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Az optánsper, 

ez a régóta eldöntésre várakozó, de 
mindeddig még eldöntetlen, különböző 
fázisaiban  mindegyre napirendre ke-
rülő, meg napirendről lekerülő, nem-
zetközi politikai ügy érdekelte ismét 
egy ujabb fázisával  pár hétig a világ-
politika csinálóit, s a világpolitikai ese-
ményeket számontartó közönséget. A 
Genfben  újból együttült népszövet-
ségi tanácsra tekintettek a szemek, 
várakozással, hogy érdemleges döntés-
sel intézze el a Románia és Magyar-
ország között évek óta fennálló  ezt a 
vitakérdést, melyhez sok innen kitele-
pült magyar állampolgárnak is oly 
fontos  magánérdekei fűződnek.  E vá-
rakozással ellentétben a népszövetségi 
tanács döntése, mely a mult hét leg-
végén vált köztudomásúvá, nem dön-
tés a szó igazi értelmében, — hanem 
inkább csak kikerülése, egyelőre való 
elhárítása annak. A tanács ugyanis, a 
végleges megoldás helyett, az egymás-
sal vitában álló országok kormányait 
arra utasította, próbálják a kérdést egy-
más közti megegyezéssel elintézni. Ezt 
az eljárást, természetesen, a különböző 
érdekek, vonzalmak, kapcsolatok sze-
rint, nagyon különböző modon — elé-
gedetten és elégedetlenül — fogadta  és 
magyarázta a világsajtó és a köz-
vélemény. 

Vannak aztán, s mi is közéjük 
tartozunk, akik, függetlenül  az ügy 
konkrétumától, mintegy magasabb, em-
beri szempontból nézve, magában a 
népszövetségi tanács magatartásában 
láttak nagyon komoly, sőt szomorú, meg-
gondolkozni valót. Hogy ime, ez a fo-
rum >is, amelyről azt hihettük, hogy 
ezekben a nyugtalanító feszültségek-
kel telitett időkben felette  állva orszá-
gok ellentétes érdekeinek, végső ese-
tekben, mint legfőbb  biró, akaratát ér-
vényesíteni is tudó módon, ítél, ki-
egyenlít, s elhárítani tud esetleg ki-
számithatatlan borzalmakkal járó na-
gyobb összeütközéseket, — ime, ez 
a forum is komoly esetekben képtelen 
még kisebb gordiusi csomókat is ket-
tévágni. Vagy nem tud, vagy nem akar 
végleges és pártatlan Ítéleteket kimon-
dani, — talán attól is tartva, hogy 
azokat úgysem tudná minden körül-
mény között érvényesíteni! ? Az em-
beriség békés jövője, nyugalma miatt 
aggódókat talán mindennél lesújtóbban 
érhette a bizalomnak ez a megrendü-
lése a népszövetségben és jótékony, 
eredményes munkája lehetőségében. 
Háborgó, zavaros vizek hátán hány-
kódó emberek hát sohase láthassunk 
bár egy deszkaszálat, melyre, kétsé-
geink közt, szemeinket bizalommal füg-
geszthessük ? 1 . . . 

Évvégi vizsgák. A miniszter intéz-
kedése értelmében az összes közép-
iskolákban az előadások junius 5-én 
befejeződtek.  Az I—III. osztályú kö-
zépiskolai tanulóknak nem kellett vizs-
gát tenniök, a IV. osztályosok felvé-
teli vizsgálatai junius 5-én és 6 án 
folytak  le, az V—VIII tanulók vizsgá-
latai pedig most vannak folyamatban 
és junius 23-án fejeződnek  be. A hely-
beli főgimnáziumhoz  a vizsgálatokon 
való részvételre a miniszter Nanu Au-
rél, áll. liceumi tanárt küldötte ki. A 
helybeli ref.  tanitónőképzőben is most 
folynak  a képesitővizsgálatok. Gheor-
ghescu miniszteri biztos jelenlétében. 
Az elemi iskolák vizsgálatai junius 23 
körül kezdődnek szintén miniszteri biz-
tosok jelenlétében. 

Multa tulit fecitque  puer.... 
Horatiusnak, a rómaiak nagy líri-

kus költőjének szavai ezek a Pisó-
testvérekhez intézett leveléből, vagy 
másképpen az Ars poetica-ból. Ezek 
a Pisó-testvérek az egyenes jellemű, a 
költészet iránt melegen érdeklődő Cal-
purnius Pisónak a fiai,  akik atyjuk 
férfias  egyéniségét nemcsak örökölték, 
hanem a költészet iránt meleg érdek-
lődést is tanúsítottak, sőt közülök az 
egyik költő is volt. Ehhez a két ne-
mesen gondolkodó ifjúhoz  intézte Ho-
ratius a mintegy 480 sorból álló költői 
levelét, amelyben csevegő hangon tár-
gyalja a költészet szabályait s az 
ifjakat  jóakaró tanácsokkal, útmutatá-
sokkal látja el. A költői levélnek alap-
gondolata az, hogy a tehetség nagy 
alkotásokra még magában nem elég-
séges, hanem annak sokoldalú, szor-
galmas tanulással kell párosulnia. Ezt 
az alapgondolatot a következő, szálló-
igévé vált sorokban fejezi  ki: 

Qui studet opt&tam cursu contingere metam, 
Multa tulit fecitque  puer, sudavit et alsit. . . 

