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Imre Gábor, 
ez az utóbbi időkig caak B'ükebb kör-
ben ismert név került pár hete az» 
Erdélyben élő egész magyarság rész 
vétteljes és felindult  érdeklődésébe. S 
ez a név előttünk ma már gyászlobogó-
ként lobog, mint a velünk történő sok 
igazságtalanság, keserű megpróbálta-
tás messze eljátszó szirabolnma. 

A fiatal,  lelkes magyar ügyvéd-
nek a neve a hírhedtté vált legutóbbi 
csíki "zerá^orválasztás izgalmai idején 
vált szélesebb körben ismeretessé, — 
ő volt az, aki ott, s akkor taiáu a 
leghevepebb izgalmak sodrába került, 
tettleges iezuitust is szenvedvén el a 
magyarság ügyében tanúsított lelkes 
feuzgolkodásáiért.  Mindez őt végtelenül 
felzaklatta,  lelkileg meggyötörte, ugy 
bogy aggődó hozzátartozói szükséges-
nek látták remrégibeo gyógjuiás cél-
jából » kolozsvári idegszanatóriumba 
felszálUttatei,  ahol — a javulás, majd 
a rosszabbodás erősen váltakozó tü-
netei közt — alig elképzelhető lelki 
vívódások után, pár nepja elhunyt. 

Imre Gábor df.  tehát áldozatává 
lett fajtájáért  magn. elé tűzött isemes 
kötelességteljesitésének ösfeláldozó  lel-
késségének Áldozatává annsk a ma 
itt uralkodó kormányzati szellemnek, 
melynek minden ct és »éd jó, ha sz 
a magyarság gyöngitéae, letörése 
felé  vezet. Ezzel szensbea hamisság 
lenne el'envetésül arra hivatkozni — 
amit küíötibeo más vonatkozásban 
éppen egy ismert nefü,  vármegyénk-
beli magya? vezeti egyém«ég is a 
maga tapasztalatával igazolt —, hogy 
Imre Gábornak már a választást meg 
előzőleg is zaklatott volt a kedélye, 
kimerült az idegzete, s így talán nem 
csupán a legutóbb vele történteknek, 
a választással kapcsolatos izgalmaknak 
az áldozata. Mert ez, ha igy volea is, 
nem menti az Imre Gáborral tör-
tént igazságtalanságot, s ebből senki 
igazolást nem meríthet abhoz, hogy 
civilizált emberek között közdolgokat 
szabad lenne karhatalmi erőszakkal, 
pofozkodással  döntésre juttatni. Az 
•rőszak akkor is erőszak, az inzultus 
akkor is inzultus maradt volna, ha 
Imre Gábor azt ép idegekkel, meg 
nem törötten állotta volna ki. 

S éppen ezért áldozat Imre Gá 
bor és szimbólum neküok sz loara 
Gábor sorsa I Mert egy mindeaképpen 
igazságtalan, s csşk véletlenül éppen 
őt ért durvaságbán egy mindnyájunk 
ellen emelt öklöt éreztünk lesujtaoi. 
Ránk sújtottak, de le nem vertek. 
Szükséges, mondják, hogy minden élni 
hivatett nemzetnek, fajtának  martir-
jai legyenek; — ő„ szegény, fiatal 
életével ilyen martirrá lett, drága 
tanuságtételéül fajtája  iránti forró 
szeretetének I Mi pedig itt maradt 
magyar testvérei, kik élünk és élni 
fogunk,  küldjük köszönetünket neki 
sírjához is, értünk való önfeláldozásá-
ért, s maradjunk hívék mindahhoz, 
amihez ő utolsó percéig meg nem 
szűnő nyugtalarsággal és görcsös erő-
feszítéssel  ragaszkodott: magyarsá-
gunk lelki javéihoz, ősi és természe-
tes jogainkhoz. E hűségünkkel, Őt 
megbecsülve, önmagunkat is megbe-
csüljük, fennmaradásunk  létfeltételeit 
eróaitjük, s ez az utána küldöttt meg-
nyugtatás lesz bizonyára sz ő martir-
ságának legszebb koszorúja. 

A bíróságok szervezetere vonat 
kozó uj törvény rendelkezése folytán  a 
hivatalos órák 1926 évi jscuír 1 tői 
kezdődőleg ugy a törvényszékeknél, 
mint a tábláknál d. u. 13—19 óráig 
(1—7-ig) tartatnak. 

•fié 
Remény a csíki vasnti vonal 

kiépítésére. 
A város iparos és kereskedő pol-

gárságának mult évi deoembar 4 én 
a vármegyeházán tartott gyűléséből 
akció indult a régóta óhajtott, sok-
sior sürgetett csíkszeredai vasúti ösz-
szeköttetés létesítése érdekében. E 
célból a kikű'dött bizottság alapos fel-
terjesztést is dolgozott ki s juttatott 
el a kormányhoz. Erre válaszul érke-
zett mo3t a tanácshoz a közlekedési 
miniszter 3714 sz. reiidelete, mely sze-
rint, a felsorolt  indokok és érvek alap-
ján a komácy maga is szükaégesstek 
látja a vasút kiépítését, olyan formán 
azonban, hogy a város Madéfalvával 
jusson összeköttetésbe, mert ez által 
közvetlen kapcsolat keletkeznék a pa-
lánka—valea-trotosului—galsci vonal-
lal is. E terv szerint a 46 km. hosszu-
sftfu  vonal, mintegy 400 millió leu 
költségbe kerülne. 

Mi, a kik a kormány legtöbb in-
tézkedésétől üiesi vagyaak elragadtatva 
s nem is bi?uck feltétlenül  ígéretei 
megvalósításában, mégis örvendetesnek 
tartjuk ezt a híradást is. Egyelőre re-
ményt ayujt régi óhajunk teljes«désére. 
Csali aztán s« hagyjuk elaludni ezt 
az ígéretet a a város maga is, amint 
rainket biztosicotsak, valóban kövessen 
el mindens ÖZ ügy felsziceu  tartására 
és sürgetésére 1 

Országos dalosversenyt 
rendez a Romániai Magyar Dalosszövet-
ség Marosvásárhelyt szeptembur 6 és 
7 nBpjaiö. A romániai magyar dalár-
dák ez alkalommal másodízben állanak 
ki a küzdőtérre és mérik öasze a dal-
művészet térés felmutatható  erőiket. 
E mérkőzés az 1923 é?i kolozsvári 
dalo«<?erseny kereteit tulszáreyaló 
országos ünnepe lesz Románia magyar 
ssgának, tanujslt adva zenei életünk 
nagymérvű fejlődéséről.  Mig sz előző 
verseny alkalmával 67 dalegyletet pzám 
Iáit a Dalosszövetség tagjai sorába» ; 
most e szám 140 re szaporodott, tehát 
dupláját is meghaladó . taglétszámot 
egyesit zászlója alatt. Méltán sarkal 
hatja tehát a verssayző dalárdákat a 
babér elnyerése utáai ambíció is 
fokozottabb  mérvben. Ugy a szövetség, 
mint a rendező Marosvásárhelyi Ref. 
Egyházi Dalkör, élén Kovács Elek is-
mert tekintélyes szerkesztő ügyvezető-
elcökkél, minden ágilitásukat a rende-
zés tökéletesítésre forditják. 

A Székely Dalegylet szintén beje-
lentette részvételét, miután értékes 
tagokkal szaporodva a marosvásárhelyi 
versenyre biztosabb kilátásokkal indul-
hat. Közönségünkeek a közelmúltban 
nem egyezer nyílt alkalma a Dalegylet 
hanganya gbeli erejéről és a fejlődés 
magasabb fokáról  meggyőződnie, melyet 
egyrészt a közönség anyagi és erkölcsi 
támogatásának intenzivebb mérve, más-
részt a dalnak egymást összetartó és 
feji  kincsünkké tett varázsereje ho-
zott létre. E nemzeti kiecsnek ápolása 
és fejlesztése  mellett tesz tanúbizony-
ságot a dalárda; valahányszor a dobo-
góra lép, ugy városunk társadalmi 
kultur-előadásnin, mint az országos 
knlturmozgalmakba való bekapcsoló 
dása által. 

