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Csaba-vitézek.. 
írva van, hogy a nagy király gyá-

szos végzete után a aaegtaaradt hun 
népet ezer elten szorongatta s tsár-már 
összeroppant, a tnikor vakiíó fényben, 
szikrázó szablyák zajának közepett se-
rege élén megjelent Cáaba királyfi. 
Megjelenésük bátorságot öntött a 
csüggedőkbe, a meglankadt kerok újra 
acélosak lettek, — s futott  RZ ellen 
a győzedelmes hun sereg előtt. 

Bég volt, — ffiocda  volt, — egy 
töredék a népek mondavilágából. De 
tény az, hogy valahányszor a remény-
telenség sötét ködfátyola  borult nem-
zetünk életére, — a mikor már-már 
ott állottunk a nyitott sir szájánál, a 
mely egy földre  tiport népet volt hi-
vatva magába fogadni,  — mindannyi-
szor megjelent Csaba királyfi  az ö túl-
világi serege élén, a sir összeomlott, 
— s tovább élt a nemzet. — 

A harci zaj elült, ma béke van — 
csak a lelkeknek nincs meg a békéje, 
csak a lelkeket feküdte  meg az aggo-
dalom, a jövőtől való félelem,  — a ha-
talmi vágy, a mindeneken való ural-
kodási ösztön. — 

' Béke van, csak a lelkeknek nincs 
meg a békéje. 

A mikor a csikmegyei székelység-
nek a gazdasági kamarai választások-
nál való magatartásáról, s ennek di-
cséretéről olvasunk, — önkénytelenül 
eszünkbe jutnak a halhatatlan Petőfi 
szavai: „Csak nem fajult  el még a 
székely vér". . . 

Mi innen a Hargita túlsó oldalá-
ról küldjük, bár kissé szégyenkezve, 
s szemlesütve, testvéri üdvözletünket 
s egy szebb jövő reményében erős hit-
tel kiáltunk felétek:  „Üdv nektek test 
vérek . . . mi is akarunk méltók lenni 
hozzátok, követni akarunk, — egyes 
akarunk lenni veletek". 

Mi is akartunk, — küzdöttünk, 
reménykedtünk és elbuktunk, de ez a 
bukás nem az egész udvsrhelymegyei 
székelység bukása volt, — ez a bu-
kás csak a vakoknak, a gyáváknak és 
önbaszonleBŐknek volt a bukása. Küz-
döttünk és lelkesedtünk, reméltünk és 
elbuktunk, de ez a bukás vértezte föl 
lelkünket a közel jövő nagyobb küz-
delmeire, a mikor, mint ti, mi is győz-
ni fogunk. 

Ma a tudatlanok és a gyávák dön-
tötték el sorsunkat, azok, a kik feled-
ték a sok-sok szenvedést, lené 
zést, megaláztatást. 

A jók és nemesek bátoritó hangja, 
a tenni készek százainak-ezreinek lel-
kesedése nem volt elég intő jel Srra, 
bogy a mesterségesen belejük szugge-
rált. csalfa  hangot meg nem hallva, 
csak székely lelkismeretük sugallatára 
hallgassanak. 

Ke Ítéljetek el minket, csiki test-
vérek. Bár a szégyen pirja ég arcun-
kon, hogy, önhibánkon kivül bár, ve-
reséget szenvedtünk, de Isten a ta-
nunk, hogy e vereségért a Küküllő, a 
két Homoród, Gagy és Nyikó vizqi 
mentén huzédó völgyek népét gáncs 
általában nem érheti. Gyávák és meg-
alkuvók mindig voltak közöttünk, — 
a a hatalom ezekre épített, — célt 
ért; de csak ezegyszer ért célt. Mi 
ezeknek a lelkébe is bele fogjuk  lopni 
a fajszeretet  és összetartozás erős ér-
zését, — s jöhet aztán a hatalom az 
6 csábító szavával, suhogó vesszejé-
vel, — minket sem fognak  a poklok 
kapui Bem megingatni. 

A csatasor megingott, de a sötét 

reménytelenségben előtörtetek, Csaba 
királyfi  uj vitézei, csiki székelyek 1 Lel-
künk egész melegével ölelünk keblünk 

re, azzal a szent elhatározással, hogy 
méltók leszünk hozzátok: 
ket ugy segélyen" 

„Isten nun-
— o 

Díjnyertes a Székely Dalegylet. 
A marosvásárhelyi dalosversenyek lefelyása.  — Dalegyletünk szép sikere 
* és itthoni fogadtatása. 

Lélekemelő ünnepségként zajlott 
le a romániai magyar dalárdák orszá-
gos verspnye Marosvásárhelyen f.  hó 
6, 7 és 8 ik napjain. Mintegy ezer-
kétszáz dalos zarándokolt virágos zász-
lók alatt, jelvényesen a verseny szín 
helyére, 'győzelemre, — dalával a ba-
bérért. Vasárnap, 6 án, a központi 
igazgatóság ülése és a rendkívüli köz-
gyűlés nyitotta meg a verseny sorrend-
jét. Közben délután 1 órakor a dalár-
dák ünnepélyesen bevonultak a hatóság 
által felállított  diszkapuk alatt, impo-
záns fogadtatás  után, a főtérre,  honnan 
szállásaikra tértek. Este 9 órakor 
kedélyes ismerkedési estély hozta össze 
a dalostestvéreket a Torna kertbe. 

A verseny döstő napja 7-ike, hétfő 
volt, melyen a benevezett 31 dalárdának 
kellett tanújelét adnia felkészültségének 
Már a kora reggeli órákban lehetett 
hallani a ref.  kollégiumban, a kath. 
gimnáziumban és a ref.  leányiskolában 
elhelyezett dalárdák próbáit és tapasz-
talni a rejtett izgatottságot. Mig a 
próbák tartottak, a közönség hatalmas 
tömegben özönlött a Kultúrpalotához 
és töltötte meg zsúfolásig  annak gyö-
nyörű nagy termét. Reggel pont 9 
órakor megszólaltak a jelzőcsengők és 
kigyúltak a hatalmas csillárok lám-
pái jelezve a verseny kezdetét. Az öt 
tagból álló zsűri a Bzinpaddal szembeni 
páholyban helyezkedett el és szemlélte 
szigorú tekintettel a verseny-darabok 
partitúráit. 

A versenyt a férfi  karnak III. b) 
csoportja vezette be, melyre 4 dalárda 
nevezett be, utánuk a III. ») csoport 
következett. A férfi  karok II. csoport, 
iába 13 dalárda nevezett be, köztük a 
Székely Dalegylet, is, mely a sorsolási 
eredmény szerint 6 ik volt e csoport 
sorrendjében. 

