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Megjelenik minden vasárnap. ••• 

Feltámadt 
Krisztus e napon, alleluja, hála lé-
gyen az Istennek. Szer meg ezer ajak 
zengi ma ezt az öröménehet széles e 
világon annak az emlékére, bogy az 
Isten-ember meggyőzte a halált s el-
torlaszolt sziklaairjábö! d'adalmasan fel-
támadott. 

Gyönyörűséges ünnepe a húsvét 
aa anyaszentegyháznak. Az ünnepek 
ünnepe, az ünnepek királynéja, a ke-
resztény hiúk hitének forrása,  funda-
mentuma, a krisztusi tanítások igaz-
ságának a megpecsételője. Ha Krisztus 
nem támadt volna föl  hatalmas kövek 
kel eltorlaszolt sziklasirjábél, akkor 
az 6 neve is, miot annyi sok másé, 
rég feledve  lenne. Do Krisztus fel-
támadt, s nevét már közel kétezer éve 
hordja imádságos ajkán a hivő lélek, 
mert caak ez a név adhat hitet, vi 
gasztaláat, reményt a csQggedések, á 
szomorúságok, a megpróbáltatások szo-
morú napjaiban. 

Krisztus tanította meg az em-
beriséget arra, hogy az igazságot el-
földelni,  eltemetni nem lehet. Ke 
resztre feszítheted  akár minden nap 
az igazságot, hogy hamisságaid, hazug 
ságaid számára a győzelmet biztosít-
sad, áshatsz sirt akár a föld  mélyé-
nek kellős közepéig, robbanthatsz 
sziklaüreget a legkeményebb kőszik 
lába is és oda zárhatod az igazságot, 
de ez. mind hiábavaló, mert a krisztusi 
igazság előtör onnan is diadalmason, 
ragyogó fényben.  Rendezhetsz minél 
több nagypénteket, patakzó könnyeket 
sajtolhatsz a szemekbe minél többször, 
rabszolgáddá teheted az egész világot 
s lábbal tiporhatod az iBteui és em-
beri jogokat, mint , egykor a római 
caesárok, de diadalt nem aratsz, mert 
minden nagypéntekre következik a 
húsvét, a dicsőséges, a diadalmas fel-
támadás. 

Ezt hirdeti a mai ünnep minden-
kinek, ezért zeng ma örömének az 
ajkakon, ezért a húsvét az üonepak 
ünnepe, az igazság diadalának remény-
séggel teljes nagy napja. 

Általános érdeklődés 
kísérte a „Síékely Közélet" f.  évi 9. 
számában megjelent, a egy olyan érte 
kezletröl szóló cikket, mely érte-
kezlet egy harmadik vonatpár meg-
indítása és a vonalunkon érvényes 
vasúti menetrend célszerűbb beosztása 
ügyét tárgyalta meg. Hogy a székely 
vonat jelenlegi közlekedési beosztása 
nem öleli-fel  a fővonali  vonatok helyes 
és célszerű csatlakozását, azt ez érte-
kezlet is elismerte. Nom is lehet 
helyes beosztásról beszélni akkor, a 
mldón a fővocalról  érkező gyors és 
személyvonat utas&i tzámtelan esetben 
5—20 perces késés miatt voltak kény-
telenek meghálni Segesváron, vagy 
pedig egy teljes capot őgyelegni a 
város utcáin, várva esti székely 
vonat indulására. Pedig a csatlakozá-
sok ügyén már a várakozási idők 
megszabásával is lehetőé javítani, mert 
a fővonali  vonatek késését a forgalmi 
személyzet idejében tudja, s igy ki-

zárhatók lennének az olyan esetek, 
hogy (ami többször megtörtént) úgy-
szólván : az utasok orra előtt indítsák 
el a székely vonatot. A javításra kü-
lönösen van alkalom most, mert a 
menetrenden is május elsején rendsze-
rint szoktak bizonyos változtatásokát 
tenni. 

E helyen is «1 kell ismernünk, 
hogy a vasutigazgatóság nem gyanú-
sítható rosszakarattal, sőt volt alkal-
munk jóindulatáról is meggyőződést 
szerezni. A sétatéri megálló hely eege 
délyezéae is esak egy jól m^gibdokoít 
és megvilágított kérésbe került, esak 
ahhoz értő emberek kezén kellett an-
nak átmennie. S ma mit látunk ? Aat, 
hogy vonatunk a megállónál teljesen 
kiürül, az utasok pedig megkönuyeb-
beiten lélekzenek fel,  hogy rövidesen 
a város szivében találják magukat és 
nem kell a messzi állomásról, különösen 
68Ó8 időben: sártengeren áttörve be-
vándorolni a városba. 

Ugyancsak felvetődik  ama kérdés, 
hogy nem lehetne e az induió vonat-
nak is e megállóhelyen megállni, a 
mi tagadhatatlan nagy előnye lenne 
sz elutazóknak. Erre * vonatkozólag a 
vasútnak bizonyos szabályai yansaak, 
a melyek miatt azoaban, ugy tudjuk, 
sz ügy nem Ütköznék komolyabb aka-
dályokba, mert ez esetben pusztán a 
személyjegyek kiadása/illetve eladása 
jönne számításba. Jegyét pedig az 
utas akár megváltaná előre az állo-
máson, akár pedig (s ez még könnyebb 
lenne) megvásárolhatná az erre kijelölt 
kereskedésben, éppen ugy, mint a do 
hányt, vagy bélyegets ezután kisétálva 
a megállóhelyre, a vonatra szépen 
felszállhatna. 

,,Elég szép, tiszta és rendes vá-
roska ez az Udvarhely, sok tekintetben 
észlelhető a haladás, azonban a va-
sutjuk közlekedése elveszi a kedvét az 
embernek", igy nyilatkozik sok idegen 
utas, aki megfordul  városuokb&r. Ez 
tehát egy régi sebünk, melynek orvos-
lását ismételten szorgalmazni keli. 

Az emiitett cikk azt is irja, a 
többek között: „Az államvasutak Mi-
küldöttje, belátva az alapos okokat és 
panaszainkat, kijelentette, hogy a bé-
relem jogos voltára való tekintettel 
oda fog  hatni, hogy sz illetékes helyen 
teljesíttessék". Miután pedig nekönk 
teljes garanciát és reményt nyújt 
Derzsi Árpád ellenőr e téren való 
szakképzettsége és körültekintő figyel-
me, másrészről városnnk vezatő embe-
reinek közérdekű ögybuzgalma, azért 
hisszük, hogy ebben, a városunk összes 
polgárait egyaránt érdeklő fontos  ügy-
ben minél előbb njból felveszik  "a 
tárgyalés fonalát,  hogy vasutunk meg-
felelő  és helyes forgal  ma által stnak 
értéke is emeltessék, s a közönség 
érdfka  is kieiégitessék. (—r ) 

Sürgősen jelentkezniük kell 
katonai ügyben a readérségon, Sneiu 
albiztosnál, az alább megnevezetteknek 
(folytatás):  Sükei József,  András Mi-
hály. Dénes Tamás. Ádám Károly, Pál 
Áron, Szabó József,  Simó István, Sepsi 
Lajos, Pá ztor Ferece, Pá! Lajos, Mik-
lós Sándor, Lőrircz Kálmán, Bárabó 
József,  Ambrus János, Kovács Albert, 
Damény Gábor, Kei?, Balázs, Szentes 
Károly, SzéMy Domokos, 82ÖC8 Imre, 
Tóth István, Borfu  (Boda) Jánon, György 
M*zes, Réfhy  István, Ném«fhi  Bála, 
Máté József,  Őrben István, Feíeki Dí-
Qes, Asztalos Sándor. Kfigsay  JózPtf, 
Biró Dénes, István Márton, Benedek 
Lörjrc Keresztes Albert, Jaksb Balázs, 
Petiu lova, N«gy István, Ran Nicolae, 
T po Ştefan,  Lukács Mihály, Imre Ger 
gely, Simó Károly, Vida As.drás, Bor-
bély Gergely, Berr-ád Árpád, Barabás 
Antal, Simó Jár?o?; Orbăn István. 

Római székelyek.* 
Hát még van-e ember a Székely-

földön,  aki a székely nép árvaságáról 
beszél, most, amikor annyi dicső ro-
konság utáu — voltunk kúaok, pecse-
nyégek, bánok, magyarok — a széles 
körű rokonság egy sokkal nemesebb 
ágára bukkant rá a helybeli áll. líceum 
most megjelent mult évi értesítőjének 
egyik szerkesztője. Valóban ujjonga-
nunk kellene az újszerű felfedezésen, 
hogy t. i. mi nem ia turáni barbár 
bevándorlottak VBgyunk, hanem a római 
légióknak utódai, akiknek tehát éppen 
annyi joguk van büszkén a mellét 
verni s e hont őshazájának mondani, 
mint román testvéreinknek. 

Ne ujjongj, kedves székely test-
vérem, sántit az uj tan erősen, s ne 
vedd rossz néven, ha netalán ancak 
olvasásakor hevesen feldobbant  szived 
verése 8 pirosra kigyuladt arcod szine 
most újra kössönyfis  hétköznapiságba 
iog visszatérni. Mondjál bár rosee szel-
lemednek, ha a rómaiság büszke tu-
data által keltett örömedet elrontom, 
de kénytelen vagyok téged figyelmez-
tetni, székeiy olvasó, akihez eljutott 
az áll. liceum értesítője, ne ülj fel  a 
tp|omácyosság mázával bevont s az 
«re személyes1 nagy tekintélyével hite-
lesitett zöld mesének. Kötelességem-
nek tartom fennhangon  kiáltani, hogy 
halljátok: ügyelni, mázolva vanl 

Nem hiszem, hogy bármely szé-
kely ember, ismerve e nép intelligens, 
józan gondolkozását, egy percig ÍB 
habozna feleletet  adni akkor, ha 
valaki neki azt állítaná, hogy ő tulaj-
donkeppen rőaai eredetű. A nyelvi, 
viseleti, építkezési, fizikai  külöabsé 
gek, a jellegzetes székely arc, amely 
csak keleten lelhető fel,  annyira szembe 
ötlő sajátságok, hogy nem átallaná 
egy székely is — egyébként bármeny-
nyire laikus legyen is — minden 
további gondolkozás nélkül szembe 
mondani az illetőnek: „az ur vagy 
szándékosan félre  akar vezetni engem, 
vagy tudatlan" (hogy ne mondjam: 
ostoba). 

Mt azonban, ne feleljünk  mind-
járt, minden gondolkozás nélkül, gon-
dolkozznnk az állítottak fölött  8 aztán 
nézzük meg, felelhetjük-e  azt mi is, 
amit bármr-ly józan eszű székely gazda 
gondolkozás nélkül ki mer mondani. 
(Mellesleg legyen mondva: nem kriti-
kát akarok gyakorolni, mert azzal 
azt a látszatot kelteném, hogy van 
érték, amit meg lehet kritizálni e 
„tan"*bat>, lian?m csupán azon kéte-
lyeket akarom eloszlatni, amelyeket a 
„tekintélyek" szava kelt a tekintély-
tisztelő székely e®berben, még olyan 
dotgokban is, melyek tiszta igazságá-
ról egvébként meg van győződve). 

