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JEGYZET. 

Nioolae Iorgáról már mindenki 
tudja, hogy Romániának a legalapo 
sabb és legsokoldalúbb tudósa. Kemény 
fő,  akinek eulyos gondolatai vannak s 
aki a vonat ki ÍB mondja őszintén, lep-
lezetlenül. A napokb.n a tordai ro-
mánság kultur iii n« pélyt rendezett, 
amelynek keretében Iorga ia szerepelt. 
B szfdet  mondott s ebben a baszfd 
ben az ifjúság  jövő neveléséről szólott. 
A mai nevelési irányzattal nincs meg-
elégedve. Súlyos kritikájában a mai 
iskolákat a börtönökhöz hasonlította, 
amelyek az idegességnek és a tuber-
kulózisnak a melegágyai. Az ifjú  az 
egyetem elvégzése után testben s lé-
lekben összetörve, elgyengülve lép ki 
az életbe. Szerinte ugy kell megrefor-
málni a mai oktatásnak egész rend-
szerét, hogy csak azt tanítsák, ami 
hasznos és azt ÍB olyan módon adják 
elő. ami kellemes. Iorga professzor 

» szavait elsősorban is Anghelescunak 
kellene megszívlelnie, aki nemcsak mi 
niszter, de egyúttal orvos is, mert 
igazán lesújtó kritika az, ha egy or-
vos miniszter tanitásügyi rendszeréről 
ugy nyilatkozik a legnagyobb román 
tudós, bogy az nem az életre, hanem 
a halálra készíti elő az ifjakat. 

Dnca külügyminiszter nem 
régen a kamarában beszédet mondott, 
amelynek megállapításai nagy jelen-
tőségűek a magyar kisebbségre nézve 
s arra engednek következtetni, hogy 
a kormány a kisebbségi kérdés terén 
józanabb álláspontra helyezkedik és a 
békeszerződésben lefektetett  törvényes 
alapra kiváu lépni. Egyik kamarai 
képviselőnek ama kérdésére, hogy váj-
jon jogos volt-e a magyar kisebbség-
nek a magánoktatási törvényjavaslat 
tárgyában pscaszával a Nemzetek Ŝ ö 
vetségéhez fordulni,  a leghatározot-

tabban kijelentette, hogy a kisebbségi 
szerződé» értelmében, amelyet România 
aláirt és amelyet ennélfogva  respek-
tálnia kell, a magyar kisebbségnek jo-
gában állott ezt a tiltakozást meg-
tennie. Majd pedig felemiitette,  hogy 
az elmúlt napokban a kisebbaégak meg-
bizottaival tárgyalásokat folytattak  a 
magánoktatási törvényjavaslatra vo-
natkozólag, mert nem szándékuk olyan 
törvényt alkotni, amely a kisebbségek 
üldözésének eszköze legyen. Végül pe-
dig kijelentette, hogy amíg kormányon 
lesznek, az aláirt békeszerződés pontjait 
bettiszerinti értelme és szelleme sze-
rint respektálni is fogják.  Ilyen józan 
hangú beszédet rég nem hallottunk ro-
mán államférfiú  ajkáról. Reméljük, 
hogy Duca ezt a nagyjelentőségű be-
szédét nemcsak a külföldnek  szánta, 
de itt benn is, amint önérzetesen ki-
jelentette, a kormány annak a szelle-
mében fog  eljárni. Ha Duca kijelenté-
seiben nem csalódunk, ha a kormány 
csakugyan reá lép a békeszerződés alap-
jára és a kisebbségekkel szemben vá! 
lalt kötelességeit teljesíteni is fogja, 
akkor az ország konszolidációja biz-
tos lépésekkel fog  előre haladni, ami-
nek hasznát rövid idő alatt nemcsak 
a kormány, de az ország is érezni 
fogja. 

Érdemes-e a néppel 
bajlódni...? 

Azt hangoztatják sokan, hogy szé-
kely népünk amúgy sem hallgat a 
„nadrágosokra", nam is nagyon érde-
mes velők vesződni. 

Elég alkalmam van népünkkel érint-
kezni s ha csak lehetséges, nem is mu 
lasztom el soha az alkalmat, hogy ne 
tudakozzam meg tőlük: van-e valami 
olyas mozgalom-féle  községükben, amely-
ből arra lehetne következtetni, hogy 
„mégis mozog a fold".  Igen sok helyen 

bizony nem mozog, másutt talán akarna 
mozdulni, de nincs, aki az energiát 
adó szelepet megindítsa 8 no van olyau 
községünk is tagadhatatlan, abol di 
CBéretreméltóan munkának a?on, hogy 
régi átkunk, a maradiság a multté 
legyen. 

Az ilyen község képén éa népén 
egyaránt meglátszik, hogy van lelkes 
vezetője, de meglátszik az ia, hogy né 
pünbben is van akarat, hogy a vezetők 
fáradozása  eredményes legyen. 

Nebáfiy  községben alkalmilag a 
közelmúltban megfordultam  Nem lát-
tam Bemmit, ami a gazdákat egy közös 
jó elérésére serkentené. Érzik, hogy jó 
lenne egv lépést előre tenni, várják, 
hosy jöjjön valami csoda, mely őket is 
kizökkentse megszokott egyhangusá 
gukból 8 ha az a bizonyos csoda be 
nem következik, nézeteiket, vágyaikat, 
óhajtásukat a korcamaasztalok mellett 
derűsebb hangulatuk közepett adják 
elő. Vannak, kik kezdeményezésük he-
lyeslik, vannak, kik ellenzik — s az-
tán alusznak egyet rá — a mámor el-
száll s marad minden a régiben. 

Beszéljünk nyíltan és őszintén. Ne 
vádoljunk senkit, de ne is essünk két-
ségbe, a mulasztás pótolható, de hogy 
népünket egy lépéssel a haladás ösvé 
nyén elővihessük, lassú, lelkesedéssel 
telt, fáradságos,  sokszor csüggesztő, 
kétségbeejtő, önzetlen munkásság szük-
séges. Ez az, amit én a községekben 
alig látok. E?yik kényelemszeretetből, 
a másik félve  a sikertelenségből, a har 
madik, mert lelkét nem ülte meg a 
köz előhaladásának magasztos gondo 
lata, nem állanak községükben a sereg 
áiére, hogy azt vezessék előre 

Igy vagyunk mindennel. Gazdasági 
életünk még a lehető legprimitívebb s 
az a baj, hogy nincs senki, aki komo-
lyan akarná, hogy legyen már valami, 
ami a gazdákat gondolkozóvá, vállal-
kozóvá tegye. 

Itt van az udvarhelymegyei Gaz-
dasági Egyesület. Hosszú hősapok óta 

Záró beszéd. 
A főgimnázium  Bsróti Szabó Dávid önképző-
körének november 15-iki ünnepélyén elmon-

dotta; Biró Lajos vezető tanár. 

„Baróti Szabó Dávid" önképző 
körünk a mai nspon kegyeletes tartó 
zást rótt le egyrészt az intézet ala-
pitóival és jótevőivel szemben, más-
részt pedig a magyar irodalom száz 
év előtti foníosabb  eseményeivel Bzem-
ben. Négy nevezetes mozzanatot ün-
nepeltünk a mai napon: 1. a jótevő-
ink emlékét, akikről mindig bálával 
telt szívvel, imádságos ajakkal kell 
megemlékeznünk, valahányszor átlép-
jük intézetünk megszentelt küszöbét; 
2. a Zalácfutása  megjelenésének szá-
zados évfordulóját,  amely mű költői 
nyelvünk megteremtésének diadafát 
jelzi; 3. az Akadémia megalapítását, 
amelynek megvalósulásáért legjobbja-
ink évszázadokon át oly SZÍVÓS kitar-
tással küzdöttek és 4. a pátriárcha-
kort ért Lévay Józsefnek,  a szelíd lel-
kű, művészi érzékű és a természetet 
oly cdaadóan szerető, a mult hagyó 
mányait ápoló nagy költőnek születése 
százados évfordulóját. 