Az az ifjú,  aki az óhajtott célt 
versenyfutással  törekszik elérni, már 
gyermekkorában sokai; türt és csele-
kedett, izzadott és fázott..  . 

Mintha a nagy római költő ezeket 
a sorokat a mai ifjúság  számára, fő-
képpen a kisebbségi ifjak  számára 
irta volna. A mai kisebbségi ifjúnak 
is sokat kell izzadnia, hogy a verseny-
futásban  le ne maradjon, hogy az óhaj-
tott célt legalább megközelithesse, hogy 
a középiskolát eredményesen bejez-
hesse és a siker némi reménységével 
mehessen neki a baccalaureatusi vizs 
gának. 

Az osztályvizsgálatok a közép-
iskolákban országszerte folynak,  a ki-
sebbségi iskolákban miniszteri biztosok 
jelenlétében. A vizsg'a még akkor is 
izgalmas szokott lenni az ifjúságra, 
ha kizárólag saját tanárai előtt foly 
le, hát aztán hogyne lenne 'izgató, 
idegeket próbára tevő akkor, ha azt 
miniszteri biztos, vagy pláne, idegen 
bizottság előtt tartják. Érthető ilyenkor 
a taníttató szülők izgalma is, akik 
álmatlan éjszakakon fiaikért,  gyerme-
keikért aggódnak s várják a verejté-
kes munka eredményét. Ezekben a 
sorsdöntő napokban meleg rokonszen-
vünkkel kell kisérnünk a jövőért izzadó 
fiatal  nemzedéket, meleg rokonszen-
vünkkel a- gyermekeikért aggódó szü-
lőket és bizalommal kell kérnünk mind-
azokat, akiknek kezébe az ifjúságnak, 
a jövő nemzedéknek a sorsa van letéve, 
hogy az itéletmondás komoly percei-
ben ne keményítsék meg sziveiket, 
hanem nézzék azt, hogy ez az ifjúság 
sokat izzadott, sokat fáradozott  s igy 
érdemeket szerzett a továbbhaladásra. 
És gondoljanak arra, hogy talán ők 
is szülők és nekik is voltak szüleik . . . 

Majláth püspök alüsiki bérmautját 
befejezvén,  ma délután városunkba 
érkezett. Holnap (vasárnap) d. e. a 9 
órás misén mintegy 150 jelentkezőnek 
kiosztja a bérmálás szentségét, este 
pedig résztvesz a Legényegylet mű-
soros estélyén. Hétfőn  Segesvárra uta-
zik, ahol szintén bérmál. Segesvárról 
visszatér székhelyére, Gyulafehérvárra, 
ahol 24 én papszentelést végez. A fel-
szentelendő kispapok közül öt me-
gyénkbeli. 

A legutolsó polgármesterválasztás 
megsemmisítéséről a hét elején hírek 
terjedtek el. Lapunk zártáig ez ügyben 
illetékes helyre semmi hivatalos, írás-
beli döntés nem érkezett. 

A szombatfalvi  népház 
alapkövének letétele megható módon 
történt meg. Mintha a régi patriárkális 
idők elevenedtek volna meg, amikor a 
76 éves öreg székely gazda, Gotthárd 
István először vágta be csákányát a 
földbe,  hogy a népház fundamentumá-
nak ásása megkezdődjék. Körülötte 
voltak vének és ifjak,  férfiak  és nők, 
legények, leányok, gyermekek, mind-
annyian egy kívánságtól lelkesittetve, 
hogy megkezdett munkájukat siker ko-
ronázza s telté, élő valósággá legyen, 
ami kevéssel ezelőtt csak elérhetetlen 
vágyakozásnak látszott. 

A népház meglesz, mert »a nép 
szava Isten szava*, ahogy a példaszó 
mondja. A szombatfalvi  nép pedig ki-
mondotta, legyen népház s a funda-
mentum gödre megtelt szilárd alappal, 
a falak  már emelkednek — pár hó és 
tető alá kerül az épület s télre kelve, 
már lesz egy tágas helyiség, ahol a 
népház megteremtői teljes egyetértés-
sel fognak  örvendeni a sikernek. 

Az egyetértés hozza létre a nép-
házat. Az egyetértés, az egymást meg-
értés az, ami minden poklokon ke-
resztül is, de diadalt arat. S én hiszem 
és vallom, ha meglesz a népház, ha 
lesz, ahol az emberek összejöhetnek, 
teljes lesz az egyetértés is. Ma még 
vannak félreértések,  nézeteltérések, ma 
még mesterségesen csinált ellentéteket 
szegezünk egymással szembe, feledve, 
hogy sorsunk közösségében mindnyá-
jan testvérek vagyunk. Sokan ugy vél-
ték, saját érdekükben jobb, ha a szé-
kely még szűkebb körben sem érti meg 
egymást s aztán egy ideig nem értette 
meg. De jött a népház- építés kérdése 
s a szombatfalviak  egyszerre megér-
tették egymást. Ez az első megértés 
záloga annak, hogy ezután mindenben 
megértik egymást,*az egymást ellensé-
gül nézők közt múlik a gyűlölet s a 
baráti kézszorítás is bekövetkezik, mert 
meg lesz a népház. 