Állítja többek közt „történészünk", 
bogy a „közeli rejtett helyekre vonult" 
rómaisk utódai (a népvándorlás kez-
detét") a székelyek. Vagyis^ hogy ők 
a székely hegyekbe visszavonultak, s 
igy  tudtak máigi 8 fennmaradni  a bar-
bár nípek pusztításai közepette. Az 
elmélet nem uj, már Xeoopoí román 
historikus ezt állítja aa erdélyi romá-
nokról, csakhogy történészünk téved, 
ha azt hiszi, hogy ezt a kaptafát  a 
székelyekre is rá lehet buzsi. 0 t erre 
bizonyságul szolpáifcat  a toponimia, 
ift  a begyek tiszta magyar elnevezése 
épp az ellenkezőt b'zonyitja. Hogy 
képzeli ei a professior  ur. hogy a 
Illik század rómaijai a IX. sz.-ban 
bssjöít m&gyarok hegvaíneveze.seit meg 
őrizték ? 

*) A mult asAtnunk előtt érkeeett cikk, 
melynek közlése térs?üke miatt késett. 

Később — mondja tudósunk — 
a római utódoknak a történelem a 
székely hevet adta. Ej ej, ugy látszik, 
a népek is minden igaz ok néifcft! 
változtatják nevüket 8 nyelvüket, s 
talán hitüket is olyan könnyen, mint 
egyesek közülünk a modern kor em-
berei közül ? A XIII ik században 
„Udvard" királyi várról beszélvén el-
feledi  a mi történészünk, hogy az az 
oklevél, amelyre támaszkodik (való-
színűleg egy éa ugyanarra gondolunk, 
nem idézi) köztudomásúlag hamis. Még 
említsem e a?.t az óriási tollesuszam-
lást — egyébnek feltételezni  is udva-
riatlanság volna — hogy az 1514 iki 
Dózsa féle  lázadás következményéül 
teszi az 1540 után uralkodott János 
Zsigmond 1562-ben tett intézkedését? 
VagyiB abban az Időszakban szerepel-
teti ezen uralkodót, mikor talán még 
anyja, Izabella 6em élt volt 

Ezek után azt hiszem, joggal mond-
hatnám én is azt, amit gondolkozás 
nélkül is megmondott volna a Mékefy 
gazda: „ön uram, vagy rosszhiszemű, 
vagy... nem tanulta meg eléggé a 
históriát." Akár az első eset, akár a 
ţaâsodik forog  fenn,  egy bizonyos, bogy 
az elsővel sem, de a másodikkal még 
kevésbbé fogja  elérni líceumunk azt a 
célt, amit magának most már nyiltan 
kitűzött, hogy „visszatérítse régi öa-
tudatára a Hargita népét" (az állítóla-
gos római öntudatról van szó I) s bjgy 
„újra felépítse  azt, amit lerombolt a 
nagyon is későn letűnt uralom" (idé-
z«m történészünk szavait). 

Kár, igazán nagy kár, hogy derék 
taeár-kollégáok, akinek líceumunk fai 
állítása körül szerzett érdemei egyéb 
kést az összes székely-rómaiakat örök 
hálára kötelezné», önmaga iránti ily 
kevés lelkiismerettel rombolja le tekin-
télyét s ezzel az intézetét ÍB, melynek 
céljai elérését a szóban forgó  cikk, 
meggyőződésem szerint, nagyon hát-
ráltatta. 

Székely testvérem, most csak té-
ged akarnálak megvigasztalni I Törődj 
bele turáni mivoltodba, ne szégyeld, 
hogy Cseba fiának  hivnak, ne szégyeld 
világhírű nagy tudósaidat se, a Körösi 
Csorna Sándorokat, büszke lehetsz még 
arra is, hogy éppen a te kebledben tu-
dott híveket szerezni az igazság kere-
sésében vakbuzgó s éppeu ezért négy-
szer hitet változtató Dávid Ferenc is. 
Szégyenedre válnék azonban, ha eset-
leg áltudós Csornák és ál Dávid Fe 
rescek hálójukba kerítenének s Cs&ba 
igazi bátor fiait  sujtásos harisnyájuk-
ból kivetkeztetve pávatollakkal ékte-
lenitenék el. p. L 

A szent Mikiós-templom 
régi és új harangjai. 

— (Biró Lajos felolvasása  a h»raDgszenta)é9Í 
ünnepségê ). — 

A második barsog még régibb volt, 
mint a nagy harang, mort 1773 ban 
Lestyáa Mózes jezsuita atya plébános-
sága idejébau öntötték. Minlhogy & 
régi szent Miklós templomnak akkor 
az voit a legnagyobb haragja, a" tem-
plpm védőszentjének, Seeiit Miklós tisz-
teletére Bzeutelték. Súlya 6 mázsa éa 
50 font  volt s es't a feliratot  viselte: 
,1773. Tuís Thaumaturge Praê ui Ni-
coiae deista die 10. ocíobri?. F. S W." 

A harmadik harangot Csató József 
plebácos idejében 1867 ben a megre-
pedt nagy haracg ujr» öntése alkal-
mával öntötték, a helyett a Szent Ásna 
haratig helyett, najeiy & Székely támad 
várából keröit volt a plebá»iai tes»-
p?ors tornyába samelyet ez 1848-49 



szabadságharc alkalmával vittek el. A 
barmadili harang 3 mázsa és 78 font 
sulyu volt s ez a isürat volt rajta: 
„Szent Anaa tiszteletére szentelték a 
székslyudvarhalyi kath hivek 1867 ben" 

A szent Miklós templomnak a leg 
régibb harangjai voltak a 90 font  sulyu 
Av« Mária harang és a 30 foat  sulyu lé-
lekharang, vagy másképpen a haldoklók 
csengetyűja. Az előbbit 1617 ben Szant-
léieki Forró Péter plebáaoa idejében, 
az utóbbit padig 1684 ban Szárhegyi 
Mihály jézsus társasági atya idejébeu 
szerezték. Az előbbin ez a felirăa  voit: 
„1617. Divae DJÍ Parentis Virginia 
dicata X. Octobrls." Az utóbbi pedig 
ezt a feliratot  viselte: „1684. Joan 
seá Maurer me fudit." 

. Ez az Öt harang díszítette plébá-
niai temploauisk tornyát, egéseen az 
1014—18. évi nagy világháborúig. Min-
degyik egy egy megszentelt történelmi 
emlék, nagy időknek sok vihart látott 
tauuja. A nagy világháború e történeti 
nevezetességű harangok közül csak 
egyet hagyott mag: a n tgyot, a többit 
elvitte hadi célokra. 

Az 1916. év volt a harangok el-
vitelének szomorú esztendeja. Anemii 
tett évnek április 9 én tartott egyház 
tanácsi gyűlésén mutatta be Pál lit-
ván plébános a 2040—1916. szánra 
püspöki raugas leiratot, amely a ha-
r&ngeknak katonai célokra vaió átadá 
gát és etmak módozatait tartalmazza. 
Augusztus 6 án az egjháztanács a 
4540—1916. számú püspöki magas 
leirattal kapcsolatban a hadsegélyzŐ 
bizottságnak azon kérését tárgyalja, 
bogy az á;adabdó harangok árát az 
egyházközség engedje át a hadsegélyzŐ 
bizottságnak a hadi árvák és özvegyek 
alapja javára. Az egyháztanács komoly 
megfoötolás  után azt határozza, hogy 
a hadi célokra átadandó harangok 
árát a székely rokkantak, hadiárvák 
é-< özvegyek segélyezésére alakítandó 
síap javára átengedi, oly faltétellei, 
hogy mikor az alap fenntartásának 
szükségessége megszűnik, az átadott 
harang ára az egyházközségnek visz-
n-afizettesaék. 

Augusztus végén jött a Székely-
föld  kiürítése, á szomorú emlékű me-
nekülés. Mindenki távozott szeretett 
otthonából. Miután a nyáj ezétfutott, 
a legutolsó pillanatban (szapt. 16 án) 
Pál István plébános is eltávozott, épen 
hagyva a templomot, de aggódva 
miatt», éppsn kitett fekvésénél  fogva 
a végpuszíuíástól féltve  azt. Azonban 
a veszély csakhamar elmúlt s alig egy 
hónap múlva, október 15 én, Pá! István 
plébános újból visszatért székhelyére a j 

Nők. 
Vicki Baumtól, 

A Császár-uton lofeié  két jófor-
aáju, halványszürke selyemharisnyás 
láb halad. 

A Császár utón felfelé  egy hasz ' 
Gált gyermekkocsi mozog. 

A selyemharis&yás lábak tulajdo-
nosa : Leicbsenring Aliĉ  kisasszony, n 
kocsi ellenben Liebtritt Éva asszonyé, 
Liebtritt doktor feieeégéé. 

Leichseoring Alice kisasszony har-
minc évas, de huszonnyolcaak látszik 
és huszonkettőnek érzi magát. Ipar-
művésznő, csinos és mentes minden 
előítélettől. 

Liebtritt doktoráé szintén harminc 
éves, ugyanannyinak is látszik, áe 
negyvenkettőnek érzi msgát, a már 
említett Liebtritt dr. felesége. 

Laichsenring Alica kísasszocy egy 
íbolyácsokrot meg egy kölcsönkönyvtár! 
könyvet tart kezében. Liebtritt doktorné 
a gyermekkocsit tolja, melyben fél  éves 
kicsikéje alszik, elíl a fogantyúhoz  kö 
zel egy ötletesen elhelyezett pótülé-
ses egy két éves baba ül, továbbá kézi-
táskája, meg egy csomag hal is a ko 
csikáa van elhelyezve. A fogantyún  híg 
a bevásárléhálója, melyből külötsféle 
élelmicikk látszik, na és a karjába ka-
paszkodik még egy öt éves kicsike is. 

Mindkét hölgy elégedetten moso 
lyog bele a reggelbe. Leichsenriag álíce 
kisasszony kedvea levelet kapott a reg-
geli postával, frissen  vsa masszírozva, 

az itíhoavoltak folytonos  zokogása kö 
zött, hálát adott az Istennek a veszély 
elmúlásáért. Azonban a visszatérésnek 
az örömét alig pár nap múlva, október 
20 án, a harangok elvitele fölött  ér-
zett mély szomorúság váltotta fel. 
Erre vonatkozólag igy ir szeretett 
plébános urunk egyik megemlékezésé-
ben : „Mindent ugy találtam, ahogy 
hagytam. A székelység Sionján épen 
állott Szent Miklós temploma s tor-
nyából öt harang árasztotta hivó szó 
zatát, hogy mindenki a templomba 
siessen, mert újból felgjujtedott  annak 
oltárán az áldozat tüze. Gyönyörű-
séges szép ssp volt, ragyogo fénnyel; 
igazán szép vasárnap. D<j már a rá 
kővetkező pénteken, október 20 án a 
saját szemem láttára dobtak le össze-
törve négy harangot a katonák s 
vitték, hogy ágyút öntsenek belőlük. 
Szomorú pestek volt ez, igazán szo-
morú. Egyedül maradott a nagy ha-
rasg Szent Miklós templomának a 
tornyában 1 (Székely Közéiot VII. évf. 
13. H.) 