Félszáz éve küzd nsmes cáija 
szolgálatában, a nagyközönség fokozódó 
népszerű támogatásával, mely idő alstt 
több ízben tért vissza babérkoszorúi 
zászlóval a verseny színteréről. Az a 
lelkes és osztatlan támogatás, melyet 
az elmúlt időkben oly bálás érzések-

kel tapasztalt a Dalegylet, arra ösz-
töazi a testületet, hogy sorsdöntő 
nagy elhatározásában ismételten támo 
g&tíst kérjen Igen szép Bzámmalv sora-
kozik alapító és pártoló tagjai táborá-
ba városunk és vármegyénk közönségé-
nek széles rétege, de még mic dig hi-
ányoznak sokan, akiknek ott kellene 
lesnie. Ksvés anyagi áldozattal aráay-
talasul erősebb szellemi eredmények 
elérését biztosithatjuk, a Dalegylet 
tagjai sorába leendő belépésünkkel. 
Hozzunk áldozatot dalunkért és lépjünk 
a magyar dal szolgálatába. 

A Dálegyiet most osztotta szét a 
taggyűjtő ivakét tagjai közt, kik a tag-
gyüj'és nam könnyű feladatára  kivétel 
nélkül vállalkoztak. Induljon meg a 
gyüjléssel a kötelességérzete is lel 
künkban és ne vonakodjunk az dőnkba 
sdott ivet aláírni. Alapító tagsági díj 
egyszersmindkorra 500 leu (3 részben 
fizethető)  és pártoló tagsági dij évi 40 
leu, mely összeg negyedévi 10 leus 
részietekben <s fizethető.  Kedvezmények1 

a szerzett tagság által leac dó befoly  ás 
az egylet adminisztrációs ügyeinek 
istózéséba a közgyülá?, illetve választ-
mányi ülések kgfsrén  belül, versenyre 
meDelel alkalmával kedveziEésyea utí 
költség és ellátás, kiraudulásokon ked-
vezményes ellátás. A tag elhalálozása 
esetén az egylet testületileg vonul ki 
a temetésre és a siruál gyászdalt éne-
,kei. A baiépstt ragokról a Dalegylet 
tagsági igazolványt állit ki és a tagdí-
jakat nyugtázza. 

A választójogi törvény-
javaslatot 

is beterjesztetne legutóbb a kormány, 
acnak a nagyszámú javaslatnak a so 
rán, amelyet már gőzerővel letárgy&l-
tatott, vagy még ezután (a?, őszi ülés-
szakban) ake.r letárgyaltat»i. .A javas-
lat ismeretessé váltával, sapilspok köz-
lése alepján általácoa feltűnést  és meg-
döbbenést keltett, különösen nálunk, 
hogy a választó kerületek beosztásából 
Udvarheiyvármegye teljesen kimaradt. 
Mindenféle  találgatások, kombinációk 
keletkeztek, de mégis a legalapos&bb-
nak az a föltevés  látszott, hogy csu-
pán tévedésről s nem szándékosságról 
lehet szó, snnál is inkíbb, mert a 
szomszédos megyék régi kerületi be-
osztása változatlan maradt, azokhoz 
tehát nem oszthatták be vármegyénket. 

A mindaaképpea lehetetlennek 
látszó dologra aztán egyik belügyi 
államtitkár derített világosságot, aki 
egy hozzáintézett tudakozódásra ki-
jelentette, hogy valóban csak nyom 
dai tévedés történt. Ez a megnyug-
tató kijeleatés- azonban igy sem jalenfr-
hett azt, hogy egyébképpen jő és el-
fogadható  lenne a javaslat a msga 
egészében. Sőt az minden- tekintetben 
sok módosításra szorul, s elsősorban a 
kihagyott Udvarbelyvármegyét kell 
abba pótlólsg fölvétetni. 

A vasúti megállóhely 
váratlsn éa ismeretien okból való meg-
szűntetése, meiyrőí á mult hétea már 
irtunk, áltaiábau az egész városban 
mindenütt uagy elégedetlenséget, kel 
lemetlen érzéseket keltett. Akciót kez-
dett a vároai tanács is, mely ez ügy-
ben a v8RUílg«zgatcsághoz intézett elő-
terjesztést. Hivatkozik ebben a köz-
érdekre, valamint arra is, bogy a vá-
ros a megállóhelyet véglegesnek goö-
dolván, fefcttsk  érdekében maga is költ 
ség befektetéseket  tett. Az agrárre 
form  során a város területéből 200 
négyszögölet kizárólag a megállóhely 

céljára szakítottak ki a vasút részére. 
Megszüntetés esetén ezt a területet is 
visszaköveteli a tanács, mely különben 
sz ügy felszicen  tartására mindent el 
szándékozik kftvetni. 

Mindenesetre érthetetlen és bántó 
a vasút eljárása, mellyel a megállóhe-
lyet máról-holnapra egyszerűen meg-
szüntette. Ha valami kifogásai,  vagy 
sggályai voltak, elvárhattuk volna, hogy 
megteszi a lépéseket azok eloszlatása, 
vagy a hiányok pótlása érdekében, de 
«emmiesetre sem méltó eljárás a jól 
bevált megálló minden magyarázat nél-
küli váratlan megszüntetése. 

Népvédelem és népmentés. 
(Pál látván prelátus megnyitó beszéde az Erd. 
Róm. Kath. Népszövetség Udvarhely-esperes-
kerületi bizottságának junius 9-én tartott 

közgjüéBén) 
E? nem az az espereskerüieti gyű-

lés, ami az egyházi szervezetből kifo-
lyólag tartandó. Ez a mostani a kath. 
népszövetségi szervezetből foly,  ennek a 
szervezetnek itt a mi kerületünkben 
kiépítése végett. Amikor ezen az es-
poreskerületi gyűlésen, mint a kerület 
főespsrasa  a kerületből ösászejött egy-
házközségi képviselőket üdvözlőm, en-
gedjék meg, hogy habár sok tárgyúak 
vsn m?gis egy néhány szót szólja», 
Emiről í*Iá.n mások nem szólaaak, de 
amiről szükségesnek tartom szólani. 

Ha a kath .népszövetséget sikerül 
ugy kiépíteni, miot ahogy az tervezve 
van, abból egy olyan szép épület lesz, 
ami mintája lehet más szervezetnek is. 
Nem lehet abban sem kétségeskedni, 
bogy sz egyúttal haszroa szervezet ÎS 
lesz, ami ftlta',  amisei? keretében, ami-
nek segítségével sok jót lehet teuni. 

Egyik elsőrendű, sőt mondhatnám, 
hogy legfőbb  feladatát  kell, hogy' ké-
pszza a kath. oépszöveLségnek a nép 
védelem s népmentés és pedig védése 
— mentése a népnek testében, kor-
pusában. Msrt legelső sorban arra kell 
gOödolnuL'k, annak a fenntartására  — 
védelmére, amisek az érdekében dol-
gozunk. Ha a nép elveszett, elpusztult, 
nincs akinek az érdekében dolgoznunk. 

Magát a népet pedig oly veszeda 
lem feayegeti,  ami végpusztulását von-
hatja maga utáa. És ez az alkoholnak, 
a szesznek a megengedhetőn tulmér-
tókbea való élvezése. 

Én el ben a tárgyban már oly sok-
szor szólottam szóban és Írásban, bogy 
nem is tudnék róla számot adni. Da 
sajnos, még sem elégszer. Erről még 
misedig kell b3*zélni s beszélek itt is, 
ha csak egy két szóvjd röviden is, 
ahol népünk képviselői együtt vannak. 

Most közelebb papi gyűlésünk 
volt és ott ia akartam szólaci, de 
egyéb tárgy az idős elvette. 

