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Jókai Mór 
a székelyekről. 

Február 18.-án száz esztendeje 
annak, hogy Jókai Mór, a nagy mese-
mondó, aki nemcsak a magyar fajnak 
büszkesége, de a világirodalomnak is 
egyik disze, megszületett. Az évfordu-
ló alkalmából míudaaűU kigyúlnak 
a kegyeletes megemlékezésnek lángjai, 
ahol csak értékelni tudják a magyar 
mesevilág nagy fejedelmének  párját, rit-
kító bámulatos irodalmi tevékenységét. 

A nagy szellemeket, akik az em-
beriség közö* kulturkincsét gazdagítot-
ták, mindenütt ünneplés illeti »eg, 
fajra,  felekezetre  való tekintet nélkül. 
De mégis az a faj  tartozik legmele-
gebben ünnepelni, amelynek kebeléből 
az illető kiemelkedett s amely fajnak 
munkálkodásával őrök dicsőséget szer-
zett Jókait mindea faj,  minden nem-
zett ünnepelheti, mert hiszen aranyos 
szivéből egyetlen népet sem zárt ki, 
de első sorban mégis csak a magyar-
ságnak kell megköszönnie azt a sok 
fényt,  azt a sok ragyogást, amit 6 a 
magyar névra árasztott. És ha lesz 
ünneplés, lesz a sziveknek össze-
dobbanása, akkor ennek az ünnep 
lésnek Erdély földjén  kell a legma 
gaBztosabbnak iennie, mert Jókai volt 
az, aki ezt a vadregényes ország 
részt a magyar nagyközöaség és a 
külföld  számára felfedezte.  És mi szé-
kelyek is örökre adósai vagyunk neki, 
mert még senkisem irt olyan gyönyö-
rűen rólunk, mint ő. Halljuk csak, mit 
mond rólunk az 1873-ban megjelent 
Jövő század regényében: 

Van egy magyar népfaj,  mely a 
legszélsőbb határszélt foglalja  el Ke 
leten : a székely. Kitűnő sajátságokkal 
elhalmozott egy nép. Magyarabb vala-
mennyinél, mert se vérébe, se nyel-
vébe, se szokásaiba nem vegyült sem-
mi idegen. És amellett megvannak bec-
ne minden nemzetnek jó tulajdonai. 
Honszerető, szabadságvágyó, mint a 
svájci; — szavatartó, hidegvérű, mint 
az angol: — okos, vállallkozó, számi-
tó, mint a zsidó: — jó katona, mint 
az arab ; — mértékletes, józan, szor-
galmas, mint a porosz; — magán se* 
giteni tudó, idegentől irtózó, mint az 
olasz ; — találékony, mint a jenki; — 
tiszta, mint a hollacdí; — demokrata, 
szabadelvű, mint a francia;  — kitartó, 
mint az orosz; — és mindenek felett 
Bzapora, mint a zsidó és a szláv. Val-
lási türelem dolgában pedig előtte van 
minden nemzetnek a világon. 

Földjét a székely el nem paza-
rolja, kopár hegyoldalait a. báusági 
kanaán-iszapért be nem cseréli; — 
rablót, zsiványbaudát a Bzékely nép 
maga között meg nem tűr soha; — 
becsületszava erősebb, mint a pecsé-
tes írás; — a nyegle szavára nem 
hallgat; — mindenét, amire szüksége 
van maga állítja elő; öltönyének (pe-
dig szép viselete van) minden darab 
ját otthon készíti ,el; idegenre nem 
szorul. Azzal, amije van, maga keres-
kedik; messze főidre  elmegy becsüle-
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tea nyereségért; még a királyon Í3 
tud cyeríii. Zsidó, görög közötte meg 
aem él. Minden férfi  katonásak volt 
növelve egykor, ugy, bogy a nők mű-
velték a földet... 

És amellett minő családi 41dás I 
Akkora darab földön,  amektoran 

Magyarország akármiféle  cépfajábcfl 
uem tudna megélni több 200 ezernél, a 
székely fajnak  félmillió  ivadéka él. É* 
tisztességesen él. A székelyt neta lá-
tod, hogy koldulni jöjjön Magyaror-
szágba. Székely koldust éppen ugy 
nem látsz idegen ajtó előtt, mint zsidó 
koldust. A székelyt nem látod Be ron-
gyosan, se mezítláb. Pedig egyik falu 
kapuja a másikéhoz egy hajtásnyira 
van. Minden falu  be van kerítve s ka-
pun kell bemenni. S azok nem szét-
szórt roagyos házikókból állanak, ha-
Bem tisztántartott fasoros  utcákból, 
minők a németek lakhelyei. 

Éi minő szép faj!  Ansyí szép, 
szabályos, jellegzetes arcot nem látni 
sehol a kerek földön,  mint a székelyek-
nél. Minő változatosság a cői szépség 
típusaiban I A svéd nők szőke gaz-
dag fürtjei,  piros arca, ideges termete, 
a spanyol hölgyek fekete  szemei, nap 
iiranyossta arczsziae, a kaukázusi gyön-
géd, finom  vonalak, a görög  klasszikus 
srcmatszetek mísd együtt találhatók e 
kis darabka földön.  És tartós szépsé-
gek. A haraiec éves nő még viruló 
hajadonnak látszik, az ötven éves 
matróna délceg termetére, nemes ar-
cára csak fehér  hajszálai vallanak a 
lefolyt  időről. Egész falvak  vannak, 
amikben a női arcokból egy merő 
Book of  beautys-t lehetne kiállítani. S 
e szépségek szellemi tulajdonai is nessa-
sek. A hűség, kitartás, engedelmesség, 
hallgatagság. És különös adományuk 
az, hogy vérük tiszta, egészséges. 

íme ezeket irta Jókai róluuk fél 
századdal ezelőtt. Melyik az a nép, 
amely ilyen dicséretet kapott volna 
egy világhírű irótói? Azonban a di 
cséretnek nem szabad elbizakodottá 
tennie, sőt ellenkezőleg arra keli ösz-
tönöznie, hogy a jótulajdonságokat 
tovább fejlesszük  s a hibákat leküzd-
jüB. Az utóbbi időkben mintha hibáink 
háttérbe szorították volna nemes tu 
lajdonságaínkat 1 

A Jókai centennáriuts legyen uj 
ból a nemes tulajdonságokra való rá-
eszmélésnek az ideje. Hálával telt szív 
vei, szent érzelmekkel eltelve adózzunk 
a fajunkat  magasztaló nagy Jókai meg-
dicsőült szellemének, erősen megfogad 
ván, hogy mi is olyanok akarunk lenni, 
mint amilyeneknek látta a mi előde-
inket félszázaddal  ezelőtt. 

Bíró Lajos 

Intézkedés a papír 1 és 2 
leuaok bevonásáról. A rom. kir, 
pénzügyminisztériumiak 30.866—925 
számú rendelete értelmében a pénz 
ügyigazgatósága nagyközönség tudo-
mására hozza, bogy az 1 és 2 leu» 
papirpénz 1925 április 1-én íul for-
galom tárgyát egyáltalán cem képezi 
és ezen naptól kezdve értékét veszíti. 
Tehát akinek még 1 és 2 leus papir 
pénze van, azt f.  évi április 1 sg ez 
Administraţia Finsnţiara cectral-cassá 
jáuál múlhatatlanul cserélje be. 

Kérelem 
a „Jótékony Nőegylet", a „Székely 
Dalegylet", a „ Hargita", a >i Polgári 
Onképzőegylet" és a „Filharmonikus 

Társaság" vezetőségeihez. 

