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Egyszer Lapu dr., 
másszor Jorga dr. mond, 8 legújabban 
pedig Vaida Voivod dr. mondott né-
hány határozott és erős politikai ki-
jelentést, amelyet ha mi, kisebbségi 
sorban élő romániai magyarok, mon-
danánk, mi rögtön állam ellen izgatók, 
irredenták volnánk. (Persze, nem a 
szó igazi és a'epos értelmében, hanem 
csak az itteni „liberálizmus" kifelé 
sokszor hangoztatott megítélése sze-
rint.) íme, legutóbb is milyen szörnyű-
ségeket mondott Lupu dr., a paraszt-
párt egyik vezére egy bánsági nép-
gyűlésen : A kormány maga csinálja 
az irredentizmust, azzal, hogy a ki-
sebbségeket elnyomja. Ha itt jólét és 
igazságosság uralkodnék, az országot 
a kisebbségek is megkedvelnék, s a 
román fajt  testvérükül tekintenék. 

A legutóbb a parlament egyik 
ülésén felszólalt  Vaida-Voivod dr., volt 
miniszterelnök pedig élesen rámutatott 
srra a, sokszor erőszakosan^ érvénye-
sített, megtévesztésre, 2°ly a haza 
fogalmát,  érdekét egynek akarja te-
kintetni a liberális uraloméval, s tilta-
kozott az elUn, hogy az állam polgá-
rai a liberálisok cselédjeiként kezel-
tessenek. 

Mindezek, kétségtelenül, kemény 
és határozott szavak, a nagyjában-ál-
talában ugyanazt fejezik  ki, a mi, ki-
sebbségi helyzetünkről, kormányzat és 
polgárok közti viszonyról a mi fel-
fogásunk  is. Ezeket a nagytekintélyű 
román politikusokat azonban mind-
ezért talán még sem lehet irreden-
tákká bélyegezni. Talán rossz román 
házé fiak,  rosszabbak, mint a liberális 
uralom vezető politikusai ? Dehogy I 
Sőt komoly meggyőződésünk szerint, 
ha lehet, egy fokkal  még jobb romá-
nok, azzal a fokkal,  melynek magas-
latáról képesek tekintetükkel jobban a 
jövőbe hatolni, mint az elfogultságuk-
ban rövidlátó, vagy önzésből csak a 
jelennel törődő Bratianuék. Amely ma-
gaslatról meg tudják ítélni hogy egy 
ország jövőjét «ohasem erőszakkal, a 
gyűlölködés eszközeivel, tömegek el-
keseritésével lehet jobban megalapozni, 
mint inkább a nyugalom, a megelége-
dés megteremtésével, olyan politiká-
val, amely a lakosság minden részé-
vel, minden árnyalatával szemben mél-
tányosságot, igazságosságot kiván gya-
korolni, s ezáltal éri el, hogy azok is 
minden erejűkkel az ország haladásá-
nak, boldogulásának szolgálatába sze-
gődjenek 1 

Az iparostanonc-iskola ta-
nítótestülete legutóbb tartott gyűlé-
sén BZ egyes felekezetek  papjainak 
jelentése ^alapján szomorúan állapította 
meg, hogy a tanoncok nagy része nem 
vesz részt a vasárnapi és ünnepnapi 
istenitiszteleteken, holott,ezt a lelki-
ismereti kötelezettségen kívül a mi-
niszteri rendelet is előírja. A tanonc-
iskola igazgatósága felkéri  a meste-
reket, hogy tanoncaikat szorítsák rá 
vallási kötelmeik pontos teljesítésére, 
mert idővel csak igy lehetnek aztán 
lelkiismeretes, megbízható iparosok. 

Jókai vármegyénkben. 
Jókai neve hangzik ezekben a na-

pokban széles e világon. Lapok és fo-
lyóiratok, egyesületek, irodalmi társu-
latok és iskolák egymással versenyre 
kelve hódolnak a nagy regényköltő 
szellemének. Megujul minden mozza-
nat, ami az ó glóriás nevével kapcso-
latos. Vidékenként felemlegetik  mind 
azt, amit a nagy mesélő azokról a he-
lyekről irt, amelyeken megfordult. 

Meg van szentelve az a föld,  ame-
lyen a nemzetükre fényt  árasztó nagy 
szellemek életükben jártak és időztek, 
— mondja Berzeviczy Albert egyik 
emlékbeszédében. Tehát meg van szen-
telve a mi vármegyénknek a földje  is, 
mert a többek között két olyan iro-
dalmi titánnak a lába taposta azt, mint 
Petőfi  és Jókai. Petőfi  az utolsó éj-
szakáját is vármegyénkben töltötte, 
Jókai pedig, mint ünnepelt regényiró, 
28 éves korában, 1853. május havában 
kereste fel  a mi vidékünket az alatt 
az idő alatt, amíg felesége  a kolozsvá-
ri- színháznál vendégszerepelt. 

Marosszékről, Kelementelkéről jött 
a mi megyénkbe, Lázár Kálmánnak és 
nejének társaságában. A Székelyföld 
szépségei megigézték, egészen elragad-
ták. Még a levegő Is könnyebb, amint 
a Székelyföldre  lépünk — irja útiraj-
zában. Nem győzi eléggé dicsérni a 
falvak  Bzépségét, rendezett voltát, a 
házak tisztaságát s azokat a mosolygó 
arcokat, amelyek az utcára tekintenek 
B a minden oldalról jövő szivea üdvöz-
lést, meg a vendégszeretetben egymás-
sal való versengést. 

Szovátát elhagyva, már messziről 
megragadták figyelmét  a parajdi kékes-
szürke kopár sóhegyek, amelyeknek 
egyikében van a sóbánya, melyből a 
székelyek a legkönnyebb szerével, fa-
ékekkel feszegetik  a sót. Az egész 
hegyláncról bizton el lehet mondani 
— irja, hogy merőben e nemes ércből 
áll. Nemes ércnek nevezi, mert ez az 
egyetlen egy ásvány, melyet meg le-
het enni. 

Korond felett  a magas Kalonda 
hegy ormán szemébe tűnő látványt 
egy gyönyörű panorámához hasonlítja, 
melynek elragadó szépsége leigéz szi 
vet és lelket... 

A gyöuyörü kép hatása alatt eszé-
be jut a mult, amely a magas 
hegyeket várakkal népesítette be. 
Ezért minden székelyben egy-egy hős-
nek sarjadékát látja. 

Estére Szombatfalvára  érkeztek, 
ahol Ugrón Lázár, Udvarhelyszéknek 
egykori királybirája fogadta  elragadó 
szívességgel és mint a környék emléke-
zetes helyein legjártasabb vezette a 
tájék históriai emlékű pontjaira. Meg-
tekintették a Budvárát. Erről a követ-
kezőket irja: „Meglátogattuk az oraiot, 
melyen Attila legelső sasfészke,  Bud 
vár állott. Néhány vasaló a)aku kő 
most is ott haver halomban s roppaet 
gödrök jelölik a leghatalmasabb király 
palotájának helyét; alant egy közép 
kori kápolna áll, Jézus kápolnája; ne 

hány század előtt a tatároktól űzött 
BzékelyeK Budvár romjaira vonták fel 
magukat s onnan egy székely íjász a 
sátorban ülő tatár khánra egy nyilat 
lőtt el a Jézus nevében, mely azt szi 
ven találta. A távolság, melyen anyil 
átrepült, ^nintegy kétszáz lépés. Azon 
helyen épiték a lövés emlékére ama 
kápolnát. E hegytetővel szemben áll a 
Bágyi vár, romjai egy vele egyenlően 
magas ormon, s e hegyláncelatban fek-
szik Bika, hol egy roppant kő alá te 
metve van Attila legkedvesebb neje 
Réka. A síkon zöld kalász hullámzik, 
a mezőkön virágok inganak, az ormo-
kon fehér  felhők  húznak végig: egy-
kor diadalmas seregek jártak e helyes, 
a délceg úrnők szálltak le üdvözletökre, 
talán még most is leszállnak s ama 
fehér  felhő  hozza őket I" 

A Budvára után megtekintették a 
Székelytámad várát, melynek „minden 
tornyába egy regény álma van elásva." 
Az udvaron, ahol később a reáliskola 
épült, akkor tengeri és borsó termett 
s a zászlós ormokon a becsületes csiz-
madia-céh szárított fehér  ruhákat. 