Még voltak az 1825. esztendőnek 
más irodalmi eseményei is. Ezek kö-
zül Jókai születésének százados évfor-
dulóját már a mult iskolai évben méltó 
keretek között megünnepeltük, Greguss 
Ágostról, a finom  és nemes ízlésű esz-
tétikusról és Salamón Ferencről, az 
autodidexis utján nevessé lett törté-
netíróról, kik szintén az 1825. évnek 
a szülöttei, alkalomadtán tanulmánya 
jnk keretében részletesebben szólottunk. 

Az ilyen nevezetes, megünneplés-
re méltó alkalmakat, amilyenekben 
ez a vége felé  közeledő év bővelke* 
dett, nem is szabad észrevétlenül el-
röpülni hagynunk, mert igaza van 
Jorgának, a nagy román történetiró-
nak és polihisztornak, aki egyik mü-
vében ezt, írja: „Nagyon helyénvaló 
és szükséges, hogy beszéljünk a népnek 
az ő nagyjairól. Más nagy emberekről 
beszélnek, irnak egymásnak a tudósok 
s megállapítják m«ltjuk részleteit. Va-
lamely nép nagyjairól azonban, azok-
ról, akik az illető népet naggyá és 
említésre méltóvá teszik, azokról gyak-
ran kell beszélni nekik." 

Mi is ma népünknek olyan nagy-
jairól beszéltünk, akik nemcsak a mi 
szempontunkból, de európai viszony-
latban is megérdemlik a megemléke-
zésnek szavát. Olyan egyénekről, akik 
nem csak a mi kultur kincsünket gaz-
dagították, de az emberiség közös 
kultur kincséhez is hozzájárultak fé-
nyes elméjüknek gazdag termékeivel. 

És ha még egyszer lelki szemeink 
elé állítjuk a ma éa az év folyamán 
ünnepelt nagyjaink életét, főképpen 
egy dolog az, ami különösen megra-
gadja figyelmünket:  az erős akarat és 
elszánás, amellyel ezek a nagy egyéni-
ségek akadályokat leküzdve készültek 
jövendő pályájukra. Vörösmarty, Gre-
guss, Salamon Ferenc már az iskola 
falai  között bontogatják hatalmas szár-
nyaikat, Széchenyi pedig a férfikor 
küszöbén kezd eszmélni, ekkor látja 
meg a maga és nemzete elmara-
dottságát, szakit a léha és tét-
len élettel 8 önmunkássághoz kezdve 
nemcsak nemzete egyik örökemlékeze-
tü vezérévé küzdi fel  magát, de BZ 

emberiség nagy gondolkodói között 
is tisztes helyet biztosit magának. 
Még ma is megható az a himnusz 
szerű fohász,  amellyel nagy elhatáro-
zásainak kezdetén imigyen fordul  az 
Istenhez: 

„Hatalmas birája a földnek, 
a megfoghatatlan  miudeoségnek, aki 
előtt bámulattal és imádással leboru-
lok és csak gyöngeségemnek, aggódva 
dobogó szivemnek vagyok tudatában: 
hagyj az erény, a tökéletesedés felé 
jutnom I Add nekem a benső vigaszt 
és a lélek csöndes békéjét, mely nél-
kül sz ember a Te szemlélésedben 
nem élhet, erősítsd meg gondolkozó 
tehetségemet, hogy tiszta képzelőerő 
által hozzád fölemalkedjem,  jóságodat 
és nagyságodat megismerjem és létem-
nek indokát felfogjam.  Tisztítsd ke-
délyemet előítéletektől és töltsd meg 
szivemet határtalan odaadásaal és sze-
retettel az összes emberiség iránt I 
Vonj te magad fátyolt  lefolyt  életemre 
B hagyj kalandjaimból, hibáimból és 
vétkeimből tisztulva uj életet kezde-
nem 1" 

K. 1.1 A Széchenyi fohásza 
legyen a mi fohászunk  is, a Széchenyi 
elhatározásához legyen hasonló a ti 
elhatározásotok is, mert csak a tét 
lenséggel, lustasággal, léhasággal sza-
kító ifjúság  tud az önképzésnek akara 
tot edző, elmét megtermékenyítő, ke 
délyt megneroesitő útjára lépni és azu-
tán komoly munkája révén a nagy, a 
dicső ősök"példát adó nyomdokain ha-
ladni. Ez legyen inai ünnepünk tanul-
sága és ezt a felemelő  tanulságot le-
vonva, kövessétek is, mert csak igy 
számithattok ti is egykor bő szellemi 
aratásra. 

van e egy szó arról, hogy tenni kel-
lene valamit. Gyűlésezünk, határozunk, 
tervekeí szövünk, a jövő szivárványos 
képeit rajzoljuk képzetünk elé, szóval 
tudjuk, mit kellene tennünk, de te-
szünk e valamit. 

Nem 1 
Amíg az Egylet vezetősége nem 

száll le a nép közé, amíg meg nem 
érzi é3 meg nem érti a gazdák összes-
ségének szive dobbanását, amíg nem 
fog  kezet a legkérgesebb tenyerű sze-
gény emberrel is, amíg nem érti meg, 
hogy valami mért fáj  s amíg e fájda-
lomra nem akar, vagy nem tud gyógy-
irt vinni, addig nem is tud semmit tenni. 

Száz meg száz égető sebünk van, 
de igazán nem vettük észre, hogy Gaz-
dasági Egyletünk komolyan megmoz-
dult volna, hogy sorsunkon enyhítsen. 
Ne legyen szavuok vád, de legyen intő 
figyelmeztetés,  hogy a cál szent, előbbre 
vinni egy egész megye gazdasági éle-
tét. Itt van a tél, amikor gazdáink te-
kintélyes részének elég ideje lenne 
hailani okos tanácsot, tömöríleui le 
hetna őket, a mesterségesen elaltatott 
gazdaköröket uj életre lehetne kelteni, 
gazdasági előadások utján gondolatuk 
uj irányba terelődnék. 

Gondolkozzanak felette,  akiket il-
let, érdemes e népünk gazdasági éle-
tének uj irányba való terelését meg-
kezdeni. 

Valahányszor a csíki székelység 
„magyarpárti" megmozdulásáról olva-
sok, lelkemben mindig megmozdul a 
székely büszkeség, ime azok az igaz 
székelyek. Amikor ped'g vármegyénk-
ben az emberektől azt hallom, hogy 
miféle  újmódi választásról beszélnek az 
urak, valami szorongás-féle  csapja meg 

j lelkemet, hogy megint ott lennénk, mint 
a mezőgazdasági kamarai választások-
nál, hogy népünk nagy töaega azt sem 
tudja, hogy tulajdonképeu mi célból ia 
kellett neki a legnagyobb munkaidőben 
egy napot választás címén eltölteni. 

Ez sem vád 1 
Tudjuk, hogy szeretett elnökünk 

hónapokig az ágyat nem hagyhatta el, 
tudjuk, bogy most is nagy testi fájdal-
mak árán teljesíti azt a kötelességét, 
ami lelkének kedves, de ha a vezér be-
tegsége folytán  nem fejthet  ki teljes 
munkásságot, a „vezérkartól" joggal 
elvárhatjuk, hogy népünket az elkövet-
kezendő uj választás na készületlen, 
hanem tömör sorban felkészülve,  egy 
akarattól s egy vágytól sarsalva ta-
lálja. Igy leszünk mi méltó társai csíki 
testvéreinknek s igy teljesedik be a 
magyar Tbyrtheus szava: „Nam fajult 
el még a székely vér I" 

Ezer és ezsr kérdés vár megol-
dásra. Ha hozzá kezdünk, bár hssan, 
de céltudatosan e problémák megoldá-
sához, akkor nevünket az utókor is 
hálával és elismeréssel fogja  emlegetni. 