Még közelebb, éppen a papi gyű-
lés után, Ksásc8pon vármegyei közigaz-
gatási bizottsági ülés volt, (elmondom 
a dolgot ugy, ahogy volt,) éa a vár-
tnegv í főorvos  ur az egészségi álla-
poíokröl referálva  felemlítette  a többek 
között a gyermekek halandóságát ve-
lük ezületett testi gyengeség miatt, 
amţ szeriate az alkohollal való élés-
nek a következménye. A főoivos  ur 
román nemzetiségű omber levén, így 
szólott: Eddig azt hittem, hogy a mi 
népünk (a romái.) a legiszákosabb, de 
moít-látom, hogy a székely tul tesz 
rajta. Uraim I megütközzünk e a főor-
vos ur eeen kijelentésén ? vájjon va-
lót, igazat mondott-e a főorvos  ur? 

A nép akármiféle  fajhoz  tartoz-
zék. ha betegségben, erőt gyengítő, 
erkölc öt pusztító betegségben szen-
ved, egyformán  sajnálandó. Ezt az em-
beri érzés, a humanizmus kivánja. A 
román nép a mi népünk is, mcbt 
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együtt kell, hogy védjük és fenntart-
suk a hazát, de a természet törvéeye 
követeli, hogy legelsősorban mégis a 
mi népünkkel törődjünk. 

Távol áll éntőlem, hogy népünket 
a világ előtt mint elrészegedett, zül-
lött nációt kiáltsam ki, megbélyegez-
zem, pellengérre állítsam, de hogy nea 
jó nton vao, hogy nem jő utón halad, 
azt sajnálattal, mély fájdalommal  kell 
látnunk, tapasztalnunk nap nap utáa 
mindnyájunknak. Ezen az uton nana 
maradhat, ezen azulon nem baladhat, 
mert még pusztulásra jut Tehát ok 
vetetlenül fel  kell tartóztatnunk, u'.ját 
kell állanuok. De hát högyau ? Keres 
sék meg és találják meg ennek a 
m dját a nép vezetői, a lelkészek, a 
tanitók, az elöljárók együttesen. K41re 
végre valahára a községak bajainak, 
nyavalyájának legfőbb  forrásával,  a 
papnak, a tanítónak, az elöljárónak 
egymással való ujhuzásával, torzsal-
kodásával, vége legyen ennek és fog 
janak kezet egymással, hogy köteles-
ségüket a népmentés terén végezhes-
sék ős eredményesen végezhessék. Vi-
gyázzanak, mert felelősök! 

É< ha már az öregeknél elkéstek, 
mentsék a fiatalságot.  Ne legyen olyan 
erős eszköz, amit idevonatkozóig szök 
ség esetén igénybe nem vehetnének. 
Ha a szükség ugy hozza magával, 
biró uramnak még a kackós pálca se 
hiányozzék a kezéből. 

Hol vannak az ifjúsági  egyesüle-
tek, amik az ifjúságot  elvonják va 
sárnap, sőt téli időben még hétköznap 
is a korcsmától, lebujoktól, rosszhá-
znktól, kártyától, tivornyától ? Hogy 
nem lehet bírni az ifjúsággal,  mert 
vad ? 16—18 esztendős gyermekkel ? 
Hát hogy vadult el? Hiszen a ti 
gyermeketek, ti neveltétek, szülők, ta-
nítók. Hát akkor miért tartjuk sz is-
kolát? miért erőlködünk minden ál-
dozattal annak a fenntartásáért  ? Hogy 
megtanítson írni s olvasni? Az iaszép 
és szükséges, de nem elég; az ABC 
nem menti meg az ifjúságot,  de meg-
menti a nevelés, a jó nevelés. Láttam 
én olyan embert, aki nem ismerte ~a 
bftíüt,  de kulturáltabb volt sok isko-
lázottnál, mert neveltsége volt. A ne-
velés pedig a szülők és tanitók kőte-

mondja meg? ki merje megmondani 
inkább ? 

Míg egyszer a jelenlevőket üd 
vözlöm s a gyűlést megnyitom. 

Fürdői hírek. 
Mint értesülünk, Homoródfürdőn  f. 

hó 15 én a posta és telefon-hivatalt 
már felállították  és ugyancsak 20 án 
a 8 tagból álló zenekar is megérkezik. 

Bizonyára őrömmel veBzik ezt 
tudoaaásul a fürdőző  vendégek, de a 
város kőz ínsége ia, amely sürüa keresi 
fel  Homoródot. Most már azautóbuBZ-
tulajdoaosoknak keli sietni kihasználni 
ez alkalmat. HÍ junius 1-éval egy 
Udvarhely- CUikszereda közötti járatot 
állítanának be bizonyos napokra s ez 
a járat Homoródfiirdőt  érintené, bizo-
nyára forgalmasnak  bizonyulna. 

SPORT. 

Bocsánatot kérak a bátor beszédért, 
de ezt valakinek meg kellett monda-
nia s há én nem mondom meg, hát ki 

Hargita—BUTE 4 : 0 (0-0 . ) 
Hargita—Ivria bajnoki mérközéB, — A pestiek 
(Solymossy, Papp Z»kor) itthon, — A KOIOÍB-
•ári Athlétikai Klub 28—29 én Udvarhelyen. 

A mult vasárnap zajlott le a Har 
gita utolsóalőttij bajnoki mérkőzése, 
mely a Hargita megérdemelt győzel-
mével végződött. 

Az első félidőben  a BMTE. igen 
szép játékkal lepte meg az esős idő 
miatt igen kis számban összegyűlt 
közönséget, ugy, hogy a félidőben  a 
Hargita (bár fölényben  volt) eredményt 
nem bírt elérni. 

A második félidőban  a hatalmas 
eső sártengerré és pocsolyákká változ 
tatta át a pályát* ennek dacára a já-
tékosok mindkét részen határtalan lel-
kesedéssel küzdöttek a győzelem érde-
kében. Jóllehet a nehéz talaj sokszor 
a legszebb akciókat is tönkre tette, 
mindenki iparkodott tudásának leg-
javát nyújtani. A Hargita áUal adott 
gólokon Göliner (2), Binder Julius (1) 
és Pál Jancsi (1) osztozkodtak. A 
BMTE. sokszer és veszélyesen táma-
dott, de a Hargita jól működő védel-
mén minden kísérlet meghiusult. A 
brassói Elein, aki ezúttal bíráskodott 

először Hargita-mecesen — kitűnően 
vezette le a mérkőzést. 

Most vasárnap délután az utolsó 
bajnoki mérkőzés kerül eldöntésre á 
brassói Imával. Az Ivrjfc  amely most 
először szarepal Udvarhelyen, az ujolsó 
helyen áll s ezért mimilsrejét meg 
fogja  feszíteni,,  hogy fil^tén  segít-
sen. Aügha fog  sikerülni, riíert a Har-
gita jelenteg olyan formában  vau, 
hogy legalábk 8 gól differenciával  fog 
győzni. 

* 

A közönség általános óhajára a 
Hargita, cagy anyagi áldozatok árán, 
lekötötte két mérkőzésre a kolozsvári 
KAC-ot. Az első mérkőzés a jövő va-
sárnap lesz s másnap: Péter-Pál nap 
ján a reváns. 

A KAC levélben közölte, hogy 
a következő összeállításban játszik: 

Szatmáry* 
Léderer* Kovács 

Hajdú Schultz* Kinizsi 
Mszey, Rtdueh*, R-üitovszk}*, Sza-

niszló, Gáífi. 
Â * gal jelöltek a román nemzeti, 

illetve a kolozsvári kerület válogatott-
jának többizbsn voltak tagjai, R^ki-
tovszky pedig ĉ ak a héten tért visz 
sza Budapestről, ahol a tavaszi sze-
zonban az MTK első csapatéban ját-
szolt. 

A Hirgita szintén a lehető leg-
erősebb csapatát fogja  szerepeltetni, 
amelyben Pesovnik a BEAC centerhalfja 
is játszani fog,  aki 2 hónapot Udvar-
helyen fog  töltési, mint a Hirgita tré-
nere. 

Mindkét mérkőzésre a jegyek már 
a hét közepén kaphatók lesznek. Har-
gita-tagok, ha nincsenek tagdíj hát-
ralékban, aaonibat estig igénybe vehe-
tik a kedvezményes jegyeket. 

