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Szent István 
napját, nemzetünk első szent királyá-
nak emlékünnepét, mindig hálás kegye-
lettel ünnepelte a magyarság. Ugy 
tekintett reá, mint az ország második 
alapitójára, aki lezárta az ős pogány-
kort, bevezette népét az európai kö-
zösségbe s a keresztény művelődés 
áldásaiban részesítette. Kibékítette 
nemzetét Európával s a keresztény-
ség fölvételével  kijelölte országának 
azt a világtörténelmi hivatást, amelyet 
később olyan fényesen  töltött be. 

Nem csoda, hogy áldásos mun-
kájával nevét örök időkre szólóan irta 
be népe szivébe. Nem csoda, hogy 
halála után évszázadok multán is fel-
sírt a jámbor hivek ajkán az utána 
sóvárgó egyházi ének: 

Ah, hol v«gy magyarok 
Tündöklő csillaga I 
Ki voltál valaha 
Oxsságunk istápja! 

Hol vagy István király? 
Téged magyar kíván, 
Gyásfos  öltözetben 
Te előtted sírván. 

A jövő hét folyamán  újból Ün-
nepli a magyar nemzet első apostoli 
királyát s vele együtt szent-életü fiát, 
Imre herceget, halálának kilencszáza-
dos évfordulója  alkalmából. Ez az 
ünnepség minden eddigi ünnepet felül-
múl belső tartalomban, külső fény-
ben és pompában egyaránt. A világ 
minden részéből összesereglett ájtatos 
hiveknek százezrei és milliói borulnak 
le a magyar nemzetnek két tündöklő 
csillaga, a jeles erényekkel ékeskedő 
apa és fia  előtt. A keresztény világ-
nézet alapján álló nemzetek adnak 
egymásnak találkozót a magyarság 
gyönyörű metropolisában, bizonyságot 
téve arról, hogy még van értéke a 
magasabb rendű szellemiségnek, van 
értéke a vallásnak, a tiszta erkölcsnek, 
amelyeken nemcsak ezer évvel ezelőtt 
épülhetett fel  biztos alapozású ország, 
de napjainkban is ezek a tpegujhodás-
nak, az uj életre kelésnek a legbizto-
sabb tényezői. 

Mi is, akiket hagyományaink, kul-
turánk, több helységünk neve szintén 
odakapcsol első szent királyunkhoz 
és liliomos fiához,  legalább lélekben, 
gondolatban vegyünk részt a jövő heti 
világra szóló ünnepségeken. Idézzük 
lelki szemeink elé a szent életű atyá-
nak és fiúnak  dicső alakját, kövessük 
példájukat, kövessük erényeiket, hogy 
gyarapitsuk azt a tőkét, amely fenn-
maradásunknak, jövő boldogságunknak 
biztos iáloga. 

Magyart a magyar ellen. 
Higyje el olvasóközönségünk, nem 

kedvtelésből tesszük, ha talán sokat 
foglalkozunk  a »HargitávaU és annak 
szerkesztőjével. Keserves és kellemet-
len feladatunk  ez nekünk aval a bom-
lasztó munkával szemben, amelyre vi-
szont az a közpénzzel segélyezett uj-
Ság vállalkozott. Valóságos osztályel-
leni izgatás például az is, amikor, leg-
utóbb, azt Írja, hogy a mai mérhetet-
len nyomorúságnak a >gazdag magya-
rok* az okai, akik eltitkolják jövedel-
müket és az aránylag kevés adójukat 
sem fizetik  meg. Hazugság ez, mert a 
mai viszonyok közt, éppen magyar 
embernek, jövedelmet eltitkolni nem 
igen lehet, adót be nem fizetni  pedig 
egyenesen lehetetlen. Avagy lehet e 
hinni, hogy a tőkepénzes nem fizet 

adói kihelyezett pénze után? Hiszen 
a kölcsönösszeg telekkönyvileg van be-
kebelezve, arról tehát a pénzügyigaz-
gatóságnak tudomása van. Mi a célja 
tehát az olyan Írásnak, hogy a Ma-
gyar Párt »vezérkara* kivonja magát 
a megadóztatás alól s hogy jöjjön ide 
a pénzügyminiszter és személyesen 
adóztassa  meg az «uzsorásokat* ? Mi 
a célja az ilyen ostoba kívánság han-
goztatásának, aminek lehetetlenségéről 
maga a cikkiró is meg van győződve ? 
Egy  célja  van  csak:  az  izgatás,  a wa-
gyarSágnak  egymás  ellen  való  izgatása. 

A választáskor ő igérte az adó-
elengedést. Hogy ehelyett adófeleme-
lést kaptunk, azt ne ő vesse a Ma-
gyar Párt szemére. Miért nem irja meg 
az izgató szerkesztő, hogy a milliós 
állami iskolákat és óvódákat nem a 
Magyar Párt építteti; a negyven-ötven-
ezer lejes üzemtervek elkészítését nem 
a Magyar Párt rendeli el a birtokos-
aágoknak, a drága és felesleges  köny-
vek és újságok megvételét nem a Ma-
gyar Párt parancsolja meg. 

És miért nem irja meg, hogy az 
6 érdekkörébe tartozók közül kik kap-
tak törvényellenes italmérési engedé-
lyeket, miért ütötték el Almást és más 
községeket is az uj italmérési engedé-
lyek törvényes jövedelmétől, amit igy 
csak egy ember, a Réti főkortese  fog 
zsebretenni, a köznek pedig semmi 
haszna nem lesz belőle ? Miért nem 
irja meg, hogy kik kaptak autóbusz-
járatokhoz iiopcessziókat (engedélyX 
holott maguk nem járatnak kocsit, de 
az engedélyt a kevésbé protekciós 
falusi  embereknek albérletbe adják s 
igy azon nyerekednek. Vájjon bejelen-
tették-e az illetők ezt a nyerészkedést 
a fináncnak,  hogy megadózza őket ?.,. 

Nem ir ezekről, mert akkor iga-
zat ima, neki pedig nem erre, hanem 
hazugságokra van szüksége, hogy a 
méltán elkeseredett népet a magyarság 
vezetői ellen uszitsa s igy terelje el a 
közfigyelmet  a maga önző, igazi maga-
párti viselkedéséről. 

Hivatali hatalommal való vissza-
élés. özvegy Asztalos Isivánné pár 
héttel ezelőtt kérést adott be a városi 
primáriához gyümölcsárusitásra szóló 
iparengedély kiadása iránt. Mielőtt a 
kérés érdemlegesen elintéztetett volna, 
már Udvarhelyre érkezett egy teher-
autószálHtmány görögdinye. A kérel-
mező ekkor igazolványt szerzett a pri-
máriától arra nézve, hogy kérését be-
adta, az ipartörvény ugyanis meg-
engedi az ipar megkezdését, ha a 
kérés 3 nap alatt el nem intéztetett. 
Ezt az igazolványt Réti maga állí-
totta ki s a rendőr azt Szentpé-
teri Jánosnak, aki a dinye piaci 
árusítását kellett volna végezze, kéz-
besítette. Szentpéteri hétfőn  reggel 
ki is vitte a dinyét a piacra s ott 
sátrat állítva fel,  megkezdte az árusí-
tást. Azaz hogy csak megkezdte volna, 
mert ekkor megjelent a piacon Réti s 
valamiért megharagudva Szentpéterire, 
az árusítást megtiltotta, a dinyéket és 
egy kosár szőlőt a rendőrökkel a 
földre  szóratta s a sátrat szétverette. 
A károsult bűnvádi eljárást és kárté-
rítési pert indít a hivatali hatalmával 
visszaélő ideiglenes >polgármester* 
ellen, aki eljárását még azzal is te-
tézte, hogy lapjában magyarpárti ügy-
nöknek gúnyolta ezt a szegény, tö-
rekvő embert. Megjegyzésre méltó, 
hogy utóbb a Szenipéteri felesége  is 
kérést adott be hasonló iparengedély-
ért, de az iparengedélyt, dacára a tör-
vény határozott rendelkezésének, az 
előirt idő ehelte dacára sem kapta meg. 

Fenntartják 
azon közlésünket, hogy a megyetanács 
elleni felebbezés  bukaresti tárgyalásán 
Fodor Romulus ügyvéd, aki ott a Né-
methi István képviseletében jelent meg, 
a Némethi nevében kifogást  emelt az 
eskünek magyar nyelven történt leié-
tele ellen. Fodor ügyvédnek Némethi 
adott meghatalmazást, ha pedig azt 
állitjfl,  hogy nem irta alá a meghatal-
mazást, akkor a Fodor által beadott 
ftieghatalmazási  okirat s Némethinek 
azon levő aláírása — hamis.  Ezt Né-
methinek kell tisztáznia. 