Mélyen Tisztelt Hölgye'm és Uraim I 
Kedves Társegyesületek I Még dühöng 
ugyan a farsang,  de már a vége feió 
közeledik. Már nincs messze az a nttp. 
ameiyan eltemetjük Kareeval herceget 
8 megbánva farsangi  biruccsnásainkat 
s hamut hintve a fs-jiinkre,  elmélkedoi 
kezdüuk a világ mulaodóságáu. A sza-
zoa nagy eseffiényei  már lezajlottak s 
tudtommal csak a „Székely Dalegylei" 
egy d&ljátéka, a gimnázium és kolié 
gium Jókai-estélye s a „Városi Zene 
kar" első önálló hangversenye állanak 
előttünk s aztán vége a szezonnak. 

Ha visszapillantunk a szezon szebb 
estélyeire, örömmel kell megállapít a 
nunk, hogy kulturegyesületeink köré-
ben egy dicséretesen nemes versengés 
indult meg, oly irányban, bogy minél 
szebb, minél nívósabb estélyakkel. elft 
fdáaokksl  Ippjék meg « közönséget. E 
ticmei verseny eredményének tudha'ó 
bs, hogy a közönség rövid egymásután-
ban oly rnvós előadásokat élvezhetett, 
mint az „Obsitos", a „Bunbury", a 
'„Királykisasszony " ét a „Gésák". Mintha 
csak p. színház hiátsyát igyekeznének 
pótolni a mi buíturegyesületsiíik. A 
közönség pedig zsúfolt  házakkal juta! 
naazta a nemes törekvést s a fáradba 
tatlsn munkát, ami kétségkívül örven-
detes jelenség. 

De egy másik örvendetes jelensé 
get is figyelhettünk  meg ezeken az es-
télyeken. És pedig nzt, hogy ezeken tsz 
estélyeken, különösen a zenés estély» 
ken, ott láttuk nemcsak az egész ma-
gyar társadalmat, hanem az egész ro 
mán és szász intelligenciát is. Hiába I 
Mégis csak a zene, a dal, a művésze 
tek az a terület, amelyen a leghamarabb 
megértjük és megszeretjük egymást. 

De nem is erről akarok éa ősök-
kel beszélni, k. Hölgyeim és Uraim I 
Hanem arról, hogy hogyan kellene a 
sziöielőadásokkal is foglalkozó  kultnr-
egyesületeknek közös erővel egy fontos 
kérdést: a dlszletkérdést megoldani. 

Mert ne szépítsük a dolgot, hanem 
mosdjuk meg őszintén, bogy bizony 
nagyon, de nagyon Bzegények vagyunk 
mindnyájan díszletek dolgában. Hiszen 
síz egé»z városnak tulajdonképpen csak 
3 díszlete van. Az egyik a Zsigmondé 
vics rozoga piros szobája, a másik a 
kollégium biedermayer-szobája, a har-
madik pedig a gimnázium úgynevezett 
Petőfi  díszlete. Mind a három már „a 
könyökén jön ki" a közönségnek s 
szegény Haáz Rudink igazán ember-
feletti  leleményességet tanúsít akkor, 
amikor a biedermayer szalont angol fő 
uri lakássá, a fehéregyházi  csata-hát 
teret japán vidékké s az ezer folyto 
nosségi hiáeyt felmutató  piros szobát 
királyi trónierfmnaé  tudja átalakítani. 

Azonban lássuk be, hogy a végle 
íekig ez sem megy. Itt feltétlenül  és 
sürgősen keU valamit tenuück. Kell I 
É3 pedig közös erővel és törhetetlen 
akarattal. 

Szerény nézetem szerint, a legjobb 
volaa, ba a fenti  egyesületek mindé 
gyíké egyelőre 3—4000 leüt adna össze 
diszletalapra. Igy mindjárt együtt voluu 
15—20,000 len a ha szépen megkér-
nék Haáz Rudit, hogy vegye át a dísz-
letek tervezését és a festés  művészi 
vezetését, ha méllé adnók munkatárs-
nak míedazokat, akik a festésben  s 
díszletek elkészítésében — a kulturcélt 
tartva szem előtt — ingyenesen vagy 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Bulevardul Regele Ferdinánd (Kossnth-utoza) 14. sz. 

Telefonszám:  34. 
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mérsékelt munkabér mellett segédkezni 
hajlandók s ahhoz tehetséggel, érzék-
kel és kézügyességgel bírnak, ugy rö-
vid idő múlva egy szép kis díszletrak-
tár állana a rendelkezésünkre, a kö-
zönség pcsdig hálásan venné az uj s 
művészibb díszletek megjelenését. Eze-
ket a díszleteket mérsékelt és méltá-
nyos kölcsöndijak ellenében más egye-
sületeknek és az intézeteknek is ki-
kölcsönözhetnők s a kölcsöndijakból 
ujabb és ujabb díszletekkel lehetne 
szaporítani a raktárt. Méltóztassanak 
ezt a tervet egyesületeikkel megismer-
tetni, megkedveltetni s ha majd eltelt 
egy pár bét, ugy jöjjünk össze egyne-
hányan, bsszéljük meg a teendőket, 
osszuk fel  a munkát s fáradozásunkat 
bizonyára siker fogja  koronázni. 

Hiszen, ha közös akarattal és terv-
szerűen vesszük kezünkbe a dolgot, ak-
kor ugy oldhatjuk meg a diszletkérdésf, 
mint ahogy a Fehér Imre féle  színtár-
sulatnál volt, az ajtók és falrámák 
mindig ugyanazok voltak s a falrá-
raákba behelyezhető és kivehető kü-
lönféle  színű tapéta díszletek egyszerű 
cserélésével lehetett egy és ugyanazon 
szoba-rámát 8—10 különféle  színű és 
jellegű szobává változtatni. 

Karoljuk fel  tehát ezt a tervet kö-
zös erővel, hiszen nem hiába mondják 
(merrigaz is), hogy : egyesülésben van 
az erő, széthu?á*ban a gyengeség I A 
„Filharmonikus Társaság", amely ala-
pításától kezdve hü marad hármas jel-
igéjéhez: „fegyelem,  összetartás, szor-
galom", — örömmel venné, ha a fent 
megnevezett, vagy még több egyesület-
tel is együtt dolgozhatna a diszletkér 
dés megoldásán. 

Segítsünk magunkon s az Isten is 
megsegít ! Pistabácsi. 

Adókivetés. 
A pénzügyigazgatóság értesítése 

szeriet, a rendes évi adókivető bizott-
ságok Udvarhely, Bethlenfalva,  Bőgöz, 
Székeiykeresztur, Oklánd és Parajd 
székhellyel f.  hó 15 én kezdik meg 
működésüket. 

Ezzel kapcsolatban kötelességünk-
nek tarljuk a közönség figyelmét  fel-
hívni arra, bogy az egyes adókivetŐ-
bizottságok előtt a vallomásaikban ba-
jelentett adósságok fennállását  iga-
zolni tartoznak és csupán igazolás 
esetén igényelhetik a törvényben meg-
adott k< dvezraényeket: igy a jelzálo-
gos terhek a telekkönyvi hatóság be-
kebelező végzésével és a hitelező pénz-
intézet részéről kibocsátott elismer-
vénnyel igazolandób, melynek az 1924 
évben fizetett  kamatok összegét is 
fel  kell tüntetnie. Magánszemélyeknél 
fennálló  tartozásoknál a fentiek  mel-
lett a tőkekamatadó megfizetése  is 
igazolandó. A személyi hitelre felvett 
kölcsönök szintén pénzintézeti elia-
mervénnyel igazolandó!?, melyben a 
fizetett  kamatok összege is feltünte-
tendő. Polgártársaink a megidézéskor 
a mult évi adókivetési jegyzökönyvet 
is. vigyék magukkal, hogy ezáltal a 
bizottságok munkáját megkönnyítsék. 