A szomorú eseményt Pál István 
plébános a november 26 án tartott 
gyűlésen jelentette ba az egyháztanáci 
nak. Eiuián majdnem egy évig nincs 
szó a harangok ügyéről, mig aztán 
1917. október 28 án megérkezik a 
nagyszebeni katonai parancsnokság 
értesítése arról, hogy a hadicélokra 
igénybe vett harangok kártalanítási 
összegét az egyházi főhatósághoz 
utalja át, ahonnan az átvehető. A 
december 23 iki egyháztanácsi ülésen 
Pál István plébános «inök bemutatja 
Majláth püspök úr ö nagyméltóságá-
nak 6980—1917. sz. magas leiratát, 
amellyel a hadi célokra átadott ha-
hangok ára cimén 2676 koronát utal-
ványoz azzal a felhívással,  hogy az 
összegnek 5 — lO'/o-át az egyháztanács 
adományozza a hadigondozó hivatalnak 
s a többit kezelje mint harsngbeszer-
zési tőkét gyümölc-özőleg. Az egyház 
tanács az Összegnek 10 */„ át, 267 kor. 
és 60 fillért  adományoz a hadigondozó 
hivatalnak. Ugyanazon egyháztanácsi 
ülésen elnöklő plébános bejelenti, hogy 
a megmaradt harangot is az a veszély 
fenyegeti,  hogy elviszik, azért sfirg;ţ 
felterjesztést  "tett püspök ur őnagy-
méltóságának, hogy annak meghagyú 
eáért járjon közbe. A felterjesztésre 
8481—1917. sz. a. az a megnyugtató 
püspöki leirat érkezett, bogy a harang 
jegyzékbe vétele nem jelenti a rekvi-
rálás!. A leiratot az egyháztanács 
örömmel vette tudomásul. 

(Vége a jövő számban.) 

ondolálva, fésülve,  pompás arcgőzölésen 
esett át, ami együtt miud kitűnően hat 
a hangulatra, életörömre és önérzetre. 

Líebtrittné 6 óra óta talpon van, 
gyermekeit reiidbehozta, felöltöztette, 
a már többször emiitett Liebtritt dok-
tornak reggelit készített, már a vásár-
csarnokban is voît, hol a halat, a kü-
lönféle  élelmiszert olcsón és a legjobb 
minőségban vásárolta be. No és ma 
voit a fél  éves kicsike első önálló ülő 
próbája is.. .. 

Az ut kí-zepén a két hölgy talál-
kozik és látszólag örülnek egymásnak. 

— Milyen kedves, hogy végre már 
láthatlak I 

— S milyen jói néze 1 ki! 
— Téged minden gyerek egy év 

• vei fiitalit.  Igazán! 
— Ah igen I a gyermekek I... De 

raiiyeo bájos kosztümöd vaui 
(Leichsenring kisasszony kosztümje 

halványszürke, kacéran díszítve buza-
virágkék beszogéssel, az első szabónál 
késttilt-és kifogástalanul  áll rajta.) 

— Oh megjárja 1 — mondta Alics 
kisasszony. 

— Eagém meg se® szabad néz-
ned I — mondta Líebtrittné — még a 
bevásárló ruhámban vagyok és tudod 

(Istenem, milyen kispolgárias le 
hetek I — goiidolta megijedve hirtelen.) 

Istenein ! milyen kispolgárias I gon-
dolja ugyanakkor Alice kisasszony és 
most már pontosabban nézi meg 
Liebtrittnét. 

Llebtrittrén egy esőköpenyeg van, 
I amit a bárom gyermeknél, hol megbö 

SPORT. 
Hargita—Coiţea. 

Nagy érdeklődés előzi meg a hús-
vét vasárnapi footbail-mérkőzést,  mert 
a Hargita egyik legerősebb ellenfelét, 
a Colţeât látja vendégül. A Cjlfaa  az 
utóbbi időbea, amióta Darvas, továbbá 
a temesvári Kozovics tagjai közé lé 
pett, igen megerősödött, ugy hogy a 
Hargitának minden erejét meg kell fa 
szitenie, ha az idei bemutató mérkőzé-
sen győztesen akar a küzdelemből ki-
kerülni. 

A Hargita a következő csapatot 
állítja ki: 

L:>bl 
Binder II. Weigel 

Ferenczi Vári Kiss A. 
Ciáazár Göllner Szász I. Biaderl. Pál 

A mérkőzés :/j4 órakor kezdődik. 
Hargita tagok, ha nincsenek tagdíj hát-
rálékban, 25®/0-os kedvezményt kapnak, 

Román— Magyar Szótár, me 
lyet Cherestesíu Viktor dr. szerkesz-
tett, Feretczi Miklós dr., Valenüny 
Antal és Caeresíesiuaé H. Margit köz-
reműködésével, a napokban jelent meg 
Cluj—Kolozsváron a „Corvina" könyv-
nyomda kiadásában. E niü (ára 250 leu) 
1134 oldalra terjed és mintegy 35.000 
vezérszót ölel fel.  Ezen méreteiből ia 
látható, hogy az eddig megjelent szó 
tárak köziil a legnagyobb. De nemcsak 
legnagyobb, hanem a legjobb is, ami-
ről hamarosan meggyőződünk, látva az 
egyes szavak gazdag jelentésváltozatait, 
& felvett  roaaáuizmusokat, a hangsúly-
megjelöléseket, melyek mind szüksége-
sek egy nyelv teljes ismeretéhez. Elő-
nye e szó?áruak~t>z is, hogy minden 
szükséges esetben gondos hivatkozás 
történik az ezen szótárral szarvesen Ősz 
azeftiggfi  „Tüzetes román alaktan" 
(ára 50 leu) eseteire, példáira, a nyelv-
tani tudnivalókra. Mig ezekkel a kel-
lékekkel a béfidő  és tanulni akaró 
emberek igényeit szolgálja, másrészt 
mindenkinek biztos uímutatásui szolgái 
a román helyesírásban, mivel a Román 
Akadémia szabályait követi. E kötet a 
tervbe vett műnek csak az első része, 
a második rész : a magyar—román szó-
tár most van sajtó alatt, melynek mi-
előbbi megjelenését várjuk, hogy végre 
legyea kezűnknél egy jó szótár. (Hal-
mágyi Samu) 

vitett, hol meg8zükitett éa megint meg-
bővitett a újra megszükitett.... Na-
gyon elhasznált volt már ez a köpe-
nyeg, da eddig mindig ugy találta, 
hogy még egészen jó, még csinos az, 
most ugy hirtelen. . . . 

No de a következőket kell itt le-
szögezni: Líebtrittné a felesége  volt 
Liebtritt doktornak, Leichsenrítig Alica 
kisasszonynak ellenben viszonya volt, 
vagy még van L'ebtritt doktorral 

. Líebtrittné tudja, hogy az urának 
az Ő volt barátnőjével viszonya volt, 
vagy van, — Leichsenring Alice kis-
asszony tudja, hogy Líebtrittné tudja, 
hegy ö cekí Liebtrittel 

Ugy látszik, hogy ez egyike ama 
helyzeteknek, amiket nők mindenek-
fele:  t, szeretnek, nevet mind a kettő, 
nií'gílietődötiek, csiliegó szemekkel né-
zik egymást, szeretetreméltóak egy-
máshoz, dicsérik egymás ruháját, ki-
nézését, a gyermekeket, az iparművé 
szetet és ezer egyéb dolgot. 

Éi az {,1'dog épp most hozza erre 
Liebtritt doktort. 

Liebtritt' dr. nem egyéniség. Séta-
botocskáját himbálja, füíyőrészget  és a 
minisztériumba siet munkaasztalához; 
megpillantja a hölgyeket, amint be-
szélgetnek és oly korrektül viselkedik, 
mint egy férfi  egyéniség nélkül, amint 
azt egy minisztériumban elfoglalt  em-
ber csak teheti. 

Mindkét hölgynek kezet csókol, 
minden árnyalat nélkül, Alice kisaaz-
szonynak így bókot mond az utolsó 
iparművészeti munkájára, megsimogatja 

HÍREK. 
Áprilia 11. 

Székelyszenttamás község 
ünnepe. 

Székelyszettaniáa községnek és 
a hozzá tartozó fi  iáknak : Üikének és 
Tibódnak nevezetes ünnepe voit már-
cius 22 én. Hármas mozzanat tette 
nevezetessé a napot, a hármas hitköz-
ség életében. Az első volt egy kereszt 
és lobogó megszentelése, a második 
az uj harangok bsszerzéséaek a mél-
tatása és a harmadik az Erd. Kom. 
Kath. Népszövetség helyi tagozatának 
a megalakulása. A keresztszeetelés a 
Parajd felé  vezető főút  és a Szentta-
más felé  elágazó ut összetalálkozásá-
nál, a lengyelfalvi  határban történt, 
ahová fetv.  Márton Áronná Va»« Juli-
ánná és a hitközség egy feszülettel 
ellátott diszes kőkeresztet állíttattak. 
A kereszthez Szenttamás és Langyei-
falva  hívei templomi lobogók alatt 
vonultak ki, papjaik vezetése mellett, 
A kereszt egyházi megáldását Pál Ist-
ván pápai prelátus kerületi főesperes 
végezte délelőtt 10 órakor 8 az al-
kalmi egyházi beszédet Salati Ferencz 
mondotta. Majd 10 órakor ünnepélyes 
nagy mise volt az uj harangok beszer-
zésének az örömére. A mise előtt Pál 
István prelátus jelezte a nap fontos-
ságát, majd pedig Takó Albert a köz-
ség érdemes plébánosa olvasta fel  azok-
nak a nevét, akik a harangokra ada-
koztak. A felolvasott  névsorból különö-
sen özv. Márton Aronnénak és András 
Ferencinek és nejének a neve regadta 
meg a jelen voltak figyelmét.  Az előbbi 
69 ezer leu áldozatot hozott egyházi 
célra, az utóbbiak pedig 24 ezer leut 
ajánlottak fai  a harangok beszerzésére. 
Az adakozók neveinek felolvasása  után 
megkezdődött az ünnepélyes istentisz-
telet, amelynek folyamán  Dtrvas Dé-
nes mondott megható beszédet a ha-
rangok jelentőségéről. Mise után nép-
szövetségi alakuió gyűlés volt, amelyet 
Pál István nyitott meg, majd a kerü-
leti titkár ismertette a kath. népszö-
vetség egyházi és szociális jelentőségét. 
A titkár beszédének hatása alatt ki-
mondották a megalakulást a a helyi 
plébános javaslatára megalakították a 
tisztikart. Az ünnepet társa» ebéd fe-
jezte be, amelyen tartalmas dikciók 
hangzottak el az áldozatkész adako-
zókra, az ünnepélyen szereplőkre és 

mindhárom gyermekét, dicséri uz idől-
és újból kezot csókol és folytatja  út-
ját, mint a gondtalanság, a megelége-
dés mintaképe. 

