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Magyar élhetetlenség. 
Ne nehezteljen rám senki, ha a 

keserű valóságot még nem ÍB rejtem 
pilulába, hanem ugy keserűen tálalom 
fel.  Sokszor az a szer használ a leg-
jobban, amelyik a legkeserűbb. 

Csak egy dologra akarok rámu-
tatni, hogy igazoljam a fenti  cim he-
lyességét. A mult tavasz folyamán  a 
lóheremag kilójának ára nálunk (mert 
másképp nem vásárolták) 23—26 leu 
volt. A vásárlók nem ÍB csináltak tit-
kot abból, hogy nem baj, ha arankás 
is a mag, amúgy is Németországba 
szállítják. Itt törvény van arra, hogy 
arankás magot egyáltalán nem szabad 
forgalomba  hozni s a gazda, hogy sza-
baduljon arankás magvától, hogy kap-
jon valamit, hogy legalább „a veszett 
fejszének  nyelét" megtarthassa, adta 
ugy a készletét, ahogy vették. 

Idáig rendben van a dolog, elvégre, 
ha olykor-olykor nem ver végig a há-
tunkon valami suhogó, sohasem kapunk 
észhez, hiába prédikáljuk uton-útfélen, 
hogy az eádígi gazdasági gondolkozá-
sunk kutyát sem ér, ujabb gondolatot 
kell belopni gazdasági életűnkbe, ha 
élni akarunk. Még idáig is rendben van 
a dolog, majd megtanuluok mi sok min-
dent, amikor a parancsoló szűkség ta-
nulni kényszerit. De nincs rendben a 
dolog akkor, amidőn a tölűnk 23—26 
leus árban megvásárolt lóheremag 160 
leus áron kerül vissza hozzánk. 

Egy terménymagvakkal üzérkedő 
utazóval találkoztam, ki nagy bíbeszé-
dűséggel adta elő, hogv ő „lóheremag-
ban" is utazik, Németországból impor-
tált, valódi plombált arankamentes mag 
— ára métermázsánként csekély 15,000 
leu s valami csekély vasúti, stb. dij, 
szóval Bumma-summárum 16,000 leu s 
mert egy mázsáról van BZÓ, egy kiló-
nak az ára — még az iskoláB gyermek 
is kiszámíthatja — 160 leu. 

A beszerzési ár középarányban 25 
leu, szállítás, nyereség (tisztességes üz-
leti haszon) 30°/, = 7 leu 50 bani, te-
hát 32 léu 50 bani, megint egy nagy 
kereskedőnél 30%-os haszon: 43 leu, 
Németországba szállítás 10% kiadás: 
47 leu 50 bani. Ott kitakarítás, suly-
veszteség címén 10°/0 = 52 leu 50 bani 
s mire hozzánk visszatér, körforgását 
megtéve, lesz a maximum 60 leus mag-
ból 160 leus mag. 

Én nagyon jól tudom, hogy ennek 
a magnak nálunk nem lesz piaca, itt 
ugyan senkísem vesz abból a 160 leus 
magból, de vesznek másutt, s a tőlünk 
kivitt s hozzánk visszahozott mag mégis 
elkél nálunk, nagy dicsőségére a mi 
gazdasági állapotainknak. 

A braziliai kávéról olvastam, hogy 
a különben első minőségű kávé a ren-
detlen kezeléB miatt a legalacsonyabb 
áron kel el, — éppen ugy vagyunk mi 
lóhere-, lucernamag termesztésűnkkel: 
első minőségű áru lenne, ha gondot 
forditan&nk  termesztésére, de igy csak 
arra jó, hogy mi is kapjunk verejtéke-
zésünkért valamit B az 5—6-szoros 
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árat azok kspiák, kik azt sem tudják, 
mi az a mezőgazdaság. 

Térjünk már egyszer észhez, irt-
suk földjeinkről,  a szó teljes értelmé-
ben : tűzzel-vassal az arankát, hogy 
évek multán híre se legyen annak. 
Vessünk tisztított magot, mert ha ezt 
vetünk, könnyebb az aranka irtása.. 
Vármegyénkben Ugrón Ákos udvarhelyi 
gazdaságában is van aranka-tisztitó gép 
s bár nem tudom bizonyosan, de nem 
hiszem, hogy csekély dij ellenében ne 
engedné át használatra egy-egy község 
gazdáinak, ha összeállva tisztítani akar 
nák magvaikat. 

Próbálják meg. V-ó. 

Uj vonatot kértek vármegyénknek. 
A napokban a folyó  évi menetrend-

változások ügyében értekezlet volt a 
vármegyeházán Szabó Gábor alispán 
elnöklete alatt, melyen részt vettek: 
Derzsy Árpád vasutigazgatósági ellenőr, 
mint az államvasutak igazgatóságának 
kiküldöttje, Birciurescu törvényszéki 
elnök, Anastasiu pénzügyigazgató, Kőrt-
vélyfáy  polgármesterhelyettes és De-
regatoriu állomásfőnök. 

Az értekezlet egyértelmüleg meg-
állapította, hogy helyiérdekű vasutunk 
jelenlegi menetrendje nem felel  meg a 
követelményeknek; a legtöbb vonathoz 
nincs csatlakozás, ami sok esetben egéBz 
éjszakai várakq^ásokat is von maga 
után, ezért alapos eszmecserét folytatva 
és álláspontját kellően megindokolva, 
azt a kérelmet terjesztette elő, hogy 
— az összes fővonali  vonatokkal való 
csatlakozás létesítése céljából — még 
egy vonat állittaBBék be; mi a jelen-
legi felszereléssel  ujabb beruházásokat 
nem igényel. Ezzel a vonattal, tekin 
tettel, hogy a gyorsvonatoknak Héjjas-
falván  való megállása is kérelmeztetett, 
elérhető volna, hogy az összes vona-
tokhoz kapjunk csatlakozást. Az állam-
vasutak kiküldöttje belátva az alapos 
okokat és panaszainkat, kijelentette, 
hogy a kérelem jogos voltára való te-
kintettel oda fog  hatni, hogy az ille-
tékes helyen teljesíttessék; megigérvén 
azon kívánság teljesítését is, hogy jö 
vőben a postát a legkorábban érkező 
vonat fogja  hozni, hogy igy azt még 
az érkezés napján ki lehessen kéz-
besíteni. 

Mindezek teljesítése által valóban 
fontos,  közérdekű szükségletet elégíte-
nének ki. 

Néhány szó a biztosításról. 
E cikk nem akar reklám lenni a 

biztosító társaságok részére^ hanem 
adott esetekből kifolyóan  a gazdatár-
sadalomhoz szól, első sorban azokhoz, 
kik fajunk  és népünk fennmaradásá 
nak biztosíték-zálogai ma és minden 
időkben. 

Meggondolatlan könnyelműség há 
lozta be népünk lelkét, ugy önmagá-
val, mint hozzátartozóival Bzemben. 
Egy gazda — azon felül,  hogy a létért 
való küzdelem; az életfenntartás 
nehézsége; a törvényes és soronkivűli 

járulékok lefizetése;  gazdasági beren-
dezésének állandó jó karban tartása 
stb. stb. súlyosan nehezednek vállaira 
— annyi mindenféle  előre nem látható 
és gi nem számítható eshetőségnek van 
kitéve, hogy (különösen ma) csak a 
legszigorúbb életmód, minden elkövet-
kezhetóre való meggondolt felkészülés 
segítheti át azokon a bajokon, amelyek 
saját hibáján kívül is számtalanszor 
érhetik. Mégis mi az oka, hogy éppen 
ott látszik könnyelműség a gazda ré-
Bzéről, a hol a mindennapi kenyere, 
megélhetése, verejtékes munkája által 
van érdekelve: vagyonának biztosítá-
sával ? 