A dési, kolozsvári (Egység), gyér-
gyószentmiklósi, sepsiszentgyörgyi és 
csíkszeredai dalárdák után a Székely 
Dalegylet lépett ki a verseny porond-
jára, a közönség lelkes éljenzése és 
tapsvihara közt, fegyelmezett  sorrend-
ben, egyforma  ruhában. A kar felállása 
után lelkes óváció mellett lépett Kiss 
Elek karnagy az emelvényre és diri-
gálfa  végig kifogástalanul  a kötött 
darabot. Áz előadás tisztasága, az ének 
finomsága  és a vezetés precízsége mel-
lett a közönség kiváló tetszésnyilvá-
nítása is már ekkor sejttette a sikert. 
E cfoport  összes dalárdái közül a C»ik-
szeredai Dal- és Zeneegyesület került 
ki első a., majd a temesvári Gloria 
Dalegylet 2 a., a nagyváradi Acálhang 1 
b. és a Székely Dalegylet 2 b. ered-
ménnyel. Harmadik eredménnyel a 
sepsiszentgyörgyi, nagykárolyi és nagy-
enyedi dalárdák tűntek ki, mig a töb-
biek elismerő oklevélben részesültek. 
Az I. csoportban a Brassói Magyar 
Dalárda, a temesvári (Temesvári Dal-
kör), a tordai dalárdák, a kolozsvári 
Törekvés éB kolozsvári Iparosegylet 
dalárdája vettek részt, melyek közül a 
Brassói Magyar Dalárda és a Temes-
vári Dalkör került ki első díjnyertes-
ként. A vegyes karok I. csoportjában 
a csíkszeredai dalárda, a II. csoport-
ban a Nagyenyedi Templomi Vegyes-
kar vitte el a pálmát. 

Délután a Bzabadon választott 
versenydarabokat énekelték a dalárdák. 

Köztük a Székely Dalegylet a „Magyar 
nyelv" előadásával valóságos extázisba 
hozta a közönséget, meiy percekig 
éljenezte dalárdánkat. Biztos siker 
reményében térhetett szállására a 
dalegylet, hogy várja a holnap ered-
ményét. 

Az eredmény kihirdetése a kedd 
délelőtti díszközgyűlésen történt msg, 
melyet a Dalosszövetség szimpatikus 
és nagytehetségű elnöke: Iaczédy 
Joksman Ödön dr. nyitott meg, nagy 
hatást keltő, száreyaló beszéddel. E 
fényes  ünnepség keretében leplezték le 
Metz Albert kiváló zeneszerző arcké-
pét is, kinek darabját énekelték, mint 
kötött 'versenydarabot a II. csoport 
dalárdái é3 aki 3 héttel szerzeményé-
nek ünneplése előtt hunyt el Vásár-
helyen. 

Az eredmény kihirdetése alkalmá-
val az izgalom és érdeklődés tetőfokát 
érte el. Az elnökség besszu asztalán 
csillogó nyereménytárgyak általánoB 
vetélkedés tárgyai voltak a dalosok 
közt. Legnehezebb helyzetben a zsűri 
volt, mely hosszas vita után tudott 
megközelítő igazsággal ítélni, mert a 
versenyző dalárdák alapos felkészült-
séggel rendelkeztek. Sok körülmény 
szólott amellett, hogy pl. gyengébb 
dalárdákat kellett eleő dijjal kitüntetni. 
A darab előadása mellett honorálni 
kellett némelyik dalárdának óriási 
áldozatkészségét, fiatal  korához mért 
versenyképességét stb. 

A méreteiben hatalma* és országra 
szóló dalversenyt 8-án este 7 és 9 
órakor díszhangverseny zárta be, melyeit 
nevesebb zenészeink mutatták be nagy 
tehetségüket. A fárasztóan  szép útról 
szép eredménnyel tért haza Székely 
Dalegyletüsk, megmutatva, hogy vá-
rosunk közönségének erkölesi és anyagi 
támogatására mindenkor méltó volt és 
lesz. Nyelvét dalában ápolja és mű-
veli, B ezért kész a legnagyobb áldo-
zatra is. Az eredmény annál szebb és 
jelentősebb, mert iparőselemből álló 
testülete szellemileg is kulturközös-
ségbe tud olvadni az országos szövet-
ségben és fárasztó  napi munkáját, 
önművelődése mellett, közös kincsünk 
fejlesztés'*  és diadalra vitele érdekében 
a taláü még fárasztóbb  próbákra já-
rással kész felcserélni.  Zászlóját ez 
alkalommal is diadalmámorban bon-
totta ki Vásárhelyen, székely mivoltá-
nak öntudatában bizakodva. Mentől 
mélyebbről, a szivből fakad  a dal, an-
nál szebb és annál értékesebb, de an-
nak szolgálatában állni a legBzebb és 
legértékesebb feladst.  Ezt az értéket 
ismerte el dalosainkban a versenyre 
összejött nagy közönség orkánszerü 
ovációja és a zsűri megjegyzése, mely 
szerint, legszebben P, Székely Dalegylet 
adta elő a veraenydarabot. A jutalom-
díj csak fokozni  fogja  — amint fokoz-
nia is kell — dalegyletünk ambí-
cióját további működéséhez és ered-
ményeihez. 

Most talán közönségünk is osztat-
lanabb támogatásban fogja  részesíteni 
dalárdánkat, mint eddig, mint más 
városokban is, hol azok valóságos dédel-
getettjei a lakosságnak. Hiszen mikor 
a Székely Dalegylet annyi város da-
lárdájával szemben dijat nyert, ezzel 
nemcsak önmagát tüntette ki, hanem 

a városnak is dicsőséget Bzerzett. Egy-
ben megmutatta azt is, hogy méltó a 
székely névhez, de mutassa meg azt 
is, jeligéje szerint, hogy mig a szive 
dobog, sddig zászlója fannlobog. 

A Székely Dalegylet ezúttal is 
hálás köszönetet mond védnökei: Se-
be8Í Jáeos dr., Szöliősi Ödön dr. és 
Becsek Aladár uraknak, kik szívesek 
voltak a védnöki tisztséget vállalni és 
a versenyen személyes megjelenésükkel 
a dalegylet megjelenésének féayét 
emelni. Legyen védnökségük záloga 
a verseny jutalma. 

* 

Dalosaink a marosvásárhelyi ver-
senyről f.  hó 9-én, szerdán az esti 
vonattal érkeztek meg; fogadásukra 
megjelentek a külömbözö ipartestüle-
tek a testületi zászlókkal, lámpionok-
kal, de megjelent raţţuk kivül városunk 
apraja-nagyja is, hogy dalosaink örö-
mében mindannyian osztozzanak, s 
szeretetteljes, ünnepélyes fogadással 
őket további kitartásra és szorgalmas 
munkára serkentsék. A nagyszámban 
megjelent közönség lelkes ovációja és 
tapsa mellett sorakoztak dalosaink 
zászlójuk alatt. Elsőnek Körtvélyfáy 
József  polgármester-helyettes üdvözölte 
a nyertes dalosokat, a meleg szavak-
ban köszönte meg nekik, hogy anyagi 
akadályokat leküzdve, városunknak 
dicsőséget, becsületet szereztek. 

Voszka István dr. a Filharmonikus 
Társaság nevében köszönti a dalegylet 
lelkes tagjait, s arra inti őket, hogy 
ha az eddigi dicsőséges uton tovább 
kivánnak haladni, szenteljenek időt a 
hangjegy-ismeret alapelemeinek elsajá-
títására, mi biztosabbá teszi az ered-
ményt is. Nagy Lajos dr., az Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület és a székelység 

nevében lelkes és szivből jött szavak-
ban ad kifejezést  a siker feletti  örö-
mének, s összetartásra, kitartó munkál-
kodásra buzdítja dalosainkat, hogy 
zászlójukat ujabb diadalokra vihessék. 
Rájk József  a vároa polgársága nevé-
ben köszönti a Székely Dalegyletet, 
mint oly polgári testületet, meiy ország-
világnak bebizonyította, hogy „nem 
fajult  el még a székely vér." Kiss 
István a Hargita Testedző Egyesület 
nevében mosdott üdvözletet. 

