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JEGYZET. 
Hegin t rotes fát  tett a tűzre 

az Országos Magyar Párt vezetősége, 
a mit Tălărnt-cu kisebbségi minisz 
temek legutóbb Kolozsváron tett kije-
lentései szerint, azzal követett el, hogy 
előzetesen tárgyalt egy C<etri János 
nevű munkással; s azt a brassói nagy-
gyűlésen a munkásság nevében szólni 
is engedte, bolott késóbb ugyanezt az 
embert a hatcság kommunista üzelmek 
gyanúja miatt letartóztatta. A párt ve 
zetösege, ugyancsak a miniszter sze-
rint, a román állammal szemben álUn 
dóan ellenséges érzelmeket táplál, s 
hiveit is ugyanerre bujtogatja. Mmdez, 
igy odavetve, nagyon komolyan hang-
zik és elítélni vt ló viselkedés is lenne. 
Persze, alaposabb meggondolás után azt 
kell kérdeni,mi t valóság mindebből, s 
mennyiben felelő?  érte az egész magyar-
ság ? Az a magyarság, mely a kommuniz-
mussal mbgát egyáltalában nem azono-
sítja s közüle »lig is tudott valaki 
idáig a Csetri J/anoB munkás létezésé 
ról, más irányu agitációirói ? Viszont, 
ami az itteni magyarságnak a román 
állammal szemben vaó állandó ellen 
ségeskedéséj. illeti, erre aligha tudna 
valaki komoly példákat, eseteket fel 
sorakozó tni. Mert mégsem egóezec egy 
a roméu állam és a mai liberális kor-
mány, ameiy utóbbit talán néha mégis 
van fogunk  bírálgatni, ellenben sok 
ohusik szeretni niics, sem iskolapoliti-
kára. sem más velünk knpe<-olatos in 
IfCke'lésti  miatt. Ne akarjanak tehát 
véleíkuekből tőkét kovácsolni, össze 
ravarii az embereket és fogalmakat. 
Ha egyesek hibát követtek el, azt igye-
kezzenák, aitpos vizsgálat után, megto-
rolni, de hagyják végre nyugodtan élni 
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és dolgozni itt az egész magyarságot, | 
mely nem ÍB akar egyebet itt, csak 
nyugodtan élni és dolgozni 1 

Ujabb hirek a rekvirálásokról. 

A mikor a mult év folyamán  — 
bizonyára az igen sok helyről érkezett 
panaszok következtében — a kormány 
átlátta a rekvirálások tarthatatlansá-
gát, rendelet érkezett az illetékes ha 
tóságolshoz, hogy a nép a további 
zaklatásoktól mentesittetvén, a rekvi-
r&lások minden vonalon beszünteten-
dők. E rendelet nyomán leesett az a 
bizonyos kő az emberek lelkéről, mert 
senki soba sem tudta, hogy hová és 
mit kell fizetni.  A boldog megelégedés 
korszakában egyszerre csak villámcsa-
pásként hatotta hir, hogy bizony még 
ÍB csak van rekvirálás, az öröm ko-
rai volt. 

Vármegyénk több községéből ke-
serves panaszok érkeznek be hozzánk, 
hogy egyes hatóságok a csendőrség 
részére rekvírálásokat rendeltek el: 
gabonából, zsírból, takarmányból, stb. 
Sőt olyan községekről is van tudomá-
Bunk, melyek elöljárósága a községi 
pénztárból utálta ki a csendőrség 
részére beszerzendő gabona, zsir, ta 
kármány stb. árát. 'így történt ez 
Be clean Bethlenfalva  községben is, hol 
a községi pénztárból 6000 leüt irány-
zott elő a községi elöljáróság a csen-
dőrség részére, s a mi már igazán 
érthetetlen — más czim alatt. 

Nem tudjuk megmagyarázni, hogy 
az eBetben, ha jogos a rekvirálás, mi-
ért kell annak teljesítését más kön-
tösbe öltöztetni, 8 miért nem lehet 
nyíltan és őszintén elkönyvelni egy té-
telt, hogy ennek valódi rendeltetése 
a hatóságok intézkedése folytén  — 
ez és ez. 

Nyílt, határozott utasítást kérünk 
a vármegye vezetőségétől, hogy a csen-
dőrség részére minden község minden 
évben meg lesz e adóztatva ? Az egyes 
lakosok fizetik-e,  vagy a községi pénz 
tárak, s egyáltalán kötelesek vagyunk-e 
azt fizetni,  — mert mi igazán furcsá-
nak találjuk, hogy egy olyan kis köz-
ség, mint Bethlen falva  6000 leüt fizes-
sen ki a községi pénztárból. Hiszen 
ily arány Bzerint Keresztúr, Zetelaka, 
Lövéte, Almás, Etéd stb. községek 
20—40.000 lettval, B igy a vármegye 
legkevesebb egy millióval járul hozzá 
ily módon is a csendőrség fenntartá 
sához, melyről — eddigi tudomásuak 
szerint — az állam köteles gondoskodni. 

(BékülclöttéJí) 

Mindenkit érdekelnek 
azok a legújabban életbe léptetett tör 
vények, amelyek egyike a fegyvertar 
tás és fegyverviselés  engedélyezését 
szabályozza, máBika pedig a kom 
munizmus, vagy az egyéb rendzavarás 
elleni preventív és megtorló intézke-
déseket tartalmazza. 

Ezeket a törvényeket az itteni 
ügyészség tagjai: Cărpimşan  dr. vezető-

ügyész, VoseTta  dr. ügyész és Qenesy 
dr. ügyészségi megbizott a karácsonyi 
törvénykezési szünnapok alatt lefordí-
tották magyarra, s kiadták, hogy a 
nem román ajkúak is mielőbb megis-
merhessék e fontos  törvények intéz-
kedéseit. 

Örömmel regisztráljuk ezt a tényt, 
mert ezáltal az ügyészség nemes gon-
dolkozású e hivatásuk magaslatán álló 
tagjai kiváló szolgálatot tettek az igaz-
ságszolgáltatásnak. Mert a jó igazság-
szolgáltatás alapvető kelléke, hogy 
mindenkinek alkalma legyen az anya-
nyelvén ís megismerni a törvények 
intézkedését, s csak miután megismerte 
azokat, 8 tudja, hogy mit tilt a tör-
vény, csak akkor lehet igazán felelős-
ségre vonni a törvény tilalmainak a 
megszegése miatt. 

Különösen a fegyvertartási  és fegy-
verviselési engedély-szerzések felté-
teleinek a megismerése igen fon-
tos, mert hiszen a parlamenti tárgya-
lások során a kormányt erősen tá-
madták, hogy az idevonatkozó régi 
törvényes intézkedések olyanok voltak, 
hogy minden rablónak s gazembernek 
lehetett fegyvere;  a becsületes elemek 
pedig fegyverek  híjján védtelenül vol-
tak kitéve a fegyveres  rablótámadások-
nak, mire a miniszter megígérte, bogy 
az uj törvény rendelkezései olyanok 
lesznek^ hogy a megbízható elemek 
szélesebb rétegei is megszerezhetik az 
engedélyeket, ha megfelelnek  a törvény 
követelményeinek. Tehát nemcsak a 
vadászoknak, hanem az összes hatósá-
goknak jegyzőknek, tanítóknak, ipar-
vállalatoknak, vásárra járó iparosok-
nak és kereskedőknek, valamint mind-
azoknak, akik bármilyen cimen fegy-
vert tartanak, vagy akarnak tartani, 
avagy fegyver  viselésére akarnak 
engedélyt nyerni, meg kell ismerniök 

„A gésák", vagy egy japán 
teaház története. -

— A Filharmonikus Társaság operett-elíadása 
1925. január hú végén. — 

(Befejezés) 

Mint már előző cikkemben emii-
tettem, a Gésák egy angol táncoperett. 
De sem olyan, mint a mostani modern 
táncoperettek, amelyek csak bitorolják 
ezt az elnevezést, mert tulajdonképpen 
Bem nem operettek, Bem Bemmi közük 
nincs a művészi tánchoz Mert amellett, 
hogy a szövegük rendesen egy üres 
semmiség, a zenéjük minden eredeti-
Béget és tartalmat nélkülöz, a prima-
donnák és szubrettek bukfeccezései, 
kéz- és lábtornászati mutatványai pe-
dig inkább nevezhetők akrobatikának, 
mint táncnak. 

