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A Magyar Párt 
vármegyénkbeli tagozatának intéző bi-
zottsága f.  hó 12 ibén, csütörtökön d. 

hi. 10 órai kezdettel élénk érdeklődés 
mellett gyűlésezett a helybeli Szabó 
Károly féle  vendéglő nagy termében. 

Sz SzakatB Péter elnökölt, akit, 
miután hónapokig tartó kinos beteges 
kedése óta most először jelent meg 
nyilvános összejövetelen, Sebesi János 
dr. üdvözölt felgyógyulása  alkalmából, 
még a gyűlés megkezdése előtt, további 
megerősödést, jó egészséget kívánván 
neki, hogy a köz javára, a magyarság 
ügyéért még sokáig tevékenykedhessék. 
Az általánosan felhangzó  lelkes éljen-
zés élénk tanúsága volt annak a tisz-
teletnek és népszerűségnek, amely párt-
elnökünket a legszélesebb körben kö-
rülveszi. 

Sz. Szakáts Péter az üdvözlést 
megköszönve, háláját tolmácsolta az 
ót betegsége alatt helyettesítő Vajda 
Ferenc alelnöknek is. Miután a hely-
beli rendőrség és siguranca részéről a 
gyűlés ellenőrzésére azok főnökei  jelen 
vannak, ez ellen az elnök elvi tiltako-
zását fejezi  ki, kifejtvén,  hogy ez az 
eljárás ellentétben áll a román alkot 
mánytörvény 28. § ával. E kérdésben 
még többen szólaltak fel,  illetve fejez 
ték ki tiltakozásukat, mialatt a sigu-
ranca főnöke  azzal a kijelentéssel, hogy 
a helyzet kényességét belátja, — eltá-
r ozott. A reudőrprefec'us  é3 a sigu-
rancának egy tisztviselője azonban to-
vábbra is a teremben maradt. Hinlé 
der Ákos dr. és Pál István javasla 
taira aztán a gyűlés két tagját, Pál Ist 
vánt és Elekes Dénes drt megbízták, 
hogy járjanak közben a vármegyei pre 
fectusnál  a hivatalos elleuőrzés vissza-
rendelése céljából. (Később aztán a 
megbízottak valóban azzal az ered 
ménnyel érkeztek vissza, hogy Acdreaş 
prefectus,  a reiidórség főnökének  az 
eltávozását megengedte). 

Sz. SzakátB Péter ez esettel kap 
csolatban kijelentette, hogy a magyar-
ságot cselekedeteiben csak loyalitás és 
az állami törvények tisztelete vezérli, 
ezzei szemben azonban igényeljük 
egyenlő jogú polgárokként való kezel-
tetésünket. Ezután részletes beszámolót 
adott a márciusi intéző bizottsági ülés 
óta történt nevezetesebb politikai ese-
ményekről. A magánoktatási törvény-
javaslatnak a magyarságra sérelmes 
voltát nyomatékosan hangsúlyozta, is-
mertetve az egyházak vezetőségeinek 
ez ügyben kifejtett  akcióját. Reflektált 
Duka külügyminiszter ismeretes nyilat-
kozatára. hogy Bukarest közelebb van, 
mint Genf,  — azzal, hogy a magyarság 
panaszával Bukarestben már előbb szám-
talanszor eredmény nélkül kopogtatott. 
Fejtegette, az uj érettségi és abszol-
váló vizsgák életbeléptetésének elle-
nünk irányuló tendecciáit. Viszont elis-
meréssel és reménykedve emlékezett 
meg a Cantacuzino hercegnő által kez-
deményezett közeledési akcióról. A Bár-
dos Péter vezetése alatt indult, „pa-
rasztpárt" alakulására irányuló, moz-
galomról szólva, azt fölöslegesnek  itéli, 
miután a pártközpontban a mezőgaz-
dasági szakosztály ezeket az ügyeket 
megfelelően  képviseli. A mezőgazda-
sági és keresk. kamarai tagválasztások 
kritikája ntán, a gyűlés figyelmét  az 
uj közigazgatási reformtörvényre  és az 
ezzel kapcsolatos esetleges választá-
sokra bivja fel  nyomatékosan, mint a 
mely kérdéssel a gyűlésnek behatóan 
kell foglalkoznia.  Végül Papp Tamás 
farkaslaki  espereB, Imre Gábor ;dr. és 
báró Szentkereszthy Béla elhunytáról 
meleg szavakkal emlékezett meg. 

Az elnöki előterjesztések közhe-
lyeslés melletti elfogadása  után, a vá-
lasztásokkal kapcsolatosan elhatároz 
ták, hogy a párt a szükséges előké-
születeket megteszi. E tekintetben elő-
ször a megyei központi szervezetet kéli 
megteremteni s egyúttal érintkezésbe 
lépnek az újonnan csatolt, volt maros 
tordai községek vezetőségeivel is. Mind-
ezekre nézve a gyűlés, Sebesi János 
dr., Vajda Ferenc, Ozsváth Árpád és 
Máthé István dr. felszólalásai  után, 
ugy határozott, hogy a taktikai kérdé-
sek eldöntését 8 az ügy irányítását BZ 
elnökségre, illetve a végrehajtó bizott-
ságra bizza, amely az összeállítandó 
vármegyei listára nézve bekéri a vi 
déki tagozatok javaslatait is s azokkal 
minden tekintetben egységesen jár el. 
A választási küzdelembe a párt itt 
is önálló listával fog  belemenni, a köz-
pont intenciói szerint. 

Ezután az elnök, majd Frölich 

Ottó a helybeli választási listák kifüg-
gesztésénél tanúsított hivatali eljárást 
bírálta alaposan. Az elnök javaslatára 
Sándor Józsefnek  ujabb parlamenti be 
szédéért köszönetet mondtak s Pál Ist-
ván javaslatára felkérik  a kö?pontot, 
hegy lehetőleg gondoskodjék Sándor J. 
eddigi 25 parlamenti beszédének kiadá-
sáról. Az oklándi eset kerülvén szóba, 
erről lapunk szerkesztője és Soó Gás-
pár adtak felvilágosításokat,  melyek 
szerint kilátás van a hivatalos vizs 
gálatok tárgyilagos lefolytatására.  Ez 
zel kapcsolatban a bizottság nyilváno-
san is figyelmeztetni  kívánja a közön-
séget, hogy hasonló esetleges sérel-
mekre vonatkozó panaszával forduljon 
mindig bizalommal a csendőrszárnypa-
rancsnokság vezetőjéhez. 

Végül elhatározták, hogy a párta 
politikai helyzetre való tekintettel, a 
közigazgatási választások előtt, illetve a 
a folyó  évben közgyűlést nem tart. 

A 400 éves helyi csizmadiatársulat 
nagy ünnepe. 

Helybeli 400 éves derék és érde-
mes csizmadia társulatunk több alka 
lommal előre jelzett, november 8-iki, 
zászlószeateléssel kBpcaolatOB jubiláris 
ünnepélye oly fényesen  sikerült, hogy. 
a rendezőségnek heteken át tartott'" 
fáradságos  munkáját mindenképpen 
méltó, hatalmaB siker koronázta. Nyu 
godt lélekkel elmondhatjuk, hogy ha-
sonló impozáns ünnepélye az udvar 
helyi iparosságnak talán sohasem volt. 

