
Ara 4 leu. Odorheíu-Székelyudvarhely 1930 julius 6. 

P o l i t i k a i , k ö z g a z d a s á g i é s t á r s a d a l m i u j s á g 
BlÖflsetdsl  : 

Mftétm  évre 200 L., övre lOO U, ndffyedöYre  60 L. 
— E f f y e s  ez&m ára 4 L. 

Felelős sserkeeztd SserkesBtöséfir  és kladöblvatsl: 
Bulevardul Regele Ferdinánd (Koa8Utb>atoa) 14 ssftin 

Telefonsz&m:  34. 
•"••• ' MeirJeienik minden vae&rnap. 

A törvényhozás 
befejezte  munkáját, szenátus és kép-
viselőház megkezdte a nyári pihenést. 
Rengeteg sok törvényt alkottak és 
pedig bámulatos gyorsasággal. A tör-
vényalkotó rohanásnak rekordot állí-
tottak az egész világon. S az uj tör-
vényeknek majdnem mindenike uj ter-
het jelent az állampolgár számára. 
Azonban nem bírálgatjuk a meghozott 
törvényeket. Elvégre a kormány és a 
törvényalkotó többség lelkiismerete és 
legjobb tudása bizonyára fedik  ezeket 
a törvényeket s lehet, hogy a gazda-
sági helyzet rendkivüii nehézségei közt 
más sem tudott volna helyesebb és 
Indokoltabb munkát végezni. Csak 
egyet lehet nehezen megérteni. Ha 
annyi fontos  törvényt tudtak alkotni 
és olykor percek alatt megszavazni: 
miért nem jutott egy kis idő s egy 
kis hely a kisebbségi törvénynek is ? 
Ez a probléma már tizenkét éves az 
országban, s a Maniu-kormány már 
közel két éve vezeti az ország ügyeit. 
És a kisebbségi kérdés még mindig 
csak a tanulmányozás állapotában van. 
Milyen egyszerűen, milyen rövidke 
törvénnyel meg lehetne pedig oldani. 
Egy-két szó, amely elismeri a kisebb-
ségek életiogát is — és kész lenne a 
törvény. És nem terhelne senkit, nem 
jelentene uj kiadásokat, csupán a lel-
kek felszabadulását.  A kormái^nak 
nem volt szive ezt az egy-két tzót 
törvénybe foglaltatni. 

Hogy is állank a kaszárnya 
bérletével ? 

Köztudomásúlag a mult év de-
cember havában végre sikerült — éve-
kig tartó huza-vona után — a város-
nak a tulajdonát képező kaszárnyaépü-
letekre vonatkozólag a hadügyminisz-
tériummal bérleti szerződést létesíteni. 
A bérösszeg évi 300.000 leuban hatá-
roztatott meg, amelynek első részlete f. 
évi március hó l én, második reszlete 
pedig f.  évi julius hó l-ig lett volna 
a kincstár által a városnak megfize-
tendő. Azonban a fizetés  mind a mai 
napig meg nem történt, ugy hogy a 
hadügyminisztérium a városnak most, 
julius első napjaiban még az első rész-
Jettel is, vagyis az egész f.  évi 300.000 
leu bérösszeggel adósa. Dacára ennek, 
a kaszárnya épületeket használó csend-
Őr-batalion különböző épület-karban-
tartási kiadásai czimen 12.500 leut 
követel a várostól, amely követelést, 
bár az szerződésszerüleg a kincstárt 
terhelné, a városi interimár bizottság 
f.  évi junius hó 17 iki ülésében hozott 
2311 számú határozatával érthetetlen 
okokból magára vállalta, illetőleg magát 
ezen összeg megtérítésére kötelezte. 
A hivatkozott 2311 számú határozat 
szövege szerint, a batalion ezen 12 500 
leu követelése csak a f.  évi bérösszeg 
terhére számolandó el, illetőleg csak 
annak tényleges kifizetésekor  vonható 
)e. Mégis, dacára, hogy a város a 
300.000 leu bérösszeg követeléséből a 
mai napig egy bánit sem kapott, — 
s dacára, hogy ez az eljárás az állami 
számviteli törvény rendelkezéseibe is 
ütközik, a 12 500 leu a napokban a 
batalion részére utalványoztatott, sőt 
készpénzben ténylegesen ki is fízette-
tett, akkor, amikor a városi pénztár a 
legnagyobb nehézségekkel' küzd, hogy 
a törvényes fizetési  kötelezettségeit tel-
jesíthesse. — íme, az interimár gaz-
dálkodás. 

Elutasitották a megyetanács megalakulása 
ellen beadott felebbezést. 

Ismeretes, hogy a kákán is cso-
mót kereső karikások felebbezést  ad-
tak be a megyetanács megalakulása 
ellen. Nem tudnak belenyugodni sem-
miképpen abba, hogy végre megkez-
dődjék megyénkben az alkotó munka 
annak a megértésnek a jegyében, amely-
ben az alakuló gyűlés is lefolyt.  Azon 
rövid idő alatt, mióta dr. Pop Emil áll 
a prefectura  élén, többször volt alkal-
munk tapasztalni, hogy az uj prefectus 
is e megértő munka szolgálatába sze-
retné állitani a maga törekvéseit és 
tetterejét s a legdemokratikusabb uton, 
a választópolgárok közakaratából ala-
kult megyetanácsban is megvan min-
den biztosíték arra, hogy e közös 
munka a közérdeket, a törvényességet 
fogja  szolgálni. Az erkölcsi felelősség-
érzet nagy hiányossága kell tehát ahoz. 
hogy e munka megkezdését valaki csak 
irigy dacoskodásból hátráltassa. A nagy-
közönség előtt nem is merték nyiltan 
vállalni e felelősséget  azok, akik elva-
kult önzésükben a közérdek hátrányára 
ilyen politikai manővereket rendeznek, 
hanem felizgatott  strohmannok mögé 
bújva használták ki a felebbezést  jog 
lehetőségét. Hogy mi az erkölcsi ér-
téke az ilyen kihasználásnak, annak 

Tárcánk: Rájk József  előadásá-
nak folytatása  és vége a jövő szá-
munkban less. 

Városi perek ügye. 
A Hargita című lap legutóbbi szá-

mában leplezetlen kárörömmel hirdeti, 
hogy városunk egyik, Zsigmondovits 
Vilmos elleni, mozibérhátrálék iránti 
perében a törvényszéknél pervesz-
tes lett. 

A cikkből kitetszőleg nem a vá-
ros veszteségét sajnálja a cikkiró, ha-
nem dr. Gönczyt szándékozik most is, 
mint minden más alkalommal, valami 
ürügy alatt beteketiteni. Ezért hallgat 
arról, hogy Zsigmondovits Vilmos el-
len több évre visszamenő mozibérhát-
rálékokért több hasonló jellegű per is 
indult, amelyek közül egy 15,000 leus 
pert a város már jogerősen meg is 
nyert s azt Zsigmondovits már meg is 
fizette,  — egy 37,605 leus per még fo-
lyamatban van, a jelenleg szóban levő 
per pedig még nincsen befejezve,  mert 
még felülvizsgálatra  az Ítélőtáblához 
fog  kerülni, hogy az döntse el a vitás 
kérdést, volt-e és van-e a városnak 
törvényszerű moziengedélye s igy kö-
teles-e Zsigmondovits a várossal kö-
tött bérszerződése alapján a hátrálé-
kos bérösszeget megfizetni  vagy sem. 

Elhallgatta a cikkíró a valóságot 
abban is, hogy a város a hátrálékos 
mozibérösszegek felhajtására  irányuló 
pereinek Zsigmondovits Vilmos elleni 
megindítását már akkor elhatározta, 
amikor dr. Gönczy még nem is volt 
polgármester s a perek közül kettőt 
még Constantinescu. akkori városi jog-
tanácsos, nyújtott be a bírósághoz, a 
harmadik pedig ugyancsak a Constan-
tinescu jogtanácsosi véleményezése 
alapján tétetett folyamatba  s csak a 
Constantinescu jogtanácsosi működé-
sének megszűntével kerültek ezen pe-
rek a dr. Gönczy ügyvédi irodájába. 