A Gésák szereplői a darab szöve-
géhez és zenéjéhez alkalmazkodó disz-
krét táncokat lejtenek, anélkül, hogy 
a fejük  tetejére kellene állaniok, vagy 
a közönség feje  fölé  kellene repűlniök 
A darab zenéje pedig a zenével való 
festés  és érzelemtolmácsolás minden 
eszközével dolgozó, művészi és főleg 
eredeti zene, amely éppen eredetisé 
gével lett egy egéBzen uj iránynak: 
az angol-amerikai táncopérettnek a 
megalapítója. 

* 

A darab cselekménye Japánban 
foly  le, a mandulaszemű japán nőcs-
kék, az ezer színben ragyogó krizan-
témumok s az aranyhalacskákkal felt 
tavak hazájában. Amikor a teljesen 
keleti, japáni ízű előzene elhangzása 
közben felgördül  a függöny,  a „Tízezer 
Gyönyörűséghez" címzett teaház kül-
seje és környéke áll előttünk B a tea-

ház női alkalmazottjai, a kicsike gésák 
bájosan dalolva kínálják teájukat. Mert 
hiszen ezek a kikötővárosokban talál-
ható teaházak főleg  az idegen tenge 
részek és utazók szórakoztatására és 
zsebeinek a megkönnyítésére találtat-
tak ki. Midőn nemsokára a fess  angol 
tengerésztisztek csoportosan jönnek a 
teaházba Bzórakozni, Vun  Csi  a teaház 
ravasz és kapzsi, khinai nemzetiségű 
tulajdonosa ugrál örömében, a kicsi 
gésák pedig örvendve énekelik: 

..Nézz csak erre, ide nézz 1 
Bog; feszit  a tengerész. 
Ennyi vendég nagy dolog — 
Egytől-egyig angolek." 

A tisztek mindjárt ismerkedni kez-
denek a gésákkal, azonban Reginald 
Fairf?  x hajóshadnagy — jóllehet Angliá-
ban Bzép menyasszonya van — a tea-
ház meséohangu fő-gésája,  a széf  Mi 
móza iránt érdeklődik s bevotul a tea 
házba, hogy egyedül élvezhesse a Mi 
doza szép énekét. 

A dolog akkor kezd komplíkálódni, 
amikor megjelenik a nagyhatalmú ja-
pán kormányzó: Imári-márki, aki már 
régebben szerelmes a szép Mimózába s 
csak azért jön, hogy megparancsolja 
Vun-Csinak, hogy Mimózát többé ne 
engedje énekelni senkinek, mert ő, a 
nagyhatalmú márki, feleségül  akarja 
venni Mimózát. Ugyanakkor megtetszik 
neki azonban Juliette is, a Francia-
országból hozatott tolmácenő, akivel 
titkotan öBszekacsintgat. A tengerész 
tisztek felet  égei szintén eljönnek a hí-
res teaházat megnézni s Fairfsx  hajós 
hadnagy urat (a vőlegényt) épp rajta 
csípik, amidőn a btivöshargu szép Mi-
mózával enyeleg. S hogy teljes legyen 
az operett-bonyodalom : Mimóza iránt 
komolyan érdeklődik egy japán tüzér 
tiszt: Katána is, aki szemére veti, hogy 
mindig angol tisztekkel udvaroltat ma 

gának. S amikor a nagyhatalmú márki 
meglátja, hogy az ő szive Mimózája az 
angol hbjóshadnaggyal enyeleg, hirtelen 
dühbe gurul s a teafőzési  ipar-rendelet 
17. és következő szakasza értelmében, 
kimondja az Ítéletet, amely szerint a 
teaház a bennelevő ingóságokkal, a 
gésákkal együtt, elárvereztetik, ugy 
gondolkozván, hogy az árverésen majd 
megveszi magának a szép Mimózát. 

Ennek a felvonásnak  a legszebb 
számai: az előzene az első karénekkel, 
Mimóza belépő dala az aranybalacBká 
ról éB a airalmi kórus, amelyet akkor 
énekelfa  teaház személyzete, amikor a 
márki kijelenti, hogy el fogja  árverez-
tetni az egész teaházat. 

A második felvonásban  ugy az 
angol hölgyek és tisztek, mint VUIÍ-Csi 
és Juliette is, mind azon törik a fejü-
ket, hogy hogyan tudnák megakadá-
lyozni a teaház elárverezését. De hiába 1 
Az első elárverezendő ingóság maga 
Mimóza, a szép hangú gésa, .akire a 
márki feni  a fogát,  mindjárt ezer dol-
lárt ígérve érte. Azonban a dúsgazdag 
lady Constarce, hogy elejét vegye a 
Mimóza és Fairfax  enyelgéBeinek, rá-
licitál a márkira és 10,000 dollárért 
megveszi Mimózát. Az ujabb bonyodal 
mat a pajzán jókedvű Molly okozza, a 
Fairfax  hajóshadnagy menyasszonya, 
aki csupa kíváncsiságból gésa ruhába 
öltözik és Rolly-Poily gésa név alatt 
szintét* árverés alá kerül. Amikor a 
márki megtudja, hogy Rolly nem igazi 
gésa, hanem egy gésa ruhába öltözte 
tett angol kisasszony, megveszi őt már 
csak bosszúból is, azért, mert a gaz-
dag angol hölgy elcsípte az orra elől 
Mimózát. Mire az angolok rájönnek, 
hogy a márki által megvett gésa nem 
más, mint Molly, a menyasszony, már 

a nap is leszáll 8 ilyenkor az idege-
neknek japán rend szerint vissza kell 
térniök a hajókra. Egy hatásos fiaálé 
zárja be ezt a felvonást,  amelynek leg-
szebb számai a Mimóza gésa dala, a 
Katána búcsúja és maga a finálé. 

* 

A harmadik felvonásban  a japán 
márki tartja menyegzőjét Rolly-Polly 
gésával. Azaz: csak szeretné tartani. 
Mert, a Mimóza cselfogáBával  kiszök-
tetik Rollyt a márki lakásából, ismét 
angol ruhát adnak rá 8 a márki a hu-
moros jelenetek egész láncolata után 
Juliette-tel kárpótolja magát; Fairftx 
megkapja az ö bájos menyasszonyát, 
Katána pedig az ö szive választotta 
Mimózáját s a fináléban  örömmel ének-
lik mind, hogy: 

„Boldog Japán. 
Még egy ily orazóg 
Nincs igazán, 
Caak a menyország." * 

Irjak-e valamit a szereplőkről B a 
próbákról ? Nem irak I Ott lesznek az 
előadások 1 Hiszen bárom előadást is 
tervezünk. Mindenkinek lesz alkalma, 
hogy megnézze és megbírálja az elő-
adásainkat. Nem is kényszerítünk sen-
kit, hogy jöjjön el, hiszen tudjuk mi 
azt, érezzük és tapasztaljuk, hogy sze-
ret minket a közönség s hogy mind a 
három estén ugy meg fogja  tölteni a 
nézőteret, hogy állandó pénzzavarban 
szenvedő filharmonikus  pénztárosunk a 
telt házak láttára a gésákkal együtt 
fogja  énekelni örömében, hogy: 

„Ennyi néíő nagy dolog, 
Habár nem is angolok. 
Egytil-egyig mind fizet, 
Innen látszik, hogy szeret" 

A viszontlátásra! 
Pistabácsí. 



as uj fegyvertörvény  intézkedéseit. 
A rendtörvényt pedig mindenkinek 

ajánlatos megismerni, hogy mindenki 
tudja, hogy esetlegei mozgalmak al-
kalmával mitől őrizkedjék. 

A jó magyarsággal lefordított  fü-
zetekminden könyvkereskedésben, vala-
mint az ügyészség irodájában is kap-
hatók füzetenként  15 leuért. 

