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Valamikor 
azt naopdtuk — s gondoltuk is — : 
boldog gyermekkor 1 Gyersekség és 
boldogság körülbelül ugyanazt jelen-
tette : ha gyermekre gondoltunk, alig 
tudtuk elképzelni másként, vidám lap-
dázásban, kék ég alatt szaladva, lep-
két kergetőnek, virágot marékkal tép-
desőnek. 

Tanulni, igen, tanultak is gyerme-
keink, de ez, ép tejben ép lelkük 
számára, valahogy csak játék volt az 
egyéb játékok kőzött. Játszva tanulni: 
valóban, ez is váit a modern pfdigó-
giában termékeny jelszóvá. Kiváló el-
mék, melegszívű tudósok, szakemberek 
rendszeresen gondolkoztak azon, mi-
képpen lehetne a tudományok elsajá-
títását minél kedvesebbé teaicé, meg-
könnyíteni. Ennek a nemes és valóban 
emberséges törekvésnek sok szép ered-
mény is volt köszönhető. 

Néhány év óta. azonban . . . nt-hány 
év óta azonban — legalább nálunk, 
Romániában — mindennek a munká-
nak éppea az ellenkezője indult ! 
Mintba — vidám s'pt»» helyett — egy 
jókedvei irigylő, sötéc szellem jároa 
gyermekeink előtt, kinek más célja nincs, 
mint előlük minden pillái gót elfog-
dosni, minden virágot letarolni, s ko-
párrá tett mezőikre ködöt, fojtó  gázát 
árasztani. Gyermeknek, szülőnek már 
szinte csak állandó szivszorongá8 az 
iskolára gondolás. 

Sok híres-nevezetes oktatásügyi 
intézkedését legutóbb megint szaporí-
totta eggyel Acgheletcu dr. közokta-
tásügyi miniszter ur, — ezúttal egy 
uj egyszakaszos törvényjavaslattal. 

Mi más is lehetne ennek a tartalma 
megint, mint ujabb teher, ujabb szigorí-
tás, ujabb aggodalo® ? Ezúttal az egy-
szer már eltörült érettségi vizsgát ké-
szül ujabb szigoriíott formában  viez-
szaállitani, ugy, hogy azt a végzett 
8-ik osztályosok, őket nem ismerő taná-
rok előtt, idegen városban, szokatlan 
körülmények közt legyenek kénytelenek 
letenni, — enélkül felsőbb  (egyetemi) 
tanulmányok végzésétől el lennének 
zárva. Megterhelné a miniszter ur ezen-
kívül a középiskolák 4 ik osztályos 
tanulóit is, a kiknek szintén egy külön 
bizoitság előtt kellene szigorított vizs-
gát tenniük, hogy tovább tanulhas 
sanak. 

Mindezt kivánja, persze, a minisz-
ter ur a magasabb követeiményak, a 
kulturnivó emelésének hangoztatásával. 
Akik azonban a pedagógia követeimé 
nyeivel, a gyermekek már eddig is sú-
lyos megterheltetésével, s más kapcso-
latos kérdésekkel valamennyire is tisz-
tában vaunak, azok csak ujsbb keserű-
séggel és aggodalommal gyarapodhat-
nak a miniszter ur ujabb „oktatás-
ügyi" intézktdése folytán.  S meg kell 
látniuk ismét azt a politikai lólábat, 
háttérben settenkedő célzatot, a mely-
nek mindig csak a legfontosabb:  a 

magyar tanulók, a magyar iskolák sor-
sának minéksulyosabbá, sőt: lehetet-
lenné tétele. A mint ezt, arra hivatot-
tak iaeg is látták, s már aispasaa ki 
ia fejtették. 

Mi meg csak elszörnyedve, meg-
borzadva álluakez ujabb tortura, ujabb 
megpróbáltatás előkésziíletei láttára. 
Hát mehet még igy tovább ia: gyer-
mekek (s ezeken át a szülők) ezreinak 
örökös rettegtetése, kedvük virágainak 
durva kézzel való letépdesése ? S mi 
csoda sziv, micsoda lélek lehet az, 
mely rendszeresen -ilyesmiben lali ked-
vét ? Nam, — Aeghelescu, lehet kiváló 
egyéniség, kemény politikus, jó szak 
miniszter s akármi, de nem lelkes lé-
lek, nem humánus, megértő ember. 
De viszont, a ki nem jó ember, gyön 
géd, megértő lélek, lehet-e jó politikus, 
jó szakminiszter, a jövő fejlődő  kert-
jének gondos kertésze, eredményes 
egyengetője ? I,  L. 

Megjegyzések gazdasági 
állapotainkról. 

(Befejező  közlemény.)' 

Által ános a pasasz az iparosság 
körében is. Ha vau is egy-két ip«râg, 
ahoi még nem érezhető aunvira a mai 
helyzet kietlensége, a legtöbbnél az 
általános pangás jelei mutatkoznak. 
Iparunk teljes hanyátiága, iparosaink 
anyagi tönkremeBése csak rövid ídö 
kérdése, ha valami csoda nem történik, 
pedig tudvalevő dolog, hogy nem élünk 
a csodás véletlenek bizakodó korszaká-
ban. Az általános pénztelenség, az a&yg 
gok árának magassága, a forgalom 
hiánya s a vételkedvnek minimumra 
való redukáltsága mind-mind olyan té-
nyezők, melyek a végpusztulás csiráját 
hordják magukbtn. 

Nagyban hozzájáiul egyes ipar 
ágak improduktív tevékenységébe?, a 
gyakori vásárjárás, mert az utóbbi 
időkben a legtöbb vásárokat látogató, 
iparos még fuvarbérét  és kész kiadá-
sait sem kapta viasza s igy kiadásait 
vagyonából, illetvu adósságcfeiuálás-
ból fedezi. 

Nagy hibának tsrlom én továbbá 
a kontár iparosok gos'baméd mpgszft 
pnrodását. Ma már csaknem miadea 
község tele ven félig  képzett iparosok-
kal, kiknek legnagyobb része mezei 
munka idején kis gazdaságát műveli, 
a mezei munka szünetelése alkalmával 
pedig iparában tevékenykedik, selejte 
sebb munkát produkál, olcsóbban áru 
sit vfgy  dolgozik s ?gy mi sem terme 
szelesebb, mint hogy a kevés péazü vevő 
nesn vizsgálja a miuéséget, iaa a főelv 
olcsóbban vásárolni. 

Eltekintve azonban miEdezekíő), 
nagyban befolyásolja  az tizletteieoBéget 
az a körülmény, hogy sz ipari készit 
naéayek ára aránylsg magas, &zt leg 
több vevő uem tudja megfizetni  s mert 
meggyőződéssé erősbödött az ember 
sokaságban az az elv, hogy a kopott 
ság, a foltos  ruha nem szégyen, min 
denki csak a tizenkettedik órában 
szánja rá magát (hogy közöeségesen 
fejezzem  ki magamat) arra, hogy v-üa-
mit „akasszon" amgáuak. 

Iparosaink összességére még csak 
ezután következik a megpróbáltatások 
ideje s az általános tsyomor közepatte 

ők fogják  legjobban megérezni ez ál 
datlan közállapotok romboló tatását. 

A kereskedő élete sem rt legrézsá 
sabb Most, amikor a nagykereskeda-
lensaak akként kellett berendezkednie, 
hosiy csak fix  és előre történő fizetése 
ket vehet figyelembe,  vagy szigoru&c 
kimért rövid lejáratú és horribilis ka-
m&'okkel fűszerezett  hitelt nyújt, a 
soványabb erszénvü kereskedő élete 
merő aggodalom. Negy biba, hogy nagy 
bankjaink legtöbbje eredeti rendelíeté 
sével csaknem teljesen felhagyva,  a ko 
reskedeinsi áruk közvetítésére vetette 
magát. S mert főelv  a pénznek minél 
jövedelmezőbb gyümölcsöztetése, ter 
mészeíes. bogy esen elv nyomását a 
kisebb kereskedelem s igy összes-
ség nyögve érzi s kiiiönbea is az utóbbi 
időkben arra nem illetékesek is keres 
kedőtiek csapván föl,  a valódi keres 
kedelem nagyon is érzi a kontárok 
garázdálkodását. 

