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14. ss. 

Harangszentelés városunkban. 
A róm. kath. plébániai templom új harangjainak felszentelése. 

Ünnepélyes nagy mise. — A harangok megáldása, megkoszorúzása és a toronyba való felhelyezése.  — Műsoros ünnepély. 

A székelyudvarhelyi róm. kath. hí-
veknek gyönyörűségesen szép ünnepe 
volt 1925 március 25 ike, Gyümölcsoltó 
Boldogasszony napja. Ekkor szentelték 
fel  azt a 340 kilogrammos és 170 ki 
)ogr8mmo3 két szép uj harangot, ame 
lyeket a világháború folyamán  elvitt 
harangok helyett öotettek Hónig Fri 
gyes aradi jóhirnevü haraugöutövel. 
A szivek örömét fokozta  az a ragyogó 
napsugár is, amely az addig esős idő 
után a felszentelés  napjára bearanyozta 
a földet.  Már a kora délelőtti órákban 
nagy élénkség volt a plébániai templom 
elótti téren és sok bámulója akadt a 
felhúzásra  előkészített harangoknak. 
Nemcsak a róm. kath. hivek gyülekez-
tek nagy csoportokban, ünneplő ruhába 
öltözve, hanem eljöttek a más vallás-
felekezetek  hívei is, hogy részesei le-
gyenek annak a szent örömoek, amely 
a kath. hivek szivét eltöltötte ezen a 
nevezetes napon. M^ejelent az ünnep 
Bégen Sz. Szakát? Peter, a magyar 
párt érdemes elnöke, Szabó András a 
ref.  kollégium igazgatója, C'ăciuu Mik-
lós rendőrprefektus  és még sok elő 
kelőség. 

Tíz órára zsúfolásig  megtelt a 
nagy templom és megkezdődött az ün 
nepelyes nagy mise, amelyet Pál István 
pápai prelátus végzett Csillag László, 
Darvas Dénes, Llszló Ignácz és Faza 
k»8 Gáspár egyházmegyei papok segéd 
kezésével. A mise alatt Bzép betétet 
énekelt Benedek Géza dr. A mise vé-
geztével S/411 órakor a Veni Sancte 
elhangzása után a közösség és a pap 
sfig  a templom előtti térre vonult. Ami-
kor a közönség, a kath. iskolák nö-
vendékei és a hitbu?galmi egyletek 
tagjai elhelyezkedtek a térségen, meg-
kezdődött a felszentelési  ünnepség, Biró 
Lajos főgimnáziumi  tanárnak, a Harang-
bizottság elnökének bevezető beszédé-
ţel, melyben az uj harangokat, mint 
a hitközség áldozatos BZÍVÜ híveinek 
adományát átadta Pál István pápai 
prelátus plébánosnak és felkérte  azok-
nak a megáldására. 

Biró Lajos beszéde. 
Katholikus Sionunknak e megszen-

telt ormán, itt az Isten házának kü-
szöbénél, ahonnan évszázadok óta hang 
zik szent hitünknek vigasztaló, felemelő 
tanítása, ma: az angyali üdvözletnek 
világmegváltást előkészítő gyönyörűsé-
ges ünnepén hálával telt sziwel állunk 
meg mindnyájan, hogy a Szentlélek 
Isten segítségül hivása után tanúi le 
gyünk annak a mély értelmű szent 
ténykedésnek, amelynek keretében Mél 
tóságod két uj harangot avat fel  a 
világháború folyamán  árván maradt 
szent Miklós-templomunk tornya szá-
mára. 

Szivünket az örömnek felemelő 
érzése járja át, amikor ezekre a ha-
rangokra tekintünk s ajkunkról a há 
kiadásnak a szava tör a? Ég felé  ami 
jóságos Istenünkhöz, hogy annyi baj, 
szenvedés és megpróbáltatás közepette 
is megsegített hogy az ő d c»ősegéro 
és lelkünk üdvösségére meghozhattuk 
ezt a nagy áldoz»tot. 

Méltóságos Urunk, mint ennek az 
egyházközségnek faikent  papja, mint 
lelki ügyeinknek legfőbb  őre, kegyes 
kedjék ezt a két harangot, mint e ne 
mes hitközség áldozatos szivü híveinek 
adományát a Harangbizottságtól át 
venni és Isten dicsőségére s az anya-
szentegyház Bzent szándékára felavatni, 

hegy azok ce legyenek csak zengő érc, 
amelyekre senkisem hallgat, hanem 
legyenek lelkiismeretünket megszólal-
tató, kt blünket átjáró messzire hangzó 
harsonák, amelyeknek szavában a nap 
nak minden szakában a életünknek 
minden körülményei között az Isten-
nek bivó szózatát ismerjük fel.  Legye-
nek gyönyörűen harsogó, mennybe hivó 
angyaltrombiták, melyeknek lelket ra-
gadó zengését halljuk meg a pirkadó 
hajnal hasadtakor éppúgy, mint a ra-
gyogó cap felkeltekor,  a nap delelése 
kor éppúgy, mint amikor alkony borul 
a tájékra. Ha örömet hirdetnek, lop 
ják azt bele a mi sziveinkbe is, ha 
bánatot sirnak, méla zokogásuk lá-
gyítsa meg a mi keblünket is. 

És ha a zsoltárok szavainak el-
hangzása után őméltósága megmossa az 
egyházközségünk védőszentjének : szent 
Miklósnak és Boldogságos szűz anyánk-
nak, Máriának tiszteletére szentelendő 
harangokat és ha a jóillatu tömjénfüst 
átjárja azoknak belsejét: jusson 
eszünkbe, hogy miként a harangok az 
Isten megszentelő kegyelme folytán 
megtisztulnak minden földi  salaktól, 
ugy nekünk is az 6 hivó szavukra 
tiszta szívvel kell átlépnünk az Isten-
házának küszöbét, mert csak igy lesz 
a mi lelkünk is jóillattal, malaszttal 
teljes. 

Ti uj harangok, ha felszálltok  oda 
a magas toronyba, hirdessétek időtlen 
időkig Bzent Miklósnak hithez és isko-
lához ragaszkodó áldozatos szellemét 
és Máriának, kinek tiszteletére ezelőtt 
700 évvel csendült magyar földön  az 
első Ave Mária harang, soha meg nem 
87Ünő, örök tiszteletét. Sursum cord* 1 
Főífelé  a szivekkel 1 Ez a gyönyörűsé-
ges. magasztos ünnep, a szentévnek 
Gyümölcsoltó Boldogasszony napja le-
gyen a nagyháboru szennyei után a 
mi megújhodásunknak is fénylő  hajnal-
hasadása, hogy az uj harangok hivó 
szavára csak a Te utadon járjunk 
Mindenható Atyánk, a Te utadon, amely 
az igazságnak, a békének, a boldog 
Bágnak az utja. Ugy legyen I » 

A bevezető beszéd elhangzása után 
Pál István prelátus plébános örömmel 
veszi át a harangokat, mint sz egy 
házközség bu>gó híveinek adományát. 
Utal a harangoknak történetére és a 
keresztények életében va'ó fontos  sze-
repére s majd az előirt zsoltár és 
imádságok elvégzése után a nagyobbi 
kat felszenteli  szent Miklósnak, a ki 
sebbiket pedig Máriának a tiszteletére. 

Az egyházi á'dás után a harangok 

következett a következő sorrendben: 
Tamás Albert. 

Az egyházközség éa egyháztanács 
képviseletében teszem le e kns/orut a 
már megszentelt harangokra M dön a 
hívek áldozatkészsége a nagy idöa által 
megsemmisített harangok helyébe uja-
kat emel — figyelmeztesse  az nj ha 
rangok hangja ezután is a hivó ielke 
ket arra, bogy csakis mély valláson 
érzéa adhat fényt  cselekedeteink érié 
kéneké ez ad szárnyat érzelmeinknek 
8 fölemelve  a kötelességteljesítés tisz 
tább eszméjére — tekintetünket Is 
teahez irányítja. Igy rrhatjuk le rész 
ben kegyeletes hálánkat azok iránt, 
akik minket Bzent hitünk gyakorlására 

nevelnek B akiknek lelkében éppúgy 
élt a lelkesedés e szent helynek — e 
templom fényének  emelése iránt, mint 
mibennünk s akik ezen lelkesedést 
örökségképpen ránk hagyták. 