Leégett az etédi mümalom. Nem 
volt biztosítva. A kárt tulajdonosa eset-
leg könnyebben kiheveri, köztudomás 
szerint: vagyonos ember lévén. De 
Isten különös kegyelme lebegett Etéd 
község felett,  hogy teljes szélcsend lé-
vén — nem hullatták sokan a zete-
lakai testvéreink szomorú esetéből már 
ismert könnyeket. 

Viz a falvakon  nincs elegendő; a 
tűzoltó felszerelések  legtöbb helyen 
csak megvannak, de nem mindig hasz-
nálható állapotban. Kedves gazdatár-
sam, mi segit rajtad egy esetleges 
tűzvész alkalmával ? Könnyed ? Bána-
tod? Sóhajtásod? 

Semmi máB, mint az, ha állatállo-
mányod, takarmányod, gazdasági fel-
szerelésed, épületed, ingóságod, Baját 
magad biztosítva van és igy — ha 
esetleges bár is ér — nem maradsz 
éppen az utcán, s házad füstölgő  rom-
jait igyekszel minél előbb eltakarítani, 
bogy a részedre kijáró segitBéggel uj 
életet kezdj. Ellenkező esetben meg 
marad számodra Amerika, bol, hogy 
valamit megtakaríts — agyondolgozod 
magad, s mire uj tűzhelyről lehetne 
gondoskodnod, már akkor rokkant tes-
ted más pihenőre vár. 

Székely testvéreim, gondolkozzatok 
ezen és legyetek felkészülve  oko3 szá-
mítással minden eshetőségre, mert bi-
zony-bizony szeszélyes istenasszony 
a sors 1 

Atid—Etéd. . L. D. 

A Polgári Önképző Egylet 
ez évadban utolsó s egyben jelmezes 
fiilérestélyét  február  hó 21 én tartotta 
meg. Az estélyen szép számú közönség 
vett részt, azoDban különösen a masz-
kák kevéB számán meglátszott, hogy 
közönségünket az egymást követő es-
télyek már kimerítették. Hiszen a mai 
viszonyok között egy-egy szép jelmez 
előallitása akkora költséget és fárad-
ságot igényel, hogy ezt a nagy áldoza 
tot nem is igen lehet kívánni és el 
várni senkitől, A megjelent maBzkák 
tarkasága, a tombola, konfetti  és szer-
pentin mind hozzájárultak a hangulat 
fokozásához  s végeredményben ez es-
tély sikere sem maradhatott el. A sok 
tombolatárgy összegyűjtésében a ren-
dezőleányok: Orbáa Juliska, Ágotha 
Mariska, Fécya Jucika éB Fénya Mar-
git fáradoztak  sikerrel és elismerésre 
méltó eredménnyel. 

Az egyesület vezetősége nem mu-
laszthatja el ez alkalomból, bogy az 
összes fillérestélyek  és szinielőadábok 
rendezőinek, szereplőinek ezüton is 
hálás köszönetet ne mondjon fáradsá-
gos, odaadó munkájukért, kérve jóin-
dulatú, szíves közreműködésüket a jő 
vőre is. Hálás köszönet a pártoló kö-
zönségnek, amely régi tradicionális 
hűséggel kitartott az egylet estélyei 
mellett, 8 ezzel segítette kulturális 
céljainak elérésében. 

Lezárva a szezon fillérestélyeinek 
sorozatát, érdemes talán pár pillanatra 
megállásunk s mérleget készítenünk, 
hogy az elért siker és eredmény meny-
nyiben szolgálta azt a célt, melyet ez 
estélyek rendezésével az egyesület ki-
tűzött maga elé 

A cél az iparos ifjúság  művelése, 
szellemi nívójának emelése, összműve-
lődéfiéhez  az eszköz, az alkalom meg-
adása. S ha elfogulatlanul  bíráljuk el 
ezen évtizedek óta rendezett filléresté-
lyek erkölcsi és szellemi hatását, ta-
gadhatatlanul meg lehet állapítani, 
hogy ez estélyek kulturmunkát végez-
nek ma is. 

Hogy ez estélyek műsorán néha-
néha esetleg gyengébb, kezdő szerep-
lők is szóhoz jutottak, ez; semmi esetre 
sem írandó a cél rovására, mert hisz 
éppen ezzel adódott alkalom sok kezdő 
de tehetséges szereplőnek, hogy tehet-
ségét fejlessze,  önbizalmát növelje, 
elrejtett szellemi kincseit napfényre 
hozza. 

Szórakoztatni akarnak ezek az es-
télyek, de egyúttal nevelni ÍB. S éppen 
ezért az elismert, kiváló előadók mel-
lett minden estély mütorán helyet kap-
tak a gyengébb, kezdő műkedvelők is. 
De ezeknek szereplését, előadását nem 
a mindenben hibát kereső kritikus ri-
deg szemüvegén keresztül kell nézni, 
hanem a szülőnek becéző szeretetével,' 
jóakaratával, mely a kibontakozni akaró 
bátortalan, kezdő tehetséget serkenti, 
buzditja, hogy mind jobbat és jobbat 
akarjon, magát fejlessze  és mind töb-
bet tanuljon. 

A fillérestélyek  a maguk egysze-
rűségükben tehát tagadhatatlanul ne-
velő munkái végeztek s azok fenntar-
tása, továbbfejlesztése  az egyesület 
egyik sarkalatos célja a jövőben is. 

Nem lekicsinyelni, fölényesen  le-
kritizálni való tehát ezen estélyek 
munkája, mert Ugyanakkor, amikor 
szerény keretek között bár, de hétről-
hétre összegyűjtik a maguk közönsé-
gét, egyúttal a közművelődésnek is 
szolgálatot tesznek, a a kultura oltá-
rához is visznek egy egy porszemet. 

Gs. 

Erdélyi Mazeum Egylet. 
E címmel a kolozsvári lapokat 

olvasó közönség gyakran találkozik 
az utóbbi napokban. 

Ez az ízig-vérig magyar alapítású 
s Erdély magyar kulturáját reprezen-
táló egyesület súlyos küzdelmeket viv 
létfenntartásáért. 

Gróf  Mikó Imre, Erdély Széche-
nyije, mikor 66 évvel ezelőtt (1859-bec) 
az osztrák abszolutizmus alatt óriási 
anyagi áldozatokkal (a kolozsvári kli-
nikák, botanikus kert hatalmas birtok-
komplexumát adta e célra, a többek 
közt 1) megalapozta az egyesületet, nem 
gondolta volna, hogy a nehezen enge-
délyezett kulturális egyesület még sú-
lyosabb napokat fog  átélni! 

Pedig az egyesület minden politi-
kától mentesen, szorosaa vett igazi er-
délyi kulturmunkát végzett. Ezt iga-
zolja a könyvtárt kitevő kiadványok 
gazdag sorozata. Ezenkívül a szorgal-
mas munka eredményeként, hatalmas, 
muzeumokat kitevő állat-, növény-, 
ásvány geologiai s régiség-gyűjtemé-
nyek s Erdély legnagyobb könyvtára 
áil fenn  és mutatja az erdélyi magyar 
kulturát 1 Tehát az óriási szellemi, er-
kölcsi tőke mellett az egyesület egy 
azép vagyont érő anyagi leltárral ia 
rendelkezik, amely jog s igazság sze-
rint még mindig az erdélyi magyar 
kulturális közösségé. 