A l&kosság összességének megnyo-
morítója pedig a közterhek sokasága 
és tui nagy volta. Hiába hirdetik, hogy 
sdóiiík liberálisak, igaz: liberálisak, 
hiszen a liberális kormáüv jóindulata 
és apai gondoskodása folytán  keletkez-
tek, de »zok általában nincsenek arány-
ban a jövedelmek nagyságával. Ezek 
hez járul a sokféle  forsáju  és igen 
sokféle  alkalotspzülíe, más megadózta-
tás, amelyek legtöbbje neia éppen kény-
szeredő, de végeredményében mégis 
csak Kénytelenek vagyunk azt, bizonyos 
erkölcsi presszió folytáp,  vagy siás okok 
miatt hordozni- Hiszen két álternátíva 
áll előttünk, vagy hozzájáiulunk ezek-
hez a megterhsltetésekhez önkényt s 
szótaíacul s megyünk végzetünk felé 
fülturthatfttlanul,  vagy vonakodunk azo 
kat teljesíteni s akkor a vonakodás 
következményeit érezni fogjuk. 

A városok és községek adminiszt-
rációja ma olyan terheket ró az adó-
zókra, amiket elviselni a csodával ha-
táros s igazán köztudatba ment át a? a 
gondolat, bogy itt tönkre kell mennie 
minden szerényen és becsületesen tö-
rekvő exlszíaaciának, egyedül a sibe 
reké, a kspzsiké a azoké a jővő, kik 
nem törőd&ek senkivel és semmivel, sa-
ját kizárólagos anyagi érdekükön kívül. 

Kedvezőtlen motivu®ok a jövőt 
illetőleg ! Prd'g újra és nyomatékosan 
rá kell mutatsuíik arra, bogy az egyén 
tönkremenése visszatartbatlanul maga 
után vonja az állam romlását és anyagi 
csődjét is. 

Hioszük, bogy sz utolsó pillana 
tokban, amig mégsem késő, amikor még 
lehet a végromlás elkerülhetése céljá-
ból egy általános visszakozást resdezni, 
még sok megmenthető lesz, de hogy ez 
& kor ce érezze sz élet terhét egész 
nagyságában, az már alig-alig érhető el. 

V-ó. 

Az Erdélyi Cukorrépaterme-
lők Szövetsége ífeihivja  a termelő-
ket, hogy & szövetség által kiküldött 
(a gyárukkal kötendő) szerződéseket 
irják. alá és halBdéktalanul küldjék 
vissza, hogy azok az Erdélyi Gazda-
sági Egylethez beküldhetők legyenek. 

Uj postabélyegok. A buks resti 
központi posta gazgatoság elhatározta, 
hogy 7'50 és 10 kus levélbéíyegeket, 
továbbá külföldre  szóló 4 50 ieus le 
velező lapokat, hoz forgalomba. 

A közigazgatási reform. 
A liberális kormány, tudvalevőleg,, 

hosszabb idő óta készülődik a közigaz-
gatás uj törvénnyel *aió megreformá-
lására. Eunek dacára, a megjelent köz-
leményekből, a kormánjféifiui  nyilat-
kozatokból kivehetőíeg, ugy látszik, 
boşy a megállapodás a reformjavaslat 
több lényeges részletére még mindig 
nincs teljesen «eg. A napvüígra ke-
rült részietekből, s a kormány eddig 
megnyilvánult szelUiruéből szoabau jo-
gosan lehet következtetni, hogy o ja-
v&slat elvi megállapodásai, kidolgozott 
részletei sem készültek minden elfo-
gultság nélkül 

Igy nemrégiben egy román lop : az 
Adevesul foglalkozott  a kérdéssel. Köz-
tudomás — irja — hogy a kormány 
hirdeti, hogy ez a javaslat a közigaz-
gatás decentralizálását és a helyi önkor-
aaáíayzás.t akarja Biegvalósitasi. A tör-
vényjavaslatból snnyit csakugyan meg-
lehet, állítpitani, hogy a megyei és köz-
ségi tanácsok választás utján fognak 
megalakulni. Ezeket a nép választja, 
azotibau a megyei tanács einöke a pre-
fektua  lesz, a községi tanácsok elnö-
kt-i a községi jegyzők leszeek, a váro-
soké p?dsg a subprefektusok.  Ezek a 
kormánytól kapják megbízatásukat, te-
hát R szósz.oros érteimébea : a, kormány 
szolgálatában állanak. Ezeknek az el 
uököknek dftető  befolyásuk  lesz a kü-
lönféle  tanácsok megválasztásánál is, 
igy bizonyosra vehető, hogy a taná-
csok tagjai szintén a kormány expo-
nensei lesznek. Ha véletlenül olyanok 
is kerülnek a tanácsba, akik a kor-
mányra Eé?ve nemkívánatos elatsek, a 
prefektusnak,  Fubprefektû nak  és jegy-
zőknek számtalan eszköz áll rendelke-
zésükre, hogy ezeket eltávolítsák. 

A helyi önkormányzat kifejlődé-
sére az önrendelkezés jogát is bizto-
ttitani kellene. Ez azonban egészen 
hiányzik a javaslatból. 

Már ezek is igazolják, hogy a köz-
igazgatási reformtervezet  voltaképpen 
semmi modsrn, egészséges újítást nem 
fogisl  magában. — A népnek igazi befo-
lyása nem lesz a reform  következtében 
a helyi közigazgatás irányítására. 

Ugyanezt a benyomást erősiti meg 
az a beszélgetés is, melyet a Neamul 
Romsnesc tudósítója folytatott  Dimit-
riu volt belügyi államtitkárral, a köz-
igazgatási javaslat szeaátusi előadójá-
val. aki a reformra  nézve a követke-
zőket moidoita: 

— A törvényjavaslat bizonyos lé-
nyeges rendelkezéseire nézve még nin-
csen megállapodás. Románia uj, egy-
séges közigazgatása megalkotásáná1 

igen sok problémát kell szsm élőt*" 
tartanunk. Igy az is meggondolást ki-
van, bogy minő módon alkottassanak 
meg és hogyan működjenek a községi 
és törvényhatósági tanácsok. 

— Nagy fontossága  van különö-
sen annak, hegy a primárt kinevezzék-e 
vagy válasszák. Több központban, kü-
lönösen az uj tartományokban, ame-
lyekben a román elemek ellen elkese-
redett ellenséges politikát folytatnak  (?), 
a város vezetésében való teljas sza 
badság nyilvánvalóan beleütköznék az 
állami éidekekbe. Viszont a helyi jo-
goKnak túlságos megszigorítása se lenne 
hasznos. 

— Kívánjuk — folytatta  az elő-
adó — a tágkörü demokratikus elvek, 
a (itcentraiizáció, a községek és tör-
vényhatóságok autonómiájának érvé-
nyesülését. Sz,ükséges azonban, hogy a 
központi hatóságoknak megfelelő  ellen 
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őrzési  és  iiányitási  jogókat  biztosít-
sunk. Közelebbről megalakul a nagy 
közigazgatási bizottság, amely mugába 
foglalja  a szenátus szakosztályainak 
küldötteit, a kamara delegátusait s 
mindazokat, akik hivatva vannak, hogy 
támogassanak abban az esetben is, ha 
a miénktől eltérő politikai meggyőző-
déssel birnak. 

Bár más-más szempontokból, min-
denesetre az egész ország, igy annak 
kisebbségei is kíváncsian várják, mi 
fog  a gubóból kibontakozni, hogy fog 
kinézni a kormánynak ez a törvény-
javaslata, ha elkészül, s eljut a meg 
valósulás stádiumáig ? Félős, hogy a 
vitán felül  állóan jóhiszemű, hamisítat-
lan demokráciából ebben is csak annyi 
lesz, mint a kormány egyéb hasonló 
alkotásaiban. 

Köszönetnyilvánítás. 
Vannak a közéletnek olyan mun-

kásai, a kik a zajtalan, önzetlen mun-
kának a hívei, dolgoznak a közért ott 
és akkor, a mikor arról a nsgy kö 
zöoség semmit vagy csak slíec valamit 
tud ; hordják a szeretet és áldozatkész-
ség épületéhez a téglákat szüntelenül, 
de nemes cselekedetük boldog érzéséa 
kivül más jutalomban alig-alig része • 
sülnek. 