Mindkét hölgyet mintha a hideg 
rázta volna kicsit, mintha fogfájást  kap-
tak volna. Hirtelen elválnak egymástól. 
Laichsenring kisass?oüy pontosau ott 
akar lenni egy a keleíázsiai művészet-
ről szóló előadáson, Líebtrittné ponto-
san be akarja tartani félévesének  ét-
kezési idujét. 

— Adieu 1 A viszontlátásra I 
A selyemharianyás lábak haladnak 

lefelé.  Laichseűring Aüce kisasszony 
gondolja magában : Ennek jó I Ezé a 
férfi.  Eié. Mindig az övé, áldozatokat 
hoz »eki s boldog, Éí a gyerekek! 
Gyermekei vannak, minden két évben 
egy gyermek I Csupa szőke fejecskék, 
édesek, melegek! Éi mi megfagyunk 
az ürességtől. Eh ! Iparművészet! Ke-
letázsiai művészet! És ebből éljünk 

A györűfiekkocíi  mozeg felfelé.... 
Liebtritt doktorné gondolja magában: 
Ennek jó! Olyan, mint egy huszonkét 
eves. Ápolt, csinosan öltözött, semmi 
gondja egész nap. Njm is csoda, ba a 
féifiak  körüllegyeskedik. Selyemharis-
nyák ! Semmi gondja! Éá én a kiszol-
gált gummiköpsnyegemmel, meg a foly-
tonos szüléssel. EJ még hü iegyen hoz-
zám. Ha nem mentem volna férjhez, 
most belém volna szerelmes és én vol-
nék a Szépség s volna selyemharisnyám, 
meg minden egyebem 

Leichsenring Alice kisasszony sir 
az irigységtől 



Hivatallátogatás. Driraba György 
dr. mt ros vásárhelyi igazságügyi inspek-
tor f.  hő 7 ikén estétől 11-ikén dél-
utánig városunkban tartózkodott a a 
járásbíróság és az árvaszék ügymene-
tét megvizsgálta. 

A aotelaki tttakárosultaknak 
f.  hó l én Z-itelaka községházánál a 
vármegye alispánja, együttesen & zete-
laki segélybizottsággal —- melyban 
a Magyttr Párt delegáltjai is részt vet-
tek — 204,000 leu készpénzsegélyt 
osztott ki. A segélyező bizottság abban 
a ked»ező helyzetben volt, hogy eddig 
a legnagyobb fokban  károsultak részére 
készpénzben és természetbeni segélyek-
bee, fejenként  13,000 leüt oszthatott 
ki és ennek arányában részesültek se 
gélyben a kevésbé károsultak. Ezzel 
együtt, a gyűjtések arányában, mint 
egy 600 000 ieut osztottak ki kész-
pénzben és természetben. A gyűjtési 
akció tovább is folyamatban  van. 

A forgalmi  adó átalányösa-
szeghea való megállapításának tárgya 
lásai f.  hó 14 én kezdődnek és (vasár-
napokén is, kivéve az Ot román-húsvéti 
szünnapot) beftjezőleg  május 9 éig fog-
nak tartani a pénzügy igazgatóságnál. 
Naponkint 25 adózó ügyét tárgyalják. 
A tárgyalások vezetője Jakab Lajos 
pénzügyi tanácsos, jegyzője Körtvélyfáy 
János pénzügyi tisztviselő. Kérvények 
még c*ak 15 éig adhatók be, ezért 
ajánlatos azokat minél hamarább be 
njujtaui a körzeti adóhivatalnál. 

UJ hetilap jelenik meg ezentúl 
„Harghita" címmel román magyar nyel-
ven városunkban. Szerkesztői: Dobro'ă 
Uctavian éh Ebért András áll. líceumi 
igazgatók, kik a lapot, üzleti alapon, 
nyomdailag a Könyvnyomda R.-T. 
nyomdájában állíttatják elő, szellemi-
leg teljesen függetlenül  lapunk szer-
kesztőségétől, illetve kiadóhivatalától. 
Főcéljak az állami konszolidáció, egy-
ség ápolása, a kölcsönös megértés elő-
segítése. Et magunknak ia törekvésünk*, 
mi azoaban nagyon fontosnak  tartjuk, 
bogy milyen utón törekszünk ennek 
elérésire. Hogy egyik részről teljes 
jogfeladáes,  kuIturánk feláldozása,  má-
sik részről mindé jogok eltiprása, 
cinikus) kijátszása használtassék ez ut 
kövezésére, afebt  nem tudaánk bele-
nyugodni. Kölcsönös méltányosság, a 
törvények tisztelete, egyeaíő állampol-
gári ji'gok elismerése — ez a mi pro-

grammunk és kiváaságu ,;k. Kérdés, bogy 
enask kötös vallásában éa hirdatósóban 
együtt haladhatunk-a laptársunkkal? 

Sztrájk tört ki a héten a hely-
beli cipésimunkások között, követelt 
béremelésük megtagadása miatt. Az 
eddigi tárgyaiások, egyeztetési kisérla 
tek eredményt,eloaek maradtak. 

A nagykapuéi műkedvelők 
jövetelét hirdeti nebítny plakát egy-két 
nap óta városuektaa. Ez a, mintegy 
40 tagú falusi  műkedvelő társaság már 
erdélyszerte nevezetes hírre tett szert. 
Mikor első ízben Kolozsváron szerepel-
tek, a sajtó általános elismeréssel irt 
róluk, néhány főbb  szereplőjük ősere-
deti tehetségéről, fegyelmezett  játékuk-
ról s produkciójuk néprajzi szempont-
ból való különlegesen érdekes voltáról 
is. Ugyanis a színpadon vidékük: a 
Kaíotaszog pompás viseletében jelen 
nek meg s a darabok keretében annak 
népszokásait elevenítik meg, táncait, 
énekeit mutatják be. Az érdekes „tár-
saság", mely ujabban még Aradon éa 
Nagyváradon szaporította sikereit, ná 
lünk 19 ikén és  20-iká« a Falu rosz 
szát, illetve a Sárga csikót fogja  elft 
adni, az első napon két előadásban is 
és tervük esetleg egy leránduláa Ka 
reszturra is. 

Autóbusz járat városunk ét 
Segesvár köaött. A Transilvania 
kőolaj termékeket elárusító részvény-
társaság. május bó elejétől Székely ud-
varhely és Segesvár között két uj autó-
busz járatot állit be. A fuvardíj  kö 
rülbelül a fölemelt  II. oazt, vasúti ta-
rifának  fog  megfelelni.  Az autóbusz 
járatok utasokat az üres helyekre nt-
közban is felvesznek.  Az autóbusz jára-
tok beállítása kényelmesebb utazást fog 
lehetővé tenni. 

A jócaelekedet önmagát di-
oséri. A címül irt szavak jutnak az 
eszembe, most, hogy a helybeli unitá-
rius egyházközség eevébün e helyen 
ia köszönetet kell mosdásom Nagy 
Gergely Mózes birtokos és neje abás-
falvi  lakosoknak, kik egyházunknak 
egy ereklyeaeámba menő régi hármó-
niumot ajándékfiztak.  A mai öozö, ön-
magának élő világban ily szép csele-
kedet méltó a megemlítésre, hogy 
buzdításul seolgáljoa másoknak is. —í 
Nagy Gergely Mézes abásfalvi  birto 
kos ős székely család ivadéka, kineli' 

Hflnfg-cégre,  amely kiválóan sikerült 
harangokat öntött a szenttamásiak ré-
szére is. (Térszüke miatt késett tá-
rsítás.) 

Boldog  húsvéti  ünnepehet 
kívánunk  t. olvasóinknak,  ba-
rátainknak  és  munkatársa-
inknak ! 

Eljegyaés. Maree  Annuska és 
Kassay  Jóxsef  f.  bó 12-én tartják el-
jegyzésüket. (Minden küifln  értesítés 
helyett.) 

Pénittgyí előléptetések. A 
halj beli kir, pénzügy igazgatóságnál 
Riffay  Irén L oazt. hivatalnokot al-
hivatalfő:  ölké léptették elé, Bartalie 
Erzsébet, Borbély Júlia, Gál Janka éa 
Járté Magda III. oszt. hivatalnokokat 
pedig II. o. hivatalnokokká; végül 
Balázs Jeremiás és Dronca Valér ideigl. 
hivatalnokokat kinevezték III. o. hiva-
talaokokká. 

Id. Ferontay Fereno halála. 
Nagy időket, látott, szép kort ért em-
ber hunyt el f.  hó 5 ikén, városunkba®, 
id. Ferentzy Ferenc timár mestar halá-
lával. 95 ik esztendejét járta, s ebből 
70 esztendőt töltött boldog házasság-
ban, megérve azt, hogy több gyermeke, 
unokája és 11 dédunokája vehesse kö-
rül. Minden bizonnyal egyike volt a 
város és vidék legöregebb embereinek, 
ki sEép hoszu életét tisztességben és 
munkás kötelességteljesitésben töltötte, 
b éppen ezért rendkívül sokan osztoz-
tak tekintélyes és nagy kiterjadásű 
rokonsága gyászában. Temetés» iaipo 
zánsul, nagy részvét meiintt folyt  le; 

Esküté te le volt f.  hé 5 ikén, 
vasárnap, a kaszárnya udvarán a be-
vonult katoüáknak, mely alkalommal 
az esküt a küiúnbúaö fok  kezetek lel-
készei tétették le. Szép számú civil 
közönség ia volt Jelea, muly érdeklő-
déssel kisérte az ünnepséget,. majd a 
bemutatott sportgyakorla tokát és a 
katonazenét. Ae estéli b^aketten, az 
egyetértés és jó viszony mellett, több 
felköszöntő  hangzott el. 

x Kültinbejáratu bútorosat* 
lan szobát keresek. Címem e lap ki-
adóhivatalába!!. 

Liebtritt doktorné sir az irigy-
ségtől 

Liebtritt doktor himbálja sétapál-
cikáját éa — fötyűl. 

Németbíl fordította:  M. D.-né. 