Miat értesültünk, a napokban vá-
rosunkban időző Tereanu Victor p. ü. 
ínspectert az ipartársulati elnökök 
küldöttsége felkereste  s vele hossza-
san megtárgyalták a városi iparosság-
nak az adókivetésekre vonatkozó kí-
vánságait, mire az inspector ígéretet 
tett, hogy a kincstári kiküldötteket 
megfelelő  utasítással fogja  ellátni. 

A Filharmonikus Társaság 
f.  hó 18 áu (szerdán) délután 5 óra-
kor választmányi ülést tart, melyre 
ezutoa hívja meg a választmány tagjait. 



Meg kell vallanom, 
túlságosan gyenge PZÍVÜ vagyok, s ha 
néhanapján azt láttam, hogy egy egy 
kutya az utcán mérgezetten vergődik, 
mindannyiszor valami szomorúság vett 
erőt rajtam, s bár sorsunk az elmúlás 
tekintetében egyenlő, még is sajnál-
tam az „élete virágában" más kezétől 
elvesztett kutyácskákat. 

A „mester" urak a közel napok-
ban nagy razziát tartottak, s tulbuzgó 
és fürge  tevékenységük nyomán raeg-
kevesebbedett a piacon a kutya-
kaszinó. Éppen a főteret  szeltem ke-
resztül, amikor egy erőteljes, fejlett 
kopó úrfi  került horogra. Isten bizony, 
megsajnáltam szegényt, s szerettem 
volna, ha gazdáján esik valami ha-
sonló sérelem, ki ha kutyát tart, nem 
veszi figyelembe  a tilalmat, s vesz-
tére engedi csatangolni kutyáját. 

Az embernek mai nspség sok a 
dolga gondja, én is hamar napirendre 
tértem a kutya tragédia felett,  s csa-
pongó eszem ki tudja már merre járt, 
amikor egy ujabb kopó loholt el mel 
lettem. No ezt legalább nom foghat-
ták el, ez megszabadult — gondoltam 
magamban, — amikor bét ugrándozó, 
hancúrozó csizmadiasegéd-jelölt került 
elém. „Te — mondja az egyik, — azt 
a tarka kopót, amelyet mi a cigányok 
elől elkergettünk, de még is megfog 
tak s vastag kötéllel a szekéren meg-
kötöztek, egy ur hangos parancsára 
eleresztették". 

Ez már helyes, rendén van a 
dolog, legalább nem kell az éjjel el-
fogott  kutyáról, s annak gyászos vég 
zetéröl álmodnom, — gondoltam ma 
gamban, — amikor csak újra meliém 
kerül az a bizonyos kopó, — nyakán 
még látszik a kötél nyakkendő nyoma, 
felém  fordítja  értelmes pofáját,  okos 
szemeiből az öröm és megelégedés, de 
egyben a boldog nyegleség sugárzik, 
s ha szólni tudna, bizonyára azt mon 
daná: „látod, ilyen a protekció, én 
csak egy kutya vagyok, de protek-
cióm lévén, újra szabadon járok, — 
engem már nem ér semmi, nem bánt-
hat senki". 

Áz utcasarkon az egyik pecér 
éppen sebesen fordult  be errefelé 
drót-karikás botjával, de amikor meg 
látta a protekciós kutyát, szégyen-
kezve fordult  vissza s tünt el egyik 
sikátorban. (—) 

HÍREK. 
Február 14. 

Olyan az emlékezet, 
mint ékszeres doboz.... S ugy alkony-
időtájon, mikor az árnyék már az ab-
lakig ér, oly jól esik tétova kézzel el 
rendezgetni a sok sok drágaság között; 
— hervadó harangvirágszin ametiszt 

haragos tengerszin smaragd — 
8 alkonyodó égszin agát. A szombati 
este emléke egy oválisra csiszolt opál 
kamea. Felpattant rejtett retesze, de a 
szerte szitáló ' csudálatos por nem a 
Nagy Feledést — a halált — hozta el, 
mint antik gyürük titkos kamarájának 
mérge — csupán egy részt a feledés-
ből : két szomorúságnak, hacsak pár 
pillanatra való feledését. 

Mert a sok-sok szomorúság közt, 
mi fekete  árnnyal hajol az életünk fölé, 
van két igazán bus szomorúság. Az 
egyik öröktől való s tőlünk is örökbe 
száll: az idő múlása. Múlása önma-
gunknak, mindannak, amit építettünk, 
amit akartunk, amit el nSm értünk. A 
másik csak konjuoktura, kortünet, sze 
génység, a jelen adottsága : a szomorú 
gyermekség. 

Éa emlékszem sok boldog kará 
csonyra. Büszke homlokával a tetőt 
érintő, roskatagágu óriási karácsony-
fára.  Emlékszem színültig tölt, ezer 
meglepetést igérő Mikulás csizmák gaz-
dagságára. Emlékszem énekelő babák, 
sarki mackók, grimaszos bohócok, kék 
attilás huszárbabák hosszú rendjére. 
Emlékszem verőfényben  kacagó me 
zőkre. Aesopus, Andersen s az 1001 
éjszaka meséinek csudáira. De neked, 
szegény kicsi barátom te, ki szekeret 
édes anyád elhasznált cérnakarikáiból 
és kiürült dohányos dobozból eszká-
bálsz s a futó  szőnyeg zöldes sávján 
úsztatod ügyetlen papirhajódit — vau-e 
sejtelmed a mi időnk drága vonatjáté 
kairól, mely kigyózó sineivel, váltóival, 

földes  alagutjaivai s állomásaival egy 
szoba padlóját egészen igénybe vette? 
— S te, kicsi barátnőm, mig kérésedre 
a rongybabádnak egy kabátot toldoz-
gatok, szomorú mosollyal a szám szög-
letén, az én lakktopános, princess ru-
hás bécsi Micimre gondolok. 

De hiszen — mindegy. A rongy-
babádnak oly gondozó szeretettel kí-
vánsz jó éjszakát s oly BUgárzó boldog-
sággal kötöd oldaladra a spárgamad 
zagon lógó fakardodat,  mintha drága 
játékos boltnak lett volna büszkesége 
S talán jobb is igy — a kényszerűség 
kicsi agyad találékonyságát tüzeli, 
a tervezésben önállóságra indít, türe 
lemre tanit — egyszóval: egyszerűbb 
játékaid előállítása révén t minthogy 
kezed munkái: azok becsülése árán 
készülsz az önálló, munkás, helyesen 
beosztott életre. 

Da oh beh fáj  a „nagyemberek"- nek, 
ha végignézvén játékos polcod szegé 
nyes berendezésén, a maguk gondtalan, 
ajándékban gazdag gyermekségére gon-
dolnak. S mintha az a kicsi kéz, amely 
a sarokban ócskaságokon fur  farag,  a 
„uagyemberek" szivét szorítaná össze. 
Beh fájdilmas  dolog is: királyi módon — 
ajándékozó kézzel szegénynek születői. 

És a szombati este e két szomo-
rúságot, ha pár pillanatra is, de el 
tudta feledtetni.  Jött, jött egy csapongó 
nagy pillangó, tengerekről, napkeletről 
s mint Bözsi szemére álmot, ugy szi 
tált a mi szivünkbe csöndességet, bé-
két, feledést. 

MegáDt az idő: pár pillanatra bár, 
de levetettük a goadok, a szomorusá 
gok, a köznapok nyűgös ruháját. 

Megállt az idő: s mi megigézet-
ten, az ezüstös tündérbékben, rokkokó 
babákban a régi régi, az emlékezésben 
is immár elhalványult, boldog gyer-
meki önmagunkra ismertünk. 

Az idő megállt: a mult és jövendő 
lefogta  a jelen zavaros szemét. 