A Jótékony Níegyesüleinek leg 
utóbbi tisztújító közgyűlésén két ilyen 
derék munkás adta át helyét ujaknak, 
miután előzetesen kijelentették, hogy 
egészségi állapotuk meggyengülése 
miatt ujabb megválasztásukat nem fo-
gadhatnák el: özv. Kassay Eadréaé, ki 
egyfolytában  33 éven áí volt az egye-
sületnek fáradhatatlan  jegyzője és Biró 
Sándor koll. tanár, ki 17 évig töltötte 
be pénztárosi, titkár hiányáb&n pedig 
sokáig : a titkári tisztet is, példás lel 
kiismeretességgel és buzgalommal. 

Hogy mit köszönhet o két távozó 
tisztviselőjének az egyesület, s az a 
társadalom, a melyet az egyesületen 
keresztül szolgáltak, azt e pillanatban 
pontosan megmondani nem tudjuk. 
Sokat, igen sokat. Apró, jó cselekede 
tek csak együttesen éreztetik áldásos 
hatásukat az intézmény erősödésében. 
Az ő munkásságuk is rányomta bélye-
gét az egyesületre s annak egykori 
virágzása részben az ő fáradozásuk 
gyümölcse volt. 

Az egyesület a maga hálája jeléül 
jegyzőkönyvben örökítette meg hosszú 
időn keresztüli gazdag és önzatlen 
munkásságuk fölötti  elismerését és kö-
szönetét, s itt a nagy közösség előtt 
ÍB megismétli azt, azzal a hozzájuk in-
tézett kéréssel, hogy maradjanak meg 
továbbra is az egyesület lelkes bará-
tainak. (Cs.) 

H I R E Ka 
Február 7. 

Három zsúfolt  ház 
ugyanannak a darabnak (s már nem 
is valami szenzációsan uj darabnak) 
az előadásán emlékezetünk óta alig 
volt kicsiny városunkban, akár színé-
szek ittléte idején, akár műkedvelők 
szereplése alkalmával. S ez a 3 zsúfolt 
házat tevő közönség összejött seost 
legutóbb, az állandó pénzkrizis ide-
jén, panaszolva emlegetett szűkös nap 
jainkban. Kell-e valami hatásosabb és 
nyilvánvalóbb bizonyíték a rendezők — 
ezúttal: a filharmonikusok  — nép-
szerűsége mellett? 

Igen — ez a legutóbbi Gésák-
estéken most már kétségtelenné vált—: 
a Filharmonikus Társaság beérkezett, 
beérkezett a közönség szeretetébe, tár-
sadalmunk minden rétegének, cso-
portjának megértő érdeklődésébe. Amit 
évekkel ezelőtt sejtettünk, kifejeztünk: 
a minden politikától mentes ideális 
törekvés, müvészetszeretet, szorgalom 
célt ért, megtalálta a maga méltány-
lását, amint meg is kellett találnia. 

Ami magát, a most előadott 
Gésákat illeti, — ki viszonyaink fe-
lél csak valamennyire is tájékozott, 
el kell ismernie tekintélyes nagyságát, 
érdemes voltát annak a teljesítmény-
nek, amit a javarészben gyakorlatlan 
és kevésbbé iskolázott zeaei képes-
ségű műkedvelők betanítása, s azok-
kal egy jól pergő előadás létrehozása, 

jelent. Et érdembői mindenesetre a 
legtekintélyesebb rész Paltzer dr. kar-
mestert illeti meg, továbbá a játék-
rész fáradhatatlan,  hozzáértő betaní-
tóját és rendezőjét: Forró Gézánét, de 
teljes elismerés illeti egyenként magu 
kat a kedves operett szereplőit is. Igy 
Lukác^őy Elak drnéfc,  a ki csengő, is 
kolázott hangjával, gondos alakításával 
a fő  női szerepben az előadásnak köz-
pontja volt. Méltó versenytársai voltak: 
a mindig jól baváló, ügyesen játszó, 
kedvesen éneklő Árkálián Emma, Gzik-
mántori Józsefné,  a ki csengő hangja, 
énekszámainak élénk előadása mellett, 
játékában is színészi temperamentum 
nak bizonyult, Biró Ibolyka, s a kórus 
élén a szépen éneklő Lőrincz Teréz. 
Általában a kórus dicséretet érdemel, 
aránylag nehéz énekszámai precíz ének-
lése miatt. A férfiszereplók  élén Z. 
Sebess József,  elegáns megjelenésével, 
szép énekével, Szász József  rutinos 
játékával, Kovács I., Tamás E , Gaál 
Áron, Pakó M., s a többi nagyszámú 
szereplő is mind megérdemelte az elis 
merést. A szép díszletek H áz F. Rs-
Z8Ő kiváló tervezői ízlését, Voszka 
István dr. festői  ecsetét, fáradhatat-
ianságát dicsérik, s elismerés illeti 
pontos összjátékáért a zenekart is. 

A nagysikerű szombati első elő 
adást, Kóaya Jancsiék zenélésa mellett, 
vidám táncmulatság követte a hajnali 
órákig. Csütörtökön este padig a Bar 
kóczy-féle  étterembe jöttek össze va 
csorára a tagok, nmködők és pártolók 
egysránt, s mindazok, kik szeretik" 
a filharmonikusokat  I Nagyon eokaa 
voltak, s ki nem fogytak  az elnök, a 
népszerű „Pista bácsi", a karmester és 
mások üsiaepléRéből, felköszöotéséből. 
Jólesőeu hatott a keresztúri filharmo-
nikusok három taggal képviselt rész-
vétele, közüiük Lőrinczy Géza tanár 
mondott kedves és nagy figyelemmel 
fogadott  testvéri üdvözletet 1 

Menyasszonyomnak. 
(Bucaum T. A.-tói.) 

Az álmök, vágyak, szép remények 
Nálam már mind-mind véget értek . . . 
Nem álmodom, a vágy sem éget: 
— Már semmit... semmit sem remélek.... 

Örömöt a sziv — mondsza — lelhet, 
Ha Téged messze... más ölelget ? . . . 
Ha volt-vánkosa bus fejemnek: 
Karod másnak nyújt édes enyJiet. 

Kezembe', látod, újra toll van: 
E bucaudalt megírja tollam, 
8 aztán azt se tudod, hogy hol van 
Volt vőlegényed: — földön,  holdban ? . . . 

Előttem nem-ismert az átok: 
Teljes szivemből megbocsátok . . . 
Elhervadtak a szép virágok... 
Fájó szivemből vér szivárog.... 

8 bár íme: . . . itt a véeitélet, — 
Örökké szeret Jancsid Téged!,.. 
Kacagjon Had mindig az élet: 
— Az in szivem már fel  nem éled,... 

(1925. febr.  5.) Körtvélyfáy  János. 

Görgényi Károly dr. halála. 
Kőszéki és kézdivásárbelyi Görgényi 
Károly dr. orvos — a mint részvéttel 
értesülünk — január hó 29 ikéu, 74 
éves korában, Szolnokon, hosszas szen-
vedés után elhunyt, ó is egyike volt 
azoknak, akik néhány évval ezelőtt 
kitelepülve, már hanyatló életerejük-
kel nem tudrak sz uj környezetben 
meggyökerssedai. Korábban hosszú év-
tizedeken át városunkban éit, s mint 
körorvos és kezelőorvos leikismeretes-
ségénál, s alaposságánál fogva  volt is-
meretes és kedvelt egyéniség. Ezért 
halálhíre itt is bizonyára széles körök-
ben kelt őszinte részvétet. 

A régi fegyvertartási  enge-
délyek, vadász , fegyver-  és kutyajegyek 
érvényességét a íöldmiveléstt2yi minisz-
ter 7803—1925 számú rendeletével 
március hó l-ig ujabban is meghosz-
szabbitotta. 

Helyreigazítás. A Jótékony 
Nőegyesület uj tisztikarának a mult 
héten közölt névsorából 3 nagyfontos-
ságú név kimaradt: Révay Györgyné 
és Zárug Antalné úrnők választmányi 
tagok, Kováts István pedig vigalmi 
bizottsági tag lettek. E csupán a tu-
dósító tollhibájából eredő hiányosságot 
örömmel korrigáljuk, mivel mindhárom 
név alatt közéletünk fáradhatatlan, 
munkás tagjait ismerjük, kik bizonyára 
az egyesület érdekében is derék mun 
kát fognak  kifejteni. 

Eljegyzés. Erőss  Emmát  elje-
gyezte Michel  Blenche  Bukarestben. 

Statisztikai referenssé  n^ez- j 
ték ki vármegyénkhöz Josof  ja^os 
végzett joghallgatót. 