Hinléder Fels Ernő dr. 
„Ezt a koszorút az Erdélyrészi 

r. }uth. Népszövetség székelyudvarhelyi 
tagozata nevében helyezem â mi ked-
ves harangunkra, melynek nem sokára 
megszólaló hangja hirdesse Isten dicsé-
retét, nekünk pedig legyen állandó 
figyelmeztetés,  hogy hitünkért, egyhá-
zunkért, kultúránkért minden áldozatot 
meghozva teljesítsük kötelességünket" 1 

Szebenl Antalné. 
Az Oltáregylet nevében helyezem 

koszorúmat az uj harangokra, azzal a 
hő kiván séggal, hogy zengő szavuk 
hívjon minél több ájtatos hivőt a szent-
ségi Jézus imádáBára. 

Kann Manczi. 
A székelyudvarhelyi felnőtt  leányok 

_ -Mária Kongregációja nevében az Isten 
anyjáról, Mariáról elnevezett harangra 
azon óhajtással teszem ezen koszorút, 
hogy reggel, délben és este valahány-
szor megcsendül imára hivó érchangja, 
jusson eszünkbe a megváltás köieiedé 
sét hirdető angyali üzenet szava: Üd-
vözlégy l^ária és mi Miria leányok 
mindannyiszor az Isten anyjának álá 
zatosságával feleljük:  íme az Urnák 
Bzolgáló leánya. 

Ifj  Balázs Dénes volt 82- Is őrmester. 
A rettenetes és gyászos emléke-

zetű világháborúban résztvett hős ka-
tonák nevében lépek elétek, ti kedves, 
uj barangok. Ha reátok nézek, szivem-
ben nehéz, kinzo gondolatok ţeletkez-
nek. Eszembe jut az, amikor kedves 
elődeiteket ledobták ide e tempóm-
térre, a azok csengve bongva, sírva 
törtek darabokra ób, hogy összeszo-
rult akkor a lelkünk I M ntha szivün-
ket és lelkünket törték volna dara-
bokra I Éa akkor a bájos erdélyi bér-
cektől messze Galíciának barátságtalan 
dombja<n olvastam, hallottam*! hírt. 
Milyen szomorú percek voltak 1 Vájjon 
mi lett belőletek ? Talán öldöklő szer-
számok. Most ismét uj harangokat 
látok itt. Ón hirdessétek hangosan érc-
nyelveitekkel a békét, a szeretetet! 
Hozzátok el nekünk is a békét 1 Ily 
gondolatokkal és érzelmekkel téged, 
te Szűz Mária tiszteletére szentelt ha 
rang, a bős katonák nevében szivem 
egész melegével, szeretettel megkoszo-
rúzlak. 

Ferentzy Annuska. 
(A r. kath. leányiskolák nevében). 

Valahányszor e harang ezüst hangja 
Is'en dicsőségére és a Szeplőtelen S/.üz 
tiszteletére megkondul, mindannyiszor 
hűségesen követjtU hivő szavát 

Khell Zoltán r. k elemi iskola! növendék. 
Mi, a fiu  skola tat u'ói, gyermeki 

szivüuknek őszinteh^doiaUval helyez-
zük e koszorút az uj harangokra. 

A zold koszorú jelképe a szivünk-
ben é ö bitnek, reménynek és szere 
tétnek. 

Ez a koszorú elhervad s megsem-
misül, de hitiink. reménységünk és 
szeretetünk nem alszik ki a mi szi-
vünkből, mert val. hányszor a haran-

gok megszólalnak, uj hit, uj remény 
és uj szeretet fakad  a mi Bzivünkben. 

Uj harangok 1 töltsétek be gyer-
meki lelkünket férfias  erővel és bátor-
sággal, hogy hivó szavatokra felnőtt 
korunkban is hallgathassunk. 

Fnchs József  a főglmn  tanulók nevében. 
Ifjú  szivünk lelkesültségéből fakad-

tak ez egyszerű virágok, melyeket ko-
szorúba fonva  az ifjúság  nevében most 
rátok helyezek. 

Ércnyelvetek figyelmeztető  zengéa-
sel-kongással hirdesse számunkra : 
„ . . . most még ifjú  vagy, da vigyázz, 
ott leselkedik majd a halál, imádkoz-
zál, nehogy készületlen találjon l" Le-
gyetek ösztönzőink a jóban, mert mi 
minden akaraterőnket és jövőnket csak 
ennek akarjuk szentelni, legyetek lelki-
ismeretünk ébresztői és mi hallgatunk 
messze csengő szavatokra . . . 

De, hogy előrehaladjunk azon az 
uton, amelyre ráléptünk, hogy egyhá-
zunknak és fajunknak  támpillérei le-
hessünk egykor, ahhoz erőinken kivQl 
még sok-sok imádságra van szükségünk. 
Ajtatosan csengő szavatok hangolja hát 
buzgó imádságra ifjú  szivünket, csen-
géstekkel hármoniába olvadva szálljon 
az ég felé  fohászunk:  Ave Mária I 

A harangok megkoszorúzása után 
Pál látván prelátus plébános köszöne-
tet mond az egyházközség buzgó tag-
jainak, valamint mindazoknak, akik a 
szép ünnepet áldozataikkal lehetővé 
tették. Köszönetet mond az összes sze-
replőknek és kéri az Istent, hogy az 
uj harangok hirdessenek áldást, bé-
kességet, szeretetet e város minden la-
kójának, mindenféle  különbség nélkül. 
A záró szavak elhangzása után a pap-
ság éB a közönség egy része a templomba 
vonult, ahol az örvendetes Te Deum 
fejezte  be ş délelőtti ünnepélyt. Az ün-
nepély befejezése  után déli 12 órakor 
megkezdődött a harangok felhelyezése 
a toronyba, amit nagy közönség nézett 
végig. A harangok felhúzását  Fekete 
Béni építőmester eszközölte nagy szak-
értelemmel. A munkálat pjy gyorsan 
haladt, bogy déli 1 órakor megkondul-
tak az uj hşrangok, örömkönnyeket 
csalva ki a hivek szeméből. Az uj ha-
rangokat először Hmn József  és Stem-
mer Dénes egyháztanácsosok szálaltat-
ták meg. Az uj harangok hangja har-
monikusan simul a régi harang hang-
jához. A harangok felszenteléséről  és 
a toronyba való felhelyezéséről  fénykép-
felvételeket  eszközölt Kovács István 
helybeli fényképész. 

A délutáni műsoros ünnepély. 

A harangszentelési ünnepséget méltó-
képpen fejezte  be a délután 5 órakor 
tariott műsoros üunepely, amelyre a fő-
gimnázium tornatermét zsúfolásig  meg-
töltő közönség gyűlt össze. A főgim-
názium ifjúsági  zenekarának Khell Ist-
ván tanár vezetése mellett előadott 
preciz nyitánya után Pál István pre-
látus-plébános mondott megnyitó be-
szédet, lelkes szavakkal szólva arról a 
nagy örömről, amit a harangok beszer-
zése éi megáldása okozott a hivek lel-
kében. Pilnch Janka kongregánista mély 
átérzésxel szavalta P. Jánoasy Bélának 
Az uj harangok köszöntője cimü köl-
teményét, majd pedig Biró Lajos is-
mertette a régi és uj harangok beszer-
zésének történetét. Ezután egy szép 
dalt adott elő a Székely Dalegylet, Kiss 
Elek karnagy vezetése mellett, a meg-
szokott nagy sikerrel. Ezt ifj  Biró 
Lajosnak szavalata követte, aki Uj!aky 
Jánosnak Ünnepi ének cimü alkalmi 
költeményét interpretálta, általános 
figyelem  mellett. A nagysikerű ünne-



pélyt a Filharmonikus Társaság szalon-
zenekarának (Peltzer Vilmos dr., Khell 
István, Voszka látván dr. és Filó Fe-
renc dr.) a már ismert művészettel elő 
adott Haydn >záma fejezte  be. Az ün-
nepélyről szétoszló közönség ujolag gyö-
nyörködhetett az uj harangok és a régi 
hsrasg harmóniába csendülő hangjában, 
mert fél  7 órakor megszólaltatták azo-
kat. Az e-ti alkonyatban mindenki ün-
nepi érzéssel és azzal a hő óhajtással 
távozott otthonába: Vajha az uj ha-
rangok hoznának egy szebb, egy bol-
dogabb jövendőt a nagy világháború 
által megfertőzött  lelki élet terén. 