HÍREK. 
Január 9. 

Floreseu volt igazságügyminiss-
ter, a ki városunk iránt már többször 
tanúsított élénk érdeklődést, újév esté-
jére is városunkba érkezett. Tisztele-
iére népes bankett volt a Bukarest-
szállodában, melyen több felköszöntő 
során a volt miniszter is felszólalt, 
hosszabb beszédet mondván a politi-
kai helyzetről s az ezzel kapcsolatos 
nézeteiről. 

Halálosán. Biró István  vendég-
lős, f.  ho 2-ikán, 77 éves korában, 
hosszas Bzenvedés után, városunkban 
elhunyt. A közismert, tekintélyes öreg 
ur halála — bár betegeskedése miatt 
régóta visszavonultan élt — minden-
felé  őszinte részvétet keltett. Valami-
kor élénk részt vett a közéletben és 
még sokan vannak, akik jól emlékez 
nek rá, mint mulatságok, politikai moz 
galmak rendezőjére, mikor délceg, szí 
kár alakjával nem ritkán bandériumok 
élén volt látható, mint nyeregbe ter-
mett, ügyes lovas. Azóta azonban a 
kor és a nehéz idők viszontagságai 
testben megtörték. Most aztán elmúlt. 
Temetése rendkívül nagy részvét mel 
lett folyt  le. 

öev. Gál  Jánosné  Zsombori Irma, 
mint őszinte részvéttel kaptuk a hirt, 
Budapesten, f.  hó 4 ikén, 60 éves ko 
rában, elhunyt. Neje volt néhai Gál 
Jánosnak, a nagytekintélyű, előkelő ke 
reskedőnek s mint ilyen életét férjével, 
majd később özvegységében is nagy 
részben városunkban töltötte el s itt 
ma is tekintélyes rokonsága van. A 
jólelkű, kedves úriasszony halálhire 
nálunk is széles körű részvétet kelteti, 

As adóvallomások megtéte 
lének f.  évi január hó 31 ikén lejáró 
határidejére már korábban is figyel 
mez tettük a közönséget. A vonatkozó 
tájékoztató hirdetményeket, a mint ér 
tesülünk, a pénzügyigazgatóság a leg 
közelebbi napokban fogja  kibcsátani. 
Ezúttal ismételten ajánljuk mindenki-
nek, hogy a kiadandó intézkedéseket 
kisérje figyelemmel  és siessen a vallo-
mások beadásával, nehogy késedelmével 
magának okozzon hátrányokat. Magunk 
a jövő számunkban ez ügyről még 
részletes tájékoztatót közlünk. 

x Orbán Domokos dr., kit január 
elsejével közkórházi főorvosi  állásától 
felmentettek  — mivel hivatalos elfog 
laltsága nincsen — egész nap rendel 
lakáBán Str. Prinţul Nicolae (Árpád-
utca) 6. sz. alatt. 

Kössönetnyilvánitás réssvé 
tért. A felejthetetlen  férjem  halála 
alkalmával tanúsított részvétért, ugy a 
helybeli Vendéglős Ipartársulat, Mé-
száros Ipartársulat és Csizmadia Ipar-
társulatnak, valamint mindazoknak, 
akik e nagy csapásban velem osztoz-
tak és azt enyhíteni próbálták, fogad-
ják őszinte köszönetemet. öav Biró 
Istvánná.  — Mindazoknak, akik felejt 
hetetlen édes apám halála alkalmával 
részvétükkel felkerestek,  valamint teme-
tésén megjelentek, fogadják  őszinte kö 
Bzönetemet. Biró Gyula  banktisztviselő 

A setelaki tiizkárosultak 
javára Székelydálya községben de-
cember 25 én az áll. iskola növendé 
kei szinelőadás és énekszámokból álló 
eBtélyt rendeztek. A két befőttes  üveg. 
A két árva karácsonya cimü, két kis 
színdarab és 3 ujabb egyházi ének 
kerültek előadásra. A közönség több 
szőri tetszésnyilvánításából láthatólag 
szép erkölcsi sikerrel végződött az elő 
adás. Emellett az anyagi eredmény 
Bem maradt el, mivel az önkéntes 
adományokból 780 leu folyt  be, me-
lyet Jakab József  áll. tanitó ur utján 
egész összegében a zetelakiak javára 

a szerkesztőséghez juttattak el, tóváb-
bitás végett. A szép elhatározás teljes 
elismerést s ezenfelül  követést érdemel. 

Ssép esküvő volt december 
27-én, vagyis karácsony harmadnap 
ján. Ekkor esküdtek örök hűséget 
egymásnak Ferencsy  Klárika és Fer 
nengél  Gyuszi. Tanuk voltak a menyasz-
szony részéről: Nagy Lajos dr., a vő-
legény részéről: Fernengel Frigyes 
Sok szerescsét kívánunk az uj frigyhez. 

Gyermekek karácsonyi es 
télye. Mint lapunk karácsonyi számá 
bau jeleztük, a helybeli magyar tan 
nyelvű áll. elemi iskola december hó 
28 án pásztorjátékokkal kapcsolatos 
karácsonyestélyt rendezett. A nyolc 
pontból állott műsor minden egyes 
pontja a legszebben Bikerült. ügy a 
szülők, mint a tesintélyes nagy szám 
mai összegyűlt közönség élvezettel fi 
gyelte a gyermekek ügyes szerep ését, 
A két kis színdarab játszása és kiállí-
tása egyaránt gyönyörködtető volt. Az 
estély keretébe, részint kiegészítőnek, 
részint önálló programmpontnak beil-
leszkedő kétszólamú énekszámok, a 
közönség állandó tetszésével találkoz 
tak. Nagy figyelmet  váltott kí egyik, 
leányiskolái növendéknek kellemes sza-
valata is. A tanítótestület buzgó fára-
dozását, a szépnek és nemesnek ily 
kedves kifejezésére  irányuló törekvését 
e helyen is csak elismeréssel és dicsé-
rettel méltathatjuk. (Térhiány miatt 
késett). 

A filharmonikusok  jövő heti 
próbái: januír 11-én, vasárnap déiu 
tati3 órakor rendelkező próba, 1 és 2 
felvonás  12-én, hétfőn  este 8 órakor ren-
delkező próba, 2 és 3 felvonás;  13-án 
kedden emlékpréba 1, 2 felvonás; 
14-én, szerdán emlékpróba 2, 3 felvo 
nás; 16-án, pénteken 1 felvonás  zene 
karral, 17 én, szombaton 2 felvonás 
zenekarral. — A rendelkező és emlék-
próbákon a megjelölt felvonásban  fel 
lépő összes szereplők 8 az egész kar 
köteles megjelenni, a zenekarral jel-
zett próbákon pedig az illető felvonás 
összes szerepléi, kar és teljes zenekar. 
Pontos megjelenés feltétlenül  szűk 

A vadászjegyek, fegyvertar-
tási engedélyek és kutyajegyek érvé-
nyességét a földművelésügyi  miniszter 
16731—1924 BZ. alatt, kivételesen, 
február  l-ig meghosszabbította. Ez időn 
belül azonban feltétlenül  ajánlatos min-
denkinek az uj igazolványokat meg 
szerezni, mert különben rendkívül sú-
lyos büntetésnek teheti ki magát. 

