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T O M P A LiÖSZLkÓ 

A választók névjegyzékeit a való-
színűleg nemsokára elkövetkező első 
választásra a községi birók és jegyzők 
állítják össze. 

Belügyminiszteri rendelet állapítja 
meg azt az időpontot, ameddig az első 
választói névjegyzékeket el kell készí-
teni és közszemlére kitenni. 

Akkor nézzen utána minden vá-
lasztásra jogosult, hogy vájjon fel  van e 
véve a" névjegyzékbe. A névjegyzékek 
közszemlére történt kitételétől 10 nap 
alatt az illetékes járásbíróságnál fel-
szólalással lebet élni a kihagyottaknak 
a felvétel  végett, mire a járásbíróság 
8 nap alatt határoz. A választóknak a 
választás előtt 3 nappal választói iga-
zolványok adatnak ki. 

A községi és megyei tanácsokba 
választhatók azok, akiknek választói 
joguk van, legalább 25 évesek s irni 
és olvasni tudnak. 

A választásokra vonatkozó egyéb 
tudnivalók is idejében közöltetnek. 

Azért közöljük ezeket a legfonto-
sabb tudnivalókat jó idejében, hogy 
ne legyen senki, aki arra hivatkozhat-
nék, hogy nem volt alkalma ezekről 
tudomást szerezni és ezért nem gya-
korolhatta állampolgári jogait. 

A választó polgároknak is köte-
lessége, hogy egymás közt megbeszél-
jék ezeket a dolgokat és tájékoztassák 
ezek felől  azokat is, akik esetleg irni, 
olvasni nem tudnak. 

Azon felül  már most figyelmeztetni 
kivánjuk választó polgártársainkat, szé-
kely testvéreinket, hogy tartsák ébren 
lelkiismeretüket és ragaszkodva azon 
szent eszméhez, amely az ÖSBZmagyar-
ság lelkét áthatja és összefogja;  a 
magyar párttól  senki el ne tántorodjék. 

ígérhetnek s bizonyára Ígérnek is 
egyeseknek és községeknek előnyöket, 
kedvezményeket.  Senkit se csábítsa-
nak el ezek. 

Caak olyant ígérhetnek, amelyekre 
nézve ugy is fenn  állanak jogaink, 
amelyek tehát nem képeznek kegyeket. 

A fenyegetések  pedig senkit meg 
ne félemlítsenek.  Van törvény és van 
igazságos és független  bíróság, amely 
a jogtalanságért elégtételt szolgáltat. 

Bármily eset pedig a magyar párt 
udvarhelyraegyei elnökségéhez Odor-
h$u—Stékélyudvarhelyre  azonnal beje-
lentendő további eljárás végett. 

Odorheiu—Székelyudvarhely,  1925. 
szeptember 21. 

A Magyar Párt Végrehajtó Bizott-
sága nevében: 

Sz. Szakáts Péter, elnök. 

hogy elfogadjuk-e  a meghívást és el-
menjünk-e a találkozásra. Iiyen aggo-
dalmaskodásra, óvatosságra nem gon-
dolnók, hogy szükség lesne, mert hi-
szen nem tételezhető fel,  hogy a fel-
hívásnak egyéb rejtett célja is legyen 
a nyíltan megjelöltnél. Ilyen gyanú 
Bértő lenne a felhívással  szemben éa 
leszállítaná a gondolatot poétikus szép-
ségéről. Itt politikai kijátszást, mint-
egy léprecsalást nem lehet feltételezni, 
ami mindnyájunkat meglepőleg falhoz 
állítana. Mert ez aztán örökre megma-
radó ürt teremtene a népkisebbség éft 
néptöbbség női között. Itt ilyes vala-
miről szó sem lehet. Felfogásunk  sze-
rint tartózkodás nélkül, sőt örömmel 
és hálás örömmel kell a találkozásra 
elmennünk. Képvieeíésünkkel  f.  hó 
13-án tartott gyűlésünkben megbíztuk 
Frölich Ottónét, tanár-igazgatónőt és 
VaBS L?jos dr. ügyvédnőt, akik igye-
kezni fognak  személyesen is megje-
lenni a kongresszuson. Feljogosítva 
érezzük magunkat a környéken levő 
községek női szervezete nevében is 
beszélni. 

Készünkről mindenekelőtt azt kér-
jük, hogy az egyházak ősi joga iskolá-
kat állítani, fenntartani  s vezetni ál-
lamilag elismertessék, biztosittassék, 
tiszteletben tartassák, abban az egy-
házak ne zavartassamak, ne korlátoz-
tassanak, sőt a kulturális munkában 
az állam részéről támogattasBanak, se-
gélyeztessenek. 

Hogy minden korlátozás nélkül 
szabadon legyenek a tanulók felvehe-
tők abba az iskolába, amelyikbe akar-
nak menni, nemzeti és vallási különb-
ség nélkül. 

Hogy magántanulók is legyenek 
felvehetők  a mi iskoláinkba. 

Hogy fölösleges  vizsgálatokkal ne 
kínoztassanak — idegesittessenek gyer-
mekeink. 

Hogy minden iskola ott helyt sa-
ját tanítóinak vezetése alatt tarthassa 
azt a vizsgálatot, ami a további ha-

Udvarhelymegyei Székely 
Testvérek! 

Nagy szégyen érte Udvarhelyvár-
megyét a mezőgazdasági kamarai vá-
lasztások alkalmával. 

A székelység elbuktatta azt a lis-
tát, amelyen kizárólag saját vérei leg-
jelesebbjeinek a nevei állottak, holott 
a vármegye lakosságának 95 százaléka 
Bzékely-magyar. 

Ha a vármegye gazdasági érdekei 
a kamarákban kellő vádelemre és elő-
mozdításra nem találnak, azoknak a fe-
jére szálljon az összesség neheztelése, 
akik a balsiker okozói voltak s akik-
nek száma mintegy 2800. 

A tizeskétezeret meghaladja az 
udvarhelyvármegyei  szavazók összes 
száma s ha ezek mind leszavazhattak 
volna, ugy biztosan miénk a győzelem, 
ügyde csak 5200 szavazat adatott 
le s nem engedtek szavazásra sok olyan 
községet, amelyek a választást a mi 
javunkra döntötték volna el. 

Szabad-e azonban közel 3000 szé-
kelynek a saját fajától,  pártjától, az 
ellenpárthoz átpártolni ? Hogy nem 
szabad, bizonyára érzik azok is, akik 
eltévelyedtek. 

Nemsokára elkövetkezik a községi 
és megyei tanácsosok  választásának 
az ideje. Országos ujabb szégyene lenne 
Udvarhelyvármegyének,  ha esetleg itt 
is hiba esnék. Ezt még feltételezni 
sem akarjuk. 

Ezekre az ujabb választásokra 
való tekintettel, a következőkre figyel-
meztetjük a választó polgárságot: 

Szavazati joggal bírnak ugy a 
községi, mint a vármegyei választások-
nál mindazok, akik 21 évet töltöttek 
és legalább egy év óta ugyanabban a 
községben, illetve vármegyében laknak, 
amelyben szavazati jogukat gyakorolni 
kivánják. 