Kellemetlen meglepetésben 
részesültek azok, akik & mult szom-
batra (21-ére) az erdőszentgyörgyi ki-
rakó vásárra mentek árucikkeikkel. 
Bír szombaton lett volna megtartandó 
a vásár, azt különösképpen pénteken 
megtartották s ami csodálatos és ért-
hetetlen, a környékbeli falvak  bevásárló 
közönsége idejekorán értesülést is ka 
pott a vásár nap megváltoztatásáról. 
Azonban azt senkisem tartotta szüksé-
gesnek, bogy a közeli városok keres-
kedő és iparos eépa megóvas3ék az 
oknélküli időtöltéstől és az oknélküli 
nsgy kiadásoktól. 

Szinte hihetetlen hirek keringnek 
közszájon. Arról suttognak az emberek, 
hogy négy erdőszentgyörgyi zsidó ke-
reskedő keze és pénze játszott volna 
közre, hogy a vásár napjának előtolá-
sával konkurrencia mentesen árulhas-
sanak, mert hiszen másnap szombat és 
8k hithű zsidók lévén, üzleteiket nem 
is nyithatnák ki. Nem tudjak innen 
ellenőrizni, mi igaz e mende mondából, 
de nem is hivatásunk azt ellenőrizni. 
Azonban igenis kötelességünk a dolgot 
megemliteni. már csak azért is, nehogy 
a példa ragadós legyen s iparosaink és 
kereskedőink a későbbi vásárok alkal-
mával, hasonló meglepetésektől meg-
óvaBeanak, mert ha jó is volt az az 
idő előtti vásár egy pár erdŐBzentgyörgyi 
kereskedőnek, de rettenetes kárt oko-
zott nagy vidék iparosainak és keres-
kedőinek. 

Mi mindenesetre felhívjuk  Maros-
torda közigazgatási hatóságának figyel-
mét, hogy ebben az ügyben a legszigo 
rubban járjon el s oktassa ki Erdő-
szentgyörgy nagyközség elöljáróságát 
kötelessége teljesítésére, sőt, ha tény-
leg lenne valami alapja a mende mon-
dának, járjon el a szabálytalanságok, 
a törvénytelenségek elkövetőivel szem-
ben teljes szigorral, mert mégis külö-
nös lenne, ha egy község elöljárósága: 
feledékenységből,  vétkes mulasztásból, 
vagy pláne: önös érdekből nem tö-
rődne a jogrenddel és törvénnyel, ez-
által százaknak és százaknak okozva 
érzékeny károkat. - é . 

A Polgári Önképző Egylet 
36 ik évi közgyűlését tartotta mog 
f.  hó 22 én. A tagok szokatlanul nagy 
számban jelentek meg a közgyűlésen 
s igy külsőleg is impozáns volt látni 
a nagy érdeklődést, mely egyúttal biz-
tositéka a jövő fejlődésnek  is. 

Bartók István elnök örömének 
adva kifejezést  a tagoknak ily szép 
számban való megjelenése fölött,  rö 
viden vázolta az elmúlt év fontosabb 
eseményeit és .a közgyűlést megnyi-
totta. A titkár, pénztárnok, gazda és 
kösyvtárnok jelentéseiből örömmel 
állapította meg a közgyűlés a fokoza-
tos és céltudatos fejlődést  s ezen örö-
mének jegyzőkönyvileg is kifejezést 
adott, köszönetet szavazva a vezető-
ségnek eredményes, önzetlen munkál-
kodásáért. 

A közgyűlés legfontosabb  tárgya 
az egyesület kebelében felállítandó 
temetkezési segély alap szabályzata 
volt. A közgyűiés kevés módosítás után 
az előterjesztett javaslatot lelkesedés 
sel, egyhangúlag elfogadta,  s további 
eljárással az egyesület vezetőségét 
megbízta. 

A javaslaton azóta, hogy e lap 
hasábjain is megjelent, több előnyös 
változtatás történt, s abban a formá-
jában, ahogy most elfogadhatott,  igazi 
Bzociális és emberbaráti célt fog  szol 
gálni. AZ egyesület büszke lehet, hogy 
kebelében sikerül ez intézmény fel 
állítása, melynek célja nem más, mint 
a porba sújtott, bánattól levert ember 
társuaknak segítséget, baráti jobbot 
nyújtani, mikor arra leginkább rá van 
utalva. 

Terünk nem engedi, hogy e fon-
tos javaslattal itt ujolag részleteseb-
ben foglalkozzunk,  azonban a törvény-
széki jóváhagyás után a főbb  ponto-
kat ismertetni fogjuk,  úgyszintén az 
életbelépés időpontját is. 

A lemondott tisztikar és választ-
mány egyhangúlag történt újraválasz-
tása és több fontos  indítvány letár 
gyalása után a közgyűlés, a köztisz-
teletben álló elnök éltetésével vé-
get ért. Cs^ 

SPORT. 

Hargita — S. T. V. 2:1 (1:1) 
A mult vasárnap játszotta a Har-

gita ezidei első mérkőzését Segesváron 
s bár 4 tartalékkal állott ki, mégis 
nagy fölénnyel  — ez ugyan gólokban 
kifejezésre  nem jutott — nyerte meg 
a mérkőzést. 

Az első lélidő tipikusan szezon 

elejei mérkőzést mutatott, mindkét ol-
dalon csapkodó játék, da a másodikban 
a Hargita magára talált s szép kom-
binációkkal közelítve meg az ellenfél 
kapuját, állandóan támadásban volt, 
de i lelkesen védekező T. V. megme-
nekült a súlyosabb vereségtől. A Hir-
gitából máris igen jó formát  mutatott 
Vári és Binder Pista. A Begesvári 
Tbeil közmegelégedésre bíráskodott. 

Most, vasárnap d. u. játsza a Har-
gita első bajnoki mérkőzését Brassóban 
az ottani C. F. R csapatával. 

Nem ismerjük a C. F..R jelenlegi 
játék erejét s igy nehéz jóslásokba 
bocsátkozni, de elvárjuk a Hargitától, 
ha már a bajnokságra aspirál, hogy első 
bajnoki meccsén hírnevéhez méltóan 
játszik. 

A jövő vasárnap ugyancsak Bras-
sóban kerül eldöntésre a kerület der-
byje, vagyis a Hirgita—Brasovia baj-
noki mérkőzése. 

Húsvét első napján a csapat itthon 
játszik a Colteaval, a rákövetkező hé-
ten pedig valószínűleg Bukarestben a 
Juventussal. 

A Hargita T. E. közgyűlése 
f.  hó 30 án, hétfőn  este */»7 órakor 
lesz megtartva a Zsigmondovics-féle 
étterembon. Tárgysorozata a következő : 
1. Elnöki megnyitó. 2. Jelentések (tit-
kári, intézői, turista, pénztárosi, gaz-
dai stb.) 3. Felmentyény. 4. Választá-
sok. 5. A jövő évi költségvetés megál-
lapítása. 6. A jövő évi sportprogramon. 
7. Indítványok. — A közgyűlést társas 
vacsora követi. Egy teríték ára 55 leu 
(sült, tészta, fekete,  V, 1. bor, */• v i z ) -

Egyházi közgyűlés. A helybeli 
református  egyház vasárnap, f.  hó 29 én, 
d. e. 11 órakor a leányiskola helyisé-
gében beszámoló és presbiterujitó gyű-
lést tart. Ezen gyűlésre az egyházköz-
ség minden bérfmtő  tagját tisztelettel 
meghívja — a lelkészi  hivatal. 

