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14. aa 

Külföldi  kölcsön 
és stabilizáció, — ezek ügyének részle-
tes tárgyalása foglalt  le a héten is sok 
helyet Románia lapjaiban, sok figyelmet 
a közvélemény érdeklődésében. Mind 
a kettő régi keletű ügy és elintézésük 
bizonytalansága, az érdekükben folyta-
tott müveletek egy-egy ujabb fázisa  köz-
életünkben mindegyre ujabb hullámokat 
vert fel.  E hullámok mostanig rendszerint 
fáradtan  el is csendesültek. Most azon-
ban, állitólag, a kölcsön érdekében foly-
tatott tárgyalások már eredménnyel ke-
csegtetnek. E miaU most különösen 
nagy a sürgés-forgás,  meghatalmazot-
taink mennek külföldre,  külföldi  meg-
hatalmazottak jönnek Romániába, foly-
ton foly  a puhatolás és puhitás, infor-
málás és informálódás.  Beszélnek fel-
tételekről,; melyek teljesítése szüksé-
ges lenne, hogy az ország a kölcsönt 
megkaphassa s ezek közt szerepelt a 
mult napokban az is, amit ugyan azóta 
megcáfoltak,  hogy az eredmény bizto-
sítása érdekében Bratianunak a kor-
mány éléről távoznia kellene, átadván 
helyét Stirbey hercegnek, vagy más-
nak, akinek vezetésével a kölcsönmü-
velet előnyösebben és bizonyosabban 
lesz lebonyolítható. A kölcsön meg-
szerzésével együtt aztán rövidesen meg-
csinálná, állitólag, a kormány a leu sta-
bilizációját, árfolyamának  állandósí-
tását is. 

A politika és közélet ügyeiben az 
eligazodás itt általában nagyon nehéz 
s nem tudhatjuk megállapítani, mi az 
igaz, a valóság az ennek az ügynek 
egészéről és részleteiről napvilágra ke-
rült utóbbi hirek közül sem. A kölcsön-
ügy bonyodalmairól, állásáról talán 
majd csak akkor juthatunk hiteles tá-
jékozottsághoz, ha az egész akció be-
fejeződött,  — de lehet, még akkor sem ! 

Azonban egyelőre higyjük el azt, 
hogy az ügy most már közvetlenül a 
gyors befejeződés  előtt van, a kor-
mánynak végre sikerül az, aminek 
nyélbeütésével éveken át annyit próbál-
kozott eredménytelenül. Ám eszünkbe 
ötlik a kérdés, vájjon ezt az ered-
ményt, sőt esetleg: kedvezőbb ered-
ményt, nem lehetett volna-e már sok-
kal hamarább elérni ? Meggyőződésünk, 
hogy : igen ! E célból azonban nem a 
taktikázások, diplomáciai ügyeskedé-
sek mindenféle  fajtájának  az alkalma-
zására, személyi összeköttetések, ke-
rülő utak felhasználására  lett volna a 
kormány részéről szükség, hanem egé-
szen más utakra és módszerekre. Más 
módszer alkalmazására gazdasági, pénz-
ügyi politikájában, de mindenekfölött 
más módszerre az ország népeinek s 
köztük különösen a kisebbségeknek 
igazgatásában. Olyan módszerre, me-
lyet jóindulat, becsületesség hat át, 
melyből az értékek megbecsülése, a 
mindenféle  kulturának felkarolására 
irányuló jószándék sugárzik elő. Mindez 
nagyban szolgálta volna és szolgálná 
azt a legszebb kormányzati célt, hogy 
az országban igazi rend, megnyugvás 
legyen, békés, megértő népeknek a köz 
javáért együttes erővel végzett, szor-
galmas, termelő munkája folyjon.  Csak 
növekedett volna — s pedig nagyban 
— ezzel az ország közgazdasági, po-
litikai ereje, bent, önmagában ; s meg-
bízhatóságának hitele a külföld  előtt. 

Bizony ez sokkal hatásosabb agi-
táció lett volna a kölcsön megszerzé-
sének munkája mellett s ennek javára, 
mint minden másféle  politikai manőve-
rezés, nagy időveszteséggel, kiadással 
járó utazgatás, összeköttetés-szerzés, 
személyes befolyásolás,  amelyek da-
cára is csak ime miiyen nehezen le-

het ennek a terméazetileg gazdag or-
szágnak a számára az évek óta any-
nyira várt és áhitott külföldi  kölcsönt 
kieszközölni! 

Panaszok a vicinális utak 
tájékáról. 

Aki főleg  vicinális utainkon gyak-
rabban jár, észre kell vegye, hogy egyes 
gazdák vetése a sánc belső szélétől 
egy méternyi szélességben le van ka-
szálva, vagy a széna-termés keskeny 
csík alakjában meg van hagyva. Kér-
dezősködésünkre azt a feleletet  kaptuk, 
hogy az utmesterek parancsa folytán 
a gazdák földjeiket  egy méter széles-
ségben nem használhatják, mert azt az 
utkaparók lekaszálják. 

Eddig ugy tudtuk, hogy a tulaj-
donosok csak tűrni kötelesek azt, hogy 
a sáncokból kikerülő földet  az utka-
parók a sánc padkájára, tehát a föld-
tulajdonos területére rakják, de nem 
volt arról tudomásunk, hogy itt is ki-
sajátítás történt a földtulajdonosok  ro-
vására. Kérünk ebben az ügyben fel-
világosítást, vagy törvényszerű in-
tézkedést. 

Ezzel szemben észleltük azt is, 
hogy egyes helyeken csak egy sze-
kérnyi széles ut-szakasz van, a többi 
rész kaszálónak van beállítva s ha vé-
letlenül egy állat e mesterséges ka-
szálóba beleharap, azonnal kész a ve-
szedelem súlyos birság alakjában s 
esetleg a kihágást észlelő útmester nem 
éppen épületes ékesszólását is gyako-
rolja az állattulajdonossal szemben. Az 
ut legyen valóban ut és ne legyen 
kaszáló. 

És ha már benne vagyunk az 
utaink elleni panaszunkban, álljon itt 
az is, hogy van útmester, aki fizetsé-
get kiván azért, ha valaki az ut men-
tén épületet vagy kerítést emel, azzal 
érvelvén, hogy neki ezekért a szem-
lékért díjazás jár. 

Illetékes helyről kérnénk egyszer 
már határozott felvilágosítást,  hogy 
egyeseknek mi szabad és mi tekint-
hető hivatalos hatalommal való vissza-
élésnek, mert igazán ideje lenne már 
egyszer, ha ezek a vicinális stb. uti 
kiskirályok csak szorosan vett köteles-
ségük teljesítésére szoríttatnának s ne 
szuggerálnának magukba nagyobb ha-
talmat, mint amilyennel valóban fel 
vannak ruházva. 

A közönséget pedig kérjük, hogy 
minden olyan esetben, mikor valakit 
sérelem ér, sérelmét tudassa szerkesz-
tőségünkkel, mert senkinek sem sza-
bad tovább menni annál a bizonyos 
kaptafánál. 

Az állami adóhivatal felhívja  a 
róm. katholikus egyház híveit, hogy 
kulturadójukat az adóhivatalnál minél 
előbb fizessék  be, hogy igy a végre-
hajtással járó kellemetlen zaklatást 
elkerüljék. Ezen adók összegéről az 
érdekeltek ugyanott a hivatalos órák 
alatt felvilágosítást  nyernek. 

Döntés a magyar viselet ügyében. 
Nagyon sokszor megtörtént, hogy 
egyes helyi hatóságok kellemetlensé-
geket okoztak a magyar ruha viselői-
nek. Ezért a sepsiszentgyörgyi Nőegy-
let a belügyminiszterhez fordult  a tila-
lom megszüntetése végett. A belügy-
miniszter 7574—1928 számú távirati 
válaszában értesítette a nőegylet elnök-
ségét, hogy a magyar nemzeti ruha 
viselése megengedett. Célszerű lenne, 
hogy a miniszter ezt a rendelkezését 
a csendőrségekkel is közölje. 