A Nótás kapitánynak a ven 
dégül átrándult Fehér-féle  szinlársu'at 
által való előadása 17 én nagyszámú 
közönség előtt zajlott le, meiy jól mu 
látott az operett élénk és tréfás  jele-
netein, gyönyörködött behízelgő meló 
diáiban. A szereplők közül Pintér Bös-
ke pazar ruháival, csengő énekével, 
Fekete Rózsi temperamsstumával, Ru-
das Bandival lejtett bravúros táncaival, 
Boss elegáns megjelenésével és játé 
kávai, Vákár és Légrády frappáns 
komikumukkal hatottak különösebben. 
A diszletezés nagyon fogyatékos  volt. 

Levél a Szerkesztőhöz. 
Tekintetes Szerkesztő Ur! Ujolag 

bátorkodom levelemmel felkeresni  s 
megkérni, hogy szerény soraimnak be-
cses lapjában helyet adni szives legyen. 
Előre is köszönet érte. Becses lapját 
olvasgatva, sok megszívlelni való, ked-
ves dolog r8gadja meg figyelmemet. 
Bár néha kritizálást is hallok, mely 
— lehet, hogy a körülményeket nem 
eléggé ismerve — egy-egy cikk meg-
fontolt  hangját kifogásolja.  De ugy 
gondolom székely eszemmel, hogy az 
emberek nem mind egyformák  és dob-
bal nem lehet verebet fogni.  Aztán e 
lep ott volt a székely nép asztalán 
már akkor is, mikor sokan sanda 
szemmel' tekintgettek hol jobbra, hol 
balra. Jogérzettel folytatja  kitűzött 
programmját a székelység érdekében 
ma is, nem ordítozva, de igazát 
öntudatosan kifejtve.  S ez a komoly-
ság méltó a székelységhez. 

Furcsának tetszik, ugy-e instál-
lom, ha a kérges tenyerű öreg szé-
kely figyelme  az ekeszarvánál tovább 
is terjed, H lelkének a kulturális dol-
gok szárnyalást adnak. Ne csodálkoz-
zék ezen, uram. Édesapám, nyugodjék 
csendesen anyanyelvén kivül, lati 
nul, olaszul és németül is beszélt — 
s a könyvet szerette. Garibáldista volt 
a jó öreg: innen az olasz nyelv tu-
dása; az önkényuralom, 48 után, csá-
szári szolgálatba kényszeritette hosszú 
időre: innen a német nyelv elsajátí-
tása — a diák nyelv meg nem egy 
értelmes öreg székely szájában meg-
fordult  akkoriban. Sajnálom, hogy 
mindezen nyelvek tudása apáról-fiúra 
nem öröklődik 1 Da érzem magamban, 
hogy mégis örököltem a jó öregtől 
valamit: a fajszeretetet,  s a röghöz 
való ragaszkodást. Ennyi bevezetés 
utáni bocsásson meg a Tek. Szerkesztő 
Ur,- hogy levelemnek tulajdonképpeni 
céljára térhessek. 

Amint keresem pár holdacska 

földemen  a búzatermésre alkalmasabb 
talajt, otthon magamban elgondol-
kozva, éppen ugy keressm a magyar 
életben a szellemi kincseket. E kuta-
tásom közben jut eszembe néhai jó 
Dankó Pista, magy&r népzenész, zene 
és dalköltő. Száznál több, sőt talán 
több száz dalt irt és zenésített meg. 
Isten áldja balóporában is. A 96 os 
kiállítás alkalmával, a volt Népszin 
házban rendezett cigányzenekarok ver-
senyében gyönyörködhettünk; Berkes, 
Zöldi Marci, a két Rácz testvér: Pali 
és Laci, Kcczé Antal (az eisőjlij nyer-
iese), Munczi Csikai, s még ki tudná 
néven nevezni, hányan mérték össze 
nemes versenyben zenei tudásukat —: 
mind a magyar népzene egy-egy jeles 
képviselője. Berkesről tudjuk: ő volt 
az udvar muzsikusa. Udvari ebédsk 
alkalmával a szárnyas ajtó közé be-
lépési joga volt — frakkiban  és fehér 
mellényben, az etikett kívánalmai 
szerint. 

Hallottunk a külföldi  héditó utat 
járt jeles magyar cigányzenekarok cso-
portjáról, Rigó Jancsiról, ki a több 
szöröB milliomos Chimay hercegnő szi-
vét muzsikálta magához hercegi fér-
jétől. Ismertük az országos hirü Sala-
mont, az ő gavalléros jóindulatával, a 
pénzetlen jogászok kedvelt prímását. 
Muzsikált nekik pénz nélkül is: ho-
zomra, sőt kisegítette pillanatnyi pénz-
zavarukból. A görgényi vadászatok 
kedvelt primása: Pongrácz volt. A fia-
talon tragikus halállal kimúlt néhai 
Rudolf  trónörökös, e, walesi herceg 
(később VII Edvsrd király), a daliás 
honvédhuszár főhadnagy:  Kóburg Ko-
háry Ferdinánd herceg (később bolgár 
fejedelem,  majd király) s Károlyi 
Pista, a fejedelmi  daliák legintimebb 
magyar mágnásbarátja: nem egyezer 
gyönyörködtek a Pongrácz édes-bús 
magyar muzsikájában. A görgényi szép-
ségek erről sokat mesélhettek uno-
káiknak. 

Nevetett cigányprímások mind a 
mult nagy alakjai: a magyar népzene-
kultura terén, kik egyes külföldi  ut-

jukról nemcsak sok fraakot  hoztak 
haza, de művészi játékukkal növelték 
a magyarság zesei téren való meg 
becsültetését is. Tudunk egy felsőbb 
kéziratról, melyben: „magyar nép 
eenése" karaktert említ a cigány-
prímáshoz címzett leirat. E titulust 
méitán is érdemlik meg. Városunk je 
les prímásai: néhai Kozák Márton, a 
két középiskola volt karnagya, ki 
fiatal  korában nagyhírű szárnykürtös 
veit, s ki éppen e jeles tehetsége ju-
talmául legfelsőbb  helyről — arany 
„mundstücku-öt kapott; Balog Jancsi, 
aztán nébai: Kónya Sándor (Sándorka), 
Kónya Miklós, és mások, kiknek mu-
zsikája mellett nem egy élő, máig ÍB 
bájos matrónánk szive lobbant lán-
goló szerelemre... 

Az elődöket az utódokban becsül-
jük meg. Hányan gyönyörködünk ép-
pen e város szülötte: Kónya Jancsi, 
az ujabb generáció jeles primása otu 
zsikájában, fegyelmezett  jó bahdájá 
ban. S figyeljük  e banda jól iskolázott, 
törekvő gyermekeit, kiknek szeméből 
értelem, intelligencia olvasható. S a 
ritka müvésztehetséggeí megáldott: 
Dula Andort még mint csak zsenge 
gyermeket bámulva jut eszünkbe, hogy 
a jeles elődök, a magyar zenekultura 
terén, tovább élnek az utódokban az 
életfolytonosság  örök elve szerint. 

A vén diákok találkozóján — 
Kónya Jancsi távollétében — a nálunk 
eddig még ismeretien Miczi Miska 
csíkszeredai jeles népzenész szép mu-
zsikája kötötte le hallgatósága fgyel-
mét. Kik szomorú napjainkban fel-
vidítanak, gyermekeink lelkének nemes 
szárnyalást adnak, s talp alá magya-
ros táncnótákat húznak — méltán ér-
demlik meg, hogy zászlót hajtsunk 
előttük a magyar közművelődés ne-
vében. 

A Tekintetes Szerkesztő Urnák 
őszinte tisztelője: 

Egy öreg széktly. 
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HÍREK. 
Zászlószentelés! ünnepséget 
rendez a Segesvári Magyar Polgári Kör 
dalárdája f.  hó 28 án fennállásánnk 
25 éves évfordulója  alkalmával. A 
rendezőség a hagyományos Petőfi  ün-
nepségek rendezésének honorálására, 
valamint a áalostestvéri viszony mélyí-
tésére, de főként  az ünnepség impo-
zánsabbá tételére való tekintettel a 
már országos hírnévnek örvendő Szé-
kely Dalegyletet ís felkérte. 

