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JEGYZET. 

Forr és kavarog világszerte a 
politika, ez a nagy katlan, amelyben 
— a milliók tudta és akarata nélkül — 
milliók sorsát főzik.  Forr és kavarog 
Bálunk, Romániában ÍP. A legutóbbi 
nagyobb kavarodást a Jorgáék és Ma-
ninék fúziója  és Maniunak ezzel kap-
csolatos kiáltványa okozta. Ez utóbbi, 
ugy látszik, nagyjelentőségű lesz, az 
ellenzéki erők egyesítése és nagyobb 
önbizalommal, tettrekészséggel való el-
töltése tekintetében. Ilyen hatáBa, a 
lapok válaBz megjegyzései, politikusok 
megszólalásai alapján, máris feltétlenül 
megállapítható. 

Viszont Bratianu erősen fogadko-
zik és biztatja pártját, hogy uralmuk 
örökéletű lesz. Persze, politikusok nyi-
latkozatáról biztosan sohasem tudhatja 
az ember, hogy az ugy e igaz, vagy 
éppen — ellenkezőképpen s hogy ne 
talán nem aggodalmat leplez e a nagy 
biztatgatás és öobiztatás. Mindenesetre: 
volt példa erre is, arra is, elég. 

Nekünk, itt élő, kisebbsági magyar 
nemzetnek egyelőre alig lehet más sze 
repünk, mint a higgadt várakozás. Annyi 
csalódás, lelkesülést követő lehangoló 
dás után vérmes reroécyekkel nem ál 
tathatjuk magunkat élőre,  egyik cso 
port uralomra jutása esetére se. Más 
részt az évszázadok sok hányattatásán 
diadalmaskodó lételüub, faji  ősélet 

A Jótékony Nőegylet mese-
estélye 1925. február  7-én. 

Van a németben egy mondás, amely 
találóan fejezi  ki a szülőknek gyerme 
kük iránt érzett határtalan szeretetét: 
„Ein Konig  ist  mein KindMindig 
azt hittem, hogy a magyar és a német 
nyelvet teljesen birom s most látom, 
hogy ezt az egyszerű kijelentő mon-
datot sem tudom jól lefordítani:  „Ein 
Kőnig ist mein Kind" — „az én gyer-
mekem egy király". Hiszen, igen-gen: 
szó szerint lefordítva  ezt jelenti, de az 
igazi értelmét csak az tudja megérteni, 
aki valaha a szivéhez szoríthatott egy 
aranyos, ártatlan kis gyermeket s bol-
dogan mondhatta róla, hogy: ez az én 
gyermekem. Amikor az édesanya fü-
röszteni akarja a kis c8ec3emőt a vé-
gig csókolja azokat a piciny rózsás ke-
zeket és lábakat, amelyeknél szebbek 
nincsenek az egész világon, amikor az 
édesapa örömtől sugárzó arccal látja át-
hallja, hogyan fejlődik  gyermekében az 
értelem, amikor a szülők maguk mellé 
ültetik gyermekeiket s mesét mondva 
nekik, boldogan látják, hogy hogyan 
âgyelik a bájos apróságok a mese cse 
lekményét, szivüket egy kimondbatat 
lan, leirhatlanul jóleső meleg érzés 
fogja  el, ugy érzik, hogy ezeket a gyer-
mekeket nem adnák oda a világ min-
den kincséért sem, mert hiszen az ő 
gyermekük: egy király. Ahogy az or-
szág népe szereti, imádja a népért élő 
a érte dolgozó királyt, ők is ugy sze 
rétik, imádják gyermeküket, aki az ő 
szivük boldogsága, mindene: királya. 

„Ein König iat mein Kind" — „egy 
király az én gyermekem". Ezt a jel-

erőnk joggal biztat, hogy fennmaradá-
sunk nem lehet kétséges s sorsunk 
könnyebbedése, politikánk a kisebbsé-
gekre kedvezőbb alakulása, ha ideig-
órá?g késik is, végképpen nem mul-
batik I 

Megjegyzések gazdasági 
állapotainkról. 

Ha figyelő  szemmel nézzük köz-
állapotainkat, a bizonytalanság köd 
fátyolán  át csak zavaros, elmosódó 
képet látunk, amelyből nem tud kibon-
takozni valami relatív valóság. Fájda-
lom, ennek a zagyva képnek össze-
visszaságában csak a mi elesettségün-
ket, nyomorúságunkat látjuk 8 ha soká 
nézzük, lelkünkben felébred  valami fájó 
gondolat., mintha sötét mementóként 
fenyegetne  meg valami, ez nem lehet 
másképp, ennek igy kell lenni. 

A bízó reménység, melyet mi évek 
óta szívszorongva táplálunk lelkünk 
legtitkosabb rejtekein, már csalóka 
álomképpé változott, s már már alig 
van eshetőség, hogy a közel jövőben 
másképpen is lehetne. Az általános le-
hangoltság, fásultság  és nemtörődés 
lett úrrá már a lelkeken s ha még 
tovább is igy tart, e hitetlenség megöl 
minden produktív gondolatot, tettre-
készséget és komoly akaratot. 

Alig hihető, hogy a világon min-
denütt igy lenne, mint nálunk, hiszen 
ha mindenütt annyira tova tiiat volna 
egy jobb jövőbe vetett hit, mint ná-
lunk, akkor ez csak egy nagy nagy 
embar-tragédiának szomorú prológusa 
lehetne. 

igét választotta a Jótékony Nőegylet 
február  7 iki estélyéhez. Szép és ked-
ves gondolat. Ne csak magunk men-
jünk el szórakozni, hanem vigyük el 
gyermekeinket is és velük együtt gyö-
nyörködjünk a tündérek énekében, és 
táncában, abban a mesevilágban, ame-
lyet a Nőegylet hölgyei erre sz estére 
a színpadra varázsolnak. Felejtsük el 
ezen az estén ezer baját és ezer nyo-
morúságát annak a világnak, emelyban 
élünk és küzködünk, repüljünk át a 
képzelet szárnyain egy más világba : 
a mesevilágba s örvendjünk együtt 
azokkal, akik a legkedvesebbek ne-
künk: a gyermekeinkkel. 

Az estélyt Dobay István unitárius 
költő pap meséi fogják  bevezetni s a 
Z Sebess József  tanár által betanított 
ritmikus-klasszikus táncok fejezik  be, 
amelyeket Zárug Sári kisér zongorán. 
Már maguk a nevek biztos garanciái 
a teljes sikernek. Az estély fénypontja 
azonban kétségkívül az a gyermekope-
rett lesz, amelynek szerzője egy, a vá-
ros zenekedvelő társadalma előtt is elő-
nyösen ismert muzsikus: Révay György. 
És itt álljunk meg egy kissé. Mert az 
én szerény véleményem szerint, Ré 
?ayf,  mint zeneszerzőt, már nem lehet 
sem lemo8olygással, sem jóakaratú váll 
veregetéssel elintézni. Hiszen a mult 
évben 2 dalával már Temesvárt 1000 
leus pályadijat nyert s alkalmam volt 
egy elismert zenei kapacitás vélemé-
nyét is olvasni az ö dalai felől.  De 
mindezektől eltekintve, alkalmam volt 
ennek a kia operettnek össze* zene 
számait magától a szerzőtől hallsui s 
ahogy akkor rögtön megmondtam a 
kritikát, épp ngy fenntartom  azt most 
is, a nyilvánosság előtt is: az összes 
zeneszámok kedvesek, bájosak, 3—4 

Kezdjük csak az ős termeléssel 
foglalkozókon. 