Halálozás. Kéesmárki  Lányi 
Imre  nyug. poBta főfelügyelő,  folyó  hó 
2-ikán, 68 éves korában, Felsőboldog 
falván,  hosszas betegeskedés után el 
halt. Az elhunyt egyik tipikus alakja 
volt a régi idők ama korrekt és mun-
kás tisztviselőinek, kik tekintélyes, 
szép állásukat példás tevékenységgel, 
szorgalommal vivták ki maguknak. 
Kiemelkedő egyénisége volt a várae 
gyénkbeli méhészetnek, s mint ilyen: 
éveken át elnöke a méhészegyesület 
cek. Nagykiterjedésű, tekintélyes ro-
konság gyászolja, nagy részvét mailett 
temették. 

Fábián  Jánosné  Fancsali Mária 
83 éves korában, városunkban, folyó 
hó 4 ikén elhalt. A szép kort ért meg-
boldogultat nagy részvét mellett te-
mették. 

Özv. Farkas  Istvánné  Dávid Róza 
városunkban, f.  hó 7 ikén, 86 éves ko 
rában elhunyt. Tametése 9-ikén d. u. 
4 érakor lesz, kiterjedt rokonság 
gyászolja. 

„A nők helyzete a társada-
lomban hajdan és most" cimen ak-
tuális és érdekes témáról fog  Gönczi 
Lajos nyug. koll. igazgató a ref.  egy-
ház mostasi, vasárnapi vallásos esté-
Iyéa felolvasni. 

A segesvári Kaszinó folyó  hó 
14-éa este Segesvárt a városi színház-
teremben fényes  estélyt rendez, ami-
kor is az ot'aai miikedvelők előadják 
a nálu&k is uagy sikert aratott Obsi-
tos cimü daljátéüot. Az estély érdekes 
ségét fokozza  az a körülmény, hogy 
a főszerepet  Bálint József  kiváló mü 
kedvelőnk és baritonistánk fogja  ját 
szani. Bálint József  a közelmúltban 
a Bábubolt cimü operettben és Her 
czeg: Költő és Halál c. darabjában 
elért nagy sikerével tetta nevét közis-
mertté és kedveltté a segesvári közön 
ség előtt. Jórészben ezért van az a 
nagy érdeklődés az Obsitos előadása 
iránt. 

Jogbizonytalanság a vidéki 
üzleteknél. Állítólag egy úgyneve-
zett egészségügyi bizottság intézkedé-
sére a vármegyében feltűnő  sok 
korcsmát és más üzlethelyiséget zá-
rattak be a csendőrökkel. Tették pedig 
ezt anélkül, hogy az engedélyt kiadó 
pénzttgyi és iparhatóságokat csak ér-
tesítették is volna, vagy bár az érde 
keltekkel, kiktől a megfelelő  adókat 
máris behajtották, legalább a bezára-
tás indokát közölték volna, vagy bár 
a bezárásra határidőt szabtak volna. 
Az ilyen statáriális eljárásnak jogta-
lanságát vitatni sem lehet, mert azt 
még abban az esetben sem lehet jog-
rendszerűnek tekinteni, ha a nyitva-
tartás valóban komoly közegészség-
ügyi követelményekbe ütköznék. Éppen 
ezért ezúton is felhívjuk  a vármegyei 
prefactus  ur figyelmét  mindezekre, 
azzal, hogy szíveskedjék ezt, az adózó 
polgárok érdekeit alapjában is veszé-
lyeztető jogbizonytalanságot sürgősen 
megszüntetni és annak a jövőre is 
elejét venni. 

Egy a sok közül. Kiváló pél-
dáját mutatta az akaraterőnek és a 
felfelé  törekvő szorgalomnak a máré-
falvi  harangozó, Kovács Dáaes „Az 
amerikás" c. népszínművével, melyet 
január 31-én sdtak Máréfalváss,  ugy a 
közönség, mint a szereplők részéről 
észlelhető nagy lelkesedés, felkaroló 
méltánylás mellett. „Nem fajult  el még 
a székely vér" — ime itt is egy ujabb 
bizonyítéka népünk őserejécek és 
életrevalóságának. A darab rendezése 
a szerző és a népszerű Mihály Ger-
gely kántor-tanító közreműködésével 
történt. A lelkes elismerést és tapso-
kat derekasan meg is érdemelték. 

Egyházi estély. A helybeli 
református  egyház február  8 án, va-
sárnap d. u 5 órakor, a ref.  kollé-
gium imaterméban vallásos estélyt 
tart. a következő érdekes műsorral: 
1. Gyülekezeti ének. 266. ének. 2. El-
nöki megnyitó. 3. B bliamagyarázat. 
4. Éiek: Bodrogi Balázs és Kerekes 
Árpád, kiséri Benkő József.  5. Sza-
val: B>rok Károly. 6. Felolvasást 
tert: Göoozi Lajos főgondi'ok.  7 Sza-
val : R<mainé Magyari Erzsébet. 8. 
Zene : Fiiharmoisikns Társaság. 9. Zár-

szó. Gyiílekezeti étiek: Áld meg Ur 
Isten a te népedet. — Belépés ingye-
nes. Kegyes adományok a terem költ-
ségeire és adóra köszönettől fogadtat-
nak. Rendezők: Vetési Imréaé, Ko-
vács Józsefné,  Kelemen Lina, Árkálián 
Emma. 

A Székely Dalegylet f.  hó 
elsején délután nagy lelkesedés és a 
tagok nagy számának részvétele mellett 
tartotta meg évi rendes közgyűlését. 
Az érdeklődés nagysága, a gyűlésen és 
az azt követő barátságos vacsorán el-
hangzott kijelentések tartalma, szelleme 
mind jogossá teszi azt a feltevést,  hogy 
a dalegyiet ismét egy ujabb fellendü-
lés korszaka előtt áll, olyan tevékeny-
séget indít, amaly őt a régi, nagyhírű 
korszakához méltó magasságba fogja 
felemelni.  Gönczy Gibor dr. egyleti el-
nök a gyűlést megnyitván, a különböző 
évi beszámolók, jelentések kerültek 
sorra, melyeket a gyűlés mind egyhan-
gúlag vett tudomásul, illetve fogadott 
el. A választáa soráu egyhangúlag meg-
választották elnökké: Gö»czy Gábor 
drt, ügyvezető elnökké: Benedek Géza 
drfc,  alelnökökké: Kabdebó Józsefet  és 
Bodrogi Balázst, karnaggyá : Kiss Ele-
ket, tiskárrá: Soó Gáspárt, pénzfárao-
kokká: id. Benedek Gázát és Keres-
tély Gyulát, eileoörré: Bálint Józsefet, 
gazdákká: id. Szübó Ödönt és Vares-
tói Istvánt, jagyzővé: Papp Esoilt, 
kottatáro.sokká: íaaecs Mihályt és Ve-
restói Ferencet, zászlótartóvá: C-?ik-
máatori Ottót. Választottak ezenkívül 
külön vigalmi bizottságot, választmányi 
és kültagokat. Ginczy Gábor dr. elnök 
a megválasztatásért köszönetet mondva, 
programiját reudkivül tartalmas és 
nagyhatású beszédban fajtette  ki. A dal 
kultuszát, fejlesztését  csak a becsüle-
tesség, erkölcsösség szellemében tartja 
lehetségesnek, encak & szellemnek ápo-
lására, összetartásra, szorgalomra buz-
dítja a tagokat s önmagának is min-
den erejét e cál szolgálatába kívánja 
állítani. Este a Bukarest szállodában, 
a tagok és hozzátartozóik s az elnök-
ség kedves figyelméből  meghívott ven-
dégek részvételével, sépas és igen ba-
rátságos hangul&tu bankett volt. Ezen, 
a királyi családot éltető bevezető fel-
köszöntő után, több, a dalegyletet és 
vezetőségét, a testvéregyleteket, és má-
sokat is éltető lelkes és részint kedé-
lyes felkőszöntő  hangzott el. Nagy ér-
deklődéssel találkozott a szegedi dal-
egyleteknek — id. Benedek Géza által 
ismertetett — együttes megkeresése, 
melyban Horváth József  dr. 20 éves 
karnagyi jubileumára hívják fel  a figyel-
met. Dalegyletünk régebbi kiváló kar-
nagya, aki kitelepülvén, időközben jogi 
doktorátust is szerzett, ugy látszik, uj 
helyzetében is megérdemelt, nagy nép-
szerűségnek örvend, ami jóleső érzés-
sel töltötte el volt régebbi dalosait is. 
Jubiláris meglepetés (diszokirat készít-
tetése) céljaira a jelenlevők öakénytes 
adakozással mindjárt szép összeget ad-
tak öasze, hogy az április 5-ikére ter-
vezett ünnepséget a dalegylet megem-
lékezése is kedvesebbé tegye. A kedé-
lyes estét több — KÍSB Elek vezetése 
alatt előadott — szép karénakszám is 
fűszerezte.  Bálint József.  Bodrogi Ba-
lázs. Bálint Ignác, Kiss István, Veres-
tói István, Kerekes Árpád pedig szóló-
énekeikkel gyönyörködtették a közön-
ségest. melyből később sokan táncra is 
perdültek. 