Megszűnik a tisztviselőtelep. 
A vátosunkbalí állami és közalkalma-
zottak több, mint nyolc éven át, szép 
koayhakertészetet létesítettek, a város-
tól erre a célra nyert földterületeken. 
Eme konyhakerti parcellák egyik ré-
szét az agrár reform  kisajátította, má-
sik részét a város a saját céljaira 
visszatartja s igy többé a tisztviselők-
nek ezeken az eddigi területeken nem 
fog  lenni veteményes kertjük. A tiszt-
viselők javarésze házhelyet kapott és 
azon végezhet konyhakerti termelést, 
akik meg nem kaptak telekföldet,  azok 
másképpen segítenek magukoa. Az el-
számolások megejtése végett március hó 
29 én d. u. 3 órakor a városháza nagy-
termében (iparostanonciskola) gyűlést 
tartanak a tisztviselők. (Gyerkes  M) 

A gyilkosságokról s azok 
okairól. 

— Vosrka István dr. államügyész felolvasása  a 
kelybeli Oitáregylet március 11-iki estélyén. — 

(I. folytatás.) 

A galambfalvi  gyilkos asszonyról 
megállapítást nyert, bogy ő is ivott s 
a férje,  illetve vadházastársa is ivott. 
Sokszor nem volt mit enni. De azért 
ittak mindaketten. A szesz hatása nem 
maradt el: veszekedések, csetepaték, 
pofozkodások  napirenden voltak. S ami-
kor a férj  egy szombat este ittasan 
jött haza a korcsmából és szóváltás 
közben pofon  ütötte a feleségét,  a fe-
leség elhatározta, hogy megöli az urát. 
Amint ő maga beismeri, megvárta, amig 
reggel lesz, hogy lássa, hová kell ütnie. 
S amikor kivirradt: fejszecsapásokkal 
a legkegyetlenebb módon agyonütötte 
a férjét.  Az orvosok 11 nagyobb sérü-
lést állapítottak meg a hullán. 

A kadicsfalvi  és bethlenfalvi  bics-
kás fiatalok  esete hetivásár napján, 
kedden történt. Kedden, amikor a fa-
luról besereglett fiatalság  nem tudja 
megállani, hogy be ne nézzen 2—3 
korcsmába, ők is végig járták déltől 
estig az összes nevezetesebb és útba 
eBŐ korcsmákat. Az eredmény: 1 ha-
lott, 1 súlyosabb, 2 könnyebb sebesült 
éB 2 letartóztatás. 

Vájjon pergessem-e még tovább is 
ezt a borzalmasan szomorú kinema-
tográfot  ? 

Azt . hÍBzem, felesleges,  hiszen az 
eddigi esetekből is megállapítható, hogy 

a gyilkosságok s az ember élete elleni 
bűncselekmények okai kétfélék  : általá-
nosak és különösek.  Van egy általános, 
generális ok és több különös speciális ok. 

Az általános ok: a közerkölcsiség 
nek a háború után ijesztő  módon való 
sülyedése,  a különös okok pedig három 
csoportba oszthatók. Az első csoport: 
a pálinka és szeszes italok mértékte-
len élvezése, a második: a vagyon, a 
pénz utáni sóvárgás, az azonnali meg-
gazdagodás vágya, a harmadik pedig: 
a féltékenység,  szerelem, irigység, hiú-
ság, nagyravágyás. 

Hogy mily mélyre sülyedt a há-
ború után a közerkölcsiség, az közis-
mert dolog. De nem is csoda: hiszen 
a háború alatt megfordítottuk  az Isten 
10 parancsolatját; nem azt mondtuk, 
bogy: ne ölj, hanem, hogy igenis ölj 1 
Nem azt mondtuk, hogy ne orozz I ha-
nem, hogy harácsolj 1 minél többet. Ez 
a legfőbb  oka a közerkölcsiség sülye 
désének, ugy a győző, mint a legyő-
zött államokban, ez a legfőbb  oka az 
emberélete elleni deliktumok megsza-
porodásánál 

A különös okok közül kettőt kell 
kiemelnünk, mint olyant, amely majd-
nem minden gyilkosságban szerepel: 
az egyik a szesz, a másik az azonnali 
meggazdagodás vágya. 

Hogy mily romboló munkál végez 
megyénkben népünk eme legnagyobb 
ellensége, a szesz, talán mondanom sem 
kell. Elég, ha kedden, a hetivásár nap-
ján a déli vagy délutáni órákban végig 
megyünk a főbb  utcákon. Lépten-nyo-
mon dülöngd, részeg alakokat látuok, 
a részeg szekeresek őrült vágtatássai 
veszélyeztetik a járó-kelők testi épsé-

gét, a korcsmák zsúfolásig  telve van-
nak, a rendőrség, csendőrség psdig alig 
győzi a garázdálkodókat letartóztatni 
s a bűneseteket jegyzőkönyvezni. 

A mult héten egy udvarhelyi pénz-
ügyi főtisztviselóvel  utaztam együtt a 
vasúton. Eszembe jutott a mai felolva-
sásom és kíváncsiskodva kérdeztem tőle, 
hogy vájjon meg tudná e nekem mon-
dani, hogy mennyi értékű szesz fogy 
el egy évben Udvarhely megyében ? — 
Az évenkint elfogyasztott  szeszmennyi 
ség értékét nem tudom biztosan, azt 
azonban tudom, hogy az elmúlt évben 
a szesz után befizetett  adó  összege meg-
haladta a 16 millió leut. (Ebben azon-
ban nincs benne sem a bor, Bem a sör 
után fizetett  adó. Csak a pálinka adója!) 

Da nem kevésbé romboló hatású a 
másik különös ok sem: az azonnali 
meggazdagodás  vágya, amelyet méltán 
nevezhetünk a jelenkor  legragályosább 
betegségének.  Mindenki meg akar gaz-
dagodni, de  azonnal,  bármily uton-
módon. Az eszközökben nem igen válo-
gatósak az emberek. Tülekedéssel, ma-
rakodással, vesztegetéssel, ha kell: 
egymásnak a beárulásával s ha más-
képp nem megy. ugy fejszével,  gyil-
kossággal: S azok az emberek, akik 
minden idejüket, minden gondolatukat 
csak a pénzhajhászásnak szentelik, el-
felejtkeznek  arról, hogy ugyanakkor 
mennyire elszegényeduek lelkiekben. 

Most, amidőn tudjuk, hogy a gyil-
kosságok, emberölések ijesztő módon 
felszaporodtak  s ismerjük azok okait 
is, néznünk kell, hogy mi a teendő, 
hogy ezt a bajt minél hamarabb or-
vosolhassuk. 

(Vége a jövő számban,) 

HIREK. 
Március 28. 

WHIM — r . r 

Kulonos nacio 
vagyunk mi, székelyek I Folyton zúgo-
lódunk amiatt, hogy nyelvünk: a mâ  
gyar nyelv a hivatalos használatból ki 
van szorítva, iskoláinkban is korlátozva 
van ; e miatt el vagyuak keseredve na-
gyon, pinaszkodunk é s . . . . És aztán 
semmi tö^b, mert ott, ahol szabad te-
rűnk lenne minden korlátozástól men-
tesen édes anyanyelvünk, a zengzetes 
magyar nyelv ápolására, ott tétlenül, 
közönyösen állunk, nem akarjuk észre 
venni az alkalmat, mely kínálkozva kí-
nálkozik és hiva hiv mindnyájunkat 
nyelvünk művelésére. A magyar iroda-
lom, a magyar dal, a magyar színészet 
pártolása köztünk ismeretlen fogalom. 
Hányan vesznek közülünk, a politikai 
lapokon kivüi, valami magyar irodalmi 
terméket ? Hát a magyar dalt hány 
székely műveli, támogatja ? Pedig ezek 
mind szabad és senki által nem korlá-
tolt területei a magyar nyelv művel-
hetésének. 