IPARTESTÜLETI ÜGYEK. 
Országos kirakóvásárok; augusz-

tus 2l-én Csikkozmás, KüküHővár, 
Bárót, 23-án Homoródbene, Sárkány, 
Kiskapus, 25-én Gyergyóbékás, Ko-
rond. 

A munkaügyi minisztérium ren-
delete értelmében mindazon egyének, 
akik valamely oktatónál az autóveze-
tés elsajátítása végett, mint sofför-
tanoncok, vagy mint magánosok is 
kiképzésben részesülnek, kötelesek az 
oktatóval az ipartestületnél rendes ta-
soncszerződést kötni. 

Az ipartestület teljesen előkészí-
tette a 19-íki nagy értekezlet minél 
pagyobb széleskörben való tudomásul 
vételét, most már csak a polgárságtól 
függ,  hogy azon igyekezzék teljes 
számban résztvenni és minden pana-
szát kitárni, mert ha nem törődünk a 
magunk bajával, ugy másokra hiába 
várunk, akkor, amidőn az egész or-
szág egy kórusban jajdul fel  a már 
tűrhetetlenné vált adókivetések ellen, 
Csik-Gyergyó pedig a lapok szerint 
is haldoklik. Mozduljon meg minden 
gazda, kereskedő és iparos, s jöjjön 
el a keddi nagy értekezletre, ahol kö-
zös elhatározássíi — a törvény kere-
tein belül — kimondjuk helyzetűnk 
tűrhetetlenségét, ha kell, válasszunk 
ki egy küldöttséget, mely hivatva le-
gyen panaszunkat a legmagasabb fó-
rum elé vinni, mert ha ez továbbra 
is igy megy, akkor be fog  következni 
a nagy dráma, a teljes tönkremenés. 

A forgalmi  adó ellen a felebbezé-
seket az ipartestület elkészíti. 

Az (partestüiet elnökséBe 

Román lapszemle. 
A Curentul  irja augusztus 2-iki 

számában a következőket: »A román 
intézmények ellen indított kisebbségi 
támadások frontián  Temesvárról jelez-
nek ujabb eredményt. Van Temesvá-
ron négy inasotthonunk, ahol főként 
román inasgyerekek nyernek elhelye-
zést és gondozást, akik  arra  hivatot-
tak,  hogy  annak  idején  az  idegen  ipa-
rosok  helyéi  foglalják  el.  Ezeket az 
otí honokat a város tartja fönn.  Es íme 
tegnap érkezett a városházára egy ké-
rés, amelyben a svábok sem többet, 
sem kevesebbet nem kérnek, minthogy 
e négy inasotthonból kettőt számukra 
engedjenek át. Meg fogjuk  látni, hogy 
a kommunista kisebbségi városi ta-
nács és a román polgármester mit is 
fog  tenni.* 

* 

I  \ ̂  Az  Adeverul  (augusztus 4 iki 
szám) Parisból származó értesülése 
szerint az angol kormány bizonyos 
figyelmet  szentel annak a petíciónak, 
amelyben 48 munkáspárti és liberális 
képviselő kérte a kisebbségi kérdésnek 
a nemzetek szövetsége szeptemberi 
ülésszakára való kitűzését. Ezelőtt két 
esztendővel az e kérdésben rendezendő 

ankétra és állandó bizottság felállítására 
vonatkozó kívánságokat a nemzetek 
szövetségének tanácsa visszautasította. 
Az Adeverul reméli, hogy az angol 
kormány közbelépése dacára e kérdést 
érintetlenül fogják  hagyni, ugyanis 
Franciaország és a kisantant államai 
nem hajlandók erősebb nemzetközi 
ellenőrzést eltűrni, mint amilyen jelen-
leg érvényben van. 

* 

A Curentul  augusztus 4«iki szám) 
»A magyarok nem nyugszanak* 
cím alatt Vifor  jegyzésű hosszabb 
cikket közöl, melyben a számtalan 
budapesti kiállítás és mintavásár ko-
molyabb okait keresi. Ugyanis e szinte 
hetenkínt rendezett, nagy vasúti ked-
vezményekkel és ingyenes vízummal 
sok külföldit  odacsalogató idegenfor-
galmi intézmények politikai célokat 
szolgálnak. A magyar államvasutak 
sohasem remélt virágzásnak örvende-' 
nek, a magyar szállókat idegenek né-
pesítik be, kik a magyar áruházakban 
öltöznek föl,  magyar cigarettái szívnak 
és minden vonalon a magyar keres-
kedelemnek és iparnak óriási hasznára 
vannak s Magyarország e látogatói 
közül a rekordot mindig az erdélyiek 
ütik. A Curentul cikkírója beszélgetést 
folytatott  a biharpüspökii román vám-
hivatal főnökével,  aki igen szomorúan 
mondotta el, hogy csekély fizetésűké 
bői nem tudnak kellően reprezentatív 
külsőről gondoskodni és magyar kol-
lejplkkal versenyezni, éppen ezért ab-
ban reménykednek, hogy a kormány 
ugy fog  róluk a közeljövőben gondos-
kodni, hogy szégyenkezésre okuk 
ne legyen. 

* 

Az Adeveriţi  augusztus 9-íkí szá-
mában hosszabb közleményben fog-
lalkozik a kisebbségi kérdésnek a lon-
doni interparlamentáris konferencián 
való szereplésével, annak alkalmából, 
hogy a konferencia  titkársága öt kö-
tetben a tárgyalások anyagát közreadta. 
A kisebbségi kérdésnek e konferencián 
való napirendre tűzését az Ade-
verul igy magyarázza: >a nemzetközi 
közvélemény, valamint az interparla-
mentáris unió a legkomolyabban fog-
lalkoznak a béke problémájával és 
mindazzal, ami a békének útjában áll. 
A kisebbségi kérdés pedig állandó aka-
dálya a békének, különösen a háború 
után, amidőn más nehézségek már 
kevésbbé súlyosak. Azután a népessé-
güknek megfelelő  kiterjedésre redukált 
egykori nagyhatalmak nem képesek 
megbékülni a mai helyzettel. Kitartóan 
bizakodnak az uj helyzet megváltozá-
sában és a kisebbségi kérdés felszi-
nentartása érdekeik közé tartozik. Egye-
sek közülük közvetett utakon, mások 
nyilvánosan izgatnak. Ez utóbbiak kö-
zött Magyarország vezet. Ezért hasz-
nált föl  a magyar bizottság minden al-
kalmat a kisebbségi kérdés fölvetésére, 
íme például napirenden szerepelt a nem-
zetközi kartelek és trösztök kérdése. 
Az előadó Szterényi József  magyar kép-
viselő volt, ki azelőtt Magyarország 
kereskedelmi minisztériumát vezette. 
Előadásának ehez hasonló részletei 
voltak: «Gazdasági szempontból zárt 
egységet képező, hatalmas területeket 
a legképtelenebb uiódon szakgattak 
szét, hogy bizonyos politikai kreáció-
kat tegyenek helyükbe.* A régi Magyar-
országra való vonatkoztatás igen át-
látszó és amikor Szeterényi báró fi-
gyelmét felhívták  arra, hogy gazda-
sági kérdésekbe politikát visz be, ak-
kor igy felelt:  »Az előadó ugy tűnik 
föl,  mintha szigorúan gazdasági ta-
nulmányában a legkisebb politíkr i 
szempontot vezette volna be, pedig 
amikor megállapította azt a tényt, hogy 
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a békeszerződések Európa határvona-
lait 20.000 kitóméterrel növelték meg, 
akkor nem látott ebben egyebet, mint 
a gazdasági nehézségeknek egyik el 
nem hallgatható tényezőjét.c Továb-
biakban beszámol arról az Adeverul, 
högy Lukács György magyar képvi-
selő a kisebbségi kérdésben két ja-
vaslatot tett, melyben egyrészt egy 
olyan bizottság megszervezését indít-
ványozta, amely a kisebbségek sérel-
meivel foglalkoznék,  másrészt annak 
kimondását kérte, hogy a kisebbsé-
geket magukban foglaló  államok a 
nemzetek szövetségéhez juttatott pana-
szok miatt kisebbségeiket ne üldöz-
hessék. E javaslatot Hanes román 
képviselő a nemzetek szuverén joga-
ira való hivatkozással utasította vissza. 
Az Adeverul cikkét igy fejezi  be: >a 
kisebbségi kérdés fokról-  fokra  nagyobb 
érdeklődést ébreszt a nemzetközi kon-
ferencián  és Romániának jól fel  kell 
erre készülnie.* 

után irt ragyogó operettjét, a LUa test, sárga 
sapkát adja a saiohás, mely egyúttal a társu-
lat kedveac tagjáaak, Földes Bertának Itsz a 
jutalomjátéka. 