Benedek Géza dr., a dalegylet 
ügyvezető elnöke, kezében a diadal-
jelvénnyel, a nyert ezüst serleggel, 
meghatott hangon köszönte meg a 
szónokoknak a szeretetteljes üdvözlé-
seket, biztosítva ugy a szépszámban 
jelenlévő közönséget, mint az egylet 
örömében résztvevő szónokokat, hogy 
a Székely Dalegylet minden egyes 
tagja el van határozva, hogy erős 
akarattal, kitartással éB komoly mun-
kával megtartsa azt a nívót, amit 
dicső múltja és tradíciója jelenlegi 
tagjaitól elvár. 

Tudtunkkal a Székely Dategylet 
éppen a folyó  évben ünnepli fennállá-
sának félszázados  évfordulóját,  s va-
lóban felemelő  és a dicső mult igazi 
megbecsülésére vall dalosainknak 
éppsn az ötvenedik esztendőben kifej-
tett erős munkája, mely a Székely 
Dalegylet zászlóját a jubiláris évben a 
fiumeihez  hasonló diadalhoz juttatta. 
Mi is szivből gratulálunk dalosaink-
nak a íéifias,  kitartó munka eredmé-
nyéhez, B kiváiijuk, hogy a jövő valő-
Bitsa meg a magyar dalkultura fejlesz-
tésére irányuló nemes törekvésüket. 

A kolozsvári méhészki&llitás 
szép sikert hozott neháov vármegyénk 
beli méhésznek is. Lakatos Tivadar 
városi adóhivatali pénztárnok és Fülei 
Lajos szentegyházasfalvi  lakos arany-
érmet nyertek. 



Noi szervezeteink. 
Cantacuzino  asszony a román nők 

nemzeti tanácsának nevében nyilt Üze-
netben felhivta  a népkisebbségek nő-
egyesületeit, hogy velők együtt ott, 
ahol a kisebbségeknek inkább megfe-
lel, ez évi október hó végén jöjjenek 
össze s őket teljes mértékben világo-
sítsák fel  azokról az elégedetlenségek-
ről, amelyek gyermekeik védelmére 
vonatkoznak és a nevelési s iskola-
ügyi kérdéseiket illetik. 

Ez a felhivás  tartalma. S erről 
megállapítható, hogy nemcsak elBŐ 
megnyilatkozása a figyelemnek  a több-
ség részéről irántunk uj helyzetünkben 
hét esztendő után, hanem egyúttal 
oly nímes, oly finom  és meleg, ami 
csakis fenkölt  gyöngéd női Bzivekből 
jöhet. Ez nemcsak jól esik mindnyá-
junknak, hanem hálára is indít és 
semmi kétség aziránt, hogy illő figye-
lemmel is fog  találkozni. 

Azt a nagy és napról-napra foko-
zódó keserűséget, ami lelkűiket évek 
óta gyötri, azt a panaszt, aminek 
hangja az országon kívülre is elhallat-
szott, ugyan itthon is meghallhatták, 
mert lehetetlen volt meg nem hallani, 
de nem értették meg, mert nem akar-
ták megérteni, mert hiszen nyomni is 
akarnak és keseríteni is, amit napon-
ként kell tapasztalnunk, ezt a panaszt 
meghallották, ezt a keaeredettségét a 
gyermekeikben vérünket, fajunkat  védő-
szülőknek megértették a román anyák 
és megkisérlik azon segíteni. 

Vájjon léssé a román kormányzó 
férfiúkban  érzék a román nőket meg-
érteni ?! A magyar anyák a mult évben 
egyenesen a királyné O Felségéhez 
folyamodtak  volt több ezeren aláírt 
memorandumban, hogy ország-világ-
szerte ismert befolyásával  a kormánynál 
szeliditőleg lenne kegyes hatni gyer-
mekeink nevelése érdekében, de az 
eredményről nem jött nyilvánosságra 
semmi. 

Mindegy. De a román nők ez ak-
ciójukkal minket úgyis hálára köte-
leztek és ennek emlékét a kormány-
zásnak semmiféle  ridegsége sem lesz 
képes lelkünkből kiölni; ennek hatása, 
ha a messzi jövőben is, de mégis ki-
maradhatatlan, ami csakis áldásos le-
het, mert a nemes asszonyi szivekből 
csakis áldás sarjadhat. Tehát készül-
jenek asszonyaink a meghívásra. Van — 
sajnos, bőven van, amit mondjanak. 

Magából a felhívásból  sok min-
dent tudunk meg és tanulhatunk. 

Mindenekelőtt megtudjuk, hogy 
van nemzetközi nőtanács, aminek ro-
mán nőtagjai is vannak. Tőlünk van-e 
valaki tagja? Hiszen azt sem tudtuk, 
hogy van-e ilyen tanács. 

Megtudjuk a felhivásból,  hogy a 
román nőknek nemzettanácsuk van. 
Nálunk van-e ilyen ? 

Nem tagadhatjuk, női egyesü-
letünk va» elég. De ezek állanak-e 
egymással valami szervezettségben ? A 
szociális missziótársulat helyi fiókjai  a 
központtal szervi összeköttetésben álla-
nak. De például a női egyesületeknek 
vane egymással valami szervi kap-
csuk? 

És ezek a helyi szervezetek is 
hogy néznek ki? Tag van meglehető-
sen mindenütt. De minő nehezen lehet 
kapni vezetőt? 

A dolog természete, hogy veze-
tésre alkalmas erők nem Bzoktak túl-
tengő bőségben lenni sehol. De ha 
mégis sikerül ilyet találni, minő ne-
hezen lehet a vezetésre rábírni I 

Azok közé tartozom, akik még 
mindig ugy gondolkoznak, hogy az 
asszonynak otthon a dolga házában, 
családjában. De nem vagyok annyira 
elfogult  vaskalapos, hogy ne vegyem 
észre, ne lássam az élet követelmé-
nyeit, hogy a nőnek is Van társa-
dalmi élete és abban kötelezettsége, 
amiből ki nem vonhatja magát. Nem 
a zsurokat értem, hanem a köztársa-
dalmi életet. Ebben ugyan minden-
kinek helye és része van, de veze-
tésre mégsem mindenki alkalmas. Egy 
bizonyos képzettség és vagyoni álla-
pot is kell hozzá. De akinek ez meg-
van, annak éreznie kell kötelességét 
is, és az alul annál kevésbé vonhatja 
ki magát, ha a bizalom feléje  fordul, 
mert a vagyoni állapot képessé teszi 
őt arra, hogy házi teendőinek egy ré-
szére segítőt fogadjon  maga mellé. 