Református  egyházi estély 
A helybeli református  egyházközség 
január 11-én, vasárnap d. u. 5 rakor 
a ref.  kollégium imatermében egyházi 
estélyt tart, melynek műsora a követ-
kező: 1. Gyülekezet éneke: Te ben 
ned bíztunk. Zsolt. XC. 2. Elnöki meg-
nyitó. 3. Énekel, zongorakísérettel: 
Kovács Biczi. 4. Bibliát magyaráz: 
Biró Sándor. 5. Szaval: Takó Ricza. 6. 
Az egyházi éneklésről felolvasást  tart: 
Szabó András. 7. Hegedűszóló: Duka 
Endre által. Zongorán kiséri: Ébert 
Andrásné. 6. Szaval: Tamás Lenke. 
9. Éaekel: a Székely Dalegylet. 10. 
Zárszó. 11. Ének : Hallgass meg Izrael 
pásztora. Z^olt. 80. Ezen estélyre az 
érdeklődő közönséget tisztelettel meg-
hívják. Belépés ingyenes, önkéntes 
adományok az adóra és a fűtés,  vilá-
gítás költségeire köszönettel fogadtat-
nak. Rendezők : Bándi Imréné, Rendi 
Péterné, Szabó Margit, Tamás I Sonka 

A Bnnbury, Wilde Oszkár, e 
rendkívüli játearutinnal rendelkező elő-
adókat és finom  tónusu rendezést 
igénylő, csupa-szellem vígjátékának a 
Hargita által való szinrehozatala szo 
katlan és merésznek tetsző vállalkozás 
volt városunkban. Meg kell vallanunk, 
hogy az eredmény, a január 3-iki elő-
adás számunkra valóságos meglepetés 
volt. Rendezés és játék kihozta, a szin 
padra teremtette mindazt, ami a mi 
adott viszonyaink közt, a lehetőségek 
keretében, kihozható, megteremthető 
volt. Már maga a Révay György ki-
váló rendezői érzékével, Haáz F. Rezső 
fisom  müizlése, diszletező munkája ál-
tal összeállított színpad illúziót keltett, 

A szereplók pedig a kedves keretbe 
kiváló rutinnal, ügyességgel illeszked 
tek bele. Biró Ibolyka, egy eredeti 
egyéniségű nagynénit alakított jelleg 
zet.es, jól átgondolt játékkal, amiben 
kellemesen csengő hangja is nagy se-
gítségére volt Fiatal lányi szerepeiket 
Flórián Muci és Vass Márta, son báj 
jal, szokatlan bátorsággal töltötték be, 
megjelenésük, mozgásuk üdeséget, ked 
vességet árasztott. Kiválóan gondos, 
értelmes alakítást produkált, megnyerő 
jelenBég volt Tamás Ilus. A férfiszerep 
lök is versenyeztek a nőkkel. Bálint 
József,  Szőcs Tibor a műkedvelői nivón 
jóval felülemelkedő  képességeikkel, ru 
tinjukkal frappánsan  alakították ked 
vesen léha kétlaki (bunburysta) szere 
peiket. Zsigmondovits György megjele-
nésben, játékban jellegzetes tisztelendő 
volt, Barkóczy Béla, Simson Béla 
Ugyanolyan inasok. A közönség pedig 
igen jól mulatott 8 nagy elismeréssel 
adózott az előadásnak, mely itt nálunk 
az utóbbi években a leggondosabban 
előkészített, legmeglepőbb hatású elő-
adások egyike volt. A felvonások  kö-
zött éa előadás után Kónya Jancsi 
pompás zenekara muzsikált. 

Köszönetnyilvánítás. Az ösz-
szes ip«társulatoknak, egyesületeknek, 
valamint mindazoknak, akik felejthe 
tétlen férjem,  édes apáak halála alkal 
Inával fájdalmunkban  résztvettek, ez 
uton mondunk hálás köszönetet, öav. 
id.  Rájlc  Jófsefné  és  gyermekei. 

Iskolakötelesek. A népiskolai 
uj törvény értelmében, a 7—13 fves 
növendékek a mindennapi, a 13—16 
éveB korúak a felsőbb  tagozatú isko 
lába kötelesek járni, ugy a fiu-,  mint 
a leány-növendékek. Az egyik helység-
ből máshová távozott növendékekről 
az iskolai hatóságoknak külön értesi 
tések küldetnek, melyek alapján ugy 
az alkalmazásban levő, mint a szüle-
ikkel költözött növendékek nyilván-
tartásban, vétetnek. Hrönkéntesen nem 
jelentkeznek ezen növendékek az isko 
lába, mint iskolamulasztók kiíratnak 
büntetés alá, melyet természetesen a 
szülőkön, vagy gazdájukon fog  végre-
hajtani az illetékes hatóság. Ajánlatos 
tehát, hogy mindemlg|Hakóhelyet vál 
toztatott 7—16 éves ifjú  azonnal je 
lentkezzék iskolai tanulása továbbfoly 
tatása végett, az elemi iskola igazga-
tójánál. 

Ssilvesster-est Etéden. Eléd 
község székely polgárai, ugy látszik, ki 
akarják reperálni néhány évi ţzsib 
basztó fásultságukat,  mert nem csak 
számban, hanem minőségben is min-
den kritikát megálló előadásokat ren-
deznek a beállott tél folyamán.  Péter 
Márton ig.-tanitó fáradhatatlan  mun-
kássága eredményezte azt, hogy Szil-
veszter apó legnagyobb boszuságára, 
elbúcsúzva az ó évtél — nevetve, ka 
cagva, jó kedvvel léptünk át a sejtel 
mes uj évbe. Hogyai Lajos székely 
gazda rövid, tömör, a letünőt búcsúz-
tató és áldásteljes uj évet kivánó meg-
nyitója után, az igazgató-tanító veze-
tése alatt álló „Dalegylet" 45 tagjának 
ajkán karban csendült fel  az ének, 
mely a hallgatók szivét melegen járta 
át. Hogyne, mikor a mi egyszerű fiaink 
4 szólamu dalárdája bizonyságot tett 
a komoly, mélabús, vagy frissen  lük-
tető, de mindig kellemes, fülbemászó 
magyar dal szépségéről. A tökéletes 
összhang, melyben a betanult énekszá-
mokat előadták, azonkívül ékes tanu-
sága, hogy a szorgalmas, munkás szé 
keiy nép a szépért, nemesért is tud 
lelkesedni, CBak lelke húrjaihoz avafott 
kezek nyúljanak. „Az egy kabát" cimü 
1 felvonásos  bohózat szereplői (Gagyi 
LajoB festő,  Farkas Lajos szobrász, 
Simó Lajos költő, Tekeres Albert, Ifj. 
Gagyi Lajos, Király Albert) élethűen 
ábrázolták a nincstelenségben is jó 
kedvű, bohém művész-életet. Ezután 
Péter Ákos talpraesetten előadott mo-
nológja keltette hangos nevetésre a 
hallgatóságot. „A két süket" cimü 1 
felvonásos  mulatságos színjáték Bze-
replői pedig (Jakab Páli, Bertalan La-
jos, Balázsi DéneB és Farkas Lajos) 
olyan tökéletes összjátékot mutattak 
be, amely diszére vált ugy a rendező-
nek, mint a játékosoknak. A közön-
ség nem is fukarkodott  a jól megér-
demelt tapssal. A műsor befejeztével 

már megvolt a jó hangulat, jó kedv — 
következett is ezután egy kora regge-
lig tartó kedves és szép mulatság. A 
tiszta jövedelem az eddigi táncház ki-
bővítését szolgálja és igy józan gon-
dolkodású székely népünk a kellemest 
a hasznossal köti össze. Mi pedig ör-

'vendeztünk, hogy ifjainkból  nem halt 
ki a lelkesedés és nem szorulnak biz-
tatásra, hogy „előre székelyek, — ugy • 
is előre mennek." (Etédi). 

A bírósági kezelői vizsgára 
jelentkezni óbajiottat B Icmrascu tör-
vényszéki elnök értesiti, hogy a vizs-
gák f.  hó 19 ikén d. u. 15 (3) órakor 
kezdődnek a törvényszék épületének 
11 sz. termében. Folyamodványokhoz 
melléklendő: születési anyakönyvi '.ki-
vonat, román állampolgárságot igazoló 
hatósági bizonyítvány, büntetlen elő-
életet igazoló rendőrhatósági bizonyít-
vány, legalább 4 gimnáziumi, vagy 
polgári iskolai osztály elvégzését iga-
zoló bizonyítvány, férfiak  részéről iga-
zoló okmány a katonai kötelezettség 
teljesítéséről, nyilatkozat arról, hogy 
mely nyelvekben jártas a folyamodó. 
Rászlesebb felvilágosításokat  Izsák tör-
vényszéki irodaigazgitó ad. 