S a másik nagy szomorúság: a 
kevesebbet kacagó gyermekek. Hogy 
elfeledték  nehéz leckék gyötrő gondját, 
hogy elszállt szivükből a teljesithetet 
len kívánságok keserűsége, kis fejük-
ben, hogy elrendeződött, kibékült, ki-
egyensúlyozódott az egész világ: a 
nagy világnak az ő kicsi lelkükben 
tükröződő parányi mása. Minden szépre, 
jóra kész lelkük a szépség útját járta 
be a mese aranyszekerén. 

Csipkerózsát keresztelőjén a tizen-
harmadik gonosz tündér álommal át 
koztft  meg. A mi gyermekeink bölcső-
jénél a Valóság rossz tündére állt s 
ellopta a gyermekkor álmait. 

Áldott legyen, ki gyermekszájak 
keskeny levelére verőfényt  varázsol I 

Sz. 

Az éjszaka. 
As éjszaka  olyan szépet  álmodtam: 
Fönt  as égben  angyalokkal  játszottam. 
As angyalok  péhelytollat  fosztottak, 
Pehelytollból  puha párnát  alkottak. 
Az éjssaka  olyan szépet  álmodtam: 
Fönt  as égben  pehelypárnán  aludtam: 
Pehélypárna  fejem  alatt  szétfosslctt 
És a földre  a tok toll  mind  lehullott. 
Ae éjssaka  olyan szépet  álmodtam: 
Házunk  előtt  puha hóban tapostam.  • 
Borusfelhö  reám szórta  a havat, 
Fönt  as égben  angyalpárna  kiszakadt. 

L. Katinka. 

Inspektorok látogatása. Pte-
ancu középiskolai vezérfelügyelő  és 
Bratu felügyelő  csütörtökön, 12-ikén 
városunkban tartózkodtak s itt megláto-
gatták a középiskolákat. Az inspekto-
rok, kik szerdán este érkeztek, pén-
teken repgel el is utaztak innen. 

A Jugoszláviában legutóbb le-
folyt  választások — bár a Pasics kor-
mány minden kipróbált recept szerinti 
erőszakoskodást elkövetett — alig ered-
ményeztek a kormány részére nebány 
(taláu 9) főnyi  többséget. Hogy ez az 
eredmény az eddigi heves ellenzéki 
harcok megerősödésének kezdetét je-
lenti e, vagy Pasicaékat ösztönzi az 
eddigieknél is nagyobb és konokabb 
erőszakoskodásokra, ma még bizony-
talan. Csak egy bizonyos, hogy mind-
ebből a cagy feszültségből  további erős 
küzdelmek és esetleg példátlan izgal-
raate fognak  még a jövőben a Balká-
non kipattanni. 

Eljegyzés. ÖÍV. Kiss Jánosné, 
Gizike  leauyát, Pálffy  Sándor c hó 
14 én eljegyezte. (Miuden külöa érte 
sités helyett ) 

Közigazgatási panasznap lesz 
f.  hó 15 ikén, vasárnap délelőtt Ok 
lándon, hol a prefectus  elnöklete alatt 
álló megyei bizottság (Comitetul jude-
ţean) meg fog  jelenni, s bárkinek ér-
demleges, jogos panaszát meghallgatja. 
A sürgős és az ügy természeténél fogva 
elintézhető ügyeket a bizottság mind-
járt a helyszinén el is intézi. 

A három zsúfolt  ház esete alig 
pár nappal a Gesak-esték ritka láto-

, gatottsága után meglepő gyorsasággal 
megismétlődött városunkban, a Jóté-

kony Nőegylet 7 ikén, 9 ikén és 11 ikén 
megtartott ifjúsági  előadásain. A ssi 
ezúttal a sikert, s a siker fölött  érzett 
általános megelégedést még intimebben 
kedvessé, melegebbé teszi, az az, hogy 
az előadott darab: a Királykisasszony 
cimü gyermekoperette bő dalforrásból 
fakadt,  fhvenciózus  és formásán  bot-
rába foglalt,  fülbemászó  melódiái helyi 
zeneszerzőnek alkotásai. Ilyen biztató 
első előlépés utáa jogosan hihetjük, 
hogy Révay Györgynek minél előbb 
uj, s szélesebb körre is kiterjedő ze-
neszerzői sikeréről fogunk  még hallani. 
Az előadás maga is, melynek folyamán 
a szerző és felesége  által pompásan 
betanított kisebb nagyobb lányok éa 
fiuk  meglepően ügyeskedtek, az izlése 
aeo színes és megkapó diszletezés, a 
változatos és illúziót keltő kosztümök 
kel együtt, mind mind kedveztek a 
sikernek, megfelelő  keretbe foglalták 
a bájos kis operettet. Az est prima 
donnája, a királykisasszonynyá kiván 
feozó,  s álmában azzá is varázsolódó 
B 'zsike: Nagy Lili volt, kiben nagy 
fiatalsága  dacára, egy jövendőbeli pri 
madonnának SOK kvalitása máris hatá-
rozottan felismerhető,  kellemes ének 
hangja, élénk bátorsága, ügyes tánca 
sok tapsot keltettek. Mellette Imreh 
Ibolyka, ugyancsak élénk, öntudatos 
játékával, s még erőteljesebben csengő, 
töwör énekhangjával szintén biztató 
kilátást mutatott egy esetleges, Vomoly 
színpadi (énekesnői) jövő felé.  Váró 
Mária, a bátor csöppségével feltüaést 
keltett Ébert Mártuska, az ijesztő kar-
mokkal felfegyverzett  gonosz tündér 
(Csathó Irén), meg a többi számos jó 
tündér, a kecses udvarhölgyek, apró 
dok, szobaleány, legyezős leányok mind 
ügyesen és kedvesen járultak hozzá a 
lebilincselő mesehangulat felkeltéséhez 
és megtartásához. A fiuk  közül mulat-
ságos élénk udvari bolond volt Bedő 
Ödön, valóságos táncmesterhez is mél-
tóan ügyes táncmester Molnár Albert, 
kellő médon nagyképű udvarmester 
Demeter Gyula, 8 komikus orvos Lő 
rincz Béla. Egy jelenetben, mint „re 
gősők" a pompásan csengő haogu, 
kedvelt Bálint József  és Kovács Bezi 
énekeltek szép dalokat, nagy sikerrel. 
Sokat vártunk tőlük, — annál ia töb-
bet adtak. Az operett sikeréről való 
beszámolás nem lenne teljes, ha meg 
nem emlékeznénk a szerző és Kónya 
Jancsiék finom  zenekiséretéről, H-iáz 
F Rezső és Kováts István (fényképész) 
szép tervezői és diszletezői munkájá-
ról, továbbá a pompás ízlésű és ügyes 
ségü Hmléder Ernőnérő), ki Áiomor-
szág változatos és szindus kosztümjei, 
kecses ruhái nagy részét, szinte sem 
miből, varázsolta elő. — Az operett 
előadása előtt .a 2 első estén Dobai 
István fi  ital költő és iró mondott, 
figyelő  apróságoktól körülvetten, na-
gyokat és kiésinyeket egyaránt lekötő, 
hangulatos, kedves mesét. Utolsó szám 
nak pedig bájos fiatal  lányok mutattak 
he — Z. Sebess József  által ügyeBen 
betanított — érdekes, klasszikus tán-
cokat, Zárug Sárika gondos kísérete 
mellett. — Az estélyen felülfizettek: 
Jodál Gábor dr. 500, Suciu János dr. 
közjegyző 100, Hinléder F. Ernő dr. 
100, Becsek Aladár 200, Gönczy Gá-
bor dr. 200, Bőhm Jenő dr orvos 140, 
Márk Ferenc 100 Sebesi Ákos dr. 100, 
Székely János 100 Imrich Vilmos 100, 
Szöllősi Ödön 300, Szabó Dánesné 100, 
Soó Gáspárné 80 Hirsch 70, Hartwig 
István dr. 75, I Popa 60, Pollák Béla 
60 ÖÍV. Ferenczy Istvánné 50. Iizá-
bovits Bernát 50 N. N. 20, N. N 20, 
Schuller Péter (Homoródbene) 50, Szabó 
József  dr. é 60, N N. 100 leut. 

x „Világlexikon" megérkezett 
és eredeti bolti áron (380) kapható: 
Z. Székely János könyvkereskedésében 
Odorheiu. 