Ifjúsági  előadás. A Jótékony 
Nőegyesület a „Királykisasszony" elő-
adását február  9 ikéa (hétfőn)  d. u. 
fél  4 órai kezdettel, teljes műsorral és 
diszletezéssel, a Bukarest-szálló szín-
háztermében megismétli. A belépti-dij 
számozatlan ülőhelyekre felnőtteknek 
20 leu, tanulóknak 5 leu lesz. 

Nagyszabásúnak Ígérkezik 
a Polgári önképző Egyesület jelmezes 
filléresíélye,  mely f.  hó 21 én, farsang 
utolsó szombatján a Bukarest szálló 
színháztermében lesz. A rendezőség min-
dent elkövet, hogy az estély sikerét 
biztosítsa. Lesz tombola, konfetti,  szer-
pentin és világposta stb. A legszebb 
és logcsunyább maszk értékes jutalom-
tárgyat fog  kapni. A rendőrség szigo 
ruan fel  fog  ügyelni arra, nehogy az 
álarc leple alatt illetéktelenek is eset-
leg megjelenjenek a mulatságon, s mi-
után a fillérestélyekre  kibocsátott név-
re szóló meghívók az estélyre is ér-
véuynyel birnak, különösen ismeretlen 
maszkáktól a meghívó előmutatását is 
kérni fogja,  hogy igy eleje vétessék 
mindea kellemetlenségnek és az estély 



nívóját atiodea tekiutetbe|r biztosítsa, 
megóvja. Az előjelebből ítélve, a jel-
mezes fillérestély  egyike lesz áz idei 
farsang  legsikerültebb mulatságainak. 

A Tul a nagy Krivánon elő 
adására készül a ÖAéiiaiy Dalegyleí. A 
szereposztás mo3t folyik. 

Meghatóan kedves kis ün-
nepély Keretében búcsúztatta a haiy-
bsii rom. kath. népszövetség ifju9ági 
tagozata folyó  hó 1 éa este azokat az 
ifjakat,  akikoek katonáknak kellett 
bevonulniok. A bucsuestélyre igen szép 
számú közönség gyűlt össze a róm 
kath. főgimnázium  tornacsarnokába. 
Az ünnepélyt Tamás Albert elnök nyi-
totta meg, rámutatva a népszövetség 
ama szép törekvésére, amely tagjai 
anyagi és lelki ügyeinek szolgálását 
tűzte ki főfeladatának.  Biró Lajos ke-
rületi titkár a székelység fiainak  kiváló 
katonai erényeiről beszélt, lelkesen és 
az őt jellemző: tartalmas komolyság-
gal. Buzdította a bevonuló ifjakat,  hogy 
legyenek engedelmes elöljáróikat és 
föllfebbvalóikat  tisztelő katonák ; soha 
egy percig se faiedkezzeaek  ®eg val-
lási kötelmeikről, kerüljék a rosez 
társaságokat, tartózkodjanak az alko-
holtól és mindenféle  kicsapoagásiól, 
bogy ép íesttal, fp  lélekkel, tis/.ta 
vérrel térhessenek majd viasza ottho 
tsufeba  szolgálati idejük letelte után. 
Sarosv Károly egy pjétikusau szt'p, 
katonai tárgju novelláját, olvasta fal  a. 
boszniai ok upííció idejéből, általános 
figyelem  mellett, sűrű tapsokat aratva. 
A műsort ezetskivül ;zene és szavalati 
számok is élénkítették Az ifjúsági 
zenekar nahány szép zeneszámot ját 
szőtt; Székely Vilma és Mihály Lajos 
pedig bedvesen szavaltak. A záróbe-
szédet Pál Istvâu preiâtui, a nípizö 
vétség íb. elaöka moadotta. Mint, lel-
kipásztor szólott a bevonuló ifjakhoz, 
lelkükre kötve, hogy a templomot soisa 
el ne kerüljék, éljenek a vallás tani 
tásai szerint, bogy iey tisztességes vi 
seietükke! kiérdemeljék elöljáróik sze-
retetét s megőrizzék testi és lelki ép 
ségüket, hogy aztán saját fajuknak  is 
hasznára lehessenek. A tanulságos és 
bizonyára sok lelki haszonnal járó ün-
nepség rendezésében és az ifjúság  ösz-
szehozásában C.illag László fejtett  ki 
élénk tevékenységet. 

Az unitáriusok egyhási es-
tély e f.  hó 15-én d. u. 5 órától kez-
dődőleg tartatik meg a helybeli ref. 
kollégium imatermében. Miisor: 1. Gyü-
lekezeti ének: „Menyben lakó..." 2. 
M gayitó beszéd: Bslöny Vilmos. 3. 
Szaval: Barra Andorné. 4. É >ekel: 
Bálint Igcác, zongorán kiséri: Göllner 
Béla. 5. Zongorán játszanak: Kóréh 
Rózsika és Ébert Hajnalka. 6. Versei-
ből fslolvab:  Tomoa Liszló. 7. Hege 
düszóló : Halá-z Róbert. 8. Éuekel: 
Varró Vilma. 9 Felolvasást tart: Győrfy 
István. 10. Szaval Szabó Gyula. 11. 
Éaek: Az unitárius polg. isk. növen-
dékek énekkara. 12. Zárszó: Bölöny 
Vilmos. Rendezők : Györty Islvánné, 
Ébert Andrásáé, Barthalia Erzsike és 
Pap Eszti. 

A „Vasárnapi Újság" kettős szá-
mot ad ezen a héten, mely bő és változatos 
képanyagával és pompás szórakoztató olvasni 
valóival kétszeresen rászolgál a közönség ér-
deklődésére. Képekben mutatja be a most le-
zajlott kalotaszegi gyűlés újonnan választott 
elnökségét, az Erdélynek, mostanában bemu-
tatkozott 12 éves csodagordoukását, a kis Ma-
hula Tibort, Jókai Mór negyven évvel ezelőtti 
tordai fogadtatásának  képes emlékeit, a Tatra 
BpörtéletéLek és a nagyszalontai farsangnak 
néhány sikerült felvételeit.  Közli továbbá a 
kolozsvári színtársulat diadalmas bukaresti 
vendégszereplöineK csoportképét s még számos 
érdekes szinházi aktualitást. A szövegrészben 
a két regény mellett pompás novellák és ver-
sek, s a rendesnél jóval bővebb rovatok köz-
leményei nyújtanak élvezetes olvasmányokat 
a közönségnek. A kettős szám is a rendes 18 
leus árban kapható minden elárusítónál 

A legnagyobb buzgalommal 
folysats  a próbák Gutbi RÍKOSI: A 
sasok czimü vígjátékából, mely egyike 
a legjobbaknak azok közül, melyeket 
műkedvelők nálunk előadtak. Az asz-
talos-, lakatos és építőiparosok egyesü-
letének vezetősége minden lehetőt el-
követ, hogy a február  14-ibi előadás-
sal mteél kellemesebb és maradandóbb 
emlékezetű estét szerezzen azoknak, 
kik megjelenésükkel ugy erkölcsileg, 
mint anyagilag hozzájárulnak a kezdő 
egyesület megerősödéséhez. A rendező 
ség igyekezetét mi sem bizonyítja job 
ban, mint a darab, melyet szinre boz 
iiak, valamint a mérsékelt, helyárak. 

x Eladó teljesen jó karban lévő 
Exelsíor gyors sokszorosító gép. Meg-
tekinthető Soha Aladár papirüzletében 
Odorheiu. 