Szózat a közönséghez a III. országos dalosverseny előtt. 
Akik a Rózsa-utcában, a róm. kath. 

elemi fiúiskola  környékén laknak, hó-
napok óta szem- és fültanúi  lehetnek 
annak a szorgalmas, kitartó munká-
nak, amely ott dalostestvéreiknek ré-
széről Kiss Elek karnagy vezetése mel-
lett foly.  A kitűzött próbaidőre ponto-
san megjelennek e derék, napi mun-
kájukban elfáradt  polgártársaink és egy 
hadsereg katonáit jellemző fegyelme-
zettséggel tanulják a munkaprogrammba 
felvett  szebbnél-szebb ének-darabokat. 
Igen, katonák ők valamennyien, a kul-
tura elszánt harcosai, akik a kultura 
sokszínű mezejének legékesebb darab-
ján, a dalkultusz területén dolgoznak, 
hogy maguknak gyönyörűséget, nyel-
vüknek maradandóságot biztosítsanak, 
a lelkeket finomsággal,  nemes érzé-
sekkel telítsék meg. 

Ezúttal messzebb menő céljuk is 
van. Versenyre készülnek. Az Orszá. 
gos Magyar Dalszövetség f.  évi augusz-
tus 5-6-7 napjaira országos dalversenyre 
hivta meg Segesvárra az ország ÖBZ-
szes dalárdáit, s erre a versenyre a 
legelsők között jelentkezett városunk 
félszázadnál  nagyobb múltra visszate-
kintő dalegyesülete is. 

Verseny ! Ez a szó a haladást, a 
felfelé  és előre törést jelentette minden 
időben. Már az ókorban, amikor még 
a test ereje, ruganyossága, szívóssága 
volt fontos,  a különféle  athlétikai és 
tornajátékok, olimpiai versenyek óriási 
jelentőséggel birtak, mig ma már a 
test kultusza mellett ugyanolyan, sőt 
nagyobb jelentőségre emelkedett a lé-
lek művelése, s a test fejlesztésére 
szolgáló sportok és versenyek mellett 
nagy nekilendüléssel müvelik a lelket, 
teszik fogékonyá  minden szépnek-jónak 
befogadására. 

A dalosversenyeknek is ez a céljuk. 
A győzelem babérkoszorújának a fel-
mutatásával, a dicsőség lobogójának a 
kibontásával lelkesíteni, megfeszített 
munkára serkenteni a lelkeket, hogy a 
dal még sokkal zengőbben zengjen, 
még sokkal magasabbra szárnyaljon — 
ez a dalosversenyek célja. 

Milyen magasztos cél! Csak akik 
éreztük valaha a dalnak, a zenének 
fájdalmat  csillapító, örömet kifejező, 
lelkeket bátorító és nemesítő hatását, 
azok tudjuk, mit ér a dal, mit ér a 
zene? Már pedig ki ne érezte volna 
ezt ? — éppen ezért most is kicsoda 
lenne az, aki az énekmüvelés terén, 
már eddig is oly szép és nagy ered-
ményeket elért Székely Dal- és Zene 
egyletnek mostani versenyre készülé-
sét ne a legnagyobb érdeklődéssel fi-
gyelné ?! Meg vagyok győződve arról, 
hogy székely anyavárosunk minden 
polgára, nemzeti és felekezeti  különb-
ség ^nélkül, együtt érez dalostestvé-
reinkkel, egy szívvel- lélekkel óhajtja 
komoly munkájuk méltó elismerteté-
sét! 

Ez alkalommal azonban többet 
kér és vár a Székely Dal- és Zeneegy-
let Székelyudvarhely város polgársá-
gától. Elvárja, hogy az óhajtott siller 
elérését anyagi segítségével is igyekez-
zék mindenki előmozdítani. A verseny 
nagy kiadásokkal jár. Mintegy 100 
embernek utazási és 3 napon keresz-
tül vaió ellátási költsége oly tetemes 
összeget jelent, amelyet sem az egy-
let az ő üres kasszájából, sem az élet-
tel keményen küzdő dalostestvérek a 
saját zsebükből nem finanszírozhatnak. 
A cél annyira közérdekű, hogy annak 
eléréséhez minden városi polgárnak 
anyagilag is hozzá kell járulnia. 

De nem minden viszontszolgálta-

tás nélkül kéri a dalegyesület ezt a 
segítséget. A verseny előtt f.  hó 21-én, 
szombaton este 9 órai kezdettel a Bar-
kóczy-féle  kerthelyiségben egy fényes 
müsoru táncestélyt fog  rendezni, — 
a műsor külön helyen olvasható — 
amely estélyen személyenként 30 leus 
és családonként 80 leus olcsó árakért 
mindenki számára lehetséges lesz a 
megjelenés. Az igy begyülő jövedel-
met az elfogyasztott  ételek és italok 
jövedelméből biztosított részesedés és 
az erre az alkalomra kibocsátott véd-
nöki jegyek jövedelmei fogják  növelni,, 
remélhetőleg, akkora összegig, hogy 
abból az egyesület ráfizetés  nélkül fogja 
fedezhetni  a felmerülő  költségeket. 

Ime előttünk a cél, előttünk a hely-
zet a maga világos realitásával! Hogy 
ez a cél elérhető legyen, dalegyesüle-
tünk eddigi sikereit ujakkal szaporít-
hassa, a városnak, annak polgárainak 
fényt,  dicsőséget szerezhessen, ahoz 
kérjük polgárságunk összességének a 
anyagi és erkölcsi támogatását. 

( -6 . ) 

Az átutazók részére a város között 
útjelző táblákra van szükség! 

Tisztelt Szerkesztő Ur! 
Nem csak a magam, de számtalan 

más, e városon átutazó érdekében ké-
rem, szíveskedjék b. lapjában szóvá 
tenni, hogy mennyire szükséges a Bu-
levardul Reg. Ferdinánd piac felőli  ré-
szére — esetleg a kétoldali villany-
oszlopra — elhelyezni egy könnyen 
olvasható útjelző táblácskát. Egyik ol-
dalon a Parajd—szovátai, a másikon 
a Csíkszereda—gyergyói útirány lenne 
megjelölendő. A táblák másik oldalán 
a Segesvár—brassói útirány. 

Ezen levelem megírására az kész-
tetett, hogy a napokban Odorheiun 
átutazva, a késő .éjjeli órákban nem 
találtam senkit, aki a szovátai útirány 
felől  tájékoztathatott volna. Tanácsta-
lanul épp a helytelen irányt választva, 
Căpălniţa községben vettem észre, hogy 
azon az uton nem fogok  Szovátára 
érni. Ezt a felesleges  utat elkerülöm, 
ha Odorheiun egy egyszerű útjelző 
táblácska figyelmeztet  a helyes útra. 

Meggyőződésem, hogy nem én 
vagyok az első, aki ilyen tévedésbe 
estem, de hogy legalább mások ezt 
elkerüljék, tisztelettel kérem Szerkesztő 
Urat, szíveskedjék b. lapjában az ille-
tékesek figyelmét  felhívni  az útjelző 
táblácskák fontosságára. 

Tisztelettel: 
Egy kolozsvári átutazá. 

A Kereskedő Társulat értesiti 
könyvtárát használó tagjait, hogy julius 
15-től augusztus 15 ig a könyvtár ren-
dezése miatt a könyvek kiadását szü-
netelteti. 

Két uj doktor egy családban. Hor-
váth Károly dr. volt székelyudvarhelyi, 
jelenleg kecskeméti kir. közjegyzőt csa-
ládjával együtt városunkban sokan vet-
ték körül tisztelettel és szeretettel, ami, 
biztosak vagyunk benne, az évek so-
rán sem múlhatott el. Éppen ezért bi-
zonyára sokan fogadják  örömmel a 
hirt, melyről a napokban kaptunk le-
vélbeli tudósítást, hogy e család két 
rokonszenves, tehetséges és ambició-
zus fiatal  tagját, Klárát és Gedeont 
junius 23-ikán egyszerre avatták fel 
doktorokká a szegedi egyetemen. Előb-
bit orvos-, utóbbit jogtudományi dok-
torrá. A szép sikerhez minden jókí-
vánságunkat üzenjük. 

Vasárnap, jul. 15 én este 9 órakor: «HALÁL ÁRNYÉKÁBAN*. Társadalmi dráma. Főszerepekben: Werner Krauss, Magda Sonja, Angefo Ferrari, Erna Moréna. 
Csütörtökön, julius 19-én este 9 órakor: «KÖNNYEK UTCÁ1A«, 10 felvonásban. Főszerepekben: Marfa Iacobini, Gustav Fröhlich. 