Ezen tények valóságát bizonyít-
ják a vonatkozó városi aktacsomók, 
amelyeknői a minisztériumnak több 
eredeti rendelete f^szik  annak igazo-
lására, hogy városunkat a mozijogo-
sitvány a bérleti idő alatt valóban 
megillette, amelyek közt feltalálható 
Constantinescu ügyvédnek éppen ezen 
miniszteri rendeletekre alapított s 1928 
október 18 iki keletű 3950. iktatószámú 
8 a perindítást javasló jogtanácsosi vé-

jellemzéseül időszerűnek tartjuk nyil-
vánosságra hozni, hogy a négy feleb-
bező közül kettő, Maximovics Lajos 
és Lengyel Ferenc, junius I7-ikén, te-
hát mindjárt a felebbezés  beadása után 
nyilatkozatot bocsátottak a Magyar 
Párt rendelkezésére, amelyben kijelen-
tik, hogy csak rábeszélésre és félre-
vezetés folytán  írták alá a felebbezést, 
amelynek tartalmát nem ismerték. 

A Magyar Párt nem akarta e 
nyilatkozat felhasználásával  gyöngíteni 
a felebbezés  esélyeit. Bízott a kor-
mányígazgatóság jogérzésében és tör-
vénytiszteletében s nem is csalódott. 
A 4 iki felebbezés!  tárgyaláson a má-
sik két »fclebbező<,  Szabó János  és 
Mátyás  János  sem jelent meg, mintegy 
bizonyítékául annak, hogy erkölcsi 
sikert attól ők sem vártak s hogy a 
néhány heti idővesztegetésnél más 
céljuk nem is volt. A Magyar Párt. 
illetve a megyetanács részéről Sebesi 
szenátor vett részt a tárgyaláson, 
melynek eredményeképpen a revíziós 
bizottság, rövid tanácskozás után, a 
felebbezést  elutasította, megpecsételve 
ezzel a felebbezőkkel  szemben a köz-
vélemény részéről megyeszerte meg-
nyilvánult lesújtó ítéletet. 

leménye is; de amelyekben a Zsig-
mondovits részéről tett egyetlen egyez-
ségi ajánlatnak sincs semmi nyoma. 
És ezen íratcsomókból, valamint a vá-
rosi pénztári számadásukból az is meg-
állapítható, hogy a város a dr. Gönczy 
ügyvédi irodájának sem a Zsigmondo-
vits elleni perben, sem más perekben 
mind a mai napig egyetlen bán munka-
díjat sem fizetett.  Ezen tényekről bárki 
meggyőződhetik, mert a városi akták 
minden érdeklődőnek rendelkezésére 
állanak. 

De bármint állana is a dolog a 
Zsigmondovits elleni perekkel, azok a 
Maftei-féle  városi telekűgyet, illetőleg 
a jelenlegi interimár bizottságnak azt 
az álláspontját, miszerint ezen mint-
egy 200,000 leu értékű városi telket 
50—52,000 leu ellenében hajlandó volna 
Maftei  interimár bizottsági tag urnák 
átengedni, a városi érdekek szempont-
jából akceptálhatóvá nem teszik. Hi-
szen már előzőleg a megyei interimár 
bizottság, sőt a kolozsvári legfőbb  fe-
lülvizsgálati tanács is a f.  évi március 
20 ikán kelt 38. szám alatti határoza-
tával a telek vagy annak jelenlegi for-
galmi értéke bírói uton való visszakö-
vetelése mellett foglalt  állást s igy a 
város károsodása, 50,000 leus egyez-
ség mellett, nyilvánvaló. 

IPARTESTÜLETI ÜGYEK. 
Országos kirakó vásárok : julius 

10 én Toplica, Topánfalva;  12-én 
Rozsnyó; 13-án Medgyes, Csíksze-
reda ; 14-én Szováta. 

A julius hó 6-iki nagy iparosér-
tekczleten városunkból 34 iparos vesz 
részt Sepsiszentgyörgyön, ahol még 
Brassó-, Háromszék-, Marostorda-, Csík-
vármegye iparossága siet szaVát fel-
emelni a már tűrhetetlenné vált adó-
nyomoritások ellen. 

Megemlítésre méltó demonstrativ 
közgyűlést tartott folyó  évi junius hó 
22 én Csikvármegye kisiparossága, me-
lyen elkeseredetten tiltakoztak a mai 
adóztatások azon kíméletlen rendszere 
ellen, amely kétségbeesésbe és kol-
dusságba kergette az egész ország 

kézműiparát. Ugy látszik, hogy az ál-
talános nyomor, mely ma már ráne-
hezedett minden kisiparosra, egy tá-
borba csoportosítja nemcsak az em-
bereket, hanem a gondolatokat is, mi« 
vei a csíki gyűlésen is ugyanaz a gon-
dolat érlelődött meg az agyakban, ame-
lyet az udvarhelyi iparosság nevében 
már ezelőtt kijelentettűnk, hogy végső 
esetben kényszerítve lesz minden ipa-
ros iparengedélyéről lemondani, a mun-
kát beszüntetni, azután pedig, hogy mi 
fog  következni, azért feleljenek  azok, 
akik az iparosság teljes tönkremené-
sét előidézték és elősegítették I 

Udvarhely város öss^parossága 
sohasem fog  belenyugodni abba, hogy 
olyan mérvű adókíróvással, mint a je-
lenlegi is, családja szájából is kive-
gyék a kenyeret, árverezésekkel föl-
dönfutóvá  tegyék. Mi, igenis, minden 
törvényes eszközzel harcolni fogunk 
létünkért, jogainkért, mert becsületes 
és nehéz munkánk után nem meg-
semmisülni, hanem élni akarunk! 

A2 IpirtestQtet eInSksépe. 

Román lapszemle. 
A Ţara  junius 27-iki számában 

Írja, hogy a Mussolini magyarországi 
barátai által a napokban tartott titkos 
Ülésen egy AIdo Damí nevű olasz uj-
^ i r ó is beszélt, aki ismertette Musso-
lini terveit a békeszerződések revízió-
ját illetően. Mussolini Csehszlovákia 
határvárosait követeli Magyarország 
számára, ahol túlnyomó többségben 
magyarok laknak: Pozsony, Nyítra, 
Kassa stb. stb. Ha ezt a tartományt 
sikerülne Magyarországhoz visszacsa-
tolni — fejezi  be cikkét a Ţara — 
Csehszlovákia a harmadrendű államok 
sorába zuhanna s ugy gazdasági, mint 
politikai befolyása  sokat vesztene 
súlyából. , 

A román sajtó a Rador jelentése 
nyomán közli a Pravo Lidu értesülé-
sét, hogy Ottót Olaszország, Német-
ország és Anglia támogatásával fogják 
Magyarországon királlyá proklamálni. 
Megerősíti azt a hírt, hogy Ottó in-
kognitóban egy belga kiránduló cso-
porttal érkezik Magyarországra. Elő-
zőleg 35 ezer olasz katona helyezke-
dik el Budapest környékén, akik pol-
gári ruhában és turista öltözetekben 
fognak  Magyarországra érkezni. A 
pénzügyi támogatást a budapesti Ke-
reskedelmi Bank folyósítja.  Gömbös 
magyar hadügyminiszter rendeletileg 
közölte, hogy az összes katonai orga-
nizációk közös vezetés alatt állanak. 

* 
A Ontul Liber junius 30-íki szá-

mában hírt ad arról, hogy Budapesten 
a napokban nyílt meg az irredenta és 
reviziónista magyarok kiállítása a kül-
földön  tartózkodó magyarok egyesüle-
tének közreműködésével. Minden tárgy. 
— írja az Omul Liber — képek, pla-
kettek, érmek, térképek stb. a szom-
széd államok ellen irányulnak. Minden 
olyan tendenciával készül, hogy az 
idegen látogatókat föltétlenül  a szom-
széd nemzetek s a békeszerződés el-
len izgassa. Egy külön szekcióban do-
kumentumok vannak a trianoni béke-
szerződés képtelenségéről. Igyekeznek 
hangsúlyozni — írja az Omul Liber —, 
hogy a külfölddel  mindenütt szoros 
összeköttetést tartanak fenn  s különö-
sen Franciaországban és Amerikában 
terjeszkednek. A Magyarszág  c. lap 
híradása szerint a külfökli  magyarok 
uniójának 656 tagja van s 762^ sze-
méllyel folytat  levelezést a különböző 
országokban. Az anyag különben, amit 
a kiállításra produkáltak — fejezi  be 
cikkét az Omul Liber — maradékta-
lanul a fantázia  birodalmában született. 

jf#7/.  _ Siombat.  ¥atárnap  hétfé  e«fe  a Vadon  hiráli/af  a hgtzanzációtabb  lené/i.  betzélő.  hangot film.  4 fâfzewbtn  Sontiy  Boy Bin-Tin-Tin.  Rwdét  h9l/árak.  Báifűbbet  a hírek 
Uxitf.  — CtOförfik  9$t9 a Séámútöitf  néma film.  A főtztfpben  Corinn» ÖrifUh.  (A  trafalgári  ototzlán  nói fő$zerűplöje.)  — Jön  juliat  l2-^/5-ig  Atlantié^  némttO! btuétO fi/maoéa.  — 

JSo:  Sxent  ét rafongOfa,  izwzációt néma film. 
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A rom* kath. főgimnázinm 
évzáró ünnepe. 