Cantacuzino 
hercegasszony a népkisebbségek nőegye-
sületeit értekezletre hiván, a misszió-
társulat udvarhelyi tagozata megjelené-
sét a következő nyilatkozattal jelentette 
be, amelyet megbízás folytán  Pál Ist-
ván prelátus-plébános szövegezett: 

Az Országos Szociális Missziótársulat 
T. Elnökségének 

Cluj, Piaţi Unirii 14. BZ. 
Az Országos Szociális Missziótár-

sulat udvarhelyi fióktagozata  helyesli a 
román nők nemzeti szövetségével fel-
venni az érintkezést a cépkisebbségi 
női egyesületek részéről országos női 
kongresszus tartása érdekében. Mivel 
azonban a Cantacuzino hercegasszony 
által kiadott felhívásnak  inkább hu-
mánitáriu3 célja tételezhető fel,  védeni 
a kisebbségek gyermekeit az iskola, 
illetve a tanügyi politikával okozott 
sérelmek ellen, ebhez a csatlakozáson 
kivül most nem tartjuk szükségesnek 
a meglevő női egyesületek minden 
irányú működéséről jelentést, illetve 
kimutatást közölni. Azonban, ha szük-
séges. azt később bsküidjük, 

S mivel éppen humanitárius célja 
látszik a felhívásnak,  nem látjuk he-
lyesnek megkérdezni a Magyar Pártot, 

Gyertyánffy  István vissza-
emlékezéseiből. 

— A helybeli rém. kath. főgimnázium  vén-
diáktalálkozója alkalmából. — 

Közli: Biró Lajos. 

A helybeli róm. kath. főgimná-
ziumnak Romániában élő és valame-
lyes állást betöltő volt tanítványai, 
amint már köztudomásu, 1925. októ-
ber hó 10-én véndiáktalálkozót és ez-
zel kapcsolatban műsoros estélyt ren-
deznek városunkban. A lapunk nyom-
dájában készült díszes meghívókat a 
hét folyamán  az ország minden részé-
be szétvitte a posta. A meghívó közel 
ezer nevet ölel fel.  Ezek közül mintegy 
kétszáz védnök. Olyan egyének, akik 
a társadalomban tisztes állásokat töl. 
tenek be, de sz intézetnek nem voltak 
tanítványai. A véndiákok névsorát a 
rendezőbizottság névsora előzi meg. A 
rendezőbizottság részben az intézet-
nek helybeli véndiákjaibői, részben a 
jelenlegi tanári kar tagjaiból áll. A 
rendezőbizottság élén, mint diszelnö-
kök, az intézetnek legöregebb ny. ta-
nárai állanak, számszerint négyen. 
Mind a négy név tisztes név, amelyek-
re csak hálás kegyelettel lehet tekin-
teni. 

E nevek közül azonban egy különö-
sen is megragadja a figyelmet,  amely 
után 91 éyes életkor van jelezve: a 
Gyertyáiiffy  István neve. Már a 91 éves 
pátriárka kor magában véve is méltó 
arra, hogy aki azt megérte, arra tisz-

telettel, kegyelettel, hódolattal tekint-
sünk, mint nagy idők tanujára, de a 
kegyeletet, a tiszteletet, a bámulatot 
még jobban fokozza  az a körülmény, 
ba az illető hosszú életét, egy nemes 
eszmének a szolgálatába állította. 
Gyertyánffy  Istvánnak a neve messze 
kimagaslik a szürke pedagogusok ne-
vei közül. Ez a név eredményes és 
közhasznú munkássága révén nem csak 
a magyarlakta vidékeken, hanem más 
nemzetek fiai  előtt is ismeretes. És 
örömünkre szolgálhat az is, hogy ez a 
nagy férfi  vármegyénknek a szülötte. 
Tibódon 1834 dec. 25-én született. Ne-
veltetésére anyia nagy gondot fordí-
tott. öt évig Tarcsafalván  a Páíffy-
családnál nevelkedett, ahol külföldről 
hozott nevelők, nyelvmesterek vezetése 
mellett nemcsak a nyelvtanulásban 
haladt előre, de az éneklésben is. A 
Bzabadságharc lezajlása után, minthogy 
egész Erdélyben a helybeli ref.  kollé-
gium nyílt meg elsősek, oda iratko-
zott be, ahol 1853 ban kitűnő ered-
ménnyel érettségi vizsgálatot tett. 
1856-ban Haynald Lajos püBpÖk a hely-
beli róm. kath. főgimnázium  tanárává 
nevezte ki. Itt tizenhárom évig tanár-
kodott. Majd a keresztúri tanítóképző 
igazgatója, később pedig a budai pe-
dagogium igazgatója lett. Nagy tudá-
sát külföldi  utazásokkal is gazdagít-
ván, a magyar néveléBÜgynek egyik 
legkiválóbb bajnoka lelt s a nőneve-
lés terén soha el nem évülhető érde-
meket szerzett. J 

A nőnevelés eszméje már mint j 
fiatal  tanárt élénken foglalkoztatta.  | 

1864 ban dec. 18-20-ig lefordította 
Wielandnak Die Pythagorischen Frauen 
c. értekezését, amely Theanonak, Py-
tbagoras nejének és a Pythagoras kö-
réhez tartozó nőknek jelleméről szól, 
akik orsót forgatnak,  egészen a csa-
ládjuknak élnek s gyermekeiket oda-
adással nevelik. Ezt a fordítást  akkor 
nem adta ki, hanem csak a világhá-
ború zajában, 1915. márciusában jelent 
az meg a Theano címen kiadott pe-
dagógiai munkájában, a nőnevelésről 
irt elmélkedéseivel és Egy magyar 
Theano rövid élet és jellemrajzával 
együtt, amelyben anyja és nővére em-
lékének szentel kegyeletes sorokat. 
Munkájának ez a része gazdag adato-
kat tartalmaz városunk müvelődésere 
és kortörténetére nézve. Ebből a rész-
ből fogunk  pár jellemző részletet kö-
zölni, megjegyezvén, hogy Gyertyánffy 
anyjáról mindig Cecília néven, önma-
gáról pedig, mint Cecilia fiáról  emlé-
kezik meg könyvében. 

Amint fentebb  említve volt, Gyer-
tyánffy  tanulmányait a helybeli ref. 
kollégiumban végezte az 50-eB évek 
elején. A kollégiumnak akkori nevelési 
rendszerét részletesen ismerteti, majd 
pedig két kortörténeti esetet mond el, 
amint itt következik: 

Az egyik eset vonatkozik a „Tbun-
tanrendszer („Organisations Entwurf") 
életbeléptetésére, — ami ugy hiszem, 
már 1850. év folyamán  történt a ezó-
banlévő ref.  főgimnáziumban.  Ki volt 
adva a szigorú rendelet, hogy minden 
tantárgyat a kiadott hivatalom tanterv 

| szerint kell tanítani. Tulbuzgóság volt-e, 

| vagy csupán ostobaság: ezt a rende-
I letet tényleg ugy értelmezték több he, 

lyeD, tehát itt ebben az iskolában is. 
hogy e tanterv életbeléptetésénél sem 
minemű átmeneti intézkedésnek hely 
nem adható. Igy történt aztán, hogy 
nekik a VII. osztályban egyszerre a 
Demosthenes vagy Isokratea beszédeit 
kellett forditaniok  és eiemezniök, jól-
lehet — a görögből egészen analfabé-
ták lévén — az eredeti szöveget még 
csak elolvasni sem voltak képesek. 