Itt van a helyi Székely Dalegylet 
példája: egy több, mint 10,000 magyar 
anyanyelvű lakossal biró városban, a 
székelység anyavárosában még a negy-
venet sem éri el működő tagjai száma; 
és ennek az 50 éves múltra visszate-
kintő ősi székely egyesületnek alig van 
120—130 pártoló tagja. Sőt, ha egy 
hangversenyt, vagy bármiféle  estélyt, 
ünnepséget rendez ez a dalegylet, ab-
ból a 10,000 székely lakosból, amely 
minden más ünnepségre éa estélyre zsú-
folásig  tölti a házat, csak néhány em-
ber jelenik meg, az is csupán fegyel-
mezettsége alapján, de nem székely ön-
tudatából, valódi lelki szükségletéből 
kifolyólag.  Pedig a Székely Dalepylet-
cek működő avagy pártoló tagjává 
lenni s ünnepségein megjelenni nem 
tilos éB semmiféle  korlátozásba nem üt-
közik. Éi még hozzá az a legszomorúbb 
a dologban, hogy éppsn a székelység 
intelligensebb elemei mutatnak közönyt 
a Székely Dalegylet iránt, azok az ele-
mek, melyek kulturális és társadalmi 
helyzetüknél fogva  éppen a vezetésre 
és a jó példaadásra volnának hivatot-
tak. Ha ez igy tart, nemcsak a hivata-
los használatból szorul ki nyelvünk, 
hanem lassanként elgyengül s mind 
szűkebb térre szorulva, a végén talán 
magyarul beszélni is elfelejtünk. 

Vessük le hát magunkról a kö-
zönyt s ne merüljön ki minden tevé-
kenységünk a meddő panaszkodásban 
s ha bizonyos irányokban korlátozást 
szenved anyanyelvünk, olyan irányban 
végezzük annak müvelését, mely az ál-
lam érdekeivel a mai kormányhatalom 
felfogása  szerint sem ellenkezik B mely . 
ma is nyitva áll előttünk. Jelenleg ép 
pen a dal és a Székely Dalegylet ápo-
lását, támogatását akarjuk városunk 
közönségének figyelmébe  ajánlani, azon 
alkalomból, hogy a dalegylet a jövő 
hó 13 ikán, húsvét másodnapján mű-
kedvelői szinielőadá8t rendez, a „Tul 
a nagy Krivánon" c. operettet adva elő 
B igy alkalom nyilik városunk közön-
ségének, hogy ez estélyen való megje-
lenésével a magyar dal és a Székely 
Dalegylet iránti érdeklődésének végre 
tanújelét adja. Különben ugy a szín-
darab maga, mint a szereplők alakí-
tása a csupán szórakozást kereső 
közönségnek is élvezetére fog  szolgálni. 

Birőí kinevezés. N. Brezoiauu 
regati ügyvédet a helybeli törvényszék-
hez bíróvá nevezték ki; az uj biró hi-
vatalát már el is foglalta. 

Házasság. Gönczy Sárika  és 
Bálint  József  március hó 28 ikán há-
zasságot kötöttek. (Minden külön ér-
tesítés helyett.) 

Kriza-ünnepély. Az unitáriusok 
nagynevű püspöke halálának 50 éves 
évfordulója  alkalmából, az egyházi fő-
hatóság rendelete alapján, a helybeli 
unitárius templomban f.  hó 29-én, va-
sárnap, Kriza-emlékünnepély lesz, a 
rendes istentisztelet végeztével. EÍ al-
kalommal Györfy  István énekvezér fog 
felolvasást  tartani. 



A Székelyszenttamás ünne-
péről száió tudósításunk és több cikk 
térszüke miatt jövőre maradt 

Goga Oktáviánt, a jalea romáa 
költőt és politikust a legutóbb szá*z 
régeni választáson néppárti (avares-
C4QU8) programmai, mintegy 60 szó 
többséggel, képviselővé választották, a 
nemzeti párt jelöltjével szembea. A 
győzelmet nagyban elősegítette a ma-
gyarság tevékeny támogatása, amit 
utóbb Goga is nagy elismeréssel emelt 
ki. Csak aztán később se feledkeznék 
meg a volt és leendő miniszter mos 
tani kijelentései tartalmáról 1 

Nagy nemzetközi vásár lesz 
Budapesten április 18—27-ikéig. 
A vásár meglátogatását a következő 
könnyítések segítik elő. 1. Féláru 
vasúti igazolvány. 2. 50%-kal méraé 
kelt útlevél vizumdij. 3. Vizumnélküli 
határátlépés. 4 Budapest Székesfőváros 
Idegenforgalmi  Hivatala ellátásról gon 
goskodik. Vásárigazolványok kaphatók 
a kereskedelmi és iparkamaránál, 150 
leuért. 

A Jókai Mór emléke iránti hó-
dolat nyilvánult meg ismét — s te-
gyük hozzá mindjárt, hogy méltóképpen 
— a helybeli róm. kath. és ref.  közép-
iskolák f.  hó 22-1 ki, 23 iki és 24-iki, 
vasárnapi, hétfői  és keddi ünnepségein. 
A vasárnap délelőtti matinét, mely a 
róm. kath. főgimnázium  torsatermé 
ben folyt  le, a két iskola zenekara 
nyitotta meg Kiss Elek vezetésével. 
Bárok Károly koil. tanuló szépen sza-
valta Szabó Jenőnek egy Jó!sai-voaat 
kozásu költeményét. Jókairól Ütő Mi 
hály koll. tanár mondott nagyszabású 
és érdekes beszédet. Értékelte irói 
egyéniségét, müveinek jelentőségét, 
igen tanulságosan és erédeti felfogás-
sal, miáltal a beszéd Jókai közkeletű 
képét még több uiszerü szemponttal 
tudta gazdagitani. Nagy hatást keltett 
Szabó Judith melodráma-szavalata, 
melyet Tompa Liszlőné kisért zongo-
rán. Jókainak Petúfiről  irt „A holt 
költő szerelme" cimü müvét adta elő 
drámai színezéssel és erővel. Egy 
zongoraszámban Szabó Ilus ragadta el 
a közönséget, bravúros technikájával, 
szines játékával. Szép és hatásos volt 
Schimmer Attila gimn. tauuló szavalata 
is, valamint a két intézet énekkara 
által lendülettel előadott művészies 
énekszám ÍB. Á matinét megnyitó, 
illetve zárószavakat az intézetek igaz-
gatói mondották. — Hétfőn  é3 kedden 
este a színházteremben a Jókai fantá-
ziájának minden titokzatos szépségé-
vel ékes „Az arany ember" került 
szinre, nagy, sőt a második este: zsú-
folt  házat töltő közösség előtt. A fő-
szerepet Gsefó  Sándor, jól ismert elő-
nyös szinjátszói készségének teljes 
érvényesítésével alakitotta, miáltal az 
érdeklődést a meglehetősen passzív 
szerepben is mindvégig fokozni  tudta. 
Noémi poétikusan finom,  érzelmes alak-
ját Szabó Ikke elevenítette meg part-
neréhez méltóképpen. Atbália szerepé-
ben meglepő alakítói készséget tanúsí-
tott, állandóan fokozódó  drámai erővel, 
Kovács Margit; gyöngéd és szép Tímea 
volt Gálffy  Zsuzsika, kedves és jó Te-
réza mama Kiss Elekné. A műkedve-
lőink eorában Krisztyán Tódor szere 
pében bemutatkozó Lóky Jenő szintén 
meglepetése volt az estének. Markáns 
szerepének gondos kidolgozottsága; 
sokoldalúság és teljes színészi rutin 
jellemezték alakítását. Nagyon karak-
teres és mulatságos alakítás volt a 
mindig pompásan helytálló Szász Jó-
zsefé,  a B ndar Joláné. Nagy hatást 
tett egy-egy kisebb szerep tökéletes 
megalakításával: Biró Lajos, Puskás 
Lajos. Jó volt Gyárfás  Lajos, Erdély 
Lajos és Nigy Sándor is. Végül a ki-
fogástalanul  összevágó előadás hozzá-
értő rendezőjét illesse teljes elismerés: 
Z Sebess Józsefet,  ki Kadisa szerepét 
is alakitotta, ugyanolyan elismerésre 
méltóan. A műkedvelői előadások átla-
gának diszletezését messze felülmúló 
(de nálunk már megszokottan) ízléses 
és Bzép kiállítást, díszleteket Haáz F., 
Rezső és Spanyár Pál tanároknak lehet 
köszönni. Szép munkájuknak nagy rész 
tulajdonithatő abból, hogy a hosszú 
előadást a közönség állandóan élénk 
és kitartó érdeklődéssel figyelte  végig. 