A békeévek csendes, szorgalmas 



munkája után, mint mindenütt, itt is, 
a háború s a forradalmi  napok után, 
kis szünetelés állott be. De már mint-
egy 3 éve újból megindult szakosztá-
lyainak a keretében a munka. (Szak-
osztályai: 1. bölcselet-, nyelv-, törté 
nettudományi, 2. természettudományi, 
3. orvostudományi, 4. jog-, társadalom-
tudományi I) s > 

Népszerű és tudományos Előadásai 
bebizonyították, hogy nemcsak a nagy-
közönségben van meg a kulturális ér-
deklődés, hanem a tudományos mun-
kálkodáshoz is maradt itt meg elég 
emberünk. 

Az egyesület most intenzivebb mun' 
kát óhajt 1 E célból febr.  21 én d. u. 
5 órakor tartotta Kolozsváron (az unit. 
kollégiumban) rendkivüli közgyűlését. 

Kulturális kincseink, hagyomá-
nyaink megvédéséről van szó B azok 
tovább fejlesztéséről  1 Nem szabad eb-
böl egyetlen intelligens s kulturális ér-
zékkel bíró magyarnak sem hiányoznia. 
Ha másként nem is, de mint egyszerű 
tag, a tagdijával támogassa e munkát, 
melyért tulajdonképp az egyesület ki 
adványai révén ellenértéket is kap s 
amelyből figyelemmel  kísérheti a ma-
gyar kulturának fokozatos  emelkedését. 
(A tagsági dij a békeévekben évi sze-
rény 8 K. volt, amelyhez viszonyítva 
az valószínűleg leukban sem less túl-
ságosan nagy 1 Egyelőre csak a jelent-
kezésről ven szó !) 

Tagnak lehet jelentkezni a Könyv-
nyomda Részvénytársaság üzletében, 
illetve kiadóhivatalunkban megtalál-
ható íven. is. 

HÍREK. 
Febru&r 28. 

Márcins 14-ike. 
Kaptuk az alábbi felhívást: 

1924 októberében alakult meg az úgy-
nevezett „Városi Szimfonikus  Zenekar". 
Ezt a cimet felvette  azért, mert ez 
az egylet mindenkié akar lenni, a kik 
Odorheiu város területén laknak. Egy-
be óhajtja olvasztani a nagy közönsé-
get, ha hívó szavára hallgatnak. 

Első hivó szózata most hangzik 
el, a midőn a március 14 én rendezni 
szándékozott zeneestélyén való megje--
lenésre a nagyközönséget társadalmi 
osztályra és nemzetiségre való tekin-
tet nélkül felkéri.  Az egysület — az 
estély sikere érdekében és a mindenki 
kielégítésére irányuló óhajától átbatot-
tan — mindent megtesz, a mi egy 
kezdő egyesület tehetségétől kitelik. 

Az elismerésnek hangján kell em-
lítést tennünk közszeretetben álló pol-
gármesterünk: Negruţiu F. Emilről — 
mint az egylet díszei nőkéről — a ki 
ugy anyagig mint erkölcsi támogatásá-
val egyletünk fennmaradását  segiti, 
valamint Kiss Elek karmesterünkről, 
a ki zenei tudásával és fáradságot  nem 
kimélő tevékenységével törekszik a si-
ker biztosítására és a számos névte-
len adakozóról, a kik ezen zenekar 
működésbe hozatalához segédkezet 
Byujtottak. Ezen az estélyen egy ének-
számmal közre fog  működni a félév-
százados múltjára büszkén visszatekintő 
„Székely Dalegylet" is. 

Erőt merítünk a nagyközönség 
pártfogásának  reményéből, bizva, hogy 
első hivó szózatunk süket fülekre  nem 
talál. Tehát: a viszontlátásra március 
14-ikén 1 

A városunkban rendezendő 
Jókai-ünnepség* időpontját és pro-
grammját már véglegesen megállapította 
a gimnázium és kollégium tanári testü-
lete. A megállapodás szerint a Jókai-
ünnepséget március 21 én és 22 én 
tartják meg, még pedig ugy, hogy 21-én 
Jókainak egyik közkedvelt darabját 
adják elő a Bukarest-szálló színházter-
mében, 22 én délelőtt 11 órakor pedig 
matinét tartanak a főgimnázium  tor-
nacsarnokában. A kettős ünnepre, ame-
lyet nagy érdeklődéssel vár városunk 
és vidékünk közönsége, szorgalmasan 
folynak  az előkészületek. 

Oitáregyleti estély lesz már-
cius 11 ikéu, melynek értékes műso-
rát előreláthatólag Szilágyi Dózsa a 
jeles szónok előadása is fogja  gazda-
gítani. Bővebb részletek a jövőszámban. 

Özv. Léefalvi  Gyárfás  End-
réné.Sártíámagyarberkeazi Katona Ilona 
február  24 ihéu SíékelybereszturOn 
hossz»8 szenvedés után meghalt. Egy 
régi vágású, igazi magyar nagyáBszony 
hunyt el benne, aki egész életében 
tipusa volt a jóságnak, szeretetnek és 
áldásos tevékenységnek, nemcsak övéi 
részére, hanem a társadalomban is, 
melynek a jótékonyságban fáradhatat-
lan munkása volt. Mint a Székelyke-
raszturí Jótékony Nőegyletnek hosszú 
időn át elnöke, elévülhetetlen érdeme 
ket szerzett, könriyeket törlő, Áldásos 
munkásságával. Temetése Székelyke-
resztur kornyékének osztatlan részvéte 
mellett február  26 án volt a ref.  tem-
plomból, ahol Nagy Lajos ref.  lelkész 
parentálta el, kiválóságait jellemző és 
mély gondolatokban gazdag beszéddel 
s ugyancsak a családi sírboltnál is ő 
búcsúztatta el, mélyen átérzett, meg 
ható szavakkal. A temetésen a székely-
keresztúri unitárius főgimn.  énekkara 
szépen előadott gyászdalokkal műkő 
dött !> őzre. Az elhunyt nagyasszonyban 
Gyárfás  Pál  dr. földbirtokos,  a 
ref.  kollégium főgondnoka  és testvére 
Gyárfás  Anna, Kabos Ferencznek, a 
magyar képviselőház egykori alelnö 
kének felesége  édesanyjukat gyászolják. 
A temetésen a ref.  kollégium Szabó 
András igazgatóval, Haáz Ferencz és 
Ütő Mihály tanárokkal képviseltette 
magát. 

A református  kollégium if-
júsága március 8-án d. u. 5 Órakor 
az intézet nagytermében vallásos tár-
gyú nyilvános összejövetelt (vallásos 
estélyt) rendez. A műsort jövő szá-
munkban fogjuk  közölni. Az érdeklődő 
közönség figyelmét  felhívjuk  ezekre 
a hasznos és kellemes összejövetelekre. 

Halálozás. Id.  Angyálosi  Forró 
Gésa  dedrád-széplaki földbirtokos,  feb 
ruár hó 21 ikén, 84 éves korában, rö-
vid szenvedés után meghalt. A tisztes, 
munkás élet mellett szép kort ért öreg 
ur halálát előkelő család, sok gyermek 
és unoka gyászolja, kőztük, mint fia, 
ifj.  Forró Géza, tekintélyes helybeli 
kereskedő. Lakóhelyén nagy rész rét 
mellett temették el. 

ösv. Jakab  Jóesefné  Simon Katalin 
83 éves korában, városunkban, február 
23-ikán, hosszas szenvedés után el-
hunyt. A tisztes szép kort ért matró-
nát tekintélyes és nagykiterjedésű csa 
Iád gyászolja, közte fia:  Jakab Gyula 
tekintélyes helybeli kereskedő. 