V-ó, 

Az udvarhely espereskerü-
leti róm. kath. paps&g folyó  hó 
26 án tartotta meg szokásos őszi ko-
rona gyűlését városunkban Pál l3tván 
prelátus, kerületi fáesperes  elnöklete 
mellett, aki tartalmas megnyitó beszé-
dében a patronusi joggal biró egyház-
községek kötelességeiről és a lelké-
szeknek e téren való teendőiről mon-
dott el igen sok megszívlelni valót. 
Majd pedig beszámolt a napokban le-
folyt  státuagyülés fontosabb  eseményei-
ről. Az elnöki megnyitó és beszámoló 
után a papságot érdeklé kebli ügyeket 
beszéltek meg. 



Végler Gyula. 
Ez a szimplán odavetett név a 

Székelyföld  a tágabban véve ott, abol 
magyarul énekelnek a muzsikálnak, jól 
ismert s kedves hangzású. 

Á székelykereszturi szűkebb tár-
sadalom most nem régen ünnepelte a 
kiváló muzsikust az 50 éves tanári és 
zeneszerzői működése alkalmával. Az 
ünneplés méltó és stílszerű volt az 
ünnepelthez, mert a progranm végig 
az ő müveiből állott s ő maga közre 
működött, bozzá meg a többi működő 
legnagyobb része ia az ő tanítvá-
nyai közül került ki. 

Végler Gyula a bácskai magyar 
földről  a székely földre  átplántált lel 
kével hamar megtalálta az elhelyez-
kedésének s működésének helyét. A 
daltermő Nyikó tövében kezdte meg 
igazi működését, mikor a keresztúri 
újonnan felállított  tanitóképző zeneta-
nári állását elfoglalta. 

ő már ezelőtt félszázaddal  észre-
vette a székely népdal színes változa-
tosságát a szorgalmasan dolgozta azo-
kat fel  B öntötte művészi formába  a 
vadvirágokat. Akkoriban még nem volt 
divat ez 1 Itt kell leszögeznünk, hogy 
az utóbbi időben bires Bartók s Ko-
dály-féle  gyűjtéseket megelőzően már 
súlyos munkát végzett e téren Végler 
s az ő ismert szerénysége s elzárt vi-
déki volta okozta, hogy még idején 
nem léphetett ki a nyilvánosságra meg-
becsülhetetlen munkásságával. Megbe-
csülhetetlen azért, mert azóta már sok 
feledésbe  ment nóta mind meg van 
rögzitve az ő szorgalmas munkája 
által. 

Bánk nézve, a székelységre ez az 
egyik nagyfontosságú  munkássága. 

A fáradhatatlan  teremtő erő eze-
ken kivül sok önálló s közismert da-
rabbal szaporította zeneirodalmunkat. 
Alig van pl. gyűjteményes kiadás, hol 
a Végler szerzeményével ne találkoz-
nánk s melyek ne volnának dalárdáink 
kedvelt számai. 

Jellemző sokoldalú munkásságára, 
hogy az énekkari partitúrákon kivül 
zenekarra irt számos darabja van (Ezek-
ből játszotta a jubileumi ünnepen a 
keresztúri filharmonikus  zenekar pl. a 
Serenata, Esperanto valzer, Góbé csár-
dás címűeket 1) Rendkívül bájosak a 
zongora kísérettel irt hegedű szólói, 
melyek akármelyik nagy művész pro-
grammjában helyet foglalhatnának. 

No de mindezeket részletezni igen 
is hosszura nyúlna. 

Harmadik igen fontos  ága zenei 
működésének a székelyföldi  zenei élet 
megteremtése tanitványai utján. Az 
idejövetele alkalmával itt talált igazi 
zenei Saharát termékennyé tette. 

Tanítványai nemcsak szintén jó 
muzsikusok lettek, hanem többen, mint 
zeneszarzők is közismertek (Telman, 
Tiboldi, Horváth, László, Pálfy.  HajdU, 
Tóth, Borsay Samu, Régeni M., Zámbó). 

Negyedik ága Végler munkássá-
nak a protestáns egyházi zene magas 
sivóju fejlesztése,  amelyet a katolikus 
művész nem a kiadott nyomtatott ze-
nemüvek, hanem a tanitványai által 
széthordott 8 általa remekül harmo-
nizált darabok utján ért el s amely-
nek igazi jelentőségét egyházaink soha 
sem értették meg s méltányoltak eléggé. 

Végül meg kell emlékeznünk ar-
ról, hogy az ismerősök kedves Gyula 
bácsija magas kora dacára is legpon-
tosabb tagja ma ÍB a keresztúri filhar-
monikus társaságnak is. 

A Hargita Testedző Egylet 
még meg Bem állapította a dátumot, 
hogy mikor fogja  rendezni az idei szi 
nielőadását, s máris óriási érdeklődés 
előzi meg Szenes Bélának, a zseniális 
vigjátékirónak „Buta ember" cimü da-
rabját. A rendkívüli érdeklődés talán 
annak tudható be, hogy ezelőtt pár 
évvel a darabot nálunk is adta a Fe-
hér Imre társulata s igy a színházba 
járó közönség előtt már nem ismeret-
len. Azok pedig, akiknek alkalmuk 
volt az akkori előadást végignézni, 
mind a legnagyobb elragadtatással nyi-
latkoztak a darabról. 

A Hargita rendezősége mindent el-
követ, hogy a „Buta ember" olyan elő-
adásban kerüljön szinre, hogy nivó te-
kintetében az eddigi előadásait is fe-
lülmúlja. A már kipróbált mükevelőink 
mellett sok uj műkedvelő fog  bemu-
tatkozni. 

A hölgyek közül ifj.  Ehrlich Bé 
láné fog  szeretetreméltó alakítást 
prodákálni Alpárné szerepében. Editet 
Göllner Piezi játsza, aki nemcsak ked-
ves tánczpródukcióival vívott ki őszinte 
elismerést, hanem mint műkedvelő is 
sok Bikert aratott. Edit szerepét any 
nyi temperamentummal fogja  alakítani 
hogy sok vidéki színésznő tanulhatna 
tőle. A szerelmes és komolykodó diák-
lány Zárug Sári lesz, ki mostani fel-
lépésével újra gazdagítani fogja  eddigi 
sikereit. Az ékszerész leányát végte-
len sok bájjal, kedvességgel Kovács 
Nusi játsza. A falusikártyavetés  tudo-
mányát magyarázó szobaleányt pedig 
Kóbory Irénke fogja  alakítani. A fér-
fiak  közül első helyen ZakorBmdiáll, 
Bán Andor szerepében. Zakor Bandit 
nem régen Póor Lilivel együtt láttuk 
a ezinpadoo fényes  tanújelét adva szín 
játszói készségének. Alpár szerepét Ke-
rekes Árpád vállalta, kinek az Iglói 
diákokban és a Tul a Nagykrivánon 
ban nyújtott alakításai után már is 
előlegezhetjük a sikert. 

Kramoiits Svetozár Csendőr Jenő 
lesz, kinek színjátszói tehetségét feles 
leges bekonferálni.  A tudományos, de 
szerelmében ide oda kapkodó egyetemi 
tanárt Bartha Ödön adja. Kerestély 
Gyula pedig az ékszerész szerepében 
fog  nagy sikert aratni. Végül Puszta 
Sándor szerepében Szőcs Tibort fogjuk 
látni, kit szintén volt alkalmunk elő-
nyösen megismerni. 