Délelőtt 9 órakor sietve vonultak 
az összes ipartársulatok és más kul-
turegyesületek a Bukarest szálló szín-
háztermébe, amely termet a közönség 
zsúfolásig  megtöltötte. Több mint 40 
különböző egyesület küldöttsége volt 
itt jelen, fényes  tanújelét adva a faji 
és társadalmi összetartásnak. A disz 
közgyűlést. Bodrogi Balázs társulali 
elnök nyitotta meg, igen Bzépen mél-
tatva a nap jelentőségét. A megnyit© 
után a társulat vegyes énekkara éne-
kelt, Benkő József  ref.  elemi iskolai 
igazgató vezetése alatt egy igen nagy 
gonddal betanított és szépen előadott 
alkalmi himnuszt, melynek elhangzása 
után a közgyűlés közönsége a szép uj 
társulati zászló felszentelésének  ünnep 
ségére indult, sorakozva a több, mint 
20 társulati zászló alá, mely zászlók 
közt ott láttuk a marosvásárhelyi ci 
péskársulat és a segesvári Magyar Pol-
gári Kör dÍ8zzászlóit is. Impozáns rend, 
igazi lelkeket eltöltő áhítat nyilvánult 
meg a hatalmas felvonulásnál. 

A díszmenet először a legközelebbre 
eső református  templomba vonult, a hol 
a Székely Dalegylet, Kiss Elek kar-
mester szakavatott vezetésével, hatá-
sosan előadott éneke után Vajda Ferenc 
esperes magasszárnyalásu beszéddel és 
könnyeket fakasztó  imával áldotta meg 
a tokjából kibontakozott bíborszínű, 
arany hímzéssel ellátott szép uj zászlót, 
„imádkozzál és dolgozzál" jeligével, az 
első szöget is bevervén a zászló rud-
jába. Ezután, mialatt Gönczy Gábor 
dr. né zászlóanya hófehér  színű selyem 
szalagjával és egy krizantém csokor-
ral a felszentelt  zászlót felékesítette, 
felharsantak  a Szózat szivhez szóló 
akkordjai, a melyek elhangzása után 
a közönség útközben folyton  szsporodva, 
a róm. kath. templomba vonult, hol a 
Filharmonikus Társaság, Peltzer Vilmos 
dr. karnagy által gyönyörűen betanított, 
miseéneke után Pál István p5pai pre 
látus, szenátor szivet, lelket megindító 
beszédet mondván, az uj zászlót Szt. 
István védelmébe ajánlva beszentelte 

és „imádkozzál és dolgozzál" jeligével a 
szeget beverte. A közönség hálaadó 
éneke alatt Szebany Antalné és Negru-
ţin F. Emiiné zászlóanyák bíbor se 
lyem szalaggal a zászlót ujabban fel 
ékesítve, a menet az unitárius templomba 
vonult. 

Itt, a csizmadia társulat dalárdá 
jának hatásos éneke után Bölöni Vil-
mos oly hatalmas beszédet mondott, 
400 esztendő minden bánatát, minden 
örömét visszaidézve, hogy a meghatott-
ságtól a jelenlevők közül számosan 
könnyekre fakadtak. 

A Székely Dalegylet szép záró-
éneke után a közönség a felszentelt 
uj zászlóval, a mely magyarruhás lá-
nyok sorfala  közt lengve, a gyönyörű 
őszi napfényes  időben üdén, frissen, 
diadalmasan hirdette a multat és a jö-
vőt, ismét visszatért a díszközgyűlés 
folytatására.  Felméry Rózsika szépen 
betanult, és hatalmas tapsviharral ho-
norált szavalata után Rájk József  ala-
pos tanulmányozásra valló, felolvasás-
ban ismertette a társulat 400 éves tör-
ténetét. Ennek nagy tetszéssel fogadott 
előadása után Kökösi Jucika a közön-
séget magával ragadó szavalata követ-
kezett. 

Most meghajolt a záRzló » Bodrogi 
Balázs elnök felkérésére  felvonultak  a 
zászlóanyák. Ugrón Jánosné zászlóanya 
képviseletében, mivel közbejött beteg-
sége miett nem jelenhetett meg, Se-
besi János dr. verte be a szeget, majd 
Szebeni Antalné, Gönczy Gábor drné 
és Negruţia F. Emílné. Majd a védnö-
kök következtek, köztük legelőbb 
Andree ş György vármegyei prefectus. 
ki maga és kormánya nevében verte 
be a szeget, a közönség lelkes éljen-
zése között. Ezután a vendég és helyi 
egyesületek, majd a magánosok verték 
be szegeiket egy-egy szép jelmondat 
kíséretében. A szegbeverés után a 
„Zászló immár fenn'obog"  c. alkalmi 
dalt adta elő a társulat vegyes ének-
kara. mellyel a délelőtti ünnepély be-
záródott, hosszú időre emlékezetessé 
téve ezt a napot a jelen volt s a vég-
sőkig kitartó díszes közönség lelkében. 

Az ünnepély után a Bukarest szál-
lóban 300 terítékes díszebéd volt, a 
melyen pohárköszöntőt mondtak Bod-
rogi Balázs elnök a királyra és család-
jára, Réjk József  titkár a zászlóanyákra, 
védnökökre és vendégekre. Andreaş 
prefectus  a megye és a kormány ne-
vében, Negrfjiu  polgármester a város 
nevében, Pál István prelátus szénát̂ -, 

Vajda Ferenc ê pfres,  Bölöoi Vilmos 
lelkész az egyházak nevében, Csefó 
Sándor ref.  koll. tanár a nőegylet és 
kollégium nevében üdvözölték a 400 
éves társulatot igen Bzép szavakkal, 
buzdítva és lelkesítve. Felköszöntőt 
mondtak még -Gönczy Gábor dr., Kört-
vélyfáy  József,  Bálint I., Barabáa L. 
marosvásárhelyi vendég s még számo-
san, kik mind szép szavakban méltat-
ták a nap jelentőségét. 

A „Csizmadia mint kísértet" esti 
előadása méltó befejezése  volt a nagy 
napnak. A főbb  szerepekben Bodrogi 
Balázs, Bodrogi Bal ázsné, Nagy Dénes, 
Bucsi Emmuaka és Bálint Ignác, va-
lamint kisebb szerepeikben Verestéi 
Ferenc, Rájk József,  Izsák István s a 
többiek is oly ügyesen megfeleltek  fel-
adatuknak, hogy összevágó játékukkal 
a termet zsúfolásig  megtöltő közönség 
felfokozott  igényeinek is pompásan 
megfeleltek.  Rijtuk kivül Szőcs Tibor 
rendezd is a legméltóbban megérde-
melte a közönség elismerését, odaadó 
lelkes munkájáért, melyet a darab be-
tanítása körül végzett. A színielőadás 
után kedélyes táncmulatság következett, 
mely a késő hajnali órákig tartott el. 