Az áldásosnak jelzett agrár-reform 
alapjában ingatta meg egy csaknem 
teljesen mezőgazdasági ország produk-
tív gabonatermelését. A nagy birto 
kok kisajátítása, feldarabolása  folytán 
a keojér-isség már korábban előre 
vetette ijesztő árnyékát s hiába min 
den ellenérv, meg kell barátkoznunk 
azzal a gondolattal, hogy a városi la 
kosság, a nagyobb ipari gócpontok 
egy egy terméketlen esztendő nyomán 
mindig súlyosan fogják  érezni, hogy 
egy termékeny mezőgazdasági ország-
ban is lehet nincsenség. 

Tudvalevő dolog, hogy a törpe 
birtok tulajdonosa csak annyi gabonát 
termel, amennyi legtöbb esetben esak 
saját szükségletét fedezi  8 abból vajmi 
kevés kerül közfogyasztásra.  A volt 
nagyobb birtokosok megmaradt kisebb 
terjedelmű ingatlanaikon ma- már alig 
termelaek eladásra kenyérmagvakat, 
mert ezek, a fokozottabb  mérvű dologi 
kiadások mellett, negativ számadási 
eredményt okoznának; igy inkább oly 
termények előállítására fektetik  a fő-
súlyt, melyekkel számadásaikat meg 
taiá'ják. Ez az elhatározás jövőben még 
döntőbben fog  föllépni,  hogy a kenyér 
iránti aggódás é3 félelem  még telje-
sebb legyen. 

- Állatállományunk fölnemesitése  nem 
fog  egyhamar eredményeket felmutatni, 
mert állatkivitelüok általánosságban 
szünetel, a belfogyasztás  nem nagy 
igényű 8 nemesebb állatok exportjánál, 
a fejlettebb  állattenyésztő országok 
mellett, még szóba sem jöhetünk. 

Aki figyelemmel  kiséri az igen 
gyakori állatvásárokat, annak önkény-
telenül le kell szögeznie azt a tényt, 
hogy a pénz eltűnt valahová, vételkedv 
egyáltalán semmi s mindenki arra iö-

szám pedig, ugy eredetiségénél, mint 
fülbemászó  dallamánál fogva  oly érté 
kes, hogy szinte kikívánkozik a gyer-
mekoperett kereteiből. 

„A királykisasszony"  gyermekope-
rett szerzője Ajtai Etelka. A darab 
cselekménye röviden a következő : Az 
iskoláslány, aki uoja a sok tanulást, 
bosszankodik rajta, hogy most ismét 
egy cagy verset kell megtanulnia. Ta 
nulás közben elábrándozik azon, hogy 
mily jó is volttá, ha ő királykisasszony 
lecne, nem kellene tanulni, csak pa 
rancsolgatna mindig « azt enne, ami 
éppen neki tetszik. Óhaja egy nyilt-
szinen végbemenő változással valóra 
válik: a tanulószoba féayes  királyi 
trónteremmé változik, amelynek köze-
pén ott ül a trónuson a mi iskolás-
lányunk, mint királykisasszony, pom-
pázó díszben, körülvéve az udvar 
hölgyektől és udvari hivatalnokoktól. 
Azonban a kedvesen mulatságos jele 
netek egész során szomorúan kell ta-
pasztalnia az uj királykisasszonynak, 
hogy bizony a királyi udvarban egy-
általán nem teheti azt, ami neki tet-
szik, sokat kell taculnís, hajlongania, 
nem szabad nevetnie, csak mosolyog-
nia stb. A sok szekatúrába szinte 
belebetegszik, elájul, s ismét a tanuló 
szobába kerül vissza, ahol boldog, 
hogy mégsem királykisasszony, hanem 
ÍBkoláslány. 

Hogy a darab stylszerü díszletek-
kel kerül szinre, az a mi megbecsül-
hetetlen, aranyos Haáe  Budink  érdeme, 
s arról, hogy a kosztümök fényesek  és 
tárgyszerüek legyenek, gondoskodnak 
a Nőegylet müveit ízlésű hölgyei, s a 
pici tündérkék és udvarhölgyecskék 
boldog anyukái; hiszen: Ein Kőnig 

rekszik, hogy ez eladott állata után 
bevett összegből legalább is egy kis 
töredéket más célokra fordítson.  Igy: a 
jobb minőségű állat a tulajdonos nya-
kán marád s e tény cseppet sem biz-
tató jel, bogy állattenyésztésünk a kö-
zel jövőben lendületbe kap. 

Végzetes hiba, hogy mezőgazdasá-
gunk nem akar előbbre jutni. Igaz, 
hogy kevés a pénz, elkerülhető kiadá-
sokra alig alig jut, de nem hozni ál-
dozatot akkor, amikor ez az áldozüt-
hozatal gyümölcsöző lenne, igazán nem 
okos dolog 

Régen rámutattak már arra, hogy a 
műtrágyák használata, azoknak gazda-
ságainkban leendő módszeres felhaszná-
lása föltétlenül  szükséges. A felszólalá-
soknak alig volt eredménye. Az a kö-
zöny, mellyel gazdáink a műtrágya 
használata iránt viseltetnek, igazán 
érthetetlen, mert bebizonyosodott tény, 
hogy a műtrágya rendszeres használata 
a többtermelés legfontosabb  eezköze. 
Legalább értelmesebb gazdáinktól jog-
gal elvárható lenne, hogy némi áldozat-
hozatal mellett próbát tegyenek a mű-
trágyával, — örök igazság maradván, 
hogy „exeplum docet" — a példa tanít. 

Vetőoiagvaiuk felfrissítésre  várnak, 
de azért alig jut valakinok eszébe a 
kísérletezés. 

Régi, divatjukmult gazdasági esz-
közeink jobb talajművelő észközökkel 
való kicserélése égető szükség, de ez-
zel is ugy vagyunk, mint az egyszeri 
ember a feleségével,  tudja, hogy fele-
sége tunya, kikapós és dologtalau, de 
megszokta s igy nem válik meg egy-
könnyen töle. 

Nagy szerencsétlenséget rejt ma-
gában a gombamódra elszaporodott, sok 
állatvásár Ezek a vásárok csak a 
munkakerűlést, a lézengéat a az iszá-
kosságot segitik elő,— ér valamit az ál-

ist mein Kind. Egy király az éa gyér. 
mekem. 

De ne feledkezzünk  meg arról 
sem, akinek oroszlánrésze vrn abban, 
hogy a darab szinre kerülhet, 8 ez 
nem más, mint a zeneszerző felesége: 
Révay Győrgyné. Meg vagyok győződve, 
bogy ez a művészlelkű s nagyművelt-
ségű úriasszony együtt álmodta, együtt 
élvezte férjével  a kis operett ujabb éa 
ujabb zeneszámainak megszületését, hi-
szen a családos féifi  c»ak akkor (ud 
zenével, irodalommal, művészettel iga-
zán foglalkozni,  h* a felesége  nemcsak 
megérti őt, hanem lelkesíti, inspirálja, 
buzdítja a kulturmunkára. Meg vagyok 
győződve, hogy a „Filharmonikus Tár-
saság" tagjai, ha végignézik a nőegy-
leti meseeetélyt, hálásak lesznek Ré-
vayéknak, mert egy egész sereg kitünd 
játszóképességü, biztosan énekelő 8 a 
szépért, a művészetért rajongó fiatal-
ságot nevelnek fel,  akik még akkor is, 
ha mi mái* nem leszünk, fenn  fogják 
tartani a „Filharmonikus Társaság"-ot. 
Mert az az ügyesség, amellyel Nagy 
Lili  a királykisasszonyt, Imreh  Ibolyka 
a tündérkirálynőt, Kovács  Bici  az ud-
vari énekesnőt s Bedö Ödön  az udvari 
bolondot alakítja, már sokkal több, 
mint amit egy iskolásgyermekek által 
eljátszott színdarabnál várni szoktuak. 
Ez pedig főleg  a Révayné érdeme. (Tu-
dom, hogy Révayék megharagusznak 
rám, de legrosszabb esetbon felolvasom 
nekik ez aikotmánytörvényből a sajtó-
szabadságról szóló paragrafust.) 