Másnap a homoródalmási barlang-
hoz tettek kirándulást. Vezetőül a szék 
hajdani mérnöke ajánlkozott, nevét 
nem említi, de nagyon különleges em-
ber lehetett,"mert mint megjegyzi, he-
tekig lakott a budvári romok üregei-
ben. Jókaival ment a barlang meg-
szemlélésére Lázár Kálmán és Ugrón 
Lázár nejével. Ez a két nő testvér volt, 
a „székely nők azon mintaképei, kiket 
maga előtt lát a költő, ha nőket akar 
rajzolni gyöngéd arccal, erŐ3 szívvel, 
mert valóban erős sziv kell ahhoz, 
hogy hölgyek e barlangba jutásra el-
szánják magukat." Majd részletesen 
leirja a barlang környékét, az ahhoz 
fűződő  mondákkal és a barlanghoz 
való jutást. A barlangot pedig igy is 
merteti: Legelébb egy templosaszerü 
tágas terembe lépünk, melyet még az 
Isten napja világit, innen egy mellék-
terem tárul elénk, mely a barlang ab-
lakát mutatja, másfelől  kezdődik a 
többi üregek sorozata, melyek négy-
száz ölnyi hosszúságban elnyúlva föld 
alatt, tizenöt egymástól szabályosan 
elvált szobát képeznek, minden szoba 
bejárása a tisztelt mérnök úr buzgal-
mából számokkal lévén megjegyezve, 
hogy a bejárók el ne tévedhessenek. 
Majd az egyes termek ismertetése 
után a barlangot lakó majomemberek-
röl mond színes mesét. 

Akik Jókainak vármegyéikben tett 
útjáról szóié érdakes leírását egész ter-
jedelmében óhajtják olvasni, megtalál-
ják azt a „Magyarhon szépségei" elmü 
kötetének 85—93. lapjain, melynek 
alapján ez az ismertetés is készült * 

íme, az általáco3 szempontokon 
kívül, Jókainak a vármegyénkben tett 
utja is líötolea mindnyájunkat arra, 
hogy iskolaiak március havi ünnepsé-
gén megjelenjünk és hódolatunkat be-
mutassuk az ő, országokat, népeket 
éa nemzeteket átkaroló, a dicsőség 
fényével  beárasztó nagy szellemének. 

Bíró Lajos. 

Nem hivalkodás, 
de való igazság, hogy városunkban a 
kulturélet hovatovább mind erőtelje-
sebben lüktet és az is igazság, hogy 
ezzel kapcsolatban igen gyakoriak — 
sít feltűnően  gyakoriak— az estélyek. 
Ezt talán a nagyközönség zsebe érzi 
a legjobban. Sok hangot is hallunk 
erről, néha panaszosat is, Bőt néme-
lyik távolabbi olvasónk, némi humor-
ral tudat, hogy városuukat itt-ott El-
doradóként emlegetik, hol az emberek 
oly boldogok, hogy soha ki nem fogy-
nak a mulatozásból. Ez némileg joggal 
is tűnhetik igy fel,  pláne, a távoli 
szemlélőnek. 

Azonbau tekintetbe kell vennünk 
sok minden tekintetbe venni valót. Igy 
például azt is, hogy mi uj hazánkban 
is élni akarunk, s kultur&nkat fena 
kivánjuk tartani, természetesen, anél-
kül, hogy ezzel más nemzet hasonló 
kulturáját Sérteni akarnók. És itt meg-
állhatunk egy szóra. A régi időkbea 
a főváros  minden megbecsülhető érté-
ket magához vonzott, tudományt, mű-
vészetet, irodalmat összpontosított, s 
így volt ez még a£ ipar terén is. 
Mii dez azután könnyen volt megköze-
líthető ez fgyűvé  tartozás folytán. 
Akkor városunkbait sem volt oly 
gyou intenzív jf  kulturális köséíst. Ha 
a fővárosban  magas nivóju estély, 
szicdar&b, vagy valamely látványosság 
kínálkozott: délután vonatra ült, s 
reggel ott volt az, kinek igénye meg-
kívánta, kinek tehetsége megengedte. 
Könyvek, folyóiratok  is eljutottak hoz-
zánk, s azokból is magunkévá tehet-
tük a magvar tudás, a kuitura vív-
mányait. Mindez tény és mindan po-
litikai célzatosság nélkül megállapítható. 
Most azonban mindez hiányzik, s ennél-
fogva  itt, e város falain  belül kel], 
hogy keressük azt, ami után mindenki 
vágyik, aki bármiiy keveset is ad lelke 
nemesítésére, szelleme felfrissítésére. 
Első sorban e szükséglet az, ami itt 
ujabb mozgást teremteti. 

Régi egyletek uj életerőre kap-
tak, uj társaságok keletkeztek: igy 
évekkel ezelőtt a Filharmonikus Tár-
saság. Ehhez, persze, zenei talentum 
kellett, s legelső sorban egy: vas-
energiájú karaagy, s ez jött a Peltzer 
dr. személyében. Az elhintett mag 
terebélyes fává  fejlődéséhez  kellett egy 
gondos kertész is, s jött az is, egy 
szívvel én lélekkel a művészetért ra-
jongó emberünk: a Pistabácsi szemé-
lyében, kinél lelkesebb művészetbarátot 
ritkán hord hátán a föld.  Most van a 
nekilendülés utján az ujabb alakulásu 
Szimfonikus  Társaság (Városi Zene-
kar) is. De hányan vannak még azok, 
akiket szintén a művészet lelkesit, s 
kik szabad idejüket a köz javára ál-
dozzák, s kiknek noveit egyenkint fel-
sorolni a tér szűk kerete nem engedi. 

Az emiitettektói eltekintve is, a 
többi számos estély — műsoros és 
szinielőadásos vegyesen — mind-mind 
azt szolgálja, amire az emberiségnek 
mindig a legnagyobb ezükséga volt —; 
a lelki finomodást,  a lélek felemelke-
dését. Lelki gyönyör a közönségnek, 
az a szereplőknek, kik a pódiumon mo-
zognak és külőcÖ3 lelki gyönyör, akik 
legtöbbat fáradnak,  hogy a nagyközön-
ségnek egy-egy nívós eatéllyel a ne-
héz életet kőunyitsék. Vagy nem kel-
lemes érzés-o egy egy dobogóra lépő 
egyén lelkében, ha a hálás hallgató-
ságnak olyat nyújtott, ami a felhős 
horaíok ráccait — ha pillanatra is — 
elsimította ? 

A kereskedő vesz és elad, az ipa-
ros dolgozik, a munkája utáa bizto-
sítja mindkettő létének alapját. De a 



kenyérharchoz pihentetésül, felfrissí-
tésül szükséges az elszórakozás, a 
müvésziesben gyönyörködés is: ez a 
kovásza a kultur ember élniszerete-
tének. 

A napokban olvastam egy, az an-
golok uralma alatt élő néptörzsről, a 
kannibálokról, kik emberevő szoká-
saikkal már már felhagyva,  ujabb el-
hanyagoltságuk folytán,  újra vissza-
estek eme rettenetes állati Borba, az 
egész emberiség szégyenére. Ezek nem 
érzik a társadalmi együttélés ama 
melegségét, melyet csak a művelődés 
adhat minden halandónak. Ezért ra-
gaszkodik minden nemzet közkincsé-
hez és igy mi is —: kik nem aka-
runk visszafejlődni,  s nem akarunk 
emberhez nem méltó életet élni. Akik 
pedig a gyakori estélyekben a székely 
anyaváros mulatni vágyását, talán 
könnyelmű pazarlását, igen boldog éle 
tét nézik: — gondolják meg jóakarat 
tal a fentebb  elmondottakat 1 (—) 

H I R E K. 
Február 21. 

Az állami fiuliceum  farsangi 
estélye. 