Ebben a gimnáziumban a görög 
tanár kitűnő hellenista volt. ö elkez-
dette tehát nagy tűzzel olvasni a De-
mosthenes beszédeit és lefordította  azt 
néha magyarra is. Amit igen helye-
sen tett, amennyiben az osztályban 
nem tette volna meg azt neki senki. 
Az egészben pedig az volt a legfur-
csább, hogy ez a jó öreg tanár telje-
sen beleélvén magát abba az illúzióba, 
mintha neki most görögül jól értő 
auditóriuma lenne: elkezdett szorgo-
san kérdezősködni az aurisztusok és 
több eféle  „grékák" felől,  amikre vagy 
semmi, vagy bolocdnál-bolondabb fele-
leteket kapott. Mindezek azonban nem 
hozták ki ót a sodrából. Ha másként 
nem ment, amint hogy nem is mehe-
tett, ugy megfelelt  a legnagyobb lelki 
nyugalommal saját magának 6 maga. 
Igy ment ez igen szépen és kedélye-
sen minden görög órán. Ezeken néha 
hihetetlen fesztelenséggel  töltötték az 
időt a diákok. Az egyik regényt olva-
sott, a másik levelezést folytatott  a 
benn- vagy künn-levőkkel stb. stb. 
Hogy mi lett mindennek a vége ? Az, 
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szám alatt 
u| női divat-terem nyiit meg, 

hol gyorsan ét  Jutányosán készülnek angol ét francia ruhák, 
costumok, kabátok. 

ladáshoz szükséges. 
Hogy idegenbe idegen bizottság 

elé, amelynek tagjai nyelvünket nem is 
értik, vizsgálatra ne vitessenek gyer 
mekeink, aminek erkölcsromboló hát-
tere van és oly költséges, bogy a szü-
lök nem birják. 

Hogy még az érettségi vizsgálatok 
is (baccalaureatus) — ha állami biz-
tosok jelenlétében is, de a saját inté-
zetében saját tanáraiknak a vezetése 
mellett tartassanak. 

Hogy az államnyelv tanulásának 
kötelezettsége mellett gyermekeink erő-
szakkal ne románo8ÍttaBsanak el az is-
kolában, hanem mindenki a saját anya-
nyelvében minden sérelem nélkül meg-
maradhasson. 

Hogy a vallásbeli oktatás minden is-
kolában mindenkinek anyanyelvén tör-
ténjék, egyházi imáit és énekeit sza-
badon végezhesse. 

Hogy azokban az iskolákban is, ame-
lyekben szerzetesek (akár férfi,  akár 
nőszerzetesek) tanítanak, a tanítás a 
növendékek anyanyelvén történjék. 

Hogy az egyházak kisdedóvót is 
szabadon állíthassanak, abba minden 
jelentkezőt felvehessenek  és mindenkit 
a saját nyelvén nevelhessenek. 

Hogy elvett iskoláinkat visszakap 
juk és azok birtokában ne zavartassunk. 

Ezeket általában kívánjuk. Helyi 
sérelmeinket ide nem vesszük. 

Megbízásból, 
Odorheiu-Székelyudvarhely,  1925. 

szeptember 20. 
Pál István, egybízi biztos. 

Szinház. 
A színháznál a legutóbbi napokban 

mintha megtörtént vólna a várt ked-
vező fordulat,  a közönség most már 
többnyire Bzépen megtölti a színház-
termet. A társulat tagjai általában a 
legjobb igyekezetükkel törekszenek is 
e kedvező hangulat megtartására és 
fokozására. 

A mult szombati kabaré-estélyen a 
magánszámok közül különösen Fajk 
Rózsi bájos chansonjai, Szabó Gyula 
8zép éneklése, Gáiffy  AnnuB és Felhő 

bravúros táncai, Csóka szavalata, Papp 
Nusi szólótánca érdemelnek dicséretet. 
Az apró darabokban az ismert erők 
jeleskedtek legjobb képességeikkel. Va-
sárnap a Juhászlegény, szegény juhász 
legény, hétfőn  a Nótás kapitány került 
szinre ujabb előadásban. 

Kedden az igazgatóság előzékeny 
.fürgesége  folytán  a Kolozsváron  ÍB csak 
nemrég bemutatott: Mariska, vagy a 
házasságtörés iskolája cimü Biró da-
rabot láthatta a közönség. Tetszett is 
s csak a tapasztaltabb kételkedők vet-
ték észre, hogy a darab problémája 
csak mű-probléma, filozófiája  sokszor 
közhelyszellemesség. Lázár Hilda gon-
dos és széles skálájú játéka, Gaál Piri 
raffinált,  Szabados, Örvössy, Csóka 
markáns alakításai azoaban igy is tel-
jes dicséretet érdemelnek. 

Az cffanbachi,  merészen pajkos és 
pezsgő elevenségü operettekre emlékez-
tető Fügefalevél  szerdai előadásán Fajk 
Rózsi, Csóka, Gaál Piri, Felhő, Gáiffy 
Annus, Horváth groteszk alakításaikkal 
valósággal versenyeztek a közönség 
megkacagtatása érdekében. 

Ugyancsak kitett magáért eleven 
játékkal az egész személyzet a helyzet-
komikumban bővelkedő, könnyedén mu-
latságos A csirkefogó  előadásán, csü-
törtökön este. Ekkor volt a nagyon 
temperamentumos és nagyon fiatal  Gaál 
Piri jutalomjátéka is, ki a szokásos 
meglepetéseken kívül egész garmadával 
kapott tapsot és ünneplést is. Mellette 
a címszerepben Szabados, a többi fon-
tosabb szerepekben a mindig kedves 
Caóka, Lázár Hilda, Bera Rózsi, Felhő, 
Örvössy, Révész, Horváth mutattak be 
markáns és mulatságos alakításokat. 

Pénteken este a hangulatos Elssler 
Fannyt adták elő ismét zőnaelőadás-
ban, de teljes ambícióval. 

A színházi iroda közleménye: 
Ma, szombaton Lehár Ferenc gyönyörű 
zenéjü operettje, a „Drótostot" kerül 
szinre, mely darab előadása szinte 
premier-számba megy, tekintve, hogy 
már régen nem adták az udvarhelyi 
színpadon. A főszereplő  Gáiffy  An-
nuson, Gaál Pirin, Örvössyn, Szabó 
Gyulán és Csókán kivül szenzációs ala-
kítást fog  nyújtani Felhő Ervin Pfef 
ferkorn  Lipót hagymakereskedő szere-

pében, kinek ez lesz az első kabinet-
buffó  alakítása az idén. 

Vasárnap délután mérsékelt hely-
árakkal a Juhászlegény, szegény juhász-
legény kerül színre, mig este a szin-
tén évek óta nem adott, hires Peleskei 
nótárius, Csóka Józseffel  a címszerep 
ben. A szinte ünnepség-számra menő 
lőadáson fellép  a szinház egész művész 
személyzete. 

Hétfőn  Legyei Menybért legújabb 
vígjátéka a Waterlói csata kerül szinre. 
A világsikert aratott Tájfun  és az 
ujabban hóditó Antónia szerzőjének ez 
a nagyszerű darabja a manapság lábra 
kapott mozi-láz elsőrendű paródiája, 
a II. felvonásban  a nézőközönség előtt 
lejátszódó valódi mozifelvételekkel.  A 
rendkívül kacagtató darab főszerepeit 
Gaál Piri, Bera Rózsi, Szabados, Felhő, 
Csóka, Örvössy, Horváth és Révész 
játszák. 