Az ünnepség d. e. 9 órakor dísz-
gyüléssel kezdődik; mely alkalommal 
a Székely Daiegylet is közreműködik. 
Gyűlés után a zászló felszentelése 
következik a szegek beverésével a róm. 
kath., ref.  éj unitárius teplomokban, 
hol a zászlóanyai tisztséget Ehrenverth 
Ignáczoé, dr. Gábos Istvánbé, Dénea 
Jánosné, Nagy Báláné, Lőrinczi Fe-
recezné és Fazekas Árpádcé töltik be. 
Üunapi istentisztelet után közebédre 
jún össze az ünneplő közönség. 

Este*8 óra 30 perckor a városház 
dísztermében t á n c c a l egybekötött 
műsoros estélyi rendez a Polgári 
Kör, melynek programmja a követ-
kező: 1. Jaiige: énekli a Segesvári 
Dalárda. 2 A Polgári Kör 26 éves tör-
ténetét ismerteti Lőrinczi Ferene tit-
kár. 3. Hoppé : Daloljatok ; énekli a 
Székely Dalegyle .̂ 4. Üanepi beszéd. 
Tartja: Nagy Béla unitárius lelkész. 
5. Hegedűszóló: Kiss Elek a Székely 
Dalegylet karnagya, zongorán kiséri 
Szabó I!UÍ. 6. Rubinsteiu: Tarantella; 
zongorán előadja Szabó Ilus. 7. Szávay 
Gyula: .Zászlóavatásra" c. költemé-
nyét szavalja Ehrenverth Mária. 8. 
Schubert dalokat énekel Benedek Géza 
dr. 9. Fortaner: Mi volt nekera a sze-
relem. Énekli a Székely Dilegylet. 10. 
Váradi A. Patőfi  a Hortobágyon, meló 
dráma. Előadja Ajvász Andor, Zongo-
rán kiséri Lőrinczi Sára 11 Ivánka-
M&dách: Ki a végetleti űrt kimérted. 
Énekli a Segesvári Dilárdi. 

Belépő díj 15—50 ltu'g. Táncjel-
vény 20 ieu. Különös érdekességet 
kölcsönöz a jubiláris ünnepségnek a 
templomokba leendő felvonulás,  mely 
alkalommal a koszorús leányok magyar 
nemzeti viseletben fognak  megjelenni. 
Ez mindenesetre & segesvári hatósá 
gok konciliáns isegértéfiét  mutatja,, 
melyek az ünnepség rendezése elé a 
legcsekélyebb akadályt sem gördítették, 
sőt azt elősegítették. A széles körül-
tekintéssel összeállított íinaepség iránt 
városunkban is nagy.érdaklődés nyilvá-
nul meg és a jelekből ítélve a siker 
biztosítva lesz. 

A Magyar Párt központi (ko-
lozsvári) intézőbizottsága a mult hét 
végén népes gyűlést tartott, melyen 
több fontos  ügyet tárgyaltak meg. 
Grandpierre Emil dr. ügyvezető alel-
nök régóta beadott lemondását, érde-
mei elismerése mellett, sajnálattal 
vették tudomásul, s helyette Váradi 
Aurél dr. leíc az ügyvezető. Alaposan 
megtárgyalták a csiki választás, vala-
mint a magánoktatási törvényjavaslat 
ügyét B az ezek ellenében tett intéz-
kedéseket,. Foglalkoztak a csúcsai pak-
tum ujabban sokat bolygatott kérdésével 
is, egy szavazat ellenében, az össaes 
többi szavazattal kimondván, bogy a 
vezetőség a bánfibunyadi  tagozat köz-
zétételi kérelmének nem tesz eleget, 
mert egyfelél  a kölcsönős diszkréciót 
biztositó tartalom miatt nem tartja 
megengedhetőnek, másfelől  nem is ta-
lálja szükségesnek a publikálást. Ez-
után a tagozatok véleményének ismerte-
tése után, a bizottság kimondotta, hogy 
a kalotaszegi javaslatok közül az uj 
nagygyűlés összehívására és a bras-
sói gyűlésen történtek elintézésére vo-
natkozót nem teszi magáévá, azon-
ban Bárdos Péter javaslatára, a föld-
reformmal  érintett kisgazdák érdeké-
ben hozott harmadik határozatot, ki-
egészítve az udvarhelymegyei tagozat 
pótlásával, mint a pártprogrammnak 
megfelelőt,  illetve abból következőt 
é3 az eddigi akcióval összhangzásban 
levőt, magáévá teszi. A közigazgatási 
törvényről tett jelentés kapcsán kimon-
dotta a bizottság, bogy a községi vá-
lasztásokra összeállítandó névjegyzék 
ellenőrzésére és általában a választá-
sokra leendő szervezkedésre az összes 
tagozatokat felhívja. 



Az nj vasúti menetrend a 
segesvári-udvarhelyi vonalon: varo-
sunkból a vonat indul reggel 6 órakor, 
Koreszturon van 7 óra 20 perckor, Se-
gesvárra érkezik 8 óra 46 perekor; 
indul továbbá innen d. u. 15 óra 30 
perckor (3 óra 30 p.), Keresztúton 
van 17 órakor (5 óra) Segesvárra ér 
kezik 18 óra 5 p.-kor (6 óra 5 p ) Vi-
szont, Segesvárról indul reggel 5 óra 
57 perckor, Kereszturoa vaa 7-óra 19 
perckor, városunkba érkezik 8 óra 46 
perckor; Segesvárról indul még este 
19 óra 20 p. (7 óra 20 p.), Kereszt-
uron van 20 óra 39 p. (8 óra 39 p.), 
Udvarhelyre érkezik 22 óra 6 perckor 
Í10 óra 6 perc) 

A parlamenti ülésszakot a 
műit szombaton délelőtt királyi kéz-
irattal bezárták őszig, a mikorra a 
kormány, ugy látszik, még további 
erőteljes parlamenti akciót tervez. Igy 
a közbén visszavet, birhedt iskolai 
törvényjavaslatot, ia le akarja tárgyal-
táéi. R jméljük, hogy minél előbbi 
bukása megakadályozza sok erőszakos 
terve végrehajtásában. 

Florescu volt miniszter ide 
érkezesét várjás éppan most városunk-
bac. a mi állítólag, egy tervezett „li-
berális" bank megalapításával lenne 
összefüggésben.  Érdeldőd-jssel várjuk a 
fejleményeket. 

Jakab Miklós vármegyei szám-, 
vev/í, 52 éves korában, f.  hó 12-ikéa, 
Torjai, «zivszélhüdésben váratlanul 
meghalt. M nt idevaló előkelő c.alád 
fia,  vármegyéekben is általában ismere-
tes egyéniség volt, annál is iikább, 
mert évefeeu  át itt is működött, mint 
tisztviselő, s élénk részt vett it vár-
megye közéistébea. Rţgebb derék for 
gatója volt sz irói tollaak is. 

Évzáró ünnep. A helybeli r. kath. 
főgimnáziumban  az iskoiai évet junius 
25 én délelőtt hálaadó htenitisztelattel 
és évzáró üsuepp-sl fejezik,  be. A hála-
adó istentisztelet 9 órakor kezdődik, 
az évzáró ünnep pedig 11 órakor lesz 
aa intézet tornacsarnokában. Az év-
záró üonepre a szülőket, tanügybará-
tokat, az érduklődóket szivesea látják. 

A város elmaradt államse 
gélye ügyében a polgármester !eg-
ui.óbb miniszteri felhívás  folytán  Buka-
restben járt megbeszélésen. Er, alka-
lommal határozott Ígéretet kapott, hogy 
a közmunksügyi minisztérium részéra 
eogedélyezett 50 millió leus pólhitel 
bői valamely megfeielő  összegű sagélyt 
a város részére is utalványozni fognak. 

Dollár  — angol font,  — sweiczi 
franc,  — román leu készpénzét  ki-
helyezi budapesti  bérházakra  és 
magyarországi  nagybirtokokra  I. 
helyű  jelzálogbiztositássál  évi 32°!o 
kamat  mellett  Magyarország  bé 
kébeli  legtekintélyesebb,  tőke  legerő 
sebb és legmegbízhatóbb  bankja a 
Réth Bank Jelzálog-  Osztály  at Bu-
dapesten  VI.  Vilmos  császár ut 45. 