A Jótékony Nöegyesület 
15 én, vasárnap d. u. 4 órakor választ-
mányi ülést tart a ref:  kollégium 
pénztárhelyiségében. Tárgy: Az ifjú-
sági előadások elszámolása. 

Az unitáriusok vallásos ea-
télyét f.  hó 15-én d. u. 5 órakor tartják 
meg a ref.  koll. imatermében, a mult 
Bzámunkban közölt programmal. Ba-
lépJdij nincs, öikéntes adományokat, 
a terem fűtési  és világítási céljaira, 
szívesen fogad  a rendezőség. Rende 
zők: Ébert Andrásáé, Györffy  Ist-
vánné, Bartalis Erzsike, Pap Eizter. 

Az idei farsang*legsikerültebb 
mulatsága minden bizonnyal a f.  hó 
22 iki táncestély lesz, melyet Udvar-
hely legényei rendeznek, a Busarest. 
szálló ösizes helyiségeiben. Az estély 
érdekében közel ötven tagu rendező-
bizottság fáradozik,  akiknek az élén 
mint elnök, Pollák Béla áll, aki ezen 
tisztségét csak olyan feltétellel  volt 
hajlandó elvállalni, bogy ha a legé-
nyek határozott Ígéretet tesznek, hogy 
még május hó folyamán  meguősülnek 
éa mindenik az estélyen megjelent 
hölgyek közül választ feleséget.  Ter-
mészetesen, a legények eat készséggel 
megígérték. A. hölgyek tájékoztatásául 
közöljük, hogy a rendezőség határo-
zatiig kimondotta, hogy az urak egy 
hölggyel csak két kört táncolhatnak, 
egy egész tánc alatt nem foglalhat-
nak le egy hölgyet. A két letáncolt 
kör után a hölgyeket helyükre kell 
vezetni. Tánc közbaa a hölgyeket tán-
cosuktól elkérni nem szabad. A ren-
dezőség ezáltal reméli elérni, hogy sz 
időt jobban ki tudja használci és hogy 
a hölgyek sena fogják  nélkülözni a 
táncosokat. Tekintettel az estély szi-
gorúan zártkörű voltára, ugy a höl-
gyek, mint az urak részére meghívók 
lesznek kibocsájtva, s miután a es-
iélyre belépődíj nem lesz, azért a 
meghívók szo'gálnak belépő jegyül. 
Meghívó nélkül belépni nem lehet. A 
rendezőség ezúton is felkéri  mindazo-
kat, akik esetleg tévedésből meghívót 
nem kaptak, da erre igényt tarthat-
nak, szíveskedjenek ezen szándékukat 
Koncz Gyuszinál bejelenteni. 

Köszönetnyilvánítás. Mind-
azoknak, kik feledhetetlen  halottunk : 
Lányi Imre nyug. postafófelügyelő  el-
halálozása alkalmából részvétüknek a 
temetésen való megjelenéssel, vagy 
bármely más módon kifejezést  adtak, 
ezúton is hálás köszönetet mondunk. 
öev. Lányi lmréné  és  gyermekei. 

A Jókai oentennárium alkal-
mából rendezendő üouepsegek soroza-
tába bizonyára méltóképpen fog  bele-
illeszkedni az a kegyeletesen szép 
ünnepség, amit a helybeli két feleke-
zeti középiskola: a róm. kath. főgim-
názium és a ref.  kollégium rendez 
március elején. A két ősi középiskola 
a legkiválób erők csoportosításával egy 
olyan nagyszabású ünnepségre készül, 
aminőnek csak ilyen rendkívüli al-
kalmakkor lehetünk tanúi. A műsor 
egyes számait még ugyan nem ismer-
jük, de igy is érthető az a lázas ér-
deklődés, amely ezt a jubileumi ün-
nepséget megelőzi, mert hát ki volna 
az, akinek Jókai életében gyönyörűsé-
get ue okozott volna? Az utóbbi idő-
ben sok telt házat láttunk színház-
termünkben, de kétségtelen, hogy az 
a legszűkebbnek fog  bizonyulni a 
Jókai szellemének való hédolás alkal-
mával. Az ünnepség részleteinek is-
mertetésére még lesz alkalmunk vissza-
térni. 

A kereskedelmi és iparka-
mara közleményei. (220-1925. 
sz.) A brassói német konzulátus közli, 
hogy a németországi kereskedelmi, 
ipari és pénzintézeti cégeknek hivata-
los adatok alapján összeállított cím-
jegyzéke a brassói német konzulátus-
nál az érdekelteknek rendelkezésére áll. 
— (251—1925 sz.) A tg.-mureşi ke-
reskedelmi és iparkamara, a cluji-i, 
illetve az oradea maréi Biroul Vamal 
Iatrepozite értesítése alapján, közli az 
érdekeltekkel, hogy a cluji vám-
hivatalnál (Biroul Vamal) f.  hó 20 án 
d. e. 9 órakor különböző fpamutokat, 
szöveteket atb. tartalmazó p33tacso-
magok; f.  hó 21-én d. u. 3 órakor 



pedig az oradea-aurei vámhivatalnál 
selyem szövedékek fognak  nyilvános 
árverés utján eladatni. Feltételek a 
kamara titkári hivatalánál megtekint-
hetők. 

A róm. kath. Népszövetség 
helybali tagozatauak vezer,Oséga fontos 
megbeszélésre jött össze f.  ho 8 án. 
Számbavették a tagok létszámát; 
megállapították a tagok létszáma után 
a központnak küldendő összeget az 
1924 évre. Eszmecserét folytattak  az 
alapszabályokban előirt népiroda fel 
állításáról és a tagok számára kiállí-
tandó igazoló lapokról. A kerületi 
titkárt megbízták, hogy az összes me-
gyei tagozatom részére kérje a köz-
ponttól az igazoló lapokat és anoak 
idején értesítse a helyi tagozatokat a 
jogi iroda működésének megindulásáról. 
Hogy ezen üdvös szoc ális intézmény 
áldásait mindenki érezhesse, kimon 
dották; hogy ahol még helyi tagoza 
tok nincsenek, azok rövid időn belől 
megakkitandók. Az előkészítő mun-
kálatokkal a kerületi titkárt és az 
espsres-kerületi bizottság tagjait bíz-
ták meg. 

A felsőboldogfalvi  ifjúság 
februar  15-éa, va>ároap műkedvelőt elő 
adást rendez. Szinre kerül „A betyár 
kendője" c. népszínmű. E őadás után 
tánc lesz. Az előadás kezdete d. u. 3 
órakor. Az előadás jövedelmét harang-
beszerzésre fordítják.  A boldogfalvi 
műkedvelők karácsony ünnepén olyan 
kitűnő játékot produkáltak, hogy a kö 
zösség meleg érdeklődésére méltán 
számithatnak. 

Köszönetnyilvánítás. Mind-
azon jóbarátokuak és ismerősöknek, a 
Mária-Táraulatuak, valamint az asz 
tăios-, lakatos- és épitőipartáraulat-
nak, kik néhai jó édesanyánk: özy. 
Fábián  Jánosné temetésén résztvettek, 
vagy részvétüket kifejezték:  ezúton 
mondunk hálás köszönetet. Makó  Sán-
dor  és  családja. 