Mi a népház! Templom, ahol az 
egyetértés istene kell lakozzék. Oltár, 
hol a művelődés Géniuszának hoz, ál-
dozatot a hivő lélek, vigasztalás helye, 
ahol levetkőzve a hétköznapok gond-
ját, buját-baját, keserűségét, feledni  jő-
nek össze az emberek, hogy a sivár 
lét nyomasztó terhétől felszabadult  lé-
lek pár órát gondtalanul töltsön el s 
végül az emlékezet hajléka, ahol az 
utódok ihletet, lelkesedést nyernek az 
ősök példaadásaiból. Ezekért kell a 
népház s ezekért épül a szombatfalvi 
népház. 

A szombatfalvi  nép azonban sze-
gény. Néhány ezer leuval és nagy-
nagy lelkesedéssel fogtak  a munkához. 
Nagy fába  vágták a fejszét,  de kihúz-
zák a fából,  mert már többen siettek 
segítségükre: Hartwig István dr. 1200, 
Kálmán József  dr. 500, Elekes Péter 
500, Sándor Pál 500, Deutschman Ja-
kab 400, Barabás József  asztalos 300, 
ifj.  Imre János 150, Palkovits ístván 
100, Pál Márton 100 leuval. De ez 
még csak a kezdet s jön a többi, mert 
ide mindenki meghozza áldozatát. Jön-
nek a névtelenek, akik csak kezük 
munkájával, verejték-hullásukkal áldoz-
hatnak a közös célért, de ez az áldo-
zat a legkedvesebb, á legönzetlenebb, 
mert fekete,  sovány, mindennapi kenye-
rükből törnek le egy karajt s teszik le 
jó szívvel áldozatul. 

Szombatfalva,  ha nem elsőnek is, 
de elég korán újra példát adott azok-
nak a községeknek, amelyek a közös 
érdek szolgálata alól kivonják magukat. 

V-ó. 

Iparügyek. 
A nagyváradi kereskedelmi és 

iparkamara julius 15-től 22-ig bezáró-
lag nagy ipari kiállítást rendez, melyre 
városunk iparosait is meghívta. Az 
ipartestület utján felkéri  az iparosokat, 
hogy vegyenek minél számosabban 
részt e mintakiállitáson, amely az 
erdélyi ipari termékeket van hivatva 
bemutatni és azoknak piacot biztosí-
tani. Az államvasút az oda és vissza-
utazásra 50°/o-os kedvezményes jegyet 
biztosított a látogatóknak, illetve a 
résztvevőknek. A kíálluási helyet a 
nagyváradi iparkamaránál kell lefog-
lalni és azért 250 leut befizetni. 

Amennyiben részt óhajtana az 
iparosság venni e vásáron, ebbeli szán-
dékát mindenki jelentse be az ipartes-
tületnél, hol bővebb információkat  is 
ad a titkári hivatal. 

A hétosztályu uj középiskola. 
A középiskolai oktatásról szóló 

törvény, mint tudjuk, egységes iskola-
típust állított föl  és 8 év helyett 7 év-
ben állapította meg a középiskolai ok-
tatás idejét. Most jelent meg erre vo-
natkozólag a 66.735 sz. min. rendelet, 
mely hivatva van a régi és az uj is-
kolatípus között az ellentéteket áthi-
dalni és azokat az átmeneti intézke-
déseket tartalmazza, amelyekre az uj 
rendszer bevezetéséhez szükség van. A 
nagyközönség tájékozásául az aláb-
biakban adjuk ezen rendelet fontosabb 
intézkedéseit. 

1. Az 1928—29. isk. évben a li-
ceum az uj törvénynek megfelelőleg 
mindössze 7 osztállyal fog  működni: 
az alsó tagozat (gimnaziu) I—III osz-
tályokkal és a felső  tagozat (liceu) 
IV—VII osztályokkal. Az I. és II. osz-
tályban már az uj analitikus tanren-
det alkalmazzák, a III—VII. osztályig 
pedig az átmeneti tanrendet, amelyet 
erre az átmeneti időre (az 1928—29 
tanév) a közokt. minisztérium által fel-
állított pedagógiai bizottság állapított 
meg. 

II. 1. Az I—VI. osztályok jelen-
legi tanulói, kik jun.—szep.-ben fog-
nak előlépni, a jövő iskolai év elején 
az uj liceum eggyel magasabb számú 
osztályába iratkozhatnak be. Az is-
métlők azon osztályban maradnak, hol 
megbuktak. 

2. A régi liceum III. osztályát el-
végzett tanulók, kik a felső  tagozatra 
akarnak átmenni, beiratkozhatnak az 
uj liceum IV. osztályára anélkül, hogy 
felvételi  vizsgát kellene tenniök. Azon 
III. osztályt végzett tanulók, kik nem 
akarják tanulmányaikat tovább foly-
tatni a líceumban, 1928 szept.-ben szó-
beli összevont vizsgát tesznek a ro-
mán nyelvből, Románia történelméből 
és földrajzából  és alkotmánytanból (al-
kotmányjog és közigazgatási jog.) Aki 
ezt leteszi, abszolváló bizonyítványt kap 
a gimnáziumról. 