Most, ha hozzávesszük, hogy a 
legnehezebb feladatot,  a darab betaní-
tását és rendezését, Pollák Béla végzi, 
a diszletezésre pedig Haáz Rudit és 
Kovács Istvánt sikerült megnyernie a 
rendezőségnek, kétségtelen, hogy egy 
olyan nivós előadásban lesz része vá-
rosunk közönségének, hogy az bármely 
nagyobb város hivatásos művészeinek 
is dicséretére válnék. 

Bógya. 

HÍREK. 
November 28. 

A helybeli Jótékony Nőegye-
sület 

december hó 6-án vasárnap, 50 éve3 
jubileumi emlékünnepélyt rendez, amely 
iránt vármegyeszerte nagy érdeklődés 
nyilvánul meg. Az ünnepély Borrendje: 
Délelőtt fél  11 órakor díszközgyűlés a 
ref.  koll. tornacsarnokában a követ-
kező tárgysorozattal: 

1. Nyitány. Játsza Halász Róbert 
zenekara. 2. Megnyitó. Tartja Jodál 
Gábor dr.-né elnök. 3. Hegyi beszéd 
Szabolcska Mihály tói. Szavalja: Szabó 
Judith. 4. Bródy Sándor: Férfiének. 
Énekli a Székely Dalegylet Kiss Elek 
karnagy vezetésével. 5. Az egyesület 
történetét ismerteti: Gsefó  Sándor tit-
kár. 6. 14 nóegyesületi tag kitünte-
tése elismerő oklevéllel. Az oklevele-
ket átadja: Biró [Lajos ellenőr s azo-
kat a kitüntetettek nevében átveszi: 
Biró Sándor ref.  koll. tanár. 7. Das 
Glöckcben der Eremiten. Opera fan-
tázia. Játsza a Filharmonikus Társa-
ság teljes zenekara Peltzer Vilmos dr. 
karnagy vezetésével. 8. A jubiláló egye-
sület üdvözlése. 9. Az üdvözlésekre vá-
laszol: Szabó Andrásné alelnök. 10. 
Jubileumi emlékkönyv kiadására javas-
latot tesz: Pál István prelátus-szená-
tor. 11. Záróbeszéd. Mondja: Jodál 
Gábor dr.-né elnök. 12. Induló. Játsza 
Halász Róbert zenekara. 

A díszközgyűlésre belépti dij nincs, 
azonban önkéntes adományokat sze-
gények segélyezésére hálás köszönettel 
fogad  a vezetőség. 

Este 8 órai kezdettel tánccal egy-
bekötött jótékonycélu műkedvelői színi-
előadás a Bukarest Szálló színházter-
mében- Szinre kerül: A Gazdag Leány 
cimü 3 felvonásos  Bzinmü, amelyben 
városunk legkiválóbb műkedvelői sze-
repelnek. 

Felelős szerkesztőnk szabad-
ságon van. Szabadságideje alatt a szer-
kesztést Biró Lajos főgimnáziumi  ta-
nár, lapunk főmunkatársa  végzi. 

Eljegyzés. Simó Zoltán ny. fő-
hadnagy, a kőszegi reáliskola tanára 
ki városunkban nevelkedett és tanul-
mányait is az itteni volt reáliskolában 
végezte, a napokban tartotta meg el-
jegyzését Kőszegen tegyei Tegyey Klá-
rikával, tegyei Tegyey Gyula hősi ha-
lált halt 83-as szászadoB leányával. 

Lelkészi kinevezés. A szebeni 
gör. kel. konzisztórium Nanu Aurél 
végzett theológust és tanárt a helybeli 
gör. kel. egyház lelkészévé és az ál-
lami liceu» vallástanárává nevezte ki. 
Mindkét állást eddig Popa Jáaos töl-
tötte be. 

Eminescuról, a román irodalom 
eddig legkitűnőbbnek elismert, legaép • 
szerübb kö tőjéről fog  f.  hó 29 én, va-
sárnap délután M. Constantinescu já 
rásbiró előadást tartani. Az előadó is-
mert irodalmi Ízlése és jártassága az 
előadás nivÓ3 voltának biztositéka. 
Kezdete d. u 5 órakor az állami 
líceum (volt főreáliskola)  tomaterméb ÍD. 

Az unitárius egyházi főta-
nács a mult vasárnap és hétfőn  tar-
totta évi közgyűlését Kolozsvárt a ta-
gok nagy érdeklődése mellett. A főta-
nács ülését Ferencz József  püspök nyi 
totta meg, aki megnyitójában kifeje-
zést adott annak, hogy a magánokta-
tási törvényjavaslat ellen való tiltako-
zás nem volt hiába, való. Remény van 
arra, hogy a kormánnyal sikerül olyan 
megállapodásra jutni, amely az egyház 
ősi automiáját biztosítja. Báró Petri-
chevích Horváth Kálmán, aki 32 éven 
át viselte a főgondnoki  tisztet, beteg-
ségére való hivatkozással lemondott ál-
lásáról. Erdemei elismeréséül tb. fő-
gondnokká választották meg s helyébe 
egyhangú választás utján Szent-Iványi 
Józsefet  emelték a főgondnoki  székbe. 
A kolozsvári kollégium igazgatója Bor-
bély látván dr. iett; Gál Kelemen dr. 
az eddigi igazgató padig tb. igazgatói 
címet kapott. A személyi ügyek elin-
tézése mellett még az egyházi főtanács 
évi jelentését tárgyalták le. 

Solymossy Endre emlék-ün-
nep A Polgári önképző Egylet dec 
hó 1-én tartandó fillér-estélyét  néhai 
nagynevű elnökének, Solymos3y Endré 
nek emlékére szenteli. A Kör vezető-
sége ugyanis elhatározta volt most 
két évi gyűlésében, bogy néhai elnö-
kének emlékét, a lehetőséghez képest 
minden évben v̂alamelyes formában 
felújítja,  megünnepli, hogy igy mintegy 
példányképül szolgáljon a mostani ge-
nerációnak az ő munkássága. A dec. 
l én tartandó ünnepélyes fillérestély 
műsora a következő: 1. Nyitány. 2. 
Emlékezés Solymossy Endréről; felöl 
vassa Nagy János. 3 Szaval: Soó Kató. 
4. Vonós négyes; előadják: Kiss Elek, 
Bredean K., Ungváry Jáno3 és Zirug 
Endre. 5. Énekel: Halmágyi Samuné, 
zongorán kiséri Tompa Lászlóné. 6. 
Szaval: Z. Sebess József.  7. Fuvola-
szóló; zongorakísérettel előadja Záyler 
Gyula. 8. Énekel a református  kollé 
gium ifj.  énekkara. —Rendezők: Kas-
say F. Mariska, Baczó Irénke, Gyar 
mathy Sándor és Bartók Sándor. Be-
lépti dij mint rendesen, kezdete este 
8 órakor, tánc 1 óráig. 

A ref.  kollégium ifjúsága 
nov. 29 én, vasárnap nyilvános vallá-
sos estélyt rendez a következő műsor-
ral: 1. Gyülekezet éneke: Te benned 
bíztunk . . . 2. Bibliamagyarázat: tartja 
Biró S. koll. tanár. 3. Reviczky:  „Tart-
satok bűnbánatot" szavalja: Demeter 
Gyula VIII. o. tanuló. 4. „A keresz-
tyénség programmja". Felolvasás, tartja: 
Szabó István VIII. o. tanuló. 5. He 
gedüszóló. 6. Arany J. „Tetemrehívás". 
Szavalja: Bak Péter VII. o. tan. 7. 
Éoekszóló. 8. PetCfi:  „Füstbe ment 
terv", énekli az ifjúsági  vegyeskar. 9. 
Ábrányi E.: „A kis Savojárd", sza-
valja: Orbán Gyula III. o. tan. 10. 
gyülekezet éneke: Feljebb emeljetek. 
Tetszés szerinti adományok a szegény 
tanulók javára fordíttatnak.  Az estélyt 
az intézet imatermében tartják és este 
5 órakor kezdődik. 