Hunkaestélyttnket jövő csü-
törtökön este megtezdjük. Fűtésről 
kellő időben gondoskodva lesz. Sz. 
Missz'ó. 

Rendkívül nagyszámú, a ter-
met szo'-oagasig megtöltő ttöíömég 
volt jelen az Obsitosnak a Polgári öa-
képző Egylet 6-iki fillérestélye  kereté-
ben megtartott második előadásán is. 
A ked»es darab gondos előadása, a 
szereplók élénk és rutinos mozgása, 
énekszámai, mókái ezúttal is sok tap-. 
sot, meghatódást és derültséget váltot-
tak ki a közönségből. Az estély alkal-
mával Szöllősi Ödön dr. 150 leüt fize-
tett felül.  Az előadáit, terv szerint, f. 
hó 18-ikán, valószínűleg, ifjúsági  elő-
adásként megiBmétlift  a zetelakiak 
javára. 

Unitárius vallásos estély. A 
helybeli unitárius egyházközség f.  hó 
18-án d. u. 5 órakor a ref.  kollégium 
imatermében vallásos estélyt reilgez, a 
következő műsorral: 1. „Mennyben lakó 
én Istenem...", énekli a\közönaég. 2. 
Megnyitó beszéd: BölönyVilmos. 3. 
Melodráma, előadja: Gálffy  ^suzsika, 
zongorán biséri: Imreh Ibolyká\4 Fel-
olvasást tart: Halmágyi Samu. Éne-
kel: Gzikmántori Jozsefné,  zongorán 
kiséri: Éoert Andrásné. 6. Költemé-
nyeiből felolvas:  Tompa László. 7. 
val: Németh Dezső. 8. Éaekel i j 
madia Lajos, kiséri: Bankő Jopef,  9. 
Zárszó. 10. „Tebenned biztupk.. 
énekli a közönség. — Az estédre min-
denkit szívesen látnak. Belépó/dij nincs, 
önkéntes adományokat a tfrem  hasz-
nálati dijainak fedezésért  elfogad  és 
kér a rendezőség. Rendezők: Vizi Gé-
sáné, Milviánszky Forencné, Fekete 
Irén, Lukácsy Jolán. 

Borsalmas szerencsétlenségnek 
voltak a tanúi a f.  hó 2 ikán d. u. 3 
órakor városunkból induló személyvo-
nat utasai. Egy kilóméternyire Bika-
falvátol  a vonat hirtelen — erős féke-
zés és rázkódás közben — megállott, 
s a kocsikból kitóduló, 8 máshonnan 
is érkező emberek szeme elé egy ha-
lálra gázolt fiatal  ember holtteste 
került. A vonat levágta balkezét, jobb 
karján kétszeres törést, koponyáján 
erós zuzódásokat szenvedett. A megin-
dított vizsgálat megállapította, hogy 
a szerencsétlenül járt ember: Szász 
Kálmán, 26 éves tarcsafalvi  eredetű 
kőmives, ki nem egészen beszámítható, 
barangoló természetű ember volt, a ki 
valószínűleg, ilyen kevésbé beszámít-
ható pillanataiban, öngyilkosságot a-
kart elkövetni. Ez utóbbit tanú is 
megerősíti, a ki látta, hogy Szász 
Kálmán városunkból menet, előre a 
vonat elé feküdt.  A temetési enge-
délyt a hatóság megadta, miután meg-
állapítható volt, hogy az esetért fele-
lősség senkit sem terhel. 

As Udvarhelymegyei Gas-
dasági Egylet legutoboi közgyűlé-
séről irt multheti közleményünkkel 
kapcsolatban reflektáló  megjegyzések 
közlését kérték tőlünk. A nyilatkoza-
tot térhiány miatt csak jövő számunk-
ban közölhetjük. 

Piaci árak : buza 170—180, 
rozs 130—135, árpa 110—115, zab 
55—60, tengeri 86—90, burgonya 
24—28 leu vókánkint. (V-ő.)~ 



Itfyllttér. 
E rovat közleményeiért a szerkesztő nem vállal 

felelősséget. 

Egy jegyzőkönyv a nagy-
közönség számára. 

— Uennyi olvasást és hitelt érdemel a bojkott 
alá vett „Gyilkos" ? — 

Jegyzőkönyvi k ivonat , 
& poloniţai—székelylengyelfalvi  róm. 
kath. egynázközség 1924. dec. 26-ikán 
tartott közgyűléséből. 

Jelen vannak: Salati Ferenc pleb. 
elnök, Udvard Ribert k tanitó, Bálint 
Márton közs. fftbiró,  Siqaó Albert ifj. 
közs. albiró, Benedek Kálmán közs. 
pénzt., Sőfalvi  Domokos k. közgyám, 
tíencza Márton megyegondaok és még 
38 egyháztanácsos és hitközségi tag. 

Ad 2. 
Salati Ferenc elnök, plébános, mi-

után a közgyűlés az iskolai költségve-
tésben a tanitói fizetésnek  kiegészité 
sét a helybeli lehetőség szerint a köz-
vagyon hiányában egymást érő közter-
hes ravatalok között is egy hang el-
lenkezés nélkül elvállalta, az indítvá-
nyok kapcsán felolvassa  a „Székely 
Közélet" karácsonyi számából Szakáts 
Péternek, az Országos Magyar Párt 
Udvarhely megyei Tagozata elnökének 
azt a cikkét, amellyel 6 Udvarhely-
megye magyarságát annak a „Gyilkos" 
cimü újságnak olvasásától, amelyet az 
összes erdélyi és bánáti írók is mérgező 
szelleme és társadalombomlasztó iránya 
miatt bojkott alá vettek — távol tar 
tani törekedik. E lapban „valami em-
ber" az utóbbi időben a lengyelfalvi 
egyházközségi állapotról is irt. Felol-
vassa a gyűlés előtt a „Gyilkos" nak 
46—50 ik sz mában azt a két cikket, 
amelyek a lengyelfalvi  állapotokkal 
foglalkoznak 

A közgy ilés minden tagja nagy 
megütközéssel hallgatja az írásokat. 
Mivel az az jkban foglaltak  az egyház 
községi állapotokat bemocskolták és a 
községi h'.hév tisztességén nagy csor-
bákat ejtettek, anélkül, hogy ugy az 
újsággal, mint az íróval foglalkozni  kí-
vánná — a maga egyházi, közéleti, 
községi rendjének, nyugalmának és 
tipztes hírnevének igazolására az aláb-
biakat egyhangúlag jelenti ki hírlapi 
Uözlés céljából. 

1. Teljesen hamis az a beállítás, 
v átíntha Lengyelfalva  községe és plebá 
nos? között attól a pillanattól kezdve, 
amióta ó a helyét elfoglalta,  bármikor 
is lett volna, vagy volna oly ellensé-
geskedő, vagy bármiben is ellentétes 
viszony, amely miatt a község a plé-
bánost „vasvillával", vagy vasvilla nél-
kül is akarta volna, vagy egyáltalán 
akarná eltávolítani. Az a kijelentés, 
hogy „a gyűlölet iránta ma is válto-
zatlan", minden alapot nélkülöz. 

2. „A község egységes panaszát" 
a plébános ellen ^oha senkinek se jut-
tatta, nem is lévén erre oka. 

3. Hamis a böjti idővel kapcsola 
tos házassági ügy miatti vádaskodás 
is, mert a „szószékről" a község az 
irtak szerint ilyesmiről semmit sem tud. 

4. A község tudatában van, hogy 
a hatóság által kijelölt temetési időt a 
papnak meghosszabbítani nem lehet s 
a plébános eljárása miatt — miután a 
temetési idő az illetékes hatóságtól 
sem nyújtatott meg — a községben 
semmi különös zavar nem volt és 
nincsen. 

5. Nem födi  a valóságot, hogy „a 
Pesten dolgozó ember nem lehetett je 
len a felesége  temetésén", mert a te-
metés elejére beérkezett a községbe. 
Tehát ez se vonhatott semmi zavart 
maga után a községben. 