Szinház. 
Kedden kezdte meg városunkban 

a Fehér féle  színtársulat rövid szezon-
ját, melynek folyamán  eddig kedden, 
szerdán és pénteken népszerű operet-
tek kerültek szinprada, csütörtökön 
pedig Züahy Lajos érdekes és meg-
rázó hatású hires, háborús drámája: 
A tábornok. 

A szereplők közt a közönség ál-
talában estéről estére szívesen látta 
viszont régi kedvenceit: Medgyesy Ju-
cit, Földes Bertát, Frattát, Ekecset, 
Szabadost, akik a társulatnak most is 
főerősségei.  Az ujabb tagok közül 
Erős Irén ügyesen táncol, Tamai in-
telligens, jellemzően alakitó színész-
nek bizonyult, Kövesinek pedig, aki 
kezdő színész, ugy látszik, a komi-
kumra van ösztönös tehetsége. Egyéb-
ként pedig valamennyien, ujak és régiek, 
nagy igyekezettel, hivatottsággal törek-
szenek megnyerni a közönség érdek> 
lődését. 

Közönség pedig az egyik estén 
több, a másikon kevesebb. Ennek, 

tudjuk, elsősorban a nehéz gazdasági 
helyzet, az anyagi kimerültség a ma-
gyarázata. Viszont az is megfontolaî ó, 
hogy a magyar szinészetQek itt éffen 
e válságos napokban van különösen 
szüksége a támogatásra, nehogy el-
némulni legyen kénytelen, mert akkor 
ki tudja, lesz-e képes még ismét meg-
szólalni ? 

A sziohiii iroda kSzleménye. Ma, sxom* 
baton este Vadoay László és Márkiis Alfréd 
tiügysikerü operettje, A csúnya lány kerül 
szinre, amely egyike az idei szezon legjobb 
slágereinek, — Vasárnap ismét teljesen olcsó 
mozihelyáras előadást rendez a szioház, Köz-
kívánatra a tavalyi évad szenzációs darabja, 
a Szökik az asszony kerül színre 40—30—20 
és 15 leus helyárakkaL — Hétfón.  18-án Bé-
kefl  és Lajlhaynak Szomaházy István regénye 

HÍREK. 
Augusztus 16, 

Iddjóslás. A meteorológiai intézet 
időjóslása a ma délután 1 órakor le-
adott rádiójelentés szerint: Változé-
kony hűvös idő várható északnyugati 
szelekkel és sok helyen esővel. 

Halálozás. Szentkatolnai Fekete 
Sándor  dr. nyug. ezredes- orvos 69 
éves korában, f.  hó II ikén, városunk-
ban hosszas szenvedés után elhunyt. 
Mint ember és mint orvos egyaránt 
közbecsülésben élt, értékes egyéniség 
volt, akinek halála széles körű rész-
vétet keltett. Tekintélyes rokonság 
gyászolja. 

Kováls  József  f.  hó 9-én elhalt 
városunkban, 87 éves korában, rövid 
szenvedés után. A szép kort ért öreg-
urat nagyszámú teKÍntélyes rokonság 
gyászolja. 

Dénes Béla dr., a korán elhalt 
ambiciózus és kedvelt, fiatal  orvos 
sirja fölé  a család szép emléket állít-
tatott. Vasárnap volt ennek felava-
tása, szépszámú közönség jelenlétében, 
mely a megkapó beszédek hatása alatt 
a kegyelet érzéseivel adózott Dénes Béla 
emlékezetének. — A szép ünneppel kap-
csolatban a következő sorok közlésére 
kértek: Mindazon jóbarátainkna!; és 
ismerőseinknek, kik felejthetlen  drága 
fiunk,  Dénes Béla dr. síremlékének 
felavatásán  megjelenni szívesek voltak, 
vagy sírjára virágot helyeztek, fogad-
ják ezúton hálás köszönetünket. Kü-
lön is köszönetünket fejezzük  ki Wie-
der Ábrahám, Kálmán József  dr. és 
Bőhm Jenő dr. uraknak, a megboldo-
gult sírjánál elhangzott magas szár-
nyalású emlékbeszédeikért, melyekben 
szeretett gyermekünk munkásságát és 
tragikus elhunytát méltatni szívesek 
voltak. Dénes Samu és családja. 

A 20 és 5 lejes papírpénzek csak 
szeptember l-ig lesznek forgalomban 
s akkor érvényüket vesztik. Igyekez-
zék mindenki addig rajtuk túladni 
vagy beváltani a pénzügy igazgatóság 
emeletén levő Banca Najionala (Nem-
zeti Bank) hivatalában. 

A zetelaki tüzkárosuitak kéréssel 
fordultak  a prefectushoz  a segélyak-
ció megindítása iránt. A prefectus  a 
legmesszebbmenő támogaiást ígérte 
meg a személyesen is megjelent káro-
sultaknak, kijelentve, hogy saját kez-
deményezéséből is megindította volna 
a gyűjtést, aminek eddig csak az volt 
az akadálya, hogy a hivatalos jelen-
tést és a kárbecslést még nem kapia 
meg a jegyzőről. Ezt nyomban meg 
is sürgette s igy remélhető, hogy a 
gyűjtés gyorsan megindul, ami a segéy-
akció sikerének egyik főfeltétele. 

Enlétüjés a líolláiiM jolteToiril. 
(Egy a patrónusok emlékére rendezett ünne-

pélyen elmondta Biró  Sándor  tanár.) 

1. folyt. 

1850. április 8-án kezdenek ismét 
tanítani; összeszedtek a professzorok 
vagy 40 ifjút  s ugy fogtak  munkához. 
1850. szeptemberében már megnyílt az 
iskola. Ekkor jött a Thun-féle  iskola-
rendelet, amely olyan követelmények-
kel állott elő, amelyeket egyetlen is-
kolánk sem tudott teljesíteni. Ország-
szerte megindult a társadalmi mozga-
lom, hogy az iskolákat megmentsék. 
A mi iskolánk 1854 ben küldi szét a 
felhívást,  kérve a nagyközönség támo-
gatását, hogy a bécsi kormány rendel-
kezéseinek eleget tehessen. És a so-
kat szenvedett, halálosan elgyötört, 
vagyonából kifosztott  magyar közön-
ség megmozdult, akinek csak volt, 
adott s akinek nem volt, az is ígért. 
Székelyudvarhely város gyűjtött 7490 
frtot,  az Udvarhelyi egyházmegye 
21,000 frtot,  Erdővidék 7000 frtot,  Há-
romszék 3064 frtot,  gr. Teleki Miksa 
4000 frtot,  gr. Teleki József  1000 frtot, 
stb. Isten megáldotta a sziveket s az 
iskola megúszta a veszedelmes árvizet. 

Az 1861—62.isk.évben már helyre-
állott a normális állapot. Ettől kezdve 
iskolánk fejlődött,  erősödött belsőleg, 
külsőleg, lelkiekben és anyagiakban. 
Az 1883-iki törvény értelmében meg-
jött végre az állami támogatás ís. Is-

koláink elérték a kor színvonalát. 
1886-ban a Kis Gergely áital emelt régi 
kollégium uj tetőt kap s 1911—12 ben 
fölépül  a szép, modern uj kollégium. 

Mivel ezt az estét tulajdonképpen 
a kollégium alapitóinak kívántuk szen-
telni, hadd emlékezzünk meg röviden 
azokról, akik részint az iskola tovább-
fejlesztése,  részint a tanulók segélye-
zése érdekében nagyobb adományokat 
adtak, illetve alapítványokat tettek. 
Ilyenek voltak: 

1. Kis József,  Kis Gergely pro-
fesszor  fia,  született 1773-ban, meg-
halt 1830-ban, mint Alsófehérvármegye 
alispánja. Már minţ első elemista az 
udvarhelyi toronygomb aranyozására 
80 dénárt adott. Végrendeletíleg ha-
gyott a kollégiumnak 80,000 mpfrtot, 
50 tanuló kapott ebből minden évben 
25 frt  ösztöndijat. A hálás ifjúság  em-
léket állított részére a kollégium kert-
jében. Arcképét megfestette  Barabás 
Miklós festőművész. 

2. Dálnoki Gál Mihály, dálnoki 
eredetű, földbirtokos  volt Kisludason, 
Alsófehérmegyében;  meghalt 1835 ben, 
végrendeletíleg hagyott 40,000 frtot  az-
zal a rendelkezéssel, hogy növeltessék 
addig, amíg 60,000 frt  lesz és akkor 
tanári fizetésekre  fordítsák. 

