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Felelős szerkesztő: 

TOMPA  UAszuó 

Győzött 
a liberális párt és győzött a magyarság 
a legutóbbi csiki szenátor választáson. 
A liberálisok győzelmének eredménye 
egy mindenféle  erőszakoskodások és 
törvénytelenségek folytán  keletkezett 
országos közbotrány, a magyarság győ 
zelméé (amely ezúttal nemcsak szokás-
szerűen nevezhető erkölcsi győzelemnek) 
az a felemelő  tudat, hogy a faji  őserő, 
a székely lélek lelkesedébe, megbízha-
tósága nem veszett ki, s arra a ko-
moly pillanatokban ezután is számí-
tani lehet. 

Hogy ilyen körülmények közt a 
liberális rendezőség hány szavazatot 
tüntetett el a magyarságéból, s hányat 
adományozott a saját jelöltjének, hogy 
az a Bzeuátorsággal felruházható  legyen, 
nem is olyan fontos.  A szerzett tanul-
ságok, a nyomukban támadt önbizalom 
jóval többet jelent nekünk annál, mint 
a mit egy-két magyar mandátummal 
több a mai parlamentben jelenthetne. 
Viszont a liberálisok győzelme — an-
nak a világra tett hatásával együtt — 
szerintünk, inkább veszteség, mist győ-
zelem. Hisszük, hogy még néhány ilyen 
győzelem e mai pártkormányzatot tönkre 
fogja  tenni. 

Ismét Kalotaszeg. 
Még nem csendesedtek el a feltor 

cyosult hullámok, a melyeket a Magyar 
Párt brassói közgyűlése, majd folyta-
tólag a kalotaszegi népgyűlés alkalmá-
val a Bárdos—Deutsek- ügy idézett 
elé. Hogy ezek a hullámok még min-
dig tornyosulnak, s még további vihart 
jósolnak, Paál Árpád dr.-nak az Újság, 
cimü lap április 20 iki számában megje-
lent „Becsüljük meg Kalotaszeget" 
cimü cikke is igazolja Paál. Árpád 
figyelemre  méltó kijelentéséi azoknak 
vannak szánva, a kik nem fogadták 
el, nem tették megukévá az Összekap-
csolt Bárdos—Deutsek-ügyet. 

Kalotaszeg nagygyűlése ugy állította 
a világ elé a Deutsek-ügyet, mint&a 

-az a „sérelem," a mely rajta a brassói 
nagygyűlésen esett, Kalotaszeg sérelme 
lett volna. Annak idején a Magyar 
Párt vidéki kiküldöttei, Paál Árpáddal 
együtt, szánakozva nézték Deutpek 
Géza vergődését, meggondolatlan elszó-
lásáért. Elszólásnak nevezzük azért, 
mert meg vagyunk győződve, hogy 
nincs ok Deutsek Géza becsületes szán-
dékában, jó magyarságában kétel-
kedni. E szomorú eset alkalmával 
Deutsek Géza elszólásával a maga 
személye ellen zúdította a tömeg fel-
háborodását, mely komolyságánál fogva 
könnyen botrányá fokozódhatott  volna. 
A történtekért, a melyek sokak lel-
kében mély rezgéseket hagytak hátra, 
kellett a Bárdos féle  javaslatot a Deut-
sek-ügytő! elkülöníteni. A vidéki tsgo 
zatok intéző bizottságai tudatában 
voltak, hogy a Bárdos féle  javaslatok 
Románia magyarságának gazdasági 
kérdéseit ölelik fel,  a melyeket meg 
kell tárgyalni, míg a Deutsek Géza 
ügye magánügy, a mellyel tovább or 
szágosan foglalkozni  nem keli, az nem 
lévén sérelme magának Kalotaszegnek. 

Legyünk ősszinték 1 Miért lett 
volna szüksége Kalotaszegnek egy uj 
nagygyűléstől olyan határozatot kierő-
Bzakolni, hogy Deutsek ügye és Bérelme 
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Kalotaszeg ügye és sérelme ? Nem 
gondolták meg, hegy egy ilyen hatá-
rozat disszonáns érzéseket idézne elő 
általában Kalotaszeggel és mindazok-
kal szemben, akik ezen határozatot 
kierőszakolták ? Nem voltak ott a 
nagygyűlésen érdemes és nagyrabecsült 
kiküldöttei? Nem Paál Árpád, aki 
személyesen hallotta Deutsek Géza 
elszólását? 

Ne vessünk, uraim, szelet, hogy 
vihart arassunk 1 Vegyük le napirend-
ről a vélt sérelmeket! A c-iki szená-
tor-választás legyen fi  yeiraeztetés, 
hogy minden erőnk összefogására 
szükségünk van. Simuljanak el a lel-
kekben a felkorbácsolt  hullámok 1 Ál-
lítsuk be agyunk minden gondolatát, 
Bzivttak lüktető erejét közös ügyünk 
szolgálatába. Becsüljük meg egymást, 
mint a hogy mi megbecsüljük Kalota-
szeg érdemes munkás népét. Ne iz 
gassuk magunkat azzal, hogy valamelyi-
künk rejtett célokat szolgál, Judás-
pénzeket fogad  el. 

Azok a tagozatok, melyek érdem-
legesen tárgyalták Kalotaszeg kíván 
ságát, semmi rejtelmes merényletet, 
semmi kiközösítést nem követtek el, 
de utat mutattak és béke jobbot nyuj 
tottak Kalotaszegnek és mindazoknak, 
a kik a magyarság egységéért a 
Magyar Párt kebelében dolgozni akar-
nak. 

Akik Kalotaszeg sorsát intézik, 
jól gondolják meg, hogy ügyünk közös. 
Ne igyekezzünk egymáson sebeket ej 
teni. Igyekezzünk ahelyett a lelkünk-
ben hullámzó egyéni sérelmeinket le-
csendesíteni. Ne legyen különbség 
kalotaszegi és székely között, mert 
Borsunk közös küzdelemre hív és e 
küzdelmet eredményesen csak ugy 
vívhatjuk meg. csak addig lehetünk 
erősek, a míg egységesek, 8 a míg 
Kalotaszeg és a székelység szereti, 
megbecsüli egymást! 

Nagy János. 

Van-e szüksége népházra 
a szombatfalviaknak? 
Fenti cim alatt a „Székely Közélet" 

mult heti számában „Falusi4 ur ráront 
a szombatfalviakra,  da főleg  azokra a 
gáccsoskodókrs, akik elgáncsolták azt 
a némelyeknél megnyilvánult erős aka-
ratot, hogy a felépítendő  népház ügye 
ne csak eBzme, hanem valóság legyen. 
Minthogy ama bizonyos gáncsoskcdók-
nak én is közte vagyok, legyen szabad 
&z ügyet egy másik oldalról is meg-
világítani. 

Gyarló írásaimban mindig azt 
hangoztatom, hogy népünknek a hala-
dás útjára kell lépnie, s hogy ezt 
sikerrel tehesse, minden községnek 
rendelkeznie keil egy olyan épülettel, 
(nevezzük azt néphsznak, kultur-ház-
nak, vagy akárminek) ahol a gazdák, 
akár a nagyközönség, akár a fiatalság 
összejöhet egyes dolgok megbeszélésére, 
olvasás, dalolás, szavalatok, felolvasá-
sok, színielőadások tartása céljából. 
Ezt RZ elvet én most is vallom és hir-
detem, s hogy amit nem adhat meg a 
jelenlegi korban az iskola, azt csakis 
így szerezhetjük meg magunknak. Azt 
az elhatározásomaí, hogy mindezek 
dacára miért lettem én mégis az 
anormali  építés ellensége, szükséges 
megokolnom. Arról volt t. i. szó, hogy 
ifjúságunknak  tincs hol táncoljoa. te 
hát okvetlenül szükséges egy „láucház" 
építése. Nekünk erre is van szüksé-
günk, de nem első, de uem is másod 
Farban. Nekünk „népházra" van szük-
ségünk, amelyben helyet találhat a 
„táncház" is. 