Ilyen minőségű asszonyok minden 
községben vannak a község viszonyai-
hoz képest és azok a közönség réBzéről 
illő figyelemben,  elismerésben, tiszte-
letben, tekintélyben is állnak. Nagy 
közönBég között többen lehetnek. Vá-
roson, ahol intelligens, vagyonos pol-
gárság, nagyszámú tisztviselői kar van, 
még többen vannak, akik között az 
iskolázottság is nagyobb, mint a vidé-
ken. Minő sajnálatos és szégyenletes 
dolog lenne, ha ebben a közönségben 
a közügy nem találná meg azokat, 
akikre szüksége van, mert a hivatottak 
vonakodnak, vagy pedig — Uram 
bocăâ 1 — mert talán a férjük  egye-
nesen eltiltja. Hát iszen olyat nem is 
állit a közönség a maga élére, akit 
eltiltani a férjnek  oka van, de mégis 
akit a közönség megtisztel, abban 
érezze magát a férj  is megtisztelve, s 
ha nem érzi, annak a férjnek  érzéke 
a ambíciója nem irigylésre méltó. 

* 

Ugy vélem, hogy ezen általános 
elvont fejtegetés  minket a mi ittho-
nunkban nem érint, habár mi is vár-
hatnánk közügyeink iránt a tapasz-
taltnál valamivel élénkebb érdeklődést. 

Az azonban határozottan sajnála-
tos és ezégyenletes lenne, ha a román 
nők felhívásának  nem tudnánk méltó 
módon eleget tenni éppen azért, mert 
nem lenne, aki. 

Pál István ueaáter. 

Szélhámosságok 
messzekiterjedő Borozatát nyomozza 
városunk rendőrsége, mely már azok 
sokoldalú, világot járt elkövetőjét fog-
házában is őrizteti. Steinmetz Éliás 
49 éves, bakaresti lakos néhány héttel 
ezelőtt városunkban több kereskedő-
nek ajánlott feltűnő  olcsó áron finom 
harisnyákat és máB kötött árukat, me-
lyekre több megrendelést is kapott. 
Ezekre, persze, előleget is vett fel, 
2000—3000 leus összegekben. Miután 
azonban az árut nem szállította, a 
kereskedők gyanakodni kezdtek, s in-
formációkat  is kértek. Ezek Steinmetz 
úrra kedvezőtlenek lévén, jelentést 
tettek a rendőrségen, s Crăciun pre-
fectus  nyomozása a gyanút megerősí-
tette. Kitűnt, hogy Bukarestben, azon 
& helyen, a hol Steinmetz állítása sze-
rint, neki üzlete van, semmiféle  üzlet-
helyiség nincs, ellenben más haBonló 
üzelmek miatt ellene a bukaresti rend-
őrség is körözést adott ki. A rendőr-
prefcctus  köröző megkeresésére aztán 
Steinmetzet a szilágysomlyói rendőrség 
letartóztatta és onnan városunkba szál-
lították. 

A nyomozást nagy körültekintés-
sel vezető Crăciun prefectus  szerint, a 
Steinmetz ur által mindenfelé  össze-
csalt pénzek összege megközelitheti a 
600.000 leut. Érdekes megemlíteni, 
hogy a biztos fellépésű  ember jól-
rosszul több nyelvejt beszél, útlevele 
szarint „üzleti utón" megfordult  Ang-
lia, Belgium, Franciaország, Svájc, 
Németország, Hollandia, Jugoszlávia 
és Bulgária több nagy városában. 

Szinház. 
Bemutatkozó hete volt városunkban 

az ide most először bevonult és újjá-
szervezett Gáspár-féle  színtársulatnak. 
A társulat egy-két eddig is ismert s 
több ismeretlen tagja közül néhány 
rutinos és kész, jő erő, s van közte 
néhány olyan kezdő, akinek máris felis-
merhető képességei ezután kell, hogy 
a gyakorlat tüzében kiforrjanak.  A sze-
repkörök ellátásában némi hézagosság 
észlelhető; ennek következménye,  hogy 
egyik-másik színésznek mindenféle  sze-
repben mutatkoznia kell, s bogy pl. a 
rokonszenves éB bravúrosan ügyes 
táncoskomikusnak irodalmi nivóju fran-
cia bohózat főszerepében  — egy ruti-
nos Bzalonkomikust is erősen próbára 
tevő szerepben — kell jeleskednie. 
Nem az igazgatóság mentBége, de a 
szinész önfeláldozó  igyekezetének ér-
deme, hogy alakításával ezúttal is de-
rekasan megállotta helyét. A társulat 
különben zenekarral működik, az igaz-
gatóság tehát erre vonatkozó igéretét 
beváltotta. 

A megnyitó estén előadott Nótás 
kapitány jó hangulatban került színre. 
Főszerepében a szép hangú, rokonszen-
ves megjelenésű Szabó Gyula nyerte 
meg mindjárt a közönséget. Az itt 

már kedvelt Fajk Rózsit, sok taps 
köszöntötte, s honorálta az est folya-
mán is szép énekéért, elegáns öltözkö-
déséért és játékáért. Gáiffy  Annua tem-
peramentumos és jól táncoló azubrett; 
szintén nagy sikere volt, Felhő Ervin-
nel, a kinek vaskos humora, sokszor 
elképesztő táncos ügyessége néha va-
lósággal frappirozza  a közönséget. 

Csóka Józsefben  karakteresen ala-
kító. határozottan „komoly" komikus-
tehetséget ismertünk meg, kinek já-
téka már sok kacagást kellett, a rend-
szerint karrikaturát adó Bera Rózsival 
együtt. A bájosan fiatal  GaálFiri, mióta itt 
láttuk, nagyon sokat fejlődött,  ösztönös 
tehetsége erősan bontakozik. Révész 
Lajos is rokonszenves fiatal  Bzinész. 

A második esti Gyere be rózsám 
előadása, az említettek mellett, alkal-
mat adott Orvössy Géza megismerésére, 
ki nagyvárosian elegáns megjelenésű, 
rutinos szinész. 

Az Altona cimü idegkaparó, ex-
portdarabban Lázár Hilda elmélyedő 
alakitásra képes, széles skálájú, rokoa-
Bzenves drámai színésznőnek bizonyult, 
sok hatást keltett, a férfi  főszerepet 
aiakitó, ismert erős intelligenciájú Sza-
badossal együtt, ki különösen az ilyen 
markáns karakter-szerepekben kiváló. 
Gaál Piri, Bara Rózsi, Kovács Margit, 
Cióka, Horváth Viktor, Révész, Szabó 
István és Katona László alakításai is 
említést érdemelnek. 

A szerdán adott Árvácska; a pén-
tekesti A három grácia előadása a 
már megismert operett-együttessel folyt 
le — elég simán. 

Csütörtökön Tristán Bemard, néha 
Arisztofaneszre  emlékeztető, pogányul 
szabad szellemű Csókoljon meg c. bo-
hózatának előadása sok kacagást kel-
tett, mulatságos helyzeteivel, az ötle-
tes kiszólások folytonos  rakétázásával. 
Lázár Hilda, Gaál Piri, Felhő, Szaba 
dos, Csóka, ÖrvöBsy, Révész sok élénk-
séggel „vitték" a darabot. 