3. Gr. Teleki Domokos 1852 ben 
ezt az alapítványt 15,000 frttal  kiegé-
szítette 60,000 frtra,  igy lett belőle 
Gál—Teleki alapítvány, amelyből ren-
dezték a tanárok fizetését  még ebben 
az évben. Egy tanári fizetés  volt 400 
frt,  40 frt  fapénz,  60 kis véka buza, 
64 kis véka elegybuza. (Folytatjuk.) 

Az unitárius templomban az isten-
tiszteletet f.  hó 17-én délelőtt Zoltán 
Sándor homoródszentmártoni lelkész 
végzi. 

A legnagyobb aggodalommal és 
emberi részvéttel kell tekinteni minden 
jóérzésű embernek iparosságunk, mond-
hatni, élet-halálküzdelmét az általános 
gazdasági nyomorúsággal és a már 
roskadoztató adóterhekkel, amelyek el-
len most, kedden akarja tiltakozó sza-
vát még egyszer nyomatékosan fel-
emelni. A tiltakozás indokolt voltára a 
forgalmi  adó most folyó  kivetése is 
napról-napra ujabb megdöbbentő pél-
dákat szolgáltat, amennyiben ismétel-
ten hallunk esetekről, amikor egyesek 
adóját nemhogy csökkentették volna, 
hanem a mult évinek három-négysze-
res összegére emelték fel. 

Egy kis szemfényvesztés. Réti, 
nehogy egy hétig is kiiogyjon az ön-
dicséretböJ, most azzal kérkedik, hogy 
a napidíjak alapjából az ő bölcs 
•uralmat alatt kevesebb használódott 
fel,  mint a magyar tanács idején. El-
hallgatja azonban, hogy amikor a ma-
gyar tanácsosok vettek volt át a vá-
ros ügyeit, ott a legnagyobb rendet-
lenségek, mulasztások, sőt visszaélések 
voltak, amiknek tisztázása és rendbe-
hozatala várt rájuk. A rendcsinálás 
munkájához rendkívüli munkára : túl-
órázásokra volt szükség s ezek díja-
zása akkor, természetesen, jobban 
igénybe vette az erre rendeltetett napi-
díj alapot. Réti már kész rendet talált 
s igy természetes, hogy azután nem 
volt szükség annyi napidíj-kiadásra. 
Ugyanaz a tisztviselői kar dolgozott 
akkor is, amelyik jelenleg s jellemzi 
Rétit, hogy jelenlegi kisebb munkatár-
sait meg nem érdebielt napidijak fel-
vételével rágalmazza meg, csak azért 
— hogy magát dicsérhesse. 

>lsten hozott 1< Ezzel a meleg-
hangú felírással  volt ellátva az a dísz-
kapu, amellyel egy magyar falu  fo-
gadta Bocu Sevér tartományi igazga-
tót kőrösvidéki körútja alkalmával. A 
román lapoknak azonban nem tetszik 
a magyar szó, még akkor sem, ha ez 
az őszinte magyar vendégszeretetnek 
s tiszteletnek ad kifejezést  s ezért ~ 
különösen az Ordinea — támadják a 
lüs magyar fatut,  anaoly igy meg 
merte sérteni az állam nyelvét. Igy 
szolgálja az elvakult román sajtó a 
megértést. Maholnap még imádkozni 
sem szabad magyarul. 

Augusztus 3Mfil szeptember hó 
6 ig 50Vo OS kedvezménnyel utazhat-
nak haza Kolozsvárról, mindazok, akik 
az augusztus hó 31, szeptember hó 
1—4 napjain az Erdélyrészi Méhész 
Egyesület által Kolozsváron rende • 
zendő méhészeti, kertészeti és házi-
ipari kiállítást megtekintik, mert a ki-
állítást látogatók részére a C. F. R. 
50®/« OS kedvezményt engedélyezett a 
visszautazáshoz. E kedvezmény csakis 
az esetben vehető igénybe, ha aug. hó 
29-től szeptember 4-ig terjedő időben 
történik a Kolozsvárra utazás, ennek 
igazolására a jegyet megőrzi az utas 
^ a kiállítás jegypénztáránál igazol-
tatja a kiállítás megtekintését. A kiál-
lílás iránt érdeklődőknek ac Erdély-
részi Méhész Egyesület (Cluj—Kolozs-
vár Str. Andrei Mureşan-Attila-u. 10.) 
készséggel nyújt díjtalanul felvilágo-
sítást. 

Egy község terhei. A felsőráko 
siak nemrég építették fel  I millió két-
százezer lej költséggel a községházát 
s ezenkívül még jegyzői lakot ís kell 
épiteniök, mert a mostani omlik össze. 
Ujabban sürgetést kaptak az állami 
óvoda felépítésére  is. Igy összesen', 
csupán az építkezéseknél, több mint 
2 millió lej teherrel kell megbirkóz-
niuk. Minthogy pedig erre a mai. ke-
serves gazdasági viszonyok között 
képtelenek, kéréssel fordultak  a felet-
tes hatósághoz az építkezések elha-
lasztása érdekében, amelyeknek fede-
zetéről különben költségvetésileg sem 
tudtak gondoskodni. Hasonló esetek-
ben indokolt lenne az államsegély. 

Már a posfantalvány  zem kjazpénz. A 
szatmári postahivatalnak nem volt elég pénz-
készlete, amiből a tisztviselók fizetését  kiadhatta 
volna. A bajon ugy segitett, hogy a postautal-
ványokat 8 — 10 napi késedelemmel fizette  ki 
z az igy visszatartott pénteket fordította  a 
tisztviselők fizetésére,  tílképzelhető, mennyi baj 
és kellemetlenség származott abból, hogy aki 
pénzt várt a postán, nem tudott ahoz hozzájutni. 

xA Szent Imre-utca 17 sz. alatti 
ház eladó. 

X Akik parceila-vásárlásra jelent-
keztek Szabady Tivadarnál, 23-ikán 
(szombat) keressék fel  őt a lakásán. 
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SpörTAíUdMrhelyi Muakágf^ 
edző Egylet^SBiW fcWeM^jggg' 
dégül látja'̂ ^arosvásárhelyi Mvnat 
zsidóegyesület kitűnő képességű foot-
ballcsapatát. Az M. T. E. kéri a nagy-
érdemű közönség szíves támogatását, 
annál is inkább, mivel egy szép mér-
kőzés van kilátásban. 

Egy derék polgártársunkat, Had-
nagy Sándort is ki akarja pellengérezni 
Réti, annyit írva csak róla lapjában, 
hogy a városi interimár bizottság rá-
galmazásért  feljelentette,  de elhall-
gatva a tényállást, hogy igy minden-
féle  feltevésre  adjon alkalmat. Az eset 
pedig a következő. A primaria, vagy 
a rendőrség, megtiltotta a csordának 
reggeli 6 óra előtt való kihajtását és 
a pásztornak a kürtölést. Ez az intéz-
kedés hátrányos a gazdákra, mert, 
nem tudván, hogy mikor jön a pász-
tor, sok időt kell elvesztegetniök a 
marhák mellett való ácsor̂ ássa!. Had-
nagy Sándor egy ilyen alkalommal, a 
szintén panaszkodó más gazdák előtt 
igy fakadt  ki: »A városi tanács is ki 
tudja vetni a legelői taxákat, de azon-
túl nem törődik a gazdák érdekeível.c 
Ezt a borzaddlmas nagy sértést a je-
lenvolt Lengyel István »jelentette< fő-
nőkének. Rétinek, s igy született meg 
a nagy rágalmazási per. Gazdák! Ne 
fejedjétek  el ezután Rétit mindennapi 
imátokba foglalni! 

Az Erdély! és Bánsági Munkások 
Rokkantsegéiyzö és Nyugdijegyletének 
temesvári központja a segélycsökken-
tésre vonatkozó ismeretes alapszabály-
módosítás ügyében egyebek közt, 
a következőket közölte a fiókpénz-
tárak vezetőségeivel: »Előre tud-
juk, hogy a rokkantak nagy elé-
gedetlenséggel fogják  tudomásul venni 
a küldöttgyűlés által eddigi se-
gélyeiknek százalékos alapon való 
megállapítását, de sajnos, az egylet 
létének biztosítása és felvirágoztatása 
más módon a mathematikus megálla-
pítása szerint, lehetetlen volt. És hogy 
a mathematikus nem tévedett, ezt mi 
sem bizonyítja jobban, mint az, hogy 
a munkaügyi minisztérium jóváhagyó 
leiratában is kiemelte, hogy éppen 
ideje, hogy a vezetőség felriadt  és ko-
moly intézkedésekhez folyamodott, 
hogy a megmaradt vagyont megmentse 
és konszolidálja, mert csakis ilyen 
módon lehet a már meglevő bajt or-
vosolni ... Ezért arra kérjük a tisztelt 
vezetőséget, hogy az esetleges elége-
detlenkedőknek hozzák tudomására a 
fenti  véleményt és azonkívül győzzék 
meg őket arról, hogy oly csekély be-
fizetés  ellenében egyetlen egyesület 
sem tudott volna ilyen nagy segélye-
ket nyújtani.€ — Egyébként a helybeli 
fíókpénztár  vezetősége ez ügyben a 
temesvári központtal további levelezést 
folytat,  kifejtvén,  hogy a tagok a se-
gélycsökkentés miatt elégedetlenek s be-
fizetéseik  teljes visszafizetését  kívánják. 
A további fejleményeket  ismertetni 
fogjuk. 