A krónikás pedig az előadás után 
fel  fogja  jegyezni, hogy: „lemét egy 
művészi nivóju Biép este volt Udvar-
helyt, amelyet zsúfolt  ház nézett végig". 

Voszka István dr, 



Iámnak és a vásáros községnek, de 
egyébként mindenkinek árt. Égy kö 
zÖ8 megmozdulással kellene a kormányt 
arra bírni, hogy a gyenge forgalmú 
vásárokat rendeletileg szűatesse be. Ez 
a rendelkezés, ha fájdalmasan  is érin-
tene egyes községeket s ha valami nim-
buszt tépne is szét, de sok haszonta-
lanba elfecsérelt  munkanap volna meg-
menthető. 

Végtelen nagy baj az, hogy mi a 
tanulástól irtózunk, hogy az összetar-
tozandóság érzete bennünk nincs ki-
fejlődve.  Itt arra a bizonyos haldokló 
öreg emberre, gyermekeire és a vessző-
nyalábra gondolok. Egyes embert még 
a szél is jobban éri, az ág is inkább 
húzza, érdekei védelmében sem tud 
őrét kifejteni.  Az összességben van az 
erő, az összetartás a haladás varázsszere. 

Gazdasági kifejlődésünk  érdekében 
még alig tettünk valamit, nagy erő-
kifejtésre  van szükségünk, hogy a mai 
áldatlan közállapotok közt gazdaközön 
ségfink  ne jusson a vagyoni tönk szélére. 

(Vége a jövő Mámban) 
V-ó. 

Nőegyesületi közgyűlés. 
Szokatlan nagy érdeklődés mel 

lett folyt  le a helybeli Jótékony Nő 
egyesületnek január 25 iki közgyűlése. 
Restaurálni, egy nagy fontosságú 
intézmény düledező falait  megtámasz-
tani gyűlt ekkor össze városunk ma 
gyar társadalmának tekintélyes része, 
azok, a kik meghallották a mi hívó 
szavunkat, a kiknek nem mindegy, 
hogy tovább is él és fejlődik  e az elő 
dók által megteremtett Jótékony Nő 
egylet, vagy a mult sok kedves emlé-
kével együtt ez is feledésbe  megy. 

Nem akarunk tulkövetelők lenni, 
& gyűlésnek impozáns befolyása  min-
denkit kielégíthetett, de azért nem 
volt az mégsem annyira teljes, mint 
a milyen teljes lehetett volna, A mi 
polgárságunk, a melynek nevéban e 
lap múltkori számának hasábjain egy 
nagyon figyelemre  méltó cikk jelent 
meg az egyesület elnökségéhez intézve, 
nagyon kis számmal volt most is kép-
viselve. Pedig mi őszinte, meleg sze-
retettel hívtunk erre a közgyűlésre 
mindenkit, mert akartuk és akarjuk, 
hamarább, mint az emiitett cikk meg-
jelent volna, hogy a jótékonyság mun-
kájában egy táborban, ennek az egye 
gületnek a belsejében, mindönki részt 
vehessen. A mikor e város magyar 
társadalmához intéztük szavunkat, ak-
kor e társadalomba bizonyára beleér-
tettük e városnak számra nézve iá te-
kintélyes polgárságát. 

És ez a törekvésünk nem mostani 
keletű. Meg volt ez már nagyon régen, 
csak a kérő és hivó szavunk talált 
igen sokszor süket fülekre.  Az utóbbi 
években nem volt egyetlen cőegyleti 
mulatság vagy előadás, a melynek 
rendezői és szereplői közé ne vontunk 
volna be minél többeket a polgárság 
közül s hogy még ennél is többen 
nem szerepeltek, az csak azért volt, 
mert felkérésünket  Bok helyen vissza-
utasították. Lehet, hogy az egyesület 
vezetőségének részéről történtek vala 
hol valamikor mulasztások, — hiszen 
mindannyian gyarló emberek vagyunk 
— de próbálkozott-e csak egy ia az igen 
tisztelt polgárság körébál, hogy essek 
orvoslása végett szavát hallassa ? 1 Per 
sze, ha a választmány polgár tagjai 
a gyűléseinkre el aem jöttek, akkor 
nem ÍB lehetett erre alkalmuk. Je-
gyezzük jól meg, hogy az elnökség 
és az egyesület nem ugyanazon fogal-
mak. Az elnökség az egyesület bizal 
mából elnökség és csak eddig az, a 
míg e bizalom tart. „A melyik fa  nem 
terem jő gyümölcsöt, az kivágatik és 
tűzre vettetik". A melyik elnökség nem 
tölti be híven az ő hivatását, azt 
jobbil kell kicserélni. S ha e ki-
cserélés mégsem történt meg, ezért 
csak nem azok a kevesek a hibásak, 
a kik még a legnehezebb viszonyok 
között is, a mikor a legtöbben a do-
log kényelmesebb oldalát nézve magára 
hagyták az egyesületet, nagylelkűen 
sokszor a saját maguk és családjuk 
megrövidítésével is, nem szereplési 
viszketegtségből, hanem belső, lelkiis-
mereti kényszerből állották a posztot, 
mint az a híres római katona Pom-

pejiben, hanem hibás az egész magyar 
közönség, a polgárság és nem polgár-
ság egyformán,  mely oly nehezen akart 
annak tudatára ébredni, hogy itt nagy 
erkölcsi erőforrások  vannak veszendő 
ben. Ha vádolni akarunk, csak azzal 
vádolhatjuk a mult vezetőit, hogy nem 
bírták letörni ezt a közönyt és nemtörő 
dömséget. 

Da ne inkrimináljunk tovább. A 
mi hívó szavunk nem volt pusztába 
kiáltott szó. Visszhangra talált, B a 
két hang egy harmonikus zenében ol-
vadt össze, az egymásra találás kelle-
mes zenéjében. A lefolyt  közgyűlésen 
Bikerült egy olyan választmányt össze-
hozni, a melyben megkapta , a kellő 
számú képviseltetést társadalmunk 
minden rétege. Most már csak a meg 
értő közös munka van hátra, a mely, 
hisszük, hogy eredményebben gazdag 
lesz, s a melynek nyotnán egyesüle-
tünk rohamosan fog  erősödni, azt a 
hivatást, a melyet szolgál, .akadályok 
nélkül fogja  tudni teljesíteni. 

* 

A közgyűlés lefolyása  a következő 
s volt: Szabó Andrásné alelnök elnök 

lése alatt hangzottak el az 1924 évről 
szóló titkári és pénztárosi jelentések. 
Ezek elég szegényes képet tártak fel 
az egyesület állapotáról. A titkár je-
lentéséből kiemelendő, hogy az egye-
sületet a helybeli törvényszék „Socie-
tatea Filantropică a Femeilor dia Odor-
heiu" címmel bejegyezte a jogi sze 
mélyek lajstromába, s ez által további 
működése végérvényesen biztosíttatott. 
A pénztáros jelentéséből nagyon fon-
tos, hogv az évi 19410 L. összkiadás 
49 L. vei felülmúlta  a 19361 L. össz 
bevételt. A kiadásból 18190 L-t sze-
gények pénzsegélyezésére fordított  az 
egyesület. E szerint tehát sem pánz 
készlete, sem ingó, vagy ingatlan va-
gyona nincsen az egyesületnek. 