A Fernengel-féle  fürdőt,  mely 
a tél elején öetenkint néhány napon át 
használható volt, tulajdonosa az uj év-
ben, a fürdödijak  maximálása miatt be-
zárta. Minthogy a fürdő  egy váron kö-
zönsége által neheze» nélkülözhető, ér-
demesnek tartottuk ez üpybau érdek-
lődni. A tulajdonos k'jelentése szerint, 
kénytelen volt a fürdőt  bezárni, mert 
azt a 20 és 25 leura maximált dijak-
ból, a különösen télen magasra emel-
kedett költségek mellett lehetetlen üzem-
ben tartani, ő maga, 26 és 30 leus di 
jak engedélyezését kérte, amelyek mi-
nimális összegek ahhoz, hogy a fürdő 
fenntartási  költségeit viselni tudja. A 
fürdő  még igy is a legolcsóbb lenne 
égés? Erdélyben, mert pl. a közeli Se 
geaváron a fürdő  30 és 36 leus dijak 
mellett dolgozik, holott oít vezeték van, 
mig itt gőzerővel kell a vizes felszi-
vattyuzoi; S^ebenben és Brassóban pe-
dig ennél ia magasabb: 38 é3 40 leu* 
dijak vannak érvéoyben. Uj ibban, amint 
halljuk, a várraegya prefac^usa  érdek-
lődik a dolog iránt, arra törekedyéu, 
hogv a tanács által maximált dijak 
módosításává!, a tulajdonosnak a fürdő 
megnyitása és fénutartása  lehetségessé 
tétessék. A méltányos megoldás meg-
találása mindenesetre érdeke a közös-
ségnek is. 

TJjra keresztelik a községe-
ket. A belügyminiszter taemrég kör-
rendeletet adott ki az összes prefec 
tusokhoz, amelyben utasítja őket a 
megyéjük területén levő községek ne-
veinek rendezésére. A rendelet el 
mondja, hogy az egyesítés után a köz 
ségeket hevenyében keresztelték el, 
nem voltak figyelemmel  sem törté-
nelmi vonatkozásokra, sem bizonyos 
népies momentumokra s a jelenlegi 
elnevezés több helyen zavarokra ad 
okot. A miniszter azt kívánja, hogy a 
helységneveket a képviselőtestületek 
vizsgálják felül  s tegyenek javaslatot 
az uj elnevezésekre vonatkozólag. Ér-
dekes a rendeletnek az a része, 
amelyben a miniszter azt mondja, 
hogy magyar többségű községben, ti 
helység neve lehet magyar s niecs 
akadálya annak, hogy helyenkint visz -
szaállitsák a régi magyar község-
neveket. 

x Eladó birtok. Szatsnármegyé-
ben, közvetlen Bikszád gyógy fürdő(vasut 
és müut) mellett eladó  egy teljesen sík 
fekvésű  100 holdas  tagos birtok,  mely 
felerészben  príma kaszáló és legelőből, 
felerészben  pedig szántóból áll. A bir-
tokon vau 30 drb. marhára istálló, két 
család számára lakóház és 250 drb. 
nemes fajalmafa,  mely utóbb két vago» 
termést adott. A nagyón látogatott 
fürdő  közelsége tehenészet és kertészet 
szempontjából, a kitűnő levegő és víz 
pedig egészségi szempontból a birtokot 
kiválóan értékessé teszi. Eladási ár: 
fél  millió  leu.  Fizetési feltételek  elő 
nyösek, amennyiben tetemes régi ko 
rona olcsó bekebelezett teher a birtok-
kal átvehető. Eladja:  Molnár  Imre 
várm. gazd. egyleti titkár Satu  Mare 
(Szatmár). 

KÖZGAZDASÁG. 

Hányszor mondottuk és mégis hiába, 
hogy juhtartó gazdáink juhaikat a mé 
tely ellen gyógykezeljék. Most megint 
egy keserves tapasztalattal lettek gaz-
dagabbak — juhaik rakásra hullanak. 
Volt, aki megkísérelte a gyógykezelést, 
adván egy-egy juhnak egy gramm Dys-
tolt, vagy más szert 8 természetes 
hogy a seer csekélységénél fogva  nem 
ha&znált s igy a gyógyszert ítélte haszna-
vehetetlennek, pedig a gazda saját fu-
karsága oka kárának. Még most is sok 
veszendő volna megmenthető, ha rajta 
kapva a gazda gytgykezeli állatát, de 
ne ígérgetéssel 8 ne egyharmad, egy-
negyed, hanem egész adag gyógyszer 
rel, mert ha elvonja a kellő gyógyszert, 
csakis egy teljesen hasznos szer ha-
szoníalanságáról szerezhet kellemetlen 

meggyőződést. Mi sem természetesebb, 
hogy a méreg sao» hilálos kis mennyi-
8é«b3n s a" gyógyszer sem használ, ha 
nincs besdva kellő adagolásban. Ugy 
látszik, ugy vagyunk ezzel ia, mint az 
egyszeri ember lova abrakolásával, azt-
bsvén, elé?, ha az íiras abrakos tarisz 
nyát 'ova fejébe  húzza. 

Nigyoa helyén való lenne, ha né-
pünk céltudatos gazdasági politikát kez-
dess üzoi, mert eddigi vergődése csak 
sajnálatra méltó s elmaradottsága foly-
tán előállott helyzete az indulás a vég-
romlás felé.  Nigy baj az, hogy egyes 
hatalmasságok a nép esetleges gazda-
sági megmozdulásában is azt a bizo-
nyos falra  festett  mumust: az irreden 
tizmust látják 8 ahelyett, hogy ma-
gasabb érdekből is a gazdasági meg 
mozdulást segítenék, hatalmi szavukkal 
elnémítják azt. Kár . . . itt csak akkor 
les?, élet és akkor nem lesz nyomorú 
ság ha népünk szakítva eddigi raara 
d ságával, a megváltozott életviszonyok 
közt faltalálja  magát s oly gazdasági 
tevékeaységet fejthet  ki, mely módot 
nyújt neki arra, hogy az élet jelenlegi 
ezer kővetQlmárjyéűek, anyagi megráz-
kódtatás nélkül eleget tehessen. Kol 
dússá lehet egy népet, egy országot ia 
tesoi, ez nem is olyan nagy művészet, 
de egy koldus népei, egy anyagilag 
töakrement országot újra lábra állítani 
— ez már művészet. 

Piaci árak: buza 180—200, rozs 
140-150 árpa 135-145, zab 56-62. 
tengeri 82—86, burgonya 24—28 leu 
vékáskint. 

Az Udvarhelyen tartott pótvásáron 
alig volt valami forgalom.  Kereskedő 
ce® létében csak holmi csere bere vá-
sár fejlődött  ki, az árak niuc3euek 
arányban a mai általásos drágasággal. 

(V-d.) 

Közgyűlési meghívó. Az Ud-
varhelymegyei Takarékpénztár rt. 1925. feb 
ruár 28 án délután 6 órakor Odorheiu Székely-
udvarhelyt hivatalos helyiségében tartja 43. 
rendes közgyűlését A közgyűlés tárgysorozata 
a következő: I. Az igazgatóság éi felügyelő-
bizottság jelentése, a mérleg megállapítása s a 
nyereség felosztása  iránti határozathozatal. 2 
Az igazgatóságnak és felügyelőbizottságnak 
felmentése  3 Választások az alapszabályok 
19 és 32 SS értelmében. Azon t. részvénye-
sek, kik a közgyűlésen résztvenni óhajtanak, 
szíveskedjenek részvényeiket az alapszabályok 
10 S a értelmében legkésőbb a közgyűlés tar-
tását megelőző nap délutáni 5 órájáig az Ud-
varhelymegyei Takarékpénztár rt-nál, Odor-
heiu, vagy a Kolozsvári Takarékpénztár és 
Hitelbank rt-nál, Ciuj, elismervény ellenében 
letenni. Az évi máríeg és zárszámadások az 
intézet helyiségében közszemlére vannak ki-
téve. Az Igazgatóság. 

A kisebbségek 
minden ügyének leghathatósabb 

támogatója a maga 
nagy 

nyilvánosságával Erdély és a Bánát 
legismertebb és legolvasottabb 

lapja 
a gyors hírszolgálata és tartal-

mas cikkei által népszerű 

KELETI ÚJSÁG. 
16 oldal. 12 oldal. 