A szép ünnepségen, mely általá-
ban sokáig emlékezetes marad, a kö-
vetkező vidéki társulatok és egyesüle-
tek vettek részt, vagy képviseltették 
magukat: a marosvásárhelyi csizmadia 
és cipész társulat, a brassói, fogarasí, 
dézsi, kolozsvári, sepsiszentgyörgyi 
csizmadia társulatok, a kolozsvári csiz-
madia dalkör, a segesvári Polgári Kör 
és dalárda, az Országos Magyar Dalos 
Szövetség és a székelykereszturi ipar-
testület. A helybeliek közül a Jótékony 
Nőegylet, a ref.  kollégium, a Székely 
Dalegylet, a Filharmonikus Társaság, 
a szentimrei földmives  társulat, a szom-
batfalvi  gazdakör és az összes ipartár-
sulatok. Ezenkívül több, mint 40 egyesü-
let táviratban, vagy levélben küldte el 
meleg üdvözletét, köztük az Ipartestü-
letek Orsz. Szövetsége. A kormányt 
Andreiaş prefectus,  a várost Negrutiu 
polgármester képviselték a jubiláris 
közgyűlésen. 

A társulat ugy nekik, minta többi 
megjelent hatóságnak, testületnek, az 
összes részvevőknek és szives adako-
zóknak ezúton is hálás köszönetet 
mond. 

Az oklándi 
csendőri erőszakoskodásról írott mult-
heti tudósításunkat írván, mint több 
izben hangsúlyoztuk, akkor még első-
sorban és főképpen  csak a megvert 
asszony vallomására támaszkodhattunk, 
melyet' egyes részleteiben magunk is 
kissé túlságosan kÍBzinezettnek talál-
tunk. E szines részletek jó részét 
nem is mutattuk meg a nyilvánosság-
nak, nem irtuk meg ; amit pedig hír-
szolgáltatási kötelességünk fotytánmeg-
irtunk, tettük azzal a fenntartással, 
hogy mindez csak a Béresné, FazekaB 
Ju iska egyoldalú vallomása, mely meg-
erősítésre, illetve a részrehajlatlan ha-
tósági vizsgálat tisztázó tevékenységére 
vár. Most számot adunk és készséggel 
adunk számot az azóta tudomásunkra 
jutottakról, köztgk a hivatalos eljárás-
sal kapcsolatban szerzett benyomásaink-
ról} — már amennyiben ez eljárás 
részletei tudomásunkra jutottak s azok 
a nyilvánosság előtt megtárgyalhatok. 

Múltkori cikkünk megjelenése után 
felkeresett  szerkesztőségünkben Sârbu 
csendőrszázados ur, a városunkban levő 
csendőrszárnyparancsnokság vezetője, 
aki kijelentette, hogy ebben az ügy-
ben js — mint minden tudomására 
jutó esetben — teljesen tárgyilagos és 



részrehejlatlan vizsgálatot akar lefoly-
tatni. A maga részéről tehát semmi 
akadályát nem látná, minthogy takar-
gatni valója nincs, ha az ö ottani 
megjelenésével egyidejűleg mi is ki-
mennénk a helyszínére s a valóságról 
közvetlenül is meggyőződést szereznénk. 
Sőt tette hozzá, ezt a közönség hü tá-
jékoztatatása céljából egyeuesen kí-
vánatosnak is tartaná. A lekötelező 
előzékenységgel történt meghívás in-
dokait magunkévá téve, kedden délkor 
a legnagyobb készséggel utaztunk ki 
Oklánd községbe, hol vizsgálatot foly-
tatni, egyidejűleg Cărpinisanu dr. ve-
zető ügyész és Szabó dr. vizsgálóbíró 
is megjelentek. Mialatt ez utóbb ne 
vezettt urak az eset bűnügyi részének 
a kiderítése céljából, a járásbíróság 
egyik helyisségében tartottak szigorúan 
hivatalos (zárt) jellegű tanúkihallgatá-
sokat, magunk a százados úrral a 
csendőrörsi laktanyára mentünk. Meg-
állapodás szerint, ide kellett a bíró-
sági urak által már kihallgatott ta-
nuknak átjönniük, ennek az ügynek 
fegyelmi  vonatkozásai szempontjából 
Bzükségesfelvilágosítások  megadása cél-
jából. Közben körülnézünk. Megálla-
pítjuk, hogy már maga a helyiség fek-
vése, belsejének épitése, berendezése 
sem alkalmas arra, hogy az asszony 
által oiy élénken kiszínezett atrocitá 
sok vele és férjével  ott ugy végre-
hajthatók lettek volna, mint a hogy 
azt Fazekas Juliska előttünk és má-
sok előtt ismételten előadta. (Pedig 
később az asszony vadházastársa s a 
vallatásban osztályosa maga jelentette 
ki előttünk, hogy a panaszolt valiatási 
eljárás ugyanabban a helyiségben folyt 
le.) A nagykésőre átérkező tanukhoz 

— az idő túlságosan előhaladott volta 
miatt — a csendőrszázados ur, már 
nem hivatalosan, hanem csak tájéko 
zódásul, maga is intéz néhány kérdést, 
majd szives beleegyezésével mi érdek-
lődünk a tanuk által ismerhető rész-
letek iránt. A kapott információk  azon-
ban, őszintén ' bevallhatjuk, általában 
szinte kedvezőbbek a csendőrőrmes 
terre, mint az általa vallatottakra nézve. 
Simion Ilea őrmestert általában türel 
mes embernek ismerik a faluban,  a ki 
ellen még hasonló vádakat hallani nem 
lehetett. Viszont a lopással gyanúsí-
tott vadházastársak, a megkérdezettek 
— köztük a két községi biró — elő-
adásaiból kivehetőleg, nyugtalan, egy-
mással is civakodó emberek, s az asz-
szony ellen máskor is emeltek vádat 
a hatóságoknál. 

Mindezeknek a benyomásainknak a 
végső eredményeként erősen valószínű-
nek kell tartanunk azt, hogy a lopás-
sal vádolt asszony és .vadházastársa 
vallatását t>z előttünk meglehetősen 
szeszes állapotban nyilatkozott férfi 
saját külön kifejezése  szerint a csen-
dőrőrmester valóban egy kissé „sajno-
san intézte", ám korántsem olyan mó-
don és mértékben, mint a hogy ezt 
magának a megriasztott asszonynak a 
saját kijelentései először feltüntették. 
Viszont az ellenük irányult gyanú ala-
posságát több körülmány, sőt tanúsko-
dás is erősítette. Kétségtelen azonban, 
hogy egy ilyen gyanú azért még egy 
— habár kisebbszerü — brutalizálást 
sem tesz humánus eljárássá s nem te-
szi törvény szerint megengedetté. 

Ennek a szükséghez képest való 
megtorlása— a bordatörést okozó sze-
mély biztos kilétének a megállapításá-
val együtt még a hatóságok további 
eljárására vár, azoknak a feladata.  Mi 
bízunk a hivatalos bűnügyi vizsgála-
tot vezető Cărpinişanu dr. vezetőügyéaz 
és Szabó dr. vizsgálóbíró egyéniségei-
nek közismerten humánus és törvény-
tisztelő mivoltában. Hasonló bizako-
dással kell tekintenünk a csendőrszá-
zados urnák további ittmüködése elé, 
ugy a mostani esettel összefüggésben, 
mint más vonatkozásokban. Benne is 
egy törvénytisztelő gondolkozású, fe 
gyeimet és rendet teremteni akaró, hi-
vatott parancsnokot ismerhettünk meg, 
a ki belátja, hogy ilyen gondolkozással, 
a visszaélések határozott üldözésével 
bizonnyal többet tebfet  a hatóságok, a 
kormányzat szelleme iránti bizalom 
megerősítése s ezzel az állami konszo-
lidáció elősegítése érdekében, mint te-
hetne ezzel ellenkező viselkedés által. 
Vagy többet, mint tesznek azok a min-
den körülmények közt való loyalitást 
erőitetők is, a kik csak a sérelmeket, 
panaszokat jóhiszemüleg — az orvo 
solhatás szempontjából — feltárók  el-
len tudnak időnként felháborodni,  de 
nem találnak szavakat a bizony mégis 

nem egyszer előforduló  erőszakossá-
gok és visszásságok megbélyegzésére, 
azoknak a békés polgári élet rendjéből 
való tisztogató kiszorítására. 