A jelentések tudomásul vétele és 
a régi tisztikar lemondása után Rávay 
Györgyné vezetése alatt megtörtént 
az uj elnök megválasztása. Egyhangú 
közfelkiáltással  Bacsek Aladárné tb. 
elnököt ültette vissza a közgyűlés 
az elnöki Bzékbe, aki ezelőtt 3 
évvel egészségi okokból önként hagyta 
azt el. Az uj elnököt egy ötös bi-
zottság hivta a gyűlésbe, ahol Pál 
István prelátus-szenátor üdvözölte a 
közgyűlés nevében. Kiemelte beszédé-
ben azt, hogy az uj elnök személyébe 
vetett osztatlan bizalom nagy biztosi 
ték ez egyesület ezutáni virágzó tnü 
ködésére nézve. Becsek Aladárné elnök 
annak a hangsúlyozásával köszönte 
meg a. bizalmat, hogy ő a közóhajnak 
hajlandá engedni, az egyesület érde-
kében szívesen vállalja a munkát, de 
ebben a muükában legyen segítségére 
az egyesület minden tagja, azok a 
távollevő polgárnők is, akik ennek az 
egyesületnek az érdekében eddig még 
nem munkálkodtak. Az uj tisztikar 
többi tagjai a következők lettek: al-
elnököli: Szabó Andrásné és Haáz F 
Razsőné; rendező elnök : dr. Hinléder 
Fels Eraőné; a vigalmi bizottság 
többi tagjai: dr. Vass Lijosné, dr. 
Gönczy Gábomé, dr. Borosnyay Pálné, 
Pop Zakor Eadréné, Papp Dezsőné, 
Szabó Dánesné, Z. Sebess József  és 
Nagy János; titkár: Csefó  Sácdor; 
pénztáros: Ütő Mihály; ellenőr: Biró 
Lajos ; jegyző: Szász Józsefné.  Választ-
mányi tagok: Mezey Nelli, Kováts 
Istvánné (fényképészéé),  Tosspi Lász-
lóné, dr. Jodál Gáborné, Szebeni An 
tahié. Bodrogi Balázsáé, Tamás Márta, 
özv. Ferenczy Istvánné, Ernst Györgyné, 
özv. Ciiliag Józsefné.  dr. Váeky Kál 
mánné, Szabó Károlyné, Hsümftgyi 
Sainuné, id. Barkóczy Albertné, B«ikő 
Józsefné  (csizmadiáné). Kovács Dá-
nesné, Szeles Bénesaé, Csathó Imréné, 
dr. Bőhm Jenőné, Rmdi Péterné, Sssa-
bady Tivadarné, dr. Nagy Líjosué, 
Frölich Ottóné. Póttagok: dr. Ráduly 
Istvánné, Muzsnay Domokosáé, Kiss 
Elekné, dr. Voszka Istvánné. 

Választások után a közgyűlés 
szótöbbséggel elfogadta  az évi rendes 
tagsági dijoak 40 leura való feleme-
lését, illetve &z alapszabályoknak ilyen 
értelmű megváltoztatására nézve hatá 
rozott. amennyiben ezt az illetékes 
felsőbb  közegek engedélyezni fogják. 

Szóba került az egyesület 50 éves 
fennállási  jubileumának megünneplése. 
Az ünnepség idejét a közgyűlés má 
jus—junius hónapokra irányozta elő; 

elhatározván, hogy jubiláris évköay-
vet is ad ki, s ennek megszerkesztő 
Bével Oefó  Sándor titkárt bizta meg; 
kiküldött egy 15-Ös bizottságot az 
ünnepség programajának március 15 
ig való elkészítésére. 

Elnök javaslatára kimondotta a 
közgyűlés, hogy az egyesület munka-
programmjába felveszi  a régi Bzabad 
líceumi előadások tartását is, B ezek-
ből március—április—május hónapok-
ban, havonta egyet meg is rendez. 
Néhány kisebb kérés és indítvány le-
tárgyalása után a legjobb benyomások-
kal távoztunk a közgyűlés helyéről, 
ugy éreztük, mintha az egyesület épü-
letének ujabb alapköveit raktuk vol-
na le. (Cs) 

HÍREK. 
Január 31. 

Előléptetések a bíróságnál. 
Szabó Géza dr. helybeli törvényszéki 
birót, továbbá Földes Miklós dr. hely-
beli és Damater Attila dr. keresztúri 
járásbirákat a 225 sz. királyi decretum 
utján, törvényszéki elnöki cimmel és 
jelleggel a megfelelő  fketési  osztályba 
léptették elő. A kiváló jogi tudásu, 
és humánus bírákat méltán érte a ki-
tüntetésszerü előléptetés, s ezért az 
általános megelégedést keltett. 

Halálosán, özv. Bányai Jánosné 
Seotyori  Ilona — mint őszinte rész-
véttel értesülünk — Kézdi vásárhelyen, 
62 éves korában elhunyt. A megboldo-
gultban Bányai János székelykeresz-
turi tanitóképzőintézeti tanár, a jeles 
geológus édesanyját gyászolja. 

Özv. osdolai  Kun  Sándomé  Báb 
Juliánná — mint egy késve kapott 
gyászjelentésből értesülünk, jan. 10-ikén, 
83 éves korában, Nagyenyeden, hosz 
szas szenvedés után elhalt. Városunk-
ban tekintélyes rokonsága gyászolja, 
azért ide szállították és itt nagy rész-
vét mellett temették el. 
x Zarándoklat Rómába. A szent 
é? folyamán  minden világrészből ezren 
és ezren sietnek Rómába, az apostolok 
sírjához. Romániából is tervbe van 
véve egy zarándoklat, még pedig ez 
évi május hó közepén. A zarándoklat 
útiránya Temesvár—Belgrád—Fiume— 
Accona—Assisi — Folígno — Róma (5 
nap), Nápoly—Róma—Fiorenc—Velen-
cze— Triest—Pragerhoff-^  Budapest— 
Kolozsvár. Ha legalább négyszáz utas 
lesz, akkor az olasz vasutakon a kö-
vetkező összegeket kell fizetni:  Zarán-
dok-jegy 25 lira. I. oszt. 349 lira, II. 
oszt. 236 lira. III. oszt. 137 lira. A 
zaráadokjegy útlevél helyett szolgál. 
Rómában a szállás és ellátás nspi 35 
lirába kerül fejenként.  Oí aspi tartóz-
kodás tehát 175 lira. Jelentkezni lehet 
március l-ig a brassói róm. kath. plé-
bániai hivatalnál. A. jelentkezésnél je-
lezni kell, hogy az illető hányadik 
osztályos akar utazni és hogy Rimá-
ban első, második, vagy harmadrangú 
vendéglőbán kiván-e szállást kapni ? 
Akik nem akarnak a közös zarándok-
latban részt venni, azok külön iş me-
hetnek. 