Alapítási  éve : 1906. 

A Jótékony Nőegyeaület 
elnöksége tisztelettel meghívja az 
egyesület összes régi és uj tagjait a 
f.  hó 25 éa (csütörtök) d. u. 5 órakor 
a ref.  koll. tanácskozó termében tar-
tandó közgyűlésre. E közgyűlésnek 
nagy fontosságú  tárgya lesz elhunyt 
nagynevű elnöklőjének, néhai Becsek 
A la dáménak, a helyét méltó utóddal 
betölteni. Tekintettel az ügy fontossá-
gára, melynek helyes megoldásával na-
gyon szoros összefüggésben  áll ennek 
a félszázados  jubileuma felé  közeledő 
jónevü egyesületnek további sikeres 
működése, a tagok nagyszámú megje-
lenése nagyon kivánatos. Külön sze-
mélyenkénti meghívásra ez alkalom-
mal se várjanak a tagok, hanem az 
egyesület felvirágoztatásáért  való szi-
ves munkálkodásuknak éppen az által 
adjanak kifejezést,  hogy e meghivás 
alapján teljes számban fognak  a köz-
gyűlésen megjelenni. Ugyancsak az 
elnökválasztás ügyében f.  hó 21 én 
(vasárnap) d. u. 5 órakor a ref.  koll. 
tanácskozó termében választmányi ülés 
is lesz, melyre a választmányi tagokat 
ez uton is meghívja az elnökség. 

A fegyverek  bejelentésének 
határidejét a belügyminiszter 28382 
sz. rendeletével ismét meghosszabbí-
totta, ezúttal augusztus 21-ikéig. 

Beretvás pasztilla a legmakacsabb fejfájást is elmulasztja 
Tanítói irdem elismerése. 

Lőrinczy Béla és Gaál Aron helybeli 
áll. elemi fiúiskolái  tanítóknak a kézi 
muika fcikeras  tanításáért, a közokta-
tásügyi miniazter 29555 számú randa-
letével elismerését és kdazöaatés nyil-
vánította. 

A fllharmónikus  társaság f 
hó 24 én, szerdán délután 6 órattor 
választmányi ülést tart, melyre ezután 
hívja meg a választmány tagjait. 

Dollár,  — angol font,  — sweiczi 
franc,  — román leu készpénzét 
magyar mezőgazdáknál,  a magyar 
gyáriparban és árukereskedelem-
ben heti  3I'Í-°I0  kamattál  gyümöl-
csözteti  Magyarország  békebeli  leg-
tekintélyesebb,  töke-legerősebb  és 
legmegbízhatóbb  bankja: a Róth 
Bank, Budapesten  Vilntos  császár -

ut 45. Alapítási  éve: 1906. 

Női kereskedelmi szaktan-
folyam  A brassói református  ket év-
folyamú  efli  kereskedelmi szaktanfo-
lyamra az előjegyzések a jövő tanévre 
megkezdődtek. A tanfolyam  I. - évfo 
lyamába felvétetnek  felekezeti  különb 
ség nőikül oly lányok, illetőleg nők, 
kik a polgári iskoia IV, osztályát el 
végezték, vagy a II. polgári osztály 
elvégzése utáa előrehaladottabb élet-
kor mellett felvételi  vizsgálatot tea?, 
nek. A szaktanfolyamon  a fő  iulyt az 
általános műveltség megszerzése mellett 
a megfelelő  szakképzettség elnyerésére, 
a román éa német nyelv mellett a 
könyvvitelre, kereskedelmi számtanra 
gyors- és gépírásra fektetik.  A tanfo-
lyamot elvégzők szükség esetén állást 
ayerhstneS: bankokban, takarékpénztá-
raknál, ssövetkezatekné', biztosító ;n~ 
tézeteknél, taagáa és közvállalatoknál, 
ipari éa kereskedelmi cégeknél, gyárak-
nál, gazdaságoknál, üzemekbea stb., 
mint tisztviselők, pénztárosok, gép- éa 
gyorsirók, levelezők, könyvelők. Vidéki 
növendékek leyeleira készséggel vála-
szol, valamint egyéb íráuyu felvilágo-
sítást nyújt, elhelyezésükben segédke-
zik az igazgatóság. (Kut u. 11. sz.) 

Öngyilkosság. Tegnap, páate-
ken délelőtt a katonai gyakorlótér 
melletti erdőben a katonák egy idősebb 
férfi  hullájára akadtak. Az -esetről 
tett jalentés folytán  Crăciua rendőr-
prefeciua  és Böhm dr. városi t. főor-
vos a hatóság képviseletében a hely-
színén megjelentek. Megállapították, 
bogy a hullasHadnagy Gergely 65 éves 
csere utcai lakos hullája, a ki-minden 
kétséget kizárólag önmaga vetett vé-
get életének. E célból előbb egy cipő 
zsinórt, majd a nadrágszíját kötötte 
a nyakára, ,mely utóbbival egy fára 
akasztotta fel  magát. Bár később sú-
lyánál fogva,  leszakadt a firól,  még 
sem maradt életben, mert már előbb 
megfojtódott.  Holttestét kiadták a csa-
ládnak eltemetéa végett. 

Ternavizsgai eredmények. A 
helybeli ref.  kollégium és a rom. kath.1 

főgimnázium  együttes tornaünnepélyé 
nek versenyeredményei: 100 m. sík-
futás  : I. oszt. 1. Juhász (kol) 2. Szá-
lasi (gimo.). II. oszt. 1. Kertész (g.) 
2."Baczó (k), III. oszt. 1. Sárközi (k.) 
2. Angyal («). IV. oszt. 1. Jancsó (3), 
2 Nagy D. (g). V. oszt. 1. Gáspár (k), 
2. Bólöní (k). VI. oszt. 1. Szigyárió 
(k), 2. Péter (k). VII. oszt. 1. Biró 
(g), 2. Császár (k). VIII. oszt. 1. Ung 
vári (g), 2. Schimmer (g). Magasugrás 
(5-ös csapatverseny) : I. a gimnázium 
csapata 11.90 ponttal, Ii. a kollégium 
11.85 ponttal; egyénileg : 1. Biró (g) 
160 cm., 2. Nagy, Schimmer 145 cm. 
Sulydobás (5 ös csapatverseny). 1. kol-
légium 11.13 ponttal, 2. a gimná?im 
10 43 ponttal egyénileg: 1. Jaacsó (k), 
9 08 cm., 2, Dronca (g) 9 00 cm., 3. 
Bölöni (k) 8.96 cm., 4. Györké (k) 
8.87 cm., 5. Gáspár (k) 8.83 cm., 6. 
Gáspás I. (k) 8 81 cm., 7. Bárok (k) 
8.72 cm., 8. Biró (g) 8.68 cm. Staféta-
futás  (osztályverseny) 1. kol. (II-VII.) 
2. gimn. (I VIII.) Magasugrás (I-IV.) 
I. oazt. 1. Juhász (k) 110 cm., 2. Nagy 
A. (k) 110 cm , II. oszt. 1. Baczó (k) 
110 cm., 2- Bokor (k) 110 cm. III. 

oszt. 1. Vajda (k) 125 cm., 2. Sárközi 
(k) 120 cm. IV. oszt. 1. Jancaó (?) 
125 cm., 2. Kolumbán (k) 120 cm. 
Geralyvetés (V VIII) 1. Nigy L. (k) 
39.40 m., 2. Császár (k) 35.60 m., 3, 
Gáspár A. (k) 33 40 m. Diszkoazdo 
bás (V-VIII.) 1. Biró (g) 27.63, 2. 
Gyárfás  (k) 27 50, 3. Jancsó ('*) 27 50. 
1500 m. síkfutás  (5 ös csapatverseny.) 
Felső osztályok: 1. Pünkösti (k), 2. 
Pdtkes (a) 3. Páter (k), alsó osztályok : 
1. Sárközi (k), 2. Lőrincz (k), 3. Ju 
hász (k) Föverseny (nynjtó-korlát). 1. 
Biró (a) 20 poat, 2. Bölöni B. (k) 
18 p., 3 Nagy L (k) 16 p., 4. Dronca 
(g) 14 p., 5. Gáspár A. (k) 13 p. 
Kühn (g) 13 p. — Footballverseny 
eredménye 0;0. 

