét. Közéneket 
—• a saját orgona kíséretével — Nagy 
Sándor VIII. oszt. növendék énekelt. 
A kultur nap igazi tartalma este hat 
órakor bezdödött, mikor a vallásos es-
télyt Bíró Dezső, a derék, igasi lel-
kipásztor az imáj&val megnyitotta. 
Csíki, Nagy, Bölöni és Tompa növen-
dékek egy egy vonée-ségyest adtak 
elő dicséretre méltó sikerrel. Jókainak 
egy alkalmi elbeszélőiét Tompa VI. 
oszt. diák olvasta fel kedvesen. Bakk 
Peter VIII. oszt. szavalt Jézus életé-
ből egy tanulságos, vallásos költeményt. 
Bibliai magyarázatot Bíró Dezső lel 
kész tartott, az ő Bzokott. lélekből 
fakadó meggyőződésével. Ugyancsak 
vallásos tárgyú verset szavalt Bolöni 
Andor VII. oszt. növendék is. Az es 
tély — e régi, szlp gazdagtartalmu 
összejöveteleknek az emlékéi ébresz-
tette fel Szabó Á'pid kollégiumi ta 
nárnak a nép lelkehez szóló, nagy 
hatású előadásával. Felhívta a székely 
szülőket a középiskolai taníttatás fon-
tosságára. — A rugonfalvi kulturélet-
nek igen Bzép bizonyítéka volt e jól 
sikerült ünnepnap, amikor a nemes 
község lakói a kollégium tanárait és 
kedves ifjúságát szeretetük minden je 
lével elhalmozták. 

x Kar&osonyi meglepetések-
nek oicson ajánlok arany, ezüst és 
kbina-ezüst ékszereket minden kivitel-
ben, a legjobb ép legszebb kivitelben. 
Arany karfka gyűrűket, karkötő órá-
kat éB minden fajta más órákat, evő 
készleteket. Éistfer és órajavításokat 
jól és olcsón készítek. Szíves figyel 
műkbe ajánlom dus és olcsó raktára-

mit és műhelyemet. T aztelattel: Bdndy 
Imre  ékszerész. Bal. Reg. Ferdinánd 4. 

Vallásos estély, k ref. kollé-
gium >fjuaagd ma d u. 5 órakor az 
intézet nagy termében vallásos e»»éiyt 
rendez a kővetkező műsorral: 1 Gyű 
ipbezeti ének. 2 Bibliamagyarázat. 
Tartja Kiss István s. lelkész 3 Éne 
kelnek a bibliakör tagjai. 4 Vörös 
marty: A szegény asszony köoy ve; 
szavalja Böbny József III. o. t. 5. A 
testi növelőiről felolvasást tart Vajda 
F rene V. o t. 6. Énekel a kollégiumi 
énekkar. 7 Gya'ai Pál: A Margit szi 
geten, szavalja Gáspár István VII o. t 
8. á  túlvilági élet és a halhatatlanság 
hite. Irta és felolvassa Biczó Gábor 
VII. o. t. 9. Z » goran játszik Kovács 
Ic » kisasszony. 10. Zirószó. Tartja B ró 
Sándor tanár. II. Gyülekezeti ének. 
A közönséget Bzivesen látja a tanuló 
ifjúság. 

Kösaönetnyilvánit&s. Köszö-
netűnaet nyilvánítja* mindazoknak, 
akik szeretett, drága gyermekünk La 
joska elhunyta alsaimtból részvétükkel 
voltak szívesek mély gyászunkban fáj-
dalmunkat vigasztalni. Különösen az 
ifj kereskedelmi alkalmazottadnak és 
elnökségének a küldött koszorúért; a 
vaskereskedő segédeknek, akik öszpon-
tositották kartárouk iránt érzett szere 
te'üket egy másik koszorúban továbbá 
a Hrgita Testedző Egyesület elnök-
ségének a fekete lila szalaggal az ó 
színével ékesített koszorújáért. Végül 
mindazoknak a kedves jó barátjainas 
monduak bálás köszönetet, azért a 
bensőséges figyelemért, mellyel a ko-
szorús lányok föl vonulását megrendez-
ték és szeretett. jó gyermekünket utolsó 
útjára elvitték. Fogadják köszönetün-
ket még mindazok a jó ismerőseink és 
tisztelőink, akik a temetésen jelenlé 
tűkkel óhajtottak vigasztalni egy bá-
natos családot, mely két év alatt két 
drága fia-gyermekét kisérte utolsó 
utjárá. SmSé Férénőe  éS'ciáládjá. " 