A református  egyház január 
25-ibi vallásos estélyére is a már meg-
szokottan nagyszámú közönség gyűlt 
össze a kollégium imatermébe, eleven 
tanuságául ez estélyek kedveltségének, 
vonzó hatáságak. Biró Sándor sok mély 
tanulságot, hasznos erkölcsi tanítást 
kifejtő  bibliara&gyarázatán kivül, ugyan-
csak ő olvasta fel  a betegeskedő Vajda 
Ferencz esperes értékes fejtegetéseit  is 
a bibliáról, melyek alaposságukkal meg-
győztek, emelkedettségükkel felemel 
tek. Bucsi Emma kellemes hangja egy 
énekszámban, melyet Benkő József  al-
kalmazkodó zongorakisérete mellett 
adott elő — jól érvényesült és tetszést 

keltett. Ugyancsak nagy hatást ért el 
Kökösi Juczi, érzelmesen kedves, vala-
mint Szabó Gyula nagyon értelmes és 
drámai88 színezésű szavalatával. Kiss 
Elek lendületes hegedüjátéka, Zirug 
Sári finom  és gondosan alkalmazkodó 
zongorakiséretével, az estély egyik leg-
több figyelemmel  hallgatott száma volt. 
Méltó párja a Székely Dalegylet nagy-
hatású, a megszokott biztonsággal és 
erővel előadott énekének, melyet a kö-
zönség szintén nagy tetszéssel fogadolt. 

A Székely Dalegylet köz-
gyűlése. A helybeli Szexely Dalegy-
let; február  hó 1 én este 6 órakor a 
próbahelyiségben tartja rendes évi 
közgyűlését, melyre az érdeklődő pár-
toló tagoknak minél tömegesebb meg-
jelenését kéri. A közgyűlés után ba-
rátságos fehér  asztalhoz gyülekezik az 
egyesület̂  ahová vendégeket is szíve-
sen lát. 

A mostani adóbevallások al-
kalmával egy, az iparoson adózása szem-
pontjából rendkívül fontos  körülmóayre 
hívjuk fel  az érdekeltek figyelmét.  Gyak-
ran megtörténik, hogy valaki valame-
lyes foglalkozásával  felhagy,  azt nem. 
folytatja  tovább, e körülményt jelenti 
is az iparhatóságnak, azonban elmu-
lasztja bejeleuteui a pénzügyi adrni-
nistrációhoz ia. Ennek a mulasztásnak 
következménye aztán az, hogy az ille-
tőre az adó tovább is kivettetik, amit 
aztán szépen meg is kell fizetni.  Mert 
a törvény kimmdja, ha valaki ipará-
ról lemond, vagy más haszonhajtó fog-
lalkozásával felhagy,  az adó a kére-
lem beadását követő hónap elsejétől 
iratik le. Aki tehát adójának leírását 
nem kérelmezi, annak az adója le sem 
irható, mert hivatalból nincs adóleirás-
nak helye. Ha tehát valaki iparáról 
1924. május havában lemondott s adó-
jának leirását e cimen nem kérelmezte, 
annak dacára, hogy iparát nem foly-
tatja, az egész 1924. évre köteles meg-
fizetni  az adót. Az ilyen érdekeltek te-
hát, hogy terhükre az adó 1925. évre 
ne vettessék ki, szintén adjanak be 
vallomást s azon tüntessék ki, hogy 
iparukról, vagy más haszonhajtó fog-
lalkozásukról mikor mondtak le s 
ugyanott kérjék adójuk további kive-
tésének mellőzését. Jövőre pedig min-
denki, saját zseba érdekében tartsa kö-
telességének haladéktalanul bejelenteni 
a pénzügyigazgatósághoz, ha valame-
lyes üzlettel, vagy adó alá eső foglal-
kozással felhagyott. 

Egy jó öreg pap halála. Bsth-
lenfalvi  Paái Kálmán nyugalmazott 
hosBzuaszói plébános, f.  hó 25 ikén 77 
éves korában. Székelybethlen falván  el-
hunyt. A gyönge testalkatú, szelid öreg 
piebánost városunkban is sokan ismer-
ték, bár betegeskedése régóta gátolta 
a nyilvánosság előtti szereplésben. Java 
korában egyházának buzgó, szeretetet 
hirdető, jó papja volt. Tekintélyes és 
kiterjedt rokonság gyászolja; nagy 
részvét mellett temették. 

Jótékonyoéla adomány. Bőhm 
László csermői gyógyszerész ur, Böhm 
Jenő dr. városi t. főorvos  ur utján 500 
leüt juttatott hozzánk, közjótékonysági 
célra való felhasználás  céljából. A kö-
szönettel fogadott  adományt átadtuk a 
helybeli Jótékony Nöegyletnek. 

A helybeli Kath. Népszó 
vétség ifjúsági  tagozata a róm. kath. 
elemi fiúiskola  nagytermében február 
1-én este 8 órai kezdettel műsoros es-
télyt tart. A műsor a következő : 1. 
Nyitány. Játsza az ifjúsági  zenekar. 
2. A népszövetség céljáról beszédet 
mond Biró Lajos. 3. Kuthentől: Anya 
sirján. Szavalja: Székely Vilma. 4. 
Népdalokat énekel: Zára Elemér, az ifj. 
zenekar kiséréte mellett. 5. Kuthentől: 
Régi dal. Szavalja: Mihály Lajos. 6. 
Hegedű quartett. 7. Zárszó. Mondja: 
Pál István. 

Eltűnt egy kis fin.  Séra Béla 
12 éves fiúgyermek,  szülői házától el-
tűnt. Megtalálás esetén szives értesi-
tést kér: Varga MÓZOB agyagfalvi 
lakos. 

J ö n a L U T H E R - s ö r ! 
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A> iparos asztaltársaság f. 
hó 24 én megtartott vacsorája nagyon 
jól sikerült, jó hangulat volt, a mit 
főként  a Farecczi Kíroiyné által össze-
állított ízletes vacsorának lehet* kö-
szönni. A következő vacsora február 
7 én, szombaton este lesz, 8 órai kez-
dettel, ezt megelőzőleg ugyanott este 
7 órakor közgyűlés, melyre a rendező-
ség ezúton hívja fel  a tagok figyelmét 
és kéri megjelenésüket, mivel az 
alapszabály módosításáról is szó lesz. 
Ezért minden tag tartsa kötelességé 
nek a megjelenést. 

Felmentette a tábla Mara 
Domokos Györgyöt. Annak idején 
nagy föltűnést  keltett és olvasóinknak 
is bizonyára még élénk emlékezetében 
van azaz Erdőfülén  történt szomorú eset, 
melynek a két ottani tekintélyes B iga-
testvér esett áldozatul, Mara Domokos 
György erdőőr golyóitól, egy összeszó-
lalkozó következtében. A helybeli tör-
vényszék Mirát tíz évi fegyházra  ítélte. 
Felebbezés folytán  az ügy a marosvá-
sárhelyi táblához került, mely legutóbb 
— itt élénk feltűnést  keltett ítéletben — 
az erdőőrt a büntetés alól felmentette, 
megállapítván, hogy jogos önvédelembő 1 
lőtte le két ellenfelét. 

.,&. gésák" második előadására 
(kedden este 8 kor) és harmadik elő 
adására (csütörtök délután 744-kor 
félhelyárakkal)  jegyek még kaphatók a 
Könyvnyomda R.-T. üzletében, valamint 
előadás előtt a színházi pénztárnál. 
Ugy a második, mint a harmadik elő 
adás a teljes szöveggel és az összes 
énekszámokkal lesz lejátszva. 