Vasárnap záródik Dezső 
Miklós képkiállitása. Dezső kiál-
lítása még f.  hó 29 én, vasárnap este 
5 óráig lesz nyitva a közönség szá 
mára. Tekintettel arra, hogy a kiállí-
tás jó alkalom a mai viszonyokhoz ké-
pest is olcsón képet vásárolni, ajánla-
tos, hogy a közönség a kinálkozó al-
kalmat felhasználja,  mert az itt levő 
kollekcióból a legszebb darabokat mér-
sékelt áron még megszerezheti és ked-
ves, értékes szobadísze lesz mindenkor, 
amellett hogy kulturmissziót is moz-
dit elő egy értékes tehetségű magyar 
festőművész  munkásságának megbecsü-
lésével. Dezső művészete különben is 
megérdemli a komoly pártolást és tá 
mogatást. A megvásárolt képeket szin-
tén vaBárnap délután vehetik át uj tu-
lajdonosaik. xjvv&am;in&ă 

A székelyudvarhelyi ügy-
védi kamara f.  hó 22 éa dr. Jodál 
Gábor elnöklete alatt megtartott rend-
kívüli közgyűlésében az uj bírósági 
szervezeti szabályzatnak a délutáni 
tárgyalásokra vonatkozó, úgyszintén az 
uj polgári perrendtartásnak a jogke-
reső közönség és á képviselet érdekei 
szempontjából egyaránt hátrányos újí-
tásaival foglalkozván,  beható megvita-
tás után egyhangú határozatban ki-
mondotta, hogy a sérelmes intézke-
dések ellen az összes erdélyi ügyvédi 
kamaráknak az igazságügyi kormány-
hoz terjesztendő memorandum kapcsán 
való megkeresése által országos akciót 
indit. A foganatosításra  a dékán el-
nöklete alatt egy öttagú bizottság kül-
detett ki. 

A Z. Kozma Ctéza és Kozma 
Lilly keresztúri és udvarhelyi hang-
versenyeit csak közepes számú közön-
ség hallgatta végig, habár a vendégek 
művészi teljesítményei nagyobb támo-
gatást is megérdemeltek volna. Kozma 
Gáza különösen a barmoniumon éa tá-
rogatón előadott számaival aratott si-
kert, lánya Kozma Lilly pedig nem-
csak mint ügyes és finom  érzékű ki-
sérő, hanem, mint öaálló zongorista is 
nagyon tetszett. A legnagyobb sikert 
azónban, mint szavaló művésznő aratta, 
bebizelgően kedves drámai színezetű 
orgánumával hamar beférkőzött  a kö-
zönség kegyébe, amely különösen a 
Petőfi  és Ady költemények interpre-
tálását zajos tapsokkal honorálta, me-
leg szeretettel ünnepelve a fiatal  mű-
vésznőt. V.  I.  dr. 

Halálozás. Burghardt Gyula mü-
aeztalos f.  hó 27-én 47 éves korában 
elhunyt. A megboldogult az utóbbi idő-
ben teljesen a Bicsérdista elvek táp-
lálkozási módszerében megengedett 
tápanyagokat vette csak magához s ez 
az életmód szervezete ellenálló képes-
ségét teljesen megtörte. Halálát özve-
gyén és gyermekein kivül rokonsága is 
gyászolja. 

Sinkovits  Antal,  életének 100 ik 
évében f.  hó 24 én városunkban el-
halt. A nagy idők tanúját 26 án ki-
sérték örök nyugalomra hozzátartozói. 

A helybeli róm. kath. első 
temetkezési egylet folyó  hó 15-én 
tartotta meg évi közgyűlését a tagok 
nagy érdeklődése mellett a róm. kath. 
elemi iskola helyiságébea. A közgyű-
lés szükségesnek látta az alapszabá-
lyok 3., 7., 9, 23. §-nak módosítását 
ugy a járulékok, mint a segélyek kifi-
zetésére vonatkozólag aképen, hogy az 
eddig fizetett  20-20 bani járu'ék helyett 
ezután 10 Lau fizetendő.  Eanek elle-
nében segély cimen 3000 Leüt fizet  az 
elhalt egyleti tag után. Beiratási-dij 
20 Leu, mely összegben a tagsági könyv 
is benne foglaltatik.  Az egylet vezető-
sége kéri az eddig elhaltak utódait, 
hogy Kassay Péter egy), pénztárosnál 
(F- Tó-utca) a tagsági könyvecskével 
jelentkezzenek. Az egyletbe való belé-
pés iránt Szorger Ferenc egyl. alelnök-
nél lehet jelentkezni. 

A helybeli vadásztársaság 
felhivja  mindazon tagjait, akik még 
a f.  évi tagsági dijukkal hátrálékban 
vannak, a közgyűlés által ez évre 
megállapított összeget, Szorger János 
pénztárosnál, Agrár Takarékpénztár, 
haladéktalanul befizetni  szíveskedjenek. 
Mindazok, akik ezen kötelezettségük-
nek nem tesznek eleget és területjegy 
nélkül vadásznak,- az alapszabályok-
ban biztosított jogok alapján, a Tár-
saság tagjai közül törölve lesznek. 

Kérelem a városi tanáoshoz. 
Már Ígéretet is kaptunk s a szombat-
falvi  vasúti átjárónál még most is alig 
lehet a feneketlen  sároa átgázolni. — 
Bár megromlott az idő, de mégis arra 
kell kérnünk az intéző köröket, tegyék 
meg azt a szívességet, hordassanak jó 
néhány szekér kavicsos fövényét  az át-
járó körül s a szombatfalviak*  a milyen 
hálásak, dicshimnuszokat fognak  zen-
geni a tanács gondoskodó eljárása miatt. 
Minket egyelőre ennyivel is ki lehet 
elégíteni, mert tekintettel koldussze-
génységünkre, azt még megemlíteni 
sem merjük, hogy az átjáró két olda-
lán egy-egy gyalogjáró létesittessék. 

Hólabda-szelvények vannak is-
mét forgalomban,  melyeket bukaresti 
szövet- és rövidáru kereskedőcégek bo-
csátottak ki, informálónk  szerint. A. 
közönséget hasonló esetekben már több-
ször figyelmeztettük  a várható csaló-
dásra és károsodásra B az ügyet szi-
ves figyelmébe  ajánljuk ezuttai a ren-
dőrhatóságoknak is. 