Tudom, hogy sok ellenségem van, 
Bokán szidnak, de azt is tudom, hogy 
sokan szeretnek. Az előbbivel nem so 
kat törődöm, hiszen aki ügyész és 
hozzá még újságíró is, az hozzá van 
szokva a szdáshoz. Da meg ha szere-
tet is ellensúlyozza a szidást, akkor az 
már még könnyebben tűrhető. Éj én 
érzem, hogy szeretnek engem, ha más 
sem : a fiatalok,  a gyermekek,  a jövő 
reményei, a jövő zálogai. Jól is van 
igy, mert ez a szeretet viszonszerete-
ten alapul, mert nem hiszem, hogy 
volna valaki, aki jobban szeretné a 
gyermekeket, a fiatalságot,  mint én. 
Nem csak azt a 2 kis angyalkát értem, 
akiket naponként ezerszer és ezerszer 
csókolok össze, hanem az összes gyer 
aekeket, az egész fiatalgágaí^JtskloteL, 
néÍklU^v^sLiiLj^émzetiBégi, vagy 
társadalmi különbségre. Ez a nagy 
szeretet magyarázza meg azt, hogy bár-
mikor kész vagyok a fiatalság  érdeké-
ben szerény tehetségemhez képest dol 
gozni, ez a nagy szeretet indokolja 
mostani soraimat is. 

Az állami liceum „St. 0. Joaif" 
önképzőkörének a farsangi  estélyét sze-
retném bekonferálni.  De hogyan ? Hi-
szen, ha őszinte akarok lenni, ugy be 
kell vallanom, hogy ez a konferálás 
felesleges.  Vagy kell-e reklám, vagy 
konferálás  akkor, amikor &z estély ren-
dezői — élükön a román liceum ne-
mesen és megértően gondolkozó fiatal 
igazgatójával — nemcsak román, ha-
nem magyar színdarabot is adnak elő 
növendékeikkel ? Kell-e reklám ott, ahol 
2 olyan szinmüirót fogunk  egy estéo 
hallani, mint Kisfaludy  és Carageale? 
(Az egyiket magyarul, a másikat ro-
mánul.) Hogy ki az egyik és ki a má 
sík, azt nem is ismertetem. Elég ha 
azt mondom: Kisfaludy  nem más, mint 
a magyar Carageale és Carageale nem 
más, mint a román Kisfaludy.  Mind-
kettőtől vígjátékot fogunk  hallani, mind-
kettőt élvezni fogjuk  s mindkettőt meg 
fogjuk  tapsolni S hogy az előadások 
után is kellemesen érezzük magunkat, 
arról gondoskodik a rendezőség, a tánc, 
konfetti,  szerpentincsata, világposta, 
no meg maga az utolsó farsangi  éjszaka 
és az a körülmény is, bogy együtt fo-
gunk mulatni azokkal, akiket legjobban 
szeretünk: a gyermekeinkkel, a fiatal 
sággal. Tudom, hogy ott lesz-a szín-
házba járó magyarság nagy része. 

A viszontlátásra: 
Plstabácsl. 

A „Bukarest" színháztermében feb-
ruár 24 én, kedden este 8 érakor kez 
dődő estély műsora: 1. Bevezető szó. 
2. „O noapte furtunoasă"  („Egy ziva 
taros éjszaka"), Carageale 1 felvonásos 
vígjátéka. 3 „Három  egyszerreKis-
faludy  1 felvonásos  vigjatéka. Hely-
árak : páholy 200 leu, o'da'szék és 
támlásszék 40 leu, 1. hely 30 leu, 2. 
hely 20 leu erkély 30 é3 15 leu, diák-
jegy 10 leu. Jegyek előre válthatók : a 
Könyvnyomda R. T. üzletében. 

Több elfogadott  közlemény, 
tárca és egyéb cikk e számunkbál, saj-
nálatunkra, kiszorulván, közlésük a jö 
vőre maradt. 

Klnevezós. Nagy  András szám-
vevőt Sepsiszentgyörgyről városunkba 
helyezték át, illetve nevezték ki vár-
megyei számvevővé. A kinevezett 
évekkel ezelőtt a helybeli rendőrség-
nél volt fogalmazó,  s igy itt már ab-
ból az időből ismeretes. 

Halmágyi Samu igazgató 
fölmentóae.  Már egy éve elhangzott 
a miniszteri kijelentés, mely szerint, 
leányintézet igazgatója férfi  nem lehet. 
Igy nem volt váratlan az a rendelet, 
mely Halmágyi Samut, az áll. leány-
gimnázium (előbb áll. polgári leány-
iskola) igazgatóját a vezetéstől fel-
mentette és helyébe Paulina Ncolescu 
líceumi tanárnőt bizta meg. Mivel az 
nj igazgatónő épp most megy szabad-
ságra, azért az ügyek vezetését az ő 
visszaérkezéséig még a régi igazgató 
végzi, akit viszont tanári minőségben 
a líceumhoz fognak  áthelyezni. Ez al 
kálómból elismerés illeti Halmágyi 
Samut, ki 1920 szeptember havában 
vette át az akkori magyar tannyelvű 
áll. polg. leányiskola vezetését és az-
óta sok nehézséggel küzdve, ugy ve-
zette ezt az iskolát, hogy az ma 
megint a régi polgári leányiskola 10 
évvel ezelőtti népességével bir. 

Gálffy  István meghalt. Meg 
illetödéssel fogadott  gyászjelentés hozta 
a napokban a birt, hogy szombatfalvi 
Gáffy  István, az udvarhelyvármegyei 
jegyzői egylet hosszú éveken át volt 
elnöke, volt fenyédi  körjegyző, legutóbb 
Dombóvár nagyközség jegyzője, f.  hó 
13-ikán, 58 éves korában, hosBzas ezen 
védés utáu elhalt. Az elhunyt jelleg-
zetes, zömök és fürpe  alakja vármegye-
szerte ismeretes volt, a közigazgatási 
és társadalmi életben kifejlett  erős 
agilitása egykor jelentékeny tényezőjévé 
emelte vármegyénknek. Néhány évvel 
ezelőtti repatriálása utáu is többször 
visszatért ide látogatóba, de már meg-
viselten, betegeskedve. Nagyon kitér 
jedt és előkelő rokonság gyászolja^^ 

Halálozás. Id. Sófalvi  Sándor 
86 éves koraban, városunkban f.  hó 
18 ikán elhunyt. Tekintélyes család 
gyászolja. 

Id. Deák Istvánné  Verestói Ilona 
városunkban, f.  hó 15 ikén, 59 éves 
korában elhalt. Rendkívüli kiterjedésű, 
tekintélyes rokonság gyászolja. Nagy 
részvét mellett temették. 

Pár nap még és vége a far-
sangnak. Elhangzik az egyház figyel-
meztető szava : Emlékezzél meg em-
ber, hogy porból lettél és porrá le-
szesz. Megkezdődnek a böjti prédiká-
ciók,* amelyeket a róm. katb. plébánia-
templomban minden pénteken délután 
3 órakor, a barátok templomában pe-
dig minden vasárnap délután 4 óra 
kor tartanak. Az előbbi helyea Csillag 
László, az utóbbi helyen pedig Boros 
Fortunát dr. mondja a prédikációkat. 
Csillag László a következő témákról fog 
beszélni: 1. A szenvedés értelme. 2. A 
lélek értéke. 3. Házasság. 4. Áldozat-
készség. 5. Jézus az én vezércsillagom. 
6 A keserű pohár. 7. íme, hogy hal 
meg az Igaz. A mindennapi életbe na-
gyon is belevágó, praktikus irányú 
beszédekre előre felhivjuk  a hívek 
figyelmét. 