A bankoknak megengedték, hogy 
a julius 1—augusztus 1. és december 
15. és január 20-ika közötti időben 
tisztviselőikkel napi 2 órával meghosz-
szabbitott munkaidővel dolgozzanak, 
azonban ebben az esetben az ezen 
órára eső fizetés  50®/o os felemeléssel 
fizetendő. 

Az istenitélet és a szolgabíró ha-
nyagsága több milliós kárt okozott 
Háromszéken a kézdi járási gazdák-
nak. Rettenetes vihar vonult végig 
12 ikén azon a vidéken, mely nemcsak 
a határon levő, learatott gabonát szórta 
szét, hanem a csűröket is szétrombolta 
s a behordott gabonát ugy szétseperte, 
hogy annak összeszedése és kicséplése 
lehetetlenné vált. A cséplést heteken át 
késleltette az, hogy nem engedik meg 
a cséplést addig, amig minden egyes 
gazda engedélyt nem szerez erre a 
szolgabiróságtól, a szolgabiróság pedig 
nem sietett az engedélyek kiadásával 
s igy a vihar csépelte ki több székely 
falu  idei termését. 

X Mozihireka Köztudomásu, hogy a 
Concordia hozta ki a hangos filmgyártás  egyik 
leggyönyörűbb alkotását, »A Noé bárkáját<, 
amelyet a legdiadalmasabb sikerrel játszottak 
az egész világon. B filmet  Kertész Mihály ren-
dezte, a legzseniálisabb magyar rendez6 Foss. 
Dolores Costeilo. A legkáprázatosabb, legpaza-
rabb filmremek,  a modern technika legnagyobb 
vívmánya. Megdöbbentő e filmnek  minden jel^ 
nste, az özönviz mindent elpusztító és mindent 
elsöprő moraja, a végtelen te ger zúgása, a 
pusztuló emberek jajgatása, villámok csattogása 
éi döreje. A helyáiak nem lesznek felemelve, 
hogy a szenzációs hangos filmet  mindenki 
megnézhesse. Helyárak 30-25-13 leu. — 
Jön A doni kozáíok dala, szenzációs orosz 
hangos film. 
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Hirsch Rudolf  divatuzletében 

Hamis pénzt próbált a tavasszal 
forgalomba  hozni Fekete György bras-
•sói sofíör  Ágoston Ferenc karácsonfalvi 
lakos segítségével, amiért most a hely-
beli törvényszék Feketét 4 havi fog-
áiázra és 1000 leu pünzbüntetésre, 
társát pedig I havi fogházra  és 250 
leu pénzbüntetésre ítélte. Az esetet 
annak idején ismertettük. 

Neki szabad. (Beküldött levél.) A 
nagy purifikátor  ínterímár elnök, amíg 
csak kívülről szemlélte a város Ügyeit, 
de már szövögette a terveket, hogy 
miképp lehetne a vezetést ideig óráig 
megkaparintva, az azzal járó jövedel-
met felvenni,  unos untalan kedves cse-
megeként tálalta fel  olvasóinak, hogy 
a városi gazdálkodás minő rossz s a 
parádés lovak csak egyes urak pasz-
sziózására vannak beállítva. Nos, ez a 
nagy erkölcsbiró ma, mikor ő rendel-
kezik, nap-nap után saját és bensőbb 
pártbarátai számára foglalja  le a város 
fogatát.  Pedig az adót fizető  polgárság 
érdekeinek jobban megfelelne,  ha azok 
-a lovak az Őszi esőzésekkel járhatat-
lanná válandó utakra hordanák a ka-
vicsot, minthogy az elnök ur kocsi-
<<ázzon velük. A városi kaszálók sarju-
termése a nagy szárazság miatt ma-
holnap a lábán válik semmivé, de arra 
jut gond és városi munkaerő, hogy 
egyes kebelbarátok előtt a burján és 
giz gaz eltakaritassék, mert ezek az 
urak is jobban szeretik, ha helyettük 
a város napszámosai végzik el a ta-
karítást. 

Figyelem  ! 
Tiszlőlettűl  felhívjuk  a ctipISgép-  ét 

gépiulaidon9$ok  figyelmét,  hogy  a leg-
tSkéMeteéi  éa iegeiebb  klríMO 

gépsaij'crouponokatf  varró-
saijakai  (chromos,  timsós) 
legiviányoeabban  beszerezhetik  az  odot^ 
hetui  iórgyár  MrOzletében.  Oéorheiu,  But. 
Reg.  Ferdinánd  2 (rott  foasuth-utca. 

Fhrián'ház). 
Vidéki  megrendelések  méret  azerint  éa 
a megrendelés  beérkezésének  napián 

expediáltatnak. 
Olcsó,  versenyen  kirűli  árak, 

Saját  érdekében  tegyen  pribakisérletet/ 

Az Erdélyi Fiatalok pályázata a 
falu tanulmányozására. Az Erdélyi 
Fiatalok magyar főiskolás  lap pályá-
zatot tüz ki a következő kérdéscso-
portok feldolgozására:  I. Az erdélyi 
magyar falu  gazdasági helyzete. II. Az 
egymástól elszakadt intelligencia és nép. 
III. Népünk mai viszonya ősi népmű-
vészeteihez, IV. Vegyes etnikai terüle 
teken az együttélő népek viszonya és 
kölcsönhatásai. V. Egy falu  teljes szo-
ciográfiája.  Minden egyes kérdés ki-
dolgozásának önálló kutatás segítségé-
vel kell történnie, gondos gyűjtőmunka 
alapján. Az I—V. pontokban jelzett 
általános tárgykörön belül egy kisebb 
részletkérdés alapos kidolgozását is 
célul tűzheti ki a pályázó. Pl. az I. 
pontnál a falu  gazdasági erőforrásai 
(földbírtok,  erdő, községi bírtok stb.), 
a nép munkalehetőségei, anyagi hely-
zete vizsgálata mellett rámutatni a ki-
használatlan anyagi lehetőségekre és 
válságból kivezető módokra. A II. cso-
portnál vizsgálandó a nép és az u. n. 
intelligencia viszonya a falvakban,  a 
város és a falu  közötti ellentét kiha-
tásai, az uj magyar intelligencia sze-
repe e kérdések megoldásánál. III. 
Miért őrzi és miért nem őrzi meg a 
nép Ősi zenéjét, táncait, költészetét, 
építészetét, há̂ iiparát, játékait stb. ? A 
háziipar, mint jövedelmi forrás.  A nép-
művészet megmaradásának és fejlődé-
sének jelentősége a faj  számára stb. 
Pályázhat minden romániai magyar fő-
iskolás hallgató. Az egyes pályamüvek 
minimális terjedelme 20 írott ivoldal. 
A pályázó neve zárt, jeligés levélben 
melléklendő. Beküldési határidő : 1930. 
okt, l. Pályamüvek az Erdélyi Fiata-
lok kiadóhivatalába küldendő. (Cluj— 
Kolozsvár, Calea Victoriei 32. sz.) Az 
eredményt szakértő zsűri döntése alap-

ján az Erdélyi Fiatalok novemberi 
száma közli. Pályadijak valamennyi 
pályatételnél külön külön 1000 leu I. 
dij, 500 leu II. dij, összesen 7500 leu. 

Az E. G. E. falufejlesztési  tanfo-
lyama Kolozsváron. Az Erdélyi Gaz-
dasági Egylet igazgatóválasztmánya 
elhatározta, hogy Erdély magyarlakta 
vidékeinek központjaiban falufejlesztésí 
tanfolyamokat  rendez. A zilahi és sepsi-
szentgyörgyi tanfolyamok  után szep-
tember hó 1—4. napjain Kolozsváron 
rendez falufejlesztési  tanfolyamot  az 
Erdélyrészi Méhész Egyesület jubiláris 
méhészeti, háziipari és képzőművészeti 
kiállításával kapcsolatosan. E tanfolyam 
célja a falusi  földmívelő  nép számára 
kivinni a kulturát, fejleszteni  a gazda-
sági szakismereteket, a falut.  A tanfo-
lyam tárgyai között azok a kérdések 
szerepelnek, amelyeknek ismerete a fa-
lusi földmívelő  nép vezetéséhez nélkü-
lözhetetlen. Ezek a tanfolyamok  elsŐ 
sorban is a falu  vezetésére hivatottak 
számára rendeztetnek : gazdáknak, pa-
poknak, tanítóknak, de részt vehetnek 
az előadásokon nők is és bárki, aki a 
falu  sorsa iránt szeretettel viseltetik és 
érdeklődik. A tánfolj'am  ingyenes. A 
tanfolyam  résztvevőinek szükség sze-
rint való elszállásolásáról a lehetőség 
határáig gondoskodik az EGE. A tan-
folyamra  való jelentkezés helye az Er-
délyi Gazdasági Egylet titkári hivatala, 
Kolozsvár, Attila-u. 10. Az előadások 
szeptember hó 1—4. napjain d. e. 
9—12 ig és d. u. 3—6 íg fognak  meg-
tartatni. 