Iparügyek. 
Az ipartestület kebelében megala-

kult kontár-ellenőrző bizottság szer-
dán este fontos  ülést tartott, mely al-
kalommal véglegesen megállapította az 
ellenőrzés modozatait. A bizottság műkö-
dési területe hármas irányban terjed ki 
és magában foglalja:  1. a kontár-ellenőr-
zést a város területén ; kapcsolatosan 
az országos és heti vásárok piacainak 
ellenőrzésével, 2. a műhelyek megvizs-
gálását, kapcsolatosan a tuldolgozta-
tással. 3. a tanoncok ellenőrzését. Az 
ellenőrzés teendőit minden egyes re-
szortban 3 bizottsági tag végzi, kik 
mindannyian hatósági igazolvánnyal 
vannak ellátva és szükség esetén a 
rendőrség segítségét is igénybe vehetik, 
amennyiben névre szóló igazolványaik 
erre őket felhatalmazzák.  A bizottság 
azonban reméli; hogy erre szüksége 
nem lesz, mert városunk iparossága 
az e rovat alatt többizben megjelent 
figyelmeztető  felhívásokból  jó előre tá-
jékoztatva volt az ellenőrzési munká-
latok szigorú foganatositásáról  és bi-
zonyára alkalmazkodott is saját érde-
kében a törvényes követelmények be-
tartásához. Sem a bizottságot, sem pe-
dig az ipartestületet nem érheti vád 
az esetlegesen előforduló  szabálytalan-
ság megtorlásánál. 

Utoljára figyelmezteti  az ipartestület 
az iparigazolvány nélkül dolgozó iparo-
sokat, különösen a női szabóipari szak-
ban önállóan magánházaknál dolgozó 
varrólányokat, hogy munkavállalkozása-
ikkal hagyjanak fel,  illetve iparigazolvá-
nyaikat váltsák ki, mert ellenkező esetben 
súlyos pénzbüntetéssel sújtatnak. Akik 
tanoncot tartanak, azok figyelmeztet-
tetnek, hogy 14 éven aluli tanoncaikat 
napi legtöbb 10 órai, 14 évet betöltött 
tanoncaikat pedig napi legtöbb 12 órai 
munkára kötelezhetik. Munkaidő alatt 
délelőtt és délután fél  órai és délben 1 
órai szünet tartandó. A razziával járó 
kellemetlenség elkerülése végett az ipar-
testület ismételten felhívja  a tanonc-
tartó iparosokat, akik tanoncaiknak la-
kást is adnak, hogy tanoncaikat nyá-
ron este 9 órán tul és télen este 8 
órán tul lakásukról ki ne engedjék, 
kivéve az indokolt eseteket. 

A munkaügyi miniszter 20601/928 
sz. rendelete értelmében a manikür-
ipar az ipartörvériy rendelkezései alá 
utaltatott, kötelesek ennélfogva  a ma-
nikűrös iparosok segédeiket és tanon-
caikat az iparhatóságnál bejelenteni. 

Egy emlékezetes, szép 
kultnrünnepről. 

Városunk közönsége meleg érdek-
lődéssel kisérte azt a napot, melyen 
a Polgári Önképző Egylet 30 éves 
jubileumát ünnepelte meg. 

Julius 8 án zöld ágakkal, feldíszí-
tett terem várta a vásárnapi istentisz-
telekről, az egylet helyiségéből érkező 
közönséget. Hatóságok, társegyletek, 
társulatok kiküldöttei, az egylet tagjai 
és más érdeklődők számosan sereglet-
tek össze a «Bukarest*-szálló szín-
háztermében, ahol feszült  figyelemmel 
várták a diszgyülés kezdetét. Tizenegy 
óra után az elnökség tagjai elfoglalták 
helyeiket az emelvényen, s az elnöki 
csengő figyelemrehivó  szavai után 
Csiky Albert egyleti elnök emelkedett 
hangon jelenti, hogy Székelyudvarhely 
város közönsége kulturünnepet ül, a 
Polgári Önképző Egylet 30 éves nép-
művelési munkásságának emlékező 
ünnepét, egy rendkívüli és díszköz-
gyűlés keretében. Ez alkalommal azon-
ban nemcsak a múltra nézünk vissza, 
de a jövő tevékenységére is fontos 
programmot, egy uj otthon eszméjét, az 
egyleti kulturház felépítésének  megin-
dított mozgalmát hozzuk a diszgyülés 
elé, határozathozatal végett. Legyen 
üdvözlet mindenki számára — végzi 
szavait az elnök — aki meleg érzés-
sel és jóakaratú figyelemmel  kiséri 
nemes kulturegyletünk működését; di-
csőség szálljon mindazon elhalt elődök 
emlékére, akik ezen egyletet és ennek 
két ősét megalakították és ezek egy-
beolvadása után is a mai 30 éves 
egyletet fényes  eredményekkel virágoz -
tatták, a most élő és szivük érzésével 
egybedobbanó tagok részére, hogy ál-

talok, az ő becsületes propagandájuk 
segélyével az egylet állandóan virá-
gozzék és mentől szebb közművelődési 
eredményeket érhessen el. Élénk taps-
sal és ovációval fogadta  a hallgatóság 
az elnök lelkes megnyitóját. 

A díszközgyűlés megnyitása után 
hódoló távirat küldését indítványozta 
az elnök 1. Mihály király Őfelségének 
és a régens-tanácsnak, úgyszintén üd-
vözlő és köszönő távirat küldését ja-
vasolta a népjóléti miniszternek is, akt 
a kulturház céljaira szóló társadalmi 
gyűjtést engedélyezte. Ezek elfogadása 
után a titkárt kérte fel  az egylet törté-
netének ismertetésére. 

Gyerkes Mihály egyleti titkár, az 
ócska lapok írásain, a régi határozatok 
sokaságán felépített  történeti tanul-
mányt irt a Polgári önképző Egylet 
múltjáról, mely mindenképpen érdekes 
és becses összefoglalás,  s amelynek 
előadását mindenki feszült  figyelemmel 
hallgatta. Eme kultúrtörténeti vissza-
pillantásból csak néhány főbb  adatot 
veszünk ki. Ezekből megtudtuk, hogy 
mai fejlett  és szép teljesítményű kul-
turegyletünk voltaképpen két ősének 
egybeolvadása által keletkezett, még 
pedig az egyik volt az 1872-ben szer-
vezett és 22 évig Szakáts Mózes ref. 
koll. tanár által vezetett «Polgári Ol-
vasókör*, a másik pedig az 1890-ben 
felállított  és Solymossy Endre, szintén, 
kollégiumi tanár elnöklete alatt műkö-
dött »Iparos önképző és Betegsegélyző 
Egylet*, 

Ez a két egylet aztán egyesittetett 
és végérvényü szervezettel 1898. évi 
április hó 6-án kezdette meg áldásos 
működését, ilyen cim alatt: -«Polgári 
Önképző és Segélyző Egylet*. Sok 
ideig működött az egylet, kaszinói és 
társadalmi oktatói köre mellett, beteg-
segélyezési érdekekben is. Az állami 
betegsegélyező pénztárak szervezésé-
vel azonban ennek az osztálynak mind 
kevesebb tagja lett, mig végre az 
1916 év végével kettőre apadt le a 
segélyezett tagok száma s igy ez osz-
tályát az egylet végképpen megszün-
tette s az 1924 évben tartott közgyű-
lés az alapszabályokból és a címből 
is véglegesen törölte az ipari vonatko-
zású részeket, s mint fennálló  és mű-
ködő intézményeit az egyletnek csak 
a kaszinói és társadalmi oktatói része-
ket terjesztette be, törvényszéki beik-
tatás végett, s igy a jogi személyiségek 
beiktatásánál ez alatt a cim alatt tör-
tént a lajstromozás : «Polgári Önképző 
Egylet*. 

Uj eszme kelt azonban a meg-
szűnt betegsegélyezési altruista osztály 
nyomában, megszerveztetett a halál-
eseti segélyezés, «temetkezési segély-
alap* címen s ennek alapszabályai 
jóváhagyatván, megkezdette működé-
sét az egylet ezen osztálya 1925 no-
vember 1-én s ettől kezdődőleg min-
denik elhalt tagja után a segélyalap 
9000 leu temetési segélyt fizet  ki, az 
elhalt tag hátramaradottainak. 