3. AIV. osztályt végzett tanulóknak, 
kik végezni akarják a liceumi felső  ta-
gozatot, le kell tenniök junius vagy 
szept. hónapban a fölvételi  (exam. de 
admitere) vizsgát, melyen csak a nem-
zeti tárgyak szerepelnek (a latin nem). 
Akik átmentek,'beiratkozhatnak az uj 
liceum V. osztályára. 

A régi liceum IV. osztályát el-
végzett tanulók, kik nem jelentkeznek 

Holnap, vasárnap a kollégiumkertben nagy kerti ünnepély és tornaverseny! 



a felső  tagozatra jogosító fölvételi  vizs-
gára, vagy kik ott elbuknak, abszol-
váló bizonyítványt kapnak & gimnázium-
ról.  Ha óhajtják folytatni  tanumányai-
kat a felső  tagozaton, joguk van je-
lentkezni felvételi  vizsgára a jövő év-
ben vagy ismételhetik az uj liceum 
V. osztályát. 

A régi liceum IV. osztályának je-
lenlegi ismétlő tanulói fölvehetők  az 
uj liceum IV. osztályába, ha ott ele-
gendő hely van. 

4. A régi liceum VII.. osztályának 
jelenlegi tanulói, kik jun.—szept. hó-
napokban előlépnek, letehetik 1928 
szept.-ben a régi liceum VIII. osztá-
lyának átmeneti vizsgáját (examen de 
transiţie) a következő tárgyakból: 

a) klasszikus  tagozat:  román ny., 
Románia történelme, politikai gazda-
ságtan és jog, filozófia  és természetrajz; 

b) modern  tagozat:  román ny., 
Románia tört., pol. gazdaságt. és jog, 
filozófia  és egészségtan ; 

c) reál tagozat  : a 2 előbbi tago-
zat közös tárgyai és a természetrajz 
és egészségtan; 

d) a líceumok  és II.  fokú  leány-
középiskolák  leánynövendékei:  román 
ny., Románia tört., filozófia  és peda-
gógia, művészettört, és egészségtan. 

Kiknek ez a vizsga sikerül, jelent-
kezhetnek az 1928 őszi érettségire. A 
kik nem jelentkeztek az átmeneti vizs-
gára, vagy azon elbuktak, beiratkoz-
hatnak az uj liceum VII. osztályára, 
vagy 1929-ben magánvizsgát tehetnek 
az uj liceum VII. osztályáról. 

5. A régi liceum VIII. osztályának 
jelenlegi tanulói, akik a juniusi évvégi 
elbíráláskor javítóknak deklaráltattak 1 
vagy 2 tárgyból, szept.-ben javító vizs-
gára állhatnak, de csak azon tárgyak-
ból, melyek a 4. pontban emlitve van-
nak. Siker esetén előállhatnak az 1928 
évi őszi érettségire. 

A régi liceum VIII. osztályának 
ismétlő tanulói szept.-ben jelentkez-
hetnek a 4 pontban emiitett átmeneti 
vizsgára, de csak a 4 pont alatt fölso-
rolt tárgyakból kell vizsgázniok (már 
amelyekből elbuktak), a többiekből hi-
vatalból átmenteknek tekintetnek. 

Akik ezen vizsgán elbuknak, 1929 
jun.—szept.-ben mint magántanulók 
osztályvizsgát (examen de promoţie) 
tehetnek az uj liceum VII. osztályáról, 
vagy ismételhetik az uj liceum VII. 
osztályát. 

6. Az 1928 évi őszi érettségi az 
1925-iki törvény és regulament értelmé-
ben fog  megtartatni. 

7. A VIII. osztályra való átmeneti 
vizsgát csak egyszer lehet letenni és 
pedig 1928 szept.-ben, egyetlen bizott-
ság előtt. A tanulók iskolájuk igazga-
tóságánál iratkoznak be és semmi dijat 
sem fizetnek.  Saját tanáraik előtt vizs-
gáznak. A vizsga csak szóbeli. Elő-
lépnek, akik minden tárgyból 5-ös 
osztályzatot nyernek. 

Végül a rendelet közli az 1927—28 
tanév évvégi és az 1928—29 isk. év 
évelejei munkálatait. 

Junius. 

Május  31. A IV. és VIII. osztályok 
előadásai befejeződnek.  — Junius  5. 
Az I , II., III, V., VI. és VII. osztályok 
előadásai befejeződnek.  — Jun.  1—24. 
Magánvizsgálatok. — Jun.  4—7. Fel-
vételi vizsga az V. osztályra. — Jun. 
5. A régi tanulók jelentkezése az érett 
ségire. — Jun.  8—20. A VIII. oszt. 
évvégi vizsgálatai. — Jun.  10—24. Az 
V., VI., VII. osztályok évvégi vizsgá-
latai. — Jun.  25—28. Felvételi vizs-
gálat az I. osztályra. — Jun.  25—jul. 
10. Érettségi. 

Szeptember hó. 
Szept.  1—3. Beiratkozások és uj 

rairatkozások. — 5—10. Felvételi 
vizsgálatok az I. osztályra. — 5—15 
Javitó vizsgák, magánvizsgák. — 
A régi tanulók jelentkezése az érett 
ségire. — 16. A levizsgázott tanulók 
jegyeinek megállapítása. — 17. A szept 
5—15-ike közt vizsgát tett tanulók 
beiratkozása. Jelentkezés az V. osz-
tályú felvételi  vizsgára és a VIII. osz 
tályos átmeneti vizsgára. — 18—21 
Felvételi vizsga az V-re; átmeneti 
vizsga a VIII-ra. — Szept.  25—okt 
•10. Őszi érettségi. — Szept.  24. Az 
-összes osztályokban az előadások meg-
kezdése. 