— Fazakai Gáspár is Dobos Ferenc tanárok 
jnbileama. — 

Felemelő ünnepséggel tartotta meg 
a helybeli róm kath. főgimnázium 
évzáróját a mult vasárnap délelőtt az 
iniézet tornatermében. 

Az iskolai év története. 
Az évzáró tinnepen Szlávik Fe-

renc igazgató ismertette az iskolai év 
történetét, nagy gonddal összeállitott 
jelentésében. A beirt tanulók száma 
197 volt, akik vallás szerint ugy osz-
lottak meg: 140 róm. kath., 51 ref., 
4 unit., 1 — 1 ágostai hitv. és gör. kel. 
Ezek közül 57 helybeli, 65 megye-
beli és 75 más megyebeli. A kath. 
finevelőben  102, a reformátusban 
27, szálláson 6 tanuló lakott, a többi 
64 a szüleinél. A fegyelmi  és egés-
zségi állapot általában jó volt. A 
tanitást az igazgatóval együtt II ren-
des, 3 helyettes, 3 óraadó és 1 isko-
laorvos-egészségtantanár végezte. A 
tanítás menetét ugy az állam, mint 
a főtanhatóság  részéről többen ellenő-
rizték. 

Az előzetes osztályozó értekezleten 
elbirált 192 tanuló közül ismétlésre uta-
síttatott : 5, vizsgára állott 187 tanuló. 
A vizsga alapján fellép  : 141 (73-44o/o), 
javit: 41 (21'35Vo) ismétel: 10 (5 21®/o). 
A magaviseletből dicséretes 115 
(59'90o/o), jó 73 (38-02Vo) és megfelelő 
4 (2 08Vo). 

Ezután az igazgató az intézet 
legkiválóbb és jutalmazott tanulóinak 
névsorát olvasta fel,  melyet a jövő 
héten közlünk. Ezek a tanulók részben 
pénz-, részben könyvjutalomban, emel-
lett a szegény tanulók tandij- és fenn-
tartói díjmentességben is részesültek. 

Végül hálás szavakkal emlékezett 
meg az iga7gató a vármegye közönsé-
gének azon áldozatkészségéről, amellyel 
a nagymultu intézet támogatására sie-
tett és azt továbbra is kérte, mert a 
főhatóság  csak igy tarthatja fenn  ezt 
az Ősi intézetet. 

Tanári jnbilenm. 
Meghatóan kedves mozzanata volt 

az évzáró ünnepnek Fazakas Gáspár 
és Dobos Ferenc dr. tanárok jubileuma. 
Az előbbi 30, az utóbbi pedig 25 év 
óta szolgál a tanügy rögös pályáján. 
Mindkét derék tanárt — akik közül 
Fazakas Gáspár a jubileumon családi 
okok miatt nem vehetett részt szemé-
lyesen — Szlávik Ferenc igazgató üd-
vözölte pályájuk e nevezetes évfordu-
lóján, méltatva soha el nem évülő ok-
tatói és nevelői érdemüket. Az ifjúság 
részéről Biró István V. és Glósz László 
VI. 0. t. vett részt az üdvözlésben. Az 
előbbi Embery Árpádnak megható al-
kalmi ódáját szavalta, az utóbbi pedig 
Dobos Ferenc drt üdvözölte az ifjú-
ság részéről. 

Az üdvözlések elhangzása után 
Dobos Ferenc dr. emelkedett szólásra. 
Az isteni Gondviselés iránt eltelt há-
lás szívvel emlékezett meg édes any-
járól, aki mint apátlan árvát felnevelte 
és a jóra oktatta. Majd arról szólott, 
hogy az ifjúságot  kivétel nélkül sze-
rette, mert abban mindig nemzete jö-
vőjét látta. És végül Ígérte, hogy amely 
uton haladt eddig, ezután is azon fog 
haladni azzal a kötelességtudással, ame-
lyet derék igazgatóitői, Paál Gábortól 
és Soó Gáspártól tanult. 

Délután családias összejövetel ke-
retében tovább folytatódott  az ünnep-
lés. Itt elsőnek Biró Lajos köszöntötte 
a jubilánsokat, mint igaz embereket, 
jó kartársakat. Szlávik Ferenc az in-
tézet jótevőit éltette, akik a jelen ne-
héz viszonyok között is egy millión 
felüli  összegei siettek az intézet tá-
mogatására. Hinléder Ákos dr., a se-
gélyezési akció elnöke, a nőket kö-
szöntötte, mint olyanokat, akik nélkül 
semmiféle  jó ügyet nem lehet diadalra 
vinni. Jánosy Péter és Pál István 
Dobos Ferencet és családját éltették. 
Frőlich Ottó előbb a nyugalmazott ta-
nárokra, majd pedig Pál Istvánra, mint 
az intézet püspöki biztosára mondott 
köszöntőt, aminek viszonzásául Pál Ist-
ván a tanári kart éltelte. Biró Lajos a 
tanárság és a papság kapcsolatáról 
szólva, a vármegyei papság jelenlevő 
tagjaira ürítette poharát, amit Kakucs 
Ferenc köszönt meg megható felszó-
lalásában. Glósz Miksa dr. Dobos Fe-

rencet, mint tanuló-társát ünnepelte. 
A szülők háláját a jubilánsok iránt 
Veress Dónát tolmácsolta. Végül Do-
bos Ferenc dr. köszönte meg a sze-
p-^lye és tanügyi működése iránt meg-

Niyilvánult és őt mindig hálárá kötelező, 
megható figyelmet. 

A jubilánsokat lapunk is melegen 
köszönti, kivánva számukra a nevelés 
nagy munkájához még hosszú éveket. 

A városi vizvezeték agyének 
konnyu és olcsó megoldása. 

Katona Imre volt postai levélhordó, 
jelenleg Szent Imre-utcai gazdálkodó, 
annak idején ismerőseinek s a város 
hajdani vezető egyéniségei közül több- . 
nek ajánlotta figyelmébe,  hogy a vá-
rosi vizvezeték megvalósítására a Szent 
Imre-utca felső  részén bőséges mérték-
ben fakadó  vizeket igen előnyösen fel 
lehetne használni. így egyfelől  a Szent 
Imre-utca megszabadulna túlságosan 
sok és felesleges  vízmennyiségétől, más 
oldalról a város közönsége könnyű-
szerrel elláttatnék jó ivó, főző  és mosó 
vízzel. Az öreg postás bácsi figyelemre 
felhívó  szavát meghallgatták ugyan, de 
tanácsát megvalósítás tárgyává nem 
tették. Most, hogy egy beszélgetés ren-
dén ez az eszme ismét meghányódott-
vetődött, érdemesnek tartjuk pár szó-
val erre a dologra reávilágitani. 

Ugyanis a Szent János utcának a 
Szent Imre-utcába való betorkolásával 
átellenben, feljebb  és lejebb, elterülő 
belső telkek udvarán és kertjeiben, sőt 
magán az úttesten is, oly bőséges 
mértékben fakad  fel  a tiszta forrásvíz 
kutak nélkül is a talaj felszínére,  hogy 
valósággal alkalmatlan és télben jég-
halmokat okoz. Ha tehát egy vízveze-
téki építkezés e tájon 4—5 kutat léte-
sítene és ezek vízét egy közös víztartó 
medencébe összegyűjtené, a Szent Imre-
utca megmenekülne a sok felesleges 
vizétől, viszont a város közönsége 
hozzájutna az olcsó és jó vízellátáshoz. 

Ezek a vizek, egyszerű izlelités-
sel megállapítva is, teljesen egyenlő 
értéküeknek mondhatók: a kórházi víz-
vezeték vízével és semmivel sem álla-
nak hátrább, mint a város területén 
található más, elsőrendű ivóvizek, pld. 
a várkutja vize is. Ha tehát ezek a 
vizek jóságukat illetőleg az első he-
lyen állanak, bőség tekintetében min-
den kívánalmat ki tudnak elégíteni s 
magasan való elhelyezkedésüknél fogva 
vízfelnyomás  nélkül is megoldható a 
vízgyűjtő medence rezervátor felállítása 
(ami óriási berendezési és állandó üzemi 
költségmegtakarítást jelentene), így iga-
zán csak akarni kellene és a városi 
vízvezeték ügye hamar és könnyen 
megoldást nyerhetne. Akarni kell hát 
s akkor ugy a közhasználatra, mint a 
tűzoltás céljaira elegendő vizet tudunk 
bíztositani a város minden részének, 
vagy legalább is egyelőre a közhelyek 
és az utcai kutszerű vízcsapok számára. 