Sürgősen jelentkezzenek alább 
nevezettek katoaai ügytn a a rendőrsé-
gen (Sucíu albiztosnái): N^sselrode Ká-
roly, Aoabrm József,  Kovács János, Ko-
vác-. András Balázs Albert, Barta Sáu 
dor, Pop L^jos Mssemovici Lajos, Ko-
vács Gergely Ágoston Fereoc. Ferencz 
GerŐ, Nagy Ferenc, Tauiás Gyula, Sia-
lai Pál, Todorean Alexa, Pal Dénes, 
Takó József,  L4zár Antal, Páli Ignác, 
Kuti Ferenc, Kovács Sigismud, Pál 
Ferenc, Gáspár Tamás, Pai Igaac, Gá-
boi Lajos. Vilmos Gergely, Bokor Dé 
nes, Moídovan Mihály, Káló Ferenc, 
Cíeki (Cíiki) Nagy (?), Bokor András, 
Barabás Gsrgelv, Balinkó István, Stau-
bért György, Simion János. Schwartz 
Elemér. Márton Menyhárt, Martinovics 
Jáuo», Máté Gáza, Palfi  Böla, Lakatos 
Domokos, Nagy Sándor, Kónya Lajos, 
Ábrám Gergely, Illés János, Sáador Fe 
renc, Gyermaz Miklós, Péterfi  Lajos, 
Lakatos Dénes, Csíki Marton Fere«c, 
Bálint András, Grenert János, Labanc/ 
Gergely, Nigy Ecdre, Báuc<s (Boncz) 
Ignác, Doeâţ DéneB, Horváth János. 
P<il Mózes, Farkas Lajos, Bak Ferenc, 
Lőrincz Gyula, Khel József.  (A jövó 
számunkban fo'ytatjuk.) 

Lelki gyakorlatok a ref.  kol-
légiumban. Március hó közepén két 
napos lelki gyakorlatot tartottak a 
kollégiumi ifjúság  körében, amelynek 
a célja az volt, hogy az ifjúságot 
megnyerjék a krisztusi életeszmény-
nek, t. i. hogy a krisztusi szeretet le-
gyen vezére és mozgató rugója az egész 
életnek. Eszel kapcsolatosan f  hó 
14 ikén az iijuság nyilváuos vallá-
sos összejövetelt rendezett, igen szép 
erkölcsi sikerrel, valóban kár volt, 
hogy a közönség nem igen vett tudo-
mást róia. Az estély fő  tárgya volt Biró 
Mózes papjelölt előadása a keresztyéni 
szeretet munkájáról. Az előadás súlyos 
igazságaival igen nagy hatást gyako-
rolt a közönségre. Az előadásnak kelle-
mes és élvezetes keretet nyújtott Ko-
vács E-zsi éneke, Kovács Iczó zongora-
játéka. Beleillett a magas nívójú mű-
sorba a tanuló ifjak  szereplése is: 
Demeter Gy. és Ifjú  M. éneke, melyet 
Imreh Ibolyka kisért, Szabó I. előadása, 
Demeter Gy. és Bakk P. szavalata. 
(Anyagtorlódás miatt késett tudósítás.) 

Felülfizetések  nyugtázása és 
köszönetnyilvánítás. A Szimfonikus 
Zenekar 14 iki estélyével kapcsolatban 
a társaság részéről az alábbi köszönő 
és a felülfizetésak  nyugtázását tartal-
mazó sorok közlésére kértek fel:  Az 
anyagi siker, a kevés közönség dacára, 
kielégítő volt, amit a pártoló tagok, 
védnöki adományok és felüt  fizetések 
pótoltak. Hálás köszöcet a jótékony 
adakozóknak. Hálás köszönetet mon-
dunk különösen Kiss István gyógysze-
rész urnák, aki pártoló tagsági dij cí-
mén egyletünk fennállása  óta 600 leut. 
adományozott. A felülfizetők  és védnöki 
adakozók névsorát a következőkben kö-
zöljük : Bacsícs József,  Barkóczy Al-
bert, Dragomân Domokos, Hann József, 
Hirsch Rudolf,  Jodál Gábor dr., Kom-
játhi Béla, Szebeni Antal, Szöliősi Ödön 
dr., Zímny Ferenc 200—200 leu Orbán 
Miklós 150 leu, Sámson József  140 leu, 
Flórián Kristóf  120 leu, Andresş Ghe 
orghe. Bándi Imre, Becsek Aladár, Cră 
ciun Nicolae, Degró Béla, Fritz Károly, 
Hirsch Ignác, Imrich Vilmos, Kassay 
Domokos, Körtvélyfáy  József,  Kun Béla, 
Rendi Péter, Rösler Károly, Sebesi 
Ákos dr., Szabó Gábor dr. és Nagy 
Lsjos dr., Suciu Iuon, Szabó Lijos dr., 
Szász Bank, Z Székely János, Vánky 
Kálmán dr. 100—100 leu, Kádár Adolf 
Zetelaka 60 leu, Barcsay és Esztegár, 
Márk Ferenc, Ordelt János, Sípos Béla, 
Szabó Andrá3 ig. 50—50 leu, Hirsch 
Hermann, Szabó József  40—40 leu, 
Molnár Béla 30 leu. — A jövedelem-
ből 300 leut a városi Bzegényalapnak 
adott a társaság. 

x Elveszett egy hosBzu arany 
nyaklánc, medailon-CBüngŐvel, mely be-
zárható ; fénykép  volt benne. A becsü-
letes megtaláló szolgáltassa azt vissza 
károsultnak: özv. Nagy Józsefoé,  Kü-
küllő utca 18. sz. alatt, ahol 500 leu 
jutalomban részesül. 

x Különb ej ár atu bútorozat-
lan szobát keresek. Címem e lap ki-
adóhivatalában. 

A Fiiharmonikus Társaság 
jövő heti próbái: hétfőn:  szoprán, ált, 
szerdán : tenor, basszus, pénteken: ze-
nekar.— A felkért  uj tagok beosztásuk 
végett feltétlenül  jelenjenek meg. 

A kik a húsvéti határkerü-
lésben loháton ró3zt akarnak venni, 
jelentkezzenek Szentpétery  Jánosnál. 

Árva leányokat elfogad  felne-
velésre Kolozsváron  az Árvaleány Ne-
velő O.thon. Gyámok, akik az árva 
ságra jutott gyermekek gondozását és 
nevelését — tudjuk — szivükön hord-
ják és a gyámolitásuk alá jutott leány 
gyermekeknek jobb nevelést kívánnak 
adatni, jelentsék e lap szerkesztőségének, 
amely a továbbiakról goadoskodni fog. 
Az ügy érdekében szükség a sürgős 
intézkedés j 

Országos állatvásár kezdődik 
Homoródszentpálon április hó 10-én. A 
kirakóvásár — az ünnepekre való te-
kintettel — április 14 én, kedden lesz. 

A kereskedelmi és iparka-
mara a Ministerul Afacerilor  Streine 
értesítése alnpján, közli az érdekeitek-
kai, hogy Jug03lavia f.  évi március 
25 tői kesdve a román árukra a mi-
nimális vámtarjfát  fogja  alkalmazni. 

A piaci árak: buza 200—220, 
rozs 155—165, árpa 115—125, zab 
62—70, tengeri 82—86, burgonya 
23-28 leu vékánkint. V-ó. 

x A bárányhas kilója 32 leu 
id. ţî Bsay Dénesnél Str. Principesa 
Elisabeta (Bethlen-utca) 27. az. alatt. 

x Keresek és ajánlatot ármeg-
jelölésével kérek: Erdélyi vármegyék 
és városok leírása és monográfiája. 
Orbán B. Székelyfőlleirása.  Levélbeli 
ajánlatot kérek. Keszeg  Albert  könyv-
kereskedő C!uj Kolozsvár. 

x Egy jókarban levő gyermek-
kocsi eladó. Bul. Reg. Ferdinánd 45. 

x Utazó kosarat, kézi (kupé) 
minden nagyságban jutányos,áron szál-
lít megrendelésre kisebb vagy nagyobb 
tételben Füssy József  cég Torda. 