A rom. kath, főgimn.  igazgatósága. 

Szabó Gábor meghalt. 
Szerdán reggel a vármegyeházá-

nak ormára felhúzott  gyászlobogó fi-
gyelmeztette a járókelőket, hogy gyá-
szavan a vármegyének. Csakhamar is-
meretessé vált,'elterjedt az is, hogy a 
gyász a vármegye subprefectusát:  Sza-
bó Gábort illeti, aki a megelőző éjjel 
Tibód községben levő házában hirte-
len elhunyt. A hir valóban meglepő és 
váratlan volt, mert a megelőző napon 
még sokan látták a külsejére életerős-
nek látszó subprefectust  a városban, 
tonnán késő este kocsin ment haza 
falusi  otthonába. Az 57 éves férfi  ha-
ála a hajnal felé  előállott, rövid rosz-
szullétet követő szívszélhűdés követ-
kezménye volt. 

Szabó Gábor az egész vármegyé-
ben még a régi időkből isméit .egyé-
niség volt, életpályájának nagy része 
itt folyt  le a vármegyei közigazgatás 
szolgálatában. Huzamos ideig várme-
gyei aljegyző volt, majd később sok 
éven át — a háború alatt is — a központi, 
udvarhelyi járás főszolgabirája.  Ez 
állásaiban szívélyes, a nép megértésére 
törekvő tisztviselőnek mutatkozott. A 
iiáborut követő uj helyzetben, a ma-
gyarság akkori álltalános magatartásá-
val ellentétben, mint a kormányon levő 
Averescu-párt egyik képviselőjelöltje, 
politikai szereplést vállalt, s képviselő 
is lett. Eközben egy rövidéletű, az el-
lentéteket kormánytámogatással egyen-
getni törekvő, magyarnyelvű napilap-
nál (Bukaresti Hirlap) szerkesztői ci-
met is vállalt. A lap azonban ezután 
rövid idő alatt megszűnt, s Szabó Gá-
bort a kormány vármegyénkbe sub-
prefectté  nevezte ki. A liberális párt 
kormányra kerültével maga is belép-
vén a liberális pártba, megmaradt sub-
prefectusi  állásában. Később a liberá-
lis kormány múltkori távozása után, 
neki is menni kellett, s a néppárti, 
Averescu-kormány idején liberálispárti 
képviselőjelöltséget vállalt. Mandátumot 
azonban nem kapott, s igy visszavonul-
tan élt, mig a liberálisok ujabbi kor-
mányra kerülte után csakhamar ismét 
subprefectus  lett. 

Temetése pénteken délután folyt 
le Tibód községben a különböző köz-
hivatalok fejeinek,  személyzetének, a 
jegyzői kar tagjainak és nagy számú 
közönségnek jelenlétében. Pál István 
prelátus az egyházi szertartást végezte 
fényes  segédlettel. Beszédeket mondot-
tak Andreiaş vármegyei prefectus,  Muica 
lelkész, szenátor, Florescu volt minisz-
ter titkára: Negreanu, Peltzer dr. várm. 
főjegyző,  Cionca dr. primpretor és Gás-
pár Albert körjegyző, a jegyzői egylet 
elnöke. Kivonult a temetéshez a kato-
naság egy diszszakasza is. 

HÍREK. 
Junius 16 

Kritizálás — hátmogött. 
Nemcsak idegenből származó s 

székely anyavárosunkban letelepedő s 
itt élni akaró egyénektől, de benszü-
lött polgártársainktól is gyakorta hang-
zik panasz éppen arról, hogy Udvar-
hely mennyire magán hordja egy kis-
város jellegét. Lakói számát tekintye 
bizony jól hátul van a 20—30 ezer lel-
ket számláló alföldi  nagyközségek mö-
gött is. A kisvárosiasság azonban ugy 
itt, mint máshol nem éppen a lakosság 
számának kicsinységén, hanem inkább 
azon múlik, hogy a kis városban mind 
ismerik s pedig vagy igen «előnyösen», 
vagy pedig tul «hátrányosan« ismerik 
egymást az emberek. S ebből a »vélt« 
ismeretségből származnak aztán néha 
azok az emberi rossz szokások is, 
amelyek ellen panaszok hangzanak el. 
Rut lekicsinylése minden nemesebb 
emberi cselekedetnek, kigunyolása er-
kölcsnek, önzetlen közéleti szereplés-
nek, vagy olyan szellemi munkálko-
dásnak, melyre mások esetleg kép-
telenek. 

A mások cselekedetének rossz-
szándéku birálgatása, kritizálása azon-
ban rendszerint csak a hasonló durva 
lelkek közt ér el hatást. Korrekt és jó-
izlésü embereknél az ilyen siket fü-
lekre, visszautasításra talál, sőt meg-
ítélést vált ki a rosszindulatú birásko-
dóval szemben. 