Alaroos és jolmesei bál Ke-
reszturon. A „Szeselykereszturi Mü 
vedvelö Tarsulat" f.  hó 21 én, szom-
baton este fél  9 órai kezdettel, Szé 
kelykereszturon, Walter összes termei 
ben zártkörű álarcos és jelmezes bált 
rendez. Személyjegy 50 leu, maszkok-
nak 30 leu Jegyek előre válthatók 
Wlassak Henrik egyesületi pénztáros 
vaskereskedésében. A legszebb, leg 
csúnyább é- legkomikusabb maszkok 
jutalmazva lesznek a közösség szava-
zata abpjin. Kónya Jancsi zenekara 
játszik. Meghívókra vonatkozó igények 
a Lengyel-gyógyszertárban jelenthetők 
be. Az estély iránt nagy az érdeklődés. 

Nagy érdeklődés előzi meg a 
Polgári Öaképzö- Egylet által rende-
zendő nagyszabású jelmezes és álarcos 
fillérestélyt,  meiy a Bukarest szálló 
színháztermében lesz f.  hó 21-én, far-
sang utolsó szombatján. Kezdete esta 
8 órakor; tánc reggelig. A zenét 
Kónya Jancsi és zenekara szolgáltatja. 
Jegyeket előre lehet váltani 17-ikén 
reggel 8 órától kezdve a Könyvnyomda 
Részvénytársaság üzletében és 21 én 
este 7 órától a pénztárnál. 

A „Gésák" előadásai alkal-
mával feiülfuettuk:  Jodál Gábor dr. 
500, Szöllősi Ödön dr. 320, Gönczy 
Gábor dr. 200, Szabó Gábor 200, Pol 
Iák Béla 140, Gheorghe Bărbat dr. 100, 
Csató Imre 100, Hinléder-Fels Eroő 
dr. 100, Seb esi Ákos dr. 100, Suciu 
János dr. 100, Szöllősy D^zső 100, 
Kovács Adolf  90, Fekete Béoi 60, 
Luca őrnagy 60, Kálmán József  dr. 
50, Soha Aladár 50, Iliescu főhadnagy 
40, Szabó József  szabó 40 és Fröh-
lich Péter 30 leut. Fogadják a felül-
fizetők  ezúton is a Filharmonikus Tár-
saság hálás köszönetét. 

„Jogbizonytalanság a vidéki 
üzleteknél." I y cimü, a mult szá-
munkban megjelent hírünkkel kapcso 
latban illetékes he'yen utólag azt a ki-
egészítő felvilágosítást  kaptuk, hogy az 
ismertetett eljárás általában nem volt 
olyan statáriálisau szigorú és helyre-
hozhatatlan, amint azt a panaszos köz-

lemény előadta. A lefolyt  vizsgálatnál 
a közegészségügyi bizottság tisztán az 
egészségi szempontokat tartotta szem 
előtt, vizsgálta a helyiség e szempont-
ból megfelelő  voltát, tisztaságát s a 
személyzet megfelelő  egészségi állspo 
tát. Ehhez képest. — ahol hiányokat 
találtak — írásban és túlnyomó rész 
ben c-ak ideiglenes (30 napos) bezá-
rásról intézkedtek, hogy ezalatt a tu 
lajdonos a követelményeknek megfelel-
hessen, esetleg más helyiséget kerít 
hessen. Némely helyen, ahol talán a 
tulajdonost a csendőrség fellépése  meg 
lepetésszerüen érte — ez csak kezelési, 
• xpediálási ok miatt történhetett, va 
gyis, az egyidejű intézkedéssel szintéo 
értesített csendőrség véletlenül előbb 
kapta meg az utasítást mint a tulaj-
donos a határozatot. Történt aztán ne 
hány bezáratás tisztán rendőrhatósági 
(főszolgabírói)  intézkedés folytán,  ott 
ahol az üzletre engedély-nem volt, de 
az engedélyt utólag ezek részére is 
megszerezhetik. Mindezt megnyugtatá 
su! 6 magunk is bizonyos megnyugvás-
sal közöljük, hiszen a panssz közre-
adásával nem az volt a célúak, hogy 
szabálytalanságokat vegyünk védel 
müukbe. Ótiajsásuek — mint mindig — 
ezúttal is csak az, hogy törvényesen 
szabályozott ügyek valóban a törvé-
nyesség alapján s kellő mérlegelés után 
intéztessenek. 

A ma vallása címen egy csino-
san kiállított. tüzet jelent meg, melyet, 
eredetileg Charles E St. Joha, sme 
nkai lelkész irt és Batczédi Pál for-
dított magyarra. A csinos és nagy 
gonddal fordított  munka a vallás és 
élet legmélyebb kérdéseivel foglalko-
zik. Mindenek előtt a világosan látó 
theologu* szemével megállapítja a mo 
dern vallás legfőbb  kérdéseit: a te-
kintély helyét a vallásban, az Isten-
ről való ismeretünket, az ember és 
Jézus fogalmát.  A vallás szivét a lé-
lek halhatatlanságában találja meg. A 
halhatatlanság gondolatát azonban t em 
a vigasztalás szempontjából, hanem 
mint önértékü igazságot tárgyalja. 
Végül pedig a társadalmi éleinek a 
tökéletesbülését a vallásosságtól teszi 
függővé.  A vallás kell, hogy népek és 
fajok  között az igazságtalanság, gyű-
lölet és brutálitás bűnét eloszlassa s 
a testvériség eszméjét megvalósítsa. 
Az emelkedett szellemű, mindvégig 
érdekes füzet  kapható Z. Székely Já 
nos könyvkereskedésében. Ára: 20 
leu. (A.  J) 

x Könyveket, könyvtárakat, uj 
és használt állapotban, legmagasabb 
áron vesz Z. Székely János könyv-
kereskedése Odorheiu. 

Tyukpör. Debreceni Jánosné szom-
batfalvi  lakos eltulajdonította Szász Bi-
rinek egy tyúkját, melyet utóbbi nála 
megkoppasztva meg is talált. Előve-
zettetvén, azt adta elő, hogy a felje-
lentő tyúkja az ő udvarába menvén, ő 
egy fával  feléje  hajított s azt akarata 
ellenére agyonütötte. Állítása szerint, 
megijedve, azért vágta el a tyúk nya-
kát és koppasztotta meg, nehogy Szász 
Biri azt megismerje, s az eset miatt 
köztük „harag" legyen. 

A városi áll. elemi iskolák 
uj épülete. Az iskolatanács nagy 
jelentosegü elhatározással megindította 
a városi áll. elemi iskola elhelyezésére 
szükséges uj iskolaépület emelésének 
munkálatait. Az elvi alapszempontok 

és .a szükséglet megállapítása után, 
Török Artbur városi főmérnök  elkészí-
tette ezeu uj épület szakszerű tervraj-
zát, amelyben minden kívánság a leg-
célszerűbben eyerae kielégítést. Az uj 
iskola telke a sétatér melletti terüle 
teu van és már áttelek könyveltetett 
az államkincstárra, s most az építés 
megvalósítása a kivitel előtt álló fela 
dat. Ez épületben elhelyezést kapna az 
áll. román el. fiu  és leányiskola ; a 
magyar el. fiu-  és leányiskola; a fel-
sőbb tagozatú iskolák; úgyszintén a 
fiu  és leánytanoaciskolák. Itt lenne 
továbbá egy román osztálybeli és egy 
magyar osztálybeli igazgató lakása; 
úgyszintén a megfeleld  szolgaszemély-
zet lakása; munkatermek és a szük-
séges könyvtár, szertár termek. Az 
építkezés és berendezés összesen min 
tegy 7 millió leuba kerül. Az építke-
zési terv végleges elfogadása  és a 
szükséges pénzösszeg előteremtése ér-
dekében a hivatott bizottság közelebb 
ről ülést tart és megteszi a szükséges 
kezdeményezd lépéseket. Ha ezen épít 
kezés terve sikerhez juthat, végre meg-
oldást nyer háoyódó népoktatásunk 
célszerű elhelyezése, maly igen nagy 
érdeke a város közönségének. Bizunk 
az ezsn ügy elintézésére hivatott veze 
tők energikus tevékenységében. 