Kiemelkedő működést teljesített az 
egylet a rendszeres kaszinói élet teljes 
egészü virágoztatása mellett, az ifjú-
ság számára irányzott műsoros, heti 
fillérestélyek  rendezésével, a társadalmi 
közönség részére pedig a szabad  lí-
ceumi előadások sorozataival, melyek-
nek fenntartása  a mai vezetőségnek is 
a legszorgalmasabban gyakorolt teen-
dői közé tartozik. De programmjába 
vette az egylet jövőre nézve: az ifjú-
ság továbbképző tanfolyamainak  meg-
szervezését, úgyszintén az iparosok 
aggmenházának felállítását,  valamint 
keresetképtelenné vált tagjai nyugdíj-
biztosítását, s mindezen osztályokra 
való tagozódásainak elhelyezésére és 
felvirágoztatására  az egylet uj Ottho-
nának felépítését. 

A történeti ismertetés szerint, az 
egylet lelkéhez nőtt legkiválóbb vezé-
rek voltak; Szakáts Mózes, Solymossy 
Endre, Bartók István elnökök, akiknek 
arcképeit az egylet megfestette  és örök 
emlékül neveikkel kapcsolatosan kul-
turális alapítványokat létesített. Kiváló 
titkára volt az egyletnek 22 éven át 
Csillag József,  mig a vigalmi estélyek 
rendezésében, több mint 20 évig 
Fischer Ferenc fáradozott,  ezek révén 
jelentékeny vagyont szerezve az egy-
let számára. A felemlített  önzetlen mun-
kások mellett még számosan, százan 
és százan szorgoskodtak, csakhogy az 
egylet virágozzék, nevelő-oktató mun-
káját mentől intenzivebben betölthesse. 

A nagy gonddal szerkesztett tör-
téneti ismertetést, a diszgyülés élénk 
elismeréssel honorálta. 

Ezt követőleg a diszgyülés hatá-
rozatokat hozott az egyesitett, vagyis 
a mai egylet kezdetének 1898 április 
hó 6 ától való számítása érdekében ; 
azután a Szakáts Mózes nevére szóló 
uj alapítvány létesítése, a Solymossy 
Endre és Bartók István nevével kap-
csolatos alapítványok kifejlesztése  ér-
dekében, az egylet kaszinói és társa-
dalmi oktatói tagozatai számára egy 
uj otthonnak, az egylet kultúrházának 
felépítése  és ezen kulturház építési 
költségeinek társadalmi uton 1, 2, 5, 
10, 20 leus téglajegyek kibocsátásával 
való összegyűjtése tárgyában s végül 
egy aranykönyvnek felfektetése  tekin-
tetében, melyben az 500 leus és ennél 
magasabb összegű adományok nyernek 
megörökitést. A diszgyülés ezen hatá-
tozatainak kimondása után, azonnal 
meg is indult a téglajegyek elárusitása. 

A dicsőséges multat befutott  és 
felbecsülhetetlen  kulturmunkát végzett 
egyletet elsőnek Biró Lajos másodelnök 
üdvözölte, lelkes beszéddel, majd a ha-
tóságok és társegyletek képviselői emel-
kedtek szólásra, akik melegen csengő 
üdvözlő beszédeik végeztével, csak-
nem valamennyién ötszáz és tízezer leu 
közötti kulturház-épitési adományt je-
lentettek be, melyeknek összege a gyű-
lés végéig harmincezer leura emelke-
dett fel. 

A méltóságos lefolyású  és örökre em-
lékezetes jubiláris diszgyülést az elnök 
köszöntő és a további támogatásra 
buzdító, lelkes szavakkal zárta be. Ez-
után szétoszlott az ünnepi közönség, 
a lelkekben egy felemelő  tudattal, hogy 
a kulturában élő nép mindig boldo-
gabb tud lenni, mint akik ezt nélkü-
lözik, s hogy a társulás a társadalmi 
életnek egyik kellemes tartozéka. 

Adakozzunk hát mindnyájan, hogy 
mielőbb felépülhessen  kulturházunk ! 

-y. 

Értesítés. 
Az Erdélyi Gazdasági Egy-

let Növénytermelési  és Értékesítő 
Szakosztálya  1928. évi szeptember hó 
2—8 napjain Cluj-Kolozsváron neme-
sitett  vetőmag  kiállítást  és vásárt 
rendez. 

Azzal juttatjuk ezt tagjaink és 
más gazdatársaink tudomására, hogy 
az Udvarhelymegyei  Gazdasági  Egye-
sület  ezen a kiállításon kollektív  kiál-
lítással  óhajt résztvenni, vagyis költ-
ségkímélésből elfogadja  Udvarhelyvár-
megye területéről mindazoknak a beje-
lentését  és nemesitett  vetőmag-külde-
ményét, akik eme kolozsvári kiállításon 
azokat bemutatni kívánják. 

Egyesületünk  az ide, Székelyudvar-
helyre  beérkező küldeményeket együt-
tesen küldi el Kolozsvárra,  ahol mint 
az Udvarhelyvármegyei  gazdák  kiállí-
tása külön fog  elrendeztetni. 

A kiállítás  és vásár tárgyai: 
nemesitett gabona, takarmány stb. 
növénymagvak, korai burgonya vető-
gumó stb. nyersen és feldolgozott 
állapotban. 

Részt venni óhajtók tudassák eb-
beli szándékukat Egyesületünkkel  leg-
később f.  é. julius 25-éig, hogy beje-
lentő lapokat kérhessünk, a melyeknek 
kitöltve folyó  évi augusztus hó 10-ig 
hozzánk s 15-éig Kolozsvárra be kell 
érkezniök. 

Odorheiu—Székelyudvarhely, 1928 
jul. 9. 
Az Udvarhelyvármegyei  Gazdasági 

Egyesület  nevében: 
Sz. Szakáts Péter elnök. 

Fiat - személyautómmal 
fuvarozást  100 km.-en felüli 
távolságra kilóméterenként 
8 leuért vállalok. Rövidebb 
utakra versenyképes olcsó 
árak megegyezés szerint. 

Ifj. Tassaly József 
főmérnök  háza eladó, 
4 szoba, fürdőszoba, 

istálló -és más mellékhelyi-
ségek. Strada Regele Carol 

(Orbán Balázs-utca) 62. 

1928 julius 15% _ _ 
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A székelység eredetének a kér-
dését kezdi feszegetni,  mint már nem 
először történik itt, egy alkalmi román 
szakértő ismét. Ez az ur, Popa-Liseanu, 

• nyil-
vánvalóan nem elfogulatlan,  s amellett 
sincs semmi bizonyság, hogy ezt a kü-
lönben nagy jelentőségű, s rengeteg 
munkát, tudósi elmélyedést kivánó tu-
dományos kérdést, amint illendő lenne, 
csakugyan, megfelelő  gonddal, évtize-
deken át tartó fáradozással,  fejtöréssel 
búvárolta volna. Kijelentései tehát ilyen-
formán  tudományos szempontból alig 
követelhetnek komoly helyen igazi fi-
gyelmet a maguk számára. Gyakorlati 
szempontból még kevésbé ! Általában 
illetékes politikai helyeken beláthatnák 
végre azt, hogy népek kultúrájának, 
jövőjének a sorsát, egyének nemzeti 
hovatartozásának a kérdését holmi il-
luzórius hitelességű, erőszakolt teóriák-
kal eldönteni nem lehet. Elvégre ezek-
nél a meglevő faji  kultura, a szemé-
lyes tulajdonságok sokkal döntőbb fon-
tosságúak kell, hogy legyenek. És Eu-
rópában a 20 ik század emberének a 
faji  hovátartozósága szempontjából 
mégis csak fontosabb,  hogy érzései, 
nyelve, kulturája alapján magát hová-
tartozónak érzi, minthogy e tekintet-
ben emberméltósága ellenére lelkiisme-
rete, érzései felett  mások akarjanak 
rendelkezni. 