A szinhâzi iroda közlemé-
nye. Ma, szombaton, f.  hó 12 én kerül 
bemutatóra Stolz világhírű operettje, 
a Huncut a lány, amely egész Erdély-
ben a tavalyi szezon legnagyobb sike-
rét aratta. Egy nagyszerű muzsikáju, 
ötletes és látványos darab, melynek 
3 felvonása  szenzációs beállítású, az 
egész felvonás  egy vasúti hálókocsiban 
játszódik. Kiváló szerepekhez jutnak 
benne Fajk Rtesi, Gáiffy  Annus, Ör-
vössy, Felhő, Szabó Gyula és Csóka, 
akik nagyszerű figurákat  személyesí-
tenek ebben az elsőrendű operettben, 
mely az előjelek után Ítélve sláger-
bemutatója lesz az itteni Bziniszezónnak. 

Vasárnap másodszor kerül színre 
a Huncut a leány bérletszünetben. . 

Hétfős  Strausz gyönyörű zenéjü 
és Bzinte drámai erővel felépített  ope-
rettje, a Bucsukeringő megy. Az ope-
rett kiváló alkalmat nyújt Fajk Rózsi-
nak, a társulat dédelgetett énekes 
primadonnájának, hogy elsőrendű ének-
és játékmüvészetének ujabb tanújelét 
adja, partnerével Szabó Gyulával együtt, 
kinek batahnas hanganyaga éa férfias, 
elegáns megjelenése újra nagy tetBzést 
fog  kiváltani a hétfői  publikum sorai-
ból. Rajtuk kivül fellép  az egész 
operette-személyzet, Gáiffy  Annussal, 
Gaál Pirivel, Bera Rózsival, Felhővel 
és Csókával sz élén. 

Szerdán Alexander Bisson szen-
zációs drámája, a Névtelen asszony 
kerül színre Lázár Hildával, a társulat 
kiváló drámai hősnőjével a címszerep-
bán. A szenzációs, idegrázó darabban, 
mely annak idején elsőrendű műsor-
darabja volt a színpadoknak, Lázár 
Hildán kivül, (kinek legkiválóbb ala-
kításai közé tartozik a címszerep) 
nagyszerű színészi munkát végeznek 
Gsál Piri, Szabados, Felhő, Örvössy, 
Szabó Gyula, Csóka, Révész stb. 

Csütörtökön van Faragó Jenő és 
Nádor Mihály darabjának: az Elssíer 
Fannynak a premierje. Egy történelmi 
hátterű, végtelenül bájos biedermeyer-
operett, mely a maga kedves meséjével 
szinte klasszikus muzsikájával teljesen 
lenyügézi a közönséget. Fajk Rózsi, 
a társulat énekes primadonnája egy 
kettős szerepben fog  kivál j alakítást 
nyújtani. A címszerepet játsza, a fe-
hérhajú tipegő nagymamát, Elssler 
Fannyt, aki visszaálmodja magát Met-
ternich udvarába, a szőkehaju, sápadt 
reichstadti herceg mellé. Ugyancsak 
ilyen kettős szerepben fognak  frappáns 
művészi munkát nyújtani Gá'ffy  Annus 

és Felhő Ervin, akik szédületes tánc-
számokkal és humoros jelenetekkel 
teszik derültté a darabot. Örvössy 
Géza komoly, szép alakítást nyújt a 
reichstadti herceg történelmi alakjában, 
úgyszintén Gaál Piri, Csóka, Szabó, 
SzabadOB, Révész, akik egy-egy kiváló 
epizódfigurát  személyesítenek. 

Pénteken rendezi a szinház az 
első u. D. piros estét. Csak felnőttek-
nek kerül bemutatóra Félix Gandera 
elsőrendű francia  szellemességgel és 
pikantériával fűszerezett  vigjátéka, a Ki 
babája vagyok én. Egy nem túlságosan 
erős, sohasem közönséges, finoman  csípős 
bohózat, melyben Lázár Hilda, Gaál Piri, 
Szabados és Örvössy Géza nevettetik 
meg a közönséget nagyszerű játékuk-
kal. 

Szombaton egy kiválóan magyaroB 
izü és zenéjü operettujdonság, a Juhász-
legény, szegény juhászlegény kerül 
szinre, melynek szövegét Török Rezső, 
zenéjét pedig Magyar László irta. Az 
egész darab olyan, mint egy fülbemá-
szó, kedves magyar népdal, mint egy 
fonóban  elmondott népmese az egyszeri 
juhászlegényről, aki a mesebeli Kara-
kán király udvarába álmodja magát. 
Talán a hires János vitézre lehet ha-
sonlítani a fenti  operettet, magyaros 
zene, jóízű humor és romantikus, bájos 
mese tekintetében. Nagyszerű, a nép-
életből vett figurák  mozognak, élnek, 
énekelnek és táncolnak előttünk: az 
egyszeri királyleány (Gáiffy  Annus), a 
Bzegény juhász (Szabó Gyula), a csap-
lárosné (Lázár Hilda), a kondás (Felhő 
Ervin), a tudákos csizmadia (Csóka 
József  stb. olyan természetes jóizű 
beállításban, bogy előreláthatólag a 
Juhászlegény, szegény juhászlegény 
nem fog  megállani az első előadásnál. 

SPORT. 
B. M. T. E. —Hargita. 

Vasárnap folytatódnak  a bajnoki 
mérkösések, a Hargi ta ellenfele  ezúttal 
a brassói Munkás Testedző Egylet lesz. 
— A Hargitát Solymossy távozásával 
érzékeny veszteség érte, de az alábbi 
összeállítású csapat elég erős kell, 
hogy legyen ahhoz, hogy legalább 3 
góldifferenciáju  győzelmet arasson. — 

A Hargita csapata: 
Löbl. 

Binder II. Weigel. 
Kiss A. Vári. Rájk. 

Császár, Pünkösti, Göllner, Papp, Binder. 
Tartalékok: Stiller, Dronca és Kiss Laci. 
A mérkőzést Sebess vezeti, kezdete 
pontosan d. u. 4 órakor van. 

HÍREK. 
A sajtószabadságért. 

A marosvásárhelyi „A Világ" c. 
hetilap szerkesztősége a lapok — a 
köztük: a mienk — szerkesztőségéhez 
a következő körlevelet küldötte: 

Igen Tisztelt Szerkesztő Uri 
Prefektusunk,  Maior  Viktor  Ur 

a következő állítólagos belügyminisz-
teri rendeletet közölte felelősszerkesz-
tőnkkel — élőszóban: 

A miniszter megtiltja A Világ  c. 
„kommunista" lapnak: a) a terjeszté-
sét az ország minden részében, b) 
hadizónába,  — bármilyen czimen való 
expediálását, e-alapot ctak  előfizetők 
kaphatják, de erre nézve a lap kiadója 
köteles törvényesen regisztrált olyan 
könyvet felfektetni,  amelyben dokumtn-
tekktl  igazolva lesa a tényleges elő-
fizetés. 

Ezen állitólagos minszteri rende-
leten kivül, (a melynek felelősszerkesz-
tőnkkel való írásbeli közlését a pre-
fektus  megtagadta és igy a „rendelet" 
tartalmát csak hallomás után közöljük) 
a prefektus  „kijelentette, hogy 1. át-
adja  az ügynt az ügyészségnek2.  be 
fogja  a lap ellen vezettetni  az előzetes 
cenzúrát,  3, a felelős  szerkesztő  állam-
polgárságát  (aki itt született) meg 
fogja  fellebbezni. 