6. A község sohasem próbálta 
meg, hogy a kihirdetett püspöki intéz 
kedéssel tiszteletlenül szembeszálljon. 
Nem tette akkor sem, amikor az idén 
a „HulottaknapB-i világitásra vonstko 
zólag hallott rendelkezést. Akik első 
este világítottak, azok vagy nem vol-
tak tisztában a templomban kihirdetet-
tekkel, vagy az innen-onnan látszó 
szomszédos világitások indították rá, 
de ezeket sem zavarta senkiBem. A 
jelenlevő harangozó sem tud a „szo-
kásos harangoztatás"-nak a plébánostól 
történt megtiltásáról éB a plébánosnak 
ideirt „éktelen éB embertelen dühé"-
ről se. 

7. A p'ebános abban a támadás-
ban, hogy a támadó iró felesége  halá 
Iának beálltánál nem akart harangoz-
tatni, a közgyűlés előtt azzal igazo ja 
magát, hogv mihelyt ó az udvarhelyi 
plébániáról hivatalosan megtudta, hogy 
Mo'nár Albert az egyházunk szempont, 
jából törvénytelenül élt házasságát fe-
leségének utóbbi betegeskedésében ren 
dezte 8 az elhalálozott asszony az egy 
ház törvénye szerint helyrehozott há 
zasságban és továbbá a halotti szent * 
ségek felvételében  halt meg, a temetés 
ügyét annak rendes utja és módja sze-
rint indította el. A „személyes bosszú" 
és a: hivatalos hatalommal való vissza-
élés vádja tehát hamis. — A közgytt 
lés helyeslőleg veszi tudomásul, mert 
tudja, hogy a törvénytelen házasoknál 
igv kell eljárni. 

8 Arról, hogy a plébános misét 
tagadott volna meg, mart „vendégei 
vannak és nem ér rá", m árosa* azért 
sem lehet Mmdenszenteknapján beszélni, 
mert a kath. Egyházban ilyen napia 
oalotti mise nincs. A halotti vecier 
nyét ped g a pp. utasítás helyezte 
szombttról el s nem a plébános. 

9. Haais, hogy a plébános a be-
tegeiknek szentségekkel va ó ellátását 
„többszörösőn megtagadta éjjel", hogy 
miatta „többen" szentségek nélaül hal-
tak el. Amit a plébános, mint rendet 
az esetleges rendetlenségekkel szeaben 
a szószékről idevonatkozóiag hangozta 
tott, azt most is helyeseli a közgyűlés. 

10. Nim áll fenn  egy betűjében 
sem a támadó írásnak az a községet 
is szégyenitő állítása, mintha a plébá-
nos az ő kertjébe tévedt disznót „csak 
egy malacért" adta volna ki a tulaj-
donosanak. 

11. E pontok számára Lengyelfalva 
egyházközsége az olvasó közönségnek 
tájékoztatására tisztelettel helyet kér 
a városi lapban is. 

Elnök a gyűlést berekeszti. 
K. m. f. 

Salati Ferenc s k„ Udvard Róbert s. k., 
pleb., elnök. k. tanító, jzö. 

6 hitelesítő. 

Dala Prinsăria oraşului cu coasiliu 
Olorheiu. 

N). 29—925. adm. 

Publicaţiune. 
Sa aduce la cunfjşthţ*  tuturor 

văiuvelor, orfanilor  şi păr uţilor, cari 
şi au procurat actele da pensiune de 
fiiitivă,  cari î»să piaed certificate  de 
lalesnire de trai, că sa ÎUerveait la 
adm. financiara  să nu mai p'ăf-ească 
pe baza certificatelor  aceste înlesniri 
de trai. 

Este fa  interesul fiecăruia  să şi 
comp acteze actele de pensie spre a 
li-ae elibera titluri difin  ti va de psn 
sie, la cari pâ >ă la SI Martie 1985 
nu şi vor fi  cerut titluri d-fi  «itive de 
padsie vor fi  urmă- ţi pentru a răsti 
tui ţoale aunelo mc as sate îa certifi-
cate cu certificate  da înlesnire de trai. 

Hirdetmény. 
Közhírré tétetik az összas hadi-

özvegyeknek, árváknak és nyugdíj 
jogosult szülőknek, akik a végleges 
nyugdíj utalványozásához szükséges 
iratokat még nem szerezték be, azon-
ban ideigleaes jellegű nyugdijat élvez-
nek, hogy a végleges nyugdíj utalvá-
nyozásához előirt iratokat sürgősen 
szerezzék ba, mart az illetékes péaz-
ügyigazgatóságok megkerestettek arra 
nézve, hogy azoa egvénaknek, kik 
ideiglenes nyugdijat kapnak és f.  évi 
m&rcins 31 ig a véglegesítés vé-
gett a városi tanács katonai ügyosz-
tályánál nam intézkednek, azoknak 
illetményeit szüntesse be és az eddig 
felvett  összegek visszatérítésére kö-
telezze. 

Jelentkezések az előirt hivatalos 
órák alatt a városi főjegyzői  irodában 
eszközlendők. 

Odorheiu, la 3 Ianuarie 1925. 
Primăria oraşului 

Odorheiu. 

Kiadó: a Könyvnyomda Részvénytársaság 
Odorheiu (8zékelyudvarhely) 

Publicaţiune. 
Să aduce la cunoştinţă publică că 

cu ziua de" á Ianuarie  să redeschid 
târgurile săptănâuale de vite şi porci 
închise din causă de boală conta 
gioasă. 

Hirdetmény. 
Közhírré tétetik, hogy Odorhaiu 

városában a ragadós száj és köröm-
fájás  megszűnt, a heti állatvásárra 
mindennemű állat felhajtható. 

Odorheiu, la 4 Ianuarie 1925. 
Hegrnţin 

primar. 
D é n e s S a m a 
Med. Vet da Stat. 

Publicaţiune de concurs. 
Pentru ocuparea a câte unui post 

de contabil la Serviciile de Poduri şi 
Şisele din judeţele Braşov, Ciuc Trei 
Scaune, Odorheiu, Sibiu, Făgăraş, 
Târnava-Mare, Târnava-Mică şi Alba 
de Jos, ţicâadu-se examen de capaci 
tate, -în ziua de 22 Ianuarie  1925, 
orele 9 a. m., la Direcţuaea VII a da 
Piduri şi Şosele, Braşov, Str. Gării 
54/a, — amatorii vor înainta acestei 
Direcţiuni pâuă la data de 12 Ianuarie 
patîţiuuile timbrate legal, îasoţ te de 
actele prescrise î<i Art. 7 al Legii 
pentru Statutul Funcţionarilor Pub-
lici, îa special certificatul  da studii. 
Observăm că numai în lipsa candidaţi-
lor litraţi (acei cari au absolvit cur-
suri comerciale superioare sau cel 
puţin 8 clase secundare) se vor putea 
admite la examen absolvanţă unui 
curs Becundar inferior  sau acei cu 
titluri echivalente. 

Candidaţii vor fi  examinaţi mai 
ales asupra materiilor de contabilitate, 
după un program stabilit de Comisiu-
nea examenatoare. 

Retribuţia contabililor numiţi, se 
va face  din bugetele drumurilor jude-
ţelor respective, conform  normelor da 
salarizare, în vigoare. 

Direcţiunea VII Poduri Şosele 
— Braşov. 

Eladó birtok. 
Cristur — Székelykeresztur határában 
levő, kb. 8—10 hold szántóföld,  a ha-
szonélvezeti jog fenntartása  mellett, 
eladó. Cim megtudható e lap kiadó-

hivatalában. 
Nr. 36—1925 sz. 

F e l h i T á S s 
Alulírott adóhivatal a forgalmi, 

luxus, valamint a 4'/, 0! (fizetések 
utáni) adóbefizetési  napokat mostantól 
kezdve minden hónapra vonatkozólag 
az alábbi sorrendbe» közli, azon szi-
gorú figyelmeztetéssel,  hogy minden 
adófizető  az itt megállapított napokat 
pontosan tartsa be, mert elleneseiben 
minden  egyes Jcéseddmeeés  súlyos bün-
tetést  von maga után: 

A, B, C . . . 1— 3-ig 
D, E F, G . . 5— 7-ig 
H, I, J, K. L, M 9—13-ig 
N O, P, R . . 15-17 ig 
S, T, U, V, Z . 19-23 ig 

Egyúttal felhívatnak  az adózó pol-
gárok, hogy adóvallomásaikat annál is 
inkább adják be sürgősen, mert a 
nagy munkatorlódás miatt a késedal-
mezők beadványainak elintézése ne-
hézségekbe fog  ütközni. 