Felvétel a brassói ref.  leánykö-
zépiskolába. A brassói ref.  Polgári Le-
ányiskola az uj középiskolai törvények 
értelmében ref.  Leányiskolává alakul 
át. Három osztályból áll és sikeres 
végzése a tanitónőképzőbe, a kereske-
delmi szaktanfolyamra,  líceumba, vagy 
bármely más szakiskolába való felvé-
telre jogosít. Az általános műveltség 
megszerzése, de a törvény rendelke-
zése miatt is, mely mindenkit 14 éves 
koráig rendszeres iskolalátogatásra kö-
telez, minden református  leányra kö-
telező az iskolába való beiratkozás. 
Felvehetők a IV-ik elemit sikerrel vég-
zett magyar anyanyelvű leánytanulók, 
bármely felekezethez  tartoznak. Vidé-
kiek a Szeretet-ház bennlakásában he-
lyezhetők el, hol megfelelő  tanárnői 
felügyelet  alatt gondos nevelésben és 
ellátásban részesülnek, nyelvek és zene 
tanulására kedvező körülmények kö-
zött. Minden tanuló vasúti féljegy-ked-
vezményben részesül. Érdeklődőknek 
készséggel ad felvilágosítást  az igaz-
gatóság : Braşov, Kut-utca 11 szám. 

Halálozás. Derzsy Árpád  helybeli 
54 éves bádogosmester, Karácsonyfal-
ván, hol munkában volt, hirtelen meg-
halt. Kiterjedt rokonság gyászolja. 

Meghivó és értesítés. (Sz. 12-1923.) 
A Bánsági és Erdélyi munkások rok-
kant-nyugdijegyletének odorheiui 41-ik 
fiókpénztára  folyó  évi julius hó l-ére 
közgyűlést hívott össze, amely hatá-
rozatképes nem volt. Az elnökség a 
rendkívüli közgyűlést folyó  hó 15-én, 
vasárnap délután 3 órakorra ismételten 
összehívja a pénztárnyitás helyiségébe. 
Az elnökség tisztelettel meghívja a ta-
gokat szives megjelenésre. Tárgysoro-
zat: 1. Az uj alapszabály ismertetése, 
esetleg módosítások megtétele. 2. A 
Nagyszebenben folyó  évi augusztus 
12-én megtartandó küldöttek gyűlésére 
egy kiküldött megválasztása. 3. Indít-
ványok. — A temesvári központ veze-
tősége tudomására hozza mindazon ta-
goknak, akik egy évi tagdíjaikkal hát-
ralékban vannak és ezáltal a tagok 
sorából töröltettek, hogy ha hátrálé-
kaikat egy összegben befizetik  és a 
központ által kívánt nyilatkozatot alá-
írják — a tagok sorába ismételten 
visszaveszi. 52 hetinél kisebb hátrálé-
koknál nyilatkozat nem kell. Tehát 
minden érdekelt tag igyekezzék tagdíj-
hátralékát befizetni,  hogy ezáltal az 
idáig befizetett  összeg oda ne vesszen 
és nyugdij-jogosultságát öreg napjaira 
biztosítsa. Jól fontolják  meg ahátrálé-
kos tagok, hogy most a központ al-
kalmat nyújt a visszalépésre. Munka-
képtelenségük, vagy rokkantságuk ese-
tére ne dobják el maguktól azt a nyúj-
tandó segélyt, amely mégis a nehéz 
megélhetési viszonyok között némi re-
ményt nyújt és gondtalanabbá teszi 
öreg napjaikat. 
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grenadinokat, zefíreket,  mosódeléneket, vásznakat és harisnyákat. 

Nagy választék mintás f u lá rdse lymekbenl 
A Székelyudvarhelyi Székely Gál-

ás Zene-Egylet f.  hó 21-én, szomba-
ton este 9 órai kezdettel a Karres-féle 
kerthelyiségben rendezendő dalünne-
pélyének műsora: 1. Bosnyák-induló. 
Előadja az egylet fuvós-zenekara.  2. 
Jelige. Énekli a dalkar. 3. Révfy  : 
«Valahonnan ide hallik* . . . Énekli a 
dalkar. 4. Mozart: Figaro házassága. 
Előadja az ifjúsági  szimfonikus  zene-
kar. 5. Tárcza : «Utolsó dal* A III-ik 
országos verseny kötött verseny-darabja. 
Énekli a dalkar. 6. Ábrányi Emil: 
Vándormadár. Szavaija Kábdebó An-
nus urleány. 7. Veress—Ábrányi ; 
Vándormadár. A III-ik országos ver-
seny szabadon választott verseny-da-
rabja. 8. Kehler B.: Pusztai idill. Hegedű-
szóló. Előadja Kiss Elek egyleti kar-
nagy zenekari kísérettel. 9. Petőfi— 
Auspitz: Faluvégén kurta korcsma. 
Énekli a dalkar. 10. Labina-induló. 
Előadja az egylet fúvós  zenekara. — 
Konferál  Voszka István dr. Belépő jegy 
személyenként 30 leu. Családjegy (3 
személy) 80 leu. Felülfizetéseket  az 
országos verseny költségeinek a fede-
zésére köszönettel fogad  a rendező-
ség. — Kedvezőtlen idő esetén az 
ünnepélyt másnap, vasárnap tartják meg. 

Felvétel a brassói ref.  felsőke-
reskedelmi iskolába. A brassói ref. 
felsőkereskedelmi  iskola, mely az or-
szág egyetlen magyar tannyelvű fele-
kezeti szakiskolája és már tíz éve mű-
ködik, az első osztályba felvesz  fele-
kezeti különbség nélkül oly magyar 
anyanyelvű tanulókat, kik a gimnázium, 
reáliskola (líceum) vagy polgári iskola 
negyedik, illetőleg III-ik osztályát ered-
ménnyel elvégezték. Felvételi vizsgálat 
nincs. Az iskola az általános művelt-
ség mellett alapos szakképzést ad nö-
vendékeinek, kik a négy évfolyam  el-
végzése után államérvényes, önkéntesi 
jogot biztosító bizonyítványt nyernek, 
melynek alapján állást kaphatnak ál-
lami és községi hivataloknál, bankok-
nál, takarékpénztáraknál, szövetkeze-
teknél, biztosítóintézeteknél, magán- és 
közvállalatoknál, ipari és kereskedelmi 
cégeknél, gyáraknál, gazdaságoknál, 

. üzemekben, vasútnál, postánál stb., te-
hát azokon a pályákon, melyek a meg-
élhetést elsősorban biztosítják. A be-
iratkozások az 1928—29-ik tanévre 
szeptember 1—10 között lesznek. Be-
iratkozni szándékozók julius hó végéig 
jegyeztessék elő magukat a igazgató-
ságnál. Vidéki növendékek leveleire 
készséggel válaszol, valamint másirányu 
felvilágosítást  nyújt és őket állandó ta-
nári ellenőrzés és felügyelet  alatt meg-
felelő  módon elhelyezi az igazgatóság : 
Braşov, Kut-utca 11. sz. 

A tibódi hármas ikrek anyjának: 
András Mihálynénak a részére, akinek 
esetéről a mult hetekben megemlékez-
tünk, Hinléder F. Ákos dr. ügyvéd 30, 
Kováts István fényképész  40 leüt ado-
mányozott. 

Az „Udvarhelyköri Dávid Ferenc-
Egylet" f.  hó 22-én, vasárnap ponto-
san d. u. 3 órakor Vărghiş—Vargyason 
tartja meg műsoros évi rendes közgyű-
lését, melyre a tagokat és az érdeklődő 
közönséget az elnökség meghívta. A 
közgyűlés sorrendje szerint először is-
tentisztelet lesz, melyet a tulajdonkép-
peni műsor követ. Ennek pontjai: 1. 
Megnyitás. 2. Szaval Kiss Bertuska. 
3. Énekel Pálfy  Margika, orgonán 
kíséri Pálfy  Ákos. 4. «Ferencz Jó-
zsef  emlékezete*, előadó: Vári Albert 
kolozsvári vallástanár. 5. Alkalmi óda 
— Dobai István lelkésztől. 6. Énekel 
a D. F. férfi-dalárda.  7. Szaval Kővári 
Jenő lelkészjelölt. 8. Költeményeiből 
felolvas  Bencze Domokos jegyző. 9. 
Ének-kettős, előadják : Kiss Károly és 
Székely Ferenc, orgonán kiséri Fel-
esemé Gyöngyössy Ibolyka. 10. Or-
gona-szóló, játsza: Kiss Károly. 11. 
Bezáró. — Végül 10 perces szünet után 
a hivatalos rész fog  következni, mely-
nek főbb  pontjai: a) egyházközségek 
vonatkozó munkásságáról, b) pénztár-
ról, c) könyvtárról szóló jelentések, 
továbbá az indítványok, melyek a gyű-
lés előtt az elnöknél bejelentetnek. 