Azonban ennél'is sok mindenre 

kell tekintenünk. Köztudomás szerint, 
az építkezés ma rengeteg öss-
Bzeget emészt föl.  Viszont azok a 
bizonyos, nagy hangon hirdetett termé 
szetbani adományok csak egy csöpp a 
tengerben. Pedig, ha építünk, olyan 
épületet kell emelnünk, mely méltó 
legyen egyfelől  rendeltetéséhez, de le-
gyen benne egy szövetkezetnek szük-
séges helyiség, (nem korcsma), mert 
valsmi&ek jövedelmeznie 'is kell. Lá-
gyon olvasóterem, könyvtárhelyiség, a 
fiatalságnak  énekkar stb. céljaira szol-
gáló helyiség, legyen bsnne az a bizo 
eyos táncház is a szükéges felszerelés-
és mellékhelyiségekkel. Azonban mind 
ez oly összeget emésztene föl,  amelyet 
ma előteremteni szinte lehetetlen, ha-
eaak (amint tervbe volt véve) nem 
róvatal alakjában, a melyet állítólag, 
közadók módjára is behajtottak volna. 

Ám éa nem tudom felfogni,  hogy 
minő törvéey intézkedik az ilynemű 
építkezéseknek kényszerrel való ke 
resztül hajszolása érdekében, de mert 
nem tudom, s mert ma taláts ez is 
lehetséges lenne, — nemes célunk 
érdekében munkáltam azon, hogy az 
összejött emberek ne mondják ki az 
azonnali építés melletti határozatot. 

Ezt a ténykedésemet is szükséges 
megmagyaráznom. Aki ismeri a mai 
életet, amikor egy kgr. liszt 20—22 
ieubi kerül, aki tudja, hogy az állat-
vásárok teljes pangása miatt népünk 
teljesen pénztelen, aki észrevette szt, 
bogy ueár csak kendőzzük az általános 
nyomort és nircsecséget, s végül aki 
ismeri a szombatfalviaknak  alig pár 
kivétellel gyenge anyagi helyzetét, az 
nem csodálkozbatik azon, hogy még az is, 
ki örömmel üdvözölné máskülönben a 
népmüvelődési megmozdulást, az épít-
kezés ellen beszél.' 

A szombatfalviak  nem mondották 
ki azt, hogy nekik nem kell népbáz, 
hanem igenis kimondották azt, hogy 
erőteljesen folytatni  fogják  a népházra 
a gyűjtést, azt, amint a közgazdasági 
állapotok enyhülnek,feltétlenül  felépitik, 
tehát az eszme nincs eltemetve, amit 
én sem szeretnék. 

Talán elég is lenne, ha valami 
még cem „fúrná  nagyon az oldalamat". 
Azt mondja „Falusi" ur, hogy a szom-
batfalviak  inkább adnak az italra, 
mint kulturális célra. Ne feledje  el, 
uram, bogy a szombatfalviak  két éven 
belül csaknem teljesen önerejükből 
(egyik községrész állandó vizinségén 
segíteni akarván) vízvezetéket hoztak 
létre. Elvitt harangjaik helyett két üj 
harangot szereztek önkénytes közado-
máhyaikból. A zetelaki szerencsétlen 
égettek felsegélyezésébben  elsők voltak, 
B oly adományt juttattak nekik, hogy 
ha példájukat követik más községek, 
ma a zetelakaiak a legnagyobb hálá-
val gondolnának embertársaikra. Itt 
hát nem fajult  el még teljesen a szé-
kely vér... Az a bizonyos italosság 
sem állhat meg teljes egészében, hi-
BzeE ha minden közeégben csak annyi 
részeges ember lenne, mint Szombat-
falván  még talán boldog is lehetne a 
magyar. 

S még egyet: ki biztosította volna 
ma a Bzombatfalviakat,  hogy ha nagy 
áldozatok árán felépitik  népházukat, 
nem rekvirálják-e el valamelyes címen? 
Talán e bizonytalan állapot lehetett 
főoka,  hogy a népház ma még csak a 
lelkekben van felípitve  D« biztosítom 
„Falusi" urat, bogy fölépítik  azt a 
sEombatfalvaiak  természetben is, ön 
s?ántul<ból és nem .parancsszóra és 
kényszer alkalmazásával. 

Varró  Elek. 

Talált aranygyűrű van ajrend-
Őrségen, melyet ott, a magát igazoln' 
tudó tulajdonosa átvehet. 

Egy utazó naplójából. 
Áldozatot éa fáradságot 

nett kiméivé sikerült meg-
szereznünk egy hires vi-
lágutazó naplójának Ud-
varhelyet is érinti ós ér-
deklő részét A napló 
közlését mai számunkban 
megkezdjük és hisszük, 
hogy egy pár élvezetea per-
cet szerzünk olvasóinknak. 

1924 szept. 16. 
Nagyvárad—Bukarest i expressen. 

. . . Egy hegyek közé szorult kii 
állomáson veszteglőnk. „Várjuk az 
ellen vonatot" mondja a vonatunk mel-
lett sétáló vonatvezotőnk. Gyönyörű 
idő, gyönyörű vidék ! Kinyitom a fül-
kénk ablakát. A nap szelíden hajol 
nyugovóra, s csodálatos illatú párák 
szállanak fai  a völgyekbíl. A vadsző-
lős falu  iroda baltán kihajolt ucnek 
kamáBlis forgalmista  valamit. 
Latszik a kamásliD, hogy a háborúból 
marídt. Egy kicsit: a nőn is. Gondo-
lom, ók még jobbja várják, hogy 
menjünk, mint mi. Do tényieg jöhetne 
már az a vonat. 

Szemben ülő utitársnőm a nyara-
lásról már áttért a drágaságra. Kcsit 
bágyadtnak iátnzik, nam anuyira az 
utazástól, inkább a nyár< pihenőtői. 
Miközben kijelenti, hogy a drágaság 
miatt nemsokára egész családjával 
éhen kell vesznie, gyűrűjének mogyo-
rónyi brilliánsa guayosau szemembe 
röhög. Pedig látom, hogy nem hamis. 
A brilliáns. 

Ejnye, az a vonat, az a vonat... 
Minden p i auHibaa várom, mikor 

vágtat ei meiiefuiúk  s közben külön-
féle  szamárságodat; gondolok össze. 
Például: Hátha annak a váltóőrnek, 
vagy minek, ktne» mellettünk kell, 
hogy eleressze a vonatot, két váltója 
vau. Egy. amibő! meg kellene, hogy 
éljen, s mt-iyen keresztül nemsokára 
átrobog az ellenvonat; s egy másik 
váltója, mely, mondjuk, holnapután 
délben „lejár" s meíyen akkor az ő 
egyszerű kis élete fog  kisiklani. Mon-
dom, az unalmas várakozás folytán  és 
a gondolat-fűzés  kedvéért tegyük fel, 
hogy két váltója vau, melyek közül 
neki e percben csak az a fontos,  a 
melyik a napokban lejár. A váltó . . . 
a váltó. .. mormogja magában s egy 
kicsit bele is szédül ebbe a gondolatba. 
Látja, hogy a várakozó expresa abla-
kaiban nők és férfiak  gondtalanul 
kacaguak, beszélgetnek, az egyiken 
néha egy vállig látszó hófehér  nöi 
kar narancshéjat dobál ki.. . Milyen 
fehér  ... S a feleségéé  milyen vörös... 
fehér  . . . vörös . . . miiyen furcsa  is. . . 
S egyszerre egy irtózatos hörgés sza-
kad fel  a torkából „A váltóóó I!..." 
Persze, akkorra a két vonat már csak 
romhalmaz... 