Köszönetnyilvánítás A „cns 
túri-székely keresztúri Polgári Zenekar" 
október hó 17 én 30 éves jubileuma 
alkalmával rendezett hargversennyel 
összekötött táncmulatságán a követ 
kezök fizettek  feliil:  Csuchina Coatica 
300, L. Ferentzy Gábor dr., Ferentzy 
Pál dr., Fodor Boidizsár dr., Gyárfás 
Pál dr,, Nagy Béla dr, Szatmáry I t 
ván, Ütő Lijos, Walter Béla 200-200 
L; Viola Sándor dr. 154 L; Péter 
János 106 L ; Ajvász Béla, Keul György 
103—103 L; Adleff  Richárd, id. B4-
limt Dani, Dénes Mibá>y. Elekes Do-
mokos dr., Gábor Márton. Gursich 
Gyula, Ioce András, Fiedler János, 
Keresztes János, Kiss Lajos, N*gyJá 
nos, Nagy Fr. Di>mo!-o«, Naey József, 
Nagy Lajos lelkész, Orbán János, Pap 
Mózes, Sándor Mihály, Sebessy Ferenc, 
Stupáriu Kálmáu, Waiter Ferenc, W ás-
sák Henrik 100—100 L; Lörintzy Ist-
ván 53 50. Fazaka8 Miklós dr. 53 L; 
Lörincz Domokos 52 50 L; Bakó La-
joa, Halekai József,  Hcrcegh József 
Miss Károly, Síalmáry Dáoes, Szilassy 
Jenó, Wiid József  50—50 L; Mózes 
Domokos 33-50 L; Orbán Balázs 30 L; 
Petre Bálint 27 L; Mantsch Bewi 
17 L; Radó István 7 Leu, összesen 
5089 50 L. Fogadják a nemes szivii 
adakozók a rendezőség hálás köszönetét 

Elveszett egy pénztárca. 150 
Leu, rokkantsagi éa arcképes igazol-
vánnyal. Kéretik a becsületes megta-
láló, hogy csupán az arcképes igazol-
ványt és a rokkantsági igazolványt 
adja le a Közélet kiadóhivatalában. 

Nutacó közönség figyelmébe. 
Mint értesültünk, a Transilvania Csik-
felé  közlekedő autóbuszjáratát a rossz 
időjárásra éj az utak elhanyagolt vol-
tára való tekintettel beszüntette, a já-
ratok azonban tavasszal ismét rende 
Ben fognak  közlekedni. " 

Megrögzött bűnöző jutott a 
napokban a Keresztúri csendőrség ke 
zei közé. Kolozsvári születésű, rugón 
falvi  lakós Nagy Lajos, ki mindössze 
csak 24 éves, fiatalkora  ellenére is 
igen viharos múltra tekinthet vissza. 
1923 ban Rugonfalván  8000 Leüt lo-
pott nagyapjatói, azonban akkor az 
igazságszolgáltatás üldözd kezétől «el-
menekülve Budapestre szökött, ahol a 
megélhetésnek egy igen könnyűnek tet-
sző módjához fordult,  kémkedni kez 
dett, azonban vállalkozása rövidesen 
balul ütött ki, fogságba  került és a 
budapesti hadbíróság kémkedési bün-
tette miatt 15 évi fegyházbüntetésre 
Ítélte el. Nyugtalan természete azon-
ban a fegyházban  sem csendesedett le, 
sőt ugy látszik, a bűnözésben újra ba-
bérokra keltett vágyat benne, megszö-
kött a katonai fegyházból  is, azonban 
a magyar hatóságok üldözésétől félve 
működési terét Erdélybe helyezte át. 
Szülővárosában Kolozsvárt mintegy 8 
kisebb-nagyobb lopást követett el, igy 
a Peateur intézetből 10 000 Leu-nyi 
kézpénzt, orvosi műszereket és egy or-
voskisasszony értékes bundáját emelte 
el. A kiadott körözőlevél alapján Nagy-
váradon sikerült letartóztatni, azon-
ban a toloncházból megszökve haza 
jött Rugonfalvára,  hol a keresztúri 
csendörörsnek sikerült elfognia.  Jelen-
leg a törvényszék melletti fogdában 
van vizsgálati fogságban  a itt várja 
ügyének tárgyalását. 

x Egy finom  szövetből készült 
jó állapotban lévő szmoking eladó. 
Felvilágosítást a kiadóhivatal ad. 

x Egy vagy két ön&llőan 
dolgozó bádogos segédet állandó mun-
kára felvesz  Kerestély Gyula bádogos 
mester Odorheiu—Székelyudvarhely. 

Tartalékosok szemléje. 46 ik 
száwuoaban megjelent közleményünk 
foiytatásaképan  a tartalékos hadsöte-
lezettek szemléjének idejére vonatko-
zólag az alábbiakat közöljük. Szetnle-
napok: Székelyudvarhelyt  tartóznak 
jelentkezni december 2-án Boldogfalva, 
Bikafalva  és Ocfalva  tartalékosai; de-
cember 3-án Arvátfalva,  Szentlá«zló és 
Ábránfalva,  december 4 én Sándortelke 
Teíekfalva,  Patakfalva,  H> gya, tar-
talékosai ; derember 5 én Bögöz, Szé-
keiymagyaroB, D ĉsfalva,  decsmber 6 án 
Agyagfalva,  december 7 én Máti*falva, 
Dobó, Vágás, december 8 án Farcád, 
Sükő, Lengyeifalva,  december 9 én 
Betlenfalva,  Kadicsfalva,  11-én Maré-
falva  tartalékosai. 

Dr. med. univ. Schnster Hans 
Ernő fogorvos 

fogorvosi műtermét 
a Bal. Reg. Ferdinánd (volt 
Kossuth-u.) 9 sz. a. megnyitotta. 

Rendel d. e. 8-12-ig. d. n. 2-5-ig. 

Bejárat a fogorvosi  műterembe 
„T U R U L"-cipS üzlet mellett. 

Köszönet. A széiselyudvarbetyi 
Vendéglős Ipartestület, Bodrogi György 
halála alkalmából, koszorú megváltás 
címén, 300 leüt adományozott a refor-
mátus harang beszerzésére. A kegyes 
adományért fogadja  ez egyházközség 
hálás köszönetét. Lelkészi hivatal. 

Tánciskola megnyitás. Har-
licska Nándor tánctan&rttecember 3 án, 
csütörtökön este 8 órakor kezdi meg 
a tánctanitást a felnőttek  részére a 
Gáspár-féle  vendéglő helyiségében, ahol 
beiratkozni is lehet. 

x Eladó a szókhidján alól 13 
hold Bzántó és kaszáló, legjobb minő-
ségű föld.  Cim a kiadóhivatalban. 

x Aki házat, földet  akar venni 
vagy eladni, jelentse be a „Mercur4* 
ügynökségnek a Globus-nyomda udva-
rán. Ugyanott kiadó lakások iránt is 
lehet érdeklődni. 

x Eladó egy pedálos cimbalom, 
egy 100 literes ércüst. Cim a kiadó-
ban. 

x Eladó egy kitűnő karban lévő, 
fehérre  lakkozott gyermekkocsi. Str. 
Prinţul Nicolae (Árpád-utca) 64. 

x Felhívás. A székelyudvarhelyi 
hitelszövetkezet igazgatósága a veze-
tése alatt álló szö vetkesetet újból életre 
hívandó, felhívja  az összes helybeli és 
vidéki üzletrész tulajdonosokat, hogy 
f.  év december hó 1-éu d e. 10—12-ig 
és 2-án 11—12-ig üzletrész jegyeiket 
a szövetkezet üzlethelyiségében mu-
tassák be. 

x Mindenféle  házi munkát 
vállal és házhoz munkára megy özv. 
Pataky Gáborné (Bsm u. 8). 

x Utazók figyelmében.  Uta-
zóbundát és lábzsákot kikölcsönöz Kas-
say F. Domokos szűcs. 

x A kolozsvári Újság uj kön-
tösben. Paál Árpád dr. fószerüeszté 
Bében megjelenő „ Újság8  politikai na-
pilap, mely a magyar egységnek, a de-
mokratikus haladásnak bátor és igaz 
hirdetője, az utóbbi hetekben tartal-
milag nagy átalakuláson ment keresz-
tül. Riportjaival, hatalmaa szervezeté-

vel, a legfrissebb  kirekkel tájékoztatja 
olvasóit, a külföldi  eseményekről és 
tőzsdei éa közgazdasági érteaiiltségével 
nélkülözhetetlen minden bankárnak és 
kereskedőnek. Ára 3 Lau és már este 
7 órakor kapható. Elárusító Székely 
János. 