Gyerkes Mihály 

HÍREK. 
Julius 5. 

Végler Gyula meghalt. 
A székelységnek gyásza van. A 

székelységet igazán szerető és meg-
értő, kiváló férfiú  dőlt ki sorainkból. 
Végler  Gyula, a székely keresztúri ál-
lami tanítóképző-intézet nagynevű ze-
netanára : nincs többé. 

Nevét ismerte az egész székelység, 
az egykori egész Magyarország. Fél-
százados zenetanári működése alatt a 
székely néptanítóság zenei lelke volt. 
Az egész Székelyföld  legkiválóbb kán-
torai az ő keze alul kerültek ki. £lete 
virágjában a zenét a tanítóképző intézet 
összes tantárgyai közül tekintélyével, 
tudásával a legelső tantárggyá tudta 
emelni, tanítványai szent félelemmel 
tekintettek föl  rá, hangyaszorgalommal 
tanultak, s az életben valahol csak 
megjelentek, büszkeséggel hivatkoztak 
arra: Végler tanítványa voltam és 
vagyok l Innen érthető az a sokaknak 
csodálatos eredmény, hogy ha tanít-
ványai valahol 15 ön, 20-an összeke-
rültek : pár negyedórai készülés után 
egy egész nagy zenei programmot ki-
tevő anyagot tudtak kifogástalanul  4 
szólamu karban előadásra hozni. 

Zenei működése többirányú. Szá-

mos zongoraszerzeménye, átirata, vo-
nós kompozíciója, különösen pedig 
szerzeményei: orgonára, önálló dalai 
és átiratai férfi  és vegyeskarra: a klasz-
szicitás fokán  állanak. Soha fel  nem 
becsülhető érték az, amit a róm. kath., 
református  és unitárius egyházi énekek 
orgonára való átírásával az utókorra 
hagyott. így: a »Prefatio<  orgona-
kísérete az igazi zenei nagyságok közé 
emeli tisztes nevét. Mint ember: csön-
des, kedves, egyszerű, meleg, anek-
dótázó szív volt. 

Kedves, drága, jó Gyula Bácsi, 
rajongva szeretett mesterem, utmuta-
tóm: az Eg Ura áldja meg szentelt 
poraidat! Álmodj szép dallamokat és 
összhangokat a mennyei szférák  dics-
körében s megdicsőült lelked nézzen 
vissza megbocsátással erre a földre, 
mely sokszor hozzád ís olyan hálátlan 
volt, ahol te ís sokszor méltatlanul: 
oly sokat nélkülöztél, szenvedtél I 

Horváth Lajos. 

Iddjóslás. A meteorológiai intézet 
időjóslása a ma délután 1 órakor le-
adott rádíójelentés szerint: Lényeges 
változás nem várható. 

Halálozás. Özv. Flórián  Bogdánná 
LukácsfÍy  Mária, 95 éves korában, vá-
rosunkban f.  hó 4-én elhunyt. A meg-
boldogult — aki édesanyja volt Fló-
rián Kristófnak,  városunk tekintélyes 
kereskedőjének — ritka magas korá-
ban is szinte teljesen végig megőrizte 
testi, szellemi frisseségét,  szerető lélek-
kel érdeklődött övéinek dolgai iránt. 
Munkás, vallásos életével, melynek 
ösvényéről soha le nem lépett, kiér-
demelte az egész közvélemény osztatlan 
tiszteletét ís. Temetése vasárnap, 6 íkán 
d. u. 6 órakor lesz. 

Id.  Nagy  Ferenc  árvátfalvi  lakos 
f.  hó 2-án meghalt, 90 éves korában. 
A ritka magas kort ért, tisztes székely 
halálát számos családtag: özvegy, 
gyermek, unoka és dédunoka gyászolja. 

Sepsiköröspataki id.  Tiháld  Miklós 
dr.  nyug. olaszteleki körorvos, volt 
bányaorvos, f.  hó 3 íkán 62 éves ko-
rában, Baróton elhunyt. Messze földön 
ismert orvos volt. Tekintélyes család, 
s ennek sorában: Ráduly István dr. 
ügyvéd neje, mint leánya, gyászolja. 

Az útlevelek átvételének uj rendje. 
A prefecturának  tudomására jutott, 
hogy sgyes esetekben, mikor az útle-
velet nem magának a kérvényezőnek 
kézbesítették, az útlevelet más személy, 
nem a tulajdonos, használta fel  uta-
zásra. Erre való tekintettel, a jövőben 
az útlevelet csak személyesen vehetik 
át a kérelmezők, az illetékes községi 
hatóság által kiállított, személyleirást is 
tartalmazó, személyazonossági bizo-
nyítvány felmutatása  mellett. Az útle-
veleket a kérésnek a prefecturán  való 
beiktatásától számított harmadik napon 
lehet megkapni. Abban az esetben, ha 
a kérelmező személyesen nem jelen-
hetik meg a prefecturán,  orvosi bizo-
nyítvány V. más igazoló irat beküldése 
után az illető községi elöljáróság vagy 
a jegyző utján kapja meg az útlevelet. 
Csupán jól indokolt kivételes esetek-
ben kapható meg az útlevél a kérés 
beiktatása napján. 

Letartóztatták a zsombori Jegyzőt 
Legutóbb hangsúlyoztuk a közérdek 
és a közerkölcsiség szempontjából 
annak a szükségességét, hogy a több-
féle,  súlyos váddal terhelt zsombori 
jegyző minél előbb letartóztatásba ke-
rüljön. Közvetlenül e közlésünk után 
a letartóztatás meg is történt. A letar-
tóztatod jegyzőt a helybeli törvény-
szék fogházába  szállították. 

Fárís világhírű egyetemén, a Sor-
bonneon, a mult hónap végén avatták 
az orvostudomány doktorává Tassaly 
Jánost, városunk szülöttét, ki egykor 
róm. kath. főgimnáziumunknak  volt 
mindvégig jeles növendéke. Büszkék 
vagyunk rá, hogy városunk egyik 
szülötte tehetségével és szorgalmával 
a messze idegenben is becsűletet szer-
zett a székely névnek, s épp ezért 
ugy az uj doktornak, mint szüleinek, 
Tassaly La joséknak szívből gratulálunk. 

A Polgári Kör temetkezési pénztára 
értesíti tagjait, hogy f.  hó 6-án d. e. 
9_12 ig, d. u. 4—5 íg a halotti 
nyugta járulékokat befizethetik  a kör 

, helyiségében és egyben figyelmezteti, 
hogy akik hátralékban vannak, azok 
okvetlen váltsák ki a nyugtáikat, mert 
a pénzbeszedőknek le kell számoljanak, 
és a hátrálékok megnehezítik a leszá-
molást. 

Hazaszállítják özv. Zayzon Ferencné 
hamvait. Nyomtatott értesítés jelenti 
be azt a kegyeletes cselekedetet, hogy 
a Nagyenyeden 1917 február  hóban 
meghalt és eltemetett uzoni özv. Zay-
zon Ferencné Keller Berta hamvait 
gyermekei szülővárosába. Székelyud-
varhelyre szállítják és julius hó 9 én 
d. u. 6 órakor a református  templom 
pitvarából a református  temetőbe kí-
sérik, hol rövid ima után ottan nyugvó 
férje  és édesanyja mellé temetik el. 
A megboldogult városunk reformátusai 
egyik néhai, érdemes és köztisztelet-
ben élt, lelKészének volt özvegye, s 6 
maga egyike a Jótékony Nőegylet kez-
deményezőinek, életrekeltőinek, aki 
emellett tevékeny részt vett városunk 
egyéb társadalmi mozgalmaiban is. 