Szerkesztő Ur, eltekintve attól, 
hogy a közigazgatás első tisztviselője 
egyetlen  szóval sem indoko  Ita  meg ezen 
„miniszteri végzést",  — önre bízzuk 
annak elbírálását, hogy milyen „biz-
tos" alapokon nyugszik itt az a saj-
tószabadság, amit ugy a belföldön, 



mint külföldön  reklamiroz s liberális 
bankkormány. Ugy véljük, ebben a bru-
tális törvényti prásban Szerkesztő Ur 
is meglátja azt a sajtóterrort, amit a 
magyarnyelvű kisebbségi lapokkal szem-
ben a hatóságok kifejtenek,  ha a szer-
kesztő nekik be nem hódol. Kérjük T. 
Szerkesztő Urat, foglalkozzon  b. lap-
jában ezzel a törvénytiprással érdeme 
szerint. Tisztelettel: 

„A Világ"  szerkesztősége. 

Nem vagyunk kommunisták, s nem 
tudjuk, hogy az volna, a létében meg-
támadott marosvásárhelyi újságról sem, 
melytől egyébként is lényegeá különb-
ségek választanak el. Esetét azonban 
sző nélkül még sem hagyhatjuk. Ez 
országban a sajtószabadság törvény-
ben megállapitott alapelv, s a sajtó 
utján elkövetett üldözendő cselekmé-
nyek esetére törvény irja elő a sza-
bályszerű vádemelés, vizsgálati eljárás 
modozatait. A ki ezeket mellőzve, ön-
kényesen jár el, ha még olyan 
üldözendő cselekményről lehetne is ŝ ó, 
maga is törvényellenes cselekedetet 
követ el. A marosvásárhelyi prefektus 
eljárása tehát annál is inkább jogosan 
kifogásolható,  mert annyi év után ideje 
már, hogy itt a jogrendben, biztonság-
ban való hit és bizalom teljes legyen. 
Meg kell tehát végre szünnnie annak, 
hogy egyes helyi hatóságok a törvé-
nyes eljárás mellőzésével, formailag 
is szabálytalanul, kényük kedvűk sze-
rint intézkedjenek, — akár kisebbség-
hez, akár többséghez tartozók ellen, 
ezek sajtója, vagy bármely intézménye 
ellen. A ki ezt be nem látja, vét az 
államban annyira kívánatos konszo-
lidált élet rendje, maga az állam ér-
deke ellen 1 Éppen ezért várható, hogy 
vagy maga az intézkedő prefektus, 
vagy a felsőbb  fórumok,  melyek előtt 
ez ügy bizonyára meg fog  fordulni, 
sűrgŐBen gondoskodnak a szabálytalan 
intézkedés megszűntetéséről, s az eset-
leg szükséges eljárásnak a rendes 
mederben való lefolytatásáról. 

A telepesek ügyében a Nép-
szövetség Genfben  összeült tanácsa ugy 
határozott, hogy a mintegy 24.000 hold • 
nyi kisajátított teriiletért a román 
államkincstár 700.000 arany frank 
kártérítést tartozik fizetni.  A kisajátí-
tott területért ez az összeg — szak-
értők kijelentése szerint — nevetsége-
sen csekély ugyan, a döntést azonban 
ennek dacára is erkölcsi győzelemnek 
kell tekinteni, szemben azzal az elzár-
kózó merevséggel, mellyel a kormány 
idáig minden kiegyenlítő, méltányos 
lépést megtenni vonakodott. A határo-
zatot általában nagy élénkséggel és 
sokféleképpen  kommentálták. 

Halálosáé, ösv. Molnár  And-
rásné Kassay F. Anna 86 éves korá-
ban vánosunkban elhalt. 

A Székely Dalegylet serleg-
avató fehér  asztalát f.  hó 19-én, 
szombaton este tartja meg, melyre az 
egyletet pártoló közönséget tisztelettel 
meghívja. A helyiség a résztvevők lét-
fóáma  szerint állapittatik meg. Jelent-
kezni lehet 17-én délig bármely tag-
nál. A dalegylet eddigi nyereménytár-
gyai a Degró féle  üzlethelyiségben 
lesznek vasárnaptól kiállítva. 

A végleges fegyvertartási 
engedélyeket a jövő héten adják 
ki, s azokat a rendőrségen, illetve 
községi elöljáróságoknál lehet átvenni. 

NÍVÓS zenestélyre van kilátá-
sa Székelykeresztur és vidéke intelli-
gens közönségének. F. hó 15 én, ked-
den a Walter-féle  színházteremben a 
kiváló tehetségű fiatal  hegedűs, Szabó 
Ernő, a budapesti zeneakadémia mű-
vésznő vendéke rendez hangversenyt. Az 
itt legutóbb nagy siker mellett elő-
adott programmját fogja  előadni, azzal 
az eltéréssel, hogy egyik apró Kreisler-
szerzemény helyett Sarasate nevezetes 
„Zigeunerw8ÍBeM-ját játsza el közkí-
vánatra. Kísérője zongorán Tompa 
Lászlőné lesz. Az e3téiy iránt az ér-
deklődés nagy. 

x Egy hálószoba bútor eladó 
Str. Prinţul Nicolae (Árpád-utca) 33 
BZ. alatt. Szöllösi  Dexsö. 

„Magyarság" címen indult meg 
a felekezetek,  a Magyar Párt központja 
és a közgazdasági szervek közös lapja 
f.  hó 27-én napi 16 oldal terjedelem-
ben. A hp, mely tulajdonképpen a 
Magyarság cimü hetilap átszervezett, 
megjelenésben, terjedelemben kibővített 
folytatása  lesz, az ismert nevü, érdemes 
publicista: Sulyok István dr. szerkesz-
tésében fog  megjelelni és megrende-
lésénél papok, tanárok, tanítók, állami, 
városi és vármegyei tisztviselők, vala-
mint a nyugdijasok 500/O os kedvez-
ményben részesülnek. 

Műkedvelői színielőadás Szé-
kelykereszturon. Az erd. róm. kath. 
Népszövetség ezékelykereszturi tago-
zatának műkedvelői cioportja a róm. 
kath. templom kijavítási költségeinek 
fedezésére  f.  hó 12-én Szemerjay Ká-
roly szakavatott rendezésében szinre-
hozza Mayer Forster Vilmos örökszép 
darabját, a „Heidelbergi diákélet"-et. 
A mint értesülünk, az előadás iránt 
igen nagy az érdeklődés és az estély 
sikerét előre is blztositja a nemes cél 
és a szereplők kiválósága. 

x Bucsu. A n. é. közönség szí-
ves tudomására hozom, hogy szabó-
üzletemet Valentsík Endre szabó-mes 
ter urnák átadtam, ki az üzletet a 
régi helyisegben tovább fogja  vezetni. 
Kérem eddigi vevőimet, hogy bizal-
mukkal és megreodeleseikkel ezután 
Valentsík Endrét szíveskedjenek fel-
keresni, ki kész őrömmel fog  vevőim 
rendelkezésére állani és megelégedé-
süket pontos és ízléses munkával ki-
érdemelni. Egyszersmind ez uton mon-
dok istenhozzádot és köszönetet vevő-
imnek, kik engem megrendeléseikkel 
szívesek voltak támogatni. JRendi  Péter. 

x Egy jó állapotban levő férfi-
ruhavarrógép eladó, esetleg egy jó 
nőiruha varrógéppel elcserélhető. Fel-
világosítást a kiadóhivatal ad. 