Kiadó: a Könyvnyomda Részvénytáraság 
Odorheiu íSsékeiyudvarhely) 

Az ügyvédi kamara 
közgyűlése. 

A székelyud?arhelyi ügyvédi kamara 
1925 évi rendes közgyűlését á p r i l i s h ó 
5>ik napján d. e. 11 órakor, a tör-
vényszék tőtargyalási termében tartja, melyre 
a kamara tagjait — az Ürts. 61 jában irt 
jogkövetkezményre való utalással — ezúton 
ig meghivom. 

A közgyűlés tárgysorozata: 
1. Elnöki megnyitó. 
2. Titkári jelentés. 
3. Pénztáros jelentése. 
4. Az éri költségvetés megállapítása, 
6 Határozat a segélypénatár és nyugdij-

alap tárgyában. 
6 Bizottságok kiküldése: 
a) az igazságszolgáltatás általános érde-

keit érintő törvényhozási intézkedések, illetve 
javaslatok megvitatása éB véleményezésére; 

b) az ügyvédi hivatás erítölcsi és anyagi 
érdekeinek védelmére. 

7. Esetleges indítványok. 
Odorheiu, 1926 március 25. 

Dr. Jodál Gábor 
kamarai elnök. 

Str. Reg. Elisaveta (Báthori-
utca) 20 sz. alatti beltelek 
kőházzal (3 szoba, konyha, 
nyári konyha, csűr, istálló, 
kert) eladó. — Értekezhetni: 
dr. Jodál Gábor ügyvéddel. 
I T U J A L a - A Bulevard Rígele 

•adó naz. (von 
Kossuth u.) 35 sz. 

alatti ház azonnal  eladó. —Értekezni 
lehet: Str. Princpesa Elisabeta (volt 

Bathlen-u) 18 sz. alatt. 

s 

E 
Azonnal beköltözhető 
Jancu (Ciere-u.) 7/e. 

ladó egy ház, mely áll 2 szoba, 
konyhából. Iparosnak alkalmas. 

Str. Avram 

R omán, magyar és német nyelveket 
biró, jelenleg állami tisztviselő, 

magán cégnél alkalmazást keres. Cím 
a kiadóhivatalban. 

Hirdetmény. 
Lueta (Lövéte) község évi orszá-

gos vására a következő napokon lesz 
megtartva: április 3 án állat, 4 ikén 
juh, 5 én kirakó; julius 30, 31-ikéu 
állat, augusztus 1-én k-rakó; október 
13 án állat, 14 ikén juh, 15 ikén ki-
rakó ; január 13, 14 ikén állat, 15 ikén 
kirakó. — Ha a kirakóvásár vasár-, 
vagy ünnepnapra esik, az utána való 
nap lesz megtartva. 

Árlejtés tarazíl l itásra. 
Az államépitészeti hivatal árlej-

tést tart 1925 évi  március hó 31- ikén 
d. e. 11 óíakor a héjjasfalva—csík-
szeredai ut 37'3—49 km. közti sza-
kaszára szükséges 487 m* törtkavics 
szállítására, 130.000 leu előirányzott 
összeggel. 

Friss tea-vaj, 
különféle  sajtok! 

Mindennap friss  tea-vaj, zöld-
borsó, bab, tölteni való paprika, 
paradicsom, hámozott sárga 
borsó, lencse és egyéb főzelék-
féle.  Különféle  sajtok. Narancs, 
préseit füge,  datolya. Csokoládé 
különlegességek. Vetemény és 

virágmagvak kaphatók: 

Hirsch Ignácz 
fűszer-  és csemege kereskedésében. 

Erőteljes fia 
kertész-tanoncnak 

felvétetik. 
Jelentkezni lehet: 

Itörfncz Ferenc miikertésznél 
Brassó, Kertész utca 1 szám. 

> 

Hirdetmény. 
A homoródalmási „Hangya" szö-

vetkezet igazgatósága azonnali belé-
pésre üzletvezetőt keres. Javadalmazás: 
a forgalom  4% a, havi 200 leu kész-
pénz, lakás, fűtés  és világítás. 

Húszezer leu készpénz, vagy in-
gatlan biztosíték megkívántatik. 

Az igazgatóság. 
Értesítem a tisztelt közönséget, 

hogy ujabb előfizetéseket  bármely 
jâraţţa felveszek.  Kérem a borviz-
kihordók .elleni esetleges panaszok-
kal közvetlen hozzám fordulni,  úgy-
szintén a megrendelésekkel is. 

Ifj. Ugrón Ákos. 
Halló! Figyelem! 

Személy- éa teherautó-szállítást 
állandóan vállalunk. Érdeklődni 
lehet: a benzinraktárnál, vagy 
GIDÓ DOMOKOSNÁL Str. Prin-
ţul Mircea (Petőfi-  u.) 7 szám, 
telefon  35 szám. :: 

J utányos áron eladó ház. Odorheiu 
Strada Horia (Komis-u.) 25 Bzám. 

Azonnal átvehető. ' Érdeklődni lehet 
ugyanott a tulajdonosnál. 

E ladó Természettudományi Közlö-
nyök 1899 tői—1914 évfolyamig. 

Értekezhetni: Gáli Domokos ny. pénz-
ügyőri felügyelőüél  Str. Prinţul Nicolae 
(volt Árpád utc*) 27 sz. alatt. 

P | a —J JL Az udvarhelyi 
C l O V l O a határban Szá-
szok tábora dűlőjében, egy darabban, 
18 holdas szántó és kaszáló. — Érte-
= kezni lehet a kiadóhivatalban. =a 

Eladó ház. 
Str. Ştefan  cel Mare (Malom-utca) 34 
Bzám alatti ház, gazdasági épülettel 
eladó. Értekezni lehet: C*a,tó Imréval. 

Halló 
Megérkezett a már-

ciusi világos és 
barna, elsőrendű LUTH ER-sör^F erentzy Ferencnél. 

Naponta több-
szöri friss  csa-
polás kapható. 



T A V A S Z I S Z Ő V E T - U J D O N S Á G O K 
» bel- és külföldi  legfluomabb  anyagok, öltönyök, felöltik  és n5i kabátoknak, mindenféle  bélések. _ _ _ _ ~ li ÁmPÍ-ÍÁRIiS  v á s z n a k > siffonok,  függönyök,  ágy- és asztalieritők, sepsiszentgyörgyi gyártmányok, harisnyák, X ETlf  I í j | 

I X M l f i U H Í l l  1 sankák. zsebkendők, makkend&k ridikülök — W l - ¥ I W I 
I J%gS| n Kész ragl^nok, felöltök,  esőköpeiiyek nagy választékban. 

ma E j y ? y öltönyre való 140 cm. széles N/Övet már 54© Jj.—fölfelé. 

b. Pályázati hirdetmény. 
Az odorheiui—székelyudvarbe!yi 

„Hfttgya"  szövetkezet 1925 április 
12 iM  belépésre üzletvezetőt kerep. 
Forgalom circa 2'/g—3 millió leu, 
30.000 leu óvadék fcészpéaz,  vagy in-
gatlan bekebelezésben megkívántatik. 
Csak feltétlen  szakképzett kereskedők 
pályázatát vesszük figyelembe. 

Pályázatok az udvarhelyi „Hangya" 
szövetkezet igazgatósága cimére ké 
retnek. 

Javadalmazása az összforgalom 
2%-a és havi 1200 leu készpénzfizetés. 

Wan szerencsém köztudo 
másra hozni, hogy Str. 

Aurel Vlaicu (Temető utca) 6 
szám alatt 
fehérnemű-varrodát 

nyitottam, ahol a legkényesebb 
igényeket is, Ízléssel és pontos-
sággal elégítem ki. 

A nagyérdemű közönség b. 
pártfogását  kérem. 

Tisztelettel: 

Dénes Mihályné. 

Eladó!! 
Az összes butorraktáram kész-
letét mélyen leszállított árakon 
kiáru8Ílom, ahol a legmodernebb 

hálói é s 
a garnitúrák s 

vásárolhatók. H T Hitelképes 
egyének részére részletfizetésre 
is adok. P | Ü 8 ebédlő divá 
nyok nagy választékban kapha-
tók. Továbbá olcsóbb festett 
bútorok és székek is kaphatók. 