Különös csendőri eljárás. 
Nem régé a tettük szóvá a vasárba 
járó iparosaink panaszát egyes csen 
dóri zaklatások miatt. A min apában 
a Héjjasfalván megtartott országosvá-
sár alkalmával egy ujabb, edd g se-
holsem tapasztalt meglepetés érte ipa-
rosainkat. A szolgálatra kirendelt csen 
dórség sátorról sátorra járva orvosi 
bizonyítványt követelt az iparosoktól, 
hogy ngészBéges állapotban keszitette-e 
árusított iparcikkeit ? Megtörtént az a 
komikus eset, hogy bazároaoktól, kö-
télverőtől követeltek ilyen bizonyít-
ványt, hogy azt a kötőféket, a melyet 
a lő nyakába akasztanak, egészséges 
ember verte-e, nehogy a nemes állatra 
ragadjon a betegség? Az ilyen eljárás 
talán még érthető lenne az élelmi cik-
ket árusitékkal, bár az sem feiel meg 
a ténybeli állapotnak, mert az eláru-
sító egészségi állapotánál a holmik 
tisztátalansága nagyobb figyelemre 
méltó lenne, pedig ezzel nem igen tö 
rftdnek. Igy iparosaink kénytelenek 
voltak áruik össze pakolására. Ezek 
után kéljük a felsőbb csendőri ható 
ságot, adjon alkalmazottainak oktató 
rendeleteket, hogy az amúgy is nehéz 
adókkal összenyomorított iparosoknak 
zaklatásával hagyjanak fel, ne okoz 
zanak ok nélküli súlyos károkat és 
lelki keserűséget. Több vásárba járó 
iparos. 

x Eladás. Helyben a vasúti állo 
mással szemben eladó egy három BZO-
babol és mellékhelyiségekből álló, azon 
nali beköltözésre alkalmas belsőség. 
Értekezhetni lehet dr. Seabó Gábor és 
dr. Nagy  Lajos ügyvédek irodájában. 

x Női szabósághoz varróleányt, 
ki szépen tud dolgozni, azonnal felve-
szek és tanuló leányt is, Demeter  Zsig-
mond, női divatszalon, Bul. Reg. Fer 
dinaod (Kossuth ufci) 12. 

Kiadó: a Könyvnyomda Béssvénytársaság 
Odorhnin—Székely udvarhely 

K iadó az álloaiáB közeieben 15 kat. 
hold rakterület, kényelmes széles 

bejaróval. Esetleg konyhakertészet foly-
tatására is alkalmas. Felvilágosítást a 
kiadóhivatal ad. Ugyanott ablaktokok 
éa ablakok is kaphatók. 

| x Felhívom az iparos fiatalság 
I figyelmet,  hogy jó háei kosztot  jutá 
! i'vown adoM házhoz is. 

Egy marhafésfir  készítő gép, 
préssel együtt ELADÓ. Felvi-
lágosítást a kiadóhivatal ad. 

No. «X. 1967-1926. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin aceasta 

publică că î< baza dfC'Z'unii  Nr. 
2271-1925 şi Nr. G. II 2271-1925 
a judecătoriei de Ocol din Odorheiu 
în fă7orul reclamanta ui H rsch Gyula 
rt-pr. prin advocatul Dr. Váró G. 
pentru incassarea creanţei de 6462 Lei 
şi accesorii se fig-a?ă termin de lici 
taţie pe 29 Deemvrie 1926 oréle 10 la 
faţa locatui în Otorheiu unde se vor 
vinde prin licusţ uae pubică jud ciară 
maş ă de cusut, mobile da casă etc. 
tu vaioare de — Lei. In caz de nevoie 
şi aub preţul de estimare 

Pretenziunea care e de incassat face 
4472 Lei capital bobâ mile ca 12% 
socotind din 27 Nov. 1924 iar spesele 
până acum staverite de 2298 Lei 50 bani. 