Egyházi estély. A helybeli re-
formátus  egyház f.  hó 22-én, vasárnap 
d. u. 5 órakor a református  kollégium 
imatermében vallásos estélyt tart, mely-
nek érdekes műsora a következő: 1. 
Mint a szép hives patakra; énekli fa 
gyülekezet. 2. Elnöki megnyitó. 3. Biblia 
magyarázat, tartja: Vajda Ferenc. 4. 
Szaval: Csép Rózsika. 5. Éaekel: Imre 
Ibiké, zongorán kiséri: Tompa Lászlóné. 
6. Szaval: Csefó  Sándor. 7. Felolvasás 
Jókai Mórról, tartja: Tompa László. 8. 
Éaekel: Sebe3 József,  zongorán kiséri: 
Kiss Istvánné. 9. Szaval: Révay 
Györgyné. 10 Zárszó. 11. Erős várunk; 
énekli a gyülekezet. Ezen estélyre a 
belépés ingyenes, kegyes adományok az 
adó és a terem költségeire köszönettel 
fogadtatnak.  Rendezők: Haáz Rezsöné, 
Csefó  Sándorné, Imecs Erzsi és Ka-
tona Erzsi, 

Egy támlásszók — s egy 
nadr&g. Rólam mindenki tudja, hogy 
szeretem a szépen vasalt ruhát, ki-
fogástalan  fehér  gallért és kézelőt — 
no és a nőket. Ha utcáu jelenek meg, 
minden szem felém  tekint — legalább 
én igy képzelem el. Fessen öltözkö 
döm, hisz' telik ruhatáramból, szóval: 
helyre fiu  vagyok, — azért is hívnak 
dundinak 1 És még egyet: ha nyilvá-
nosan jelenek meg, külső formámhoz 
hasonló a viselkedésem is. Mégis 
egyik estélyen hallatlan eset történt 
velem, s ha el nem pletykálnám, ol-
datomat fúrná  ki. Az eiet: belépek a 
Bukarest színháztermébe keresem a 
jegyem számának megfelelő  széket 
— megtalálom. Jucika meg Linuka, 
két udvarhelyi bájos hajadon székei 
közt találok rá. Kihúzom magam, illő 
udvariassággal köszönök, s szépen 
élére vasait nadrágomat térdről fel-
húzom — nehogy ott kitörjön, s ké-
szülök leülni. De oh, borzalom, rupsz ... 
a támlásszék egyet roppan, — s én 
mint sülyesztőbe, vagy mint egér a 
csapdába: — belezuhantam, szorul-
tam a székülés rámájába. Valami éles 
fájdalomféle  borzoogott át rajtam, 
hanem az még semmi volt ahhoz a 
szégyenhez, amit a Jucika éj Linuka 
szomszédságában kellett átszenvednem. 
Kapálództam, hogy valahogy szaba-
duljak. A lányok alig birtak a neve-
téstől hová lenni. Végtére tűért s 
cérnáért kellett könyörögnöm. Három 
gombostű segített ki végül, s én szé 
gyenkezve mentem haza. Mire újra 
visszakerültem — hisz mondanom sem 
kell: ruhatáramból telik még több 
n&drág is, — már az előadásnak vége 
volt. Az én támlásszékem s többi iker 
testvérei nagy dérrel durral vonszo 
lódtak ki az előcsarnokba, s ott egy 
halomra hányva elmélkedhettek az 
enyémhez hasonló eseten. (Dundi.) 

Az unitáriusok f.  hó 15 iki 
egyházi esteiye zsúfolt  teremben pro 
grammszerüen folyt  le, a közönség lel-
kes érdeklődése mellett. Györffy  István 
felolvasása  — a programm legterjedel-
mesebb pontja — irodalmi formában, 
jóizü humorral tárt elénk egy magva-
san komoly erkölcsi tanulságot. Barra 
Andorné, majd Szabó_Gyula értelmes 
szavalataikkal keltettek nagy hatást, 
Bálint Ignác pedig erőteljes hangú ének-
lésével (Göllner Béla kisérete mellett). 
Ébert Hajnalka és Kóréh Rózsika egy 
négykezes zongoradarabot adtak elő, 
kedvesen, Varró Vilma, Ébert András-
né rutinos zongorakisérete mellett, ér-
zelmesen énekelt, Halász Róbarték pe-
dig a tetszésnyilvánítások folytán  ze-
neszámukra kénytelenek voltak ráadást 
is játszani. Szerkesztőn» is olvasott 
fel  verseiből. Bölöny Vilmos lelkész 
pedig magvas megnyitó és zárószavakat 
mondott. 

Nagyszabású hangversenyre 
készül a Városi Zenekar (Szimfonikus 
Társaság), mely nivós programmjánál 
fogva  méltán számit arra, hogy iránta 
a közönség minden rétege, osztály és 
felekezeti  különbség nélkül, a legme-
legebb érdeklődést tanúsítsa. Az elő 
készületek javában folynak  s mint ve-
lünk közlik, szerepeloi fog  a népszerű 
Székely Dalegylet is. A március 14 ikén 
megtartandó estély programmját ké-
sőbb részletesebben ismertetjük. 

A segesvári Kaszinó f.  hó 
14 iki Obsitos előadásán nagy sikere 
volt Bálint Jőzsefuek,  aki jól ismert 
pompás alakitásával, szép énekével a 
többi elismerten jó szereplő közül is 
kivált 8 őt a közönség tüntető tetszés-
nyilvánításokban részesítette. Különben 
Ö volt az előadás rendezője is. 

Mibe kerül a világítás — 
Marosvásárhelyen ? Marosvásár 
helyen nagy felzudulást  idézett elé 
a villamos áram üzemvezetőségének 
az az elhatározása, bogy a villamerő 
hekto-vattját az eddigi 60 bániról 90 
banira fogja  felemelni,  sőt ezen elha 
tározás elleni tiltakozás kifejezéséül 
pár nagyobb üzem a villamos vezeté-
ket la is szereltette. Náluak minden 
felemelés  alkalmával (ami, valljuk meg 
őszintén, elég gyakran történt) azzal áll 
tak elő, azzal „szedtek le a lábunkról", 
hogy itt még mindig a legolcsóbb a vil-
lany dij. S most kisül, hogy méreg-
drága. Marosvásárhely polgárai majd-
nem két és félszeresen  kevesebb vil 
lanydijat fizettek,  mint mi, s most, 
amikor némi felemelést  kér az üzem 
vezetőség, általános a felzudulás.  Pe 
dig Marosvásárhelyen is van üzem-
költség, a megélhetés sem rózsásabb, 

mint náluak, az alkalmazottakat bi-
zonyára fuetik  ugy, mint itt ,— mi-
képpen tudott mégis a marosvásár-
helyi villamüzem eddig 60 banis egy-
ségárral prosperálni, s miért kell ne-
künk már több, mint egy év óta 1 
leu 40 bánit fiietui  a villanyuakért ? 
Nekttik, akik a vizet is, a szó szo-
ros értelmében, drága pénzen vesszük 
meg (s kapjuk akkor, amikor a ki-
hordónnak jól esik hozni), igazán leg-
alább is annyira lett volna okuak az 
emelések ellen tiltakozni, mint a vá-
sárhelyieknek, s éppen ezért talán csak 
magunkon múlott, hogy annyiszor és 
oly mérvben emelhették villanyunk 
árát, ahányszor és ahogy akarták. 

A Sooiális Missió f.  hó 24 én, 
húshagyókedden este a róm. kath. fő-
gimnázium tornatermében műsoros es-
télyt rendez. Programm a következő: 1. 
Nyitány: az ifjúság  zenekarától. 2. 
„Nefelejcs  rege", meséli: Bokor Klárika. 
3. Előadást tart: Embery Árpád igaz-
gató. 4. Énekelnek: Jakó Albertné és 
Lóky Jenő főgimn.  tanár. 5. Cigány-
tánc, előadja: Hánn Manci. 6. Hege-
dűn játszanak: Khell István és Filó 
Ferenc dr. 7. „Virágfakadás",  egy fel-
vonásos vígjáték. Előadják: Duka 
Irénke, Jánki Mariska, Bokor Klárika, 
üűgváry Jancsi és Bárány Laci. Ba-
lépti dij tetszésszerinti. Kezdete 8 óra-
kor. Műsor utáu összejövetel lesz a 
váróteremben. 