Az unitárius ifjúsági  konferencia 
Székelykereszturon kedden délelőtt az 
unitárius templomban imával s az 
unitárius egyház keretében működő 
szervezetek a vezetőinek kölcsönös üd-
vözleteivel kezdődött. Délután 5 órakor 
«Tradícióink és az ifjúság*  címen Vári 
Albert kolozsvári vallástanár tartott 
előadást. Ezt Kiss Élek dr. theol. tanár 
a missziói munkáról és az ifjúságnak 
abban való résztvevőséről beszélt. A 
konferencia  .második napján Gálfalvi 
Sámuel koll. igazgató a városi és 
falusi  ifjúság  kapcsolatairól mondotta 
el magvas gondolatait és tapasztalatait. 
Nagy érdeklődést váltott ki Sulyok 
István dr. előadása a kisebbségi egye-
temi hallgatók munkájáról és segélye-
zéséről. E tekintetben ugy a tanuló-
ifjúság  odaadó munkája, mint a társa-
dalom segélyezése s magának az elő-
adónak az a munkája, amit a kolozs-
vári egyetem kisebbségi ifjúsága  között 
végez, elismerést érdemel. Csütörtökön 
délelőtt Gál Kelemen dr. az ifjúság  önne-
veléséről, délután Varga Béla dr. az 
uj világnézet alakulásáról tartottak 
felolvasást.  Mindkét előadás a közön-
ség figyelmét  erősen lekötötte s azok-
hoz méltó felszólalásokat  váltott ki. 
Pénteken Borbély István dr. «protes-
tánsok-e az unitáriusok*, szombaton 
pedig Ütő Lajos és Szentiványi Sán-
dor lelkészek, előbbi a mai kor szoci-
ális problémái és az ifjúság,  utóbbi a 
mai sport és az ifjúság  címen tartot-
tak előadásokat. Boros György dr. 
püspököt, aki a konferencia  megnyi-
tásán nem jelenhetett meg, mert püs-
pöki esküje letételére Bukarestbe kel-
lett utaznia, vasárnapra várják a kon-
ferenciára,  mikor maga fogja  ott a 
záróbeszedet mondani. A konferenciát, 
amelyen a nap-nap után cserélődő 
közönség átlagos száma 200 volt, 
Szentiványi Sándor kolozsvári lelkész 
rendezte és vezette. Mint házigazdák 
Ütő Lajos keresztúri lelkész és Gál-
falvi  Sámuel főgimn.  igazgató, Péter 
Lajos konviktusi gondnokkal együtt 
mindent megtettek a résztvevők ké-
nyelmére. Ott láttuk a konferencián 
Demeter Lőrinc- dr. és Elekes Dénes dr. 
iskolai, Elekes Domokos dr. egyház-
köri felügyelő  gondnokokat. Székely-
udvarhelyről a. konferencia  első nap-
jára az unitárius egyházközség részé-
ről 30 tagu küldöttség utazott le Pap 
László ifj.  egyleti védnök és Csiki 
Andor ifj.  egyl. elnök vezetése alatt. 
Az egyik vitában a helybeli egylet 
részéről Deák Berta figyelmet  keltett 
felszólalásával.  Értesülésünk szerint, a 
konferencia  végével a helybeli unitá-
rius egyházközséget felkeresik  Varga 
Béla dr. theol. tanár és Mr. Mobel, az 
angol ifjúsági  kiküldött. Vasárnap az 
unitárius templomban Kiss Sándor 
lelkész beszédében a konferencián  szer-
zett tapasztalatairól fog  beszámolni. 

A szombatfalvi  Népház építési 
költségeire ujabban Borbély János 
kerekes 400, Györffi  Lajos 500, Fe-
rencz Mózes 100, Pál Róza 20, Laka-
tos Mihály 500, Barcsay és Esztegár 
200, Bocskor Zsidmond 50, Hirsch 
Rudolf  200, Incze Kálmán 40, Orbán 
Miklós 200, Csiki Lőrincz 60 leüt ado-
mányoztak. Az építtető bizottság há-
lás köszönettel nyugtázza a fenti  ösz-
szegeket. 

A városi közönségnek egyedül 
üdülő helye a sétatér, amelyet a me-
leg nyári napok estéin számosan ke-
resnek fel.  Azonban a jó levegőt él-
vező közönség nagy bosszúságára majd-
nem minden este egy-egy autó szá-
guld végig őrült sebességgel az uj uton, 
minek következtében valóságos porfelhő 
keletkezik nemcsak az úttesten, de az 
ut közelében lévő sétatéren is. Az 
autóvezetők tekintettel lehetnének a 
sétatéren üdülő közönségre is és legalább 
a sétatér közelében (a barátok tem-
ploma és a vasút között) meglassít-
hatnák autóikat, hogy azok ne verjék 
fel  a port és ne tegyék egészségte-
lenné a levegőt a sétatéren üdülő, vagy 
onnan hazatérő közönség számára. 

Művészi képes levelezőlapok a 
Székelyföldről.  Vámszer Géza lic. rajz-
tanár egy nagyobb rajz- és festmény-
kiállítás alapján már a tavaly elisme-
réssel fogadott,  megkedvelt ismerősévé 
vált müszerető közönségünknek. Lel-
kességét, rajztudását, müizlésél akkor 
és esetenkint azután is volt alkalmunk 
méltányolni. Pár hónapja egy, közben 
szép közönségsikert is elért, könyve 
késztetett arra, hogy azt elismeréssel 
ajánljuk olvasóink figyelmébe.  Ezúttal 
pedig egy kedves ötletének tetszetős 
megvalósításával kell foglalkozzunk; 
négyféle,  a kiállításon is bemutatott 
sikerült tollrajzát klisé utján sokszoro-
sittatta és azok nyomán levelezőlapo-
kat készíttetett, melyeket olcsó áron 
hoz forgalomba.  A levelezőlapok szé-
kelyföldi  érdekességeket tüntetnek fel 
'— a helybeli » Jézus-kápolnát*, egy 
bethlenfalvi  telekrészletet, a hargita-
fürdői  fakápolnát  s külön az utóbbi-
ban levő Szent Antal-szobrot. A spe-
ciális székely vonatkozású dolgok iránt 
érdeklődők tehát különösen örömmel 
fogadhatják  Vámszernek ezeket a le-
velezőlapjait, amelyek tárgyuk jól meg-
választott, jellemző eredetiségén felül 
a rajztudás biztonságával, ügyes techni-
kával készültek és sikerült a klisirozás 
is. Egy-egy levelezőlap ára 6 leu és 
kapható nyomdánk üzlethelyiségében isv 

Vendégeim és a n. é. közönség 
szives tudomására hozom, hogy régi 
jé hírnevű 

vendéglőmet 
PoMfi-vteai  saját házamba helyez-
tem át, hol kényelmes helyiségem-
ben izletei ételekkel és italokkal 
állok i t közönség rendelkezésére. 

özv. Bodrogi Sándorné. 
Felvétel a nagyenyedi ref.  Bethlen-

kollégium főgimnáziumába  az 1928-29. 
iskolai évre. Aki a címben jelzett in-
tézetbe való felvételre  részletesebb in-
formációkat  akar, forduljon  az igazga-
tósághoz, amely egy levelezőlapon jel-
zett kívánságra azonnal megküldi az 
intézet részletes tájékoztatóját. Általá-
nos tájékoztatásul a következőket kö-
zöljük : A tanulók csak Írásbeli kérés 
alapján vehetők fel,  mely az igazgató-
sághoz cimzendő és 8 leus okmány-
bélyeg ragasztandó rá. A kedvezmé-
nyekért is folyamodók  kérései csak ju-
lius 10-ig voltak benyújthatók, a töb-
biek legkésőbb aug. 31-ig nyújtandók 
be, felszerelve  az előirt okmányokkal. 
Minden okmány csak ugy fogadható 
el, ha román nyelven van kiállítva, 
akár eredetiben, akár hiteles másolat-
ban. Az I. osztályba lépőknek felvételi 
vizsgát is kell tenniök a román nyelv-
ből, magyar nyelvből és a számtanból. 
Az igazgatóság az idén is, pályázatot 
hirdet több teljesen ingyenes helyre az 
I. osztályban, amelyekre csak vidéki 
tanulóknak lehet pályázni és csak sze-
génységi bizonyítvány alapján, A ja-
vító-, potlő- és különbözeti vizsgák 
szept. 7-én reggel 8 órakor, a tanítás 
szept. 24-én kezdődik. 