A kisajátított földek  eladá-
sának betiltása. A minisztertanács 
egy nem rég tartott ülésében foglalko-
zott a beszarábiai prefektusok  ama jelen-
tésével, hogy a kisajátított földeket  a 
birtokbahelyezettek idegeneknek elad 
ták. A minisztertanács ezt megakadá-
lyozandó, közigazgatási, pénzügyi és 
bírói rendszabályokat hozott és ha ezen 
rendszabályok nem lesznek elégségesek , 
ugy határozott, hogy ez esetben az 
eladásokat törvényhozásílag fogja  be-
tiltani. 

A gyújtogató büntetése. A 
mult szeptemberben irtunk volt Dénes 
András zetelaki lakos cselekedetéről, 
aki boszuból — mert az egy általa 
el nem ismert, 100 Ieu3 tartozás meg-
fizetését  követelte — felgyújtotta  Pál 
István ugyanodavaló korcsmáros csű-
rét és istállóját, 8 ezzel 85.000 leunyi 
kárt okozott. A helybeli törvényszék 
büntető tanácsa a mult szombaton 
Ítélkezett a gyújtogató falett,  a ki bű-
nét maga is bevallotta, ellenben fele-
sége ártatlannak bizonyult. Érdakes 
epizódja volt a tárgyalásnak a káro-
sult feleségének  és egy községbeli fér-
fiúnak  tanukként történt kihallgatása. 
Ezeket a nyomozás során a találékony 
csendőrörmester, hordók mögé elbuj-
tatva, egy pincébe zárta össze a tet-
tessel és ennek feleségével,  hogy kihall-
gassák ezek esetleg nyomravezető be-
szélgetését. Ugyanoda rekesztett be 
az őrmester még egy macskát is, 
azért, hogy ha az elbujtatott tanuk 
valami zörejt okoznának, a beszél-
getők benne lássák a nesz okozóját. 
Valóban ugy is történt. Kétszer is 
kezdtek Dénesék a pincében rejtőz 
fcödő  tanuk mozdulatára gyanakodva 
figyelni,  utánuk tapogatózni, de aztán 
mindig megnyugodtak, hogy csak 
a macska kaparászhatott. Igy aztán 
kibeszélték az esetet 8 a megbujtatott 
hallgatózok a tárgyaláson Dénes .ellen 
tanúskodhattak. El is ítélték nevezet 
tet gyújtogatás büntette miatt másfél 
évi börtönre. 

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. 

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

KÖZGAZDASAO. 

Február mindig kedves volt a ci-
gányok előtt, mert ha a legorditóbb is 
a hideg, rövidebb, mint a többi s igy 
legkevesebbet kell dolgozni s a tél 
most adja ki a mérgét. Az idén nem 
nagyon mérgelődött, sót dehogy is mér-
gelődött, napsugár ömlik el a táj fe-
lett, a méhek merész röppenéssel tá-
voznak el odúik szük körletéből — s 
naiv lelkek hirdetik, hogy itt a tavasz. 

Nincsen itt, mert Szentmihálytól 
Szentgyörgyig alszik a természet s nem 
lehet itt, mert örök igazság az, hogy 
„a telet a farkas  nem eszi meg". O.yan 
ez az időjárás, mint a mostani élet, 
mosolyt fakaszt,  reményt ébreszt s a 
mosoly jéggé fagy  ajkadon a a reményt 
kétségbe ejtő reménytelenség váltja föl. 
Ne higyjetek a tél csalfa  játékának, 
bármiképp is irják, hogy Szibériában 
már tavasz van s enyhe szellő enyeleg 
is velünk. 

Hinoém, ha a természetet is em-
berek dirigálnák, hogy bizonyos érde-
kekért (talán valami haszonrészesedé-
sért) kifordult  sarkából a természet s 
virág borítja a mezőt, amikor annak 
még téli álmát kellene aludnia, da 
ezer szerencse, hogy a természet diri-
gálásába még nem nyúlhat bele az 
emberi kéz. 

Csak szeszélyes játéka ez a ter-
mészetnek, amely incselkedik velünk 
— ma még tavaszt mutat, de jön egy 
északi szél, a hópelyhek milliárdját 
szárnyára kapja s mig az égi szitán 
hull alá a szűzi fehér  hó, belenyug-
szunk abba, hogy nagy-nagy a termé-
szet ereje, de csodát tőle ne várj, az 
ő utja, minden mozdulata kimért s ha 
van néha nála is valami „ballépés*, 
ezer éveknek megtaposott útjában nin-
csen uj csapásra térés. 

Szokjuk meg csak most is azt a 
gondolatot, hogy bár csalogat az idő, 
de még nincs itt, még messzi a tavasz. 

Piaci árak : buza 180—200, rozs 
140—150, árpa 135-145, zab 58-64, 
tengeri 84—88, burgonya 24—28 leu 
vékánkint. 

Gyümölcsfa-oltványok  beszerzése 
céljából többfelé  érdeklődtünk, kedvezi 
ajánlatok esetén a beszerzés módozatait 
és az árakat közölni fogjuk.  Felkérjük 
azokat a tanító urakat, kiknek eladó 
gyümölcsfa  oltványuk van, hogy azok 
faját  és az eladási feltételeket  közöljék 
lapunk kiadóhivatalával, az lévén az 
óhajunk, hogy első sorban a várme-
gyénkben készenlétben levő oltványok 
találjanak vevőre. (V—tf.) 

Kiadó: a Könyvnyomda Részvénytársaság 
Odorheiu (Síékelyudvarhely) 

Hyilttér. 
E rovat közleményeiért a szerkesztő nem villái 

felelősséget. 

Alólirott azon tényem miatt, hogy Biró 
Pál felsőboldogfalvi  lakost az 1924 éri aug. 
2-án Felsőboldogfalva  községben minden jo-
gos indok nélkül bicskával megtámadtam és 
többször feléje  szartam, ezennel bocsánatot 
kérek. 

Nagy Lajos. 

Schuller Gyula cristur—secuşeci (székely-
keresztúri) fiiazerkereskedését  a f.  éri március 
hó 1-én átveszem, miértis az üzletnek átruhá-
zásáról szóló törvényre való tekintettel felhí-
vom nevezett esetleges hitelezőit, hogy köve-
teléseiket a fent  megjelölt határidőig hozzák 
tudomásomra, mert ellenkező esetben azért 
felelősséget  nem vállalok. 

Tisztelettel: 
Özv. Schuller Frigyesné. 

Megérkeztek a kész férfi-  és fiu-ruhák.  Nagy választékban és f t p f Y v A  R p l o 
rendkívül olcsó árak mellett hozom eladásba: SZENKOVITS utóda U t ő f  u U W a * 



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

a legjobb gyártmányú villamos Izzólámpáit a legelőnyösebb árakon. Nagyobb tételeknél kedvezményt nyújt. 
Készít:  villamos világítási  és erőátviteli berendezéseket a legelőnyösebb árakon. Községeknek, 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. ^ ^ ^ ^ ^ 

Szál l í t ja a 
G A N Z és T A R S A •• D A N U B I U S -

gyár összes készítményeit, mint benzin é* szivógázmotorokat, téglagyári és malomberendezési gépeket stb. a legelőnyösebb árakon. 

Publicaţiune. 
Se aduca la cucoitiijţă publică că 

la 10 Fevruarie Marţi intre oare şasă-
opt s'a pierdut deia Percepţia urbai ă. 
Odorheiu un registru de chitanţe am 
buianţ Voi. I. cu filele  dela No. 157 
a pâuă la 200 a inc'usiv. Publicăm 
spre cunoştinţă gesera'ă că aceste fiii 
nm se vor primi pentru dovedirea plăţi 
de oricine se vor elibera aceste chi-
tanţe. întrucât cineva a găsit acest 
registru de chitanţe, este rugat 6ă la 
depună la Administraţia ficatciară. 