Az uzsorás. 
Halba.. , E név az uzaor&krőni-

kákban, évtizedekkel ezelőtt, neveze-
tes szsrepet játszott Budapesten. A 
kevés pénzű emberek, fixfhetésesek  éa 
könnyelmű gavallérok voltak áldoza-
tai. Vagyonos ember ritkán ismeri az 
uzsorásak azt a fajtáját,  mellyel az 
ilyen Halba féle  Individlumok zsarol-
ták áldozataikat. Aki előtt Halba 
üzelmei ismeretlenek voltak, arra aa 
egész ember szánalom kelté hatást tett. 
De ha egyszer karmai közé kertit 
valaki — félelmessé  nőtte ki magát. 
Áldozatit között í'oltik a társadalom 
s»ÍBd«a rét igéből: katonatisztek, szi-
lt észtk, újságírók, egyetemi hallgatók 
— M nyomdászok. Hagy kategória szé-
riát, «ilyen uaíora-kamatot szedett, 
nem tudhatni. erről — feülönösea  ka 
tonatisaiek között — sokat mondhatna 
sz Öngyilkosok, vagy kvietáltak száma, 
tartozván k&tosáéknál a becsület — 
még ez adÓB'ágcsinálás terén is — a 
civilektől egészen külön lapra. 

Halba rosgsa, szikár alakja gya-
korta jelent bjor — különösen üzlete 
legkeadöiéö, »îkor pár ezer forint 
örökséget kapott — a nagyobb njoada 

| vállalatok kapui előtt: tárgyalni a 
| könnyelmű és bohém typcgrafusokkal. 

Minden nyomdában volt bizalmi em-
bere, ki titokban közvetítette az üzle-
tet. Beavatottak állítása szerint évente 
minden forintból  — legalább a nyom-
dászoknál — öt fórint  husz krajcárt 
csinált, ha tekintetbe vesszük hogy 
egy forict  után hetenkint egy ezüst 
hatos volt a kamat. A könnyelműek, 
persze, ezt jóformán  fel  sem számítót 
ták. Szegény ember a pénzét ritkán, 
vagy Bohasem számítja, — ez inkább 
a gazdagok szokása. 

Az embereket a megszorult hely-
zet, a pillanatnyi pénzzavar kergette 
Halba karmai közé. Külön bizományi 
irodát tartott, ez volt a köpönyeg E 
hely szerény, majdnem szegényes volt. 
Itt soha nem fogadott  egyszerre lét-
tőt : minden tanú nélkül tárgyalt. Ké 
sőbb azonban .kitudódott, hogy gazda-
gon berendezett »égy szobás lakása 
volt a város más, messzebb fekvő 
kerületében. Ha valaki pl. tíz forint-
tal tartozott: erre kamatképpen he-* 
teckict szívesen fogadott  el egy fo 
rintot, tőketörlesztés célkü!; a báay 
és hány adósa volt, ki, hogy a tőkét 
egyszerre ne kelljen megfizetnie,  vagy 
azt legalább törlesztenie —: szívesen 
fizette,  hosszú hónapokos át, az egy 
forint  kamatot. Megtörtént — persze, 
az illető titkolta és tagadta az ily 
esetet — hogy a tiz forint  tőke egy 
egész évig fennállott,  s arra ő kerek 
52 forintot  fizetett. 

Nyomdászkörökben sok viccelő-
désnek volt kitéve, aki Halba karmai 

I közé került, s esete még évek multán 
I is derültséget keltett. Az ő áldozatai 

közül való egyik nyomdásszal történi 
a következő eset, ki máskülönben — 
könnyelműségén kívül ia — szerotte 
a bort. Ilyen boros állapotában, mikor 
már nyugvóra tért, 8 mélyen aludt, 
ingerkedtek vele barátai, körül állván 
az ágyát: 

— Ébredj, móré itt vas Halba! — 
a piszéért jött — ugrasztották. 

— Üssétek, üssétek agyon a ku-
tyát! — motyogta a berúgott em-
ber —- kergessétek ell 

— Nem megy, nem tágit, pénz 
keli ae ki 1 — ingerkedtek tovább. 

— Botot, botot a kezembe! — 
kiabált. Botot ayomtak a ffiarkába,  s 
ő látatlanban oly vehomeesen keídaü 
csapkodni, hogy háziasszonyínak vala-
meiíyi virágcserepét össze'örte. Bor-
ban ez igazsági Bezzeg jézsn állapot-
ban 6 volt sz, ki leghevesebbe» védte 
az uzsorást. 

Ds ezenkívül is még sok vice»» 
eset kerengett szájról-szájra, az uzso 
rással kapcsolatban. Az is meglehet, 
hogy innen származik a két szálló 
ige, mely nyosedásíkörökben ottlio 
nos lett: lösi — pénzt kölcsön kérei: 
frakkot  adni »» a kölcsönt meg nem 
fizetni! 

Am egyszer mégis rájía vesztett 
Halba: egy elkeseredett adósa, ki se-
hogy sem bírt karmai közül szaba-
dulni, feljelentette  és ezzei börtö&bs 
juttatta. Hosszú időre tűnt el, — aa 
adótok örömére, de akkor már gazdag 

elődei s különösen a már néhai édss 
apja valóságos apja, tanácsadója, segi-
tőj-3 volt a vidék népének. Tehát 
mostani adományával ő is csak az 
édss apji nyomdokait követte. Hogy 
éppen az udvarhelyi unitárius egyhá-
zat tisztelte meg ajándékával, annak 
magyarázata az, hogy miután itt a 
központban neveltetik, a vidékit szülők 
gyermekeiket, közvetve az egész vi-
déké is az adomány, mikor az itt tanuló 
vidéki ifjúság  a harmóniám hangjai 
mellett taaulja az egyházi éneket. Az 
ajándékozott bármoniumot a mult hó 
29-én, Fekete Báaiám gondnok veze-
tésével egy 5 tagból álló küldöttség 
vette át, mely alkalommal adományozó 
és folesége  igazi székely vendégszere 
tettel látták veadégül házuknál ugy 
a küldöttség tagjait, mint a helybeli 
intelligenciát is, kik Nagy Gergely 
Mózesben egy intelligens, értelmes, 
tősgyökeres jámodu székely embert 
ismertek meg, kinek minden lehatőség 
m8g van adva ahhoz, hogy nevével 
még,sokszor találkozzunk minden ne-
mes ügy felkarolásánál,  felsegitésénél 
mert ezt anyagi viszonyai is lehetővé 
teszik és családi körülményei ia meg-
engedik. A gazdagon felteritett  asztal 
mellett a legjobb hangulatban maradt 
együtt a társaság a késő délutáni órá-
kig, szép pohárköszöntökben méltatva 
a szép Cselekedetet. Amidőn e he 
lyen ujolag az egyházközség köszöne-
tét tolmácsoljuk, egyúttal reméljük 
és hisszük, bogy ugy az egyháznak, 
mint a társadalomnak még sokszor 
lese alkalma köszönetet mondeni Nigy 
G.?rgely Mózesnek. (Cs.) 

Tomosa Sándor, a szélesebb 
körben is jól iBmert, rendkívül tehet-
séges és szellemes rajzoló és karrika-
turista készül a jövő vasárnaptól, 
19-ikétől, kezdődőleg városunkban ki-
állítást rendezni A kiállításon komo-
lyabb rajzok is lesznek, de nsgyobb 
része aktuális éSv helyi vonatkozású 
karrikaturákból áll, amilyenekkel a 
fiatal  művész már sokszor szerzatt nagy 
és széleskörű feltűnést  és derültséget. 
A kiállítás helyét külön közli a kö-
zönséggel. 

Egyetlen ékszere: egy pár 
fülbevaló  egyik faiét  veszítette el egy 
Bzegéay szolgáló leányka. Kövei, mint 
utánzatok, kevés értékűek. Megtalálót 
kéri, hogy a readőrségen, vagy nyom-
dáck üzletében, esetleg némi jutalom 
ellenében, adja át. 

ember volt. Am nagyon csalódnának 
akik azt hinnék, hogy megjavult : 
más uton próbált szerencsét, mert a 
könnyű pénzszerzés már a vérében 
volt!.. . 

* 

Huszonöt-harminc évvel ezelőtt a 
pénznek állandó értéke volt. Nem hul-
lámzott, esésnek, elértéktelenedésnek 
nem volt kitéve. S vájjon napjaink-
ban, — mikor a pénz értéke folyto-
nosan hullámzik — bányán vannak a 
fenti  uzsorához hasonló helyzetben: 
uzsorás karmai közt ? Most, mikor a 
tőkét nagy veszély is fenyegeti,  a 
devalváció veszélye — mekkora kama-
tot szednek a H. hoz hasonlók, hogy 
pénzűk veszélyeztetett voltát ellen-
súlyozzák? — ezt csak azok tudnák 
megmondani, akik ilyen ssoritéban 
szenvedjek. Manapság az uzsorának 
igen.sok ága, lehetősége van; a bi-
zonytalan gazdasági állapotok folytán, 
s ez mied & meggazdagodást, a dolog-
talanul való megélhetést tűzi ki célul. 
Öröklés utján kapott, tisztességes 
ntoo, szorgalommal szerzett vagyon 
előtt kalapot eoteiheíünk. De az em-
berek piilan&t&yi pénzzavarát a leirt 
formájú  uzsorához hasonló módon 
használni ki: szivtelonül, ragadozó-
módra — az emberek megvetését ér-
demli ki. S az ilyenek előtt még BOk-
szor földig  hajolni, hajbókolni kény-
telen az emberiség tekintélyes hányada. 

S bányau vaacak éppea ma, ebben 
a zavaros világban, a Halbihoz ha-
sonló uzsorások ? . . . ( - . ) 
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Beretvás pasztilla a legmakacsabb fejfájást  is elmulasztja 
A Tol a nagy Krivánon cimü 

daljátékot adja elő, mint többször ia 
közöltük, a Székely Dalegylet április 
13-án, húsvét másodnapján, a Bukarest-
szálló színháztermében. Tekintettel a 
nagyi érdeklődésre és arra, hogy sokan 
megfelelő  helyet nem kaphattak, a da-
rab előadását f.  hó 14 én, kedden este 
8 órakor, leszállított helyárakkal meg-
ismétlik. Jegyek ugy az első, mint a 
második előadásra a Könyvnyomda R. 
T. üzletében, — ünnep első és másod-
napján d. e. 11—12 órakor pedig a 
kávéházban kaphatók; mig harmad-
napján, kedden a Könyvnyomda R, T. 
üzletében és este 7 órától a pénz-
tárnál. 

Állampolgárság iránti kérések, 
• mát hivatali beadványok elkészíté-
sére, mindenféle  fordításokra,  román 
ős magyar nyelven, vállalkozik, úgy-
szintén hegedttórákat ad Brădeanu 
Corn él Str. Principesa Ileana (Szent-
Imre-u.) 17. sz. a. Nevezettnek előbbi 
álláeáb&n a beadványok helyes elkészí-
tenének a a hivatali eljárásoknak meg 
ismerésére bö alkalma volt, zenei tu 
dásáról pedig több szereplése alkalmá-
val tett a közönség előtt tanúságot. 