Na de, hogy micsoda butaságot gon-
dol össze az ember egy ilyen uualmas 
várakozás alatt, hiszen lenn nyugodtan 
sétál vonatvezatŐnk, s éppen most 
kacag fel  szép utitársnőm. .. Egy 
kicsit idegesen, egy kicsit különösen 
kacag . . . de, hogy kacag . . . hogy ka 

1924 október 20, 
Kolozsvár, KliDika. 

Mikor magamhoz tértem, még 
mindig hallottam a kacagást. Annak a 
ti fi  nek kellett  látnia,  hogy belénk fut  a 
vonat. Persze, hogy a váltóval volt a 
baj. Az első három zsúfolt  kocsink 
szét ment pozdorjává. Hivatalos jelen-
tés szerint, emberéletben kár nem tör-
tént, csak a fűtőnknek  esett ki a bal 
zápfoga,  s azt is a mozdonyvezető 
ütötte ki egy darab kőszénnel, enybitŐ 
körülmény, hogy régi haragosok voltak 



B a nyomozás megállapította hogy biz' 
a zápfog  is lyukas volt. N*keua talán 
nem kell amputálni a lábamat. 

1924 október 22. Klinika. 

Ma meglátogatott bonoünket a 
közlekedésügyi miniszter. Tőle telhe 
tőén sajnálta az esetet és megígérte, 
hogy a legnagyobb eréllyel és szigorral 
fogja  levezetni a vizsgálatot; de azért 
nekem talán mégis le kell, hogy vágják a 
lábamat. 

Igaz, mikor elment a miniszter, 
akivel csak tehette, kezot szorított. 
Három sebesült a legjobb akarat mellett 
sem szoríthatta meg a kegyelmes ur 
kezét, mert nem volt mivel. Mikor 
erről értesült a kegy. ur{ ismételten 
kijelentette, hogy legyünk nyugodtak, 
6 a legnagyobb stb. stb. 

Majd elfeledtem  I A kegyelmes ur 
teljesen ép volt. 

1924 november 18. 

Ma keltem fel  először. A lábaim 
megvannak. A balra egy kicsit biccen-
tek, de az államtitkár itt volt és ismé-
telten megígérte, hogy a vizsgálatot a 
legnagyobb stb... Érdekes 1 azután is 
bicegtem. 

1924 december 8. 

Mivel az itteni közlekedési viszo-
nyok tanulmányozásával időm egy ki 
csit eltelt, uti-programmomon is váltes 
tatni voltam kénytelen. Most valahol 
Kongó környékén kellene járnom. 
Hogy is kárpótoljam magam az elvesz-
tőit gyönyörűségekért, tapasztalatokért ? 

Ekkor jutott eszembe, hogy egy 
londoni klubban mesélt egy ismerősöm. 
Ó pár éve járt errefelé  még egy kolle-
gájával. Az illető, igaz, semmi köse-
lebbit nem tudott mondani a székelyek-
ről. csak annyit, hsg/~t£ "„Székely ka-
puk nagyon szépek". Na de aztán ezt 
tudja egész Anglia. Azt hiszem, a na-
pokban indulok Udvarhely felé. 

(Folvt. kö'.) 

SPORT. 
Vasárnap d u. fél  4 órakor 

bajnoki mérkőzést játszik a Hirgita a 
kollégiumkerti pályán a brassói Mun-
kás Testedző Egylettel (B. M. T. E). 

A Hargita, ha a katonai szolgá-
latra bevonult Binder II., Weigel és 
Szász szabadságot kapnak, a következő 
összeállításban veszi fel  a küzdelmet: 

Lobi 
Binder II. Weigel 

Szász II. Vári. Kiss A 
Király, Szász I, Göllner, Binder I., Pál 

A mérkőzést valószínűleg Buzna 
brassói biró fogja  vezetni. 

HIREK. 
Május 2. 

Gyermekláncfű. 
Valamikor  még  én  is szedtem, 
S letépve  a virágokat, 
Seemröl-ssemre  nőtt,  s végre  meglett 
AB összefűzött  láncolat. 

Valamikor  még  én  is szedtem,  — 
8 mint  vidám,  pajkos, kis gyerek: 
Lepkét  űzve  pillangót  fogva, 
Üdvözölt  egykor a berek. 

Most  is nyílik,  de  — vén  a gyermek, 
Ellankadtak  a lábai: 
S igy Mt  hagyok madarat,  lepkét 
És — álmot  . . . tovassállani  . . . 

Körtvélyfáy  Jánoa Imre. 

Ismét drágították a vasutat. 
Már régebben kezdtük hallani, hogy a 
kormány, mely a folytonos  áremelke 
désekben, mint cselekvő tényező, rend-
szerint elől vezet, a románai államvasu-
tskon a tarifát  legközelebb felemeli.  A 
Monitorul Oficial  83 száma erre 
vonatkozólag királyi dekrétumot közöl, 
mely a tervezett terifa«me!ést  jóvá 
hagyja. A jelenlegi díjszabás tételei 
harminc százalékkal foguak  növekedni 
a személy-, a podgyász és az áruszál-
lításnál egyaránt. Az uj tnrifa  május 
hó 1 én lépett életbe. A C. F. R. tari 
fáit  az állam által kisajátított raagán-
vseutakon kivétel néiküi szintén alkal 
mázzák. 

9 

Greguss Ágost. 
(182S. IV. 27. 1882. Xli . 18.) 

Egyike a magyar tudományos 
irodalomés költészet legrokonszenvesebb 
neveiéinek. Neve széptan! munkálko-
dása, szabatos meghatározásai és opti 
mizmust hirdető meséi révén közismert 
a középiskolát végzett közönség előtt 

Jókai esztendejének ő ?a a szülötte. 
Egy olyan családnak a sarja, amelyben 
az irodalom szeretete apáról fiúra  örök-
lődött. Szülőhelye Eperjes, melynek 
földét  később annyi jeles költő lába 
nyoma érintette. Itt pillantotta meg 
R napvilágot 1825 április 27 én 
Bölcsője fölött  végig zugotC"* a 
Zalán futása  velőket rázó hangja 
s amikor eszmélni kezdett, ő is 
azok közé a harcosok közé szegő-
dött. akik a magyarság régi dicsőségét 
ujabb babérokkal kívánták gazdagí-
tani. Már eperjesi tanuló korában írói 
képességének figyelmet  keltő jeleit, 
adja. 

Középiskolai tanulmányai befeje-
zése utáa kezdetben az orvosi pálya 
iránt érez vonzalmat, azonban csakha-
mar belátja, hogy a betegek sebeinek 
gyógyítása helyett inkább az irodalom 
bajainak orvoslására hivatott. A tanári 
pályára készül a Hilleban a németektől 
tanult alepossággal gyűjtögeti, széles 
biti ismereteit. Hallgató társaival meg-
kedvelteti a magyar nyelv BZípaégeit 
s ő maga psdig a német közönség 
részére fordit  magyar népdalokat. 