Iatrucâ mobiele cari ajung la 
licitaţie ar fi fost rxecvate ş de alţii 
şi aceştia şi ar fi câştigat dreptul de 
acoparire licitaţia prezentă este ordo 
nată şi î i favorul acestora in senzul 
art LX. 1881 § 192. 

Odoiheiu, 1a 25 Nov. 1926. 
Dnbb portărel. 

ÁlLAJTOÖAI FRISS 
TEAVAJ 

Dénes Gábornál. 
Nr. ex. 1868—1926. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin aceasta 

publică câ îa baza deciziuni Nr. 
822-925 şi Nr. G. II. 5258-1926 
a judecătoriei de Ocol din Odorheiu 
îa favorul reclamantului F»n*ter şi 
Hoffman repr. prin advocatul Dr. Nagy 
L. pentru incassarea creanţei de 728 25 
franci helv. şi accesorii se fixează ter-
men de licitaţie pe 20 Deeemwrie 1926 
orele 9 Ia f«ţa locului îa Olorheiu unde 
se vor vinde prin licitaţ une publică 
jud ciară pluguri, fiere etc. îi valoare 
de 53000 Lei. In caz de nevoie şi sub 
preţul de estimare. 

Pretenzianea care e de incassat face 
728 25 franci elv. capital, dobânzile cu 
12"/,  socotind din 20 Maiu 1925 iar 
spesele pâ-ă acum staverite de 3652 Lai. 

Iatrucâ". mobilele cari ajung ia 
licitaţie ar fi fost execvata şi de alţii 
şi aceştia şi ar fi căitigat dreptul de 
acoperire licitata prezentă este ordo-
nată şi în favorul acestora îa senzul 
ari. LX. 1881 § 192. 

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

Eladót 
a Strada Cloşca (Atilia-utca) 2. szám 
alatt levő köházas baltelek, amety áll 
két szoba és konyhából; a telekhez 
udvar és kert is tartozik.. A lakásba 
azonnal be lehet költözői. Értekezai 
lehet: dr. Kassay és dr. Pál ügyvédek 
irodájában. 

Van szerencsém értesíteni a 
nagyérdemű közönséget, hogy 
fodrászüzletemet 
Str. Principesa Ellsebeta (Beth-
len-utca) 47 alatt megnyitottam. 
Szives támogatást kértisztelettel: 

HERCZEG IMRE 
todráss-m. 

Legértékesebbb karácsonyi ajándék 

a KÖNYV. 
MieKtt karácsonyi ajándéktárgyait 
beszerezné, vásáriéit kötelezettség 
i t t nélkül kereue lel n : t s 

Könyvnyomda R.-T. 
könyvkereskedését, 

hol nagy választékot talál ifjnsági 
rogényekben, mesés- és képesköny-
vekben, kai- és belföldi írók re-

Karácsonyfadíszek, 
cukorkák legnagyobb válasz-
tékban legolcsóbban besze-

rezhetők 
Bodrogi Géza üzletében. 

Judecătoria din Odorheiu secţia cf. 
Nr. 2844—1926 cf. 
Extract din publicaţiune de licitaţiei 

Ia cauza de executare pornită da 
urmăritor Kecieti Imre coatra urmă-
ritului Boi.cz Lajos la cererea urmă-
ritorului judecă oria ordot.ă licitaţia-
nea ex»cuţiona ă, in baza art. 144,. 
146, 147 idin legea LX. din 1881 a-
supra imobilelor întregi înscrise in cf. 
a com. Doboeni (dio circumscripţia ju-
decătoriei din Odorheiu) Nru' prot. cf. 
1446 al com. Doboeni Nr. de ord, A 
ţ 1 nr. top. 1115 (arator) cu prcţoi 
de cumpărare de 2000 Lai, in prot. cf 
Nr. 1446 al comunei Doboeni Nr. da 
ord, A f 2 nr. fop. 1158 (fân» ţi) ci 
preţul de cumpărare de 300 Lai. ia 
prot. cf. Nr. 1445 al com. Doboeni Nr. 
de ord. A f 1, nr. top. 2314/2/2  (pă-
Bunat) îa preţ de strigare 200 Lei, in 
prot. cf Nr. 1445 al com Doboeoi Nr. 
de ord. A f 2 ur. top. 4336 (arator) 
cu preţ de strigare 800 Lei, in prot. 
cf Nrul 268 al com. Doboeni nr. de 
ord A f 11 or. top. 3243/2.  3244/2 
(fâaaţi) cu preţ de strigare 500 Lai, 
in prot. cf Nr. 1444 al com Doboeni 
sub Nr. de ord. A f 1, Mr. top. 6378 
(arator) cu preţul de strigare de 1500 
Lei pentru incassarea creanţei de 550G 
Lei cap. şi accesori, 