Tudatosan szőni mások ellen a 
megsemmisítés, lehetetlenné tevés szá-
lait — nem vall jó szivre s rendesen 
szembeötlően tűnik elő a kritizálás mö-
gül a sárga irigység. Minden közéleti 
szereplő, társadalmi tényező kell, hogy 
állja a kritikát, a bírálatot cselekede-
téért, de ez a bírálat igazi bírálat le-
gyen, mely jóindulatból származik s a 
bírálat is megállja a fölülbirálatot.  Ez 
esetben csak előnyére válik annak, 
akiről szól s elismerés illeti azt, aki 
gyakorolja. Aki szemben hízeleg, az 
rendesen hátmögött gyalázni szokott. 
Annak aztán nem kell hinni, mert sze-
münkbe nem mer, nem tud bírálgatni. 

A legelemibb követelmény pedig 
az, hogy mindenki tudjon embertársá-
val szemben való cselekedetében a jó 
és rossz között különbséget tenni 
s legyen erkölcsi alap minden eljá-
rásában ! (—) 

A Segesvárt megtartandó 
III. orsz. dalosverseny és Petőfi  -

ünnepély előkészítő munkálatai seré-
nyen folynak.  Néhány nappal ezelőtt 
Segesváron járt a dalosszövetség el-
nöke: Inczédy Joksman Ödön dr. és 
Vásárhelyi János ref.  püspökhelyettes, 
alelnök, akiknek jelenlétében a helyi 
intézőbizottság teljes számú gyűlést tar-
tott. A gyűlést Szotyori Lajos intéző-
bizottsági alelnök nyitotta meg lendü-
letes és lelkes szavakkal, melegen üd-
vözölve a magyar dalnak fáradhatat-
lan és áldozatos vezéreit. Az egyes 
bizottságok elnökei (étkezési-, elszállá-
solási-, pénzügyi stb. bizottság) beszá-
moltak az eddig végzett munkáról s 
előadták jövő terveiket. E jelentések 
kapcsán a központ kiküldöttei öröm-
mel állapították meg, hogy az ünnep-
ségek sikere a segesvári rendezőség 
részéről biztosítva van s Inczédy Joks-
man dr. elnök buzdító szavakkal kérte 
a rendezőséget munkájának, minden 
akadályt és nehézséget leküzdő, kitartó 
folytatására. 

A gyűlés előtt, valamint a követ-
kező napon az elnök és alelnök tisz-
telgő látogatásokat tett a helyi prefec-
tusnál, polgármesternél, valamint az 
összes egyházak fejeinél,  akik vala-
mennyien készséggel ígérték meg tá-
mogatásukat a verseny és Petőfi-ün-
nepély sikere érdekében. 

A subprefectusi  teendők elvégzé-
sére a belügyminisztérium Cionca Ma-
cedón dr. oklándi főszolgabírót  dele-
gálta. 

Papi jubileumok. Julíus havában 
vármegyénkben "két papi jubileum lesz. 
Julíus 2-án Szabó.János, székelyszent-
királyi plébános tartja 25 éves jubi-
leumát, julius 25-én pedig Pál István 
prelátus mondja el aranymiséjét. Mind-
két jubileumra a papság és hivek nagy-
ban készülnek. 

Halálozás. Gábor Márton keres-
kedő ma, szombaton reggel Keresztu-
ron — lapzártakor kapott értesülés 
szerint — hirtelen elhunyt 60 éves ko-
rában. A derék, megbizhatóságáról is-
mert kereskedő régebbi hosszas itt-
tartózkodása idejéből városunkban is 
általános ismeretségnek és becsülésnek 
örvend. 

Id. Bokor  Sándorné  Sándor Róza, 
56 éves korában, városunkban, f.  hó 
13-ikán elhunyt. Nagy kiterjedésű ro-
konság gyászolja, nagy részvét mel-
lett temették. 

Nagy jégvihar, felhőszakadás  dult 
a hét keddjén délután vármegyénk er-
dővidéki részében. Erdőfüle,  Bardoc, 
Olasztelek, Bibarcfalva,  Kisbacon, Ma-
gyarhermány, Száldobos községek ha-
tárában a sűrűn hulló, nagy jégdara-
bok tetemes károkat okoztak, s a 
rnegnövekedett patakok a gátakat is 
mindenütt erősen megrongálták, sőt 
több helyen teljesen el is szakították. 
Hir szerint, az erdőfülei  erdőkiterme-
lési üzem fatelepéről  a hatalmasan 
megdagadt Kormos-patak mintegy 400 
ölnyi tűzifát  vitt el. Súlyos károkat 
szenvedett a háromszékmegyei Bárót 
község is. 

Búcsúzás. Körülményeim nem en-
gedik meg, hogy minden egyestől, kik 
hozzám itteni tartózkodásom évei alatt 
szívesek, jók voltak, személyesen bú-
csúzzam el. Itt teszem tehát és ezúton 
mondom el mindeniküknek szívből jövő 
jókívánságaimat ésjköszönetemet. A. 
Kellner. 

Az Iliescu dr. volt biró ellerTa 
Magyar Párt vezetősége által, válasz-
tási erőszakoskodás miatt, tett felje-
lentés ügyében ma, szombatra volt 
ismét kitűzve a törvényszéknél a fő-
tárgyalás. Ez alkalomra is több tanú 
van beidézve, a feljelentők  meghatal-
mazással ellátott ügyvéd: Wenetsek 
dr. által képviseltetik magukat. A tár-
gyalás lapunk zártakor még foly,  a 
közönség pedig kíváncsian várja, be 
fogják-e  végre ezt a sokat húzott 
ügyet ítélettel fejezni,  vagy azt vala-
milyen ok mia'tt megint csak elha-
lasztják ? 