Halállal végződő, megrendítő 
szerencsétlenség keletkezett két gyerek 
öBszeveszéséből és éretlen heveskedés-
sel való bicskához nyúlásából Kará-
csonyfáivá  határában. F. hó 3-ikán 
történt, hogy Bálint József  16 éves 
gyerek a mezőn apja juhait legeltette; 
oda került Lakatos György 13 éves 
cigányfiú  is, kivel kettesben disku-
rálni kezdtek, a miből később vesze-
kedés fejlődött.  Ennek folyamán  aztán 
LakatoB hirtelen egy nagy zsebkést 
rántott elő, mellyel Bálint Józsefet 
hátbaszurta, A bicska átjárta ennek 
szivét, tüdőjét, ugy, hdgy a szegény fiu 
gyors elvérzés következtében meghalt. 
Ezt állapította meg vasárnap a hely-
színén megjelent birói bizottság, 
melynek tagjai Cârplnişanu dr. vezető 
ügyész, Szabó Géza dr. vizsgálóbíró, 
Sârbu dr. és Roman dr. orvosok vol-
tak. Lakatos György őrizet alatt van. 

Többslncs királyfi.  Kedves meg 
lepetéat készít elő a helybeli róm. 
kath. elemi iskola tanítói kara április 
25-ikére. Ugyanis az iskola növendé-
keivel előadatják a Bukarest-szálló szín-
háztermében a mi aranyos mesemon-
dónknak : Benedek Eleknek Többsinca 
királyfi  cimü kedves mesejátékát, amely 
nemcsak a gyermekseregnek fog  nagy 
örömet ezerezni, de a felnőttek  ia igazi 
gyönyörűségüket fogják  benne találni. 
A bájos mesejáték előadására serényen 
folynak  az előkészületek. 

„Jogi kifejezések  éa szavak 
gyűjteménye" címen egy Hatalmas 
és nagy gyakorlati jelentőségű magyar-
román szótár fog  megjelenni ez év má-
juB havában. A szótár magában fog-
lalja az összes jogágazatokban, s a leg-
újabb törvényekben előforduló  jogi 
szavakat és kifejezéseket  ia, ugy hogy 
nem csak a bíráknak, bírósági, köz-
igazgatási, pénzügyi tisztviselőknek, 
községi és körjegyzőknek, ügyvédeknek, 
közjegyzőknek, hanem a . külömböző 
pénzintézeteknek, kereskedőknek, gyá 
rosoknak éa iparosoknak ie nélkülöz-
hetetlen kézikönyve lesz, akár bírják 
a román nyelvet, akár nem. A szótárt 
Szabó Alajos dr., Cărpinişan Cornel 
dr., Voszka látván dr., és Gencsy 
Gyula dr. állítják össze, akiknek már 
a nevük éa eddigi működésűk is teljes 
garancia arra, hogy a szótár a most 
forgalomban  levő szótárokat jóság és 
használhatóság tekintetében félül  fogja 
múlni. — A könyv ára poataköltség-
gel együtt 220 leu. Akik azonban arra 
1925 évi április hó 20 ig elő is fizet-
nek, azt 190 leu kedvezményes árban 

fogják  megkapni. A megrendeléseket 
és előfizetéseket  Szabó Alajos dr. ve-
zető járásbiró (Odorheiu Székely udvar-
hely) veszi át. 

Köasönet. Mindazok, kik felejt-
hetetlen testvérem, illetve rokonunk, 
Zimmermann  F.  Károly  sz. keresztúri 
bőrkereakedö elhunyta alkalmával rész-
Tétükkel bennünket felkeresni,  s temeté-
sén megjelenni szívesek voltak, vala-
mint mindazok, akik koporsójára tisz-
teletük és szeretetük jeléül koszorút 
helyeztek, ezúton ÍB fogadják  gyászoló 
szivünk hálás köszönetét. Sz. Keresz-
tur — Segesvár. 1925 márc. 31. Tett-
vére  és  rokonai. , / 

x Akinek reumatiznrasa vau, 
kérdje meg az öreg rendőrt: Nicola 
Demetert, hogy lehet gyorsan meg-
gyógyulni. A háborúban és orosz fog-
ságban megszerzett, kilenc éven ke-
resztül kínzó reumatizmosból, egy pár 
heti kezelés után, hála az általam 
használt kitűnő, Fernengel Gyula-féle 
sóafürdő  gyógyhatásának, rövid idő 
alatt teljesen meggyógyultam. Minden-
kinek ajánlom kitűnő gyógybatásáért 
a Fernengel Gyula-féle  sósfürdöt. 
Niculă Dumitru rendőr. 

z Sohunda cimbalom, nagyoa 
szép, eladó. 8tr. Reg. Carol 62 b. BZ. a. 

x Eladó 8ohunda-féle  fedeles 
koncert cimbalom. Cim a kiadóban. 

x Egy teljesen Jó karban levő 
pedálos, zocgorahangu cimbalom, első-
rendű gyártmány, szállitáBra alkalmas 
ládával, Oclandon eladó. A cim a kiadó • 
ban tudható meg. ^ 

x Eladó Csere-utca 15—17. szám 
alatti két házas beltelek szabad kéé-
ből. Értekezni Dr. Váró és Dr. Kálmán 
ügyvédek irodájában. 

x Tizhónapos mangalioa kan,* 
tisztavérű, eladó Baláasy Dénesnél 
Tanreni—Bikafalva. 

x Az ország bármely részébe 
vállalok személy- és teherszállítást autó-
val. Ifj.  Barkóczy Albert. 

x Érteaitéi. Tudomására hozom, 
ugy a helyi, mint a vidéki n. é. kö-
zönségnek, hogy iparomat: a szobafes 
tést és mázolást újból folytatom  és 
alkalomadtán a legújabb divatú minta-
kollekcióimmal tisztán és pontosan fo-
gom kiszolgálni ugy a helyi, mint a 
vidéki n. é. közönséget. Támogatásu-
kat kérve, maradok illó tisztelettel: 
Idősb  Grünspan Adolf  szobafestő  éB 
mázoló. Odorheiu, Bul. Reg. Ferdinánd 
(Kossuth utca) 12. sz. 

x Egy nj bőrfedeles  kocsi el-
adó Bacaics József  kereskedőnél. 

A kisebbségek 
minden ügyének leghathatósabb 

támogatója a maga 
nagy 

nyilvánosságával Erdély és a Bánát 
legismertebb és legolvasottabb 

lapja 
a gyors hírszolgálata és tartal-

mas cikkel által népszerű 

KELETI ÚJSÁG. 
16 oldal. 12 oldal. 

Halló I Figyelem I 
Személy- és  teherautó-szállítást 
állandóan vállalunk. Érdeklődni 
lehet: a benzinraktárnál, vagy 
GIDÓ DOMOKOSNÁL Str. Prin-
ţul Mircea (Petfifl-n.)  7 szám, 
telefon  35 szám. :: 

x Kinai kigyó paszuly, hü-
velye 50—60 cm-re megnő, saját ter-
mesztésű mag, 5—10 gr os adagokban 
5, ill. 10 leuért kapható özv. Deme-
ter Dénesnénél  Bul. Reg. Ferdinánd, 
(v.- Kossuth u.)32 sz. a. Vetendő má-
jus első hetében. 

A volt parajdi adótárnok: 
Cűdreanu Aurél sikkasztási ügyével, 2 
évvel ezelőtti szökésével, majd későbbi 
elfogatásával  — mikor kalandos mesét 
mondott egy hölgyről, a ki tőle a pénzt 
eltulajdonította — már többször éa 
részletesen foglalkoztunk.  A helybeli 
törvényszék büntető tanácsa f.  hó 4-én 
fiit  felette  törvényt és bár korábbi 
meséjével ismét előhozakodott, bűnös-
nek mondotta ki sikkasztás bűntetté-
ben, s ezért 1 évi börtönre és hivatal-
vesztésre itélte. Az ügyész is, az eli-
télt is felebb  szett. 

KÖZGAZDASÁG. 
A napokban egyik jómódú vidéki 

gazdával találkoztam. Ezideig alig volt 
panasza az életre, szép birtoka, szép 
családja van, szeret dolgozni, sót 
fáradozásának  is nagyobb a bére az 
átlagnál. Ez az ismerősöm most nem 
köszönt rám oly jó kedvvel, mint 
egyébkor, BŐt arcán valami szomorú 
érzés tükröződött. Szokásból kérdez-
tem : hogy élünk ? A megszóllitott 
szinte idegenkedve néz reám B rövid 
a válasza: inkább égünk, mint élűnk 1 
Nógatásomra előadja, hogy egyáltalán 
nem tud megküzdeni az élet terheivel. 
A nagy adó, a minden héten követelt 
községi szolgáltatások, iskolaépítés, 
közmunka, erdő-őrzési, kezelési, fásítási, 
járulékok, állattenyésztési alap járulé-
kai stb. stb. oly terheket rónak nya-
kára, bogy alig tud már gondolkozni, 
B ezzel Bzembsm bevétele úgyszólván 
semmi 1 Gaboaa alig termett valami, 
állatjait nem tudja értékesíteni,- szóval 
egész „égedelem az élet". És ez a 
lelki állapot ma meg van nemcsak a 
gazdánál, hanem a kereskedőnél és 
iparosnál is egyaránt s Így mindnyájan 
„égünk". Nekünk már csak a hamar 
eljövendő jobb belátásban vau remé-
nyünk. 

Sack féle  váltó eke kapható, érdek 
lődők forduljanak  Varró Elekhez Odor 
heiu. 1 drb. 2 soros vetőtép, egy «drb. 
8 hónapos mangalicza tenyész-kann 
Balássy Dénesnél Bikafalva.  2 drb. 
2 éves fehér  tenyész bika Lukácsffy 
Elek dr. ügyvédnél és egy drb. Kovács 
Dénesnél Odorheiu eladók. 

Piaci árak : buza 210—220, rozs 
150—160, árpa 135—140, zab 70-75, 
tengeri 80—82, burgonya 23-28 
leu vékánkint. 

A gszdaközöaséggel megkedvelte 
tendő: a helybeli „Hangya" szövetkezet 
utján kísérletezés szempontjából ezupar-
foszfát  stütrágya k i s e b b mennyiség-
ben is kapható. Nagyon helyén való 
lenne, ha gazdaközőnségünk kísérletet 
tenne és meggyőződnék a műtrágya 
használatának előnyéről. V-ó. 

A szerkesztő üzenete. 

U. 0. bíró árnak. Az igazi 
megértést és jóindulatot sujjárzó szép 
szavak közlése, térszűke miatt, sajná-
latunkra, a jövő hétre maradt. 

K>.dó: a Könyvnyomda Bócxvényt&m*ig 
Odorhein (Székeljaúvsrhelj) 

Str. Mihai.Viteazu' (Király utcában) 
fekvő  Éeiuer-féle  belsőség eladó. 

Értekezni lehet: dr. Nagy Lajos és 
dr. Szabó Gábor ügyvédek irodájában. 