A Jókairól való kegyeletes meg-
emlékezés, az ő nagysága iránti hódo-
lás uralta a helybeli ref.  egyház 22 iki 
vallásos estélyének hangulatát, e név 
varázBa volt az, ami ez alkalommal a 
megszokott nagy közönségnél is nagyobb 
közönséget vonzott össze a kollégium 
zsúfolt  imatermébe. Róla emlékezett 
meg lendületes és elmélyedő tartal-
masságu megnyitó beszédében Vajda 
esperes is, kiemelve a nagy írónak a 
magyarság lelki életében, kultúrájában 
való óriási jelentőségét, termékenyítő 
hatását, magyaros őserejét. Különösen 
megkapó és mélységes gondolat volt e 
témájának a bibliaolvasás programm-
pontjával való összekapcsolása. Utána 
Csép Rózsika nagyon közvetlenül, kel-
lemes előadói készséggel szavalt egy 
szép verset. Z. Sebess JózBef  finom  elő-
adással énekelt dalait szokatlan nagy 
tetszésnyilvánítások követték, meg is 
ujráztatták. Zongorán rutinos simulé-
konysággal Kiss Istvánné kisérte. Ciefó 
Sándort, hatásos szavalatából, elismert 
színészi alakításaival egyenlő értékű 
szavalónak ismertük meg. Imreh Ibolyka 
(Tompa Lászlóné kísérete mellett) már 
megkedvelt szép, csengő hangján szép 
dalt énekelt. Megrázó hatása volt Ré-
vay Györgyné drámai színezéssel, a 
költemény minden vallásos és filozófiai 
mélységét érvényesítő, kiváló szavala-
tának. (Tompa M.: Isten akarata.) 
Jókai emlékét akarta szolgálni szer-
kesztőnknek az estélyre készült felol-
vasása. Ebben a nagy iró mesevilág-
ban élő, magát a mesélésben kiélő 
egyéniségét igyekezett megrajzolni, je-
lezve, hogy a magyarságra nézve mi-
lyen jótétemény volt annak idején s 
milyen most az ö kifogyhatatlan  mese-
mondása. Vajda esperes az estélyt — 
mint e téli sorozatban az utolsót — 
lelkes és lelkesítő s köszönetet nyil-
vánító Bzavakkal zárta be. 

Az unitáriusok vallásos es-
télyót március 1-én d. u. 5 órakor 
tartják meg a ref.  kollégium imater-
mében a következő műsorral: 1. Gyü-
lekezet éneke. 2. Megnyitóbeszéd: Bi)-
löny Vilmos. 3. Szaval: Szabó Judit. 
4: Énekel: Gzikmántori Józsefné,  zon-
gorán kíséri: Ébert Andrásné. 5. „Egy 
az Isten" c. regénye alapján Jókairól 
megemlékezik: Halmágyi Samu. 6. He 
gedü-zöagora soló: Kiss Elek, Galloer 
Béla. 7. Szaval: Gyárfás  Lajos VIII. 
o. tan. 8. Énekduett, előadják: Benkő 
József  és Györfi  István. 9. Zárszó: 
Bölöny Vilmos. 10. Gyülekezeti ének. 
Az egész közönséget tisztelettel meg-
hívják. Belépd dij nincs, önkéntes ado-
mányokat a terem költségeire szívesen 
kér és vár a rendezőség. Rendezők: 
Szabó Dezsőné, Barra Andorné, Pap 
Ibolyka, K. Nagy Emma. 

Aranylakodalom. Egy várme-
gyeszerte ismert székeiyderzsi birtokos : 
Bán Mózes ünnepelte nejével Pál Zw 
zsánnával február  hó 16 ikán házassá-
guk ötvenedik évfordulóját,  meghitt ro 
boni és baráti körben. A társadalmi és 
egyházi életben egyaránt vezető szere-
pet játszó érdemes házaspárt meleg 
űnnepeltetésben részesítették a dúsan 
megterített asztalnál szívesen látott 
vendégek. A kedves családi ünnepnek 
a hajnali órák vetettek véget. Az ün-
nepelt házaspár ez alkalomból kifolyó 
lag a székelykereszturi unitárius főgim-
názium javára ötezer leus alapítványt 
tett. További boldogságot és örömmel 
teljes megelégedést kívánunk a tisztes 
házaspárnak. (A mult számból lekésett 
tudósítás.) 

Mibe kerül a világítás Ma 
roivaeAr helyen ? című mult heti 
közleményünkre vonatkozóan illetékes 
helyről a következő felvilágosítást  kap-
tuk: Csak néhány számszerű üzemada-
tot kivánunk közreadni, a melyek min-
den magyarázat nélkül kellő felvilágo-
sítást nyújtanak még a laikus olvasó-
nak is. Nálunk rendelkezésre áll, fa-
szén üzem mellett, 200 beépített lóerő, 
Marosvásárhelyen vizerő kihasználása 
mellett és tartalékgépekkel 2700 lóerő. 
Nálunk bekapcsolva volt az 1923 év 
végéig 6600 izzó lámpa, Marosvásár-
helyen 30500 izzó lámpa. 1923 ban 
nálunk termeltek 190 ezer kilowattórát, 
Marosvásárhelyen 3 millió 673 ezer 
kilowattórát. Ebből nálunk 100% ot 
szénnel, Marosvásárhelyen 86%-ot víz-
zel és csak 14%-ot nyersolajjal ter-
meltek. Azóta az áramtermelési költ-
ségek nálunk a békebelinek 120 szo-
rosára emelkedtek (faseén,  olaj, üzem-
anyag), mig Marosvásárhelyen vizerő 
mellett csak az olaj és üzemanyagok 
drágították az áramtermelést, ellenben 
a tulajdonképpeni hajtóerő, a viz a 
békében és most is dijtalan. Hozzája 
rul még ehhez, hogy Marosvásárhelyen 
körülbelül ugyanazon személyzeti költ-
séggel az általunk termelt áramnak 
18 szorosát tudják értékesíteni. Megem-
lítjük még, hogy a háború előtt Ma-
rosvásárhelyen vizerő kihasználása mel-
lett 9 fillér  volt az áram egységára, 
midőn nálunk, szénüzem mellett 6 
fillér.  Itt említjük meg, hogy a városi 
tanácB állandóan foglalkozik  a villamos-
telepnek vizerővel való bővítésével, 
mely körülmény már a meglevő telep 
túlterheltsége és a nappali áram hi-
ánya miatt ÍB szükségessé vált. Erről 
azonban egy későbbi közleményünkben 
fogunk  bővebb felvilágosítással  szol-
gálni. 

A helybeli állami fluliceum 
önképzőkörének február  hó 24 iki 
tánccal egybekötött szininielőadása szép 
siker mellett folyt  ie, s arra nagy-
számú közönség gyűlt össze társadal-
munk minden osztályából. Az estély 
megnyitóját román és magyar nyelven 
Dobrota igazgató mondotta, szavai egy 
emelkedett szellemű kulturemberre val • 
lottak. Az előadásra kerülő kis dara-
bok szerzői közül a magyar Kisfaludyt 
és darabját román, a román Caragealet 
és müvét magyar nyelven ismertette a 
közönséggel, alapos tájékozottsággal é3 
megértéssel, — mindez az egymás meg-
becsülése, kulturális érintkezéseink 
terén példát mutató lehetne 1 Az elő 
adott román vígjáték furcsa  jeleneteit, 
figuráit  Boeriu. Pleşca, Suciu, Băiaşan, 
Campean diákek, E. Maior és A. Gecea 
diákkisasszonyok mutatták be, sok 
ügyességgel, a Kisfaludy-vígjátékban 
Molnár B„ György B., Veress M., 
Topc8iov, Gajdos, Máthis, Vas és Bar-
talis diákok szerepeitek, élénken éa 
mulattatóan. A darabok ügyes rende-

zése Constaatineacu biró, illetve Bakóczi 
tanár munkája volt. Az előadást vidám 
táncmulatság követte. 