A polgári fillérestélyek. 
A Polgári Önképző Egylet, évti-

zedes szokásához híven, f.  hő 17 én, 
kedden megkezdi fillérestélyeinek  so-
rozatát. A vezetőség mérlegelve a mai 
viszonyokat s belátva azt, hogy közön-
ségünket az egymást követő entélyek 
nagyon is igénybe veszik és kimeritik, 
ugy határozott, hogy egyelőre, — sza-
kítva a régi szokással, nem minden 
héten rendezi ezen népszerű estélyeket, 
hanem csak minden két hétben. Ilyen-
formán  az idei téli szezonbau mindössze 
6 fillérestély  rendezése van tervbe véve. 

Egyúttal azonban ezen változta-
tással a vezetőség az estélyek nívóját, 
tartalmasságát is emelni óhajtja, mert 
igy előadásokat, szereplőket könnyebb 
lesz kapni s minden estély műsorán 
elsőrangú műkedvelőket lehet szerepel-
tetni. A vezetőség, karöltve a vigalmi 
bizottsággal, minden igyekezettel azon 
lesz, hogy közönségünknek mentől él-
vezetesebb és egyúttal- tanulságos es-
télyekben legyen része s hogy ez esté 
lyek kulturális, nevelő hivatásuknak 
minden tekintetben megfeleljenek. 

Ehhez a kulturális, nemes mun-
kához kéri az egylet a közönség jóaka-
ratú támogatását, segítő kezét, a sze-
replők és előadók megértő, készséges 
munkáját. 

A 17-iki első flilérestély  müaora a 
következő: 1. Nyitány: Halász Róbert 
zenekara. 2. Megnyitó beszédet mond: 
Kovács Lázár egyesületi alelnök. 3 
Monolog, előadja: Dézsi Bözsi. 4 He 
gedü-széló, játsza: Szabó Jenő dr., 
zongorán kíséri Balutz Bálint. 5. Sza 
val: Szabó Gyula. 6, Éaekel: Orbán 
Rózsika. 7. A halálharang. Előadják: 
Szabó Margit, Kóbori Irén, Kerekes 
Árpád éa Martinovics Kálmán. Belépő 
dij: páholy 100 leu, nőknek 20 leu, 
férfiaknak  25 leu. Gs. 

HÍREK. 
November 14 

Z. Kozma Lilly és Z. Kozma 
Géza tanár hangversenye. 

Négy vagy öt héttel ezelőtt egy 
alacsony, borotvált arcú, finom  modorú 
úriember keresett fe!  az irodámban. 
Még mielőtt bemutatkozott volna, már 
megalkottam magamban a véleményt: 
ez vagy színész vagy művész — au 
zsikus. Nem csalódtam. Bemutatkozott, 
ő Kozma csíkszeredai tanár, szenve-
délyes muzsikus, aki már több erdélyi 
városban hangversenyezett a lányával 
a most itt is Bzeretne hangversenyt 
rendezni. Ehhez kéri a Filharmonikus 
Társaság támogatását, mivel nemcsak 
Cíikországban, hanem Erdélyszerte sok 
dicséretet hallott a fiiharmónikusok-
ról s azoknak a zenekultura emelé-
sére irányuló sikeres működéséről. 
Megköszöntem a bókot és biztosítottam, 
hogy a sok dicséretből annyi kétség-
kivül tény, hogy a Filharmónikus Tár-
saság még az ellenségét is kész támo-
gatni, ha a zene-kultura fejlesztéséről 
van BZÓ. 

Délután már a mi rendes vonós-
négyes társaságunkhoz hivtuk meg, s 
a kottaállvány  éB fehér-asztal  mellett 
alkalmam volt meggyőződni, hogy egy 
nagy zenei műveltségű, vérbeli muzsi 
kussal van dolgunk. Amikor elutazott, 
információkat  szereztem reá vonatko-
zólag éB megtudtam, hogy nagy zenei 
családból származik, hogy már a há-
ború előtt a budapesti Szent István-ba 
zilikának volt éveken át az orgonistája, 
s hogy mindenütt, ahol eddig hang-
versenyezett, nagy művészi sikereket 
ért el. 

. Felhívom tehát nemcsak a műkö-
dő és pártoló filharmonikusok,  hanem 
a város összes zeneértő és zeneked-
velő közönségének a figyelmét  erre a 
hangversenyre, amelyen maga Kozma 
tanár 5 különféle  hangszeren fog  ját-
szani, s amelyen a mi kitűnő hegedű-
sünk: Peltzer Vilmos dr. is kőzremü 
ködik. 

Emelkedjünk felül  a lokálpatrio-
tizmus szük látókörén, ne csak azt 
filmogasuk,  amit a mi egyesületeink 

produkálnak, hsnem pártoljuk az ide 
génből jött művészeket is, s ha ezt 
rendszeresen tesszük, ugy talán meg-
érjük, hogy idővel az idegenből jövő 
nagy művészek sem fognak  megállani 
Segesvárt, hauem hozzánk is el fog-
nak látogatni, hogy gyönyörködjünk 
művészetükben. v. I. dr. 

* 

A Kereszturoa szombaton, f.  21-
én, az Udvarhelyen pedig vasárnap 
22-én a kath. gimn tornatermében 
este 8 órakor kezdődő hangversny mü 
sora a következő : 1. Zongorán: Liszt 
Ferenc 12-ik „Rhapsodía", Chopin E-
moll „Walzer", László A.: „Szerenád". 
2, Hegedűn zongorakísérettel: Carmen 
Sylva : Angyali szerenád. 3. Zongorán 
Z. Kozma Lilly, hegedűn Peltzer V. dr. 
C8ellón: Z. Kozma Géza. „Beriot con-
cert" 1 ső tétele. Tivadar Nachez: 
„Danses tzíganes". Fibich: „Poem". 
Fritz Kreisler: „Liebesfreud".  4. Tá-
rogatón zongorakísérettel: Paolo Tosti 
„Vorrei Morrier". Díenzl Oszkár: Li-
liomszál". P. Mascagni: „Siciliana". 
5. Harmónium és zongora: Wagner 
R.: „Die Todesahnung". (Abendstern) 
Wagner R.: „Faierlicher Zug zum 
Müoster". P. Mascagni: „Intermezzo 
simfonic".  6. Szavalat: VII. Edvard, 
skót népballada, fordította  Szász K., 
Ady: Pócsi Máriája, Endrődy S.-tól 
stb. 7. Mendelssohn D. moll trio 
I. tétele. Hegedűn : Peltzer Vilmos dr. 
csellón Z. Kozma Géza, zongorán Z, 
Kozma Lilly. 