A „Sasok" előadása, melyet az 
asztalos-, lakatos- és építőiparosok f. 
hó 14-iki estélyén vittek színpadra, 
szép számú közöuség jelenlétében folyt 
le. A rendezőség e kedves vígjáték 
előadásával hangulatos pár órát szer-
zett a közönségnek. A darab betaní-
tásában Fischer bácsi már megszokott 
fiatalos  tevékenységével, szeretettel 
buzgólkodott; s fáradozását  azután a 
szereplők szépen is honorálták: — jól 
állották meg helyüket. Maga a víg-
játék jóizü humorral hozza színpadra 
az örököáen féltékenykedő  férjet,  ki 
féltéfesüjoégével  annyira zaklatja tel-
jesen ártatlan feleségét,  mígnem bsle-
kergeti a szerető karjaiba. EÍ utóbbi-
nak alakját: Sas Ferencet köny-
nyed fellépésével,  könnyelműségé-
ben is igazi urat mutatva, igen jól 
játszotta meg: Kerestély Gyula, s a 
féltett  feleséget  Szentes Annuska, ki 
mindenképpen méltó partnere volt, 
erőltettség nélküli, kedves színpadi 
mozgásával. Meglepően jól alakította a 
féltékeny  férjet:  Orbán Gyula, aki-
ről csak most tünt ki, hogy mennyire 
alkalmas a színpadon való gyakoribb 
szereplésre. Sas Viktort P«pp Emil, 
Barnabást pedig Szabó Gyula alakította, 
az előbbi elegánsan játszotta a szűkösen 
élő szegény zsentrit, az utóbbi pedig 
sok derültséget keltett a léha és köuy-
nyelmü agglegény alakjával. Az egy-
ügyű és szerelmes Bukics Juliánt 
Török Ferenc annyi kedves humorral 
adta, hogy a közönség ki nem fogyott 
a nevetésből, tapsból valahányszor a 
lámpák elé lépett. Török a komikum-
ban több, mint műkedvelő —: mester. 
Lörincz Gizike egy szininövendéket jól 
alakított. Jó volt kisebb szerepében 
Balázs Imre is. Nagy Sándor, még 
egészen fiatal  fiu,  hanem a pesti csi-
bész alakításában kifogástalan  volt. 
Kisebb szerepekben jók voltak még: 
Bucsi Ilonka és Bucsi Dezső is. — 
Előadás után tánc következett, mely 
a kora reggeli órákig tartott. (—) 

Köszönetnyilvánítás. Mindazok, 
akik kedves halottunk temetésén meg-
jelenni, vagy ez alkalommal részvétü-
ket bármi formában  nyilvánítani szí-
veskedtek, fogadják  ezúton is hálás 
köszönetünket. Id.  Deák István  és 
családja. 

A helybeli ref.  egyház f.  hó 
8-iki estélyén Gönczi Lijos nyug. igaz-
gató a nők mai társadalmi helyzetéről 
olvasott fel,  nagy érdeklődés 'mellett, 
tapasztalatokon épült mély filozófiával, 
de egyúttal vonzoan szines előadásban. 
E fontos  programmszám mellett Ró-
nainé Magyari Erzsébet megszokottan 
átgondolt, intelligens szavalata, Bod-
rogi Balázs és Kerekes Árpád szép 
énekszáma (Benkő József  kíséretével) 
Vajda esperes bibliamagyarázata, mag-
vas megnyitó és zárószavai tették ér-
tékessé és emlékezetessé az estélyt. (A 
mult számból technikai ok miatt ki-
szorult tudósítás.) J 



Majthónyi volt polgármester 
gyásza. Opiate részvéttől értesülünk 
arról a megreoditő csapásról, mely 
Szombatfalvy  Majthónyi Miklós dr. volt 
helybeli polgármestert érte. Kedves és 
tehetséges Pisti fi»,  17-ik éves korá-
ban, f.  hó 11-ikén, Budapesten elhalt. 

x Bérbeadó pianino. Az odor-
heiui Comitetul  Şcolar  egy jó karban 
levő pianinot 1925. évre használatra 
bérb9ad. A bérlet összegére vonatkozó 
Írásbeli zárt ajánlatok február  hó 27 ig 
adandók be Nistor  János  ig. tanító, 
titkárhoz. 

Megint veszett eb tünt fel 
városunkban, hol kedden az utcákon 
átszaladván, két kutyát is megmart. 
Üldözése eredménytelen volt. A rend-
őrség az eset következtében ismét szi 
goru ebzárlatot rendelt el, s a gaz 
dátlanul, szabadon talált kutyákat 
megmérgezik. Ezenkívül szigorúan 
megbüntetik a kutya tulajdonosát is. 

Tal&lt pénz van a rendőrségen, 
melyet a tárcaban levő Írásokból meg 
állapithatólag, Jakab Lajos ravai la 

. kos veszített el. Személyazonosságának 
igazolása mellett jelentkezzék a ren 
dőrségen. 

x Értesítés. Tisztelettel hozom a 
nagyérdemű közönség tudomására, hogy 
Pis ţa Regele Maria 15. szám alatt 
(Koncz-gyógyszertár mellett) női kalap 
és kézimunka üzletet nyitottam. Üzle-
temben legizlésesebben éa a legkénye-
sebb igényt is kielégítően, készülnek 
legújabb divatú kalapok, villanylámpa-
ernyők. Szíves pártfogást  kér: Hu-
nyadi  Ilona. 

x Személy- és teherautó-szál-
lítást vállalunk: „Transilvania". Ér-
deklődni lehet a Cetatea-banknál. 

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

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

KÖZGAZDASÁG. 

A buza rekvirálásának elrendelé 
sével, az egységes liszt használatának 
rémitgetésével megint eret vágott az 
állam a gazdákon, de nemcsak a gaz-
dákon, hanem mindenkin. Egészen 
kisgazdák, akiknek nincsen is felesle-
gük, Bőt elég buzájuk sincs, félve, 
bogy elveszik, piacra dobják azt a 
csekélyt is, ami van, s bár drágább 
újra a liszt, a gabona ára nagyot 
esett az utóbbi időben. Egyes mai 
mok még ma is vigau szállítják a 
lisztet. Árt azonban ez az állapot a 
fogyasztónak  is, mert mindenki igyek-
szik erején felül,  ha kölcsön pénzen 
is, lisztet beszerezni, — de drága lesz 
az ily módon beszerzett kenyér a mai 
kamatok mellett 1 Bizonyos, hogy ami-
kor az ősz folyamán  nyilvánvalóvá 
vált, hogy nem termett elég gabonánk, 
nem lett volna szabad engedni, hogy 
lelketlen kufárok,  csak a saját hasz-
nukat nézők, kiszállítsák a búzát. Ha-
nem az lett volna a helyes eljárás, 

hogy egy egész ország fogyasztó  né 
pére legyenek figyelemmel  s ma már 
nem mutatkoznék nap-uap után igen 
soknál a nincsenség ijesztő képe. Könnyű 
annak, ki mindea mellékgoadolat nél-
kül beszerezheti még egy félévi  ke-
nyérszükségletét, de mi leszjazokkal, 
kiknek nap-nap után súlyos probléma 
a mindennapi kenyérkérdés ? 

Piaci árak : buza 160—180, rozs 
140—150, árpa 125—135, zab 62-65, 
tengeri 83—86, burgonya 24—28 leu 
vékánkint. 

A műtrágya megrendelőket ké 
rem megrendelésüket sürgősen hozzám 
juttatni. v—i. 

Választmányi ülés. Az Udvar 
helyvármegyei Gazdasági Egyesület f. 
hó 24 ikén d. e. 7S11 órakor a Me 
gyei Takarékpénztár helyiségében vá 
lasztmányi ülést tart, melyre a választ 
mány tagjainak a figyelmét  ez uton 
is felhívják. 

Tenyészbika kiállítás és vá 
sár lesz f.  hó 28 lkán Cnstur—Székely 
kereszturon, melyet a vármegyei állat-
tenyésztési bizottság rendez. Dijak 
100- 200 leutól 1000 leuig; bővebb 
részletek a hirdetményeken. 

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. 
Minden vasárnap Minden hétköznap 

16 oldal. 12 oldal. 

Kiadó: a Könyvnyomda Részvénytársaság 
Odorheiu (Ssékelyudvarhely) 

STyilttér. 
E rovat közleményeiért a szerkesztő nem vállal 

felelősséget. 