Hirdetmény. 
Közhírré tétetik, hogy f.  hó 10-én, 

kedden délután 6—8 óra között elve-
szett a helybeli állami adóhivatal ál-
tal vezetett I. számú ambulant nyug-
tatömb, 157 «-tói 200 a-ig terjedő nyug 
taszelvényekkel együtt. Köztudomásra 
adjuk, bogy ezen nyugták bárki áltul 
is bocBájtassanak ki, a fizetés  igazolá-
sául nem fognak  elfogadtatni.  A meg-
találó kéretik, hogy a nyugtatömböt 
és iratokat adja át az adóhivatal veze-
tőjének. 

Administraţia financiară  Odorheiu. 

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

városházán. 

írógépet keresek október l-ig 
bér le tre . Cimet és árat a 

kiadóba kérek. = 

H a l l ó ! 
Jókarban levő' 4 kövü vizi 
malom kiadó. 1925, március 
elsején átvehető. Értekezni 
lehet a malom-tulajdonosnál 
Mugheni-Bögöz. Fekete Lajos. 

m l Kik gyümölcsfát* iverem: gyümölcsoltványt, tea-
rózsát venni akarnak é3 kik gyümölcs-
fáikat  javittatni, tisztíttatni, metszetni 
kívánják, jelentsék nekem szóban, vagy 
írásban: Bőgözi Demeter Domokos 
írónak. Mugeni, jud. Odorheiu. — 
Minél több a megrendelő, annál ol 
csóbb minden! 

E iadó egy három szobás lakáshoz 
való faanyag,  készen kifaragva, 

ablakokkal, ajtókkal együtt Str. Gene 
ral Mosoiu (Küküllő u ) 12. sz. alatt. 
Értekezni lehet ugyanabban az utcá 
ban 27 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. 

legszebben fest, tisz-
tit a J U l S T f a r Vegyileg 

gSzmosö-itfcet C£«J. helybeli gyűjtő'-
telep: ŞzenţoVits utóda DegrS Bélánál. 

I n v i t a r e . 
CASSA DE PĂSTRARE DIN 

CRISTUR S. P. A. 
o va ţinea 

adunarea generala 
pe anul IT. 

la f Martie anul 1925 oara 11 a. m. 
îu localul institutului, la care cu ono-

are îi îavi'ă pa oa. scţionari. 

Program i 
1. înaintarea rsţiuoei finale  şi rapor-

tul de pe anul 1924. din partea 
direcţiunei. 

2. Raportul comitetului de supraveghiare 
referitor  la raţiunea finală. 

3. Aducerea deciziunei referitor  la dis-
tribuierea profitului  net, şi la desăr-
cinarea direcţiunei cât şi a comi-
tetului de supravrghiare. 

4. Alegerea comitetului de supraveghiare 
5. Propuneri. 

Cristur, Îs 4 Ianuarie 1925. 
Direcţiune. 

M e g h í v ó . 
Székelykereszturi Takarékpénztár 

Részvénytársaság 
IV. évi 

rendes közgyűlését 
1925. évi márc. 1-én d. e. 11 érakor 
fogja  megtartani Székelykereszturon, 
az intézet helyiségében, melyre a t. 
részvényeseket tisztelettel meghívjuk. 

Tárgysorozat t 
1. Az igazgatóság jelentése az 1924. 

üzletévről s a zárszámadás előter-
jesztése. 

2. A felügyelőbizottság  jelentése a zár-
számadásról. 

3. Határozathozatal a tisztanyereség 
hová fordítása  s az igazgatóság és 
felügyelőbizottság  felmentése  tár-
gyában 

4. Felügyelőbizottsági tagek választása, 
5. Indítványok. 

Székolykeresztur, 1925 jaa. 4. 
Az Igazgatóság. 

Haszonbérbeadó füréŝ gyár 
Cíiki Ambrus és Társasak Ho 

moródfürdőn  levő fürészgyára,  a mely 
teljesen üzemképes állapotban van, az 
1925. évi márc ius 1-ső napján a 
helyszínén, vagyis Homoród-fürdőn 
megtartandó nyílt árverésen a legtöb 
bet ígérőnek 3 évi időtartamra haszon-
bérbe fog  adatni. 

Az árverési feltételek  dr. Kassay 
F. István és dr. Pál Gyula ügyvédek 
odorheiui irodájában bármikor megte-
kinthetők. 

Egy 2 Bzoba, konyha, nyár; konyha 
és pincéből álló kőház Str. Reg. 

Carol (Orbán Balázs u.) 64. sz. alatt 
eladó. Értekezni lehet ugyanott. 

A teázó közönség 
figyelmébe! 

E l a d ó ! ! 

Miiíier-féle  keksz, piskóta, Horni-
mans tea és más jó fajta teák, 
Emenfhali sajt és Parmazan, 
narancs és egyéb csemegeáru; 
mindennap friss teavaj kapható: 

Mlrüch Ignácz 
fűszer-  és csemege kereskedésében. 

No. G. 2680-924. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul executor judecăto-

resc aduc la cunoştinţă publică, ca 
lucrurile următoare ş. a. 1 bancă de 
gihsit, 6 buc. fireze  de mâoă, piatra 
care sau preţuit îa 11840 lei îa 
favorea  Stein Igoácz repr. prin Dr 
Elekes Domokos pentru 2212 Iei capi-
tel şi 1190 lei 40 bani cheltuele sta 
verite până acum, se vor vinde prin 
î.icitaţiunea fixate  pe 26 Fevruarie  1925 
îa  orele  11 a. m. în  comuna Atid  pe 
locuinţa  urmăritului. 

Cristur, la 4 Fevruarie 1925. 
Andrei Lftrinczy 

delegatul jud. 

Cereţi pretutindeni renumitul 
Ceai Englezesc 

M o m i m an 
Reprezentant şi Depozitar general 

Societatea Anonimă 
OTTO & ALFRÉD HERZOG 

Bucureşti Calea Văcăreşti 4. 

Az összes butorraktâram kész 
letét mélyen leszállított árakon 
kiárusítom, ahol a legmodernebb 

h á l ó - é s ebéd lő -
s g a r n i t ú r á k s 

vásárolhatók. WtT 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 butorrakt&ra 

Odorheiu, Bul. Reg, Ferdinánd 27. 

"szőrmét 
FEST, 

GALLÉRT 
MOS 

SCHM1TZ 
kelmefestő  és vegytisztító 

ODORHEIU. 

Tanitó urak figyelmébe! 
Megjelent s 

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

iskolai nagy fali  térképe, 
melyeknek beszerzése — a mar elavult térképek helyett — kötelező. 

Saját érdekében kérem, hogy szükségletét, mig készletem 
tart, sürgősen szerezze be, annái is inkább, mert e téraépek a 
nagy kereslet folytán  már a kiadónál is alig kaphatók. 

Teljes tisztelettel: 
Z. SZÉKELY JÁNOS könyvkereskedése Odorheia. 

cipőraktára Odorheiu Strada Horia (volt Kornis-u.) 
r a l l l j r 27 szám alatt, hol 

cipősz-ÜLÜkiségletét 
bárki legolcsóbban beszerezheti. Gyermekcipő 100, női 400, 

férfi  450 leutól feljebb.  ^ 

Férfiöltöny  és női kosztüm-szövetek 140 cm. szélesben m.-ként 190 
leutól, kelengye-vásznak, mosó-áruk legolcsóbban beszerezhetők: Jtirsch Rudolf divat-

üzletében. 