Egyetemi tanulmányait befejezvén, 
1846-ban szarvasi tacár lesz. A követ 
kezŐ évben taegirja „A azépéazet alap 
vonalai" című, a Marczíbányi jutalom 
mai kitüntetett munkáját, amelyet a 
Kisfaludy  Társaság adott ki. A sza-
badság harcban tevékeny részt vesz, 
mfijd  fogságot  szenved és elveszíti tanári 
állását. Az 50 es években Pestre 
költözik s az Íróknak ama csoportjához 
csatlakozik, akik sz abszolutizmus 
sötét, napjaiban ébresztik a nemzeti 
szellemet s ápolják a jobb jövőben 
való reményt. A Pesti Napló 1«53-1855. 
évfolyamaiban  Jeles Íróink, csarnoka 
cimen felújítja  multunk és jele 
seink emlékeit hogy, hitet és 
reményt csepegtessen az , ifjabb 
nemzedékbe. 1864.-ben megjelenik a 
balladáról szóló jutalmazott ttüve, 
amelynél szebben, találóbban még senki 
sem irta meg egy költői műfaj  tör-
tenetét, mint ő. Arany balladáinak is ő 
lesz a legkiválóbb méltatója Shakes-
peare nagy szelleme is megihleti; ő 
riMa is ír egy jatalmazott tanalmányt. 
Filozófiai,  esztétikai és kritikai érte-
kezéseivel új stiluBt teremt meg az 
értekező próza terén. Egy könnyed, 
világos, szabatos stílust, amely a 
költészet zománcával van bevonva s 
amely stílusnak később Beöthy Zsolt 
és Riedl Frigyes lesznek a művelő. 

Tudományos és szépirodalmi mű-
ködése korán helyet biztosit neki az 
Akadémiában és a Kisfaludy  Társaság 
ban. Az előbbinél az igazgatótanácsod 
állásig, az utóbbinál pedig a másod 
elnöki székig emelkedik fel.  Tudo-
mányos működésének a jutalma az is, 
bogy 1870-ben ő lett a budapesti 
egyetemnek az első esztétika tanára. 
Itt hirdette 12 éven át a szép,jó és 
igaz eszméjét. Hirdette pedig azzal a 
szent hittel és meggyőződéssel, hogy az 
irodalomban is csak az lehet szép, jó 
és igaz, ami a keresztény erkölcs-
tanba bocsátja gyökérszálait. Jó ember, 
nemes ember, erős kritikai elme, fino 
man boncoló tehetség, nagy műgonddal 
dolgozó iró volt. 

Szép életét Bzép halál követte 1882. 
december 13 áo. Hitvesétől a viszont-
látás búcpúcsókjával búcsúzott el és 
az Istenbe vetett erős hittel és remény-
nyel költözött át az örökkévalóságba. 
Szép élete, gszdag munkássága, az 
esztétika terén hirdetett magasztos 
eszméi és elvei, — bár napjainkban na-
gyon eltávolodtunk azoktól, — szent 
kötelességünkké teszik, hogy születésé 
nek százados évfordulóján  az emlé-
kezés koszorúját nyujlsuk a magyar 
Panihaonba bevonult, megdicsőült nagy 
alakja felé.  Biró Lajos 

Meghivó. A halybeli Jótékony 
Néegylat f.  bó 10 én (vaeárnap) d. u. 
5 órákor közgyűlést tart a református 
kollégium tanácstermében, a melyre 
az egyesület tagjait ez uton hívja 
meg az elnökség s kéri a tagokat, 

hogy személyenkénti meghivásra ne 
várjanik, mert a tagok nagy száma 
miatt az teljes lehetetlenség. A gyűlés 
tárgyát fontos  bejelentések és elszámo-
lások fogják  képezni. 

Hindenburg tábornagyot a né-
met köztársaság elnökévé választották. 
A választás ez eredményét világszerte 
élénken tárgyalják. 

Plébánosi kinevezés. Majláth 
püspöK csikszeutímrei Bors István ko 
lozsvári fókáplánt  homoródtarácsony -
falvi  plébánossá nevezte ki Az uj plé-
bános május közepéu foglalja  el állását. 

Rés Jánoa volt főgimnáziumi 
tanár és zárdai polgári leányiskolái 
igazgatónak az itteni róm. kath. teme 
tőben két év óta nyugvó holttestét a 
megboldogult hozzátartozói április 28 áo 
exhumáltatták és végső kívánsága sze 
riní szülőfalujába,  Mezőpekriba szálli 
tották és ott helyeztéa örök nyuga 
lomra. 

Anghelescu miniszter az érett 
ségiröl BZOÍO egy nzakaszos törvényja 
vasíttt parlamenti letárgyalása után 
elkészült a kisebbségeket nagyon kö-
zelről érintő, a felekezeti  éa magán-
oktatásról szóló törvényjavaslattal is, 
amelyet parlamenti tárgyalás előtt, az 
egyes felekezetek  vezetőivel szándé 
kőzik megismertetni. Ebből a célból 
a hét folyamán  Bukarestben tanügyi 
ankét volt, amelyen az egyes egyhá-
zak vezetői, tanügyi szakelőadói, a 
kisebbségek szenátorai és kamarai 
képviselőt vettek részt. Ebből a célból 
utazott Bukarestbe április 28 án Pál 
István prelátus, szenátor is, aki az 
erdélyrészi kath. felekezeti  oktatásnak 
egyik legalaposabb ismerője. A tár-
gyalás eredményét nagy érdeklődéssel 
várják a kisebbségi felekezetek  az ed 
digi sok esalódás után. Hogy Anghe-
lescu ezúttal reá lép-e a jog, igazság, 
méltányosság és megértés útjára, azt 
a közel jövő fogja  megmutatni. 

Nyilvános nyugtázás. A Jó-
tékony Nőegyesület „N belungok" c. 
fi.melőadása  alkalmával Batkóczi Károly 
líceumi tanár felülfizetett  120 leut. 

A filharmónikusok  jövő heti 
programmja: csütörtöki enor és basz-
szus, pénteken 8 órakor választmányi 
űiés, utána zenekar, szombaton szoprán 
és alt. 

Öreg diákok majálisa. A hely-
beli református  koilegiu® volt diákjai-
nak városunkban laké csoportja a kö-
zelmúlt napokban tartott értekezleten 
elhatározta, hogy a régi alma mater 
iránti hűségük kifejezése  és az egymás 
iránti barátság és szeretet mélyítése 
és erősítése céljából junius hó elején 
majálist rendez. Az előkészületek meg-
tételére rendezőbizottság alakult. 

A keresztúriak Jókai-esté-
lyéről, a melyet 9 ikén az ottani Jó-
tékony Nőegylet rendez lelkes buzga-
lommal, mult számunkban már adtunk 
ki rövid közleményt. A hírben, tollhiba 
folytán,  tévesen volt, mint előadandó 
színdarab „Az uj földesúr"  megemlítve, 
mert nem ex, hanem egy másik drama-
tizált Jókai mü, az „Egy magyar ná 
bob" fog  színre kerülni, a legjobb 
műkedvelők előadásában. Az estély 
iránt az egész vidéken nagy az érdek-
lődés. 