Odorheiu» 9 Ianuarie 1925. 
Perceptoratul reg. ro«. urban I. 

Stefa  perceptor. 

E lvállalom egy harom-négy hónapos 
gyermek szop'.atasát. Cim a ki-

adóban. 

2 tnosónét és 2 konyhaieáay, fel-
fogadunk,  állandó alkalmazás ese-

téu : nyugdíjjogosultsággal. As állami 
reálliceul  igasg  itósáqa. 
Primăria oraşuiui cu Coasüíu Odorheiu. 
Nr. 29-1925. 

Hirdetménye 
Felhívatnak mindazon hadiözve-

gyek, árvák és szülők, kiknek csak 
életfenntartási  igazolványuk van (Certi-
ficat  de înlesnire de trai), hogy saját 
érdekükben a végleges nyugdij köny 
vecskét (Titlul de pensiune) 1925 évi 
március hó 31 ig  szerezzés be, mert a 
pénzügy igazgatóság rendelete értelmé-
ben ezen segélyek nem lesznek többat 
kifizetve  és az eddig felvett  összege-
ket is kötelesek lesznek visszafizetni. 

Primaria oraşului Odorheiu. 

Inv i t a re . 
Cana de Păstrare Soc. Anon. dia VlăMţ* 
îa siua di 2 3 Ianuarie a. c , a. m. la 

11 ore îa localul propriu ţ'n1» 

Adunarea Generală XXXIII. 
la care St. acţionarii cu stimă sunt î-iritaţi. 

Programa: 
1. Raportul diracţ u iii şi a c o nit etalai 

d1» eeosor despre anui di «sstiune 1924 tos-
părţirea profitului,  şi hstărâ-e pentru absol-
varea acestora. 

2. Integirea direcţiuaei şi a comitetul» 
de canzorl 

3. Propuneri. 
Drept de votare îa adunarea generali 

numai acei membri au. cari acţiunile, os 
cupoanele încă ne umblată jos, înaintea adu-
nă-ii eu 1 (una) oră îl dapuu la cassieral in-
stitutului. 

Bilanţul este pus spre spectacol îa localul 
institutului. 

Văhiţ», la 10 Ianuarie 1925. 
Direcţiune»* 

IHeghivó. 
As Oláhfalu  és Homoródmenti Takarék-

pénztár Részvénytársaság 
1 9 2 5 Január Hó 25-6n, d e. 11 órakor, 

az iuie«et saiit (ionttxBiyusgsbaa tartja 
XXXIII, évi 

[rendes közgyűlését, 
melyre a részvényesei! e^unel meghivatnak. 

Tárgysorozat : 
1. Az igazgatósig és t'elúgyelőbizottsig 

jelentése as 1924 ttsletévról, a nyereség fel-
osztására és a felmentvények  megadására vo-
natkozó határozathozatal. 

2 Igazgatóság és felügyelöbizottság  ki-
egészítése. 

3 Esetleges inditványok. 
A közgyűlésen szavazati jog csak 

részvényeseket illeti m<% akik részvényeiket 
le nem járt sselvényeikkel együtt a közgyű-
lést megelőzőleg legalább 1 órával u intését 
pénztárnokánál letétbe helyezik. 

Az évi mérleg as intézet helyiségében 
közszemlére ki van téve. 

Vlăhiţa—Szentegyházasfalu,  1925 jau. 10. 
Az igaigatóság. 

-
Judecătoria de ocol Odorheiu secţia 

că ţi funduară. 
Nr. 3310-1924. c. f. 

Extract din publicaţiune 
de licitaţie. 

In cererea de executare făcură  de 
urmăritoarea soţia lui Sieates Károly 
nă-ic. Macskásy Anna în contra urmă-
ritului Szentes Károly judecătoria a 
ordonat licitaţiunea din nouă în basa 
§§ 176 şi 185 din legea LX. 1881 
asupra porţ uaei din imobilul lui Szen-
tes Károly în cf.  a oraşului O lorheiu 
circumscripţia jud. de ocol Odorheia 
prot. cf.  Nr. 40 sub Nr. da ord. 3 şi 
Nr. top. 980 (casă de pietre) cu pre-
ţul de strig. 42250 lei pentru in-
cassarea creanţei de 1500 lei capital 
şi acc. 

Licitaţiunea se va ţine în ziua de 
21 Ianuarie 1925 ora 10 la oficial 
cf.  Str. Prinţul Ensa»eta Nr. 2 uşa 39. 

Imobilul, ce va fi  licitat, nu pot 
fi  vândute pe un preţ mai mic de 
două treimi din preţul de strigare. 

Citi, cari doresc să liciteze, sunt 
datori se depoziteze la delegatul jude-
cătoresc 10*/0 din preţul de strigare 
drept garanţiei, îa numerar sau îa 
efecte  de cauţie socotite după cursul 
fixat  îa § 42. legea LX 1881, sau să 
predea aceluiaşi delegat chitanţa con-
statând depunerea, judecătoreşte pre-
alabilă a garanţiei şi să someze coa-
diţiunile de licitaţie. 

Daca nimeni nu oferă  mai mult, 
cel, care a oferit  pentru imobil un 
preţ mai urcat de cât cel da strigare, 
este dator să întregească imediat 
garanţie, fixată  conform  procentului 
preţului de strigare la aceiaşi parte 
procentuală a preţu'ui ce a oferit. 

Odorheiu, la 26 Nov. 1924. 
Dr. Földen m. p. judecător. 

Pentru 'conformitate 
Schwarz oficial. 

(Kivonatos magyar szöveg.) 
Fenti árverési hirdetmény alap-

ján f.  hó 21 ikén árverés alá bo-
csáttatik a Szentes Károly tulajdonát 
Képező, az odorheiu— székelyuivar-
helyi 40 sz. tjköayvben 3 rendsz. 980 
helyr. sz. alatt felvett  ingatlanrész 
Szentes Károlyné Macskássy Anna 
gyermektartási ügyében. Kikiáltási ár 
42250 leu. Részletes értesítés Baczó 
Albert dr. ügyvédnél. 



Ne tessék elfelejteni, 
hogy már kis mennyiség 
„Valódi Franck"* a kávét 
jobbá teszi, gyönyörei barna 
színt ad neki, és azonkívül 
olcsóbbá teszi* 

Védjegy: Kávédaráló. 

A GÉSÁK előadására, estélyekre báli ruhák, menyasszonyi kelengyék a legolcsóbban: 
Hirsch Rudolf dívatüzletében  szerezhetők be. 

Invitare. 
„ Transilvania"  Societate  Comercială 

j>« Acţiuni  Produsele  Petrolifere 
adunarea 

generală ordinară 
te 80 Ianuarie 1924 orele 11 a m. în can-
celaria firmei  Banca „Cetatea', la care Invită 

pe acţionari pe aceasta cale. 

Program: 
1. Raportai dire< ţi unei şi comislunei de 

Mţravfghiere,  stabilirea buaiţului, absolu-
torinm. 

8. Alegerea direcţionei şi eomisiunei de 
mpravpghere. 

3. Propuneri. 
Direcţiunea. 

*• j ' i i .... . 
8zives tudomására adom a mélyen 

tisztelt őröltető közönségnek, hogy 
•almom állandóan üzemben van. A 
korpás őrlést, ugy a tengerit, mint 
irpat és rozsot fél  kupa vámra őrlőm, 
aiután a gabona ára emelkedett. 

Teljes tisztelettel: 
F & i t i â n J ó z s e f . 