Schuller Gyula cristur—secuesci (székely-
keresztúri) füazerkereskedéaét  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. 

Vegyileg legszebben fest, tisz-
tit a „MISTÍlCY" 

gőzmosöintízet CWj. jtelybeli gyűjtő-
telep :5zenKo«its utóda Pegrö Bélánál. 

Publicaţiune. 
Societatea Anonimă Cassa de Păstrare 

Economică din Zatea în adunarea ge-
nerală ţiou'ă la 8 Fevruarie a. c. a 
hotărit, să-şi ridice capitalul social Lei 
30,000 la suma de Lei 150 000 prin 
emisiunea 4800 buc. de acţiuni noi cu 
valoarea nomina'ă de Lei 25, cari au 
efect  egal cu acţiunile vechi sub urmă 
toarele condiţiuai sperând aprobarea 
ulterioare a Dlui Ministru de Finanţe. 

1 La aceste 4800 buc. de acţiuni 
noi cu valoarea nominală de Lei 25 se 
asigură acţionarilor vechi drept de 
preemţ une şi anume după fiecare  acţi 
une la 4 buc. de acţiuni noi cu valo 
area nominală de Lei 25. 

2. Acţionarul, care în termen fixat 
nu-şi exereră dreptul de preemţiune 
asigurat îa punctul 1, va primi gratuit 
după fiecare  acţ une veche o acţiune 
nouă pe sarcina foodului  de rezerve, 

pentru care va plăci numai Lei 10 
• cheltuială de producere iar pentru cele 
3 acţiuni, ce va primi p^ste aceea, va 
plăti după fiecare  acţiuni Lei 25 va-
loare de acţiune şi Lei 10 cheltuială 
de producere. 

3. Subscrierea de acţiuni noi BO 
îscepa cu ziua de 22 Fevruarie a. c 
iccluziv pâ ă la 21 Martie a. c Subscri-
erea se poate face  la Directorul Cisse 
de Păstrare în Zetea şi la jurisconzu'ţii 
institu'ului îa cancelaria advoc-iţilor 
Dr. Szabó Gábor şi Dr. Nagy Lajos 

4. Subscrierea acţionarilor noi se 
vor accepta numai la caz, că acţiunile 
noi nu vor fi  subscrise de acţionari 
vechi. Acţiunile noi ce eventual vor 
rămâne după subscrierea acţ onarilor 
vechi, vor fi  supune la subscrierea 
publică îa preţ de (25 + 10 = ) Lsi 35. 

5. Acţ onarul este obügat la plata 
în doauă rate şi anume 50% al valorii 
acţ unilor subscrise se va achita odată 
ca subscrierea, iar restul de 50°/0 cel 
târziu incluziv pâoă la 21 Aprilie a. 
c. Acţionarul îut-ă este îa drept a 
achita odată suma întreagă. 

Despre sumele achitate va primi 
acţionarul adeverinţă, ce are Fă resti 
tuiască la primirea acţiunilor noi. 

6 întrucât cei, cari au subscris 
acţiunile, nu vor achita ratele acestea 
în termen fixat  mai sus, vor perde su-
mele p ătite de ei, cari sume se vor 
reţine îu favorea  fondului  de rezervă 
iar acţiunile acestea se vor emite pentru 
subscriere noauă îa preţ original. 

7. Sumele p ătite de acţionarii noi 
la subscriere după expirarea termenul 
fixat  pentru subscriere, li-se vor resti 
tui imediat, întrucât acţ unile noi ar fi 
subscrise toate de acţionarii vechi. 

Zitea, la 10 Fevruarie 1925. 
Direcţiunea. 

Hirdetmény. 
A zetelaki Gazdasági Takarékbe 

téti Részvény Társaság folyó  évi feb-
ruár hó 8 án tartott rendes közgyűlé-
sében elhatározta, hogy részvénytéké-
jét 30.000 leuról 150.000 leura fele-
meli 4800 drb. 25 leu névértékű, a 
régi részvényekkel egyenlő jogosultság 
gal biró uj részvények kibocsájtásával 
a Nagyméltóságú Pénzügyminiszter Ur 
utólagoa jóváhagyásának reményében 
a következő feltételek  mellett. 

1. Ezen uj kibocsátású, 4800 drb. 
25 leu névértékű részvényekre a régi 
részvénytulajdonosoknak minden egyes 
darab részvény után 4 drb. 25 leu név-
értékű uj részvényre elővételi jog tar-
tatik fenn. 

2. Azon részvényes, a ki e meg-
határozott határidőn belül az 1, pont 
szerinti elővételi jogát gyakorolja, min-
den régi részvény után kap ingyen a 
tartalékalap terhére egy uj részvényt, 
melyért csupán csak 10 leu előállítási 
költséget fizet,  mig az ezt meghaladó 
3 drb. uj részvény után részvényenkint 
25 leu részvény értékét és 10 leu elő-
állítási költséget köteles fizetni. 

3. Az uj részvények jegyzése folyó 
évi február  hó 22-én-kezdődik és tart 
folyó  évi március 21-ig, bezárólag. A 
részvények jegyezhetők a Zetelaki Ta-
karékpénztár igazgatójánál és az inté 
zet jogtanácsosai dr. Szabó Gábor és 
dr. Nagy Lajos ügyvédek irodájában. 

4. Uj részvényesek jegyzései csak 
azon esetben fogadtatnak  el, ha a régi 
részvényesek az újonnan kibocsátott 
részvényeket nem jegyzik le. A régi 
részvényesek által nem jegyzett uj rész 
vényeket (25 + 1 0 = ) összesen 35 leus 
árban nyilvános aláírásra bocsájtjuk. 

5' A befizetéseket  a részvényes 
két részletben köteles eszközölni és 
pedig a jegyzett részvények értékének 
50%-át az aláírás alkalmával, a hát 
rálékos 50°,'0 ot pedig legkésőbb folyó 
évi április hó 21 ig bezárólag. Joga 
van azonban a részvényesnek az egész 
összeget egyszerre kifizetni.  A befize-
tett összegekről a részvényes elismer 
vényt kap, melyet köteles az uj rész 
vény kiadásakor visszaszolgáltatni. 

6. Ha a részvényeket jegyzők a 
meghatározott részleteket a fenti  ha 
táridán belül nem fizetoék  be, azon 
esetben a befizetett  összeget elvesztik, 
mely a tartalék alap javára marad és 
ezen részvényeket az eredeti árban uj 

ból jegyzésre bocaájtjuk. 
7. Az uj részvényesek által a jegy-

zés alkalmával lefizetett  összegek a 
jegyzésre kitűzött határidő lejártával 
azonnal visszadatnak, ha a régi réaz-
vényesek a kibocsátott uj részvényeket 
teljesen lejegyzik. 

Zetea, 1925'február  1. 
Igazgatósig. 

Invitare. 
Prima Fabrică de Piele 8. A. 

Odorheiu 
are onoare a învita pa D nii acţionari la 

Adunarea ordinară 
pe annl VII. 

ce se va ţinea Duminecă, la 8 Martie a. e. a, m. 
la */sl2 ore, în localul fabrice!  a S. A. 

P r o g r a m : 
1. Riportul Direcţunei asupra anului 1924, 

prezentarea contului de gestiune, propune-
rea ref.  la repartizarea câş igutui şi rapor-
tul comiaiuasi de supraveghiare. 

t- A se hotăra asupra îatrebain ţă-ii profitu-
lui net. cum şi asupra desărcinării ce este a 
se da Direcţiunei şi Comisiunei de supra-
veghiare, 

3 Alegerii alor 1 membru î i Direcţ une. 
4. Alegerea a unui membru î J Cjmismnea de 

supraveghiare. 
5. Hoiă âre pentru ridicarea fundaţiei  capitală. 
6. Desbaterea propunerilor eventuale, cari 

sunt a se aduca la cunoş-.inţi Direcţ anei 
în scris cu 7 zile îaainte de adunare. 

Acţionarul, care vocşte să ia parte la adm-
nare. are a depune acţiunile sale contra do-
vezii îa cancelaria S. A. Pielărie cel mai târ-
ziu pâ ă la 7 Mart. 1925 orele 12 din si. 