Jutányos áron eladó ház. Odorheiu 
Strada Horia (Kornis-u.) 25 szám. 

Azonnal átvehető. Érdeklődni lehet 
ugyanott a tulajdonosnál. 

Concurs de licitaţie. 
Două copite da fâi  şi luţernă 

amestecată, ce este posesiunea spita-
lului jud. Odorheiu şi se af  ă în gră-
dina din dosul spitalului, se va vinde 
prin licitaţie publică în ziua de 18 
Aprilie a. c. la orele 12 la amiază, 
aceluia care va oferi  cel mai mare 
preţ în faţa  locului, pe lângă plata în 
numerar. 

Odorheiu la 9 Apr. 1925. 
Direcţiunea  spitalului 

jud.  Odorheiu. 

Árverési hirdetmény. 
Az odorheiu i vármegyei köz kór-

ház hátulsó kertjében levő és a kórház 
tulajdonát képező, takarmány széna, 
sarjú f.  évi április hó 18 án déli 12 
órakor a helyszínen tartandó nyilvános 
szóbeli árverésen a legtöbbet ígérőnek 
azonnali készfizetés  mellett, eladatik. 

Odorheiu la 9 Apr. 1925. 
Kórházigazgatóidig. 

România 
Executor Judecătoresc Odorheiu. 

No. 166—1925. 

Publicaţie de licitaţie. 
Subsemnatul executor * judecă-

toriei de ocol Odorheiu în senzul §-lui 
102 de lege LX. 1881 prin aceasta 
publică că în urma decisului de sub 
No. 517—924 a judecătoriei de ocol 
din Timişoara efrptuindu-se  în Odor-
heiu 30 VI. 1924 pentru suma de 
9886 Lei şi acces, execuţiunea de 
escontentare în favorul  Astra Export 
Import. Reprez. advocatul Dr. Nagy 
Hugó mişcătoarele cuprinse cu aceasta 
ocaziune şi preţuite 6000 Lei şi 
anume: Aranjaaent da prăvălia se 
vor viede prin licitaţie publică. 

Deci îu U'ma decisului de sub 
No. G. 2864-924 a judecătoriei de 
de ocol Odorheiu pentru încasaarea 
prescurziunei de 9886 şi acces, stabi-
lite până astăzi se decide terminul 
de licitaţie pe z>ua de 25 Aprilie 1925 
ora 9 a. m. în Odorheiu Strada Re-
gina Elizabeta lâage 50. la faţa  locu-
lui şi la aceea cumpărători se înainte 
cu aceea observare, că mişcătoarele 
din sus îa senzul art. de lege LX. 1881 
§-ul 107 şi 108 din partea celui mai 
sus acestea mişcătoare se vor vinde şi 
sub preţul estimat. 

Odorheiu la 3 IV. 19Î5. 
I.ndovic Sagy 

executor. 

Eladó 1 éves fajtisztat  pointer ta-

dász-vizsla, első mezőnybe beve-
zetve. Cim a kiadóban. 

ti 
Wan szerencsém köztudo-

másra hozni, hogy Str. 
Aurel Vlaicu (Temető-utca) 6 
szám alatt 
fehérnemii-varrodát 

MllllimitllMII(lll«ltlllllll*l»«*tm*aiMMII»*il*U<ltlMII4SM 

nyitottam, ahol a legkényesebb 
igényeket Is, ízléssel és pontos-
sággal elégítem ki. 

A nagyérdemű közönség h. 
pártfogását,  kérem. 

Tisztelettel: 

Dénes Miliályité. 

Tekintsük meg I Szíves tudomására hozom a t. vásárló közönségnek, hogy ilzle-
t i u i t u l u i faaaaaaassaaaasaaasaaaaaaaasaaaaaaaaaeiraaaaaaaaaaaaaaaaaaaataaaaaaaaaaaaaaaaassiaaaaa«aaaaaaasaaaaaaaeaaaaaaaaaeM aaaaaaaaaaaaaaNaaaaiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaMiaaaaaaiaaaaaaaaaiaaaaiiaaaaiaaiaiaaatiaaaaaaaaaaaaiaiaaiaaaaaaaaaaaaaaa» 

tem ben f.  hó ̂ g-én^ va^nap 
angol szövetek és párisi divatkülönlegességeket 

idomására hozom a t. vásárló közönségnek, hogy ttzle- f \  * W> r l 
isaaaaisaaaaaastaaaaaaasaaaaaaaaaaaaaaaaaeea aaaaaaaaaaaaaanaaaaiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaMiaaaaaaiaaaatiaaaiaaaaiiaaaiiaaiaiaaitiaaaiaaaaaaaaiaiaaiaaaaaaaaaaaaaaa» I • I V H 

nagy kiállítást  rendezek ,jm el y alkalommal az összes I J f ^ O T I ^ O  I l f M £ ) 
üiöníeS * " 



Postai szétküldés naponta, 

Halló! ™ l ü T H E R - s ö C £ f e r e n t z y  Ferencnél. S I 

Mérlegek és sulyok. 
Tisztelettel értesitem az érdekelt közönséget, hogy bármilyen 

fajta  m é r l e g e l és s ú l y o k a t , a minisztérium enge-
délye alapján javitok és tőlem mindenki h i t e l e s i t v e kapja 
vissza, miért felelős  is vagyok. T U z f e c s k e n d Ö , t ű z o l t ó i 
s z e r e l v é n y e k javítását pontosan teljesitem. A megyénk-
ben legjobb és legtakarékosabb Ferentzy-féle  f ő z ő t a k a r é k -
k á l y h á k a t Rössler Károly urnái raktáron tartok, különböző 
nagyságban, megrendelésre is készitek. Használt ócska 
varró-gépeket megveszek, ha csak az alja is van.meg, vagy 
becserélem bármilyen fajta  ujjal is. Ipari és női varró-gépe. 
ket eladok olcsón. Varrógép javításokat felelősséggel  vállalok 

Becses megrendeléseiket várva, maradok tisztelettel: 

Ferentzy Endre 
géplakatos és mérlegjavitó, ODORHEIU Bul. Reg. Ferdinánd 60. 

—— Tanoncot felveszek. 

Str. Reg. Eiisaveta (Báthori-
utca) 20 sz. alatti beltelek 
kőházzal (3 szoba, konyha, 
nyári konyha, esür, istálló, 
kert) eladó. — Értekezhetni: 
dr. Jodál Gábor ügyvéddel. 

Legújabb divatú fe^ 
kabátokat, kosztümöket és minden-
féle  ruhákat készitek a legszoli-
dabb árak mellett, a legjobb és 
legszebb kivitelben, a legrövidebb 
idftn  belül. — 

Szives pártfogást  kér: 
Demeter Zsigmond 

nöi divat-HZibó 
Piaţa Itegica Maria (KODCZ féle  ház) 

15 szám. 

Eladó ház : Sir. Baron Sxguoa (Baiint-
u ca) 3 tzáifl  alatt. Értekezni leh&t 

ugyanott. 

Építtetők figyelmébe. 
Eladó s 

1. 2 drb nagyméretű ablak, tokkal 
együtt, teijesen moderu fölszereléssel 
(az alsó szárnyakban tükör üveg). 

2. Egy drb porcellán takaréktűzhely, 
két lebrrel éa vízmelegítővel, jó 
karban (békebeli bécsi gyártmány). 

3. HaszuáSt ebédlő bútor (olcsó árban). 
Tudakozódhatni a kiadóhivatalban. 

Dela prirrária oraşului cu consiliu 
Odorheiu. 

Nr. 1619—925. adn. 

Publicaţiune. 
Să faca  cunoscut tuturor proprie-

tarilor de vite că în ziua de 19 Aprilie 
a. c. orele 9 îa p;sţi de Semne se va 
ţinea examinarea med;ca veteriuară a 
cailor. 

Drept pcea suat provocaţi toţi 
proprietarii de cd c i tă conducă caii 
îa locui şi timpul indicat cm ia din 
contra vor fi  aiaetidbţi coeiorm şi îa 
inţelesui iegii. 

Odorheiu, la 2 Apr. 1925. 
Consiliul orăşenesc. 

Hirdetmény. 
Folyó évi április hó 19 én d. e. 

9 órakor Odorheiu városban a fapia-
con tavaszi áliatvizígálat tartatik. 

Felhívatnak az összes áliatbirto-
kosok, hogy lovaikat a jelzeit helyen 
és időben, büatetés terhe mellett, 
állítsák eló. 

OJorheiu, 1925 április 2 án. 
Városi tanács-

Tribuealui Odorheiu. 
C. 7—1925. 

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

háló- és ebédlő-
s garnitúrák s 

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

Megrendeléseket bármily kivitelben 
elvállalok: 

Balázs Károly utóda 
kész butorrakt&ra 

Odorheiu, Bui. Reg, Ferdinánd 27. 

Publicaţiune. 
Tribuaaiul Oiorheiu aduce la 

cunoştinţa generală c->. îa urma p«ti-
ţ:unei îuainîafă  pe ba??. § 733 Pc. de 
către C/serják Róza ",ál. lui Sándor 
Gergely şi alţii, dorn. iu Sultuceui H a 
îaceput procedura nexstru constatarea 
morţ i lui Cüerják Ágnes fost  cu dom. 
îa Locodeoj. care după inform ţ̂iunile 
căpătata îo arml 1892 sau 1393 a-a 
depărtat dtc couaucâ la Bt'fcş;v  afir-
mativ din slujbei de uade nu s-a mai 
reîntors şi nici uu «emu de viaţâ u-a 
dat, iar peutru apărarea iotereseior 
sale a cumit curator pa Di. avocat 
Dr. Jodál Gábor dia Odorheiu. 

Tribuaaiul fomaazâ  prin sceneta 
pe Czerják Ágnes şi pe toţ , care eu 
\re-o cuacşiiiiţă. cuoi cá ea se uf,ă 
încă îa viaţă îccuaoş icţtize despe 
sceasîa Tribuaaiul sru pe curatorul 
numit cuuoscârid ca îu caz contrariu 
după trtcrfrea  drf  3 luoi socotite dela 
apariţia acestei publicaţ'uni îa gazeta 
Buletinul Ju-rtiţiei va stabili faptul 
morţ i numitei eşa cum va rezulta 
dia probe. 

Odorheiu, la 10 Ianuarie 1925. 
A. €S. BoiceNcu m. p. prtş diote. 

Pentru conformitate  : 
To*6ry impiegat. 

Hirdetmény. 

Primăria Oraşului cu Consuliu Oderheiu.. 
No. 1753. 

Publicaţiune. 
Prncăria oraşului Odorheiu are da 

vâozare pesie 10000 kg. hi Ut roacu 
lanră Ofsjrtole  de cumpărare se pri 
mese ia 30 Apri l a. c. 

Ruhákat elismert szépen 

FEST és TISZTIT 
S c h m l t z M i k l ó s 

Odorheiu—Székelyudvarhely. 
Gyüjtötelepek: 

Baresay és Esztegár, Főtér 
és özv. Rátz Istvánné Székely-
r e keresztúr, Főtér. 