Gróf  Majláth Gusztáv erdélyi 
róm. kath. püspök folyó  hó 13 án dél-
ben Csíkszeredából városunkba érke-
zett a helybeli kath. intézetek meglá 
togatása céljából. Péatek és szombat 
délutánt az ifjúság  lelki ügyének szen-
telte, vasárnap reggel 8 órakor misét 
mond és délután utazik el városunkból. 

Státusgyülés Az erdélyi róm. 
kath. Státus foiyó  hó 19-én tartja ren-
des évi közgyűlését Kolozsvárt. Ez al-
kalomból az igazgatótanács terjedel-
mes jelentést adott ki, amelyet a Stá-
tusgyülésen fognak  tárgyalni. A gyü. 
lésen, mint státusgyülési tagok, vár-
megyénkből rásztvesznek az egyházi 

^rendből: Pál István és -Orbán János, 
a világiak közül: Biró Lajos, Em 
bery Árpád, Frőlích Ottó, Knop Ven 
czel, Nagy Lajos dr., Orosz Lajos, Pa-
Bchek Viktor, Papp Zakor Endre, Sán-
dor István és Szabó Dánes. 

A sáróra modositására vo-
natkozó multheti közleményünk egy 
velünk tévesen közölt intézkedés foly-
tén jelent meg, a igy a korábbi zá-
rási idő marad érványben. 

Gazdag és változatos mű-
sora ünnepély keretében emlékezik 
meg a helybeli róm. kath. főgimnázium 
„Baróti Szabó Dávid" ifjúsági  önkép-
zőköre november 15 én, vasárnap dél-
után 5 órakor az intézet jótevőiről és 
a magyar irodalom fontosabb  jabiláris 
eseményeiről. Az ünnepély az intézet tor-
nacsarnokában pontosan5 órakor kezdő-
dik s annak gazdag műsora a következő: 
1. Imnul Regal. Játsza az ifjúsági  zene-
kar. 2. Megnyitó beszédet mond ifj. 
Biró Lajoa VIII. o. t., önképzököri el-
nök. 3. Kiss Menyhért: Könyörület. 
Szavalja: Kubán Endre VI. o. t. 
4. Emlékbeszéd az intézet jótevőiről. 
Mónija: Zára Eiemér VIII1 o. t., ön-
képzőköri alelnök. 5. Air Varie. He-
gedűn játsza: Tlieg Ferencz VIII. o. 
t., zongorán kiséri Zára Elemér VIII. 
o. t. 6. Részlet a Zalán futása  cimü 
műből. Előadja: Hoífman  Ugó VII. o. 
t. 7. Zalán futása  megjelenését és az 
Akadémia megalapítását méltatja: Hol-
lósy Jenő VIII. o. t., főszerkesztő.  8. 
Die Entführung  aus dem Serail Zon-
gorán játszik: Korek László VII. és 
Zára Elemér VIII. o. t. 9. Arany Já-
nos : Széchenyi emlékezete. Szavalja : 
Erdély András VII. o. t. 10. Lévay : 
Száraz ágon bus gerlice turbékol. . . 
Énekli az ifj.  énekkar. 11. Burns-Lé-
vay : Felföldön  a szivem. Szavalja: 
Dimeny Imre VII. o. t. 12. Emlékbe-
széd Lévay Józsefről.  Mondja: Landt 
György VII. o. t. 13. Lévay. Mikes. 
Melodráma. Előadja: Köpeczy Jenő 
VIII. o. t., zongorán kiséri ifj.  Biró 
Lajos VIII. o. t.' 14. Lévay: Aratás. 
Szavalja: Demeter János VII, o. t. 15. 
Induló. Játsza az ifj.  zenekar. — Be-
lépő dij nincs. A tetszésszerinti ado 
mányokat az önképzőkör céljaira for-
dítják. 

A helybeli Jótékony Nőegye-
sület f.  hó 15-én (vasárnap) d. u. 4 
órakor választmányi ülést tart a ref. 
kollégium tanácskozó termében. 

Ügyvédi kamarai rendkí-
vüli közgyűlés. Felkértek az aláb-
biak köztesére: Vau szerencsém az 
ügyvédi kamara tagjait a f.  hí 22 én 
d. e. 11 órakor a törvényszék főtár-
gyalási termében tartandó rendkívüli 
közgyűlésre ezennel meghívni. Tárgy: 
Az uj polg. perrendtartás. Dr. Jodál 
Gábor kamarai eloös. 

D. Dezső Miklós képkiálli-
tása, Vasárnap, 22 én délelőtt fél  12 
órakor nyílik meg városunkban a Bar-
kfczy  féle  étterem külön helyiségében 
D. Dezső Miklós képkiállitása és láto-
gatható lesz f.  hó 30 ikáig. Dozső mű-
vészete nem ismeretlen városunk mű-
értő közönsége előtt: három évvel 
ezelőtt itt rendezett kollektív kiállítá-
sán volt alkalma megismerni és érté-
kelni a művész képességeit. Mostani 
kiállítása művészetének igen komoly 
fejlődéséről  fog  bizonyságot tenni. 

A helybeli rendőrség 48 órán 
belüli jelentkezésre hivja tel a követ-
kezőket: Nosz Géza, Orbán Stefan, 
Tocos Iosif,  Birtalan Mihail, Bernald 
Árpád, Bilic. Coloman, Sabeni János, 
Samu Mihai.Sígismuud Szenípáli, Sza-
bó Alexandru. Auszky Ernó, Márton 
Iosif,  Pudre Ferencz. 

Ujabb jubileumi ünnep. Csak 
most zajlott ie városuuk egyik derék 
ipartestületének 400 éves jubileuma és 
máris uj jubileumról emlékezhetünk 
meg. A helybeli Jótékony Nőegyesület 
a melynek alapköveit 1874 ben rak-
ták le lelkes emberszerető nők és fér-
fiak,  f.  évi december hó 6-án fogja 
megünnepelni fennállásának  50 éves 
fordulóját.  Erre az ünnepélyre, amely 
délelőtti díszközgyűlésből ós esti mű-
kedvelői szinelőadásból fog  állani, lá-
zasan készül az egyesület vezetősége 
és a külön erre az alkalomra válasz-
tott rendező bizottság. Az Erdélyben 
működő testvér nőegyesületek meg-
hívása már meg is történt és a rész-
letes programmot tartalmazó meghívók 
is közelebbről ki lesznek bocsátva. A 
minden részletében szépnek és nívós-
nak Ígérkező jubileumra már most fel-
hívjuk városunk és a vidák figyelmét. 
Részletes műsort és tájékoztatást a 
legközelebbi számunkban közlünk. 

x Ügyvédi iroda. Stoiau tVic-
tor dr. voit ügyvédjelölt ssját irodát 
nyitott, ideiglenesen Str. Prinţul Mir-
cea (Petőfi  u.) 27 sz. alatti lakásán. 