Contul de gestiune, controla de Comiai-
unea de supraveghiare împreună cu raportul 
referitor,  sunt puie la vedere publică îa can-
celarie 8. A Pielărie. 

Odorheiu, l a l 4 Fevr. 1926. 

Direcţiunea. 

M e g h í v ó . 
Az Első Székelyudvarhelyi 

Bőrgyár Részvénytársaság 
folyó  évi mire.hó 8-án, vasárnap d. e. */il2 
órakor gyári iroda helyiségében megtartandó 

VII . évi 

rendes közgyűlésére 
a t. részvényeseket tisztelettel meghívja. 

Tárgysoroza t i 
1. Az igazgatóság jelentése az 1924. évi fis-

letévről, a zarszámadás előterjesztése, a 
nyereség felosztására  vonatkozó indítvány 
éa a felügyelő-bizottság  jelentése. 

2. Határozathozatal a tiszta nyereség hováfor-
ditására, valamint az igazgatóság és fel-
ügyelő-bizottság részére adandó felmentvény 
tárgyában. 

3. 1 igazgatósági tag választása. 
4. 1 felügyelő  bizottsági tag választása. 
5 Alaptőke-emelés iránti határozathozatal. 
6. Esetleges indítványok tárgyalása, melyek a 

közgyűlés előtt hét nappal az igazgatóság-
nak Írásban bejelentendők. 

A közgyűlésen réaztveoni kívánó részvé-
nyes tartozik réa/vfinyeit  legkésőbb 1925. ér 
márciua 7-én déli 12 óráig a gyári iroda pénz-
táránál elismervény ellenében letenni. 

A felügyelő-bizottság  által megvizsgált 
zárszámadás, az arra vonatkozó jelentéssel a 
gyár irodahelyiségében közszemlére van kitéve. 

Odorheiu, 1925 február  14. 
Az igazgatósál. 

Cereţi pretutindeni renumitul 
Ceai ISnglezesc 

Horniman 
Reprezentant şi Depozitar general 

Societatea Anonimă 
OTTO & ALFRÉD HERZOG 

Bucureşti C*iea Văcăr<şu 4. 

E ladó a Bulevard Begele Ferdinánd 
(Kossuth u.) 101/a- alatt levő ház 

kerttel. Értekezni lehet ugyanott. 

E?y 2 szoba, konyha, nyár<konyha 
és pincéből álló kőház Str. Rag. 

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

Megérkeztek a kész férfi-  és fiu-ruhák.  Nagy választékban és R á I o 
rendk ívűi olcsó árak mellett hozom eladásba: SZENKOVITS utóda ^ ^ L I C l C l . 



Dela Administn ţia fioacciaiă  Odorbeiu. 
No. 1140-1925. 

Publicaţiune. 
Be aduce la cunoş'inţa 'tuturor 

contribuabilor dift  acest judeţ că, ter-
menele inlăuotru cărora trebueec a fi 
înaintat apelurile contra aprolărilor 
de *m «zi pe impozite de lux şt cifra 
af  e<-rnor «unt cum urmează: La apro 
bă-ii de amenzi de contravenţie tăvâr 
şită la legea asupra impozitului pe 
lux în zece (10) zile libere dela noti-
ficarea  deciziuni , isr la aprobării de 
amenzile contravecţie săvârşită la le-
gea asupra impozitului pe cifra  aface-
rilor 20 zile dela notificarea  deciziuni. 

Aceaste apeluri Be inainteeză di 
rect Tribunalului  în  baza săruia a'a 
eăvârşit contravenţiunea. 

Apelurile ceri îu viitor se vor 
inainta altor autorităţii nu se vor ţine 
de seamă. 

ki odorheiui pénzügyigazgatóságtól. 
1140—1925. BZ. 

Hirdetmény. 
A megye összes adózóinak tudo-

mására adatik, hogy azok a záros ha-
táridők, amelyeken belül a luxus és 
forgalmi  adóra vonatkozó büntetések 
jóváhagyása elleni felebbezések  be 
adandók, a következők: 

A luxus adóról szóló törvény alap 
já» elkövetett kihágásokra megállapított 
büntetések ellen 10 (tiz) köznap, a 
végzés meghozatalátél számítva, viszont 
* forgalmi  adóról szóló törvény alap 
ján elkövetett kihágásokra megállapí-
tott büntetések ellen 20 (huşz) nap, 
a végzés meghozatalától számitva. 

Ezek a felebbezések  egyenesen azon 
törvényszékbe*  nyújtandók  be, amelynek 
területén a kihágás elkövettetett. 

Azon felebbezések,  melyeket más 
hatóságokhoz nyújtanak be, nem fog-
nak figyelembe  vétetni. 
Adm-tor finaiciar:  Şef  de serviciu: 

Schnller. Btef. 

Az igen tisztelt őröltető közönség 
szíves tudomására adom, hogy régi 
molnáromat elbocsátottam és ezután 
az őrlés a legnagyobb pontossággal, 

bárki msgelégedésére történik. 
Teljes tisztelettel: Fábián József. 

Regatul România. 
Ne. 22-925. 

Executor jud. Odorheiu-săcuesc. 

Publicaţie de licitaţie. 
Subsemnatul executor a judecă-

toriei de ocol Odorheiu în senzul § lai 
102 de lege LX. din anul 1881 prin 
aceasta publică că în urma decisului 
din anul de sub 183—924 a tribanalul 
din Odorheiu, efectuindu  se îa Odor-
heiu 7/Y—1924 pentru suma de 
25000 lei şi acc. execuţiunea de 
eseontentare în favorul  Bálint Györgv 
reprezentat advocatul Dr. Finkér Béla 
mişcătoarele cuprinse cu aceasta oca-
ziune şi preţuite 17600 lei şi anume 
Aranjament de prăvălie, cimba'ă, ma-
şină de cusut şi mobile casnice se 
vor vinde prin licitaţie publică. 

Deci în urma decisului de sub 
No. G. 711—924 al judecătoriei de 
ocol Odorheiu pentru încasssrea pres-
curiunei de 25000 lei capital şi acc. 
stabilite pâcă astăzi Bă decide termi-
nul de licitaţie pe ziua de 25 Fevru-
arie 1925 la orele 9 a. m. în 
Odorheiu Slr. Regina Maria No. 48—50 
la faţa  locului şi la aceea cumpă-
rătorii, se înainte cu aceea obser-
vare, că mişcătoarele din sus în 
senzul art. de lege LX. din anul 
1881 § ul 107, 108 din partea celui 
mai sus acestea mişcătoare se vor 
vinde şi sub preţul estimat. 

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

Takarmány, 
prima, circa 5 (öt) vagon eladó. 
Weress József  Dej, Str. Jorga Nr. 4. 

Invitare. 
Societatea Comercialţ lor din Odorheiu 
îa ziua de 8 Martie,  d. a. la 3 ore 

îş' va ţtoea 

Adunarea generală 
îa Restaurantul Dlui Szabó Károly 
(localitate deechilinită) la care membrii 

cu stimă sunt invitaţi. 
»:*:• 

Ordinea de zis 
1. Deschidere presidenţială. 
2. Citire a şi iscălitura procesului ver-

bal despre adunarea generală trecută. 
3. Raportul comitetului despre anul 

trecut. 
4. Raportul cassierului despre starea 

averii a Societăţii, îatrate, eşite, şi 
după şceste desărcinarea consiliu-
lui şi a comitetului. 

5. Stabilirea buget ului pe anul venitor. 
6. In sensul § ul 21., catdidarea şi 

alegarea V, parte a membrilor îa 
comitet. 

7. Propuneri, cari îa sensul §-u!ui 18., 
punct c) «u 8 zile trebue comuni-
cate la comitet, mai departe per 
tractarea propunerilor, în contra 
hotăririlor comitetului cari cu 8 zile 
trebue comunicate la mâna preşa 
dintelui în sensul § u*ui 18., punct f). 

8. Iuchiere preBidenţială. 
Odorheiu, la 17 Fevruarie. 

Papp Z. Endre, . Z. Székely János, 
preşedinte. secretar. 