Tartalékos tisztek jelentke-
zése. Az illetékes hatóság felhívja 
mindazon tartalékos, 1919, 20, 21, 22 
évbeli korosztályokhoz tartozó tiszte 
bet, vagy akik az 1919 évi január 1-től 
1922 december 31-ig előléptetve vol 
tak, hogy legkésőbb május hó 10 ig, 
jelentsék be teljes címüket a brassói 
sorozóbizottságnak (Cercul de recrutare 
Braşov, Biroul Mobilizarea control of.), 
valamint asoa ezredeknek is, amelyhez 
tartoznak, hogy ezea két helyről be-
osztási (nyilvántartási) igazolványukat 
megkaphassák. 

A helybeli Filharmonikus 
Társasag f.  hó 16-án (szombaton) 
este 6 órakor tartja meg ez évi rendes 
közgyűlését a Biiksrest szálló éttermé-
ben, melyre ezúton hivatnak meg a 
társaság működő, örökalapitó és pár • 
toló tagjai. A közgyűlést társasvacsora 
fogja  követai ugyanott, msiyre a tár-
saság tagjain kívül ugyancsak ez'utou 
hivatnak meg a társegyesliletek,, vala-
mint a társaság iránt érdeklődök min 
den külön meghívó helyett. Egy teríték 
ára 70 leu. A részvétel 14 én estig 
jelenteudő ba a Bukarest szálló tulaj 
donosánál. 

Kerti mulats&g. A helybeli 
cipész társulat JU .IUS uó 1-éa este 9 
órai kezdettel a Birkóczy féla  vendéglő 
kertheiyiságében, tánccal egybakötött 
müíoros estélyt rendez. A kellemesnek 
Ígérkező kerti mulatság iráat máris 
nagy érdeklődés mutatkozik. A vigalmi 
bizottság. 

A még mindig tartó mészá-
ros sztrájk ugyebea dóutást akar-
ván előidézni, a városi tanács tegnap, 
pénteken délelőttre a mészárosodat 
megbeszélésre idézte. Ma délelőtt pe-
dig tanacsülésbea tárgyalta az ügyet, 
melynek végeztével kimondották, bogy 
még ezúttal sem hozeak érdemleges 
határozatot, hanem hétfőn  egy ujabb 
próbavágatást esz«őröltetnek. 

A Többsincs királyfi,  Benedek 
Eleknek ez a bajos színpadi meséje a 
ferencrendiek  kis növendékeinek elő-
adásában szépszámú közönség jelen-
létében került színre a mult szom-
baton. Az egész előadáson meglát-
szott a gondos szeretet, melyet a 
derék vezetők a darab betanítására, 
díszes és stílszerű rúnákkal való kiállí-
tására fordítottak.  A gyermekek is, 
élükön a tűzről pattant Ráki asBzony, 
Gyöngyvirág, Széüke, Töíibsiacs, Basa 
raeznyi, Habakuk, Durumó s a többi 
szert-p ügyes megszemélyesítőivel min-
dent megtettek a siker érdekében, a 
mi nea is maradi: el. A zeneszámokat 
Fereutzy Annuska. Kiefar  Vilma, luce 
Margit, Nagy Rózsika zongorázták ügye-
sen. 

A Székely Dalegylet, miat 
a legutóbbi estélye alkaímáva! kapott 
felülfizetést,  pótlólag nyugtázza még az 
Orbán, Nigy és Tamás cég által adott 
130 leut. 

Kilenc foglalkozás  nélküli csa-
vargót küldött legutóbb a helybeli 
rendőrség a kolozsvári meuházbi, ahol 
egyelőre 1 hónapig fogják  benntar-
tani. 

Egy szélhámost tettek egyelőre 
ártalmatlanná legutóbb városunkban, 
Gál Rudolf  nevű csavargót, ki legutóbb 
Feh^regvházán a ref.  lelkészhez szegő-
dóit be alkalmazásba. Innen azonban a 
gazdija által rábizott 3800 leuval 
megszökött. Városunkba jött, ahol 
azonban a rendőrség, ügyes fogást 
csinálva, hamarosan letartóztatta. Mint-
hogy még több hasonló cselekedetet, 
csalást is követett el, a nyomozást 
folytatják  ellene. 

Ismét kézrekerfilt  a kútba 
dobott Péter Lajos, öreg cigány meg-
szökött gyilkosa. Radu Dénes, kinek 
a mult szeptemberben elkövetett kegyet-
len gaztettéről aanak idején részle-
tesen irtunk. A 22 éves fiatal  gyilkos 
az itteni fogházból  néhány héttel 
ezelőtt megszökött és mindenfelé  buj-
kált. Végre legutóbb Kobátfalván,  ahol 
éjjeli szállást keresett, Pop Gavrila 
csendőr ügyessége folytán  kézre került 
kegvasalva szállították be ismét a 
fogházba. 

Egy jó karban álló két lóerős 
benzinmotor eladó. Bul. Reg. Ferdinánd 
45 sz. a. 

Az Erdélyi Gazdasági Egy-
let a munkasbiztositae ügyében. 
A .gazdaközönségnek miaden oldalról 
felhangzó  panaszára, amely a muukás-
biztositók méltánytalan működésére 
vonatkozik, az Erd. Gazdasági Egylet 
illetékes helyen feliratban  kérte, hogy 
a gazdasági munkásokat megfelelő 
veszélyességi osztályba sorozzák és a 
bejelentési kényszert is enyhítsék. A 
gazdaközöségsek általában az a kíván-
sága, hogy külön gazdasági munkás-
biztosító intézményt létesítsenek, amely 
azv ipari munkásoktól elkülöaitve csak 
a gazdasági cselédek és muukások 
dolgaival foglalkozzék. 

Méhészeti tanfolyam  Kolozs-
váron. Az erdéiyrészi Méhész Egyesü-
let elhatározta, hogy Kolozsváron, a 
házBongárdi telepén a f.évban  ÍB ren-
dez egy méhészeti tanfolyamot  férfiak,-
nők és növendék fiuk  és leányok 
részére. A tanfolyam,  mely május hó 
17—24-ig fog  megtartatni, dijt&lan, csu-
pán 100 leu beiratási díj fizetendő. 
Jelentkezéseket elfogad  az E- M. E. 
titkári hivatala (Ciuj-Kolozsvár. Attila 
utca 10,) naponta 9—2 ig. A tanfolyam 
csakis az esotben fog  megtartatni, ha 
kellő számú jelentkező lesz, 

x Egy jó családból való fiú 
tanulónak felvétetik  Kovács  kárpitosnál 
Bul. R<>g. Ferdinánd (v, Kossuth-utca) 
25. sz. a. 



Beretvás pasztilla a legmakacsabb fejfájást  is elmulasztja 
A kereskedelmi ós iparka 

mara a csehszlovák konzulátus értesí-
tene alapján közli BZ érdekeltek kel, 
hogy a f.  évi május 15-21. kö'ött 
Prágábaa tartandó gazdasági kiállítás 
látogatói a kiállítási igazolvány eUeaé 
ben a csehszlovák vasutakon 33°/e és 
a vizumoztatásnál 50•/„ oa kedvezmény 
ben részesülnek. A Kiállítási igazol 
ványok, eíözstes bt-jeleatén u'áa, a 
csehszlovák konzulátusnál (Ciuj. Str. 
Iuliu Mao'u 32. I ) szerezhetők be. 