ErdélyJ Turista. Románia legel-
terjedtebb és legterjedelmesebb képes 
t̂urista folyóiratának  legújabb száma 
most jelent meg. A lap ezúttal is gaz-
dag anyagából kiemeljük Halász Gyula 
vezércikkét az ifjú  erdélyi turistaság-
ról, Székely Géza cikkét a Székely-
föld  heverő kincseiről, a torjai Büdös-
barlangról, a Bálvány OS várról, a Szent 
Anna-tóról, továbbá Zubor István, 
Bányai János, Fischer Gyula dr. orvos, 
Singhofftír  Géza, Jász Géza, a Magyar 
Turista Egylet-alelnöke érdekes és leU. 
kes írásait. A nagykőhavasi turistaszál-
lóról szóló részletes ismertetés, az Er-
délyi Turista-Szövetséget propagáló 
hozzászólások, a Magyar Turista Egye-
sület erdélyi körútjáról szóló beszámoló, 
továbbá gazdag egyesületi, irodalom-
és vegyes-rovat zárja a szép kiállítású, 
terjedelmes folyóiratot,  mely rövid fenn-
állása óta is jelentékeny mértékben te 
relte a belföld  és külföld  érdeklődését 
Erdélyre. Az évnegyedes folyóirat  elő-
fizetési  ára egy évre 80 lej. Előfizetni 
lehet Brassó—Braşov, Szent János-utca 
7. szám alatt. Példányonkénti ár 20 lej. 

Ingyenes méhészeti tanfolyam 
Kolozsváron. Az Erdélyi Méhész Egye-
sület Kolozsváron augusztus hó 25— 
szeptember hó 4 íg ingyenes méhé-
szeti tanfolyamot  rendez az egyesület 
titkári hivatalának helyiségében és 
házsongárdi méhészeti telepén. Beira-
tási dij fejenként  100 leu, mely össze-
get a szegénysorsu hallgatók számára 
az elnökség elengedheti. Jelentkezni 
lehet augusztus hó 20-ig az Erdély-
részi Méhész-Egyesület titkári, hivata-
lánál Cluj—Kolozsvárt, Sir. A. Mure-
şînu—Attila-utca 10. szám. — A tan-
folyam  csak az esetben fog  megtar-
tatni, ha legalább 20 hallgató jelent-
kezik. 

Két súlyos baleset is történt teg-
nap városunkban, ami elszomorító pél-
dája a footballozás  közben elég gyak-
ran mutatkozó eldurvulásoknak. A 
Hargita és az UMTE csapatának tag-
jai tartottak a pályán tréninget, miköz-
ben Binder Juliuşnak és Vacariunak a 
lába eltörött. Értesüléseink szerint, 
mind a két lábtörés Olteanu rúgásá-
nak a következménye. 

Tisztelettel értesítem a nagy-
érdemű közönséget, hogy 

angasztas 1-tól áthelyeztem Szent 
Imre-utca 21 szám alá. 

Szíves pártfogást  kérve to-
vábbra is, tisztelettel: 

I >o l T Í g K e r e s z t é l y n é 
adi Bzabő. 

Beiratkozás a sepsiszentgyörgyi 
Ref.  Székely Mlkó-koliégiumba. A Szé-
kely Mikó kollégium az 1930—31-ik is-
kolai évben hét osztályú főgimnáziu-
mot és három osztályú leánygimnáziu-
mot s mindkét iskola vidéki tanulói 
részére teljesen elkülönített konviktust 
és internátust tart íenn. Ugy a főgim-
názium, mint a leánygimnázium a köz-
oktatásügyi minisztérium által végle-
gesen elismert nyilvánossági joggal 
működik. A beiratkozás augusztus 
25-31 én d. e. 9—12 óráig a kolló-
gium, illetve a leánygimnázium igaz-
gatói irodájában történik, azonban a) 
azok részére, akik szeptember 1—5 én 
sikeres javító-, illetve kiegészítő vizs-
gát tesznek, szeptember hó 5 én, b) 
azok részére, akik szeptember 7—12-ike 
között IV. vagy V. oszt. felvételi  vizs-
gát tesznek, szeptember 13 án. Az 
igazgatóság az augusztus 25—31-íg 
terjedő rendes határidő pontos betar-
tására különösen felhívja  az érdekelt 
szülők és tanulók figyelmét.  Akiknél a 
beiratkozásnak pénzügyi akadályai van-
nak, azok az intéz, igazgatóságtól a di-
jak befizetésére  szeptember hó I5-ig 
haladékot kaphatnak. A beiratkozásnál 
az ujonjött növendékek kötelesek sze-
mélyesen megjelenni. Az iskolai dij a 
főgimnáziumban  és a leánygimnázium-
ban egységesen évi 4280 leu. Ebből 
minden tanulóra kötelező dij 330 leu, 
a tandíj 900 leu és a fenntartási  díj 
3050 leu. Bennlakási dij mindkét is-
kola növendékeinek egységesen évi 
2700 leu és 60 leu fürdődij.  Tápinté-
zeti dij évi 7500 leu. Ez a díj részben 
vagy egészben, a szükséglethez mér-
ten, a piaci napi árakon számított fei*-
ményekben is (tűzifa,  buza, árpa, ku-
korica, burgonya, paszuly, borsó, lencse, 
zöldség, paradicsom, sajt, szilva) fizet-
hető. Uj tanulók általában csak a má-
sodik évharmadtól kezdődőleg kaphat-
nak bármiféle  díjkedvezményt. Iskolai, 
ínternátusi és tápintézeti kedvezmények 
egy folyamodványban  kérendők legké-
sőbb szeptember hó 15 ig, illetve de-
cember hó 1-éig és március hó l-ig. 
A tudnivalókról különben az igazgató-
ság készséggel ad részletesebb felvilá-
gosítást s érdeklődők az intézet tájé-
koztatóját  nálunk ís megtekinthetik. 

KÖZGAZDASÁG. 
A lótetu ellen való védekezés.* 

A lótetü (áska) a veteményes ker-
tek réme, a kertészetteil foglalkozók 
legnagyobb ellensége. Érdekes, hogy 
tulajdonképpen nem ís növényevő állat, 
de, mert igen sok alagutat vág a föld-
ben, ahol eljár, az útjában eső kerti-
vetemények és más növények gyöke-
reinek elrágása által érzékeny károkat 
okoz. A kár azért nagyon feltűnő, 
mert a kertészet a soros, a sorjában 
való' növénytenyésztést Űzi, a lótetÜ 
pedig a károkat szintén eme sorokon 
végighaladva okozza. 

Természetesen, az ellene való 
védekezés csak ugy lesz eredményes, 
ha mindenki, minden kertész, minden 
háziasszony a saját birtokán azt al-
kalmazza. A munka könnyű. Nem kell 
nagyon keresgélni a lótetüt, mert 
mindegyre a kapa elé keríil. Má-
jus hó végén, junius hó elején 
teljesen ki van fejlődve.  Peterakás után 
még él az anyarovar s még ugy két 
hétig el ellátogat kicsinyeihez és kö-
zülük egy párat szépen felfal;  később 
elpusztul. A petéket 10—15 cm. mélyen 
vájt, tyúktojás nagyságú üregberakja, a-
melynek belsejét kisimítja, benyálkázza, 
minek következtében az megkeménye-
dik. A ki fogott  kapát«ü kezében, első- és 
második kapáláskor láthatott ilyen ke-
mény galacsinokat, amelyeket, ha szét-
rombolt, azokban 200—250 drb petét, 
vagy már kikelt apró lótetüt talált. 
Ezek a kis állatok ötszöri vedlés 
után teljesen ki vannak fejlődve. 