Kedden a társulat általános nép 
szerűségnek örvendő, tehetséges tag-
jának, Csóka Józsefnek  lesz a jutalom-
játéka, a már klasszikussá lett, de ma 
is frissen  és elevenen ható János vi 
tézbsn. A kiváló komikus ezuttai a 
francia  király mesésen együgyü szere-
pének karakteres megjátszásával fogja 
a közönség viharos kacagását mind-
egyre felkelteni.  A címszerepben a ked-
ves és elegáns Örvössy produkálja egyik 
legsikerültebb alakítását, Iluska bájos 
szerepét a bájos Gáiffy  Annus kapta, 
Bagóét Szabó Gyula, a francia  király-
lányét Gaál Piri, fontosabb  szerepe 
van még Szabadosnak, Felhőnek sBera 
Rózsi is elemében lesz. 

Szerdán a társulat kiváló drámai 
hősnőjének Lázár Hildának jutalom-
játékául Dumas világhírű drámája: A 
Kaméliás hölgy kerül szinre. A szen-
zációs, szinte klasszikusszámba menő 
dráma címszerepe Lázár Hilda legjobb 
szerepei közé tartozik és a kiváló mű-
vésznőnek nagyszerű alkalma lesz ki-

I vételes művészetének ujabb bizonyíté-
kát adni. 

Csütörtökön Zerkovitz Béla a je-
lenleg élő legnépszerűbb operett-kom-
ponista legújabb operettje, a Postás 
Katica kerül bemutatóra. Az Arany-
madár, az Árvácska stb. illusztris szer-
zője legjobb muzsikáját adja ebben a 
mulatságos meseszövésü, nagyszerű je-
lenetekkel tarkitott darabban, mely 
kimondottan slágerujdonsága volt az 
idei sziniszezennak. 

SPORT. 
Hargita—GY. M. T. E. 6:0 (4:0) 

A Hargita mult heti vereségét 
korrigálva, fényes  győzelmet aratott a 
gyergyószentmiklósiak újdonsült CBa-
pata felett. 

A hosszú ideig tartott kedvezőt-
len időjárás miatt, mint előző szá-
munkban is irtuk, ugy volt, hogy a 
mérkőzés a jövő hóban kerül eldöntés-
re, de a Gy.. M. T. E. a Hargita kí-
vánságát nem akarván akceptálni, da-
cára annak, hogy a Hargita a mérkő-
zés elhalasztását ugy a Gy. M. T. E. 
nek, mint a központnak táviratilag 
idejekorán bejelentette, vasárnap d. u. 
váratlanul ideérkezett. A Hargita ele-
intén, minthogy a mérkőzésre nem volt 
felkészülve,  húzódozott s csak barátsá-
gos mérkőzést akart játszani, de a 
vendégek mindenáron bajnokihoz ra-
gaszkodtak, s így a Hargita a vendé-
gek óhaját teljesitve, kényszerült bele-
menni a küzdelembe. A Gy. M. T. E. 
azonban, amely biztos győzelemre szá-
mított, keserűen csalódott, mert itteni 
első bemutatkozása csúfos  vereséggel 
végződött. 

A Hargita ezuttai gyönyörű já-
tékkal lepte meg kisszámban megje-
lent hiveit a olyan szédítő tempót 
diktált, hogy már az I. félidő  20 per-
cében a 3:0 arányban vezetett. A 
csapat minden tagja, jóllehet erősen 
tartalékolva állott fel,  kifogástalanul 
játszott, s ha a Gy. M. T. E. kapusa 

nem véd olyan vakmerően és szeren 
C3ével, még sokkal nagyobb gólarányu 
vereséget szenvedett volna. Göllner 3 
gólt lőtt, Pdpp Z. E. kettőt, Pünkösti 
pedig egyet. A mérkőzést Brunhuber 
Kálmán marosvásárhelyi biró kitűnően 
vezette le. 

A Hargita mo3t vasárnap d. u. 
Segesváron játszik bajnoki mérkőzést 
a Turn-Vereinnal. 

HÍREK. 
Szeptember 26. 

A katholikus polgári leány-
iskoláról és kisdedóvóról. 

Nyugtalanul tudakozódván a kö-
zönség ennek a két intézetnek az ál-
lapotáról, a közönség tájékozása végett 
illetékes helyről szerzett adatok alap-
ján a következőket közöljük: 

I.  A polgári  iskola. 
Ahogy a magyar állami polgári 

iskola megszűnt, a róm. kath. egyház-
község régi szándékának megfelelőleg  a 
kath. polgári leányiskolát azonnal be-
állította, ugy, hogy a leányiskola V. 
és VI. osztálvát átszervezte,  a polgári 
iskola I. és II. osztályává és III. és 
IV. osztállyal kifejlesztette  IV. osztályú 
polgári leányiskolává, amely intézke-
dését az állami tanügyi hatóságnak 
nyomban bejelentette, azzal, hogy itt 
túlajdonképen nem uj intézet felállítá-
sáról van szó, hanem a réginek a régi 
terv szerint a változott körülmények-
ből kifolyólag  mintegy kényszerátszer-
vezéséről. Ezt a közoktatásügyi mi-
nisztérium kolozsvári államtitkársága 
34560—920. sz. alatt tudomásul vette. 
Ennek alapján az iskola teljes nyilvá-
nossági joggal zavartalanul működött a 
letelt tanév végéig. Ragman inspektor-
nak azonban észrevétele volt a nyilvá-
nossági jogra vonatkozólag, miértis a 
püspök a miniszterhez fordult  és 

'• Anghelescu miniszter 1924. évi nov. 
28 án írásban kiadta, hogy az intézet 
működését az eddigi joggal folytathatja 
tovább is. És mégis az inspektorátus 
ez évi aug. 1-én leirt az intézethez, 
bogy a jövőben nyilvánossági joggal 
nem működhetik. Éz ellen az intézet 
a püspök utján felfolyamodott,  legutóbb 
pedig (szept. 17 én) a plébános Bu-
karestben személyesen is eljárt, ahol a 
szakosztály igazgatója (Dumitrescu) tu-
datta, hogy általános rendeletet adott 
ki, hogy a püspökségek alatt levő min-
dennemű intézetek a törvény megho-
zataláig' működésüket az eddigi joggal 
folytathatják.  A plébános kérte ezt a 
saját intézetére Írásban is kiadni, de a 
Director general fölöslegesnek  mondotta, 
amin a plébános megnyugodott. Ennyi, 
ami a polgári leányiskolára közölhető. 
Erre a tanévre 112 növendék irat-
kozott be. 

11. A kisdedóvó. 
Mindenki tudja, hogy a leányisko-

lával kapcsolatosan régi idők óta kis-
dedóvó is állott fenn  és hogy ez az 
1918—19. tanévben is meg volt; ezt 
a városi hatóság a beirási anyaköny-
vek és tanuk vallomása alapján hiva-
talosan is bizonyitotta. A bekövetke-
zett zavarokban az óvónőre (Jozefa  nő-
vér) másbelyt levén szükség, az óvó 
működése megakadott. De a közönség 
oly türelmetlenül sürgette, hogy a le-
telt tanévvel azt működésbe kellett 
hozni. Ez a revizor urnák is és a mi-
niszter urnák is bejelentetett és Anghe-
lescu miniszter 33597—925. sz. alatt 
leirt az inspectoratusnak, hogy az in-
tézet működhetik. Működött is zavar-
talanul a letelt tanév végéig. Most e 
tanév elején a beírások megindulván 
és folyván,  a revizor ur az inspectora-
tus rendelete alapján, azért, mert nincs 
az intézetnek miniszteri engedélye, az 
intézetet beszüntette és a helyiséget 
lepecsételte. Az igazgatóság a minisz-
teri engedélyt hiteles másolatban és 

hogy: kaptak ugyan néha-néha „car-
cer"-eket, de megkapták a görögből el-
végre is legalább a „classis primae" 
osztályzatot. És valószínűleg ez volt 
a jó öregnek, talán egész életében, a 
legbölcsebb tanári ténykedése. 