Újból ssabalyostâk aa ide-
gen valuták kivitelét. A péazngy 
minisztérium reudöietet, küldött szét 
az összes vámhivatalokhoz, amelyben 
újból módosítja a forgalomban  levó 
idegen fizetőeszközök  kivitelét A ran 
delet szerint a következti összegek 
vihetők ki minden aproháiáa nélkül : 
2000 francia  frauk,  2000 belea, 1000 
svájei frank,  6000 dinár. 10 000 leva, 
400 rantenoaársa 100 dollár, 90 font 
sterling éa 3000 cssh korona. A felső 
roltakon kivüi bármilyen valuta kivi 
hetö, mely 2000 francia  frank  értéké 
nek felel  meg; ellenben leu nem vi 
hető ki. 

A kereskedelmi és iparka-
mara értesiti azon keresk*dókét és 
iparosokat, akik hajlandók gyarmatáru 
kat és ruházati cikkeket a Cooperativa 
Militare nak din Bucureşti, Str. Cibăi-
cescu No. 28. szállítani, hogy sjáula 
taikat nevezett címnek, a szállítandó 
áruk árainak pontos megjelölésével, te 
gyék meg. 

A forgalmi  adó átalányösszeg-
ben való megállapításának tárgyalása 
gyorsabb ütemben folyik,  amanny.ibeu 
az eddigi 25 helyett most már ca 
ponta 40 féllel  „végeznek". Általános 
ságban szólva, az adókat a bizottsága 
körülményeket méltányolva állapítja 
meg, söt — elvétve — akadnak olya-
nok is kiknek forgalmi  adója a tavt>!yi 
összegben maradt, vagy még lennebb 
is szállott. (De az ilyen eset „fehér 
holló"). 

Kényelme* részletfizetés,  leg 
alább ez az egy elöoyüK megvan a 
nagyváradiaknak, mert a Nagyváradi 
Napló 87. száma szerint ott több cég 
5 havi, vagy 20 heti részletre ad ruha-
anyagot, vásznakat, zefireket  s eféléket. 
még pedig készpénzárak mellett, vevői-
nek. Vájjon a mi kereskedőink is el 
fognak  e jutni eddig a megoldásig, 
vagy pedig, továbbra is látnunk kell 
Bzinte uton útfélen  lerongyosodott, vagy 
legjobb esetben is — sokszor — ko-
pott ruháju egyéneket, (nem akartuok 
éppen tisztviselőket s más hasonló 
közalkalmazottakat iroi) akiknek más-
képp sehogysem áll módjukban kellően 
ruházkodni ? (Nem is szólva a nyűg 
dijasokról . . . ) 

Erdély egyetlen országos hét-
föl lapja a MarosvArárlielyen 
m e g j e l e n ő H é t t ő l Napló . Az élénken 
szerkesztett kittiuő riportlap Erdélyszerte 
rlvid idó alatt kedvenc lapja lett a közönség-
nek. Az iparosok és kereskedők érdekeinek is 
bátor védelmezője a Hétfői  Napló, mel; bőven 
foglalkozik  mindazon sérelmekkel, melyek ez 
osztályokat nap-nap után érik. Ara 3 leu. 
Kapható Löbl Róza hirlapbizományosnál. 

x AB orss&g b&rmely részébe 
vállalok személy- és teherszállítást autó 
val. Ifj.  Barkócey Albert. 

x Schunda cimbalom, nagyon 
Bzép, eladó. Str. Rag. Carol 62 b. sz. a. 

x Eladó Schunda-fóle  fedeles 
koncert-cimbalom. Cim a kiadóban. 

x Értesítés. Tudomására hozom, 
ugy a helyi, mint a vidéki n. é. kö-
zönségnek, hogy iparomat: a szobafes 
tést és mázolást újból folytatom  és 
alkalomadtán a Ic-gujabb divatú minta-
kollekcióimmal tisztán és pontosan fo-
gom kiszolgálni ugy a helyi, mint a 
vidéki B. é. közönséget. Támogatású 
kat kérve, maradok illő tisztelettel: 
Idősb  Grünspan Adolf  szobafestő  és 
mázoló. 0 lorheiu, Bul. Reg. Ferdinánd 
(Kossuth utca) 12. sz. 

Kiadó: a Könyvnyomda Részvénytársaság 
Odorfcein  íSzékelyadvarhely) 

Jtfyllttér. 
& rovat közleményeiért a szerkesztő nem vállal 

felelősséget. 
Félreértések elkerülése céljából ki kell 

jelentenem, hogy a >Gyi!kos« riportlappal az 
Ujssgirósaervezet bojkott feíbiváBakör  azonnal 
szakítottam és ez év január 1 je óta semmi-
nemű összeköttetésben velük nem állok. 

Molnár Albert. 
• Româuia 

Executor Judecătoresc Odorheiu. 
No. 22-1925. 

Publicaţie de licitaţie. 
SubBeuma'Ui txcutor a judecă 

toriéi de ocol Odorheiu îa senzus § sui 
102 de lega LX. 1881 prin aceabta 
puhi'că că îs urma d cisuiui do «ub 
No. 183—924 al jud* că* oriei de ocol 
din Odorheiu efeptuindu-se  în Odor-
heiu 7/V 1924 pentru Mima de 25000 
L»i şi acces, txecuţiuuoa de escoa-
lentare îa favoru>  Bálint Gyfirgy  rep 
rezantat advocatul Dr. Finkér Béla 
mfşcă'oarele  cuprinse cu hCeasta oca 
ziuue şi preţuite 17600 Lsi şi 
«cuine: Aranjament di piă>ălie, raa 
eică de cusut şi mobile casnica se vor 
viod« prin licitbţie publică 

D ci îa urma decmuiui de sub 
No. G. 711—924 a judecătoriei de 
ocol Odorheiu pputru îucasssrea pres 
curiuaei de 25000 Itu capit&l şi scc. 
stabilite pâuă asăzi să <<ecide termi&ul 
do licitaţie p>î z'ui de 13 Mal 1925 
ora 9 a. m. îu Odorheiu Strada Re 
gma Elizsböta No 48—50 îutra la 
f»ţ*  locului şi la aceea cumpărători, 
se îoaiute cu aceea observare, că 
mişcă oarele din sus îa senzul art. de 
lege LX 1881 § ul 107 şi 108 din 
partea cojui mai sus acestea mişcăoare 
se vor vinde şi t>ub preţul estimat. 

Odorheiu la 24/IV. 1925. 
L u d o v i c Nagy 

tx cutor 

Ruhákat elismert szépen 

FEST és TISZTIT 
Schmftz Miklós 

Odorheiu—Székelyudvarhely. 
Gy ü jtötel epek: 

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

keresztúr, Főtér. 

Postai szétküldés naponta. 

Beton 

kútgyüruk 
és esö víztartók: 
HINLÉDER Beclean-Bethlenfalva 
1000 lent fizetek  egy látható 
Írása Írógép eladásánál. 6 pél-
dányt Ír, ára esak 4000 leu. 
írjon azonnal Riemer Ede 
Olaj, Strada Juliu Mania : 5. 

füszer-üzlet 
részére eladó. Cim: a kiadóhivatalban. 

Figyelem! 
A legforgalmasabb  utcában kiadó 5 
évre nagy üzlethelyiség egy pincével. 
Azonnal átvehető. Értekezhetni Kolíáth 
tulajdonosnál Strada Priiiţal Mircea 

(Patfifi-utca)  13 sz. a. 
C " " í 1 bftrgarnítura  (2 fotei, 
O O i e i Z O l U 1 ho'serli, 1 dívány) 
eladó Értekezhető!: Bul. R jg. Ferdi-
nánd (Kossuth u.) 39. — Emeleten. 

i Renalul R-jmânia. 
Executor judecătoresc Cristur. 