A Székely iános volt parajdi adó-
behajtó (agent) ellen indított bűnügyi 
eljárásról néhány hete megemlékeztünk. 
Értesülésünk szerint, az azóta folyta-
tott vizsgálat folyamán  összesen csak 
mintegy 2000 leunyi olyan kárt álla-
pítottak meg, amellyel nevezett az 
államkincstárt károsította meg. A ma-
gánfelek  pedig tudtunkkal ugy nyilat-
koztak, hogy Székely ellen panaszt 
nem tesznek, megbüntetését nem kí-
vánják, annál kevésbé, mert Székely 
az ő kárukat már rendezte is. 

Elveszett pénztárca. Pénteken, f. 
hó 13-án a piacon elveszett egy bőr 
pénztárca, melyben egy vasúti kedvez-
ményes könyv is volt. Kéretik a be-
csületes megtaláló, a rá nézve érték-
telen igazolványt Szabó Domokosnak 
visszajuttatni. 

KÖZGAZDASÁG. 

Ég a nap hevétől a mező s a 
tikkadt növényzet epedve várja az 
áldást adó esőt. Ide s tova már két 
hete nem volt eső s csak még néhány 
nap, ilyen forró  napsütéssel, s oda lesz 
az emberek vetése. A kedvezőtlen ta-
vasz után beállott kedvező nyári idő-
járás nagyon sok reménységgel ke-
csegtetette a gazdanépet. Az ősziek 
dús szárba hajtottak, terhes kalászo-
kat ringat a szél, s a tavasziak is (bár 
a tengeri némileg visszamaradt) elég 
jól fejlődtek,  — de a nagy szárazság 
már éreztetni kezdi ártó hatását. 

Az Udvarhely vármegyei Gazda-
sági Egyesület a nyár folyamán  is 
folytatja  azokat a tevékenységeket, 
amelyek célja e vármegye gazdanépét 
felrázni  tespedéséből, s elhívni egy 
közös munjcára, amelynek célja: gaz-
dasági megújhodás. Általánosságban 
nem lehet panaszunk a népre, hiszen 
észrevette már gazdaközönségünk, 
hogy érte és vele lehet csak ezt a 
nehéz és terhes problémát megoldani, 
de éppen akkor, amidőn elismeréssel 
adózunk népünk bölcs belátásának, 
nem hallgathatjuk el azt a szomorú 
tünetet, amit az egyesület kiküldöttjei 
legközelebb egy pár népes községünk-
ben tapasztaltak, ahol a gazdák fel-
hívás dacára is szétszéledtek s egyik 
községben közönség egyáltalán nem, 
a másikban csak néhány férfi,  de annál 
több nő jelent meg. A nőknek kell 
buzgolkodniok ott, ahol a férfiak  lel-
két megülte a lemondás szelleme, 
vagy ahol a férfiak  előbbre valónak 
tartják a léha szórakozást, mint jobb 
sorsuk előkészítését. Legyen ez a példa 
intő jel azoknak a községeknek, ahol 
a tagadás szelleme akar úrrá lenni a 
lelkeken. 

A lóhere- és lucerna-táblákban 
mind gyakrabban mutatkoznak az 
arankás foltok.  A jó gazda, saját elő-
nyét tartva szem előtt, ezeket a folto-
kat Cuscutánnal permetezi meg, hogy 
lóhere- és lucerna-magtermése végre 
megszabaduljon ettől a növényi para-
zitától. A Cuscutan jelentkezők részére 
alulírott által beszereztetik. 

A keresztúri országos vásár na-
gyon jól sikerült, de itt sem hallgat-
hatjuk el azt a végzetes hibát, amit 
elsőrangú növendék-tenyészállataink-
nak levágás céljából való piacra do-
bása idéz elő. Ez az eljárás nagyon 
megboszulja magát, de hiába: a pénz-
telenség parancsol s a jövőbeli ká-
runkra sem lehetünk figyelemmel  a 
pénztelenségünk miatt. 

Piaci árak városunkban. A buza: 
150—160, rozs: —, zab: 80—85, 
tengeri: 115—120, leu vékánként. 

Varró Elek. 

Kiadó: a Könyvnyomda Résirénytársaúf 
Odorheio—Sséketvadvarkely 

BethlenfaWi 
^ m u t u a l " áron (s  IpdVfzS 
feltételen mellett eladón. A Vételár-
nak csaH egyharmada fizetendő le, 
a többi H°/O-oj Kanta} mellett tör-
leszthetik pr. Jíinléder félj Ákos. 

Tábor-utca 9 szám alatti épü-
letes belsőség eladd. Értekez-

hetni Dr. Szabó és Dr. Nagy 
ügyvédek irodájában. 



Raktáromon levő kitűnő bel- és külföldi  szövetekből öltönyök, kabátok, nadrágok csinos sza-
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bással és gondos, pontos elkészítéssel állandóan raktáron, úgyszintén legjobb szövetek, bélések, 
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szőttesek, kartonok, delinek, kelengyevásznak, függönyök,  abroszokt ^rísnyák, zse^ 
kézi-táskák nagyon olcsón jj[gt)ijj üzletében Str. Principesa EÍísabeta (volt Bethlen-utca). 

Esőköpenyek érkeztek nagy választékban feltűnően  olcsón! "W® [ 
i r w i m n n n w 

Serviciul de Poduri şi Şosele al 
judeţului Odorheiu. 

No. 566—1928. 

Publieaţiune. 
Cu hotărirea No. 5507—1928 a 

Delegaţiunei permanente a Judeţului 
s'a aprobat aprovizionarea pietrişului 
şi a pietrei sparte pe următoarele şo-
sele judeţene: 

1. O jeni—Orăşeni 240 m. c. în 
val de lei 40,605. 

2. Baia-Homorod—Mărtiniş 540 m. 
c. în val. de lei 115,160. 

3. Vlăhiţa—Jimbor 820 m. c. în 
val. de lei 178,150. 

4. Sânpaul—Draos 150 m. c. în 
val. de lei 56,400. 

5. Mărtiniş—Mereşti 230 m. c. în 
val. de lei 42,530. 

6. Cristur—Bisericani 330 m. c. 
în val. de lei 64,300. 

7. Bezidul-Nou—Corund 0—14 
km. 480 m. c. în val. de lei 108,480. 

8. Bezidul-Nou—Corund km. 15— 
28 330 m. c. în val. de lei 102,160. 

9. Viforoasa —Miercurea-Nirajului 70 
m. c. în val. de lei 31,740. 

10. Balauşeri—Sărăţeni km. 0 7—7 
62 m. c. în val. de lei 12,880. 

Pentru executarea acestor apro-
vizionări se publică licitaţie cu oferte 
închise, care se va tine în ziua de 16 
August a. c. ora 9 în localul Serviciu-
lui Technic al judeţului. 

Se pot prezenta  licitatori  şi pen-
tru fracţiuni  din  lucrările  de  mai 
sus, fracţiuni  cuprinzând  cel  puţin 
lungimea  şoselei  de  împietruit  din 
cuprinsul  unei comune. 

Concurenţii vor înainta Serviciului 
technic până la ora 9-a zilei fixate, 
ofertele  întocmite conform  prevederilor 
Art. 72—85 din legea Contabilităţii 
publice şi a condijiunilor de mai jos. 

1. Deasupra adresei pe plicul în-
chis şi sigilat al ofertei,  se va scrie: 
Ofertă  pentru aprovizionarea pietrişului 
şi piatră spartă pe şoseau judeteana.... 

2. Ofertele  netimbrate, cele întâr-
ziate, precum şi cele telegrafice  cât şi 
cele cari vor cuprinde alte conditiuni 
nu se vor lua în considerare. 