Meghivó, 
Van szerencsénk az Odorheiui Kereskedő 
Társulat tagjait f.  évi március hó 8-án 
d. u. 3 órakor a Szabó Károly  féle 
vendéglő külön helyiségében tartandó 

rendes közgyűlésre 
meghívni. 

Tárgysorozat: 
1. Elnöki megnyitó. 
2. A mult r. közgyűlés jegyzőkönyvé-

nek felolvasása  és hitelesítése. 
3. Választmányi jelentés ez elmúlt 

évről. 
4. Péntárnok jelentése a Társulat va-

gyoni állapotáról, bevétel, kiadás; 
ennek alapján a pénztárnok és vá-
lasztmánynak adandó felmentvécy 
feletti  határozat. 

5. A jövő évi költségvetés megálla 
pitása. 

6. Az alapszabályok 21. § a értelmé-
ben a választmányi tagok V» ának 
kisorsolása és uj választás megejtése. 

7. Esetleges indítványok, amelyek leg-
alább 8 nappal a közgyűlés előtt a 
választmányhoz beadattak az alap-
szabályok 18. § ának e) pontja ér-
telmében, valamint a választmány 
határozatai ellen beadott netáni oly 
felebbezések  tárgyalása, amelyek & 
közgyűlés elélt legalább 8 nappal 
a tárBulati elnökhöz benyújtva let-
tek az alapszabályok 18. § nak f) 
pontja értelmében. 

8. Elnöki bezáró. 
Odorheiu, 1925 február  17. 

Papp Z. Endre, Z. Székely János, 
elnök. titkár. 

Eladó kőház, mely a Darvsi-utódok 
tulajdonát képezi, Piaţa Regina 

Maria (Batthiány tér) 3/d szám alatt, 
4 szoba, konyha, fáskamra,  nagy pinca, 
a legforgalmasabb  helyen. Ár 150 ezer 
leu. Értekezhetni: Kelláth ügynöknél. 
A vételárból 100 ezer leu teher átvehető. 

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

Eladó egy bárom szobás lakáshoz 
való faanyag,  készen kifaragva, 

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

Dela secretariatul cercual Pauleni-
Săcuesc. 

No 144/2—1925. 

Árverési hirdetmény. 
Firtuşeci (Frtosváralja) község 

korcsmája 1925 április 1 ével kezdödó 
3 f̂ vre  béibeadptjk, a község házában 
1925 március 15 Ón d. u. 3 órakor tar-
tandó nyilvános árverésen. 

Kikiáltási ár 1 évre 2000 leu. 
Feltételek a pauleni—tăcuesc-i 

körjegyzői irodán megtekinthetők. 
Pauleni Săcuesc, 14. Fevr. 1925. 

Finta , jegyző. 

Eladó négy holdas, 
Bzántónak, bolgár kertészetnek, fel 
parcellázásra, gyári vagy ipari telep-
nek egyaránt alkalmas, prima bir-
tok Odorheiu Székelyudvarhely város 
belterületén a Nagyküküllö partján, 
két utcára fronttal,  öt szobás lakó 
házzal egészben vagy parcellánkéest. 
Azonnal birtokba vehető. Eredményes 
közvetítés dijaztatik. Értekezni lebet: 
Dr. Kassay  F.  István  ügyvédnél és 
Sinkovils  Géza vendéglősnél Odorheiu. 

A teázó közönség 
figyelmébe! 

Müller-féle  keksz, "piskóta, Horni-
mans tea és más jó fajta  teák, 
Ementhali sajt és Parmazán, 
narancs és egyéb csemegeáru; 
mindennap friss  teavaj kapható: 
H i m c h I g n á c z 
fűszer-  és csemege kereskedésében. 

Regatul România. 
No. 20—1925. 
Exe cutor judecătoresc Odorheiu-săcuesc 

Publicaţie de licitaţie. 
Subsemnatul executor a judecă-

toriei de ocol Odorheiu în senzul § lui 
102 de lege LX. din acul 1881 prin 
aceasta publică că în urma dtcisiului 
din anul de sub 1222/2-924 al ju-
decătoriei de ocol din Odorheiu efectu-
induse în Odorheiu 22/XI—924 pentru 
suma de 259000 Lei şi acc. execuţiu-
nea de escontentare în favorul  Basca 
Cetatea S. A. filiala  reprezentat advoca-
tul Dr. Gh. Bărbat mişcătoarele cup-
rinse cu aceasta ecaziune şi preţuite 
12836 Lei şi anume Aranjament de 
cârciumă, mobile casnice şi cuptori se 
vor vinde prin licitaţie publică. 

Deci îa urma decisiu'ui de Eub 
No. G. 5152—924 a judecătoriei de ocol 
Odorheiu pentru incassarea prescuriu 
nei de 259000 Leu capital şi acc. 
stabilite până astăzi eă decide termiaul 
de licitaţie pe ziua de 2 5 Fevru-
arie 1935 la orele 2 d. m. în Olor-
heiu Strada Princ. Mircsa No. 2 la 
faţa  locului şi la aceea cumpărători, 
se înainte cu aceea observare, că 
mişcătoarele din sus îa senzul Art. 
de lege LX. din anul 1881 § ul 107, 
108 din partea celui mai sus, acestea 
mişcătoare ee vor viede şi sub pre 
ţul estimat. 

Odorheiu, la 7/II. 1925.. 
f a g y  fxecutor. 

I f Á r A m f  K i k g y ü m ö l c s f á t * 
i \ C I CUI • gyümölcsoltványt, tea-
rózsát venni akareak és kik gyümölcs-
fáikat  javíttatni, tisztíttatni, metszetni 
kivánják, jeleutsék nekem szóban, vagy 
Írásban: Bögözi Demeter Domokos 
Írónak. Mugeni, jud. Odorheiu. r— 
Minél több a megrendelő, annál ol-
csóbb minden I 

Ha hirdetéseket akar feladni, 
kórjen először okvetlenül árajánlatot a 

SIROCCO h Í r d e t Ó S ' i r o d á t ó 1 , h ö 1 a Nolcsóbb tarifa  mellett helyezheti el hirdeté 
seit az összes romániai és külföldi  újságban. = = = 

Ha szép kivitelű, Ízléses nyomtatványra 
van szüksége, kérjen árajánlatot a 

grafikai  vállalattól. Mindennemű nyomtat-
• I I V O C C W vány szállítását, eredeti tervek szerint, 
iparművészeti kidolgozásban versenyképes áron vállalja. Litográ-
fiái  munkák, dobozok, üzleti könyvek, papírzacskók a legszebb 

, kivitelben és legjutányosabb áron szerezhetők be. 

Ha információt  kér, forduljon  bizalommal a 
C l M f f l I  információs  osztályához, hol a legjutányo• 
v l í w l í C C I  sabb díjszabás mellett a legpontosabb 
keresk . é s hitelinformációkat  szerezhet i be. 

Pénzkölcsönöket 
ingatlanokra, bekebelezésre a legkedvezőbb feltételek  mellett 
'""" '" 1 ' " "' eszközöl ki a • 

Sirocco hiteiosztálya. 
Ingatlanok vételét és eladását, lakások 

= = bérletét Cluj—Kolozsváron gyorsan közvetít a . 

SIROCCO >ngatfanfbrgafml  osztálya. 
Cégtulajdonosok: 

Balázs Gyula ">uialm?Mkam,ral 

Ferenczy György. 
Központi i roda : 

Cluj-Kolozsvár S t r ada Regina Maria. (Deák 
Ferencz-u.) 14. szám. 

Folyószámla a Mezőgazdasági Bank és Takarékpénztár R.-T-nál 
Cluj-Kolozsvár. Képviseletek az ország minden nagyobb városában. 

Sürgönyeim t Sirocco Cluj. 

Péifiöltöny  és nöi kosztüm-szövetek 140 cm. szélesben m.-ként 190 if  j « ţ f  h j) m ff  a 1 f  e l -
lentől, kelengye-vásznak, mosó-áruk legolcsóbban beszerezhetők: / ! l l } V l l #|HIIUll üzletében. 