A Jogi kifejezések  és szavak 
gyűjteménye cimü szótár a napokban 
hagyta el a sajtót. A jogi irodalmi 
munkásságuk folytán  már előnyösen is-
mert nevü szerzők: Cărpinişan Cor-
nel dr. vezető járásbiró, Voszka István 
dr. államügyész és Gencsy Gyula dr. 
tudásuk, gondos igyekezetük teljes 
mérvű felhasználásával  dolgoztak uj 
müvükön, hogy azt a követelményeknek 
mindenben megfelelővé  tegyék. A köny-
vet nyomdailag lapunk nyomdája állí-
totta elő, s az 243 leu ellenében por-
tómentesitve megrendelhető Szabó Ala-
jos dr. vezető járásbirónál Odorheiu. 

A szerdai lámpionos bevonu-
lás alkalmával valaki a Tűzoltó Egye-
sület tulajdonát képező viharlámpát — 
valószínűleg tévedésből — magával 
vitte. Arra való tekintettel, bogy az 
illetőt az ö. T E. vezetősége ismeri, 
ez uton kéri fel,  hogy a nála levő 
lámpát az egyesület raktárába adja be. 

x Értesités. Tisztelettel értesí-
tem ugy a vidéki, mint a városi kö-
zönséget, hogy a kőkeresztnél levő la-
katos műhelyet, mely a néhai ifj. 
Bartók Istváné volt, átvettem és folyó 
hó 15-én megnyitom. Elvállalok minden 
e szakmába tartozó munkát, gyorsan 
és pontosan elkészítve. Szíves pártfo-
gást kér, tisztelettel: Makó  Sándor 
lakatos. 

x Használható állapotban 
lévő szívó és nyomó tömlőket ad el 
jutányos áron az önkéntes Tűzoltó 
Egylet. Bővebb felvilágosítást  -kiadó-
hivatalnak ad. 

Mételykór fenyeget.  Előre 
látható, hogy az idei tulnedves nyár 
következményeképpen a mételykór a 
télen a szarvasmarhák és a juhok kö-
zött nagy pusztításokat fog  véghez-
vinni. A mételykórt a vizenyős helye-
ken élő apró csigák terjesztik, miért 
is igen céUzerü az ilyen legelőkön 
már most libákat és kacsákat járatni, 
amelyek e kártékony csigákat, anél-
kül, hogy ezek nekik ártanának, felfal-
ják. A mételykór lesoványodással, gyórs 
kifáradással  és a torok tájin jelent-
kezé vizenyős daganattal jár. Ha a 
gazdák ennek a betegségnek a fellé-
pését szarvasmarháikon vagy juhaikon 
észreveszik, azonnal jelentsék az ille-
tékes járási állatorvosnak, annyival is 

inkább, meri ez a betegség, ha keze-
lés alá veszik, „DistolMal teljes biz-
tonsággal gyógyítható. 

Piaci árak : buza 130—140, 
rozs 100—110, árpa 92—95, zab 50— 
54, tengeri 98—100, burgonya 28—32 
leu vékánként. V—ó. 

x Uj olvasó- és tankönyv 
sorozat. Magyar tannyelvű elemi is-
koláink számára Olvasókönyv cim alatt 
dr. Szentpéteri Lajosné tordai áll. ta-
nítónő és Găzdac Mihail tordai áll. li-
ceumi tanár, az elemi iskolai tantár-
gyak tudnivalóit felölelő,  uj szabású 
olvasókönyveket  állítottak essze, ma-
gyar ós romáa nyelven megírva. A leg-
újabb miniszteri tanterv alapján ké-
szült és a közokt. minisztérium 162— 
1925. sz. rendeletével engedélyezett 
ezen olvasókönyv sorozat első része: 
„ABC és Intuiţie, Beszéd- és értelem-
gyakorlatok" az I ső oszt. részére, fo-
nomimikai modorban. Ára 18 leu. Ol-
vasókönyv a II. o. sz. 26 Ieu. Olvasó-
könyv a III. o. sz. 30 leu és végül: 
Olvasókönyv a IV. o. sz. 35 leu. A II. 
III. és IV. oszt. könyvek magukban 
foglalják  az összes tantárgyakat egy 
könyvben — a számtan kivételével, 
tehát csak egy könyvet kell megvennie 
a növendéknek. Tanügyi szakemberek 
a legnagyobb elragadtatással syilat-
koztak a kösyvek praktikus szerkesz-
téséről és a nyelvhasználat könnyed 
alkalmazásáról. Iskolák 15% árenged-
ményt kapnak ezen árakból. E könyv-
sorozatot Hirsch Adolf  könyvnyomdája 
Déva adta ki és ugy kiadónál, mint 
bármely könyvkereskedőnél  megren-
delhető. Aki ezen olvasókönyveket  be-
vezeti : önmaga munkáját megkönnyíti, 
növendékei előhaladását pedig biztos 
eredményűvé teszi. 

A szerkesztő üzenete. 

P. J. Szives tudósítása, sajnos, csak a mult 
szám összeállítása után érkezett meg. Már több 
izbea tapasztaltunk ilyen késedelmet az ottani 
postán indított küldeményeknél. Van e valami 
speciális oka, s mi az ? 

R. I. B. de C. Beküldött rövid verse nem 
elég ahhoz, hogy meg tudjon győzni költői 
tehetségéről, — hezzáteszük: az ellenkezőjé-
hez sem. Több irását kellene látnunk, hogy 
minderről határozott véleményt formálhassunk. 

Kiadó: a Könyvnyomda Részvénytársaság 
Odorheiu (Székelyudvarhely) 

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

háló- és ebédlő-
s garnitúrák a 

vásárolhatók. Plüs ebédlő divá-
nyok nagy választékban kapha-
tók. Továbbá olcsóbb festett 
bútorok és székek is kaphatók. 

Megrendeléseket bármily kivitelben 
elvállalok: 

Balázs Károly utóda 
kész butorraktára 

Odorheiu, Bul. Reg, Ferdinánd 27. 

FÉRFIRUHÁKAT 
legszebben 
: tisztit : 

SCHMITZ 
Odorheiu . 

J?I/Vs7A  *gy 50 literes,sail-

JJjLUUU  vaia-foaésre  való 
résüst, egy fürdőkád,  egy préssel 
ellátott  tölgy káposztás hordó, 
kerti bútorok, függönyök,  kony-
habútorok és egyéb ingóságok. 

Dr. Hinléder  Fels  Ern5. 

No. 128 execu{ional 1925. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul executor judiciar aduc 

la cunoştinţa publică în sensul legii 
articlul LX din 1881. § 102. respective 
LXI din 1908. § 19, cumcă lucrurile 
următoare ş. a. stelaji, căruţă cal, vacă, 
care fa  urma decisului Nr. 1551 dio 
aDul 1925. al judecătoriei de ocol din 
Sibiu s'au execvat îo Târceşti îa fa-
vorul execvatorul firma  Ludovic Frónis 
repr. prin adv. Dr. Elekes Domokos 
împotriva execvatului locuitor din co-
muna Târceşti pentru încasarea capi-
talului de 5328 Lei şi acces, prin exe-
cuţie de acoperire şi cari B'au preţuit 
în 12.500 Lei, se vor vinde prin lici-
taţie publică. 