A másik esetnek nagyon komoly 
volt — legalább ÍB a kezdete. 

Nem kevesebbről volt szó, mint 
arról, hogy a bennlakó diákok kivilágí-
tották a kollégium ablakait április hó 
14-én : a Kossuth függetlenségi  nyilat-
kozatának kihirdetése napján. Tulaj-
donképpen csak egy Bzoba ablakáról 
volt szó, de nem elég e ennyi is 1851-
ben, a Haynau-éra fénykorában  ? A 
véletlen ugy hozta, hogy éppen a Ce-
cília fia  lakta szobáról volt szó. A 
gimnázium direktorának neje jó ba-
rátságban állván Ceciliával, mindjárt 
másnap délelőtt vésztjŐBló képpel állit 
be hozzá. 

— No Céci 1 Nagy bajban van a 
fiad  1 Kivilágították tegnap eBtve a 
szobájuk ablakát. Éppen áprilia 14-én.— 

Szegény Cecilia el sem tudta kép-
zelni, hogy tehetett ilyet a fia! 

Ennek az esetnek a lefolyása  pe-
dig a következő vala. Az inkriminált 
eset után következő nap reggelén meg-
jelenik a direktornál a rendőri kómmisz-
szió, melynek feje  előadván küldeté-
sük célját, felszólítja  őt, hogy azonnal 
menjenek a helyszínére kinyomozni a 
bűnösöket. Mentek tehát egyenesen a 
Cecilia fia  lakta kis padlásszobába. 

— Ki itt a primárius ? Álljon elé 1— 
Előállt. 
— Mit csináltatok tegnap este 9 

és 10 óra között itt ebben a szobá-
ban? — 

— Hát tanultunk, instáljuk alás-
san 1 — 

— De kivilágítottátok a szobátok 
ablakát! — 

— Igenis, meggyújtottuk estve a 
gyertyánkat s ide tettük, erre az asz-
talra, minthogy Bok volt a tanulniva-
lónk. — 

— Hát nem tudtátok, hogy ápri-
lis 14 ike van: az a nap, melyen a 
lázadó Kossuth kihirdette a független-
ségi nyilatkozatát 1? Felelj, primárius 1 — 

— Instálom alássan, erről nem 
szólt nekünk a direktor ur semmit; 
mi tehát meggyújtottuk estve a gyer-
tyát és tanultunk tegnap is mint más-
kor, ennél az asztalnál. Tetszik látni, 
hogy ezt CBak itt, ennél az ablaknál 
lehet elhelyezni. — 

Teljes lehetetlenség volt ebből a 
dologból ennél többet kihozni. A ko-
misszió elvonult dühös szakramentiro-
zás közben s megíródott a hosszú jegy-
zőkönyv, melynek alighanem ez volt a 
záradéka: 

Ezek a fiuk  itt valamennyien, 
mind megátalkodott Kossuthisták 1 Job-
ban kell vigyázni reájuk 1 — 

íme, ilyen volt az élet akkor 
(1850—53) abban a gimnáziumban, 
amelyben a Cecilia fia  középiskolai ta-
nulmányait elvégezte. 

Elég sulyoB idők bizonyára a sze-
gény tanárokra is, de mennyivel sú-
lyosabb azokra a szegény ifjakra  nézve, 
kiknek tanuló-évei ép ezekre az idők-
re estek 1 (Theano 123—124. 1) 

A következő alkalommal tanári 
feljegyzéseiből  fogunk  egy pár, váro-
sunk akkori életét jellemző részletet 
közölni. 



£CŰO Kábbatt 4Clr5Ch Rudolf «M&Wto» Vásárolhat, a hoVá «iideifflt  Sszi felöltő, «.tyvovjvwwmi jmijvw föltűn  b m m m i l , legdivatosabb nSi Koszt!»-, ruha-
ís Kabátfylmil; wjírKeztcK. 

Beretvás pasztilla a legmakacsabb fejfájást is elmulasztja 
eredetiben is felmutatta,  de az inspec-
toratus nem vette tudomásul és meg-
maradott amellett, hogy nincs minisz-
terileg engedélyezve. (Tulajdonképpen, 
mint régi intézetnek erre nem is volt 
szüksége.) A plébános most 17-én Bu-
karestben ezt is előadta és ebben az 
ügyben is a már ismertetett feleletet 
kapta. Kérte ennek is külön Írásban 
való kiadását, de a reszort vezetője 
ezt is fölöslegesnek  találta. A plébános 
kérte a reszort vezetőjét, hogy a 
33597—925. sz. miniszteri rendeletet 
adassa ki az inspectoratusnak. Nyom-
ban intézkedett. De azért az intézet 
még nem kapott semmit. A lezárási 
pecsét még az ajtón és 145 kicsi lázas 
türelmetlenséggel várja, hogy mikor 
kerül a szeretett jó óvőnővér gondos-
sága alá. 

És mindezek történnek a genfi 
tárgyalások idején és akkor, amikor 
Gantacuzino hercegasszooy a magyar 
anyákat értekezletre hivja, hőgy fáj-
dalmaikat gyermekeik iskoláztatása fö-
lött adják elő. És jóformán  azt Bem 
lehet tudni, hogy miért történik miud 
ez igy. 

Már a színtársulat bemutat-
kozó előadásain feltűnt  egy itt még 
ismeretlen szinész, kit keskeny, szomor-
kás arca, furcsán  szétfutó  ráncaival, 
markáns komikud orra s egyéb kül-
sőségei mind valósággal predesztinál-
tak arra, hogy e sötét gondokkal vert 
időkben a mosolykeltés, a megnevette-
tés csengő pénzét szórja a színpadról a 
nézőtérre. Megszólalása, megfigyelésre, 
humoros emberlátásra alapozott, gon-
dos alakításai ezt a benyomást c*ak 
megerősítették, sőt folyton  fokozták, 
ugy hogy Csóka József  ma egyike a 
társulat legnépszerűbb tagjainak, kit 
mindenki szeret. E szeretetre Csókát 
belső értékei, szerénysége, hivatásának 
elmélyedő komolysággal való müvelése, 
szorgalma is mindenképpen méltóvá 
teszik. Éppen ezért előre látható, hogy 
jutalomjátéka a legmelegebb siker mel-
lett fog  kedden este lezajlani. 

A régi ötszáz leusok bevál-
tási határidejét 1926 december 31 ig 
tolták ki. 

Halálozás. Id.  Borhely Jóssef 
bethlenfalvi  lakos, 96 éves korában, 
f.  hó 25-ikén meghalt. A ritka szép 
kort ért megboldogultat tekintélyes 
rokonság gyászolja. 