Magyar feltaláló  100 évvel ezelőtt 
találta fel  az elektromotort ós dina-
mót. Vajmi kevesen tudják, hogy az 
elektromotor és a dinamó — a husza-
dik század rohanó életének ez a két 
leghatalmasabb erőforrása  — magyar 
találmány. Jedlik Ányos, a győri ben-
césgimnázium fiatal  fizikustanára,  ez-
előtt 100 esztendővel szerkesztette meg 
az első elektromotort. De magyar em-
ber lévén, ő is osztozott a magyar fel-
találók legtöbbször közös sorsában: a 
találmány betölti hivatását az emberi-
ség szolgálatában, de a dicsőség s az 
ezzel járó anyagi haszon is — élel-
mesebb emberek nevéhez, a jelen eset-
ben Werner von Siemens nevéhez fű-
ződik. Tudjuk péld. azt is, hogy a 
gyufát  is magyar ember — Irinyi — 
találta fel,  aki a legnagyobb szegény-
ségben halt meg. A magyar tudomá-
nyos világ most ünnepli Jedlik Ányos 
emlékét az elektromotor feltalálásának 
100 éves fordulója  alkalmából. 

Kath. Kántorok és Tanítók! F. hó 
25-én, csütörtökön és julius 1-én lesz-
nek énekkarunk főpróbái,  melyekre a 
tagok föltétlen  és teljes számban való 
megjelenését kérem. A próba d. u. 2 
órakor kezdődik. A tagok elmaradása 
az énekszámról való lemondást vonja 
maga után. Kartársi üdvözlettel: > Paál 
Elek karvezető. 

A zetelaki gyilkosság ügyében, 
melynek áldozata Tornai Gergely jó-
ravaló gazda, tettese : Veres Dénes, s 
melyről pár hete részletesen irtunk, 
legutóbb váratlan fordulat  történ. A 
vizsgálat, illetve az eddig lefolytatott 
tanúkihallgatások során olyan körül-
mények merültek fel,  hogy Szabó Géza 
dr. vizsgálóbíró, a vizsgálat érdekében 
f.  hő 13-ikán, szerdán kénytelen volt 
elrendelni Pál István, 43 éves, zsig-
mondtelepi korcsmáros letartóztatását. 
Ezt a végzést legutóbb a törvényszék 
vádtanácsa is jóváhagyta. A letartóz-
tatás okára vonatkozó tudakozódá-
sunkra, illetékes helyen, a nyilvános-
ság számára nem kaphattunk egyéb 
felvilágositást  csak azt, hogy »a letar-
tóztatás a »vizsgálat érdekében* tör-
tént. 

. Nistor Joachim tanfelügyelő  ün-
neplése. Hírt adtunk már az előkészü-
leteiről egy nyilvános ünnepségnek, 
mellyel a vármegyénkbeli állami iskolai 
tanítók Nistor Joachim tanfelügyelőt  a 
mult hét végén ünnepelni szándékoztak. 
Az ünneplés főoka  az a megértő, méltá-
nyos magatartás, melyet az átmeneti 
idők nehézségei közt tanfelügyelőjük-
től tapasztaltak, ki iránti hálájuk mara-
dandó jeleképpen közös adakozásból 
egy 100.000 leus — iskolázási célokra 
szolgáló — alapítványt is létesítettek. 
Az ünneplés az áll. tanítóság várme-
gyei fiókegyesületének  díszközgyűlésé-
vel, szombaton délelőtt kezdődött, mely 
alkalommal a Vámszer Géza tanár 
által elkészített művészies alapító okle-
velet is átnyújtották az ünnepeltnek. 
Ez alkalomra a vidékről is nagyszámú 
tanítóság jött be, akiknek, valamint a 
hatóságok és közhivatalok képviselőiből 
s sok másokból álló közönségnek a je-
lenlétében, Postoiu keresztúri igazgató-
tanitó méltatta az ünnepelt érdemeit. 
Üdvözlő szavakat mondott többek közt 
a közoktatásügyi minisztérium képvi-
viseletében Stan vezérfelügyelő, Mărgi-
neanu s. tanfelügyelő,  s többen a kisebb-
ségi egyházak és iskolák képviseleté-
ben megjelentek, akik elismeréssel 
emlékeztek meg Nistor tanfelügyelő-
nek az iskoláikkal szemben tanúsított 
méltányosságáról. Az ünnepelt az üd-
vözléseket, mélyen meghatva köszönte 
meg, méltánylással emlékezvén meg a 
tanítóság érdemes munkájáról is. Dél-
kor népes bankett volt több felköszön-
tővel, este pedig a színházteremben, 
változatos és bő műsorral, előadás, 
melyet sokáig tartó táncmulatság'kö-
vetett. 



A vármegyei áll. elemi iskolák 
a helybeli elemi leányiskola épületében 
f.  hó 18—24-ikéig kézimunkakiáliitást 
rendeznek. A belépés dijtalan. 