Piaci árak: buza 115—125, 
rozs 100—110, árpa 90—92, zab 
40—45. tengeri 75—90, burgonya 
22-26 Ieu vékánként. V—ó. 

t&iadó a Könyvnyomda Béicvenyt&rsaság 
Odorhmu fSiéfcplyadvarhely) 

Három szoba, konyha, kamra és 

verendából álló jé karban levő, 
fából  épült uri lakóház eladó. Meg-
tekinthető Zetea (Zetelakán) a plé-
bániai ndvaron. 
No. 588/1925. 

Pubiicâţiune de licitaţie. 
Subsemnatul executor jud. prin 

aceasta publică că îa baza deciziunii 
No. G. 5042—1925 a judecători de 
ocol Odorheiu în favorul  urmăritorului 
Gâ fi  János pentru îucasarea creanţei 
de 7000 Lei şi acc. se fixează  termen 
de licitaţie pe ziua de 9 Decem-
vrie 1925 la ora 9 a. m. la faţi 
locului îa comuna Odorheiu Str. Mi-
hai Viteazul No. 34 unde se vor vinde 
prin licitaţiune publică judiciară cisme 
îu valoare de 8000 Lei. 

Ia caz de nevoie şi sub preţul de 
astimare. 

Odorheiu, la 22 Noemvrie 9125. 
Ludovic Nagy executor. 

No. 440—1925. 

Pubiicâţiune de licitaţie. 
Subsemnatul executor jud. prin 

aceasta publică îa baza deciziunii No. 
G. 2356—1925 a judecători de ocol 
Odorheiu în favorul  urmăritorului Hann 
Iosif  pentru încasarea creanţei de 743 
Lei şi acc. se fixează  termen de lici 
taţie pe ziua de 9 Decemvrie 1925 
la ora 9 a. m. la f»ţi  locului îa co 
muna Odorheiu Str. Mihai Viteazul 
No. 34 unde se vor vinde prin licita-
ţiune publică judiciară Dulap îa va 
loare de 4000 Lei. 

In caz de nevoie sub preţul de 
astimare. 

Odorheiu, la 24/XI. 1924. 
Ludovic Hagy exec. 

M i k u l á b cukorkák, 
angol t e f t b , p i s k ó t a ,  tea-
sütemény, görci maroni, 
dél i gyümölcs és egyéb 
csemegeárukban nagy 

választék. W 

Hirsch Ignácz, 
fűszer,  csemege 

is cukorkakereskedésében. 

Két gyapJufQ-
~ sUlőgép — 
1*20 és 1*40 m. széles, 
complett, j é Állapotban 
E L A D Ó . B w o r á k J . 
Brassó Hosszu-utca 225 szám. 

Figyelem I Figyelem I 
A n. é. közönség szives tudomására 
hozom, hogy Miron Costin (Tó-u.) 
17 sz. alatt önálló műhelyt nyitottam. 
Vállalok fali-  és ingó-óra javitást, 
ékszerjavitást, ezttstözést, aranyozást 
éá mindenfajta  az órás- és ékszerész 
szakmába vágó munka feldolgozását 

Szives pártfogást  kér: 

I H R I N G GY ULA. 

No. 589-1925 

PuMicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul executor jud. prin ace-

astă publică, că îa baza deciziunei No. 
G 4841 etc. 1925 a judecătoriei de ocol 
Odorheiu îa favorul  urmăritorului E. 
Sichwitz et cie pentru încassarea creanţei 
de 13.388 Lei şi acc. se fixează  termen 
de licitaţie pe ziua de 14 Decemvrie 
1925 orele 10 a. m. la faţa  locului 
în Odorheiu, Str. Rfgele  Ferdinánd No. 
26 unde se vor vinde prin licitaţiune 
publică judiciară billiard şi aranjament 
de hotel îa valoare de 32.100 Lei. 

In caz de nevoie şi sub preţul de 
estimare. 

Odorheiu la 25/XI. 1925. 
Ludovic Nagy 

executor. 

No. 575/925 

Pubiicâţiune de licitaţie. 
Subsemnatul executor jud. prin 

aceasta publică, că îi baza deciziunei 
No. G 4385/1925 a judecătoriei de ocol 
din Odorheiu. îa favorul  urmăritoru-
lui Tankó Roza pentru incassarea 
creanţei de 1875 Lei şi acc. se fixează 
termenul de licitaţie pe ziua de 4 
Decemvrie 1925 orele 10 a. m. la 
faţa  locului in comuna Vlăhiţa No. 170 
unde se vor vinde prin licitaţiune publică 
judiciară car, scânduri şi iâa îa valo-
are de 5400 Lei. 

In caz de nevoe şi sub preţul de 
estimare. 

Odorheiu, la 18 Novemvrie 1925. 
Ludovic Nagy exec. jud. 

* * * * * * * * * * 

N a g y k a r á c s o n y i v a s a r 
HIRSCH RUDOLF dlvatűzletében eqész december havában-

Ez alatt az iuő alatt a raktáron levő összes áruk mélyen leszállított áron árnslttatnak. 

Az ország bármely ríszlbc Vállalói; szemílyszáltitást attiíVal: ifj. Barltfczy Albert. oartneiy mim vauaioK szettuiyszaiuíasT autovai: trj. «arţoc 
Teljesen ui családi jégszekrény eladó. 

Pubiicâţiune. 
Se scoate la licitaţie reconstruc-

ţia podului de lemn No. 65 de pe şo-
seaua judeţia- ă Baia Homorod Martinuş 
intre klm. 16,100—16,200 din judeţal 
Odorheiu. 

Valoare lucrărilor de pe deviz este 
de 140.000 iei. 

L citaţia se va ţioe la Serviciul 
de Poduri şi Şasele Oiorheiu îa ziua 
de 3 Decemvrie 1925 oarele 11 a. m. 

Concurenţii pentru a fi  adm<şi la 
licitaţie vor face  dovadă că au execu-
tat lucrări similare. 

Proiectele lucrărilor şi cend'ţiunUe 
se pot vedea zilnic între orele 11—13 
la Serviciul de Poduri şi Şosele Odor-
heiu. 

Ofertele  vor fi  redactate îa limba 
româ ă şi vor fi  insoţtte de garanţia 
de 47,. 

Şeful  serviciului 
log. Şrf.B  Alexandrescu. Secr.J Gunes. 

A Paprakottyában egy 6 vé-
kás szántéföld eladó. 

Értekezni lehet Str. Princi-
pesa Maria (Szent Imre-u.) 

85 szám alatt. 

Beretvás pasztilla a legmakacsabb fejfájást is elmulasztja 



Elszakí thatat lan kész férfi-ruhák  már 1300 lentói, struks, 
britses nadrágok, raglánok, esőköpenyek, 
bámulatos o l c s ó n . Legújabb divatú angol 

és brassói szövetek, bélések, kelengyevásznak, harisnyák, nadrág* 
tartók, szép sapkák W B ^ • | B 
stb. kaphatók; = U | f  I I 1 I l t t üzletében. 

Ha a Bulevardon (Kossuth-u.) sétál, 
feltétlenül  nézzen be a Felméry-féle 

cipőáruházba, 
hol feltétlenül  fog  találui minden-
fajta  cipőt, ugy mint vadászcipőt és 
csizmát, hócipőt, sárcipőt, házicipőt 
és a legelegánsabb estélyi cipőket, 
kiváló jó minőségben és Ízléses ki-

vitelben. 

Szenzációs olcsó á r a k : 
nöi, férfi  és gyermek haris-

nyákban. 