Ifjúsági  vallásos eatily. A 
ref.  kollegmm ifjúsága  február  hó 
1-én, vasárnap d. u. 3 órai kezdettel 
vallásos estélyt rendez, a következő 
műsorral: 1. A gyülekezet éneke: 
Hallgass meg Izrael pásztora . . . . 2. 
Imát mond: Bíró Sándor vallástanár. 
3. Mi a biblia ? Felolvasás : Szabó Ist-
ván VII. g. o. t. 4 Ábrányi E.: A 
zárándok. Szavalja: Bak Péter VI. o. 
t. 5. Rózsadal. Duette. Énekli: Deme-
ter Gy. és Ifjú  M. VII. o. t. Zongorán 
kiséri: Kiss Elek koll. tanár. 6. Hit 
és tudomány. Felolvasás. Demeter Gyula 
VII. o. t. 7. Révffy:  Áldás. Éaekli: a 
koll. férfikara.  8.' Várady: öregasszony 
meséje. Szavalja: Demeter Gy. VII. 
o. t. 10. A gyülekezet éneke: Te ben-
ned bíztunk . . . . Belépti díj nincs. A 
szíves adományokat a szegény tanulók 
felsegitésére  fordítják. 

x Hétfőn  este a kettős kuttől 
a gimnáziumig vezető útvonalon elve-
Bzett női, domborított, uj kézitáska 
tulajdonosa kéri a megtalálót, hogy a 
táskában volt arcképes vasúti igazol-
ványt posta utján küldje el a Könyv-
nyomda R.-T. Odorheiu cimre. A tás-
kát, valamint a benne volt pénzt a 
megtaláló megtarthatja magának ju-
talomképpen. 

Lélekindulás címen Tamási 
Áron, az erős tehetségű és már elis-
mert nevü, fiatal  székely író székely 
tárgyú novelláit, mintegy 170—200 
oldalra terjedő'könyvben készül kiadni. 
Tamási, ki néhány évvel ezelőtt Ko-
lozsváron tűnt fel,  s rövid idő alatt a 
legjobb magyar újságok és folyóiratok 
szívesen látott elbeszélője lett, s jelen-
leg Amerikában él, vármegyénkbeli 
származású. Könyvének előfizetési  ára 
70 leu és megrendelhető lapunk szer-
kesztőségében is. 

Öngyilkosságot állapított meg 
a 24 iken a helyszinere kiszállott bíró-
sági bizottság a Ráduly Juliánná si-
méufaivi  cigánynő kétségesnek látszó 
akasztási esetében, a melyről a mult 
héten már irtunk. A mint a bizottság 
megállapította, a szerencsétlen asszony 
azért volt a földön,  mert a vékony és 

rossz kötél nem bírta meg, leszakadt, 
a kendő pedig azért lehetett a nyakán, 
mert előbb azzal kísérletezhetett, hogy 
önmagát megfojtsa. 

Karofalvi  Lukács Jnlia. 
Az ujmtendöben hangos szóval kiált 
juk ezt a nevet mindenfelé,  hogy hall 
ja meg és tudja meg mindenki, hogy 
ki volt ez a nő, akinek hűlt tetemeire 
1924. december 13 án borult reá a 
szt.'tely anyaföld.  Lukács Júlia vallá-
sának és székely fajtájának  olyan hü 
Béges ós áldozatos szivü leánya volt, 
kinek nevét késő századok multán ÍB 
áldólag fogják  emlegetni a székely 
unokák. Ez a nő egy millió leüt meg-
haladó vagyonát szülőfaluja  hitvallá-
•os polgári iskolájának hagyta, hogy 
a csíki bércek között ne fogyatkozzék 
meg a bit és ne némuljon el soha a 
magyar szó. Futhatott volna ő is a 
divat hóbortjai után, elverhette volna 
ő is fényes  vagyonát, mint annyian 
mások, de ő ezt nem tette, hanem 
követendő példát mutatott ebben a 
bus árvaságban minden magyarnak-
Iogadozó, gerinctelen magyar testvérei 
iuk, akik olyan hamar cserben tudjá 
tok hagyni ősi intézményeiteket, akik 
gyalázkodó szóval illetitek vallásoto 
kat a annak felkent  papjait, ide tekint 
seték: ez a pSlda, amit követni kell, 
Mozduljon meg mindenkiben a lelkiis-
meret szava, félre  a divatnak örül-
hóbortjaival, kevesebb legyen az eszena-
iszom B dinom dánom s akkor könnyen 
reá lehet lépni a Lukács Júlia meg-
mutatta útra, amely nemzetünk fenn-
maradásának, nemzetünk kulturális 
haladásának az igazi utja. 

Rendőri hirek. Péter Jánosné, 
többseör büntetett hídvégi öregasszony 
a keddi hetivásáron több apró holmit 
lopott. Bándi Fereccz és Bándi Regina 
zetelakai cgányok ped g egy alsószok 
uyát tulajdonítottak el. A rendőrség 
rajta caipte őket; az eljárást megin-
dították. 

KÖZGAZDASÁG. 
Jókai mondja, egyik örökszép re-

gényében, hogy a medvé nagy bölcs. 
Gyertyaszentelőkor elhagyja téli al-
vásra berendezett óduját s szétnéz a 
világban. Ha látja, hogy a szél a fenyők 
koronájáról ontja a havat, a süvíti) 
szél évszázados fákat  recsegtet, s 
távolról farkasok  kínos üvöltése hang-
zik, ott hagyja fekhelyét  s vigan, de 
elnyalt mancsai miatt kényeskedve 
vág neki az erdőnek. De ha az első 
terepszemle alkalmával azt látná a 
medve, hogy csillegő napsugár játszik 
a hóval borított fák  koronái közt, s 
a megtévesztő nspsugár nyomán a ma-
darak vig danájukkal már az eljövendő 
tavasznak zengenének himnuszokat, 
visszamegy ódujába, s alszik ujabb 
negyven napig, mert messzi még a 
tavasz. 

Itt van „Gyertyaszentelő", a medve 
bizonyára előjön, s filozofál,  — bár 
ugy lenne, hogy a koma ne menne 
vissza többet barlangjába, hadd jönne 
már a tavasz a vigasztalan tél helyett. 
De híBzen telünk még alig volt, ba 
van is éjszakai hideg, de a nappalok 
enyhék, a nappalok megtévesztik a 
medvét 8 mi lesz akkor? 

Sok a panasz, hogy a hótakaró 
nélküli vetések nagyon megszenvedtek 
s nagy az aggodalom, hogy jövőre még 
kevesebb lesz a kenyér. Ma is kevés, 
holnap-holnapután még kevesebb lesz, 
nem sok idő multán talán semmi sem 
lesz. 

Nagyon jól tennék gazdáink, ha 
őszi vetéseik helyrehozatala céljából 
kora tavasszal vetéseik fejlődésének 
serkentésére a műtrágya használatával 
próbálkoznának, hátha a műtrágya 
használata folytán  az agyonsanyarga-
tott vetés nagyobb fejlődésbe  indulna, 
mert az eddig tapasztaltak csak a jö 
vőbeni kétségbeesés előjeleit rajzolják 
elénk, hogy ez ne váljék rettentő va 
lósággá, meg kell ragadni minden kí-
nálkozó alkalmat. 

A műtrágyáról lapunk mult szá-
mának ugyana rovatában már szólót 
tunk. Varró Eleknél már történtek is 

jelentkezések, de, sajnos, még igen 
csekély számmal. Jó lesz nem sokáig 
aludni e gondolattal, hozzon-e áldoza-
tot a gazda, vagy «em? 

Piaci árak: buza 175—200, rozs 
135—145. árpa 130—140, zab 55-62, 
tengeri 80-86, burgonya 24-28 leu 
vékánkint. (V—ó) 

Kiadó: * Könyvnyomda Részvénytársaság 
Odorheiu (Síébelyudvarhely) 

Értesítem a t helybeli és vidéki kö-
zönséget, hogy 

lakatos műhelyemet 
vaseszterga-paddal, autogén hegesztésre 
kibővítettem. Vállalok s m o t o r - , c s é p l ő ' 
flip Javítást,  vaskapu, kerítés  rá-
csokat, takaréktüzhe lyeket bármi-
lyen kivitelben. Elvállalom továbbá kútak, 
sz ivattyúk és g é p e k javítását, v í z ve -

ze tékek berendezését. 