Kiadó: a Könyvnyomda Résgvényt&rgaü&g 
Odorheiu (Székelyudvwhely) 

Eladó a Bul. Rgale Ferdinánd 
(Kossuth utca) 101 sz. alatt levő 

ház kerttel. Értekezni lehet ugyanott. 

Eladó emeletes kőház 
Szombatfalván  Farczádi utca és Orbán 
Balázs utca sarkán. Van benne két 
iakás, üzlethelyiség, istálló és minden 
mellékhelyiség. Az üzlet és éhez járó 
lakás azonnal átvehető. Értekezni 
lehet: Dr. Baczó Albert ügyvédnél a 

városházán. 

H a l i é ! 
Jókarban levő 4 kövü vizi 
malom kiadó. 1925, március 
elsejéa átvehető. Értekezni 
leliet a malom tulajdonosnál 
Mugheni-Bögöz. Fekete Lajos. 

Invitare. 
Rafinăria  şi Intrepozitul liber al Fabri-
canţilor de Spirt din jud Odorheiu 

Societate Anon. Odorheiu 
: îavită pe acţionarii la : 

adunarea 
generală ordinară 

pentru anul de gestiune 1924, care 
fă  va ţ ne în ziua de 8 Martie  1925 
la ora 11 a. m. în cancelarea firmei: 

Program: 
1. Raportul consiliului de admi-

nistraţie şi Comitetului de Supra-
veghiere Constatarea bilanţului. Hotă-
rire în privinţi împărţirea profisului. 
Absolvare. 

2. Eventuale propuneri. 
Acţionarii pot inspseta bilanţul 

în cancelaria Societatei. 
Odorheiu la 7 Favruarie 1925. 

Direcţiunea. 

Paplan-varrást 
a legmodernebb mintával darabonként 

vállalok 120 leuért. 
Szabó Gyula kárpitos 
Str. Priccipesa Eusabs^a (Bnhlau-u.) 

Regatul România. 
No. 18—1925. 
Executor judecătoresc Odorhöiu-sácuesc 

Publicaţie de licitaţie. 
Subsemnatul executor a judecă-

toriei de ocol Odorheiu îa senzul § Ini 
102 da lega LX. din aaul 1881 prim 
aceasta publică că în urma dtcisiului 
din anui de sub G. 3060—924 al jude-
cătoriei de ocol din Odorheiu efectu-
mdu Be îa Feliceni 10/XII—924 pentru 
suma de 4800 Lei şi acc execuţiu-
nea de escontentare în favorul  Sin-
bovits Géza reprezentat advocatul Dr. 
Kassay F. István mişcătoarele cup-
rinse cu aceasta ocaziuoe şi preţuite 
4000 Lei şi anume Maşină de cusut 
se vor vinde prin licitaţie publică. 

Deci în urma declsiului de sub 
No. Gr. 3858—924 a judecătoriei de ocol 
Odorheiu pentru incassarea prescuriu-
nei de 4800 L?u capital şi acc. 
stabilite până astăzi să decide terminul 
de licitaţie pe ziua de 21 F e v r n * 
arie 1925 la orele 9 a. m. în Feli-
ceni la faţa  locului şi la aceea cum-
părători, se înainte cu aceea obser-
vare, că mişcătoarele din sus îa sen-
zul Art. de lege LX. din anul 1881 
§ ul 107, 108 din partea celui mai 
sus, acestea mişcătoare ee vor vinde 
şi sub preţul estimat. 

Odorheiu, la 6/II. 1925. 
Nagy executor. 

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

Reg. Ferdinánd 60 Bzám alatt. 

K A V A I H I K i k 

1VCICIII» gyümölcsoltványt, tea-
rózsát venni akarnak és kik gyümölcs-
fáikat  javíttatni, tisztíttatni, metszetni 
kívánják, jelentsék nekem szóban, vagy 
Írásban: Bftgözi  Demeter Domokos 
írónak. Mugeai, jud. Odorheiu. — 
Minél több a megrendelő, annál Ol-
csóbb minden I 

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

a kiadóban. 

E ladó egy három s.obás lakáshoz 
való faanyag,  késien kifaragva, 

ablakokkal, ajtókkal együtt Str. Gene-
ral Mosoiu (Ktiküllő u.) 12. sz. alatt. 
Értekem lehet ugyanabban az utcá-
ban 27 szám alatt. 

E ladom, vagy egy megfelelővel  el-
cserélem Str. Regele Cirol (Orbán 

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

J ö n a L U T H E R - s ö r ! 



Vdrság község elöljáróságától. 
No. 43-925 not. 

Árlejtési hirdetmény. 
Vă>şjg (Varság) községben az 

újonnan épitet; isl-oMpüiethaz szíik 
ségas asztalos munkálatok a köz-̂ g-
házáaál 1925 március 1 én  d.  u. 3 
érskor tariandó nyilvános szóbeli ár 
lejtésen ki fognak  adstui. 

Bánatpénz az ajáuláti öiszeg 

Árlejtési feltételek  a vărşagi 
jegyzői irodában megtekinthetők. 

A községi elöljáróság. 
Vărşîg, la 25 lm, 1925. 

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

No. 759-2924. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Priaăriilâ comunelor Diia-secu 

iască, Bădeni, şi Iahiu aduc la cunoş 
ticţa publică ca drepturile de vânat 
de pe teritoriile comunelor se vor di 
în arândă prin licitaţie publică pa 10 
ani, cari liciteţiuni se vor ţu: 

îa comuna Daia secuiască la 15 
Fevruarie 1925 d. îb. la 2 o. 

în cornusa I hiu la 15 Fevruarie 
1925 a. m. la 10 o. 

îa corouaa Bădeni la 16 Fevru-
arie 1925 a. m. la 8 o. 

Prt-ţul strigare îu Daia secuiască 
Len 500, îa Bădeni Leu 450, îa Ighiu 
Leu 400. Coiid'ţiu&iie celelalte suat 
de cuprinse îu iegea vânatului. 

Árverési hirdetmény. 
Daia-stculattă, Bădsni és Ighiu 

községek előljárÓB&güi ezennel közhírré 
teszik, hogy a községeik vadászterü-
letén a vadászati jog nyilvános árve-
résen 10 évre haszonbérbe adatik. 

Az árverések tartatnak: 
Daia-seculască községben 1925 

febiuár  15 é« d. u 2 ósa^or, 
Ighiu községben '1925 február 

15 én d. e. 10 órakor, 
Bădtnl községben 1925 február 

16 án d. e. 8 órakor. 
Kikiáltási árak: Daia-secuiască 

községben 500 leu, Bădeni-bea 450 
leu, Ighiu bau 400 ku. 

Egyéb feltételek  a vadászati tör-
vénybeu. 

Daia-secuiafccă,  la 6 Favr. 1925, 
Lázár cotar cerc. 

Vendéglőmet 
áthelyeztem Bul. Regele Ferdinánd 
(Kossuth u.) 55 sz. alá, hol hideg és 
meleg ételek, kitűnő borok, sör, likö-
rök stb. állanak a t. közönség rendel-
kezésére. Társasvacsorákat, valamint 
heti, vagy havi kosztot is adok. — 

Szives pártfogást  kér, tisztelettel : 

Márlos Dezsőné (Mely Erzsétet). 
No. 19-925. 

Hirdetmény. 
Közhírré tesszük, hogy Petca 

(Petek) község korcsmaholyisége 1925 
február  15-én d. u. 2 órakor újólag 
bérbe log adatni a legtöbbet Ígérő-
nek, egymást követő 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 jasuár 14 én. 
J6zsa Pál 

k. jegyző. -
Sándor Albert 

k. bíró. 
Cereţi pretutindeni renumitul. 

Ceai Englezesc 
Horniman 

Reprezentant şi Depozitar general 
Societatea Anonimă 

OTTO & ALFRÉD HERZOG 
Bucuri şti Calea Văcăreşti 4. 

19—1925 ügysz&m. 

Árverési hirdetmény, 
Alulírott királyi közjegyző Fritd 

Gábor cristurul făcuesci  lakon keres 
kedő, eladó kérelmére Maodel & Gibe!, 
fârgu  mutăş* kereskedő c?g késedel-
mes vevő veszélyére és terhére a ke-
reskedelmi törvény 347 § a alapjáu a 
vétel tárgyát képező 5000 kilogramm 
gszalt (füstöd)  szilvára, f«nt,  nevezett 
eladó követelése és járulékai kielégi 
tése céljából megtpreaudó árverésnek 
az éa közbeojöttöm mellett leendő 
foganatosítására  határnapul Cristurul 
făcuoscen  (Székelykerê zturoo) Strada 
Ceche Şti No. 330 az 1 9 2 5 é v i f eb-
ruár hó 11-ik napjának délutáiii 2 
óráját tüzöoa ki. 