No. 45-1925. ex. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsamnaiul exvcu'or judecă oresc 

aduc la cunoştinţă publică, că lucru 
rile uraăioare ş. a. masmă de cusut 
c«rtî în urma decisului Nr. 5309—924. 
al Judecătoriei dö Ocol Sibiu sau exec-
vat îa favorui  exes Singer Baurne şi 
C i repr. prin. Dr. Francis Verenor îm-
potriva ex-cvatuiui lecui teri din co 
«suna Solocma kcasserea capitalului 
de 4743 lei şi acces prin execuţie de 
ac p-rire şi cari s'au prtţun îa 
12.000 lei se vor vinda prin licitaţie 
pubucă. 

Pentru efeptuirea  acestei licitati-
une, pa baza decHi ui Nr G 772-925 
al Jud. de Oco! Cristur se fii^uă  ter-
minul pe 8 (Opt.) Maiu 1925 orele 
12 î-4 comuna Solocma şi toţi cari 
au voie da a cumpăra suat îuvitsţi 
prin acest edict cu observarea aceia 
că iucrurile susamintite vor fi  vân-
dúr,0 eclor cars dau mai mult, pe iâugă 
solvirea, îa bani gata" şi în caz nece-
sar şi Bub preţul de strigare. 

Pretenziunea care e de fucassat 
face  4743 lei capital, eu 6"/, soco-
tind din 1 Aprilie 1924 iar spesele 
pâoă acum btaverite de 1717 lei. 

întrucât «aasica de cusut care 
ajunge la licitaţie ar fi  fost  exscvate 
şi de alţii şi aceştia şi ar fi  estigat, 
dreptul da acoperire, licitaţia prenzentă 
este ordinală şi îa favorul  acastera în 
senzul articolului XLI din 1908 § . 20. 

Cristur, la 22 Aprilie 1925. 
Adolf D u k a execut, jud. 

Eladó a kollégium udvarán levő l1 / , 
köbméter száraz tölgyfa.  A nyári 

idényre bérbeadó Dobogó fürdőn  a 
kollégiumnak 5 szobás villája babuto-
rozva. Értekezhetni: Szabó Árpád, 
gazdasági felügyelő-tanárnál. 

Eladé Odorheien a Str Cloşca 
(Attila-n.) 12 szám alatti 3 szobás, 

konyhás belsőség 75,000 leu esetleg 
részletekben fizethető,  vételáron. Vé-
tel esetén 2 szoba, konyha, esetleg 
a harmadik szoba is azonnal beköl-
tözhető Dr. Gönezy Gábor ügyvéd. 

Tudomására hozom a nagy-
érdemű közönségnek,hogy 

illatszertáramat 
Bul. Reg. Ferdinánd (Kossutb-
utcza) 9. alatt megnyitottam. 

Szives pártfogást  kér: 
L á n y i E r n ó . 
Irodámba Írnokot ~~ 

keresek, szerény igényűt, valamelyes irodái 
képzettség és szép írással Románul tudó 
előnyben részesül. Személyesen jelentkezők 
hozzák m&gukkal Írásbeli ajánlkozáaukat, 
fizetési  igényeik jelzésével. 

E l a d ó széna és sarjú. Décsfalván  80 méter-
mázsányi széua és 50 mm sarja, métermázsáa-
ként kimérve, helyben Décafxlván,  széna ára 

170 leu ég sarjué 250 leu. 

D é c s f a l v á n e l a d ó egy fakeretbe  épitett, 
tégiaeidalu, csereptedeiü nagy cséplő-caür, 3 
oldalán nagy istállókkal. Azonnal elszállít-

ható és újból összerakható. 

A szénáért, sarjáért jelentkezhetni Barthoa 
Mihály községi biró és a korcsmárosom : 
Hegyi Mihálynál, kik a kimérést is eszközlik. 

Ugyai.ők megmutatják az eladó csűrt is. 

N a g y g a l a m b f a l v ó n e l a d ó , több kisebb 
nagyobb, több holdas, szép tUzifanak  vág-
ható faserdő  és szántó meg kisebb kaszáló. 
Ezekről felvilágosítást  Szaniazló Aron ad 

Nagygalambfal  ván. 

R u g o n f a l v i n e l a d ó 12 holdnyi prim» 
szántó és kaszaié, gyümölcsösnek, az éven-
kénti termésének a felerésze  teljesen készen, 
melynek a másik fele  a megmivelő molnáré. 
Bővebb felvilágosítást  Zsidó Miklós és Vasif 

J&nos moluár adhatnak. 

A fenntiekről,  szóbsli vagy Írásbeli kérdezős-
ködések» készséggel küldök részletes leírást, 

prospektusokat és adok felvilágosítást: 

Koncz Ármin 
Odorheiu-Szókelyudwarhely . 

Eladó ház, 
amely &11 2 szoba, konyha és nyári 
konyhából Strada Rag. Carol (Orbán 
Balázs utca) 64. sz. a. Azonnal elfog-
lalható. Értekezn i : dr. Baczó 'Albert 

~ ügyvédnél. ~ 

A jég-gyár üzemét meg-
kezdette. Telefonszám 50. 

Még csak egy hónap 
választ el a kolozsvári Tordai-uti villa sorsolásának napjátéi. — M á j u l 
2 9 ' é n lesz a k u z á s hatóságok, a közjegyző ellenőrzése és a nagy 

közönség teljes nyilvánossága mellett. 

Qiatflí  | / p | | a sorsjegy-vásárlással, hogy megnyerhesse ezt a rekvi-
öIBllll "tíll rálás és adómentes, még ez évben beköltözhető, évente 
120000 lejt jövedelmező másfélmilliós  értékű villát. 

A 200 lejes sorsjegyek Odorheiu—Székelyudvarhelyea: Udvarhely-
megyei Takarékpénztár R.-T., Könyvnyomda R.-T.; Cristur—Székely-
kereszturon: Székely keresztúri Bank R.-T., Szemerjay könyvkereskedő 
cégeknél és a főbizományosnál: 

vállalat irodájában Cluj, Str. Regina Maria 14. 
vásárolhatók. S i r o c c o 

tcjolcsítban Kfóch  fyidolf dWal-Bzl«Kbw Vásárolhat: firfiSitSsy-szüMcKct,  női ruha-, ţosztam- Is dWatalJ-
HcltnM Ĥ we-VâsznaHban, zefire)(b»  Is tnindennemii mos8 ârnHbas» 

továbbá asőköpenyekben dús választék. 



T A V A S Z I S Z Ő V E T-U J D O N S Á G O K 
k fiBA  A g^. - . bel- és külföldi  legfinomabb  anyagok, öltönyök, felöltők  és n5i kakátoknak, mindenféle  bélések. _ _ 
AíWfí^  I I fHíi^l  isznak, siffouoK,  függönyök,  ágy- és asztalterítők, sepsiszentgyörgyi gyártmányok, harisnyák, | T \ | I J | 
4iflU#4Í áll sapkák, zsebkendők, nyakkendők ridikülök — Ö L I I U B 
tei m paglánob, felöltők,  e^őköpenjek n a g y vá lasz tékban. 
0HNL m a U A B & f i t S W t s r i *  Öltönyre va ló 1 4 0 cm. széles szövet m á r 5 4 © Ii.—fölfelé. 

Uzina Electrica a Oraşului ODORHEIU Conducerea 
G A N Z S. Á. de electricitatea & C 0 M P. 