Tar ta lékos hadkötelesek 
szemléje. A brassói hadkiegészítő 
parancsnokság által a tartalékosok ren-
des évi szemléjének megtartására és 
az ipartsok összeírására kiküldött ka-
tonai bizottság munkáját vármegyénk-
ben a következő útiterv szerint fogja 
végezni: november 16. Székelykeresz-
turon, Caekefalva,  Magyarandrásfalva, 
Szent ábrahám és Gagy községek tar-
talékosaira n ézve, 18 án Nagysolymos-
ban Nagy8olymos, Székelyhidegkut, 
19 én Kissolymos és Románhidegkut; 
20-án Székelyandrásfalva,  Vécke: 
21 én Zsákod, Székelyszállás és Szent-
demeter; 22 és 23-án Csöb, Rava, 
Bordos; 24-én Bözöd, Bözödujfalu; 
26-án Körispatak. — Székeiyudvarhely 
város tartalékosainak Bzemléje nov. 
27-től dec. 1 ig lesz. A szemléna kö-
vetkező hadkötelesek nem kötelesek 
megjelenni, a jelenleg szabadságon levő 
1923 évi állitáskötelesek, azok az 
1900—1919 évi állitáskötelesek, kik 
katonai szolgálat alól fel  vannak mentve, 
valamint a fennti  korosztályból azok 
az egyének, kik az 1925 év folyamán 
fegyvergyakorlatot  teljesítettek. Azok 
a jelentkezésre kötelesek, kik szabály-
szerűen nem jelentkeznek, szigorú bün-
tetésben fognak  részesülni. A további 
jelentkezések sorrenijét lapunkban meg-
felelő  időközönként közölni fogjuk. 

Svédtorna és játék-tanfolyam 
hölgyek részére. Z. Sebess József 
kollégiumi tornatanárt, hó 16-án kez-
dódőleg egy 4 hetes torna- és játék-
tanfolyamot  nyit hölgyek részére. Az 
órák hetenként háromszor lesznek 6—7 
óra körül. Részvételi dij heti 40 leu. 
Részt venni szándékozók 16-án d. u. 
6 órakor a ref.  koll tornatermében 
szíveskedjenek megjelenni, a 

A filharmőnikusok  jövő heti 
próbaprogrammja: hétfő:  Rip, Lisbeth, 
szerda teljes énekkar, péntek: zenekar. 

x Olcsó, szép hálószoba eladó. 
Cim a kiadóhivatalban. 



H I R S H RUDOLF divatüzletében 
Nagy választék férfi  és nöi kelmékben, paplanokban, szőnyegekben és mosóárukban. 

Beretvás pasztilla a legmakacsabb fejfájást is elmulasztja 
és a szükséges péídáuyszámok&t leg 
késftbb  f.  hó 25 ig bejaientani. Az elő-
fizetési  dijakat pedig — miután az 
előállítási költségek kizárólag azokból 
fedeztetnek  — kiérik lehetőleg előre, 
de legkésőbb január l-ig beküldeni. 

Lopás. Kellemetlen meglepetés 
érte csütörtökön a mozijegyárusitó he-
lyén lévő cukorka-árust, amennyiben 
lelkiismeretlen tettesek, mintegy 2— 
3COO leu értékű cukorkáját ellopták. 
Mint értesültünk, ez ügyben a rendőr-
ség erélyesen nyomoz. 

Egy könyv sikere. Nagy álta-
lánosságban azt moadhatni, bogy a 
könyvkiadás nem a legjobb vállalko-
zások közé tartozik, különösképpen 
pedig a szakk0ay,?ek kiadása. Áunál 
meglepőbb éa örvendetesebb az a si-
ker, amelyet a „Magyar Nép" könyv 
tára, Gyallay Domokos szerkesztésé 
ben a „Minerva" kiadásában elért 
11 ik könyvével,  amelyet a Méhtenyész-
tés vezérfonala  cimen Török Bálint 
és Valló Árpád irtak. ügy látszik, az 
Erdélyrészi Méhész Egyesületnek si 
került annyira felkelteni  a méhtenyész-
tés iránt sz érdeklődést, hogy a „Ma-
gyar Nép" könyvtárának ma ez a 
lsgkeresetteb könyve. A »ü felöleli  a 
méhtenyésztés elméleti és gyakorlati 
részét, a szöveget közel 100 ábra teszi 
változatossá és érdekessé. Ugy a kez-
dő, miut a haladó méhészek haszonnal 
forgathatják  a ma mér minden nagyobb 
könyvkereskedésben  kapható munkát. 

x Egy jó családból való ko-
moly leauyt tanulónak felvesz  a Bin-
der István utóda divatüzlet. 

x Állampolgársági ügyek 
elintézését, útlevelek beszerzését s vi-
zumozását a legjutáoyosabb áron s leg-
rövidebb idő alatt végzi: Mercur  ügy-
nökségi  iroda,  G'obus-nyomda udvara. 

x Házvezetőnő, ki jól tud főzni, 
négytagú családhoz kerestetik. Cim a 
kiadóban. 

x A szőnyegsorsolás decem-
ber 10 ikén lesz. Jegyek még kaphatók. 

x Eladó egy kis bunda (bekecs), egy 
pár csizma, posztó hócipők, halina csiz-
mák, tollpárnák, képek. Dr. Hinléder 
Fds  Ernő. 

x Eladó ház: 3 szoba, 2 kony-
hából álló, azonnal átvehető, megegye-
zés után. Felvilágositást a kiadóhi-
vatal ad. 

x J ó családból való fiút  tanu-
lónak felvesz  Z. Székely János könyv-
kereskedése. 

x Eladó egy utazóbunda. Megte-
kinthető Str. Reg. Carol (Orbán B.) 
14 sz. alatt. 

llisdó: a Könyvnyomda Részvény társaság 
Odorhein (Ssékelyudvarhely) 

Eladó ház a S r. Principesa Maria 
(Szent Imre utca) 12 számú ház 

mely áll 3 nagy szobából, konyha, kamra, 
pince, egyéb mellékhelységgel és nagy 
gyümölcsös kerttel. Értekezhetni Str. 
Andrei Mureşiu (Solymossy utca) 26. 

• i s H m M H M m 

R u h á k a t 
legszebben 
fest,  tisztit 

SCHMITZ 
Odorheiu. 

C l ţ | f i  JL 4 szoba, konyha, kamra, 
U l a t l U sütőház, istálló, sertés-
és tyúkól, nagy udvar, kút, kert; vé-
tel esetén azonnal 2 szoba átadatik, 

-az egész április 24-én, nagyon olcsó 
áron készpénzért.  Értekezni lehet a 
Str. Andrei Mureşan (Solymossy utca) 

23 szám alatt. 

x Egy vagy két önállóan 
íolgozó bádogos segédet állandó t'®un-
;ára felvesz  Kerestély Gyula bádogos 
nestsr Odorheiu—Székeiyudvarhely. 

ÜZLET-
ÁTHELYEZÉS. 

A nagyra becsült közönség 
b. tudomására hozom, hogy 
Bul. Reg. Ferdinándon levő 
(Kossuth-utcai) üzletemet a 
voit Jeszenszky-féie 
üzlethelyiségbe helyeztem át. 
A nagyérdemű közönség to-
vábbi támogatását kérem. 
L á n y i E r n ő . 

Fuvarozást a* 
Hírrel, szcKírrel, helybe ísVWéKre; 
ngyszintín házhelyen felszántását, 
Valamint KaVicshordást VáltatóH. 

Gagyi Albert. 

Eladó ház. 
A Str. Andrei Mureşan (volt 
Solymossy-u.) 19 szám alatt 
2 szoba, konyha, csiir, istálló, 
kert (azonnal beköltözhető) 
e l adó . — Értekezni lehet: 
dr. Eassay F. István és dr. 

Pál Gyula ügyvédekkel. 

A „Hangya" kötelékébe tartozó odorheiui -székelyudvarhelyi szövetkezet 1925 évi számadási mérleg e 
és üzleteredménye. 