25 éves papi jubileum. Meleg és 
bensőséges ünneplés keretében ünne-
pelte meg f.  hó 2 án 25 éves áldozó-
papi jubileumát András Péter, a vágási 
plébános. A jubiláns plébános üdvöz-
lésére Paál István pápai prelátus ve-
zetése alatt a vármegye távoli részei-
ből ís eljöttek paptestvérei, kik az 
ünnepeltnek jubileumi ajándékul egy 
misekönyvet nyújtottak át. Istentisz-
telet előtt Paál István főesperes  ol-
vasta fel  gróf  Majláth püspök üdvözlő 
iratát, majd a jubiláns fényes  papi 
segédlettel elmondotta ezüst miséjét. 
Az istentiszteleten Gegő Simon szent-
léleki plébános mondott mélyen szántó 
ünnepi prédikációt, melyet a nagy-
számban megjelent hívek nagy figye-
lemmel hallgattak meg. Mise után a 
templom előtt Béta, Dobó é% Vágás 
hármas hitközség iskolás gyermekei, 
ifjúsága,  vallásos egyesületei, egyház-
gondnokai, a kántor és tanító testület 
és a politikai község képviselői üdvö-
zölték a jubiláns plébánost és tolmá-
csolták iránta 'való szeretetüket és 
ragaszkodásukat. Megható volt az a 
nagy ragaszkodás és szeretet, mely 
hívet részéről az ünnepelt iránt meg-
nyilvánult, kiben a hármas hitközség 
lakossága a jó lelkipásztor mellett a 
legjobb gazdát, híveinek fáradhatatlan 
vezetőjét s fajának,  egyházának ál-
dozatkész képviselőjét ünnepelte. — 
Az ünnepség után a jubiláns ebédet 
adott az ünneplésére megjelent ven-
dégeknek. 

Jancsó Benedek meghalt A ma-
gyar közélet és tudományos világ egyik 
jelentékeny alakja, a székelység leghí-
vebb íiainak egyike mult el néhány nap-
pal ezelőtt Budapesten Jancsó Benedek 
halálával. Nagy munkásságu, jeles toilu 
publicista, újságíró és tudós kulturtör-
ténetíró volt, a nemzetiségi kérdés 
egyik legtájékozotabb, legalaposabb is-
merője. Különösen a román nemzeti-
ségi kérdés érdekelte ifjúságától  kezdve, 
ennek szentelte munkássága javarészét. 
Bár faját  mindenekfelett  szerelő, annak 
érdekében izzó lelkesedéssel munkál-
kodó egyéniség volt, szellemének emel-
kedettsége,' eszményisége miatt meg-
becsülték ellenfeleinek  legjobbjai is. A 
háromszékmegyei Gelencén született 
1854-ben. Pancsován, Aradon tanárko-
dott, majd Budapestre került, ahol 
fontos  és tekintélyes állásokat töltött 
be, sokoldalú munkáságot fejtett  ki, 
nagy elismerésre. Tagja, vezetője ^volt 
több tudományos egyesületnek. Elete 
végéig testi, szellemi frisseséggel  dol-
gozott, azt lehet mondani, a halál munka 
közben érte utói. 

Egy székely festő ujabb sikere. 
Vass Albert, a Makkfalván  dolgozó 
tehetséges, fiatal  székely festő,  aki 
már itt is több sikerült kiállításával 
szerzett becsületet nevének, nemrég 
ujabb bizonyságát adta tehetségének. 
Junius végén Segesváron rendezett 
sikerült képkíállítást és amint örömmel 
vettük tudomásul: a kiállításnak nem 
csak erkölcsi, hanem szép anyagi 
sikere is volt. Vass Albert ez alkalom-
mal 30 képet adott el és 7 megren-
delést kapott. Érdemes megjegyezni, 
hogy a képek legnagyobb részét 
szászok vették meg, akik — mint 
ismeretes — az idegenekkel szemben 
rendesen meglehetősen tartózkodók. 
Egyidejűleg közöljük azt is, hogy a 
festő  előreláthatólag f.  hó 18—25-ike 
között itt is bemutató kiállítást rendez 
ujabb képeiből, amire előre is felhívjuk 
a közönség figyelmét. 

Majiáth püspök városunkban. Maj-
láth püspök f.  hó 7- én, hétfőn  délután 
városunkba érkezik és kedden délben 
tovább utazik Csíkszeredába a papi 
lelkigyakorlatra. A városi tanulók hét-
főn  az esti órákban keressék fel  a fő-
pásztort a plébániai lakásán. 
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Szöveteknél 107o engedmény I 

A Sz8kel>udvarhelyi Székely Dal-
egylet f.  hó lí/'ín, szombaton, rossz 
idő esetén: másnap, vasárnap, este 9 
órai kezdettel, a Ferenczy Ferenc-féle 
vendéglő kerthelyiségében és Összes 
termeiben, otthon-alapja javára, nagy 
szabású jótékonycélu kerti ünnepélyt 
rendez, melyre a n. é. közönséget tisz-
telettel meghívja. Műsor: 1. Kéhler: 
Magyar egyveleg, előadja a dalegylet 
vonós zenekara. 2. Lányi: Régi nó'a, 
énekli a dalkar. 3. Magán énekszámok, 
előadja Kerestély Gyula, zongorán ki-
séri Zárug Sárika. 4, Mendelssohn: 
Násziriduló, előadja a dalegylet vonós 
zenekara. 5. Metz: Ballada, énekli a 
dalkar. 6. ötlet, előadják Beldovits 
Emil és Pattantyús Árpád. 7. Szabad 
színpad. — Tekintettel arra, hogy az 
Egylet uj otthont vásárolt, adósságra, 
s az ünnep jövedelme ennek a fede-
zésére fog  szolgálni, a rendezőség bí-
zik a közönség legmelegebb pár-
tolásában. 

Dr. A. Crişan, a nőgyógyászat és 
szülészet szakorvosa a belföldi  és bécsi 
(Wien) klinikákon végzett tanulmányai 
után rendeléseit Udvarhelyen meg-
kezdte. Nőgyógyászati és szülészeti 
operációk, diathermia, meleg-hő, ultra-
vörös és ultraviolett kezelések. Rendel 
Kossuth-utca 6 sz. alatt d. e. 9—12 
és d. u. 4—6 óráig. 

Megdrágította a cukrot a kormány 
mesterségesen azzal, hogy annak fo-
gyasztási adóját, együtt több más ha-
sonló élelmi cikkével (kávé, bors, tea, 
rizs, kakaó, csokoládé, narancs, pap-
rika stb.) tetemesen felemelte.  Igy a 
cukor fogyasztási  adója az eddigi 7 
leu helyett ezentúl 12 leu lesz. Ez 
ujabb emelés szükségét azzal magya-
rázzák, hogy a gabonakivitel illetékét 
tetemesen leszállították s az igy kelet-
kezett hiányt kell az állam részére pó-
tolni az élelmi cikkek illetékének fel-
emelése által. Mintha bizony javíthatna 
valakinek a helyzetén az, hogy amit 
egyik zsebébe beletesznek, azt kive-
szik a másik zsebéből t 

Mozihirttk. Ha nehézségek árán. de mé-
gis sikerült megszeresoi a legsxeazációsabb 
zenélő, bessélő, hangos fUcncsodát:  A vadon 
királyát. A főszerepekbea  a kicsi Sonny Boy 
ós Rin-Tin-Tin, akik minden eddigi produkció-
jukat túlszárnyalják. A fílm  finom  és érzelmes 
meseszövése talán a beszéd és a szebbnél szebb 
zeneszámok nélkül is megkapó élmény lenne. 
Hogy mindenkinek módjában legyen a Vadon 
királyában a kicsi Sonny Boyt még egyszer 
szerepelni látni a'helyárak nem lesznek fel-
emelve. Számozott hely 30, I. hely 25. II hely 
12 leu. — Semmiféle  ingyen jegyek nem érvé-
nyesek. — Bérletszünet. 

Vigyázat az öngyújtókkal 1 A mo-
nopol-törvény szerint csak a monopol-
hivatal által, 200 leu taxa ellenében, le-
bélyegzett öngyújtót szabad használni, 
különbeni súlyos büntetés terhe alatt. 
Egy öreg falusi  gazdát, aki a tőle tü-
zet kérő csendőrök előtt le nem bélyeg-
zet öngyújtót vett ki a zsebéből, 1000 
leu birsággal sújtottak és gyújtóját is 
elkobozták. 

X Óvás. A textil-és rövidáru keres-
dők figyelmeztetik  vevőiket, hogy a 
városon több házaló kereskedő járja 
be az egyes családokat és különféle 
hangzatos részletfizetéses  ígéretekkel 
vezetik félre  a közönséget. Mi arra 
kériük t. vevőinket, hogy maradjon 
meg mindenki a megszokott üzletjével, 
mert jó hitelű vevők mindig olcsón 
kapnak, részletre is, de nem kétszeres 
árban és nem váltóaláírással. 

X Szovátán nyaralni akarók for-
duljanak Wagner Irénhez Odorheiu, 
telefonszám  33. 

X Egy tanulót felvesz  Lőrinczy 
és Zakariás. 