Az a mozgalom, a melyet Can-
tacuzino hercegasszonynak a kisebb-
ségi nőegyesületekhez intézett kérése 
megindított, széles mederben halad a 
célja felé.  Városunkban az Országos 
Misszió Társulat fiókegyesülete  után 
legújabban a Jótékony Nőegyesület fog-
lalkozott választmányi ülésben a kér-
déssel, a hol örömének adott kifeje-
zést a fölött,  hogy ez a mozgalom meg-
indult, B igy alkalom nyilhatik a ma-
gyar anyáknak is azt a sok bánatot 
és keserűséget feltárni,  a mi gyerme-
keik bizonytalan sorsa miatt lelküket 
emészti. Hátba az ő panaszuk nem 
talál olyan süket fülekre,  mint a fér-
jeiké, a kik 7 esztendő folytonos  tilta-
kozásával, memorandumaival éB küldött-
ségjárásával, úgyszólván, semmit sem 
értek el. Hátha nő a nőt jobban meg 
fogja  tudni győzni arról, hogy ha ki-
sebbségi sorsra is jutottunk, azért az 
élethez, nyelvünkhöz, kultúránkhoz ra-
gaszkodni nekünk is éppen olyan jo-
gunk van, akárcsak a majoritásban 
élő népeknek. A nőegyesület választ-
mánya egyhangú lelkesedéssel mondot-
ta ki, hogy a mozgalomhoz csatlakozik, 
bejelenti a központnak általános és 
speciális panaszait és a kongresszuson 
minél több taggal képviselteti magát. 
A képviseletre Jodál Gábor drné elnök, 
Szabó Andrásné alelnök, Pap Zakor 
Endréné rendező elnök, Halmágyi Sa-
muné es Szabady Ti vadamé választ-
mányi tagok, Jodál Gábor dr. és Csefó 
Sándor titkár vállalkoztak. (Cs.) 

A filharmonikusok  jövő heti 
próbaprogrammja: hétfő:  Sarolta,Der-
rick, kedd : teljes énekkar, péntek: 
teljes zenekar. 

Zenésmise Szentferenc  nap-
j án . A ferencrendiea  templomában 
október hó 4 én (vasárnap) a délelőtt 
11 órai misén a Filharmonikus Tár-
saság vonósnégyese Schubert és Mozrt 
világhírű templomi zeneszerzeményei-
ből fog  egyes részleteket előadni. 

A Polgári Önképző Egylet 
temetkezési uj alapszabályait szept. 
24iki ülésében a törvényszék, . mint 
örömmel értesültünk, jóváhagyta. Ez-
zel megvalósul városuuk polgárságának 
egy régen óhajtott, általános társadalmi 
jellegű, mérhetetlenül nagyfontosságú 
szociális intézménye. A Polgári Kör 
tagjai és azok házastársai elhalálozá-
suk esetére tekintélyes összegű segély-
ben részesülnek, aminek messze ki-
ható gazdasági jelentősége minden vi-
tán felül  áll. A temetkezési segélyalap 
a napokban kezdi meg működését, a 
kezdet időpontját az egylet helyiségében 
fogják  köztudomásra hozni. Bővebb 
felvilágosítást  a vezetőség bármely 
tagja szívesen nyújt az érdeklődőknek, 
a jóváhagyott alapszabályok pedig az 
egylet helyiségében tekinthetők meg. 
Udvarhely város polgársága lépjen be 
tömegesen az egyesületbe s ezzel biz-
tosítsa családjának halála esetére a 
segélyt. 

Lapzár t akor értesültünk, hogy 
a Székely Dalegylet október 3 án 
szombaton este tartja serlegavató fehér 
asztalát, melyre jelentkezni péntek déli 
12 óráig lehet Szabó Ödön egyleti 
gazdánál, vagy bármely dalárdistánál. 

x Román útlevelek beszerzé-
sét, s azok láttamozását bármely kö-
vetségnél, úgyszintén állampolgársági 
ügyek, az állampolgárság iránti, már 
a minisztériumba benyújtott kérvények 
elintézését, hirdetését ugy a hivatalos 
lapban, mint a bucureşti és helyi la-
pokban a legpontosabban és legrövi-
debb idő alatt eszközli, s végleges ál-
lampolgársági bizonyítványt a minisz-
tériumból beszerez, — lakás iránt ér 
deklődik • lakást a legrövidebb idő 
alatt szerez, úgyszintén ház és föld 
adás vételt közvetít s hirdet, — bár-
milynemü hirdetéseket az ország összes 
lapjaiban, kereskedelmi és másfajta 
ügyletek széleskörű és szakszerű rektá-
mirozását és lebonyolítását eszközli, 
estélyek, koncertek, műkedvelői előa-
dások s bármilyen látványosságokhoz 
szükséges jegyek, hirdetések, plakátok 
és egyéb kellékek beszerzését és azok 
elhelyezését és terjesztését foganato-
sítja, bizalmas s bármily másirányu 
információkat  beszerez, ezenkívül bár-
mily nyelvű fordításokat  a legponto-
sabban s legrövidebb idő alatt eszkö-
zöl : Cornel  Brădean  ügynökaégi és tu-
dósító irodája. Strada Principesa Maria 
(Szentimre u.) 17 sz. Odorheiu. 

A helybeli Jótékony Nőegye-
sület f.  évi október hó 4-én (vasár-
nap) d. u. 4 órakor a ref.  kollégium 
tanácskozó termében rendkívüli közgyű-
lést tart, a melyre a tagok szíves meg-
jelenését ez uton kéri az elnökség. 

x Eladó veteményes kert, háztel-
keknek is alkalmas. Str. Avram Jancu 
(Csere-utca). Értekezni lehet Bul. 
Regele Ferdinánd 140 sz. alatt. 

x Hegedű magánoktatást el-
vállal október 1-től Kiss Élek zene-
tanár, Értekezni lehet ref.  kollégium-
ban. 

x 3 éves kis leányomat örökbe 
adnám egy jobb családhoz, helyben 
vagy vidékre. (Értekezni a kiadóban). 

x Eladó ház. Str. Axente Sever 
(Bózsa) 10 sz. ház eladó. Azonnal be-
költözködhető. Értekezni ugyanott lehet. 

x Egy uj hintaszék és egy 
szalon-garnitura eladó. Cim a kiadó-
hivatalban. 

Helyreigazításképpen közöl-
jük, hogy a Székely Dalegylet hang-
versenyen Ferenczy Ferenc 300 leüt 
fizetett  felül. 

x Nagymennyiségű széna, sarjú 
és CBŐS kukorica eladó a Szejkén. 

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

x Iskolába járó lánykákat 
teljes ellátásra elfogad  özv. Tolvaly 
Zsigmondné Strada Principesa Maria 
(Szent Imre-utca) 16 szám. 

x Értesítés. 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 
0 szakmába tartozó munkát, gyorsan 
és pontosan elkészítve. Szíves pártfo-
gást kér, tisztelettel: Makó  Sándor 
lakatos. 

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

x Sertést makkoltatásra 500 
leuért elvállalok. Székelyudvarhelyről 
4-én el is hajtom. Értesítést Hegyi Pál 
Szentlélekre kér. Dobai Józsefnél  is 
lehet jelentkezni. 

Sirrongálók büntetése. Már 
többször bélyegeztük meg azt a ke-
gyeletlen barbárságot, mellyel egyesek a 
sírokat megrongálják, az azokra he-
lyezett virágokat ellopkodják. A ren-
dőrség legutóbb 3 ilyen suhancot a r. 
kath. temetőben tettenérvén, azokat 
példásan megbüntette. Ez, remélhető-
leg, egyidőre elveszi a kedvüket a sir-
rongálástól. 