VAGYON M É R L E G TEHER 

Áruk értéke 
Követelések árukért 

» folyószámlán 
Üzletrészhátrálék 
Üzleti berendezések 
Üres edények 
Ingatlan 
Értékpapírok : »Hangya® üzletrész 

Hadikölcsön-kötvény 
Bánatpénz 

VESZTESÉG 

Leu 
96 47 

195389 — 

57080— 

24304— 

6000— 

1867 50 
összesen 284736-97 

Ü Z L E T E R E D M É N Y 

Leu 
Jegyzett üzletrésztőke 38625'— 
Tartalékok: a tartalékalap előző évi állaga 4613 50 

folyó  évi szaporulat 1704'28 
rendkívüli tartalékalap —.-— 
felszerelés  ért. csökk. tartalékalapja 1229 78 
ingatlan » » c —•— 

Tartozások : árukért folyószámlán  191261-70 
» kölcsönökért — 

Óvadék 36000 — 
Fel nem vett osztalék 1058 75 
Felesleg 10243-96 

összesen 284736 97 

NYERESÉG 

Leu 

Személyzet fizetése:  boltkezelő | f ó £ z l
8

e t  1978Q.!! 
pénztárosnő 9400— 
könyvelő 2500 — 
pénztárnok 135Ö— 
segédek 4000— 
inasok 9450— 

Házbér 
KamatoK 
Felszerelés karbantartási költsége 
Betegsegéiyző pénztári járulék 
Vegyes kiadások 
Alapítási költségek 
Bélyeg és illeték 
Italmérési illeték 
Iparkamarai illeték 
Adók 
Fótadók 
Felesleg 

81284 92 
16484 — 
39425 83 

47188 
9952 65 

454— 
73-30 

9119 51 

10243-9b 
167510 05 

Nyers felesleg  az árukon 
Házbérjövedelem 

öiszesen 16751005 

Leu 
167510 05 

Az orszíg bármely ríszfbe VállaloK szewílyszíllitást autítfal: ifj. BarKíczy Albert. 
Teljesen ULj családi jégszekrény eladó. 

Köszönetnyilvánítás részvé-
tért. Aluiirott ezúton mondok köszö-
netet mindazoknak, kik férjem  elha-
lálozása alkalmával részvétuyilvánítá-
sukkal felkerestek  és az ő temetésén 
megjelentek, özv. Bodrogi  Qyörgyné. 

A tényleges és nyugdíjas 
tisztviselőket érdeklő nyugdijtör 
vény szabályzat magyar fordítása  meg-
jelent. A szabályzat részletes útmuta-
tást tartalmaz arra vonatkozólag, hogy 
a különféle  csoportba tartozó tisztvi-
selők, azok özvegyei és árvái milyen 
mellékleteket kell, bogy csatoljanak a 
nyugdíjtörvényhez, hol kell a kérvé 
nyeket beadni, milyen nagy a nyugdij, 
milyenek a segélyek, hogy veendők fel 
a nyugdijak stb. A praktikus tartalom-
jegyzékkel ellátott füzet  ára 50 leu. 
Kapható minden könyvkereskedésben, 
helyben a Könyvnyomda  R. T., Z Szé 
kely, Soha A. üzletében vagy a fordí-
tónál : Voszka István dr. ügyésznél. 

A vendéglők és fényűzési  adó 
alá eső helyisegek osztályozására ala-
kult bizottság tárgyalásait a pénzügy 
igazgatóság épületében a közeljövőben 
fogja  megtartani. Az ide vonatkozó 
rendelkezéseknek megfelelően  a bizott-
ságban az osztályozandó helyiségek tu-
lajdonosainak érdekét a kereskedelmi 
és iparkamara megbízottja képviseli. 
Mint értesülünk, a marosvásárhelyi ke-
reskedelmi és iparkamara ilyen meg-
bízottjául a bizottság tárgyalásaira 
Pap Zakor Eadrét delegálta. 

x Orvosi hir. Dénes Béla dr. 
orvoe, rendelését a Bul. Reg. Ferdi 
nand (volt Kossuth u.) 69 sz. alatt uj • 
ból megkezdte. Kvarc-fény,  hőlég és 
elektromos kezelések. 

Gallért mos, szőrmét fest 
S C H NI I T Z. 

Szerencsés kimenetelű, de 
könnyen végzetessé válható baleset tör-
tént kedden délután egy szekérrel, me-
lyen Wilwar oklándi állatorvos és 4 
székely gazdaember ült. Az Oklánd felé 
haladó személyszállító autóbusz erősen 
dolgozó motorjától a szembejövő lovak 
megriadva, az oklándi hegy Szentpál 
felé  esd lejtőjének aljában az útról le 
tértek és az erő3 iramban haladó sze-
keret felboritották.  Egyik gazda felső-
teste a szekér alá került, azonbau az 
egészen felborult  szekeret a lovak to-
vább ragadni nem tudták s igy a sze-
kér utasainak a puha talajou a pilla-
natnyi ijedtségen kívül semmi bajuk 
nem történt. 

Előfizetési  felhivás.  Tudatá-
ban a vallásos néplap egyháztársadal-
mi nagy jelentőségének és reményé-
ben annak, bogy a lap ez irányban 
— eddig is — nem hiábavaló munkát 
végzett, a Harangszó c. téli újság 
szerkesztősége a közeledő téli szezonra 
is elhatározta a lap fenntartását,  il-
letve kiadását. A szerkesztőség kéri 
ehhez a lelkésztestvérek szives anyagi 
és Bzellemi támogatását. A lap a folyó 
szezonban is Székelykereszturon és 
hetenként fog  megjelenni: december, 
január és február  hónapokban minden 
vasárnap. E ífizetési  dij az egész sze 
zonra 40 leu. Mint szerkesztői válto-
zást, tudomásul adják, hogy a szer-
kesztőségbe Nagy Lajos székelykeresss-
turi lelkész mellé belépett Darzsi Endre 
kisgalambfalvi  lelkész, aki Nagy Lajos 
nagyarányú gyülekezeti elfoglaltsága 
miatt egybeo a lap felelős  szerkesztő-
je is lesz. Éppen azért mindennemű 
megkeresések, előfizetési  dijak, cikkek 
stb. Ref.  lelkészi hivatal Porumbenii-
Mici cimre küldendők. A szerkesztők 
kérik lelkésztársaikat, szíveskedjenek 
a lap számára előfizetőket  gyűjteni 



r i A ^ l n t k i i t i i t l A n k é s z férfi-ruhák  már 1300 lentől, struks, 
r l \ 7 R K I T l t R I R I l R n  b f i t s e s  nadrágok, raglánok, esőköpenyek, 
LIÜLUIMIIIUKUIIUII bámulatos oIc»ón. Legújabb divatú angol 
és brassói szövetek, bélések, kelengyevásznak, harisnyák, nadrág* 

s t b ! ó f ; s p h a p
t ó s k ~  L ö b l R.  üzletében. 

Convocare. 
Cooperativa de consum şi Valorizare 
din Odorheiu care este în legătură cu 
centraía Cooperativelor „Hangya Soci-

etate Cooperativă 
pentru Producţie, Valorizare şi Consuna 
in ziua de Noembriea. c. la ora 3. p. m. iş 

va ţinea îo edifioiul  Colegiului 

adunarea generală 
ordinară 

la care membrii sunt inviţoţi coutoroa 
§. 24 statuteior fucdsţionaie  ŞT la CÎZ 
dacă membrii nu se vor prezenta îi 
majoritate, adunarea va avea loc îa 
ziua da 29 Noewbrie 1925 nu luând 
îa considerare numărul membrilor adu 
narea va fi  capabilă de a aduca hotâ 

mii valido. 