Megrendeléseket - bármily kivitelben 
elvállalok: 

Balázs Káro ly u t ó d a 
kész butorraktara 

Odorheiu, Bul. Reg, Ferdinánd 27. 

E adó báz: Str. Baron Saguua (Balint-
u ca) 3 szám alatt. Értekezni lehet 

usyanott. 

Legújabb divatú 
kabátokat, kosztümöket és minden-
féle  rnhákat készítek a legszoli 
dabb árak mellett, a legjobb és 
legszebb kivitelben, a legrövidebb 
időn belül, = = = = = 

Szives pártfogást  kér: 

Demeter Zs igmond 
nöi divat-szabó 

Piaţa Regina Maria (Koncz-féle  ház) 
15 szám. 

Invitare 
la adunarea generlá 

extraordinară 
a SocitâţH  Anonime Cassa  de Păstrare 

Economică din  Zttea 
ce va avea loc îu Zetea, la 5 Aprilie 

1925 la oréie 3 p. m. 

P r o g r a m : 
1. Dare de seamă despre dis-

poz>ţunile luate îa privinţa urcării 
capitalului social şi a ho ări asupra 
acestei chestii. 

2 Prezentarea şi acceptarea sta-
tutelor modificate. 

Zetea (Zetelaka), la 22 Martie 
1925. 

Direcţiunea. 

H e g h í v ó 
a zetelaki  Gazdasági  Takarékletéti 

Részvénytársaság 
1925 április 5 én d u. 3 órakor 
Zdtelakán a takarék helyiségében 

tartandó 

rendkívüli  közgyűlésére. 
Tárgy: 

1. Az a!apt.ókefe!emelé8  tárgyá-
ban tett intézkedésekről beszámolás és 
határozat hozatal. 

2. A módosított alapszabályok be-
mutatása és elfogadása. 

Zetea (Zetelaka), 1925 márc. 22. 
Igazgatóság. 

Tribunalul Odorheiu. 
C. 7—1925. 

Publicaţiune. 
Tribunalul Otţorheiu aduce la 

cunoştinţă genera'ă. ca îa urma peti-
ţ uuei înaintată pe baza § 733 Pc de 
către Cíerják Roza lui Sándor 
Gergely şi alţii, dom. îa Sulfureni  s a 
început procedura pentru constatarea 
mOrţ i lui Czerják Ágnes fost  cu dom. 
în Locodegi, c$re după ii}form>  ţ unile 
căpătate îa anul 1892 sau 1893 s-a 
depărtat din comu&ă la Brtşiv afir-
mativ din slujbei de unde nu s-a msi 
reîotors şi nici un semn de viaţă n a 
dat, iar pentru apărarea intereselor 
sale a numit curator pe Dl. avocat 
Dr. Jodál Gábor din Odorheiu. 

Tribunalul somează prin aceasta 
pe Cíerják Ágnes şi pe toţi, care au 
vre o cunoştinţă, cum că ea se af  ă 
încă îa v»»ţă fă  îucuocş inţeze desp e 
aceasta Tribuualul Bau pe curatorul 
numit cunoişcâ«d că în caz contrariu 
după trecerea de 3 luni socotite dela 
sparţi» acestei publicaţ'Uni în gazeta 
Buletinul Justiţiei va stabili fap'ul 
moi ţ i numitei aşa cum va rezulta 
din probe. 

Odorheiu, la 10 Ianuarie 1925. 
A. O. Boicescn m. p. preşedinte 

Pentru conformitate: 
Vozâry impiegat. 

Hirdetés. 
Van szerencsénk a nagy közönség 

b. tudomására hozni, hogy a gabona 
piacon, a ref.  kollégium nal szemben, 
az „Adria" lisat- és termény rak-
tár megnyiltj bol miudenkiuek saj%t 
érdeke, ünnepi liBztszükségletét be-
szerezni. 

Kereskedőknek, pékeknek, kenyér-
sütőknek külön ár! 

Csak elsőrendű bánáti liszteket 
tartunk raktáron. 

Tisztelettel: 
„ADRIA" liszt- és termény-raktár. 

Ruhákat elismert szépen 

FEST BS TISZTIT 
Schmitz Miklós 

Odorheiu—Székelyudvarhely. 
GyU jtötelepek: 

Barcsay és Esztegár, Főtér 
és özv. Rátz Istvánné Székely-

keresztúr, Főtér. 
Postai szétküldés naponta. 

Árlejtési hirdetmény. 
A dealuli (oroszhegyi) állami is-

kola még hátralévő föld,  ács, kőmives, 
bádogos, asztalos, lakatos, üveges, má-
zoló és melléképületek muekáiatainak 
egy tömegben való kiadása végett — 
a beadott utósjánlatok következté-
ben — uj árlejtés tartatik. 

Az árlejtés 1925 évi ápril is 
hó 4-én délután 2 órakor fog  meg-
tartatni Diaiul község házánál. 

A kikiáltási összeg 202.000 leu. 
Árverési feltételek,  tervek és költ-

ségvetés Dealul község jegyzői irodá-
jában megtekinthetők. 

Eléljfirásig. 

Rendkívül  o lcsó hét 
Degró Béla IIIIIIMIHMIIIIilltrtHMIHHIIIIINIIIIIIIIIIIIItlIllllllllllllt 

150 cm. széles tiszta gyapjú szövet . . . mt. 330 leu 
80 cm. széles szintartó mosó delain . . mt. 45 „ 
80 cm. Bzéles színtartó zeffir  , . . . mt. 45 „ 
80 cm. széles francia  grenadin . . . . . mt. 90 „ 
80 cm. széles I. vászon liliom minőség . mt. 56 „ 

I a férfi  ingek 160-220 „ 
I a férfi  kalapok 180-265 „ 
î a nyakkendők 35— 85 „ 
Oroszlán védjegyű gallérok 80—35 számig . . 15 „ 

Azonkivül raktáron vannak minden elképzelhető női- és férfi  divatcikkek. 
Szives pártfogást  kérek 

tisztelettel: D e g r ó Béla. 

elhivom az igen t. építkező közönség szives figyelmét,  hogy 

cserép- és téglagyáramat 
uira felépíttetem  és azzal m á j u s h ó k ö z e p e 
l ó j á n a z üzemet mái* megkezdem. — 
A t. közönségnek cserepeim és tégláim jo minőségéről 
a múltban már alkalma volt meggyőződést szerezhetni, 
ezért csak a ref.  kollégium és a zetelaki templom 
építésére hivatkozom, hol az én tég'áim és cserepeim 

használtattak. &&&& 
Ugy a tégla, mint a cserip mindenféle  nagyságban, régi és 

uj mintában kapható lesz, a legjobb minőségben és a legjutányo-
sabb árakon. — Megrendeléseket kér: 

Fábián József. 

£egolc;íbbatt Jtirsch Rudolf divat-üzletében Vásárolhat: fírMny-szoVeteKet,  nöi mba-, Kosztüm- ís ditfatali-
Kelmftiet. Mengye-VásznaKban, zefireHben is mindennemű moső ârnţban 
= = = = = dús választék. • 

O L C S Ó 

CIPŐ reklám eladás 

275 leus árban 
TURUL cipőraktár 

O D O R H E I U . 

F i r í V P l p m I V a n szerencsém a t. kö-
* " U / ' zönaég tudomására hozni, 
hogy az Odorheiu 8tj\ Prinţul Mircea (PetSfi-
nte») 21 sş. alatti, Béther Frigyes tulajdoná-
ban levő emeletes kft)**  ki less sorsolva, fiat 
nyerőszámmal. Egy sorsjegy ára 100 lea. — 
1 ső nyeremény a ház, melybe a szerencsés 
nyerő ez év szeptember 1-én beköltözhet 2 ik 
nyeremény 10 ezer len, 3 ik 6 ezer leu, 4-ik 
4 ezer len, 5-ik 3 ezer len, 6 ik 2 ezer leu. 
A jegyek máris ksphatók Nagy Ferenc fod-
rásznál. Ugyanitt egy diófa  hálóra is jegyek 
kaphatók. Egy sorsjegy 25 leu. 