Meghívó. A Bánsági és Erdélyi mun-
kások rokkant-nyugdíj segély ző egy-
letének odorheiui 41 -ik fiókpénztára 
folyó  hó 6-án, vasárnap délután 3 óra-
kor rendkívüli közgyűlést tart, melyre 
a tagokat az elnökség tisztelettel meg-
hívja. Tárgysorozat: 1 Az uj alapsza-
bályok részletes ismertetése. 2. Indít* 
ványok. — Ez alkalommal az elnök-
ség a tagoknak tudomására hozza, hogy 
a tagsági díjak a régiek maradtak, 
tehát a tagokat az elnökség figyelmez-
teti a tagsági díjak befizetésére.  A 
közgyűlést megelőzőleg pénztárnyitás 
is lesz, tehát esetleg az elmaradott tag-
dijakat ez alkalommal befizethetik.  Az 
elnökség. 

X Megkezdtiilött a tánctanfolyam. 
Tisztelettel értesítem a város és vi-
déke n. é. közönségét, hogy julius 
6 ikán, szerdán a ref.  tanítónőképzőin-
tézet tornatermében 5—7 óráig az is-
kolás növendékeknek és 8—10 óráig 
a felnőtteknek  lesznek a táncórák 
megtartva. Privátórákat háznál is mél-
tányos ár mellett adok. Beiratkozás 
céljából e lap kiadóhivatalában lehet 
jelentkezni. Lakásom Gál Endre tanító 
urnái van. Herliiska  Nándor^  oki. 
tánctanár Nagyenyedről. 

Az Idei baccalaurátusi vizsgák a 
mult hét végén és e hét elején foly-
tak le. A helybeli főgimnázium  tanu-
lói Brassóban vizsgáztak. Az idén 
végzett tanulók közül ötön jelentkez-
tek vizsgára, akik közül négy sikerrel 
vizsgázott. A vizsgát tett tanulók a 
következők : Jodál Gábor, Jodál Károly, 
Lengyel Ödön és Máthé István, örven-
dünk ifjaink  szép síkerén. 

Hirdetmény. A Székely Közélet 29 
számában közölt Vălenii korcsmaárve-
rés elhalasztatott 1930 julius hó 20-án 
d. u. 3 órára. Văleni la 2 lulíe 1930 
Szabó  notar. 

Gondozzuk gyümölcsfáinkat. Juní-
us julíus havi teendők: Biztosító csa-
pok (magas koronába oltásnál) eltá-
volítása. Erősebb oldalhajtások eltá-
volitandók. A fák  sarjai, vadhajtásai 
elszedendők. Hajtószemzések kötelékeit 
fel  kell oldani. A vadcsemetéket a 
megeredt szemzések felett  visszavágni. 
Alvószemzést megkezdeni. Kapálni, ta-
lajt tisztogatni. Metszési sebeket oltó-
viasszal bekenni. Koronát kitisztogatni, 
főleg  a Monilia gomba ellen (elszáradt 
hajtások, vesszők, beteg gyümölcs el-
távolítása). Peronospora, almamoly el-
len újra permetezni. Férges almát és 
minden férges  gyümölcsöt állandóan 
szedetni. 

X Kérje az „Atlaa Iroda" (Agence 
Internationale de Tourisme) Budapest, 
VIII. József  krt. 46. II. 7. Tel.: 335—64. 
prospektusát Európa világhírű nyara-
lóhelyeiről. Pensiodijak: napi 5—6 
pengő. Zell am See, Semmering, Kitz-
bűchel, WÖrthi-, Ossiachi-, Traum-, 
Attersee- tavak fürdőhelyein,  Abbazia, 
Velence—Lidó, Rimini, olasz és fran-
cia Riviera, Páris, Biarrítz, Deauville, 
Trouvílle, Grenoble, London, Schweiz-
ban napi 6—8 P. stb. Budapesten 
napi 4 P. (havi 85—90 P. egész évben). 
Tanulóknak 15—207o kedvezmény. 
Utazásoknál (egyeseknél is) 33—50Vo 
kedvezménv. Válaszbélyeg. 

Szepkesztöi üzenet. 
B Da A szép és alapos cikket érdeklődés-

sel olvastuk el és halásak vagyunk velünk 
szemben tanúsított szíves figyelméért.  Azooban, 
sajnálatunkra, lapunk szűk keretei — szemben 
vállalt programmunkkal, végzendő feladataink 
sokféleségével  — lehetetlenné teszik ilyenszerü, 
hasonló nagy terjedelmű közlemények elhelye-
zését. A cikket kivételesen visszajuttatjuk. 

X Homoród fürdő szénsavas-vasas 
alkalikus ívó- és fürdővíz. A Câpăiniţa 
(Kápolnásfalu)  község tulajdonát képező 
homoródi fürdő  — magaslati gyógy-
hely 790 m. magasan a tenger színe 
felett  — egy pompás fenyőerdő  kellő 
közepén fekszik.  Az erdő összeér a 
havasok rengetegével, melybe gondo-
san fenntartott  hegyi utak vezetnek a 
közelben levő gyönyörű kiránduló he-
lyekre. A sűrű fenyőerdő  egész havasi 
színezetet ad a vidékgek. A levegő el-
képzelhetetlenül tiszta, tele van verŐ-
fénnyel  és virágillattal, madárdallal, 
patakcsobogással. Homoród fürdő  nem 
luxus fürdő,  kitűnő vasas forrásait, 
pompás fenyveseit  csak azok keresik 
fel,  kik igazán gyógyulni és üdülni 
akarnak. A Homoród fürdő  ásvány-
vizei a legkiválóbb savanyúvizek közé 
tartoznak s mint ilyenek a előpatakí, 
felsőrákosí,  a hírneves víldungeni, bu-
ziási és krynicai ásványvizek mellett 
igen előkelő helyet foglalnak  el. A 
homoródi fürdőnek  fenyveslevegője, 
kitűnő összetételű szénsavas vasas ivó-
és fürdővize  bámulatos hatásúnak bi-
zonyult s orvosok által ajánlva vérsze-
génység, sápkór, basedovkór, lélegző-
szervek és holyagbántalmaknál, női 
bajoknál, valamint idegesség, ideggyen-
geség, neurasténia és általános gyen-
geségnél. — A rendelkezésre álló szo-
bák egészségesek és olcsók. Napi szoba-
árak 60—80 ieu, ágyneművel 80—100 
leu, — A vendéglő jó konyháján íz-
letes 6s egézséges napi abona 80 leu. 
Melegfürdő  30 leu, hidegfürdő  10 leu. 
Állandó zenekar. Naponta kettős autó-
buszjárat Székely udvarhely és Csík-
szereda között. Posta, telefon  helyben. 
— Érdeklődőknek bővebb felvilágosí-
tással szolgál a fürdőigazgatóság  Câ-
pâlniţa vagy a körjegyzőség Vlăhiţa 
jud. Odorheiu. — 

Kiadótulajdonos: a Könyvnyomda R.-S. 
Odorbelu—Székelyadvarbely. 

Bethlen-u. 10 számú ház 
emeleti lakrésze, 6 szoba, konyha 
és mellékbelyiáégek, juliua 1-töl kiadó. 
Esetleg megosztva iá megkapható. — 

ÉrtekezDÍ lebet ugyasott. 

Corpul Ponăreiiur Tnbuuaiuiui 
Odorheiu. 

No. 979—1930 port. 

Publicatiune de licitaţie. 
SuOsemnatul portărel prio aceaetn 

publică; că io baza deciziuoii Nr, G. 
6955—1927 şi No. G. 11 8898-1924 a 
judecătoriei de ocol dia Odorheiu io 
favorul  reclamantului Keresztes Láctzló 
rt-pr. prin advocatul Dr. Göoczy Gá-
bor peutru incasarea creaotei de 3634 
Lei şi ttccebohi se âxenză Cermea de 
iicitoţie pB 18 Iulie  1930 ora 16 p u . 
la faţa  juca.ui Ia 0{9ui unde tse vor 
vÍQ(ie pnit licitaţiuue publică judi-
ciaiă uua iD6ŞiBe de cusut, 1 bivoliţă 
IQ valoare de 9000 Lei. Ia caz de ne-
voie Şl Bub p.-eţtil de estimare. 

PreteiiZiuDea care e de locaBat tace 
3634 Lei c»pitalf  iar speBeie pâoă acum 
Hthbihte de 1180 Lei. 

lotruc it mobilele cari ajuog la 
licitaţie ar fi  fost  sechestrate şi de alţii 
şi aceştia şi ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire licitttţie preze&tă e»re ordo-
nată şi îa favorut  acestora îo senzul 
legii LX 1881 § 192. 

Odorheiu, la 26 Imie 1930. 
I iNăk portărel. 

Corpul Portăreilor Tribuoalului 
Odorheiu. 

Nr. 767-1930. 