Egy nagyon jó állapotban 
levő férfi-varrógép  eladó, esetleg jó 
női varrógéppel elcserélhető. Érdeklődni 
lehet a kiadóhivatalban. 

x Egy jó családból való fiu 
kereskedő tanoncnak felvétetik  Forró 
Géza füszerkereskedésében. 

x Eladó Diciosâamărtinban a rRá-
kóczi kert." E kert a város szélén, , 
gyalog alig 10 percnyi távolságban, I 
igen Bzép és pormentes helyen fekszik. 
Alkalmas gazdálkodásra, kertészetre, 
méhészetre, nyári vendéglőnek, szana-
tóriumnak. A kert 10 hold területű s 
be van kerítve. Ebből 6 hold finom 
gyümölcsöket bőven termő gyümölcs-
fákkal  vau beültetve, a fák  aljában 
kaszálható Bzénafü  terem. Van egy 
hold csemege fajszöllő,  2 hold szánté, 
1 hold diszpark. A lakóházban talál-
ható 4 szoba, egy nagy terem, mely 
nyilvános táncmulatságra is alkalmas, 
egy kamara, verenda stb. Vau külön 
konyha, gazdasági szertár, istálló 8 
marhára, szekérszin, autógarázs, pincze, 
méhes s más mellékhelyiség. Van 5 
kut, egy szökőkút, egy csorgó, mely 
egyúttal a fürdő  vizét szolgáltató gyógy-
víz. Van egy betonból készült nagy 
fürdőmede  ncze a szabadban. Több sé-
tatér, egyik kőoszlopos, több pavillen 
stb. A kert a maga nemében páratla-
nul áll a vidéken. Ára tízezer dollár. 
Bővebbet: Szabó Mihály dr. tulajdo-
kosnál, Diciosânmărtinban a „Ríkóczi"-
kertben, România. 

x Én, mint gyümöloskertósz, 
a gyümölcsfák  doktora vagyok. Válla-
lok szakszerű gyümölcsfatakaritást, 
gyógyítást, gyümölcsfaültetést,  gyü-
mölcsszedést, gyümölcseczet, gyümölcs-
borkészítést. Egyúttal tanítok. Továb 
bá eladok egy Pallas nagy Lexikont 
(18 drb. diszkötéses teljes sorozatot) 
olcsón. Értekezni lehet személyesen:. 
Demeter Domokos  írónál, Bilgőzben és 
Udvarhelyt. 

x Egy jó családból való, 4 kö-
zépiskolát végzett fíut  tanulónak fel-
vesz a Barcsay és Esztegár cég üzlete. 

x Elveszett csütörtökön este a 
sétatér és vármegyeház között hímzett, 
fekete  női kézitáska. Becsületes meg-
találót kérik, jelentkezzék a kiadóhi-
vatalban. 

Olvasókönyv a népiskolák 
II. osztálya számára. E címen 
illusztrált iskolai könyv jelent meg, 
melyet Sadoveanu—Stan—Teodor és 
Mrejeriu müvéből Nistor J. tanfelü-
gyelő, Bakóczi Károly éB Ebért András 
tanárok fordítottak.  A könyv alkalmazha-
tóságát a hivatalos jóváhagyás bizto-
sítja, gondos és ízléses kiállítása a 
G1 o b u s-könyvnyomda érdeme. Ára 
35 leu. 

Piaci árak: buza 125—140, 
rozs 105—110, árpa 100—105, zab 
46—50, tengeri 105—108, burgonya 
26—30 leu vékánként. V—ó. 

Kiadó: a Könyvnyomda Réizvénytársaság 
Odorheiu (Székelyudvarhely) 

& J J S J k a I a P o k alakítását a leg-
l l W l ujabb divat szerint vállalom. 
Legalább 2 középiskolát végzett fiút 
tanulónak felveszek.  Kessler  Albert 
kalapos. 

Uln/ln  e g y e s é s " e n «Â 

JJjIUUU  tnodernhálóssoba-
berendesés, egy mosdó-garni-
túra, konyhabútorok, képek, 
függönyök,  gyermekjátékok és 

egy fütő. 
Dr. Hinléder  Fels  Ernő. 

E l a i I S l l l l szabadkézből mél-
C l O U j U K tányos árban a 
Str. Principesa Ileana (Eötvös utca) 
6 szám alatti 4 szobás különálló 
: : lakóházat. : : 
D r . K a s s a y és dr. P á l ügyvédek. 

Naponta friss  tea-vaj, 
paprikás szallonnát, mindenféle  sajtot. 

Csokoládé külünlegességeket 
Hirsch lgnáczy 

csemege kereskedésében. 

Női- és 
gyermekruhák, 
fehérnemük,  menyasszonyi kelengyék 
varrását, valamint kabátok készítését, 
a legdivatosabbtól a legegyszerűbbig 
jutányos áron vállalja: ifj.  Pásztor 
Ferenczné szabónő Str. Regele Carol 

(Orbán Balázs utca) 21. szám. 
Tanulóleányokat is felveszek. 

FÉRFIRUHÁKAT 
legszebben 
: tisztit : 

SCHMITZ 
Odorheiu. 

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

háló- és ebédlő-
garni túrák a 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 butorraktára 

Odorheiu, Bul. Reg, Ferdinánd 27. 

Az ország bármely rfezíbe VállaloK szctnílyszállitást autoVal: ifj. BatKfczy Albert. 
Teljesen ixj családi jégszekrény eladó. 



Elszakíthatatlan kész férfi-ruhák  már 1300 lentől, struks, 
britses nadrágok, raglánok, csőköpenyek, 
bámulatos o l c s ó n . Legújabb divatú angol 

és brassói szövetek, bélések, kelengyevásznak, harisnyák, nadrág* 
tartók, szép sapkák V M^ • n 
stb. kaphatók: SSS MJ  1 9 I I 1 MM* Üzletében. 

No. 435—925. 

Hirdetmény. 
Közhírré tétetik, hogy Vârsag köz-

ség korcsmahelyisége 1925 okt. 18-én 
délután 2 órakor tartandó nyilvános 
árverésep, 1926 évi január hó 1 tői 
1928. december hó 81 ig terjedő időre 
bérbeadatik. 

Kikiáltási ár: 4010 leu, bánat-
pénz 10°/o. 

Részletes feltételek  a Vărsag-i jegy-
zői irodában a hivatalos órák alatt 
megtekinthetők. 

Vărşag 1925. szeptember hó 20-án. 
Vass Mihály jegy. Tamás János biró. 

24 óra alatt 
készítetek bármilyen formájú 
és nagysága r u g g y a n t a 
(gummi) bélyegzőt kifogás-
talan minőségben, jutányos 
árban: Z. SZÉKELT JÁNOS 

könyvkereskedése, 

F l a r l h l b s z a b a d k é z b ő l , jutányos bl állj Uii árban a gtr stefan cel 
Mare (Malom-utca) 42 szám alatti 
két lakóházzal beépített beltelket. 
Mindkét lakóház 3—3 szobából, kony-
hából és a szükséges mellékhelyisé-
gekből áll, az egyik azonnal, a má-

sik rövid idffn  bekfíltözhetS. 