A legények bálja február 
22 ikére nagyon szép közönséget von-
zott össze a színházterembe. A rende-
zőség körültekintő figyelme,  előzékeny-
sége, Kónya Jancsiék pompás zenélése 
biztosították a megjelenteknek a pom-
pás szórakozást, azt, hogy végezetül 
(reggelfelé)  mindenki egy jól töltött 
báli éjjel kellemes emlékével távoz-
hassák. 

Nyilvános nyugtázás. A Pol-
gári önképző Egyesület február  21-iki 
jelmezes fillérestélyén  felülfizettek: 
Negruţiu Emil polgármester 300, Kas-
say F. István dr. 300, Szöllősi Ödön dr. 
200, Bartók István, Szabó Gábor dr., 
Nagy Lajos dr. 100—100, Kiss István 
70, Szabó Károly 20, Kerestély István 
10 és Orbán N. 10 leut. Fogadják szí-
ves felülfizetéar-ikért  ez uton is az egye-
sület hálás köszönetét. 

A helybeli Jótékony Nőegye* 
sülét választmánya február  hó 15 én 
tartotta a tagok élénk érdeklődése 
mellett ez évi első ülését. A választ-
mány a folyó  ügyek elintézése után 
ágilis elnöke: Becsek Aladárné indít-
ványára kimondotta, hogy ez évben 
minden rendelkezésére álló eszközt fel 
fog  használni arra, hogy a mult évben 
kiosztott mintegy 11,200 leu segélyt, 
tekintettel a társadalom nemeslelkű 
gyámolitására rászorultak igen nagy 
számára, a lehetőség szerint mintegy 
20.000 leura felemelhesse.  A választ-
mányi ülés a Jótékony Nóegyesület 
bevétele fokozása  céljából elhatározta, 
hogy a tavasz folyamán  három mozi-
előadást rendez. A megfelelő  filmek 
beszerzése céljából a szükséges lépések 
már ebből a gyűlésből kifolyólag  meg-
történtek. A vélasztmányi ülés azt is 
kimondotta, hogy összes tagjai mun-
kakedvének és erejének bevonásával a 
város minden társadalmi rétegére ki-
terjedő, előre megszervezett taggyüjtést 
fog  rendezni, hogy az uj tagsági dijakkal 
és önkéntea adományokkal is a szegé-
nyek között kiosztandó, eddig rendel-
kezésére álló összeget, ezúton is gya< 
rapithassa. Az uj tagokkal felfrissített 
és megerősített választmány hiszi, hogy 
tervbe vett rendszeres, nemea célt szol-
gáló taggyüjtő mozgalma városunk 
minden nemesért lelkesedni és áldozni 
tudó közönségénél kellő eredménnyel 
fog  járni. A beiratkozott uj tagokról 
a választmány annak idején nyilváno-
san el fog  számolni. (Technikai ok 
miatt késett tudósítás). 

Ujabb veszett kutya is jelent-
kezett e héten városunban, mely a hét 
elején Miklós Albert és Sütő István 
nevű gyerekeket harapdálta meg, to-
vábbá Farkas Bélának egy lovát. A 
gyerekeket a kolozsvári Pasteur-inté-
zetbe szállították. Csütörtökön egy gya-

/ nus kinézésű farkaskutya  a Csere-
utcában támadott meg többeket, de 
megharapni senkit sem tudott. Üldö-
zése sem ennek, sem az előbb garáz-
dálkodott kutyának nem járt ered-
ménnyel. 

A felnőtt  leányok kongre-
gációja ez évben is megtartotta szo-
kásos farsangi  estélyét hétfőn  este a 
főgimnázium  tornacsarnokában. Az es-
télyt a főgimnázium  ifjúsági  zenekara 
nyitotta meg egy precízül előadott han-
gulatos zeneszámmal. Ezenkívül mono-
logok és kisebb színdarabok tették 
élénkké a műsort. Magánjelenetek elő-
adásával kitűntek Dézsy Erzsike és 
Erdély András. A színdarabokban BÍ-
került alakítást nyújtottak Nagy Ka-
rola, Jáuky Mária, Ungváry Erna, Kó-
kay Zsófia,  Lakatos Manci, Schimmer 
Etele, Fuchs József,  Hann Mariska, ifj. 
Biró Lijos, Szentes Annuska, Csergőfy 
Sándor, Köpeczy Jenő, Petkes Ferenc 
éa László Sándor. A Filharmonikus 
Társaság szalonzenekara (Peltzer Vil-
mos dr., Voszka István dr., Filó Fe-
renc dr. és Khell István) két szívhez 
szóló zeneszámot játszott, zajos tapBOt 
aratva. Záradékül pedig Szentes An-
nuska és Szabó Ödön mutattak be ha-
tásos táncprodukciókat. Az egyes szá-
mok között Voszka István dr. konferált 
a tőle már megszokott szellemességgel. 

A Filharmonikus Társaság 
jövő heti próbaprogrammja : szerda : 
teljes énekkar (esetleges uj tagok fel-
vétele), péntek: zenekar. 

x Divatos, olcsó raglánok, fel-
öltők nagy választékban: Lőblnél. 



A „Sport" cimü* népszerű heti-
lap ezentúl ismét hetenhint megjelenik 
8 a bizományosoknál kapható. A lap 
eladási ára példáoyonkint 5 leu. 

Túlzsúfolt  termőkben zajlot-
tak le az idei farsangi  mulatságok. Te-
kintettel a terem tűzveszélyes voltára 
éa a kijárati nehézségekre, a városi ta-
nács kérelemmel fordul  a közönséghez, 
hogy pótszékek behelyezésétől saját ér-
diekében is, de mivel százak életbizton-
ságáról is szó van, tartózkodjék, kü-
lönben kénytelen lesz az ez ellen vé 
tőkkel szemben szigorú rendszabályo-
kat alkalmazni. 

Uj Genius cimen Franyó Zoltán, 
a kiválónak elismert iró és műfordító 
újból megindította — előbb Genius 
névvel megjelent — érdekes és magas 
színvonalú folyóiratát.  A kiállítás te-
kintetében is fóvárosias  első szám tar-
talmából megemlítésre méltók Mécs 
László, Wojticzky Gyula, Márai Sán 
dor versei, Franyó Zoltánnak egy tel-
jes küiöa füzetre  való fordításai,  régi 
arab költők verseiből és a cseh Anto-
nin Sovától, melyekben páratlan nyelv 
taleclurnát, bámulatos formakészaégét 
ragyogtatja ismét. A prózai Írások kö 
zött Balázs Béla regényrészlete, Franyó 
vezető cikke, Fábry Zoltán, Baktay 
Ervin tanulmányai, A. Schreiber kiaai 
tárgyú novellája s nebány rovatcikk 
érdemelnek különös figyelmet-  A színes 
mümelléklettel is ékes füzet  Aradon 
jelenik meg és ára számonkint 50 leu, 
előfizetési  dija félévre  280, egész évre 
540 leu. 

A mult számunkban emiitett 
talált pénz tulajdonosa: Jakab Lajos 
ravai lakos személyében a hét elején a 
rendőrségen már jelentkezett is. Itt 
említjük meg, hogy a megkerült 1500 
leu becsületes megtalálója Fernengel 
Frigyes kereskedő volt. 

Jókai emlékbélyeget adott ki 
a magyar poata. A magyar posta 
Jóbai Mór születésének százéves évfor-
dulója emlékére február  havában ezer, 
kétezer és kétezerötszáz koronás em-
lékbélyegeket hozott forgalomba.  Az 
emlékbélyeg ízléses keretben Jókai Mór 
szembenéző arcképét ábrázolja és a ke-
ret felső  részében „Magyarország", to 
vábbá a felső  balsarokban .Jókai M >r" 
feliráp,  a falső  jobbsarkában padig 
„1825—1925" évszám látható. Az em-
lékbélyegeket minden kincstári posta-
hivatal névértékben árusítja, azok bár-
hova szóló postaküldemény bérmentesí-
tésére felhasználhatók.  As emlékbélye-
gek csakis február  hónapban marad-
nak forgalomban. 