PuMcaţinne de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin aceasta 

publică, că în baza decisiunii Nr. 
412—1926 şi No. G 508—1930 a ju-
decătoriei dd ocol din OdorhelnÎQ favo-
area reclaaantuiai Dr. GOaczy Gábor 
contra pentru iacassarea creanţei de 
28000 Lei şi accesorii se fixează  termett 
de licitaţie pe ziua de 15 Iulie  1930 
ora 11 a. m. la,faţa  locului *n Olor-
heiu Str. Benedek Elek No. 5 unde 
se Tor vinde prin licitaţiuoe publică 
judiciară 120 buc. sanâ pt. cizme, 420 
buc. ţigle de ciment in valoare de Lei 
4440. In caz de nevoie şi sub pre-
ţul de estimare. 

Pretenziunea care e do incaasat face 
28000 Lei capital, dobânzile cu 12% 
flocotind  dela 28 II. 1926, iar spesele 
pâcă acum stabilite de Lei 1360. 

întrucât mobilele cari ajung Ia 
licitaţie ar fi  fost  execvate şi de alţii 
şi aceştia şi-ar fi  câuigat dreptul de 
acoperire licitaţia prezentă este ordo-
nată şi Iu favorul  acestora tn senzni 
art. LX. 1881 § 192. 

Odorheiu, la 26 Juiiua 1930. 
laflftk  portărel 

Corpul Portăreilor Tribunalului din 
Odorheiu 

No. G. 90-1930. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin aceasta 

publică, că în baza decisiuoii jude-
cătoriei din Odorh'iu No. 4736—1928 
şi No. G. IL 1449—1929 a judecăto-
riei din Odorheiu in favorul  reclaman-
tulni Imrich Vilmos repr. prin advoca-
tul Dr. Gönczy Gábor contra pentru 
încassarea creanţei de 1723 Lsi şl ac-
cesoriie se fixează  lermea de licitaţie 
pe ziua de 17 Julie  1930 ore 16 p. 
m. la faţa  locului in comuna Buigareni 
unde fie  vor vinde prin licitaţiune pub-
lică judiciară: Maşina de cusut, ma* 
şiua de dat la renedea în valoare de 
2500 Lei. In caz de nevoie şl sub pre-
ţul de estimare. 

Preten(iunea care e de incaa&t 
face  1340 Lei capital, dobânzile ca 
12% socotind din 5 Julie 1928, iar 
Bpesele pâoă acum stabilite de Lei 1440. 

întrucât mobilele cari ajung ia 
licitaţie ar fi  io<»t execvate şl de alţii 
şi aceştia şi ar fi  câştigat dreptul oe 
acoperire licitbţia prezentă este ordo-
nată şi ÎQ favorul  ucestora in aeazui 
urticluiui XLI din 1908 § 20. 

Od^rbeiu, la 26 Julie 1930. 
I s s á k portărel. 

Tribunalul Odorheiu S. I. 
Nr. 384/1930-10. 

PuWicaţiune. 
Tribuvalul Odorheiu în virtutea 

art, 15 din legea XXXV. 1874. face 
C0B0:-Cn:, că dl. Dr. JO«Q Suciu notar 
public din Odorhui a depua cauţiunea 
şi jurăiKâotul, a preluat îa regulă ac-
tele, obiectele şi registrele notanalet 
iar la 24 Maiu 1930 şi a iaceput ac -
tivitatea. 

Odorheiu, la 4 Junie 1930. 
V. Bllclurescu m. p. preşedinte. 
Milea m. p. raportor. 
Izsák m. p. grefier. 

Pentru conformitate  r 
impivgată. 

M e g l e p ő o lcsó á r a k H I R S C H R U D O L F d i v a t u z l e t e b e n . 
1 mt. meiö OriisH-salyam . . • 95 i«u it 1 mt. mosó-dalén dlvat-Hlnban 32 Iau 
1 „ zaffffir  26 „ 1 „ mintis granadln 35 
1 „ ffahérnemii batisilf asinas • 30 „ II 

ü^ l̂öXLhöziö maxadélsoite ToáincívLlatos olcsón leszaaeife kiárusltva. 



4. Plda!. SZÉKELY KÖZÉLET 1930 julius 6. 

MegérkeztekI Olcsón kaphatók! 
TRENCH COATOKI Kész férfi-,  fiu-,  gyermekruhák, kabátok, nadrágok, rőfös,  rövid- és kötött áruk, ponyva-

i 
^ WWWWWW  w 

fiu-f  gyermekruhák, kabátok, nadrágok, rőfös,  rövid- és kötött 
vásznak, sepsiszentgyörgyi ruha-szőttesek a legolcsóbban LÖBL-nél (volt Bethlen-utca). 

Szonyeg-maradékok feltűnő olcsón. Ivetté ruha-selymek nap- és esőernyők nagy választékban. 

Értesítés! 
Tiixtelettelértetitem • nagyérdetnu 

kSzSntéget, hogy a Koifath*ii. 
1 tz. alatt lévfi  fodráiztermemet 
kiMvitettem, a KoMuth-a. 45 tzim 
aUtt a pogtával izembeD ajonnan 
l»erendezett 

hölgyfodrászattal, 
ahol a leghényeiebb igényckiiek Is 
megfelelSea  állok a n. i. kSzonaég 
szolgálatára. 
Tas  é« t'{z  ond4>tálá9.  hajvágás, 

manikűr^  speciális haifestés  ! 
Valamint mlndennemfi  hajmnnkik 

mfiTéflzi  klTitelbea. = = 
A nagyirdemfi  kSzSnaég szíves 

pirtfosását  továbbra is kérve. 
Tisztelettel t 

NAGY FERENC 
uri és aM fodrász. 

omoródi borvíz 
1 liter 2 lej. Házhoz 
hordva mfmden  másod-
nap 5 liter, havonta elő-
fizetve  90 lej. Elöje-
gyeztetni lehet az Orbán 
Testvérek dobánytözs-
a törvényszékkel déjében 

szemben. 
e l l á k J ó z s i 

zenekara dtíntánonként 6—8 óra 
kSsStt a SéUtéren» este a Bukarest 
kivéhizban muzsikál. Nagyobb tár-
saság kivinságira a Sétatéren este 
is játszkatik-^Kiválé tisztelettelt 

S e h n s t e r vendéglős. 
Eladó ház Crísturon. 
Egy 4 BEobás lakás, gazdasási ^^^ 
letekkel, 9 ugyanott egy anté-javiió 
Bthely is Str. Pr. Carol 27 szán 

alatt eladó. 

Hirdetmény. 
Budvár-ntca 1 sz. alatti lakő-

bázas, 5 holdas beltelkemet felpar-
cellázva is szabadkézbői eladom. 
Kedvező alkalom ajonnan építkezők* 
nek olcsó lakóházas-kertes, kerté-
szetnek kiválóan alkalmas bennvalók 
szerzéséré. 

Kedvező részletfizetési  feltételek 
irodámban bárkinek rendelkezésére 
állanak. Á lakóház egyrésze azonnal 
'beköltözhető. Dr. Kassay ügyvéd. 
F i g y e l e m I F i g y e l e m I 

A koliégiumiiert hátterében az 
ismert éi elisoiert gyógyhatású 

f e l c e t e - t ó b a n , 
mely a mai igényeknek megfelelő  ka-
binokkal van ellátva, a legolcaóbban 
fárödbet. 

A B. é. kOzÖDség ezives pártfoeA,-
sát tidStelettAl kéri: a b é r l ő . 

Judecătoria Odorheiu ca becţia ct. 
No. 892—1930 cf. 