E l a d ó : egy cséplőgarnitura, u. m.: 4—5 
HP. benzinmotor, 60 m/m fogasrendszerfi 
kettős tisztító cséplő, üzemképes. Egy drb 
építkezési szivattyú, gép és kúthoz való 
szivattyúk; egy szivógáz-telep (generator) 
5—6 HP. motorhoz; egy üzemképes 3 HP. 
favágógép  kerékre szerelve, két ember 
által szállítható. Egy Kalmár-rosta. 2 drb 
csapágy 90 m/m állítható talplemezzel, 
1 drb csapágy 80 m/m állitható bakkal, 
2 drb 30 collos malomkő 16 coll vastag, 
1 bár francia-kő  36 collos, 2 drb szijkerék 
1400+1500 m/m. átméretü 240 m/m. talpa-
zattal, 2 drb szijkerék 950+244 m/m futó 
és ékelt persellyel, 2 drb fogaskerék  600 
és 700+100 m/m furattal,  1 drb Mollerup-

féle  olajozó készülék. 

Szives pártfogást  kér: t 

Kelemen Lajos 
lakatos-, gépjavító-műhely 

ODORHEIU, Str. P. Mircea 16-20. 

Eladó cséplő garnitura. 
1 drb M. Á. 900 m/m es cséplő szek-
rény, 1 drb M. Á. 10 HP. benzin-
motor teljes felszereléssel:  Ferentsy 
Endre  géplakatosnál Odorheiu, Bul. 

Rag. Ferdinánd 60 szám alatt. 

Eladó 
a Str. Principesa Ileana 
(Eötvös-u) 10 szám alatti 
2 lakóMz és 
a 8tr. Reg. Carol (Orbán 
Balázs-ü). 10-12 szám 
alatti 2 holdas belsőség, 
az Összes rajta levő épü-
letekkel együtt. 

Dr. Gönezy Gábor ügyvéd. 

Paplan-varrást 
a legmodernebb mintával darabonként 

vállalok 120 leuért. 
Szabó Gyula kárpitos 
Str. Principesa Eusabeta (Bethlea-u.) 

Olcsón eladó: 
Egy ebédlő berendezés, egy nagy olaj 
festmény,  egy komplett méBzáro3- és 
hentes üzletberendezés, 1 drb nagy 
Íróasztal, 2 drb irodufal,  üveges üzletbe. 
1 drb komplett mozigép, saját villany-
világítással, üzemképes, 1 drb harisnya-

kötő gép. — Megtekinthetők: 

Barhőczy Albertnél 
Bul. R^g. Fardínaad (Kossuth utca) 

22 szam alatt. 

Vcgyilgfl legszebben fest,  t isz-
tit a „K RÍ 5 T A r t " 

gözmosó-itézct CWJ. jíetybeli gyüjtó-
telep :5zenHoVits utóda Pegrő Bélánál. 

jomáu és francia  órákat ad liceulista. 
t Cím a kiadóhivatalban. 

E ladó a Bul. R geía Ferdinánd 
(Kossuth utc*) 101 sz. alatt levő 

ház kerttel. Értekezni lehat ugyanott. 

Sándor Ferenc P , farcadi  lakosnál 
eladó egy 1 éves fehér  bagoner 

íenyé*z kaa. 

Eladó!! Az Ö8SZ6S butorraktáram kész-
letét mélyen leszállított árakon 
kiárusítom, ahol a legmodernebb 

háló- é s ebédlő-
s garnitúrák i 

vásárolhatók. MF" Hitelképes 
egyének részére részletfizetésre 
is adok. Piüs ebédlő-dívá-
nyok nagy választékban kapha-
tók. Továbbá olcsóbb festett 
bútorok és székek is kaphatók. 

Megrendeléseket bármily kivitelben 
elvállalok: 

Balázs Károly utóda 
kész butorraktára 

Odorheiu, Bul. Reg, Ferdinánd 27. 

Értesítés. 
Tisztelettel értesítem a 
n. é. közönséget, hogy 

v a r r o d á m a t 
január hó 20-tól kezdve 
Bul. Regele Ferdinánd 
(Kossuth-u.) 19 szám alá 
(Fernengel udvar) helyez-
tem át, hol továbbra Is 
női ruhák, pongyolák, blú-
zok, női, férfi  fehérne 
miiek, menyasszonyi ke-
lengyék, a legkényesebb 
estélyi és utcai ruhák 
olcsón és pontosan a leg-

újabb divat szerint készülnek. 
Szíves pártfogást  kér továbbra is: 

Dolviff  tesztelné nöl szál 

Állandóan raktáron 
tartok: 

Central Bobin karikahajós varrógépe-
ket, férfiszabónak  és női varrodába, 
nagyot és kicsit; Írógépeket, látható 
írással, nemzetközi jelekkel, nagyot 
és kicsit; húsvágó-gépeket, békebeli 5 
cinezés és alkatrészek, 5, 8, 10 mé-
szárosoknak, 20-as, 32-ös. 36-os, 38-as 

lendkerékkel. 
Nagy választék: 

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

coliig. 

Árajánlattal szívesen szolgálok! 
losif  Bacs ics 

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

A teázó közönség 
figyelmébe I 

Müller-féle  keksz-piskóta, tea-
sütemény, Hornimans tea és más 
jó fajta  teák, görci gesztenye, 
maroni, narancs és egyéb cse-
megeáru ; mindennap friss  teavaj 
= kapható 
fftfrsch  Ignácz 
fiiszer-  ós csemege kereskedésében. 

Eladó négy holdas, 
szántónak, bolgár kertészetnek, fel-
parcellázásra, gyári, vígy ipari telep-
nek egyaránt alkalmas, prima bir-
tok Odorheiu—Székely udvarhely város 
belterületén a Nagykük^ilő partján, 
két utcára fronttal,  *öt szobás lakó-
házzal egészben vagy parcalláubéní. 
Azonnal birtokba vehető. Eredményes 

közvetítés dijaztatik. 
Dr. Kassay F. István ügyvéd 

Odorheiu. 

Megérkeztek a kész férfi-  és fiu-ruhák.  Nagy választékban és f l o r r v A  U Á j n 
rendkívül olcsó árak mellett hozom eladásba: SZENKOVITS utóda 1 / C 5 I U U C l a < 



újra igazolja meggyőződésünket, hogy kiváló 
kellemes ízet, zamatot, szép barna színt 
csakis a „Valódí Franck"* ad a kávénak* 

+ V é d j e g y : Kávödarálö. 

Ragaiu! Roaâoia. 
Ne. 22-925. 

Executor jud. Odorheiu săcu?sc. 

Publicaţie de licitaţie. 
Subsemnatul executor a judecă-

toriei de ocol Odorheiu îa seuzul § lui 
102 de lege LX. din anul 1881 priu 
aceasta publică că în urma decisului 
din acul de tub 183—924 al jude-
cătoriei de ocol din Odorheiu efectu-
iedu-se în OJorheiu 7/V—924 penrru 
suma de 25000 lei şi acc. execuţiunea 
de etcon ten tare îa favorul  Bálint 
György reprezentat advocatul Dr. Fin-
kér Béla m!ş(ăîoarele cuprinse cu 
sceasta ocazinne şi preţuite 17600 
lei şi anume aranjament de prăvălie, 
eimbală, mtş'tă de cusut şi mobile 
Be vor vinde prin licitaţie publică. 