A fegyvertartási,  vagy fegyver-
viselési engedélyért folyamodni  szándé-
kozók március hó végéig kötelesek fo-
lyamodványaikat a rendőrségnél be-
nyújtani. Ilyen engedélyekre szüksége 
vau mindazoknak, akik bármiféle  fegy-
vert: puskát, pisztolyt, kardot, tőrt, 
tőrös botot, boxert tartanak, illetve 
hordani szándékoznak. 

x Értesítés. Tisztelettel hozom a 
nagyérdemű közönség tudomására, hogy 
Piaţa Regele Maria 15. Bzám 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. Szives pártfogást  kér: Hu-
nyadi  Bona. 

KÖZGAZDASAG. 
Felhívom azokat, kik műtrágyát 

kívánnak általam rendeltetni, hogy 
métermázsáuként 368 leüt hozzám már-
cius 5 ig annál is inkább fizessenek 
be, mert a megrendelést 6 án már 
eszközölni fogom  Gazdáink ne idegen-
kedjenek a műtrágya használatától, 
mert az nagyon jól elhelyezett tőke, a 
mely meghozza az uzsorakamatot. 

Piaci árak: buza 170—180, rozs 
130—140, árpa 120—125, zab 62—65, 
tengeri 82—86, burgonya 24—28 leu 
vékánkint. 

Gyümölcsfa  oltványra ajánlat ér-
kezett, azonban az eddigi ajánlatok 
tulmagasak. Csemege szöllő dugványok 
drbja 7 leu. Jelentkezés esetén a mag 
rendeléseket eszközlöm. v - i . 

AB Udvarhelymegyei Gaz 
dasági Egyesület március 10 én, 
illetve 17 én az Udvarhelymegyei Ta-
karékpénztár helyiségében d. e. ' / ,U 
órakor közgyűlést t&rt, melynek tár-
gyai az 1924 ik évi zárszámadás és 
mérleg bemutatás», a felmentvéoy  meg-
adása, az 1925 ik évi költségvetés, el-
nök és két alelnök választása,'az alap-
szabályok 6 § ának a kiegészítése, in-
dítványok. Ha a 10 ikére összehívott 
közgyűlésre a tagok abszolút többsége 
nem jelenne meg — ami valószínű — 
17 ikén lesz az megtartva, melyen a 
megjelenendő tagok számra való tekin-
tet nélkül határoznak. Odorheiu, 1925. 
febr.  27. Az elnökség. 

Kiadó : a Könyvnyomda Béazvónytártaiág 
Odorheiu íSzékelyudvsrhely) 

S T y i l t t é r . 
S rovat közleményeiért a szerkesztő nem vállal 

felelősséget. 

Nyilatkozat. 
Biró Istvánné született Gergely 

Matildtól válok; február  hó 20 ika 
után szavatosságot érte nem vállalok. 

Ocland 1925 február  hó 26. 
Biró latrán. 

Primaria Oraşului cu Cjasilíu 
Odorheiu. 

No. 743-1925. 

Hirdetmény. 
A cluji vetőmag ellenőrző igaz-

gatóság ezennel közhírré teszi, hogy 
tisztított lucerna vetőmagot az alább 
jelzett cégeknél lehet kapui: 

1. Banca Cirstra'ă C'uj, 
2. Hala da vâuzara găsească Sibiu, 
3. Societatea Comercială a Agri-

cultorilor Arad, 
4. Iosif  Fiaklersteiu Arad, 
5. Soc. Anonimă „Factura" Zoltán, 
6. „ „ „Orient" Tg Mureş, 
7. „ „ Iuu. Ferendjua şi 

fiul  Sálmar, 
8. Soc. Agricultorilor Str. Carol 

No. 41 Iaşi. 
Városi Tanáos. 

Publicaţiune. 
Societatea Anonimă Cassn de Păstrare 

Economică din Zítea îu adunarea ge-
nerală ţinută la 8 Fevruarie a. c. a 
hotărit, să-şi ridice capitalul soeial Lei 
30,000 la suma de Lei 150 000 prin 
emisiunea 4800 buc. de acţiuni noi cu 
valoarea nominală 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 nomina'ă de Lei 25 se 
asigură acţionarilor vechi drept de 
preemţiune şi anume după fiecare  acţi-
une la 4 buc. de acţiuni noi cu valo-
area nominală de Lei 25. 

2. Acţiosarul, care îu termen fixat 
nu-şi exarci'ă dreptul de preemţiune 
asigurat îa punctul 1, va primi gratuit 
după fiecare  acţiune veche o acţiune 
nouă pe sarcina fondului  de rezerve, 
pentru care va plăti numai Lei 10 
cheltuială de producere iar pentru ceje 
3 acţiuni, ce va primi peste aceea, va 
plăti după fiecare  acţiuni Lei 25 va-
loare de acţiune şi Lei 10 cheltuială 
da producere. 

3. Subscrierea de acţiuni noi Be 
îocepa cu ziua de 22 Fevruarie a. c. 
incluziv pâcă la 21 Martie a. c Subscri-
erea se poate face  la Directorul Cissei 
de Păstrare îuZetea şi Ia jurisconzulţii 
institutului îa cancelaria advocaţilor 
Dr. Szabó Gábor şi Dr. Nagy Lajoö. 

4. Subscrierea acţionarilor noi se 
vor accepta numai la caz, că acţiunile 
noi nu vor fi  subscrise de acţionarii 
vechi. Acţiunile noi ce eventual vor 
rămâne după subscrierea acţionarilor 
vechi, vor fi  Bupuse la subscrierea 
publică îa preţ de (25 -f-  10 = ) Lai 35. 

5. Acţionarul este obligat la plata 
în doauă rate şi anume 50% al valorii 
acţiunilor subscrise se va achita odată 
ca subscrierea, iar restul de 50°/0 cel 
târziu incluziv până la 21 Aprilie a. 
c. Acţionarul îneă este în drept a 
achita odată suma întreagă. 

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

6. Întrucât cei, cari au subscris 
acţiunile, nu vor achita ratele acestea 
îa termen fixat  mai sus, vor perde su-

mele p ătite de ei, cari sume se vor 
retine îa favorea  fondului  de rezer<ă 
iar acţiunile acestea se vor emite pentru 
subscriere noauă îa preţ original. 

7. Sumele p ălite de acţionarii noi 
la subscriere după expirarea termenul 
fixat  pantru subscriere, li-se vor resti 
tui imediat, îatrucât aiţ uaile noi ar fi 
subscrise toate da acţionarii vechi. 

Zatea, 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 részvénytőké-
jét 30.000 leurél 150.000 leurat fele-
meli 4800 drb. 25 leu névértékű, a 
régi részvényekkel egyenlő jogosultság 
gal biró uj részvények kibocsájtásával 
a Nagyméltóságú Pénzügyminiszter Ur 
utólagos jóváhagyásának reményében 
a következő feltételek  mellett. 

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

2. Azon részvényes, a ki e mag-
határozott határidőn beiül az 1. pont 
szerinti eiővétéli jogát gyakorolja, min-
den régi részvény után kap ingyen a 
tartalékalap terhére egy uj részvényt, 
melyért csupán csak 10 leu előállítási 
költséget fizet,  míg 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 jegyzés* 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 -+•10 =») összesen 35 leus 
árban nyilvános aláírásra bocsájtjuk. 