Extl'̂ 'tdin publicaţiune de licitaţie 
la cauza de executare pornită de 

urnăritoara CaBsa da păstrare din 
Vlăbiţa şi din jurul Homorodului din 
Vlăb'ţa cODtra urmăritoarei scţia lui 
Miklós Aotal tă c. Otasz Márta, la 
cererea urmăritoarei Judecătoria or-
donă licitflţiuoea  excCuţiODală in baza 
art 144, 146. 147 din legea LX. din 
1881, asupra impbilelor inecriae in cf. 
a comufiei  Situ mare dia ciicumscrip 
ţla Jodecătoriei Odorheiu No. prot. cf. 
1738 No. de ord. A+l No. Top. 2364/2/1 
fâiaţ  cu preţul de strigare de 1040 
Lai, No. de ord. A+2 No. Top, 4926/2/1 
pădure cu prtţul de strigare 1840 Lei, 
No. de ord. A-î-3 No. Top. 789/1 arător 
cu preţul de s'rieare 800 Lei, No. de 
ord. A+4 No. Top. 2864/1 fâ^iţ  cu 
preţul de •Irigare 480 Lei, No. de 
ord. Ai-5 No. Top. 2865 fâoit  cu 
preţul de atrieare 120 Lei, No. de 
ord. A+6 No. Top. 515/1/1 grâdioă cu 
prtţal de strigare 68 Lei, asupra por 
ţiuoei de 1/3 parte ioscris pe Dumele 
Boţiei lui Miklós Antül să-iC. ÜUsz 
Marta dm imobile cupriase in prot 
cf  No. 1306 al comunei Satu nare 
Bub No. de ord. Afl  şi No Top. 
4721/3 păşuoe cu prfţu)  de strigare 
de 400 Lei, Bub No. de ord. A+2 No. 
Top. 7022/2 atător cu preful  de stri-
gare de 840 Lei, asupra porţianei de 
1/2 parte ioecrieă pe numele soţiei lui 
Miklós Aatal nasc. Olasz Márta din 
imobilul cnprloB in prot. cf.  No. 1917 
al coBuoei Sattt mare enb No. de ord. 
Afl  şi No. Top. 514 cafă  şt curtea 
cu preţul de strigare de 20000 Lei, 
pentru iocasarea creaoţei de 4000 Lei 
cap. interese de Í2J*  dela 29 Noen-
vrie 1927, 1/3,/* taxa cambiala sppse 
de proces ş\ de executare de 1665 
Lei, fixate  pâoă acua, spese de 470 
Lei, fixate  acum pentru cererea de 
licitaţiuoe, precun şi pentrn încasarea 
creaoţei be 80tl60 Lei cap. şl acc. 
Oassei de păstrare a jud. Odorheiu. 

Fixează termea pentrn ţinerea 
licitaţiuDil pe ziua de I August 1930 
ora 10 la casa coauDală a comunei 
Sfttu-nare. 

Imobilele ce vor fi  licitate nu pot 
fi  vâvdute pa un preţ mai mic decât 
două treimi dia preţul de strigare. 

Cei cari doresc se liciteze suat 
datori să depoziteze la delegatul jude-
cătoresc 10% din preţul de strfgara 
drept garanţie io numerar sau îa 
efecte  de caoţ'e socotite dapă cursul 
fixat  io § 42 Ipgea LX 1881, sau să 
predea aceluisşl delegat cbitaoţa con-
statâod depunerea judecătoreşte prea-
labilă a gsrttot^ei şl să semneze con* 
diţiunile de licitaţie. (§ 147. 150, 170 
legea LX 1881, § 21 legea XL. 1908.) 

Dacă nimeni nu oferă  mai mnit 
col care a oferit  pentru imobil UD preţ 
mai urcat decât cel de strigare este 
dator eă Întregească imediat garanţia 
fixată  cooform  procentului preţului de 
strigare ia aceiaşi parte procentuală 
a preţului ce a oferit.  (§ 25 XLI 1908.) 

Odorheiu, la 10 Martie 1980. 
Málhé m. p. judecător. 

Pentru conformitate: 
Zayzon impiegat.. 

Figyelem I Halló I Figyelem I 
A Bafyérdemfi  kSzonséj: szives tudomására hozom, hogy a nehiz 

gazdasági viszonyokra való tekintettel bevezettem t̂̂ tf̂ fvr̂ vssfsrjvtf̂ jvrjvf-

szobafestő  és mázoló műhelyemben 
a legmesszebb menő havi réexlttlflistést. Bárkitől elvállalok szoba-
festést  és mázolást havi részletfizetésre.  Berendezkedtem a legmodernebb 
szerszámokkal ţ megérkeztek a legnjabb mintáim, amit csak géppel lehet 
festeni. 

Elvállalok szobafestést,  fátyolszerfi  SDgárfestést;  bútorok erezését, olajba 
és lakkba csiszolását; ajtók, ablakok mázolását és lakkozáUt; front-
festést  és meszelést: fürdőszobák  lakkba csiszolását; pénzszekrények 
festését,  a legkényesebb Ízlésnek megfelelően,  felelősség  mellett végzem. 

Jutányos áraim versenyeznek a helyi árakkal. — Vidékre Is kimegyek. 
A n. é. közönség szives pártfogását  kéri. teljes tisztelettel: 

JL L T E S . 
Műhelyem a Koncz-gyógyszertár udvarában. — Lakás Tábor>ntca 9 

Corpul Portăreilor Tribunalului 
dio Odorheiu. 

No. 1611—1930. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin aceasta 

publică, că ÎQ baze deciziuni Nr. 
8891-1929 şi Nr. G. 1632-1930 a 
Judecă'crjei pe ocol dto Odorheiu îti 
fa'orul  rec'amaDtu'ui C^ifi  Fereocz 
rppr. pria advocatul Dr. Ndgy Lujos, 
Dr. Szabó Gábor peotru ÎQcasaera 
creAnţei de rest 1500 L?i şi accasorii 
se fixează  ternco de licitaţie p3 7iua 
de 7 Iulie  1930 ora 11 a. m. ia faţ<i 
locului iu Odorheiu Ser. Bai. K'geso 
Ferdinacd No. 27 unde se vor vinde 
prin licitatiune publică judiciară 4 
(patru) dulapuri cu 2 uş' din „To-
polya*' în valoare de 20,000 Let. la 
caz de oevoie şi sub preţul de esti 
mare. 

Preteoziunea care e de focaesat 
pentru rest foce  1500 Lei capital, 
(iobâazile cu 10% socotind du 23 
Dec. 1929 iar spesele până acum 
stabilite de 1135 Lei. 

întrucât mobilele cari ajung la 11* 
citaţie ar fi  fost  execvate şi de «Iţii 
şi aceştia şi-ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire, iiţitaţia prezeută este ordo-
nată şi Ia favorul  acestora îa seazul 
art. LX. 1881 §. 192. 

Odorheiu, ia 14 luaie 1930. 
Bălăaeacn portărel. 

Corpul Portăreilor Tribuaaluiui 
Odorheiu. 

NÜ. 1388—1930. port 
Pnblicaţiune de licitaţie^ 

Subsemnatul portărel pria aceasta 
publică, că ia baza decizluoii Nr. 
18660-1929. şi Nr. G. 32-1930-
a judecătoriei M xte Odorheiu îo fa-
voarea Societatea maşioi de cueut 
SlDger rcpr. prio advocatul Dr. Nagy 
Lajos pentru încasarea creanţei de 
IIOOO L?i şi 8cce:0rii se fixează  tor 
«oeo de licitaţie pe ziua de 16 Iulie 
1930 ora 11 h. m la faţa  locului în 
Odorheiu Str. Geseral Neculcea fără. 
No. undo oe vor vinde prin licitaţiuna 
publică judiciară 1 meş să aotică. 6 
pcauoe, 1 cantpea, iar ia ora 12 1/2 
noa 9fiş  oă de cuaiit Sinţrer in Str. 
Regele Fcrdioaod No. 16 fo  valoare 
de 14,200 Lei. Io az de oevoie şi 
bub preţul de estimare 

Pretenziuoea care e de ineassat face 
11000 Lei capital, dobânzile cu 
eocotiDd dia 28 Mam 1929 iar spesele 
pâoă acum staverite de 2145 Lei. 

întrucât mobilele cari ajuog la-
licitaţie ar fi  fost  f^echeatrate  şl de 
alţii şi aceştia şi-ar fi  câştigat dreptul 
de acoperire licitaţia prezentă eate-
ordonată şi în favorul  acestora fn  sen-
zui art. LX.: 1881, §. 192. 

OJorfieiu.  Irt 24 Iunie 1930. 
Bă lăseucu portărel. 

Ha elegáns és szép C Í p Ö t ^̂ ^̂  vásárolni, ugy 

keresse fel 

Dobrai Károly 
cipő-üzletét, 

ahol a legkényesebb igényeket is ki-
elégítő dús választék áll rendelkezésre. 
Ugyanott mérték utáni megrendelések 
vétel-kötelezettség nélkül készülnek. 

CSÉPLŰ-GARNITURA. Megérkeztek és raktárunkon megte-
kinthetők különféle  gazdasági 
gépek, acélkeretes végig goiyös-

csapágyas modern i 
Allandő gépraktár. 

Uzína Electrică a Oraşului Odorbeiu Conducerea „ 

benzin-mótorok, tengeriszár-tépőgé-
pek stb., melyek kedvező hosszú 
fizetési  feltételek  mellett azonnal 

átvehetők. 
Állandó gépraktér. 

ÎNTREPRINDERILE GANZ" S. A. R. 

Er^ş, mint az udvarhe iy i SAMSON-ecet . 
KOiVTBvoBda BóttTéivtársaaáff  Odorhflin~.8EAlcf)lvndvftrh«k« 