Licitaţiunea se va ţine în ziua 
de 12 luna Februarie  1927 ora 8 I» 
casa comunală Doboeni. 

Imobilele ce vor fi licitat nu pot 
fi «â idute pe un preţ mal mie decftt 
două treimi din perţul de strigare. 

Cei cari doresc Eă liciteze sânt, 
datori să depoziteze la delegatul jude-
cătoresc 10°/#  din preţul de strigare 
drept garai ţie, îa numerar sau fa-
ffeece de cauţe socotite după cursul 
fixat îa § 42 LX. 1881. sau să predea 
aceluiaşi delegat chitanţa constatâad 
depunerea, judecătoreşte, prealabila 
a garanţiei şi eă semneze condiţiunile 
de licitaţie, art. 147, 150. 170, legea 
LX. 1881, art. 21, legea XL. 1908.) 

Dacă nimeni nu ofetă mai mult, 
cel care a oferit pentrn imobil un 
preţ mai urcat de cât cel de strigare 
este dator eă întregească imediat ga-
racţia fixate conform procentului pre-
ţului de strigare la aceiaşi parte pro-
centua ă a preţului ce a oferit. Art. 
25. XLI. 1908. 

Dată, Odorheiu, la 30 Nov. 1926. 
Dr. Szabó m. p., judecător. 

Pentru conformitate: 
impiegat Mora 

Méz-árusitás! 
Piactéri főüzletünkbe, továbbá 

Bethlen-utcai fiókunkba friss méz 
érkezett. Folytonos drágulása miatt 
ajánlatos mielőbb beszerezni. 

„HANGYA"- szövetkezet 



C1PO K 

tartósak," divatosak éa  a 
legolcsóbbak. 

Legjutinyosabb árban 

Kűtgytirüket, hidáteresz és 
vizvezetö betoncsöveket, 

Viztartányokat, 
Vályúkat, 
Lépcsőket, 

• Épitötömböket, 
Falvédft  cementlapokat, 

Ablakpárkányokat 
éa minden a cement-szakmába vágó dolgokat 

kéazit, kitűnő minőségű 

s— cementcserepet = 
tart állandóan raktáron 

is a készítményekért felelősséget vállal 

HERMANN OTTÓ 
cementárn-telepe 

Beclean—Ssékelybethlenfalva 20. sz. 

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

háló- és ebédiő-
garniturák :: 

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

Megrendeléseket bármily kivitelben 
elvállalok: 

B a l á z s K á r o l y n t ó d a : 

Cfarabás  János 
Kész butorrakUra 

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

'iaépiskolát  végzett  fiút 
gyákornoknak  felveszünk. 

„HANG  YAu-szövetkeset. 

A legszebb és legjobb 
karácsonyi ajándék a cipő. 

Legyen az gála-cipő, báli cipő, Q 
sportcipő, strepacipö hócipő, 
sárc pö, házi cipő gyermekcipő. 
I D o tor a. i n á l 

nincs rossz cipő. 
Odorheiu Bulevard Reg. Ferdinánd 

(Kosşuth utca) 4. szám. 

Mélyen leszállított 
árak mellett 

fest és tisztit 

SCHMITZ 
Női pongyolákat már 70 leütni, női 

felőltüket 160 leutól fennebb. 
Bármi munkálatot már 4 nap alatt 
elkészítek, gyászeseteknél 24 óra 
alatt. Férfi Sitüny speciális tisztítása 

* 

4fi-illatszertárban gyeroeKjátí-
•J f f i v 1  Mat, Karácsonyi aJániíKtár-
syaKat, illatszeredet fettlni olcsí áron 

Kaphat. 