Elutazás miatt sürgősen eladó ház 

Mihail Viteazul (Király) utca 33 
BZ. a. 2 szoba, konyha, sütő, kert. 
értekezhetni Kollátb ügynöknél, Str. 
Prinţul Mircea (Peiőfi-u.)  13. 

É r t e s i t é s . 
A nagyérdemű közönség szíves 

tudomására hozom, oogy Odorheiu, 
Bul. R«-g. Ferdinánd (volt Kossuth u.) 
55 szám alatt rőfös  , rövid , kö-
tött-, szövött áruk, paszomány, szalag, 
csipke, női difzek,  gombok, fűszer-  és* 
gyarmatáru kereskedést nyitottam. — 
Kérem a nagyérdemű közönség szíves 
pártfogását. 

Illő tisztelettel: 
Ifj.  Kelemen Lajos 

kereskedő. 
Judecătoria de ocol Cristur, 

.secţia cf. 
Nr. 2863-1924. cf. 

Extract din publicaţiune 
de licitaţie. 

In cererea de txecutare făcută  de 
urmăritorul Dr. Gombos Ioan urmă 
ritorului Kovács Alexandru judscăto 
ria a ordonat liciteţîunea executionaiă 
In ce priveşte imobilele situate îa co 
muna Cobăttşti circumscripţia jud 
ocolului Cristur cuprinse în cf.  a co-
Cobăteşti Nr ul protocolului cf.  505 
Nr. de ord. A f  1 pe porţiunea lui 
Kovács Alexandiu de top. Nr. 60, 61, 
(»/, partea) 750 lei preţ de strigării 
Nr protocolului cf.  543 Nr. de ord. 
A f  Nr. top. 660/1 înscrise pe numele 
urmăritului cu preţul de strigare 500 
lei şi Nr. de ord. A f  2 Nr. top. 
669/2 înscr'se pe numele urmăritului 
cu preţul de strigare 500 lei pentru 
incassarea creanţei de 5429 lei capi-
tal şi acc. 

Licitaţiunea se va ţine în ziua de 
19 H â r t i e 1 9 2 5 ora 9 la caBsa 
comunală a comunei Cobăteşti. 

Imobilele, ce vor fi  licitate, nu 
pot fi  vândut, pe un preţ mai jmic, 
decât jumătate, adeca două treimi din 
preţul de strigare. 

Cei, cari doresc tă liciteze, sunt 
datori tă depoziteze la delegatul jude-
cătoresc 10% dm preţul de strigare 
drept garanţie, în numerar sau în 
efecte  de ceuţie socotite după cursul 
fixat  în § 42 lege LX. 1881 sau să 
predea aceluiaşi delegat chitanţa cons-
tatând depunerea, judecâtoreşte, pre-
alabilă a garanţiei şi tă semneze con-
diţiunile de licitaţie. (§ 147. 150 170 
legea LX. 1881 § 21 legea XL, 1908.) 

Dacă nimeni nu ofetă  mai mult, 
cel, care a oferit  pentru imobil un preţ 
mai urcat, de cât cel de strigare, este 
dator iă întregească imediat garanţia 
— fixată  conform  procentului preţului 
de strigare — la aceiaşi parte pro 
centuală a preţului ce a oferit.  (§ 25 
XLI. 1908.) 

Cristur, la 24 Noemvrie 1924. 
Goloman K e l e m e n m. p. jud. 

Pentru conformitate: 
Arus expeditor. 

Str. Ştefan  cel Mare (Malom-utca) 
34 szám alatti házam eladó. 

S á n d o r Ignác»:. 

Állandóan raktáron 
tartok: 

Central Bobin karikahajós varrógépe-
ket, férfiazabónak  és női varrodába, 
nagyot és kicsit j írógépeket, látható 
Írással, nemzetközi jelekkel, nagyot 
éa kicsit; húsvágó-gépeket, békebeli 
cinezés és alkatrészek, 5, 8 10 mé-
szárosoknak, 20-as, 32-8s. 36-os, 38-as 
« « « « « « lendkerékkel. 

Nagy váiaszMki 
konyha- edényekben, épület-vasalás-
ban, lombffirészeti  cikkekben, apró 
diszvasalásban, díszműáruban, mű-
szaki cikkekben, gázeaövekben '/< 2 

coliig. 
sssssssssssssssssssssssssaasassaasssssssssssssssssssssssssssassssssss 

Árajánlattal szivesen szolgálok! 
losif  B a c s i c s 

Prăvălia de Coloniale şi Fierăria 
ODORHEIU, Piaţa Reg. Maria 5 . 

Cereţi pretutindeni renumitul 
Ceai Englezesc 

florniman 
Reprezentant şi Depozitar geueral 

Societatea Anonimă 
OTTO & ALFRÉD HERZOG 

Bucur« şti C/tlea Văcărtşti 4. 

Eladói! 
A? összes butorraktáram kész 
letét mélyen leszállított árakon 
kiárusítom, ahol a legmodernebb 

háló- é s ebédlő-
s garni túrák s 

vásárolhatók. M T Hitelképes 
egyének részére részletfizetésre 
is adok. j Plüs ebédlő divá 
nyok nsgy választékban kapha-
tók. Továbbá olcsóbb festett 
bútorok és székek is kaphatók. 

Megrendeléseket bármily kivitelben 
elvállalok: 

Balázs Károly utóda 
kész butorrakt&ra 

Odorheiu, Bul. Reg, Ferdinánd 27. 

Eladó négy holdas, 
szántónak, bolgár kertészetnek, fel-
parcellázásra, gyári, vagy ipari telep-
nek egyaránt alkalmas, prima bir-
tok Odorheiu—Székelyudvarhely város 
belterületén a Nagykükflllő  partján, 
két utcára fronttal,  öt szobás lakó 
házzal egészben vagy parcellánként. 
Azonnal birtokba vehető. Eredményes 

közvetítés áijaztatik. 
Dr. Kassay F. István ügyvéd 

Odorheiu. 

A teázó közönség 
figyelmébe! 

Miiller-féle  keksz-piskóta, tea-
sütemény, Hornimans tea és más 
jó fajta  teák, görci gesztenye, 
maroni, narancs és egyéb cse-
megeáru ; mindennap friss  teavaj 
= kapható = 
Hirsch Ignácz 
fűszer-  és csemege kereskedésében. 
Nöi- és gyermekruhák, 

valamint kabátok késaitésót a leg-
divato?abbtól a leepgvszerübbie jutá- j 
nyos áron vállalja : Mihály J u l i s k a 
okleveles szabónő. Bus. Heg. Ferdinánd 
(Kossuth utca) 30 szám. Tatulóleácyo-

kat is felvesz. 

Megbízható, tökéletes jó román 
szótárra szüksége van mindenkinek. 

f 

Mielőft  , szótárt vásárolna, kérje és tekintse meg a j' 
2 részből álló, t á b l á z a t o s n y e l v t a n n a l ellátott , 

Andrási főgimnáziumi román nyelvtanár-fúe 

Román-Magryar 
és 

Magryar-Román 
szótárát nyelvtannal. 

Feltalálhatók benne az életben előforduló  ö s s z e s s z a v a k 
magyarázatokkal és 

valamennyi hivatalos kifejezés. 
Az összes eddig megjelent r o m á n s z ó t á r a k között 

a legterjedelmesebb és legolcsóbb. 
Finom papírra nyomva 6 7 4 oldalon, összesen 4 3 . 0 0 0 cím-
szóval, a legpraktikusabb, zsebben is elfér,  tisztán nyomott 

kiemelkedő betűi 
megkönnyítik a tanulást. 

Román-Magyar rész, 17.000 címszóval Leu 55. 
Magyar Román rész, 26.000 címszóval Leu 70. 

Egész vászonköt^sben 15 Leuval drágább. 
Mind a 2 rész egész vászonba egybekötve Leu 150. 

Kapható: 

Za Széke ly János könyvkereskedésében és 

" B e n k ö IHlór k i a d ó n á l 
Sft.  Gheorghe Treiscaune Kp. utánvéttel. ZJ 

cégnél szerzi 
be cipő-

különlegességét. 

Minden 
elegáns hölgy 

Orbán, Nagy 
és Tamás-