A lótetü a lazatalaju, homokos, me-

* A kártékony lötctü vesxedolraes elsta-
porodása teszi indokolttá, hogy ezt as avatott 
kézből való, szakszetü kis cikket kösöljük. 

leg, napsütéses helyeket szereti. Irtása a 
következőképpen történik: A galaca-
nokban lévő petéket, apró álcákat ott 
helyben a kapával e! kell pusztitaní. 
Tartózkodási helye hol itt, hol ott, min-
degyre szembeötlik a kapával dolgozó 
embernek. Ha mélyebbre furt  a földbe, 
két, három erős kapavágással köny-
nyen felfedezhető.  Kertekben a kifej-
lődött lótetüt trágyával telt gödrökbe 
lehet csalni, mert annak a mellében 
szeret telelni. Tavasszal pedig, amint 
a munkálatok megindulnak, ahol sok 
vízszintes járatot (lyukat) veszünk 
észre, ott van az ő utja. Itt vízzel fé-
lig telt fazekakat,  vagy virágcserepe-
ket ásunk a földbe,  oly módon, hogy 
azok száda közvetlenül a járat alatt 
legyen. Az éjjel járkáló rovar belehull 
az edénybe és ott elpusztul, vagy reg-
gel elpusztítjuk. Petroleumot is lehet 
önteni a járatokba ásott gödröcskékbe. 
Csak azokat be kell tömni, hogy a 
petróleum erős szagja átjárja a földet. 
Ettől is elpusztulnak. 

A vakondokot, cickányt kímélni 
kell, mert ezek éppen ugy, mint a 
csimasznak, nagy ellenségei a lótetü-
nek is. 

Paál Jioos. 

Piaci árak. A buza: 90—105, 
rozs: 70—75, árpa: 65—70, zab: 
42—48, tengeri: 75—80, burgonya : 
28—32 leu vékánként. V—6. 

Eladötut̂ Jdonos: a Ednyvayomda EL-r 
Odorbela—Székelyadvarhely. 

Hirdetmény. 
A Cobăteşti (kobátfalvai)  Han-

gya fogyasztási  szövetkezet igazgató-
sága f.  évi szeptember  1 ével  leendő 
belépésre boltkezelői állást hirdet. Dí-
jazás : a forgalom  5̂/o a, monopol után 
1%, évi 2 Öl tűzi-fa.  50 lit. petróleum 
és lakás. Forgalom évi 700.000 leutól 
felfelé. 

Biztosíték 80.000 leu ingatlan-be-
kebelezés, esetleg váltó és 50.000 leu 
készpénzbefizetés  a belépéskor. A fo-
lyamodványok a szöv. igazgatóság 
címére küldendők. 

Cobăteşti, jud. Odorheiu. 
Cooperativa de Consum şl 

V̂ alorízare din Cobăteşti şi jur. 

A gyógyfürdőmben 
mmdeakl gyógykezelhet! msgát, 
mert a jegyek ktit  a nyári szozoara 

JeBzállitottam: 
I. osztály 40 lea, 

n. „ 30 „ 
A fíirdÖ,  a tisztogatásra szánt csQ-

törtöki oapot kivéve, állaadiao nyitva 
vao, ugysziotéa OoDepnapokoa ia. 

Fernengel Gyula. 
Etadó az Eotvos utca II izáa 

alatti, volt SteiobarK-féle  ház. Folvilá-
gositáot dr. Böbm Jenó ad. 

Eladó ház Cristuron. 
Egy 4 szobád lakás, gazdasági épl-
letekkel, s ngyanott egy anté-javit^ 
mUhely i8 Str. Pr. Carol 27 siáa 

alatt eladó. 

No. 472—1930. 

Hirdetmény-
Â Székely Közélet 33 számá-

ban közölt Văleni községi korcsoBa 
kiadása 1930 szept. 5-Ón d. a. 
3 órára halasztatott. 

Văleni, 1930 aug. 8. 
Primari». 

T e t ö m a g ^ n a k 
K o n o p i - f é i e  u e m e s l t e t t 
buza k a p h a t ó S i m ó JIKft* 
t y á sná l tSK.-ndTarhelyt i 

B e t h l e n - u t e a 3 1 szám* 

olcsóbban vásárolhat 
Egyenkötényre valő glottot, fehérnemű  vásznat, kabát- öltfinyszö-
Vatakat, harisnyákat, zsebkendőket, kötött kabátokat és paplanokat 

Szülők figyelmébe! 
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Megérkeztek! Olcsón kaphatók! "l-'lV.'/.SJrH'lÍ̂ '' gummi-esőkabátok. 
TRENCH COATOKI Kész férfi-,  fiu-,  gyermekruhák, kabátok, nadrágok, rőfös,  rövid- és kÖtÖtt áruk, ponyva-

vásznak, sepsiszentgyörgyi ruha-szőttesek a legolcsóbban LÖBL-nél (volt Bethlen-utca). 
Szónyeg-maradékob feitUnő olcsón, ivétte ruha-selymek nap- és esőernyők nagy választékban» 

^ r \ ü l " ^ ^ ̂  27 68, kifogás-
JT W I a J-^ talan és [elen-

i i Is üzemben, sürgősen ELADÓ 
kedvező föltételek  mellett is Strada 

Horla 6 sz. alatt. = = 

B n t o r o k . 
Saját k^8eítinéo}fl  t̂ ügjfa  politnros 
hálószoba jatányos áron kapható. 
Ufgtekintlietfi:  Bogáthy Lajos épttlet-
éa bntorasxtalcs, Odorheia Reg. Carol 

115 gsám. 

Corpal Portáreilur Tribuaalalui 
Odorbciu. 

No. 3333-1930 port 

Publicaţiune de licitaţie. 
Sabsemoatul portărel prin eceRHta 

publică, ră ÎD baza dfciziuoii  Nr. 
7640-1928 şi No. G.II. 426-1930. a 
judecătoriei de ocol din Odorheiu ia 
favorul  reclaiDBDtu!ui Kricsa Ánrei 
repr. prin avocatul Dr. L. Vass pentru 
încasarea creanţei de 4000 Lei şi acce-
sorii Be fixează  termen de licitaţie pe 
pe 27  August  1930  ora  12 a. a. in 
ftt«  locului in Odorheiu Str. Princip. 
Eileaveta No. 12 ucde se vor vinde 
prin licita ţiune publică judiciară, vaso 
zonaoţuite îo valoarea de 5000 Lei. 
IB caz de nevoie şi sub p:etal de 
estimare. 

Pretenziunea care e de incaeat tace 
4000 Lei capital, dobânda cu 12<'/o 
socotind din 30 Sept. 1930, iar spesele 
pâoă acum stabilite de 1600 Lei. 

Itttructt mobilele cari ajung la 
licitaţie ar fi  fost  sechestrate şi de alţii 
şi aceştia şi ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire licitaţie prezentă este ordo 
oată şi ia favorul  acestora în senzul 
îegii LX 1881 § 192. 

Odorheiu, la 2 August 1930. 
Ixsáfe  portărel. 

Corpul Portăreilor Tribunalului din 
Odorheiu. 

Nr. 982—1930. 

Corpul Portăreilor Tribunalului 
Odorheiu. 

Nr. 2151-1930. 

PuWicajiniie de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin aceasta 

publică, că îo baza deciziuaii Nr. 
3862—1929 şi No. G. II. 1260-1930 
a Judecătoriei de ocol din Odorheiu îa 
favorul  reclamantului Cooperativa „Han-
gya" repr. prin advocatul Dr. Nagy 
L̂ j>)9 pentru incaasarea creat de 
1760 Lei şi accesorii se fixează  termen 
de licitaţie pa 21 August  1930  ora  16 
p. m. la faţa  locului fn  comuna Satul-
Mare unde se vor vinde prin licitaţiuDe 
publică judiciară 1 Cirde cii 1 cai 
alb la păr de 12 aai !Q valoare do 
5000 Lei. In caz de nevoie şi sub pre-
ţul de estimare. 

Pretenziunea care e do Incassat face 
1760 Lei capital, dobânzile cu 10% 
flocotind  din 24 August 1929, iar spesele 
pâtă de Lei 1085. 

întrucât mobilele cari ajung la 
licitaţie ar fi  fost  exf̂ cvate  şi de a)ţti 
şi aceştia şi ar fi  câuigat dreptul de 
acoperire licitaţia prezentă este ordo-
nată şi îa favorul  rcestora îa seozul 
art. LX. 1881 § 192. 

Odorheiu, la 29 Julie 1930. 
Iisftk  portărel. 

Értesítés. 
Értesítem as igen tíistelt hel;be)i és vi-

aéki kexöDtéget, bogy « g y |ö magavlitt» 
l«IQ fiat  taoulóosk felvessek. 

Yállaíom a lekatOB ssakmihoi tartozó uj 
és javitisi maokákat. 

Kpreskedelmi rainiisteri engedély eJapjáa 
v&l]*lom mináenféie  fajtiju 

Ha elegáns és szép c Í p Ö t akai' vásárolni, ugy c 

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. 