Megkezdődött a 

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

Versenyárak: 
J A K A B G Y U L A üzletében 

Bulevard Regele Ferdinánd (Kossuth-utca) 15. 

BELGO-ROMANA 
biztosító és v i s z o n t b i z t o s í t ó R.-T. 
foglalkozik  a biztosítás minden ágazatával. Alap, tarta-
lék és fédezeti  alapok 600 m i l l i ó f r a n k . 

— - Kartellen kivül. 

Tekin tse me$ a 
„MEIODION" legtökéletesebb és legolcsóbb 

® b e s z é l ő g é p e k 
Kapható: Székely lános könyvkereskedésében 

Odorheiu, Strada Regina Maria 15. szám. 

!! Csak 8 lej a z á r a ! ! 

egy kiló barna buzakenyérnek 
Schubert János sütődéjében. 

Fehér kenyér 11 le l i 

Ilyet még nem látott!! 
Nagy karácsonyi és alkalmi vásár Dézai Endre 

üveg, porcelán- és dohányárudájában. 
ízléses kivitelű gyermekjátékok nagy választékban, üveg- és por-
celán-garnitúrák, étkező és mosdó-készletek, modern disz-kép-
keretek. — Épület- és ablaküvegezések lelkiismeretesen olcsón 

végeztetnek — Ölesé reklám-árak, szolid jó minőségű áruk. 
Nézze meg raktáramat mindenki vásárlási kötelezettség nélkül. 

SX4X«»X<*X4 

a Kiárusítás, feltűnő olcsón, mélyen leszá Ilii ottjtajfban 
U m. kesz raolanok, teli kab «tok, nfti- es gyermek-svetterek, 
IHIIIIIIIIl lHini l l l l ikl l l l l l l l l l i lMll l l l l l l i l t l l i lMlkltWIII>!tUll ini l l l l lUIIIIIUUI IIIIIIIIUIIUIIIIIIIHHIIIHIHIHIIHHIIIIHINnillll 

sapkák, nyakkendők, harisnvâk, ridikUiők stb., valódi 
IIIIIIIIIIIIINIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIHHNIII lltnMIIHHHINIHIIItlflHHIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIHIII 

tlntii eryapju ftfJH JERG-fóle brassói szövetek férfi ÍDegkezöődött! 
öltönyökre, nöi- és férfi kábátokra, bókeminóaó&TÜ ery»pju trikó, lodenek, T»dá»»»-ruliabra és gyermek iskola-
aaaaaaaeaeeaaeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaeaaaaaaaaaaaaaMasaaaaaaaaaeaaaaaeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasaa iiiiiisiis aBaaaaaeBBaaaaaaaaaaaaaaeaaaaaaaaaaaaaasakaeeaaaaeaaaasaaaaaaaaaaaeaaaaasaaaeeaaaaaaaaaeeeaaaaaaaaaaaaaaBeaaaaaaaaa 

fuHííkrá. g a r a n t á l t é r é s m i n ő - | « L B q •"• T I n | A h n n Bul. Beqeie Fydtnand (volt 
^^i^ffMfi^.i^!!!^ L O D I K * U Z I 6 i 6 D 6 n jjjjffi^ 

I M I i n d e n k l h a s z n á l j a k i a. I c e c L v e z ő á J L l c a l m a t l 

^ I - friss teavaj» p a p r i k á s é s füstölt s z a l o n n a , s z a l á m i , e m e n t h a l i é s 
m n n n n t a t rappis ta^sâj t , m i n d e n f é l e zöld főzelék, k o n z e r v a , p a r a d i e s o m , 
I l U p U l l l C I c u k o r k a é s c s o k o l á d é ^ k ü l ö n l e g e s s é g e k , m á l n a - é s ei trom~szörp 
HIRSCH IGHAC^nál k a p h a t ó k . G y o m o r b a j o s o k r é s z é r e k a r l s b a d i k é t s z e r s ü l t 

é s C r a h a m « k e n y é f k a p h a t ó . 