Dr. Kassay és dr. Pál Gyula 
z = ügyvédek irodája. = = 

mi tclcH Jug-oSfăK 
utca) 8 szánt alatt: 2 laKöházzal, 
b««tic 8 szoba, fürdőszoba,  istálló, 
tágas nagy vdVarral és gyümölcsös 
kerttel, Valamint hozzátartozó tnelUH-
épülettel. IrteHezni lehet ?appPezsS 

HeresHcdó'ttíl jíelybcti. 

Eladó 
a Str. Andrei Muresan (Solymossy-n.) 
23 sz. alatt 4 szoba, I konyha, nyári 
konyha, siitS, fatartó,  sertés- és 
tyúkól, az udvaron jó kút, nagy kert-
tel és udvarral, kedvező áron sürgősen. 
Értekezni lehet a fenti  szám alatt. 

Üzlet-áthelyezés. 
Tisztelettel értesítem ugy a helyi, 

mint a vidéki nagyrabecsült vevőimet, 
hogy rőlös és rövidárn-üzlete-
met az ujoanan épült, Ordelt János 
tulajdonát képező üzlethelyiségbe Piaţa 
Regina Maria (Piactér) 14 sz. alá 
helyeztem át, hol ezen cikkekben 
igyekeztem raktáromat lehetőleg ki-
bővíteni. 

Továbbra is szíves pártfogást  kér: 

KOVÁCS  ADOLF. 

Eladók: egy kemény omnibus, 1 uj 
könnyű kocsi, vastengelyü szekér, 

kocsiszán, 2 pár hám, 80 drb. faszék, 
36 asztal, 20 fehér  ágv, 10 drb. 3 
hónepos malac. Nagy  Jóssef  Szejke-
fürdő. 

Hirdetmény. 
Csíki Ambrus és Társai Homoród 

fürdői  fürészgyára  betéti társaság ne-
vében ezennel közhírré teszem, hogy 
a társaság 1925 évi október hó 4 én 
délután 4 órakor Căpălniţ» községbá 
zánál rendkívüli közgyűlést tart, melyre 
a tisztelt bel- és kültagokat meghívom. 

Tárgysorozat: 
1. A fürészgyár  eladására kikül-

dött bizottság jelentése a fürészgyár 
eladásáról. 

2. A társaság felosztásának  ki' 
mondása és Ktkv.  108. §-a alapján a 
felszámolók  kirendelése. 

3. Iaditványok. 
Péter S. Imre alelnök. 

Legjobb 
ecet a SApSON-féle 
eeetgy árban készül. 

Csak 
Sámson-féle ecetet vegyen. 
No. 1348-925. 

Hirdetmény. 
Kádár Anna hadiözvegyet — mivel 

lakása Odorheiua bejectve nincs —ez 
uton hivjuk fel,  hogy nyugdíj igazol-
ványa átvétele végett jelentkezzék a 
városi tanácsnál. 

Odorheiu, 1925 szept. 26. 
Primăria oraşului Odorheiu. 

Hirsch Rudolf 
divatüzletébe 

megérkeztek a brassói, seges-
vári, brünni és angol férfi 

öltöny és felöltő  szövetek! 
ţ Nagy választék, ţ 
• olcsó árak • 

Értesités. 
Tisztelettel értesítem Odorheiu és 

vidéke közönségét, hogy a Lőrinc és 
Valentsík férfi  szabó cég barátságosan 
szétvált. A Str. Pr. Mircea (Petőfi  u ) 
4 szám alatti helyiséget saját nevem 
alatt tovább vezetem. Pontos és jó 
munkáért kezeskedem. 

Kérve becses pártolást tisztelettel: 
Lőrinc László 

féifi  szabó. 

a Strada 
Pr. Nicolae 
(Árpád-u.) Eladó 

7 sz. a. 5 szobás lakás, ui cai üzlet 
lakhelyiséggel és a Str. Axente 
Sever (Rózsa-u) 50 sz. alatti 4 
szobás villa, I hold területű kerttel. 
Előbbi, vétel esetén beköltözhető. 
Értekezni lehet dr. Gönczy Gábor 

ügyvéd irodájában. 

Figyelem! Figyelem! 

Értesítés. 
Lakásomat és műhelyemet áthe-

lyeztem Bul. Reg. Ferdinánd 84 sz. alá, 
a Kandó Mózesné féle  háíba az udvari 
hátsó részbe. A n. é. közönség szives 
pártfogását  kérve ezúton is, a festé-
szet, szobrászat és aranyozás minden 
ágában azon törekszem, hogy teljes 
megelégedéssel a legkényesebb igénye-
ket is kielégítsem. 

Teljes tisztelettel: 
Hermann Gyula 

müfestő  és szobrász. 

Elsőrendű vízhatlan cementcserép 
árfelemelés  nélkül 

részletfizetésre  is 
ZZZ kapható! l̂ ZL 
HINLÉDER F. ÁKOS betonáru-telepén 

Bedean- Bethlenfalva. 

Gépészek figyelmébe! 
!

Szurokból olvasztott gyanta szíj- • 
kenésre és kovácsszurok eladó fi 

= = = = = Kilója 30 leu. • 
Odorheiu, Str. Axente Sever (Rózsa-u.) 
—: 42 szám. (Sorbán.) :—: 

Önmagának ellensége 
ha silány kávét vesz Enrilo helyett, 
mely egymagában, tehát minden pótlék 
nélkül Ízletes, tápláló italt ad. Az Enrilo 
pótolja a babkávét is. — Amellett az 
Enrilo táperősebb és kiadósabb, azért 
használatban rendkívül olcsó. Ezen kü-

lönlegesség minőségeért készítője a 
Franck Henriit Fiai 
cég világhíre szavatol. 

ENRILO. 

Legújabb őszi és téli 
nagy kabátokatt kosztümöket és min-
denféle  ruhákat legszebb kivitelben készí-
zzzzz tek, pontos időre szállítok* zzzzz 
Különleges angol divatlapom megérkezett. 

Demeter Zsigmond 
ii ói divatsaabó. 

Üzletemet áthelyeztem Bul. Regele Ferdinánd (Kossuth-u.) 
12 szám alá. (Volt „Bdrány"-vendéglö.) 

( l u i A n u r a m ! N e v á r í a m e 9 ' m i S á l l a t a í é t " 
V l d A U a U I a u i • vágytalanok, betegek lesznek, 

mert állatait nemcsak mentesítheti 
CArfÁcvócvínl  ! marháját szájfájástól,  lépfenétől, &Cri.CbVe&£U!l i • juhait májmételytől, 
de elősegíti ezek Brős fejlődését és 

gyors hízását 
a Dávid Elemér főállatorvos  törvényesen védett 

D E f I N F E C T O R 
táperös védszer rendes használatával — ott 

l-îîLLtt sertés vész, marháknál szájfájás, nincs lODOe juhoknál májmétely! 
E táperös védszerek kaphatók minden községben, a kereskedésben és szövet-

kezetnél 1h kilós dobon utasítással 20 leu. 
Kereskedőknek 20 dobozt 300 L. elére beküldéssel, vagy 320 L. utánvéttel bér-
mentve küld Románia főbizománvosa  Soós és Társa Tg.-mures Marosvásárhely 
_ _ _ _ _ _ _ _ _  Kiss Ernő-utca 2. 

E védszerek Udvarhelyt kaphatók Láday és Szabó cégnél. 