3. In ofertă  se va arăta rabatul 
la ®/o asupra preţurilor din deviz, iar 
nu suma globală. 

4. Garan{ia cerută este de 4% 
ca garanţie provizorie şi 6% ca ga-
ranţie definitivă. 

5. Proiectul lucrărei, condiţiunile 
detailate şi modelul de ofertă  se pot 
vedea zilnic intre orele 9—12 la Ser-
viciul Technic al judeţului. 

6. Ofertele  vor fi  valabile timp de 
30 zile dela data licitaţiei. 

7. Obligaţiile ofertantului  decurg 
indată după prezentarea ofertei,  iar 
ale serviciului numai după aprobarea 
Delegaţiei permanente a judeţului. 

Odorheiu, la 11 Iulie 1928. 
Şeful  Serviciului Inginer: 

Filimon Romulus. 

Figyelem! 
Ha jó árakat és vásár-
lásán takarékoskodni 
akar, ugy „Ihász Cég-
= n é l " vásároljon. = 
Szebeni szalámi, havasi 

: málna-szörp kapható. : 
Jó á ruk , olcsó á r a k , 
f igyelmes kiszolgálás! 

Gazdálkodónak, tímárnak, ruhafes-
tőnek igen alkalmas, a malom-

árok mellett, a piactértől 80 lépésre 
fekvő  belsőség — mely áll: 3 szoba, 
konyha, kamra, pince-helyiségből, 
nagy csűrrel és istállóval — eset-
leg három holdnyi szántó- és kaszá-
lóval együtt olcsón eladó. — Meg-
vételre kerestetik egy modern lakás 
kerttel. — Cim: Szabó János áll. 

isk, igazgató-tanitó Odorhein. 

Rugonfalván  egy malom 
és gátter fél-része 
julius hó 25-én 
eladó vagy bérbeadó. 
Értekezni Kovács 
Ferenc tanítónál lehet 

Bérbe vennék 
zongorát. 

Egy B ö s e n d o r í e r * 
féle  zongora eladó, 
részletfizetésre  is. 
Cim: a kiadóban. 

Cim a kiadóhivatalban. 

Piactéren, a város központjában, 
emeleten, kiadó egy szoba bú-

torozva, vagy bútor nélkül. Irodának 
különösen alkalmas. — Felvilágo-
sítást a kiadóhivatal ad. 

Egészen uj 
Chevrolet teherautóval 

» 
fuvarozást,  vállalok ez ország 
bármely részébe, j u t á n y o s 
áron. Kiránduló társaságok-
nak poRto3 időre rendelkezé-
sére állok. — Pártfogást  kér: 

P á l f f y  G á b o r . 
ummmmmmammmmmmttmt 

I t n ^ i m t í l 5 9 y V H i irodában 
már dolgozott, romá-

nál tudó fiatal munKaerüt KtrescK a 
syári MnapoKra, altfr  fíl napra is, 
tisztán irodai mnnüára. ajánlatost 
a Kiadóba KíreK „CyaHorlott mnnKa-

erő" cimen. 

A n. é. közönség szives tudomá-
sára hozom, bogy 

uj rendszerű festést 
vezettem be, melyért szavato'ok, bogy 
nem fog.  sem lugozás által, sem főzés, 
sem mosás által. 

Kender- és gyapot-fonalat 
is festek  felelősség  mellett;, hogy 

cem fog. 
Szives pártfogást  kérve teljes tisz-

telettel : 

Schmitz 
kelmefestő,  Odorheiu. 

Forgalmas helyen egy szoba, kony-
hás lakás kiadó október 1-ére. 

Cim a kiadóhivatalban. 

Eladó 81 r. Principesa Maria 
(Szent Imre-n) 14 sz. alatti 1 
öt szobás és 3 háremszobás 
külön lakást magábán foglaló 
emeletes kőház, udvarral és 
= = kerttel. 1 

I>r. Gönczy Gábor és 
Dr. Molnár Imre ügyvédek. 

Megny í l t ! 
„H o m o r ó d"-fürdő  étterme. 

Elsőrangú román-, magyar-, francia-, 
német-konyha, bfiffet, bodega, cuk-
rászda. Álladóan csapolt sor, küküllS-

menti fajborok,  gyógyborok. 
Pontos, szolid és gyors kiszolgálás. 
Állandó autóbusz járat Napi étkezés 
étlap szerint 80 leutól fölfelé,  három-
szori érkezéssel. Hetenként 2-ezer is-
merkedési est, kabaré-előadás, tombola, 
bál, népünnepély. Elsóiangu állandó 

cigányzene. — Gáz világítás. 
A n é. közönség tzives pártfogását 

kéri: 

Csiszár Antal 
fiirdi-vendéglős. 

Cséplőgép- és benzinmotor 
tulajdonosok figyelmébe! 

Mágnespatkók delejezését 
és mágnes-tekercseléseket 
24 óra alatt teljes garan-

cia mellett vállal: 
Barabás Gyu la 

electrotechnikai vállalata Odfrheiu. 

I M M I U l f l U I R m ü M M 

I Kályhák, 
§ 
^ szerelését teljesiti bárhol, 

5 l í a g y Á r p á d , | 
i kálvhás Kolozsvárról. Lakása: 5 j kályhás 

1 
SSAVAS 

Kolozsvárról. 
Bögöz. 

Egy füstölt  tölgy ebédlökredenc, 
6 drb. bőrrel bevont ebédlő-

szék, ebédlőasztal, 2 drb. ruha-
szekrény és egyéb bútorok eladók. 

Cim a kiadóhivalban. = 
Dela Judecătoria din Cristur. 

No. G. 792-1928/2. 

Publieaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul grefier  prin aceasta 

publică, că îa baza deciziunii Nr. G. 
792—1928 a judecătoriei din Criatur 
îo favorul  reclamantei Dr. Lengyel 
Béla repr. prin advocat Dr. Elekes 
Domokos pentru incassarea creanţei 
de 1000 Lei şi accesorii se fixează 
termen de licitaţie pe zina de 28 Iulie 
1928 ora 5 d. a. la faţa  locului îa 
com. Cîbu unde se vor vinde prin li-
citaţiune pubiiră judiciară mobilei 
ţigle, cazan de fiert  etc. în valoare de 
7900 Lei. In caz de nevoie şi Bub 
preţul de estimare. 

Pretenziunea care e de incassat face 
1000 Lei dobânzile cu 10°/f  socotind 
din 25 Âug. 1927 iar spesele pâră 
8cutn staverite de 866 Lei. 

întrucât mobilele cari 8jung la 
liciţi ţie ar fi  fost  execvate şi de alţii 
ş; aceştia şi ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire, licitaţia prezen'ă este ordo-
nata şi in favorul  acestora in senzul 
art LX. 1881 § 192. 

Cristur, la 28 Iunie 1928. 
I o n Preda aj. judecător. 

Pentru conformitate : 
F lór ián imp. 

I 
„O v e r i and" gyárt* 
mányu Luxus^autó 
előnyös árért eladó. 
Cim: a kiadóban. 

Férfi-,  női- és gyermekrnMkat 
bármilyen szinre, felelősség 
mellett. ff  e s t és t i s z t i t 

SCHMITZ 
G a l l é r o k a t ég más fehér-
nemiteket egy héten be-' 
IBI m o s és ff  é n y e z . 

takaréktüzhelyek S 
Bzives ^ 

kér, tisztelettel: ^ 

Megvételre kerestetik 
családi hár, a város központja 
kötelében 200-300 ezer len vé-

r 

:: felárért.  Értekezhetni :: 
A s z t a l o s D é n e s 

Merknr ügynökségénél Odorhein 
(Sz -udvarhely) Str. Principesa 
Elisabeta (Betlilen-ntca) 55 sz. 

* * * * * * * * 
Med. univ. 

Dr- WEISS OTTÓ RICHÁRD 
fog-  és szájbetegségek szakorvosa 

Odorheiu Bulavard Regele Ferdinánd 91. 
Tisztelettel értesiti a tb. közöceéget, hogy a teljesen uj és leg-
modernebbül berendezett fogászati  rendelőjében minden e szak-

Bábeli betegségeket lelkiismeretesen kezel. ————— 
Rendel »/»•—%!» «• 3—6-ig. 

Minden üzletben csak a t iszta é s e g é s z s é g e s Sámson-ecetet kérje! 