Fajunk veszedelme cimaa P. 
Boros Fortuaát dr., a helybeli szent-
fareeerendi  zárda fiatal,  tudós szerze-
tes-tagja, kinek néhány érdekesen meg-
irt, magvaa cikkét időnkint mi is kö-
zöíhettüak, nagyon megszivelni való 
tartalommal füzetat  irt, mely csinos, 
népies formában  nemrég jelent meg-
„Fajunk veszedelme" — mlat időnként 
mi is kifejtettük  — szerinte is főkép-
pen : az alkoholizmus, melynek nagy 
aránya pusztításairól, s messze kiható 
szomorú következményeiről széleskörű 
tudással, és érdekes példák felsorakoz-
tatásával, s emellett fajáért  igazán 
aggódó lélekkel elmélkedik. Nagy voná-
sokban rámutat a kivezető ut lehető-
ségaire is, megjelölvén a nép vezetői-
nek e téren való teanivalóit. Ara a 
kis füzetsek  5 leu, s azt nem győzzük 
eléggé ajánlani mindenkinek, a ki ké-
pes e kérdés nagy jelentőségét igazáa 
megártani, s faja  érdekében cselekedni 
is. A kis mü, bár egy katholíkus vál-
lalat sorozatos füzetei  közt jelent meg, 
nem szo'gál semmi felekezeties  célt, 
szerzője tisztán az általános érdeket, 
mindenki érdekét tartotta szem előtt. 
Kapható: Soha Aladáraál. 

Dollár,  — angol font,  — sweiczi 
franc  és román leu átutalásokat 
kamatozó  folyószámlára  elfogad 
és azt évi 3S°h és 56°/o között 
gyümölcsözteti  Magyarország  bé-
kebeli  legtekintélyesebb,  tőke  legerő-
sebb és legmegbízhatóbb  bankja: a 
Róth Bank Budapesten,  Vilmos 
császár ut45 Alapítási  éve: 1906. 

Különös módon tüut el a ho-
moródalmási kőzaégi pénztárnok keze-
léséből mintegy 46 ezer leu községi 
pénz, melynek eltüuésérő! maga Né-
bel L^jos pénztárnok tett a csendőr-
ségnek feljelentést.  Előadása szerint f. 
hó 12 én, mikor ő délelőtt a mezőre 
ment, még megvolt a pénz egy fiókban, 
abol ő azt, Werthaim-szekrény hiányá 
ban, tartogatta. Ekkor vele együtt lakó 
auyja, bátyjának felesége,  s kisebbik 
testvére markdtak otthon, a nyári 
konyhában tartózkodván, honnan a 
kapuhoz ellátni uem lehet. Gyanúja 
szériát, a tolvajok ekkor iopózhattak 
a lakásba, vagy esetleg kéaőbb, mi-
kor ő még egyszeri hazamenetel és 
megebédelés utáa ismét eltávozott. 
M-kor ugyanis később délután egy 
adófizetővel  abba a szobába ment, a 
fiók  záratlanvolt s az öaszesjpénz hiány 
zott. Akadtak is holmi vénasszonyok, 
a kik éppen az előtt cigányokat lát 
takarra csavarogni. Mikor azoaban ő 
jelentést tévén: acígányokat a csenbírök-
kel üldözni kezdték, cigányokat seholsem 
találtak. A csendőrök aztán — alapos-
nak látszó gyanujuk lévén — magát 
a pénztárnokot tartóztatták le. A bíró-
ság pedig nagy körültekintéssel foly-
tatja a vizsgálatot a rejstélyes ügyben 
A károsultak egyelőre: Bárra Sándor 
községi jegyző és Szabó Sándor volt 
biró, kik Nébel péuztáraokká válasz 
tásakor érte anyagi jótállást vállaltak, 
8 a kárt kénytelenek voltak mo3t 
megtéríteni. 

x Figyelem! Személyautó fu-
varozást mindenféle  irányba és bármi-
lyen cagy túrákra elvállaluak. Érdek -
lődni lehet a Banzinraktánál. Telefon 
szám 35. 

KÖZGAZDASÁG. 
Csaknem két heti lehetetlen idő-

járás után két napig volt elfogadható 
meleg napunk s utána újra befelleg-
zett az ég B valahonnan előjött a met-
sző hideg szél, a mi a termények fej-
lődésére sehogy sem jó idéjárás. B 
mellett szinte misden eső eiőköszönője 
a Jég, vagy borsó. Vármegyénk több 
községének határát már végig verte a 
jég s mi még sem kapunk észhez. 
Alig van ember, ki átlátja a jégbizto-
sítás nagy jelentőségét s igy vajmi ke-
vés, ki biztosította terményét. Rá kell 
szoktatnuak maguakat arra, hogy a 
tüz- és jégbiztositási dijakat is éppen 
ugy be kell illesztenünk kiadásainkba, 
mint a kötelező közterhek viselését B 
akkor egy elkövetkezendő isten-verése 
nem lesz olyan elviselhetetlen. 

Sajnos, Ü  gondolatot népűnkbs 
bele kell nevelni, — s nincs, a ki bal« 
nevelje. Mintha mindenki irtóznék at-
tól a gondolattól, hogy leszálljon a 
nép közé, — s igyekezzék vezetni a 
népet, a mely tévelyeg. Pedig Isten 
bizony „elvesz a nyáj, a mely őriző 
nélkül maradt". A nyáj: a magyar 
föidtrivelő  osztály nálunk igazán árva, 
magára maradt és gondozó kezek nem 
Bimitnak végig verejtékes bomlokáu. A 
kiket illet, álljanak már magyar né-
pünk serege elé, — s vezessék a né-
pet a gazdasági megújhodás felé,  — 
mert csak hamis jelszó az, hogy nem 
lehet népünket vezetni. Lehet, — caak 
addig, inig vezetésre alkalmas lesz, so-
kat kell vesződni vele s ez a vesződés 
az, a melytől megretten mindenki. 

Az udvarhelyi urnapí vásár, megint 
nem ütött be. Mintha a gazdák is 
is érezték volna, hogy amúgy is hiába 
való, nem is nagyon jöttek allataikkal 
a vásárra. Az árak tartottak voltak, 
de parBze, lehetett sokat kérni az álla-
tokért, — a mikor alig volt vevő. A 
borjas tehenekkel és apróbb tinó-bi-
nókkal még voit valami forgalom.  A 
kirakó vásárt alig lehetett felismerni, 
mivel sem volt jobb egy közepes heti 
vásárnál, — legiakább a mézes kalá-
csos satrosok és a ciareazayáa azekerak 
tulajdonosai örvendettek nagyobb láto-
gatottságnak. 

Piaoi árak: buza 235—240, rozs 
190 -200, árpa 140 -145, zab 76 -80, 
tengeri 94—95 leu vékánkéat, V.—ó. 

iüadó: a Kőayvuyomtía Béizvénytirsas»̂  
Qdotbeiu (Síókeiyudvwhely) 

Hyi l t t é r , 
K rovat közleményeiért a szerkeszti nem villat 

felelősséget. 

Válasz „Nagyváradi" urnák. 
Nagyon megcsíphette kegyedet a légy, 

Nagyváradi uram, hogy a bicsérdista tanok 
terjedéséből a temetkezési vállalatok kapuinak 
bezárására gondolt nagy hirtelen, sőt mi több, 
jóakaratnlag fel  is hivja erre a figyelmemet, 
véleményemet kérve. Nos hát, kedves Nagy-
váradi névtelen, ime itt a véleményem. Kérem, 
olvass a bicsérdista áhítattal. 