Nr. 581-1925. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemaetu! <xecufor  judecătoresc 

prin aceasta publică, că in baza deci-
ziunii No. G. 4974-925 a judecătoriei 
de ocol Odorheiu, îa favorul  urirărito-
rului Cseruyik Andor şi soţia pentru 
încasarea creanţei de 2700 Lei şi acc. 
se fizea^ă.  termenul de licitaţie pe ziua 
de 10 D e c e m b r i e 1925 orele 3 d. m. 
la faţa  locului îu Oiorheiu Strada Cloş-
ca No. 1 unde se vor vinde prin 
licit* ţ!une publică judiciară mobile 
casnică în valoare da 6000 Lei. 

Iu caz de nevoie şi sub preţul de 
estimare. 

Odorheiu la 26 Novemvrie 1925. 
Ludovic Nagy executor jud. 

Üzlet áthelyezés 
'Ékszerüzletemet Bul. Reg. Ferd.' 
(Kossuth-utca) 4 szám alá 
•̂ sysinjb helyeztem át. i s w s ^ 
Dus és választékos raktárom a 
közönség szives figyelmébe  aján-
lom, valamint ékszer, érajavitást 
és ékszer vésést jól és olcsón 
::Í:.,::::.,:Í.,::;:> k Ó S Z i t e k. IIII;I!I::;III:::Í 
Aranyat, ezüstöt a legmagasabb napi 
mmuiuiuiiú áron veszek, kuukv.-.kv.w 
Szive? pártfogást  kérve vagyok: 

Bándy Imre, ékszerész. 

No. 518-925. 

ÁTveTési hirdetmény. 
Közhírré teszem, hogy Poloni ţa köz-

ség korcsma helyisége 1925 dec. 
13-án d. u. 2 órakor a községházá-
nál tartaedó nyilvános árverésen 1926 
január 1 tői 1929 január 1 ig bérbe 
adatik. 

Kikiáltási ár évi 2000 leu, bánat-
pénz 10°/o. 

Árverísi feltételek  a forţanii  jegy-
zői irodában a hivatalos órák alatt 
megtekinthetők. 

Forţeni 1925 Nov. 13-án. 
H e g y i Gergely notar. 

Pria ăr a O» şului cu C.msilu Odorheu. 
No. 4584-1925. 

Publicaţiune. 
Se «duce la cunoştinţa publică 

că certificate  da opţiotalitate se vor 
elibera couf.  ord. M nistr. 22840-925 
DUi&ai Irüruü exemplar, carfi  trebue 
jăstrat de in divid, fiindcă  duplicate 
DU se eliberează decă după publici 
r̂ a pprderii in Mon Of.  Primăria 

No. G. 1696-1925 tx. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul executor judiciar aduc 

la cuooştinţi pubucă îu sensul legii 
articlui LX din 188L § 102"resp?ctive 
XLI din 1908 § 19 curară lucrurile 
următoare ş. a. car mare dukp, raa-
ş tă de cusut, traverz da fiar  şi e?c. csre 
în urma decisului No C. 1862/1925 şi 
G. 1696 din anul 1925 al judecătoriei 
de ocol din Breşov şi Ociand b'̂ u 
execvat îa comuna Racoşui de tU3 îa 
favorul  execvatorul Martin Fronom repr. 
prin advocat Dr. Jodál Gábor împotriva 
txacvatul locuitori din comuna Ricoşai 
de sus pentru incassarea capitalu ui de 
91352 Lei şi acc. prin execuţie d«sco 
perire şi ciri s'»u preţuit îa 93 800 
Lei s« vorvtnde prin licit» ţis pub ică. 

• Pentru efeptuirea  acestei liciu 
ţ;uci, îu baza decisului No. G 1696/925 
al judecătoriei de ocol din Ocland s« 
fixa»fă  terminul pe 9 Decemvrie.anul 
1925 la orele 11 a. m. îa comuna 
R a c o ş u i de sus la faţa  locului 
şi toţi cari au voie de a cumpăra tuut 
îavitaţi prin ace8t edict cu observarea 
aceia, că lucrurile susamintite vor fi 
'âidute îa sensul legii XL din 1881 
§ 107 şi 108 celor ciri dau msi muít, 
pe lângâ solviraa îa bani gata şi îa 
caz necesar şi sub prtţui de strigar». 

Pretenziunea care e de îacassat face 
91,352 Lei capital, dobâoziie cu 12% 
socotind din 25 Iunie ^25 iar sppsele 
f  â ă acum staverite de 15063 Lei 50 b. 

întrucât mobilele cari ajuag la 
licitaţie ar fi  fost  execvate şi da alţii 
şi aceştia şt-ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire, lieitaţ a prezentă este ordo 
na»ă şi îa fsoorél  acestora îa senzul 
articlu'ui XLI din 1908 § 20. 

Dat îa Ocland la Nov. 1925. 
A. A&ryag&si ex. jud. 

A világ összes 
divatlapjai 

kaphatók a 

Mercur 
hirlapirodában. 

Ugyanott legolcsóbban beszerez-
het karácsonyra képes és mesés 

gyermekkönyvekot. 
Összes belföldi  folyóiratok  és 

hirlapok raktáron. 

Ha cipője jó, 
Benne Járni élvezetes. 

Divatos cipőket jó anyagból olcsó árban készitek, 
i | javításokat a leggyorsabban elvégezek. Ü Ü 
B O K O R G Y U L A , 

uri és nöi- cipész (Koncz-udvar.) * 

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

Pál Gyula ügyvédekkel. 

A Principesa Maria (Szent Imre) utcá-
ban levő két szoba-, konyha-, kam-
rából álló házamat olcsó áron eladom. 

Eredményes közvetítést dijazok. 

D r . H i n l é d e r F e l s E r n ő . 

Szives tudomására hozom a n. é. közönségnek, hogy az ősei 
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-
dők, bútorszövetek, ágygarniturák, 
paplanok, mindennemű rövidáruk. 

Szives pártfogást  kér, 
tisztelettel: 

J A K A B  G Y Ú L 
Odorhe iu , B a l . R e g . F e r d i n á n d No. 7. 

]íagy Karácsonyi vásár! 
^ ^ ^ December J -25-ig. _ 
Ezen idő alatt az összes raktáron levő árukat 
mélyen leszállított áron fogom 
SS SS $$ forgalomba  hozni ^ ^ 
Győződjön meg mindenki róla! 

i z e n k o T i t s J . utóda s 

Degró Béla. 
MERCUR 

Ügynökségi, Bizományi ésíHirlapiroda. 
Iroda: Bul. Reg. Ferdinánd 31. a Globus-nyomda udvarán. 
U" l o ' „ J - . elfogad  a Romániában megjelenő és behozatalra enge-liiriapirOua I délyezett külföldi  lapokra előfizetéseket,  hirdetéseket és 

mindennemű kiadóhivatali ügy elintézését. 
Napilapok és folyóiratok  bizományi eladása. — Nsgy raktár a világ összes 
divatlapjaiból. — A legújabban megjelenő könyvújdonságok bizományi lerakata. 

Vállalja minden néven nevezendő kérvények, beadványok, okiratok stb. román 
= = = = = = nyelvre való fordítását,  = = = = = = = 
í j . . . r . . « m elfogad  megbizásokat bármely szakmába vágó 
UgynOKSegi 11*003, '.  cikk eladására és közvetítésére. — Vállal meg-

bizásokat házak, földek  stb. vételére és eladására. 
Bucureştiben mindenfajta  megbizásokat a legrövidebb idő alatt elintéz. 
—. . . . r . . » t az Ivria biztosító R-T. képviselete. Kartellen I 

D I Z I O S I I B S I iraoa I kívüli biztosító intézet. A legelőnyösebb félté-  F 
telek mellett köt elemi kár- és életbiztosításokat. = = = = = \ 