Kikiáltási ár 155000 Jeu, EZOD-
ban hz írvarés alá kerülő áru a ki 
• üzöit határnapon a kikiáltási áron 
alól )s ei fog  adatni. 

Árverezci szándékozók kötelesek 
a kikiáltási ár 10° 0 át, készpénzbe» 
kezeimhez báoaípéezüi letenni és az 
árverébi feltételeket  aláírni Árverési 
vevő köteles bánatpénzét a vételárra 
nyomban kiegészíteni, az- árverési 
illetéket viselni és a megvett árur, 
azonnal átvenni. 

Ha árverési vevő a vételárat 
nyomban le nem fizetné,  bánatpénze 
elvesztésa mellett, veszélyére és költ-
ségére nyomban uj árverés fog  meg-
tartatni. 

Érdeklődők az árverést megelőző 
napokban délután 5 és 6 cra közt 
közbejöttöm üeeliett az árut usy minő-
ségileg, mint mennyiségileg meg 
tekinthetik. 

Cristur, 1925 február  hó 4-én. 
Dr. Géza Gergely 

bír. közjegyző. 
komán és francia  órákat bd liceulista. 
t Cim a kiadóhivatalban. 

Regatul Roaâuia. 
No. 58-925. 

Executor jud. Odorheiu kăcuesc. 

Publicaţie de licitaţie. 
Subsemnatul txecuíor a judecă-

toriei de ocol Odorheiu îu seazui § lui 
102 de lege LX. din anul 1881 prin 
aceasta publică că îa urma, dtcisuiui 
din anul de tub C. 1910—923 al iu 
decâtoriei de ocol din Odorheiu efec 
tuindu-se în Odorheiu 28/VIII—924 
peni.ru suma da 3000 lei şi acc. exa-
cû uaea. de etconteatare îa favorul 
cassa páitrare din Cristur reprezentat 
advocatul Dr. Goaaoes Jácos m'şiă 
toarele cuprinse cu ecaasta ocaz uu-
şi prt-tuiîe 16100 lei şi anume Mo 
bile casnice sa vor vinde prin lici 
ttţie publică, 

Deci în urma decisului de sub 
No. G. 3873-924 a! judecătoriei de 
ocol Odorheiu pentru incas3s»re& pres 
curiunei da 3000 lei cspital şi acc. 
stabilite pâtă as!ăzi tă dec da terai-
nul da liciţi ţ;e pa ziua de 14 Fevru-
arie 1925 la orele 9 a. m. îo 
Odorheiu Str. Niculai Viteazul Nr. 14 
la fa  ţa locului şi la aceea cumpă 
îătorii, se îaainte cu aceea obser-
vare, că mişcătosrele din sus ÍÜ 
senzul art. de lege LX. din anul 
1881 § ul 107, 108 din partea celui 
mai sus aaestea mişcătoare se vor 
vinde şi sub preta' estimat. 

Odorheiu, la 3/II. 1925. 
Jîagy fxccutor. 

No. G. 1792—924 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul delegatul judecăto-

resc aduc la cuooşfcittâ  publică, ca 
lucrurile următoare s. a. 1 cal, 1 ham, 
1 căcut» şi 4 buc. piele de viţol, care 
sau preţuit îa 3500 lei îa favorea  Iui 
Nagy Péter repr. prin advocatul Dr 
Fodor Boldizsár din Cri3'ur pentru 
2000 iei capital şi 287 lei 50 bani 
statorite până acum, se vor vinde 
prin licitaţiuue fixate  pe 16 Fevru-
arie 1925 la orele  3 d,  m. în  comuna 
Grislur  pe locuinţa  urmăritului. 

Cristur, la 29 Ianuarie 1925. 
Andrei Lőrinczy 

delegatul jud. 

Eladó 1 
Az összes buforraktáram  kész 
letét mélyen leszállított árakon 
kiárusítom, ahol a legmodernebb 

h á l ó - é s e b é c l i e -
s gsritittsrák s 

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

Megrendeléseket bármily kivitelben 
elvállalok: 

Báláig- KéreSy yféda 
kész I utorraimra 

Odorheiu, Bul. Reg, Ferdinánd 27. 

ZÖRMÉT 
FEST, 

GÁLIÉRT 
MOS 

kelmefestő  és vegytisztitó 
ODORHEIU. 

A teázó közönség 
figyelmébe! 

Milüer-féle keksz-piskóta, tea-
sütemény, Hsrímnans tea és más 
jó fajta teák, görci gesztenye, 
maroni, narancs és egyéb cse-
megeáru; mindennap friss teavaj 

kapható 

fllrseh I g n á c é 
fűszer-  és csemege kereskedésében. 

V m i t é ű legszebben fest, tisz-
fit a „MIJTAir 

gSztuoső-itlzet C£t|J. jíelybeli gyűjtő-
telep :5zenlfoVits ntöda pegrö Butánál. 

£ ^ H d § I f c ' S s 
Tisztelettel értesítem a 
n. ó. közönséget, hogy 

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

újabb divat szerint készülnek. 
Szives pártfogást  kér továbbra j»: 

Dolli Kmíélpé nöi szabó 

Str. M m Jancsi iím~ 
utca) 15 €s 17 sz. alatti Hét házas 
bíltefeif  szabaőHI|bó'l nyilvános ár-
Erisen eîadafilţ.  ArVerís ideĵ  1925 
február  Ito 15;la ú. e. 11 óraKor 
a hslysiinesi. Árferési  fdtsteleK  ncg-
teHinthetőH Dr. Váré Is Jr. Hálmáti 

ugyiíidê  irodájáíiait. 

Értesítem a t. helybeli és vidéki kö-
zönséget, hogy 

lakatos műhelyemet 
vasesztfrga-paddal,  autogén hegesztésre 
kibővitetttm. Vállalok: motor- , c s é p l ő -
g é p javítást , v a s k a p u , ker í t é s rá-
c sokat , ia icaréktüzhe iyeket bármi-
lyen kivitelben. Elvállalom továbbá kúiak, 
szivattyúk és g é p e k javítását, v ízve-

z e t é k e k berendezését. 

E ladó : egy cséplő,"arnitura, u. m.: 4—5 
HP. benzinmotor, 60 m/m fogasrendszerü 
kettős tisztító cséplő, üzsmképes. 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 állitható talplemezzel, 
1 drb csapágy 80 m/m állitható bakkal, 
2 drb 30 collos malomkő 16 coll vastag, 
1 pár 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: 

KelemenlLajos 
lakatos-, gépjavitó-műhely 

ODORHEIU, Str. P. Mircea 1 6 - 2 0 . 

Tanit gye 1 m é b e! 
Megjelent i 

Románia, Európa, Ázsia, Afrika, 
Észak- és Dél-Amerika, Ausztrália 

iskolai nagy fali  térképe, 
L«2fciyt?knek  beszerzése — a már elavult térképek helyeit — kötelező. 

Saját érdekében kérem, hogy szükségletét, mig készletem 
tart, sürgősen szerezze be, annál ia inkább, mert a térképak a 
nagy kereslet folytán  már a kiadónál is aüg kaphatók. 

Teljes tisztelettel: 
Z. SZÉKELY J Á N O S könyvkereskedése Odorheiu. 

- -- -- -- - - - »» - • - - - - • •• - * ' - » » . . ' ' • ' r« n F» rí ' ' " »» n r% FI r*—p * , ţ 7 y-j r 1 ţ-^ f 

D á l f l u  cipöraktára Odorheiu Strada Horia (volt Kornis-u.) 
r d B I I Jr 27 szám alatt, hol 

c i p o s z î x k r s e g l e t e t 
bárki legolcsóbban beszerezheti. Gyermekcipő 100, nöi 400, 

férfi  450 íeutől feljebb. 

Megérkeztek a kész férfi-  és fiu-ruhák.  Nagy választékban és n n / v v A D l | Q 
rendkívül olcsó árak mellett hozom eladásba :SZENKOVITS utóda I ^ C g l U U C I f l t 