5' A befizetéseket  a részvényes 
két részletben köteles eszközölni és 
pedig a jegyzett részvények értékének 
50°/0-át az aláírás alkalmával, a hát-
ráléüos 50°/o ot pedig legkésőbb folyó 
évi április hó 21 ig bezárólag. Joga 
vaa 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 
táridőn belül nem fizetnék  be, azon 
esetben a befizetett  összeget elvesztik, 
mely a tartalék alap javára marad és 
ezen részvényeket az eredeti árban új-
ból jegyzésre bocsájtjuk. 

7. Az uj részvényesek által a jegy-
zés alkalmával lefizetett  összegek a 
jegyzésre kitűzött határidő lejártával 
azonnal visszadatnak, ha a régi rész-
vényesek a kibocsátott uj részvényeket 
teljesen lejegyzik. 

Zetea, 1925 február  1. 
Igazgatóság. 

Nr. 210-1924. 

Hirdetmény. 
Közhírré teszem, hogy Comaneşti 

(Homoródkeménvfaiva)  község korcsma-
helyisége az 1925 évi  március hó 11 én 
d. e. 9 órakor Comaneşti község há-
zánál tartandó nyilt árverésen, az 
1925 évi május 1-tól 1928 május l-ig 
tartó időre haszonbérbe fog  adatni. 

Kikiáltási ár 15000 leu. Bánat-
pénz 10%. 

Az árverési feltételek  az aldeai 
körjegyzői irodában a hivatalos órák 
alatt bármikor megtekinthetők. 

Aldea, 1925 febr.  20. 
Kádár Gyula körjegyző. 

Invitare. 
„Ghiaţa" .Fabrica Orăşenească de 

Ghiaţă S. A. Odorheiu ţine 
adunarea 

generală ördinará 
la 26 Martie 1925 orela 4 si % p. K. 
îa cancelaria firmei  Samoilă Szöiiősi, 
Odorheiu, Str. Rag. Carol 3, la care 
învită pe acţionarii pe aceasta cale. 

P r o g r a m : 
1. Riportul cousiliului de adminis-

traţie şi comisiunei de Eupraveghiere. 
Stabilarea bilanţului. 

2. Propunerea consiliului de ad-
ministraţie pentu lichidare. 

3. Eventuale propuneri. 
Bilacţul poate fi  văzut la direc-

torul executiv pâoă la aduaarea«ge-
nerală. 

La adunarea genera! ă vor avea drept 
de vot acei acţionari, cari vor depune acţis-
nile lor înainte de începerea adut ár ii gene-
rală îa biroul firmei  ăamoila Szöiiősi. 

„Ghiaţă"  Fabrica  Orăşenească de 
Ghiaţă  Soc. Anon. Odorheiu. 

M e g h i ú ó . 
A Jég" Városi Jéggyár R.-t. Odorheiu 
1925 március 26 án d. u. 7» 5 órakor 

a Szöiiősi Samu cég irodájában 

rendes közgyűlést 
tart, amelyre a részvéayeseket ezutoa 

meghívjuk. 

Tárgyi 
1. Az igazgatóság és a felügyelő-

bizottság jelentése. A mérleg meg-
állapítása. 

2. Az igazgatóság javaslata a fel-
számolás iránt. 

3. Esetleges indítványok. 
A mérleg a közgyűlésig az igaz-

gatónál megtekinthető. 
• részvényesek közül azok birnak a 

közgyűlésen szavazati joggal, akik részvé-
nyeiket a közgyűlés megkezdése előtt a 
Szöiiősi Samu-cég iro(Iájában letétbe helyezik. 

„Jég"  Városi  Jéggyár  R. t. 
Odorheiu. 

No. G. 274—1925. exec. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul executor judiciar 

aduc la cunoştinţă publică îa sensul 
legii art. LX. din 1881 § 102 respec-
tive XLI din 1908 § 19, cumcă lucru-
rile următoare ş. a. 810 mm. po-
rumb, care în urma decisului No. 
C. 1815—1924 al judecătoriei de ocol 
din Oclaud s'au execvat în comuna 
Tălişoată în favorul  execvatorul Soţiei 
lui Br. Daniel Gábúr repr. prin advo-
cat Dr. Ştefan  Máthé împotrivă exec-
ratul loc. din comuna Tălişoară pentru 
itcassarea capitalului de 4467 L. 50 b. 
şi acc. prin execuţie de acoperire şi cari 
s'au preţuit î i 4050 lei, se vor vinde 
prin licitaţie publică. 

Pentru efeptuirea  aceBtei licitaţi-
uni, pe baza decisului No. C 1815— 
1924 al judecătoriei de ocol dia Oc-
land se fixează  termiaul pe 7 Mar-
tie 1925 la orele 14 d m. îa comuna 
Tălişoaiă la faţa  locolui şi toţi, cari 
au voie da a cumpăra, sunt invitaţi 
prin acest edict cu observarea aceia, 
că lucrurile susamintite vor fi  vân-
dute îa senzul legii XL din auul 1881 
§ 107 şi 108 celor, cari dau mai 
mult, pe iâugă solvirea îa bani gata 
şi îa caz necesar şi sub preţul de 
strigare. 

Pretenziunea. care e de incaBsat 
face  4467 lei 50 bani capital, dobân-
zile, iar Bpesele până acum statorite 
de 1567 lei 50 baai. 

îatrucât BBObiîele, cari ajung la 
licitaţie, ar fi  fost  extcvate şi de alţii 
şi aceştia şi ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire, licitaţia prazoată este ordo-
nată şi îa favorul  acestora îu senzul 
art. XLI dia 1908 § 20. 

Ocland, la 23/II. 1925. 
A. Agyagásy, exac. jud. de ocol. 

Dál f fv  cipöraktára Odorheiu Strada Horia (volt Kornis-u.) 
f c M T J r  27 szám alatt, hol 

c i p ő s z i x l c s é g l e t é t 
bárki legolcsóbban beszerezheti. Gyermekcipő 100, nöi 400, 

férfi  450 leutól feljebb. 
iStíffiBnnHHÉJÖÍíaöH^^ 



Nr. 4—1925. exec. 

PiMicaţinne de licitaţie. 
Subsemnatul t xecutor judiciar aduc 

la cunoştinjă publică ín senzul legii 
art. LX. din 1881. §. 102. respective 
XLI din 1908 § 19, cumcă lucrurile 
următoare, ş. a. perine, papioane, pat. 
care în urma decisului Nr. 767—924 
al judecătoriei de ocol din CriBtur 
iau execvat. îu Cristur îa favorul 
executorul Lőrincz Mihály şi soţia 
repr. prin advocat dr. Alexandru 
"Viola împotriva execvatul locuitori din 
comuna Cristur pentru incassarea ca-
pitalului de 1100 lei şi acc. prin 
execuţie de acoperire ş'\ cari sau pre 
ţuit în 2400 lei, se vor vinde prin 
licitaţie publică 

Pentru efeptuirea  'acsstei licita-
fiune,  pe baza decisului Nr. G. 
2687—1924 al judecătoriei de ocol 
din Cristur Be fix?«ză  terminul pe 
7 Martie anul 1 9 2 5 la orele 16 
p. m. îa comuna Cr«.etur pe locuinţa 
văd. Alexandru Nemes şi toţi, cari 
au voie de a cumpăra, Buut invitaţi 
prin acest edict, cu observarea aceia, 
că lucrurile susamintite vor fi  vândute 
în senzul legi XL. din anul 1881. §. 
107. şi 108 celor, cari-dau mai mult, 
pe lâogă solvirei îa bani gata şi îa 
caz necesar şi sub preţul de strigare. 

Pretenziunea, care e de incassat, 
face  1100 lei capital, iar spesele 
până acum statorite de 359 lei. 

întrucât mobilele, cari ajung la 
licitaţie, ar fi  fost  execvate şl de alţii 
şi aceştia şi-ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire, licitaţia prezentă este ordo-
nată şi în favorul  acestora îa senzul 
art. XLI din 1908 § 20. 