Aján l ja : a legjobb gyártmányú villamos Izzólámpáit a legelőnyösebb árakon. Nagyobb tételeknél kedvezményt nyújt. 
K&SZit: villamos világítási és erőátviteli berendezéseket a legelőnyösebb árakon. Községeknek̂  ipartelepeknek, gyá-
raknak, malmoknBk, önálló erőforrással  biró villamos világítási és erőátviteli berendezéseket. ®®r Rajzokkal, költség-
vetésekkel és jövedelmezőségi számításokkal díjtalanul szolgál. 
Szállít:  elektromos és benzinmotoros szivattyú-berendezéseket, községi és házi vízvezetékek részére. 

^gk m m • m • * 

G A N Z é s T A R S A - D A N U B I U S -
gyár összes készítményeit, mint benzin ós szivó-gázmotorokat, téglagyári és malomberendezési gépeket stb- a legelőnyösebb árakon. 

Tordai cement, 
ii vasalások, szerszámok, konyha-felszerelési  cik-

kek, gazdasági eszközök, karikahajós varrógé-
: pek, Pueh-féle  kerékpárok, gázcsövek : 

n á d f o n a t 
X '' <5 ** 
legolcsóbb beszerzési forrása: 

F r i t z K á r o l y 
vaskereskedőnél. 

Újdonság! Olcsóság! f 

Express Vulkanizatör-rei 
ragasztott talpú cipő gyorsan készüi, 
kényelmes és igen tartós lábbeli. 

„Indiai Crep-Gummi" 
anyagból ugyanígy készülnek az első 
minőségű, olcsó és ujgummitalpu cipők. 

Tegyen megrendelést: 

IJngár József  cipo-uzletében 
O D O R H E I U . 

Legújabb divatú 
kabátokat, kosztümöket és min-
denféle  ruhákat készítek a leg-
szolidabb árak mellett, a leg-
jobb és legszebb kivitelben a 

legrövidebb időn belül. 
Szives pártfogást  kér: 

Demeter Zsigmond 
nói divut-szabó 

Piaţa Regina Maria (Koacz féle 
ház) 15 szám. 

Ktrien 
minden kávéházban, vendéglőben, 

bodegában, étteremben 

D R É H G R 
Márciusi tavaszi könnyű, 
Kdrona kesernyés pilseni, 
Szentgyörgy édeskés nehéz 

yilápos és 
Salvator tfuplamalátá  magas-
= fokú  = 

b a r n a sg r l . 

Eladó  11 
Az összes butorraktáram kész 
letét mélyen leszállított árakon 
kiárusítom, ahol a legmodernebb 

háló- é s ebédlő-
s garnitúrák s 

vásárolhatók. M T Hitelképes 
egyének részére részletfizetésre 
is adok. Piüs ebédlő dlvá 
rtyok nagy választékban kapha-
tók. Továbbá olcsóbb festett 
bútorok és székek is kaphatók. 

Megrendeléseket bármily kivitelben 
elvállalok: 

Balázs Károly utóda 
kész butorraktara 

Odorheiu, Bul. Reg, Ferdinánd 27. 

Naponta friss  tea-vaj, 
ementhali sajt, olasz permezáo, tra-
pístaí eidami sajt, szárdinia, zöldborsó, 
bab, tölteni való paprika, szalámi, 
tort&lap.esokolááékülönlegenségek. Min-

denféle  fűszeráruk  kaphatók : 

Hirsch Ignácz, 
csemege kereskedésében 

Telefonkaland. 
— Halló, halló I — ki beszél 7  -

Központ? Igen, igen, kérem kapcsolni... 
Már megint közbeszólnak... ne tes-
sék zavarai... Halló, ki beizél ? 

— Itt a Weisa Adél! 
— Kisasszony, ne tréfáljon,  most ko-

moly dologról akarek szólni. Kapcsol-
jon már egyszer... könyörgöm. 

— Tán bizony megint valami nagy 
eseményt akar világgá,, kiáltani ? 

— Honnan gondolja ? Hisz' nem is 
tudja, ki van itt a telefonnál. 

— Csalódik 1 Szinte látom Reklám 
ur idegea arcát, amint a kagylót fülé-
hez tartva, izgul a kapcsolás i miatt. 
No, de legyen nyugodt, most már kap-
csolok I 

— Kérem, könyörgöm I 
— Da hova kapcsoljak? 
— Igaz, ezt el is felejtettem  1 — Kap-

csoljon, kisasszony, a világ négy tája 
felé,  mindén irányban: éjszak, nyugat, 
dél és keletnek! 

— Maga megőrült Î 
- - Oh 1... dehogy 1 
A telefonos  kisasszony mosolyog. — 

No csak várj — gondolta magában — 
becsapom az ipsét. 

— Kapcsoltam, kérem! 
Irtózatos csilingelés, összevissza zene-

bona támad. Reklám ur nagy nehezen 
— a hangzavartól — mégis szóhoz jut. 

— Itt Reklám beszél, Homoródfürdő 
ről 1 Halló, halló I lehet érteni kérem ? 

— Sok nyelven jön a válasz, ami egy-
értelmű az igeanel. 

— Halló I halló 1 — kérem a lapoknak 
leadni, hogy > Homoród>fttrd& 
Jnulua e l a e | é n mar megnyílik 1 A 
fürdő-  vendéglét pedig FAriza Fe-
renc vette bérbe, a mult évihez ha-
sonló, vagy még jobb kiszolgálással és 
elsőrendű finom  ételek, italok kapha-
tók a íürió vendéglőjében. Azenkivtl 
• mult évben bejelentett, de elmaradt 
türdő-ervos is megjelenik, meg cigány-
zene is lesz Még azt is kérem hírül 
adni a világlapokban, hogy aki Hems-
ród-fürdöt  jön látogatni, mint turista, 
vagy kiránduló — ennivaló- ciptléssel 
űe fárassza  magát, mert ami a szem-
nek, szájnak és — gyomornak csak kí-
vánatos, az mind található a Fórizs 
vendéglőjében 1 — A fürdenek  különö-
sen nagyszerű ivó borvize van S ózon-
dús levegője. 8 mindezeknek élvezésére 
nagy közönség jelentkezett s még egyre 
jelentkezik I (Reklám ur irtózatos han-
gon kiabál, izzadtságcsöppektőt gyön-
gyöző homlokkal. Egyszerre két mar-
kos legény késoldalról karou csipi, 
kényszerzubbonyt húznak rá, bocsiba 
teszik s elszállítják. Biztos őrizetben 
bár, de még mindig a Homoród-fürdő-
ről és a vendéglőről kiabál Reklám ur 
a képzelt telefonbal) 

X telefonos  kisasszony, bár elkésve, 
még belekiált a telefonba: 

— A viszontlátásra 1 Homöród-fürdőn  1 

Szives pártfogást  kérek 

tisztelettel: Degró Béla. 

Rendkívül  o lcsó hét 
Degró Bé|a cégnél. 

150 cm. széles tiszta gyapjú szövet . . . mt. 330 leu 
80 cm. széles szi»tsrtó mosó delain . . mt. 45 „ 
80 cm. széleB színtartó zeffir  . . . . mt, 45 „ 
80 cm. széfes  frarcia  grenadin . . . . mt. 90 „ 
80 ca», széles I. vásaoa liliom minőség . mt. b6 „ 

I a férfi  ingek 160-220 „ 
I a férfi  kalapok 180-265 „ 
I a nyakkendők 35— 85 „ 
Oroszlán védjegyű gallérok 30—35 számig . . 15 „ 

Azonkívül raktáron vannak minden elképzelhető nöi- és férfi  divatcikkek. 