Deci în urma decisului de sub 
No. G. 711—924 al judecătoriei 
de ocol Odorheiu pentru incassarea 
prescuri unei de 25000 lei capital şi acc. 
stabilite pâiă astăzi tă decide termi-
nal de licitaţie pe ziua de 3 Fevru-
arie 1925 la orele 9 a. m. în 
Odorheiu la faţa  locului şi la 
&eeea cumpătătorii, se înainte cu 
steeea observare, că mişcătoarele din 
eus îa senzul art. de lege LX. 
din anul 1881 § ul 107, 108 din par-
tea celui mai sus aeestea mişcătoare 
se vor vinde şi sub preţul estimat. 

Odorheiu, la 13/1. 1925. 
Bîagy executor. 

Cereţi pretutindeni renumitul 
Ceai Englezesc 

Horniman 
Reprezentant ş Depozitar general 

Societatea Anonimă 
OTTO & ALFRÉD HERZOG 

Bucureşti Csiea Văcăreşti 4. 

Bcdcatt (5zéKelybethlenfalVán) el-
adâ a BalázsiaK ntcájá-

ban egy belsőség gazdasági épüle-
t e i t és hozzátartozó Kerttel együtt. 
Irtefcezni  lebet Dr. Szabd Gábor és 
Pr. jtagy £ajos ügyVídeH irodájában. 
No. 19-925. 

Hirdetmény. 
Közhírré tesszük, hogy Petca 

(Petek) község korcsmahelyisége 1925 
február  15-én d. u. 2 órakor újólag 
bérbe fog  adatni a legtöbbet ígérő-
nek, egymást követé 3 évre, vagyis 
1927 december 31 ig tartó időre. 

Kikiáltási ár 5000 leu, bánat-
pénz 10%. 

Utóajánlat nem fogadtatik  el. 
Részletes feltételek  a petcai kör-

jegyzői irodában a hivatalos órák 
alatt megtekinthetők. 

Petca, 1925 január 14 én. 
J6zsa Fái 

k. jegyző. 
Sándor Albert 

k. biró. 

Meghivó. 
Csíki Ambrus és Társai Homoród Fürdői 

Fürésztelepe Betéti Társaság 
1925 február  hó 8-án tartja 

rendes évi közgyűlését 
Căpăiniţa községben, melyre az igen 
t. tag urakat tisztelettel meghívjuk. 

Tárgysorozat: 
1. A számadások felülvizsgálata 

és elfogadása. 
2. Az elnökség felmentése,  az ed-

digi számadási kötelezettség alól. 
3. Határozat a Társaság tulajdo 

eát képező füréBZgyár  bérbeadása kér-
désében. 

4. Az esetleg megürült állások 
betöltése. 

5. Indítványok. 
Az elnökség. 

Varság község elöljáróságától. 
No. 43-925 not 

Árlejtési hirdetmény. 
Vărşag (Varság) községben az 

újonnan épített iskolaépülethez szük-
séges asztalos munkálatok a j község-
házánál 1925 március 1 én  d.  u. 3 
érakor tartandó nyilvános szóbeli ár 
lejtésen ki fognak  adatni. 

Bánatpénz az ajánlati összeg 
10°/o-a. 

Árlejtési feltételek  a vărşagi 
jegyzői irodában megtekinthetők. 

A községi elöljáróság. 
Vărşig, la 25 Ian. 1925. 

Tass Mihály, Tamás János, 
k. jegyző. k bivó 

Str. Mm Jattctt [ím-
utca) 15 és 17 sz. alatti Két házas 
belteleK szabadHízbó'l nyilvános ár-
Verésen etadatiK. ÁrVerés ideje 1925 
íebrnár hő 15-én d. e. 11 íraKor 
a helyszínen. ArVerési feltételei! meg-
tekinthetőn Pr. Váró és Pr. Kálmán 

BgyVédeH irodájában. 
Publicaţiune. 

Direcţiunea Societăţii pe acţii 
Cassa de Păstrare Economică din Zatea 
aduce la cunoştinţă generată, că adu-
narea generală publicată îa gazetă 
„Székely Közélet" Nr. 3 pe ziua de 
2 Fevruarie 1925 în urma târgului 
de ţară va avea loc la 8 Fevruarie 
1925 la ora 2 d. m. cu programul 
ce B'a publicat deja. 

Egy ház 
beköltözhető lakással, egy jókarban 
levő zongora és egy teljesen uj Schunda-
féle  pedálos cimbalom eladó. — Cim 

a kiadóban. 

Egy réz hálószobagarnitura 
azonnal eladó Ştefan  cel Mare (Malom)-

utca 30 szám alatt. 

Eladom, vagy egy megfelelővel  el-
cserélem Str. Regele Carol (Orbán 

Balázs u ) 2 szám alatti uj modern 
házamat. — Értekezni lehet ugyan 
ott a tulajdonossal. 

1 / ' I Kik gyümölcsfát, iverem. gyümölcsoltványt, tea-
rózsát venni akarnak éB kik gyümölcs-
fáikat  javíttatni, tisztíttatni, metszetni 
kívánják, jelentsék nekem szóban, vagy 
írásban: Bögözi Demeter Domokos 
Írónak. Mugeni, jud. Odorheiu. — 
Minél több a megrendelő, annál ol-
csóbb minden! 

f l « & B K » a  cipőraktára Odorheiu Strada Horia (volt Kornis-u.) 
r f l i l l  W 27 szám alatt, hol 

• • T c i p ő s z - Q . k : s é g l e t é t 
bárki legolcsóbban beszerezheti. Gyermekcipő 100, nöi 400, 

férfi  450 leutól feljebb. 

Megbízható, tökéletes jó román 
szótárra szüksége van mindenkinek. 

iimifmfiiimntm!;ii::::::::mHimiiiiiiii:!im 

Mielőtt szótárt vásárolna, kérje és tekints6 Tieg a 
2 részből álló, táblázatos nyelvtannal ellátott 

Andrási főgimnáziumi román nyelvtanár-féle 

Román-Magryar 
és 

M a g y a r - R o m á n 
szótárát nyelvtannal. 

Feltalálhatok bernie az életben elóíoiduló 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 cim-
szóval, a legpraktikusabb, zsebben is elfér,  tisztán nyomott 

kiemelkedő betűi 
megkönnyítik a tanulást. 
mmmmmimmttmi^mmmmmmmmmmmmmmmmmmtt^mm 

Román-Magyar rész, 17.000 cimszóval Len 55. 
Magyar Román rész, 26.000 cimszóval Leu 70. 

Egész vászonkötésben 15 Leuval drágább. 
Mind a 2 rész egész vászonba egybekötve Len 150. 

Kapható: 

Za Székely János könyvkereskedésében és 

B e n k ő M I ó p k i a d ó n á l 
Sft.  Gheorghe Treiscaune Kp. utánvéttel. 

Uzina Electrica a Oraşului ODORHEIU Canducerea 
GANZ S. A. de electricitatea & COMP. 

Ajánlja: a legjobb gyártmányú villamos izzólámpáit a legelőnyösebb árakon. Nagyobb tételeknél kedvezményt nyújt. 
KéSZit: villamos világítási és erőátviteli berendezéseket a legelőnyösebb árakon. Községeknek̂  ipartelepeknek, gyá-
raknak, malmoknak, önálló erőforrással  biró villamos világítási és erőátviteli berendezéseket. Rajzokkal, költség-
vetésekkel és jövedelmezőségi számításokkal díjtalanul szolgál. 
Szállít:  elektromos és benzinmotoros szivattyú-berendezéseket, községi és házi vízvezetékek részére. 

S z á l l í t j a  a 

G A N Z és T A R S A - D A N U B I U S 
gyár összes készítményeit, mint benzin és szívó-gázmotorokat, téglagyári és malomberendezési gépeket stb. a legelőnyösebb árakon. 