Vetömag-bükköny eladó 
Szölldsi Samunál. 

E ladó egy 14 levsiii. 2 m. magas, 
phőtrx pálma. — Orn a kiadóban. 

O L C S Ó 

reklám Ö I F O eladás 
tammmmm^mmmmmmmmmmmmmmmmmmtmmmmmmmmmmm 

275 l@us árban 
T T T T P T T T " c ipőraktár 

„ X u n u i j ODORHEIU, 

Kérjen 
minden kávéházban, vendéglőben, 

bodegában, étteremben 

D R É H E R 
M á r c i u s i tavaszi könnyű, 
K o r o n a kesernyés pilseni, 
Szentgyörgy édeskés nehéz 

világos és 
Salvator duplamaláta magas-

— fokú = = = = = 

A fogyasztó  közönség nag> bec»ü 
tudomásara adjuk, hogy a gabona-
piacon a ref.  kollégiummal szerobeü 
az „Adria" liszt éa termény ssagyrak-
tár megnyílt, hol az öaszas báaáti őr-
leményeket raktáron tartjuk. 

Kereskedőknek, pékeknek és ke 
nyérsütöknek ktliöu árat biztosítunk. 
'A temesvári „Béga" malom álíriudó 

lerakata. 
Kellemes üauepeuet kiváu : 

,Adria" liszt és termény 
nagy raktár. 

Hirdetmény. 
Odorheiu város tanácsa körülbelül 

10000 kg. eiadó «aku-aturs, jupirra! 
reüdeikeíik Ajánlatokat f.  évi ftpri-
II» 30-lg: elfogad. 

Odorheiu la 9 Aprilie 1925. 
Primara oraşului. 

gőzeró-hajtásra, olcsó áron. Üiefiwben 
ffiegtekiatheté,  közvetlenül KOROND-
fürdö  mellett. — Érdeklődni lehet a 

helysz'nea. 

Rendkívül  o lcsó hét 
Degró Béla cégnél. 

150 cm. széles tiszta gyapjú szövet . . . mt. 330 leu 
80 cm. széles színtartó mô ó delaia . . mt. 45 „ 
80 CQ>. széles szictartó zeffir  . . . . mt. 45 „ 
80 cm. széles francia  grouadin . . . . mt. 90 „ 
80 cm. széies I. vászon liliom minőség . rar. 56 „ 

l a férfi  iogek . 1G0-220 ,, 
I a férfi  kalapok . 180-265 „ 
l a nyakUendök 35— 85 „ 
Oroszlán védjegyű gallérok SO—35 számig . . 15 „ 

Azonkívül raktáron vannak minden elképzelhető női- ós férfi  divatcikkek. 
Szives pártfogást  kérek 

tisztelettel: Degró Béla. 

Felhívom az igen t. építkező közönség szives figyelmét,  hogy 

cserép- 'és téglagyáramat 
újra felépíttetem  és azzal m á j u s hó k ö z e p e 
tá ján az üzemet m á r megkezdem. — 
A t. közönségnek cserepeim és tégláim jó minőségéről 
a múltban már alkalma volt meggyőződést szerezhetni, 
ezért caak a ref.  kollégium éu & zetelaki templom 
épitéséra hivatkozom, hol az én tégláim éa cserepeim 

.}',s.«fí\riív'!1  használtattak. -sn^^ -̂ŝ ^ ŝ̂  
Ugy a tégla, mint a cseríp mindönféle  nagyságban, régi é<s 

uj mintábaa kapható lesz, a legjobb minfoégbau  és a legjutáuyo-
sabb árakon. — MagreGde!ése"ket kér: 

Fáb ián «fézüef. 



T A V A S Z I S Z Ö V E T - Ú J D O N S Á G O K 
bel- és külföldi  legfinomabb  anyagok, öltönyök, felöltők  és női kabátoknak, mindenféle  bélések, 
ásznak, siffonok,  függönyök,  ágy- és asüíalteritó'k, seps szent&yorgyi gyártmányok, harisnyák, 

Ö
sapkák, zsebkendők, nyakkendők, ridikűlök 

B L 13 I Í Z l ^ f É h ^ i % ra^lânolr, felölték, esőköpcnyek isagy választékban. 
ö i t ö n y i . e v a l 6 l 4 0 c n i > széles szövet már 5 4 0 1,.—fölfelé. 

. . . és főképpen  az volt a fontos, 
hogy anyuka a legutolsó pillanatban 

„VALÓDI FRANCK" 
vásárolt, máskülönben az ünnepek el let-

- tek volna rontva» -

kávépót-
lékot 

Múltkor utánzatot tukmáltak ránk, mely állítólag 
„éppen olyan jó, de olcsóbb'4 és megtévesztésig 
hasonló csomagolásban volt. Azonban egyszer és 
soha többé! A jövőben kizárólag a „VALÓD!" FRANCK 
névvel és a kávédaráló védjeggyel kerül a házunkba 

Uáztnlajdonosok, épitS vállalkozik, a városi ia vidéki k3sön-
" ség figyelmébe  1 

BÁDOGOS-MUNKÁKAT 
ugy helyben, mint vidéken végzek. Elvállalom templomtornyok 
fedését,  javítását és festését,  villámhárító szakszerű felszerelé-
sét, iskolák, köz- és magánépfiletek  csatornázását, javítását, 
bádogfedelek  festését,  úgyszintén minden e szakmába vágó uj 
és javítási munkálatokat. Konyhaedények javítása a legelőnyö-
— — — — — — —  sebb árban. 

Szives pártfogást  kér: KERESTÉLY GYULA 
bádogos, OdorheiuPiaţi Regina Mari» (Batthyány-tér) 11. sz. a. 

Műhely az udvarban. Raktáron tartok mindenféle  bádogárat, SntScő 
kannák minden nagyságban?* 

Naponta friss  tea-vaj, 
ementhali sajt, olasz permezán, tra-
pista, eidami sajt,szárdinia, zöldborsó, 
bab, tölteni való p&prika, hámozott 
Bárga borsó, tortalap, csokoládé-
különlegességek. Mindenféle  fűszerárak 

" kaphatók :. ~ 

Hirsch Ignáczj 
csemege kereskedésében. 

Elsdó egy ház, mely áll 2 szoba, 
konyhából. Iparosnak alkalma». 

Azonnal beköltözhető. Str. Avram 
Jac ca (Csere utca) 7/e. 

Egy teljes 
berendezés 
részére eladó. Cim 

füszer-üzlet 
a kiadóhivatalban. 

Odorheiu—Székelyudvarhelyen leg-
olcsóbban vásárolhat a „Hangy a" 

szOvetkezetbaa. Állandóan verseny-
árak. Ajánljuk aradi és temesvári liszt-
jeinket, saját pörkölésü kávéinkat, 
ízlelje meg kitűnő csombordi leányka, 
rizling és ringató palackos borainkat, 
melyeknek minősége páratlan. 
„Hangya keserű" „Hangya tearum" 

különlegesség. 70'/o  íoktartalmu. 
Tagjainknfifc  kellemes ünnepeket kí-

vánunk. Hangya szövetkezet. 

Kíjltiptt5tt4f5í-055zátntt 
ijenyírliszt, 

toVábbá fozo, smllásliszt, bnzadara, ten-
geri fs szalonna legolcsíbb napi árban 
Kapható, azonnali szállításra, tysebb- is 

íajontítelben a ̂  ^ ^ 
„ C E T A T E A" B A H H 

odorheiui—székelyudvarhelyi fiókintézeténél. 

i 
I 

fl Bul. Ferdinánd (Kossnth-n.) 
35 sz. ház szat»adH$zből «lada. — 
Aii 3 szoba, ţonyba is tn«U$Khí!yi-
ŝ geHbSI. Irtózni Uhet: dr. Şa<z6 

Albert BgyMdn«. 
N íi szubóséghoz taeuióleáuyok fel 

vétetnek. Demeter Z<ig«rt)nd, nöi 
divat szabó Pi&ta Rag. Mana (Konc báz) 

Hatósági közeg jelenlétében kisorsolás 
aiá kerül egy 2 és fél  méter magas, 

arany keretű 

k o n z o l - t ü k ö r 
virágtartó aljjal. Egy sorsjegy ára 50 L. 
Sorsjegyek Z. Székely János könyv-

ksjmfcedésfcbeis  kaphatók. 

Ha hirdetéseket akar feladni, 
kérjen először okvetlenül árajánlatot a 

SIROCCO hirdetési Irodától, hol a legolcsóbb 
tarifa  mellett helyezheti et hirdeté 

= = = seit az összes romániai és külföldi  újságban. = 
Ha szép kivitelű, ízléses nyomtatványra 

van 8Zflks  ége, kérjen árajánlatot a 
grafikai  vállalattól. Mindennemű nyomtat 

J l i y K U vány szállítását, eredeti tervek szerint, 
iparművé-zeti kidolgozásban versenyképes áron vállalja. Litográ-
fiái  munkák, dobozok, üzleti könyvek, papírzacskók a legszebb 
= kivitelben és legjutányosabb áron szerezhetők be. 

Ha információt  kér, forduljon  bizalommal a 
információs  osztályához, hol a legjutányo-

J 8 l U ( ( 0 sabb díjszabás mellett a legpontosabb 
keresk . é s hitelinformációkat  szerezhe t i be. 

Pénzkölcsönöket 
ingatlanokra, bekebelezésre a legkedvezőbb feltételek  mellett 
= = = = = eszközöl kl a , 

S Í r O C C O hitelosztálya. ® m m m m & 
Ingatlanok vételét és eladását, lakások 

"' bérletét Cluj—Kolozsváron gyorsan közvetít a • 

SIROCCO Natlanforgalmi  osztálya. 
Cégtulajdonosok s 

Balázs Gyula 
Ferenczy György. 

Központi I r o d a : 
Cluj-Kolozsvár S t r ada Regina Maria (Deák 

Ferencz-u.) 14. szám. 
Folyószámla a Mezőgazdasági Bank és Takarékpénztár R.-T.-nál 
Cfuj-Kolozsvár.  Képviseletek az ország minden nagyobb városában. 

Sürgönyeim i Sirocco Cluj. 

Itt mutatjuk be a Str. Prinţul Mircea (Petőfi-utca)  21 sz. alatti, klSOraolAsra kerülő 
emeletes kőházat Egy sorsjegy 100 leu. — Ezenkiv&li nyeremények még s 10.000, 6000, 

4000, 3000 és 2000 len. — Jegyek s Nagy Ferenc fodrásznál. 

Segolcsíbban  jtirsch fydolf diVat-BzWtiben Vásárolhat: fírfiSltony-szíVetcHet,  női ruha-, HosztSn- is diVatalj. 
Keinket. Keltnsye-VásznaHhan, zcfirclţbcn 0 mindennemű mosó árukban 
============== dús választék. — -

KAMGARN SEVIÖT 