Cristur, la 21 Fevruarie 1925. 
Ado l i D u b a , exec. jud. de ocol. 

Eladó egy három szobás lakáshoz 
való faanyag,  készen kifaragva, 

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

No. 3-1925. exec. 

PuWicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul executor judiciar aduc 

la cunoştinţă publcă îo sensul legii 
art. LX. din 1881. §. 102. respecii-ă 
XLI. din 1908 § 19, cumcă lucrurüe 
următoare ş a. cai. care îa urma deci 
sului Nr. 992—924 din anul 1924 
al judecătoriei de ocol din Cristur 
sau execvat în Soimoşul Mare îafavo 
rul exscvatorul Derzsi Alexandru repr. 
prin advocatul Dr. Alexandru Viola 
împotrivă execvatúl locuitori din co-
muna Soimoşul Mare pentru încasarea 
capitalului de 800 leu şi acc. prin 
execuţie de acoperire şi cari aaU pre-
ţuit îa 1000 leu, se vor vinde prin 
licitaţie publică. 

Pentru efectuirea  acestei licit* 
ţ;une, pe baza decisului Nr. G. 1544/924 
judecătoriei de ocol din Cristurse fixează 
terminul pe 12 Martie anul 1925 
la orele 12 a. m. în comuna Soimoşul 
Mare şi toţi, cari au voie de a cum-
păra, sunt î a vita ţi prin acest edict cu 
observarea aceia, că lucrurile susamin 
tite vor fi  vândute îa senzul legii XL. 
din anul 1881. §. 107. şi 108. celor, 
cari dau mai mult, pe Jângă solvirea 
în bani gata şi îa caz necesar şi sub 
preţul de strigare. 

Pretenziunea, c*re e de incassat, 
face  800 lei capital, dobânzile cu 5°/o 
socotind din 10 Maiu 1924. iar spe-
sele până acum statorite de 862 
leu 80 bani. 

Iatrucât mobilele, cari ajung la 
licitaţie, ar fi  fost  execrate şi de alţii 
şi aceştra şi ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire, licitaţia prezentă este or-
donată şi îa favorul  aceBtora îa Een 
zul art. XLI din 1908 §. 20, 

Cristur, la 21 Feviuarie 1925. 
A d o l f  Dufas,  ex jud de ocol. 

lfómml K í h 8 y « B l 6 1 « l , í 4 t ' 
H C r c m ; gyümölcsoltványt, tea 
rózsát venni akarnak és kik gyümölcs-
Iáikat javíttatni, tisztíttatni, metszetni 
kívánják, jelentsék nekem szóban, vagy 
Írásban: Bögözi Demeter Domokos 
Írónak. Mugeni, jud. Oíorheiu. — 
Minél több a megrendelő, annál Ol 
Cíóbb minden 1 

Eladó négy holdas, 
szántónak, bolgár kertészetnek, fel-
parcellázásra, gyári vagy ipsri telep-
nek egyaránt alkalmas, prima bir-
tok Odorheiu Székelyudvarhely város 
belterületén a . Nagyküküllö partján, 
két utcára fronttal,  öt Bzobás lakó 
házzal egészben vagy parcellánként. 
Azonnal birtoisba vehető. Eredményes 
közvetítés dijaztatik. Értekezni lehet: 
Dr. Kassay  F.  István  ügyvédnél és 
Sinkovits  Géza  vendéglősnél Odorhsiu. 

8 5 évi jó tá l lás ! 
A dicsőszentmártoni „Hercules44 

cserépgyár földgázzal  égetett 
cserepei (szalaghornyolt, francia 
és hódfarkú)  eredeti gyári áron 
kaphatók a kizárólagos elárusitó: 
Dr. U O L É D E R F. ÁKOS 

betonáru telepén 
B e c l e s t n — S 2 5 é l r e l 3 r " b e t l i l © E L f a l v a . 

2 5 évi jótá l lás? 

H M M 

Halló! Szól a jó híreket mondó 
Telefonhírmondó  I 
Halló! Hallá 1 Hej! 
Ide figyelj! 
Itt* a tavasz, itt az uj sör, 
LUTHER-névre hallgat, 
Ragadjuk meg hát a legjobb 
Söröző alkalmat 1 
Halló, halló, halló 1 
Czell gyárára valló, 
Hordóban és nyersen 
Külföldi  nagy verseny! 
Bátran elmondhatom: 
Vasár- s hétköznapon, 
Óránkint már pompás 
Friss csapolás vagyon. 
Aki belekostól 
Egész esaládostól: 
Egyre inná váltig, 
Tizedik pohárig. 
Próbáld csak meg, hozd el fiad, 

Lányod, feleséged... 
Egy-két korty csak, s meglásd, 

[sohse 
Hívnak haza téged 1 
Gyomrot javit, el nem húsit, 
Dalra hangol, sohse butit: 
Nyár melegét, téli fagyot 
Állja bátran, nem ront agyat; 
Ettől sohse vágod hanyatt 
Földre, asztal alá magad . . , 
Mert hát tudd meg, itten 
Étel, ital, minden 
Egészben vagy részben 
Gondos kezelésben! 
Ha pedig szavamban kételkedő 

[volnál, 
Kopogtass be a főelárnsitónál; 
Meglásd, hogy az íze jobb lesz 

[a hírénél. 
Hol? Megmondom: Odorheiu 
Ferenczl Ferencznél! 

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: 
Hirsch Ignácz 
fűszer-  és csemege kereskedésében. 

Cereţi pretutindeni renumitul 
Ceai Englezesc 

florniman 
Reprezentant şi Depozitar general 

Societatea Anonimă 
OTTO & ALFRÉD HERZOG 

Bucurpşti Ciiea Văcăreşti 4. 

Van szerencsém szives tudomá-
sára hozni, hogy Odorheiu-

Székelyndvarhelyeu a Piactéren (a 
Koncz-féle  házban, hátul az udvar-
ban) angol és francia 

NŐI-DIVAT TERMET 
nyitottam. Elvállalok e szakmához 
tartozó mindenféle  munkákat, mérsé-
kelt árak mellett, melyeket a leg-
jobb és legszebb kivitelben készítek el. 

Szives bizalmát és pártfogását 
kérve, teljes tisztelettel: 
DEMETER ZSIGMOND n«-d iv . t .»bó . 

Eladó: 
A Str. Avram Jancu (Csere-
utca) 8. számú liáz és egy 
juharfa  hálószoba, pulituros, 

egy ebédlő-berendezés. 
WST Megtekinthető bármikor. 
SI M Ó P Á L asztalos 

Temető-utea 1. 

Figyelem! 
Ha jól és kényelmesen akar 

s z e m é l y a u t ó v a l 
utazni, akkor tessék a Fríed-
és GldÓ-féle  a utó vállalatnál ér-
deklődni. Vadonatúj antóval bár-
hova vállalunk utat, jutányos ár 
mellett. — Teherautó-szállitást is 
olcsón vállalunk, W M W M M M Í ^ 

Érdeklődni lehet a benzinraktárnál , továbbá GIDÓ 
DÜMOKOS-nál Str. Prhţul Mircea (Petőfi  u.) 7 és telefonon 

Odorheiu 35 szám alatt. 

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

Ajánlja: 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, malmoknek, önálló erőforrással  biró villamos világitási és erőátviteli berendezéseket. m T Rajzokkal, költség-
vetésekkel és jövedelmezőségi számításokkal díjtalanul szolgál. 
Szállít:  elektromos és benzinmotoros szivattyú-berendezéseket, községi és házi vízvezetékek részére. 
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gyár összes készítményeit, mint benzin és szivó-gázmotorokat, téglagyári és malomberendezési gépeket stb. a legelőnyösebb árakon. 