Pentru efeptuirea  acestei licitati-
uni, pe baza decisului Nr. G. 2022/925 
al Judecătoriei de ocol din Cristur 8e 
fixează  terminul pe 25 Sept. anul 1925 
la orele 16 p. n». îo comuna Târceşti 
şi toţi, cari au voie de a cumpăra, 
sunt invitaţi prin acest edict cu obser-
varea aceia, că lucrurile susamintite 
vor fi  vândute îa senzul legii XL dia 
1881. § 107. şi 108. celor cari dau mai 
mult, pe lângă solvirea îa bani gata şi 
în caz necesar şi sub preţul de strigare. 

Pretenziunea care e de îacassat 
face  5328 Lei capital, dobânzile cu 
5% socotind din Martie 1924. iar spe-
sele până acum staverite de 2757 Lei. 
50 bani. 

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

Cristur la 1 Sept. 1925. 
Adolf  Dnbb . 

executor judecătoresc. 

No, 3124—925 Do. 29. 

Publicaţiune. 
La poliţia oraşului Odorheiu să 

află  anualul oficerilor  de rezervă care 
se poate consulta îa oarele de oficiu. 
Sunt rugaţi toţi D nii Ofiţeri  de re-
zervă că îl consulte iar in cas ca este 
rămas afară  din anuar să facă  demer-
suri pentru luarea ulterioră şi recu-
noaşterea sa de ofiţer. 

Odorheiu la 9 Septemvrie111925. 
Poliţia: Crăciun. 

Szám 549—925. 

Felhívás. 
Felkérem a vadász urakat, hogy 

a 103719-923 Bzámu földmivelésügyi 
miniszteri rendelet értelmében a kopó-
val való vadászatra vonatkozó enge-
délyt a vadászati felügyelőtől  legké-
sőbb 1925 szeptember 25-ig kiváltani 
szíveskedjenek, aert ily engedély nél-
kül a fennt  idézett rendelet értelmé-
ben kopóval vadászni egyáltalában tilos. 

Egyben értesitem a vadásztársasá-
gokat és a vadászatra jogosított urakat, 
hogy a 24510—925 földmiv.  min. ren-
dendelet értelmében a nyulvadászat 
további intézkedésig évenkint csak 
október hó 1-től deczember hó 31 ig 
van megengedve. 

Stabó  Oábor 
inspector de vânat. 

Eladó négy holdas, 
szántónak, bolgár kertészetnek, felpar-
cellázásra, gyári, vagy ipari telepnek 
egyaránt alkalmas, primabirtok Odor-
heiu—Székelyudvarhely  város belterü-
letén a Nagyküküllő partján két utcára 
fronttal,  öt szobás lakóházzal, egészben 
vagy parcellánként. Azonnal birtokba 
vehető. Eredményes közvetítés dijaz-

tátik. Értekezni lehet: 

Sinkovits Géza vendéglősnél. 

TXTégy  középosztályt  végzett 
» fiu  tanulónak felvétetik 

Könyvnyomda  R.-T.-nál. 

fattAlrcrfltliafl  tfircrh ftttHnlf  diVatizleKliea Vásárolhat, a hoVá mindenféle fezi feloltő-
MgOKSOPPflW j u w n nWHW í s m m z m i a iegiw3tosabb «51 ÜosztStn-, ruha-

(5 KabátHelm€K negirKcztcţ. 



Mélyen leszállított árak 
Szenkovits J. utóda 

cégnél 
noi és férfi  divatcikkekben 

Gazdagon berendezett raktár. Leg-
magasabb igényeknek megfelelő 

nagy választék. 

Szolid árak! Pontos kiszolgálás! 

Egészségünk fenntartása  legfontosabb  ér-
dekünk, épp ezért a m i n d i g legkíválóbbnak 

elismert tiszta szeszből készült 

--étel-ecet et 
használjuk, a mely kellemes ízével kitű-
nővé tesz minden ételt, de sohasem okoz 
gyomorégést és mindenféle  főzelék  téli 

elrakására feltétlenül  alkalmas. 
Kapható minden jobb üzletben és a helyi 

S Á M S O N - f é l e ecetgyárban. 
K é r j e n csak Sámson-féle ecetet . 

Őszi és téli, angol és hazai gyapjúszövetek, kész férfiruhák,  eső* 
,köpeliyegek,raglánok,struksbritsesznadrágok,finomabb  és olesóbb 
kivitelben, kitűnő siffonok  és vásznak, harisnyák, nadrágtartók 

nagy választékban rendkívül olesón ^ ^ j | ^ | 

r J Bivom V Ne meö' mig állataí ét" 
U a Z u d U l Cl 111 • vágytalanok, betegek lesznek, 

mert állatait nemcsak mentesítheti 
r A v ^ c v ó c - í f A l  1 marháját szájfájástói,  lépfenétől, 

sertesvesztoi i juhait máj mételytől, 
de elősegíti ezek erős fejlődését é s 
# & « « syors hízását $ $ « # « 

a Dávid Elemér főállatorvos  törvényesen védett 

D E S I N F E C T O R 
táperős védszer rendes használatával — ott 

• L ' sertésvész, marháknál szájfájás, 
m i l C S tODDe juhoknál májmétely! 
E táuerős védszerek kaphatók mindeu községben, a kereskedésben és szövet-

kezetnél »/« kilós doboz utasítással 20 leu. 
Kereskedőknek 20 dobozt 300 L. előre beküldéssel, vagy 320 L. utánvéttel bér-
mentve küld Románia főbizományosa  Soós és Társa Tg.-mures Marosvásárhely 

Kies Ernő-utca 2. 
E védszerek Üdv Láday és Szabó cégnél 

ftz ország bármely ríszíbe Vállalói; szemilyszállitást antáVal: Ifj. BarKíczy Albert. 
Teljesen uj családi jégszekrény eladó. 

Dobai és Retkes 
szabó-üzletéban. 

Az őszi idényre 

legdivatosabb 

öltönyök 
készülnek: 

Kevesebb pénzbe kerül 
a kávéja, ha babkávé és pótlék helyett 

az újfajta  „Enrilo"-ból késziti. „Enrilo" 
sikeresen pótolja a babkávét. Erősebb, 

ízletesebb és ezenfelül  még rendkívül 

olcsó is. Eme különlegesség minősé-

g é é r t , gyártójának, a 

F r a n c k H e n r i k F i a i cégnek világhíre szavatol. 

Legújabb őszi és téli 
nagy kabátokat, kosztümöket és min-
denféle  ruhákat legszebb kivitelben készí-

tek, pontos időre szállítok* 
Különleges angol divatlapom megérkezett. 

Demeter Zsigmond 
női divatazabó. K o n c z-u d v a r . 

Deiró Béla 

Odorheiun a Florián-féle  házban 
(Bul. Regele Ferdinánd) megnyílt 

Felméry Sándor 
cipőraktára. 

Pálffy cipöraktára Odorheiu Strada Horia (volt Kornis-u.) 
2 7 szám alatt, ahol 

cipőszükségletét' 
bárki legolcsóbban beszerezheti. G y e r m e k c i p ő 150, n ő i 4 5 0 , 

férfi  500 leutól feljebb. 