Ordin <le zi a adunărei 
g e n e r a l e : 

1. Riportul Consiliului de Administ 
rsţie şi al Cenzorilor pe exerciţiul 
anu'ui trecut. 

2. Examinarea bilanfu'ui  şi darea ab 
solutoriului. 

3 Stabilirea bilanţului. 
4. Distribuirea bentficiului  net. 
4. Complectarea direcţiune!. 
6. Alegerea cenzorilor. 
7. Mod'ficarea  § 12 al statului coa-

form  caruia valoraea uaei acţiuni 
este 25 Lei, textul nou va fi  valoa-
rea unei acţiuni Lei 250. 

Eventualele propuneri. 
Consiliul de administraţie. 

Meghívás, 
A „Hangya" Szövetkezetek Központja, 
mint Termelő, Értékesítő és Fogyasz-

tási Szövetkezet 
kötelékébe tartozó Székelyudverhelyi 
Fogyasztási és Értékedtő S'övetkezet 
1925 évi november hó 22-én, d. u. 3 órakor 

a ref.  kollégium épületében 

évi rendes közgyűlést 
tart, melyre a tagok az alapszabályok 
24 § a érteimébea meghívatnak. Ha a 
közgyűlés a megjelenő tagok csekély 
száma miatt határozatképtelea leone, 
ugy a közgyűlés 1925. év novembar hó 
29 én fog  megtartatni, mely tekintet 
nélkül a tagok számára, határozat-

képes lesz. 
—<••— 

N a p i r e n d : 

1. Mult évi üzleteredmé&yról szóló je-
lentések tárgyalása. 

2. Zárszámadások megvizfgálása  és fal-
mentvény megadása. 

3. Mérleg megállapítás. 
4. Tiszta jövedelemról való rendelkezés. 
5. Az igazgatóság kiegészité3e. 
6. Felügyelő bizottság választása. 
7. Alapszabály 12. §. módosítása, amely 

szerint 1 üzletrész 25 lei, uj szöveg : 
1 üzletrész értéfeo  250 lei. 

Netaláni indítványok. 
Az igazgatóság. 

Műhelyeknek, máXíe lappku mu" 
kára alkalmas több padlás szoba, világos, 
tágas, fűthető,  kettő vagy három egymás 
végibe, kiadó. Pincehelyiségek: 1 rend-
kívül nagyi száraz, 2 kettős, több egyes, 
szárazok, világosak, kiadók. Több, raktár-
nak alkalmas nagyobb szoba földszinten 
kiadó, azonnal el is foglalhatók.  Egy 
bolthelyiség, a gyógyszertár és kapubejárat 
közötti, kiadó s Koncz Ármin-nál, Piaţa 
Regina Maria (Batthyány-tér) 15 sz. alatt. 

A Principesa Maria (Szent Imre) utcá-
ban levő két szoba-, konyha-, kam-
rából álló házamat olcsó áron e l a d o m . 

Eredményes közvetítést dijazok. 

D r . Hinléder Fels E r n ő . 

Hirdetmény. 
Értesítjük a nagybecsű hölgy-

közönséget, hogy e hó vége felé  ingyenes 

géphimző - tanfolyamot 
kezdünk. 

A résztvecci óhajtók lehetőleg 
sürgősen jelentkezzenek a SINGER-
gépraktárban, hol a tanfolyamra  vo-
natkozó bővebb felvilágosítást  meg-
adjuk. 

Tisztelettel: 

a SINGER-gép raktár 
vezetősége. 

Szives tudomására hoaora a n. é. közönségnek, hogy az ó'szi 
idényre rendelkezésérc állok az alább felsorolt  cikkekkel, a 

mai viszonyokhoz képest, jutányos árak mellett. 

Zsolnai, losonci és buhusi posztók, 
nöi ruhaszövetek, barchettek, szőt-
tesek, chifonok,  gyolcsok, delainek, 
kartonok, Anton Klinger-féle  ha-
risnyák, különböző minőségben, 
gyermekzoknik, nöi harisnyák, nagy, 
posztó- és hárászkendök, fejken-
dök, bútorszövetek, ágygarniturák, 
paplanok, mindennemű rövidáruk. 

Szives pártfogást  kér, 
tisztelettel: 

J A K A B  ftlülA, 
Odorhe iu , B u l . Reg . F e r d i n á n d No. 7 . 

a SzászoH-tábora dűlő-
ben egy 1 2 - 1 3 hol-
das tag. Kot, meg-

tudható a Kiadóhivatalban. 

Eladó s 
I vaskályha 500 leu, I főző  platen 
1000 leu. Str. Reg. Carol (Orbán 

Balázs-utca) 17. szám alatt. 

Férfiszabó üzletemet 
áthelyeztem Str. Pri&cipesa Elisabeta 
(Bethlen u.) 10. szám alá. Vállalom a 
legdivatosabb férfi  felöltők  és ruhák 

készítését ízléses kivitelben. 

Pontos kiszolgálás! Szolid á"ak! 
Szive» támogatást kér: 

Csergő Balázs férfiszabó. 

MERCUR 
Ügynökségi, Bizományi és Hirlapiroda. 
Iroda: Bul. Reg. Férd. No. 31. a Globus-nyomda udvarán. 

Uíi*loníi*nrin • e l f o B a d  a Romániában megjelenő és behozatalra enge-

n i r i a p i r o u a . d é i y e z e t t k ü l f ö l d i  l a p o k r a e l ő f i z e t é s e k e t ,  h i r d e t é s e k e t é s 
mindennemű kiadóhivatali ügy elintézését. 

Napilapok és folyóiratok  bizományi eladása. — Nagy raktár a világ összes 
divatlapjaiból. — A legújabban megjelenő könyvújdonságok bizományi lerakata. 
Vállalja minden néven nevezendő kérvények, beadványok, okiratok stb. román 

• nyelvre való fordítását.  = = = = = = ^ = = 

í l « " I n ' ' ' n r l n . elt'ogaá megbízásokat bármely szakmába vágó 
UgynOKSegi iroua . cikk eladására és közvetítésére.— Vállal meg-

bizásokat házak, földek  stb. vételére és eladására. 
Bucureştiben mindenfajta  megbizásokat a legrövidebb idő alatt elintéz. 
D" * " " . az Ivria biztosító R-T. képviselete. Kartellen 
D l Z I O S I i a S I i r o a a ".  k i v ü l i b i z t o s í t ó i n t é z e t . A l e g e l ő n y ö s e b b f e l t é -

t e l e k m e l l e t t k ö t e l e m i k á r - é s é l e t b i z t o s í t á s o k a t . = 

IVTurulcipörafcfáröa 
megérkeztek 

a legdivatosabb hó- és sárcipők. 

Noi-, férfi-  és gyermekcipő-

árukban nagy választék. 

Mindenkit érdekel!! 
* 

Kiváló jó m i n ő s é g ű a n g o l 
férfi  ruhaszövetek érkeztek I 

Szenkovits J. utóda: 

Degró Béla. 