Olcsó kirándulás. 
Folyó hó 25-én az autóm megy 

Kolozsvárra, még néhány személy-
nek és kevés árunak oda és visz-
szaszállitását olcsón vállalom. 

Érdeklfídni  lehel: 

S z é k e K n t r ú n 
szíjgyártónál Bethlen-a. 49. 

Corpul Portăreilor Tribaaalulni din 
Odorheiu. 

No. 2069-1930. 

Eladó ház és föld 
Secuenlben. 

Ujisékely kStepín m fSntOD,  46 az. alatti 
b«ltelek, modem aj kőházzal stb. (volt 
jegyzői lakás), valamint 6 - 8 hold kituoő 
szántófold,  kedvező fizetési  feltételekkel 
f.  évi Hog. 3Mg szabadkézből, axnap dél-
után 3 órakor pedig önkéntes árverésen 
eladó. — Feltételek a jegyzői irodában 
és a tulajdonosnál (ozv. P. Buzogány Jó-

zsefné)  megtekinthetők. 

mérlegek és sulyok putiicaţiime de licitaţie. 
jaTÍtáa&t. 

Kérem becses pirtfogésakat. 
EWilő tiszteietteU 

O y a r m a t h y S á n d o r 
lakatos-m. — Ma1om-Q. 9 iz. 
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Corpul Portăreilor Tribunalului dia 
Odorheiu. 

No. 1452—1930. 

Publicaţiune de licitaţie. PublicaţiunO de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin aceasta 

publică in baza D<cÍJaDii Nr. 6326 
şi No. G. II. 7115—1929. a judecă 
coriei de ocol din Odorheiu îa favo-
rul reclamaotului Szebeny Antal repr. 
prin avocatul Dr. Lukácsffy  Elek 
pentru incassarca cearţ-̂ ide 16920 lei 
şi ace. 80 fixeaîă  termen de licitfţie 
pe 19 Aug.  1930  ora  10 a. « . la faţi 
jocului îi Odorheiu Str. Vasile Ale-
xaodru No. 2, unde se vor vinda.prin 
licitaţlone publică judiciară oaaşina de 
cusut, „Weriheio", ceas de pensulă, 
pac pe iDCbis iu valoarea de 3600 lei. 
in cas de nevoie şi &ub preţul de eatir 
mare. 

PretenziuQea care este de incassat 
face  16920 Lei, capital, dobânzile cu 
leg. o/j socotind din 8 V. 1929 iar 
spesele păsă acuio Btayerite de 
3540 U I 

ÎBÎrucât mobilele cari ajung la 
licitaţia ar fi  foRt  execvate şl de alţii 
şi aceştia şl ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire licit»ţia prezentă este ordo-
uată şi îi favorul  aceatora fa  aenzul 
art. LX.: 1881, art. §. 192. 

Odorheiu, ia 29Juliu8 1930. 
Izsák portărel. 

Subsemnatul portărel prin aceasta 
publică, că fn  baza decisiuoii No. 
dê a Judecătorie dc Ocol din Cristur 
şl deciziunii No. G. deia Judecătorie 
de Ocol din Cristur, în favorul  recla-
mantului Gábor Báoo repr. prin advô  
catul Dr. Elekes Domokos şl Dr. 
Elekes Dénos advocaţi din Cristur, 
contra Gábor Rapi, Mite Fici pentru 
tocassarea creanţei de lOOO L*)! şl ac* 
cesoriie se fixează  termen de iicithţ'uu'̂  
p3 ziua de 26  August  1930  ora  16 
d. m. ÎQ faţa  locului îo comuna Cj* 
rund unde ae vor vinde prin licitaţiuoe 
publică judiciară mobilele: porc., cai, 
ect. fa  valoare de 16 000 L î. Ia caz 
de nevoie şi auh preţul de esMmare. 

Pretentiunea care e do iccasat 
faci  1000 L̂ i cpp'tal, dobânzile cu 
107o socotind dia INar. 1926 inr ape 
Bele pâoă acum stabilite îa 4890 Lei. 

întrucât mobilele cari ajuog la 
licitaţie ar fi  fost  ex«cvate şi de alţii 
şi aceştia şi ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire licitaţia prezentă este ordo-
nată şl îl favorul  acestora in eeoznl 
articlului XLI din 1908 § 20. 

Odorheiu, la 5 Aug. 1930. 
Izsák ptrtărel. 

Subsemnatul portărel'ptiu aceasta 
publică, că fa  baza deciziuoii Nr. 
17096—1929 şi Nr. G. II. 4454—1930 
a Judecătoriei de ocol din Ojorbeiu 
în favorul  reclamantu'ui Aprofera  S. A. 
rep. prin advocatul Dr. Nagy Lajos 
pentru îocassarea crearţ<}l de 10027 
lei şi acceaorii se fixează  termen de 
licitBţe pe 18 August  1930  ora  16 
p. 9. la faţa  locului, îa „Dârjin" 
unde re vor vinde prin licitaţiuQe 
publică judiciară: Automobil marca 
Ford în valoare de 18.000 Lei. In cuz 
de nevoie şi sub pr«ţal de estimare. 

Pretenziunea care e de f&cSBsat  face 
10027 Lei capital, dobâuzile cu lö̂ /̂  
socotind din 1 Decembrie 1929 iar 
Bpeseîe pâoă acum stabilite de 3292 Lei. 

latiucât nobilele cari ajuog ia 
licitaţie ar fi  fost  exccvate şi de alţii 
şi aceştia şi-ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire licitaţia prezentă este ordo-
nată si îa favorul  acestora îa seozul 
art. LX.: 1881, §. 192. 

Odorheiu, la 21 Jalie 1930. 
Izsák por'ărel 

omoródi borvíz 
i liter 2 lej. Házhoz 
hordva mimden másod-
nap 5 liter, havonta elő-
fizetve 90 lej. Elöje-
gyeztetni lehet az Orbán 
Te&tvérek dohánylözs-
a törvényszékké 

szemben. 

Corpul Portăreilor Tribunalului 
Odorheiu. 

No. 3334-1930. 

PnWicaţimiQ de lioitaţie. 
Subaeaoatul portărel prin aceaata 

publică, îa baza dociziunii Nr..9043— 
1928 şl No. G. n. 1040—1930. a 
a judecătoriei de ocol din Odorheiu, 
îa favorul  reclamantului Kiicsa Aod 
rei repr. prin advocatul Dr. L Vasi 
pentru fucassarea  croanţei d» 810 L̂ ii 
şi BCCQSorii SG fiXfiază  termea de lici 
taţie pe 27  August  1930  ora  10 a. a. 
la faţa  locului m Odorheiu Str. Princ. 
Blisaveta No. 12. unde ao vor vicd-̂  
prin licit&ţluQR publică judiciară sob̂  
de fier  îa vaio.<re de 5000 Lai. Io a ' 
de nevoie şi aub preţul de edtimare-.. 

Pretenziunea care de incasaat i.c-
810 Lei. 

întrucât mobilele cari ajuag ht 
licitaţie ar fi  fottt  execvate şl de alţii 
şi aceştia şi ar fi  câştigat dreptul d' 
acoperire licitaţia prezen ă este ordo 
oată şi fa  favorui  acestora îa seazU' 
art. LX.: 1881, §. 192. 

Odorheiu, la 2 August 1930. 
Izsák portăre . 

déjében 

ál 

A n. é köaUnség stives tndo* 
mására adoai, bogy vállalok 

zongorahangolágt, politúrozást, 
b(írözést és mindenfajta  sfak* 

mnnkát. 
Orgonajavitásokat teljes fe-

lelősség mellett végzek. 
Cim: C. KRAMMBKRGER 
OJorbeiu-BiékeljadTarbely Ba). R«g. 

Ferdloacd iKossutb u.) 3 i> 
Hangszerkereskedés. 

Olcsó árak! Nyári újdonságok Jakab Gyula divalüzletében. Nagy választéki 
Gysrek torn agilis ek 

Gyerek-zoknik. 
NAi selyem- és flor*harisnyik 

Mosö delén . . . . 35 leutöi 
Crenadin 100 cm. 1.; 70 „ 
Crepe de Chine I. . 380 ,i 

„ I v e t l e " mesóselymek. , - T T J. T iia I 

F - ü - r d ő d r e s s z e k i b e n n a g y vá- lasz ték : , g y á r i l e r a l c a i l " ^ 

Panama apacsingek. 
Egész pouplln-ingek. 

Sporlharlsnyák és sétabotok. 

Erös. mint az udvarhelyi SĂMSON-ecet. 
— Könyvnyomda Részvéfcyt&ríaBág  Odorheiu—Székeljudvarboiy. 