Végtelenül megható az ön altruista gon-
dolkodásmódja. Méltó bármelyik hírneves futu-
rista piktor ecsetjére, már osak azért is, hogy 
hathatósabb védekezést találjon az átszellemü-
lések ellen, melyek az ön temetkezési üzletme-
netéi ugy látszik, alaposan megcsappantották. 
Látja, nekem minden bicsérdizmus ellenére 
kifogástalan  az üzletmenetem, aminek azonban 
az a magyarázata, hogy pontos, olcsó, szolid 
s az üzleti tisztességet szem előtt tartó aközön-
séget illető kiszolgáláeom. Ezt nem én mondom : 
ezt vevő közönségem állítja. Ezért, bármen-
nyire is terjedjen a bicsérdizmus, üzletemet nem 
féltem  a kapuzárástól. Féltse az, akit e tanok 
kétségbe ejtettek. 

Ez az én véleményem s ezt megtoldom 
azzal a jó tanáccsal, hogy máskor no burko-
lózzék a névtelenség homályába, ne vegyen 
nagyváradi képes lapot, ne Írassa meg gyön-
géd női kacsokkal s ne utazékz Nagyváradra, 
mert mindez igen költséges passziót jeleni ön-
nek, hanem ezek helyett fáradjon  el *az üzle-
tembe, ha már mindenképpen a véleményemet 
óhajtja hallani, hiszen idevalósi volna ön, ked-
ves nagyváradi névtelen s nem Nagyváradra, 
ahol engem nem'is ismernek s én sem ismerek 
senkit. Ha nem 'igy volna, nem biggyesztette 
volna nevem elé a Vas előnevet, melyet én 
sohasem használtam, de amelynek létezéséről 
csakis itteni szükebbkérü ismerőseim és jóaka-
róim tudnak. Ugy bizony, kedves névtelen kol-
léga, hogy a kakas csípné meg magát! 

Csató Imre 

ftz ország bármely rfczftt Vállalói; szenUlyszállitást antífat: ifj. Şirţfezy Albert, - m 
Teljesen, -uj családi jégszekrény eladó. 



Férfi  szövetek, bélések, kész kabátok, esőköpenyek, férfi  ruha-
vásznak és szőttesek, ingzefirek,  nyakkendők, harisnyák, 
sapkák, övek, sifonok  legmegbízhatóbban beszerezhetők: 

LÓUL Rb cégnél. Bul. Regele Ferdinánd (volt Kossuth-utca) 25. 

Na. 426—1925. 

Publicaţiune. 
8ă aduca la cuncştinta celor in-

teris<iţi ia b*za ordmuiui No. 2227-
lí/VI 925 ai Directiunei VII a de Po 
duri şi şosele şi ord. No. 19455/925 
al Direeţiunei Generală de Poduri şi 
Şosele Bucurfşîi,  ră Ssrvîciul de po-
duri şi şo*e!e OJoriieJu, va ţinea lici 
tsţia ia ziua, de 23 Iunio a. c. ia io 
ca'ul serviciului la orela 11 a. m. 
pentru vindaroa iarbei 'de pe toate şo 
selala naţionale şi judeţene diu jude-
ţul Olorheiu. 

Licitaţia se va ţine cu preţul de-
strigare separat pe fiecare  secior. 

Ofereatul  e obligat a depune ga 
raoţia de 4 după sumă preliminata in 
cou«p?ct, conspect ş : condiţiuaile se 
va, poala vedea la serviciul in orale 
cficioase  9—12 a. m. 

Du. ă aprobarea rezultatului lici-
taţ'fei  făcu'ă  cumpărată sa predeau 
autepr&noruîui spro supraveghere şi 
maaipuisţss de roşi aprn câni ante-
prenorul e obligat a complecta garaa 
ţia depusa ia suma coispiecta preţu 
lui da cumpărare. 
^ Odorheiu la 15 Iunie 1925. 

gTŞeful  serviciului: 
f  Sípos Gnnea 

ing. şef.  Secretar. 

Bul. Reg. Ferdinánd No. 78. 
Nagyvárosi gyakorlat. Villanyvibrációs 
arcmassage Szeplő, májfolt,  vörös orr 
kezelés. Szépségápolás, ránckisimitás, 
mittesser-, arcbőrhámlasztás. Hajszálak 

végleges kiirtása. Hajfestés  stb. 

táperős rédszer rendes használatával — ott 
• „„ i " L L ' sertésvész, marháknál szájfájás, 

n m c s I O Ö Ö C juhoknál májmétely! 
E táperős védszerek kaphatók winden közeégben, a kereskedésben és 6zövet-

Uezetné1 '/* kilós doboz utasítással 20 len. 
Kereskedőknek 20 dobozt 300 L. előre bekftídéseel,  vagy S20 L. utánvéttel bér-
mentve kii d Románia főbizományosa  Soóg és Társa Tg,-mure» Marosvásárhely 

Kiss Eri ő-utca 2. 

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

háló- é s ebédlő-
a garnitúrák s 

vásárolhatók. Plüs ebédlő dívá-
nyok 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. 

E vedszerek Udvarhelyt kaphatók Láday és Szabó cégnél 

Beton kútgyüruk 
és esőviztartók 

HINLEDER - Bethlenfalva. 

Románia és az utódállamok legnagyobb 
és legjobban elterjeszt et̂  illusztrált 

~ élclapja. n 
Minden ujságárusitónál kapható! 

Mosó delinek . . . 40 
Sima, szines mosó 

kreppek . . 7 40—45 
Kélengye-vásznak . 36—40 
írisz vászon . . . 56 

Azonna! ** 
Aure! Vlascu (Temető-

utca 11. szám alatt eladó. Értekez-
hetni ugyanott a tulajdonossal. 

Naponta friss  tea-vaj, 
emeathali ssjt, olasz permezáa, tr a 
pista, eidami sajt, szárdinia, zöldborsó, 
bab, tölteni való paprika, szalámi, 
tortalap, csokoládéküiönlsgességek. Min-

denféle  fűszeráruk  kaphatók : 

Hirsch Ignácz, 
csemege kereskedésében. 

Eiadó: a i e K e x e v í z : 300 " 
négyszögöl területtel, esetleg bérbe adó; 
továbbá a kolleg'umkerten alul lévő 
sóeréten, a vasút és a Küküllő között, 
eladó rét, területe 1 hold 319 négy-
szögöl. Érdeklődői lehet a „Székely 

Közélel" kiadóhivatalában. 

Eladó Odorheiun a Str Priccipeea 
Ileaea (Eötvös-ufca)  10. ezám alatti 

xelken levő 3 é* 4 szobás lakóház ked 
vező fizetési  feltételek  mellett. Egyik 
lakás sz ősz folyamán  beköltözhető 
lenne. Dr. Gönczy Gábor ügyvéd Odor-
heiu— Széktíiy udvarhely. 

Nagy választék férfi  és női szövetekben 

Gummi kabát 800 leu. Eladó a Str. M. Viteazul (Király u.) 
13 szám alatt egy szétszedhető, 

cseréppel fedett  9 m2 területü, cserefa 
fiíegória. 

Mélyen leszállított árak 
Szenkovits J. utóda f

Tudatni kívánom a nagyérdemű virágked-
velő és pártoló közönséggel, hogy kerté-

szetemet a szent Ferenezrendiek kertjéből 
májas Sl-ikéiől áthelyeztem Strada Caz a Yoda 
(v. Wesselényi-utcába), a vasúti megállóhelyen 
tnl a második utcában jobbra. 

f Egyúttal kérem nagybecsű vevőimet a 
jövőben is pártfogásban  részesíteni, amiért 
előre is köszönettel vagyok: 

K u d n - y á k : P é t e r , 
kereskedő-kertész Odorhoiu. 

cégnél 
noi és férfi  divatcikkekben. 

Gazda uram! Ne várja meg, mig állatai ét-
vágytalanok, betegek lesznek, 

' m e r t â § l a t a l t nemcsak mentesítheti 
sertésvésztől! márnáját szájfájástól,  lépfenétől, 

juhait májmételytől, 
de elősegíti ezek erős fejlődését és 

gyors hizását 
a Dávid Elemér főállatorvos  törvényesen védett 

Szenzációs olcsó árak 
Hirsch Rudolf 

divatáru-Üzletében. 

Kertiszet-íthtlyezí;. 