Mesterséges szigeteket építenek 
az Atlanti Óceánon a repülőgépforga-
lom lebonyolítására. Most nemrég ké-
szült el közel az amerikai partokhoz, az 
első mesterséges sziget, mely az Európa 
—Amerika között tervezett repülőgép-
forgalom  bázisául fog  szolgálni. Arm-
strong amerikai mérnök és Fonck fran-
cia pilóta vállalatot alakitottak a két 
kontinens közötti rendszeres repülő-
forgalom  lebonyolítására. A vállalat 
összesen nyolc mesterséges szigetet 
épit bázisként a közlekedő repülőgé-
pek számára. A nagyszabású és érde-
kes terv megvalósitói egyikének kije-
lentései szerint minden sziget körül-
belül kétmillió dollárba kerül. Nyolc 
sziget készül egymástól 525 kilóméter 
távolságban. Mindegyik szigeten 500 
méter hosszú és 200 méter széles 
terrasz lesz. Mindegyiken szállodát, 
hangárt, benzin és olajállomást, vala-
mint szikratávírót építenek. A szigetek 
oszlopokon nyugszanak, amelyek uszó 
testekben vannak elhelyezve. Termé-
szetesen, a szigetek ennek ellenére 
nem fognak  mozogni, mivel a tenger 
fenekére  le lesznek horgonyozva. Csu-
pán veszély esetén fogja  a személyzet 
a szigetet mozgásba hozni. Amerika 
és Európa között naponta két repülő-
gépjáratot terveznek, amelyek az utat 
40 óra alatt fogják  megtenni és tari-
fájuk  ezáltal olcsóbb lesz, mint a gő-
zösöké. Az utazás alig felébe  fog  ke-
rülni a hajódijtételeknek. A gépek a 
38 szélességi fok  mentén fognak  ha-
ladni. mivel ez kivül esik a jeghegyek 
területén. Az európai kiinduló állomás 
Vigo vagy Lisszabon lesz. A tervezők 
szerint, igy a repülőgépek, minden ut 
folyamán  az összes szigeteken leszállva, 
40 óra alatt a legnagyobb biztonság-
ban repülhetnek majd Európából Ame-
rikába és vissza. 

P. Sándor Vitális, az erdélyi szent-
ferencrend  tartományfőnöke  tegnap 
este városunkba érkezett, hogy részt-
vegyen a helybeli zárdában tanuló nö-
vendékek vizsgálatain. 

x Dobogófürdön  kiadó egy villa. A 
helybeli református  kollégium igazga-
tósága ez uton közli a nyaralni óhajtó 
közönséggel, hogy a Hargita hegységben 
levő és tulajdonát képező Dobogó-für-
dői villa azonnalra kiadó. A villában 
5 szoba, konyha s megfelelő  mellék-
helyiségek találhatók. Nagyon alkal-
mas gyermekes családok nyaralására. 
Értekezni lehet a kollégium igazgató-
ságánál. 

Végre egy férfi!  cimmel rövid idő 
alatt három egyfelvonásos  vígjáték fog 
könyvalakban megjelenni, melyek mű-
kedvelők által való előadásra is kivá-
lóan alkalmasok. Ez utóbbiak részére 
annál is inkább ajánlhatjuk azokat, 
mert magunk is többször hallottunk 
panaszt arról, hogy Erdélyben éppen 
ilyen, rövid, hatáskeltésre is) alkalmas, 
de egyúttal a kényesebb Ízlésnek is 
megfelelő,  irodalmi nivón álló ujabb 
színpadi müvek nem kaphatók. A meg-
jelenendő vig egyfelvonásosok  irodalmi 
értéke, s egyúttal azok elevensége, szel-
lemessége felől  különben a legtelje-
sebb biztosíték az ismert kitűnő szer-
zők : R. Berde Mária és Kabdebó Erna 
neve és irói egyénisége. A könyv még 
pár napig megrendelhető — portómen-
tes szállítással — 62 leuért szerkesz-
tőségünkben is. Bolti ára, előrelátha-
tólag, magasabb lesz. 

x Szöcs Ferencz farcádi  lakos 
mintegy négy héttel ezelőtt, a fapiac 
környékén elveszített egy vörös pénz-
tárcát, melyben katonai igazolványa ls 
benne volt. Kéri a megtalálót, hogy 
legalább katonai igazolványát — mely-
nek semmi hasznát sem veheti — adja 
át lapunk kiadóhivatalának. 

x Románul is tudó szakácsnét 
keres Iliescu dr. állami ügyvéd Odor-
heiu Str. Regele Carol 41. (Fernen-
gel-ház). 

x A Korunk juniusi száma. A Die-
nes László szerkesztésében megjelenő 
Korunk juniusi száma szerencsésen fe-
lel meg annak a feladatnak,  mely ma 
egy tényleg aktuális és korszerű fo-
lyóirat feladata  lehet. Ma már nem 
elegendő semmiféle  revüben a tudo-
mányos, vagy szépirodalmi jellegű cik-
kek egyszerű regisztrálása; ma egy 
igazán jól szerkesztett folyóiratnak  a 
kor keresztmetszetének kell lennie, an-
nál inkább is, mert a tudomány és az 
irodalom határai a valóság szempont-
jából mindinkább elmosódnak, az iro-
dalom mindinkább akar valamit tuda-
tosítani abból, hogy mi történik a való-
ságban, illetve, minek kellene történ-
nie az emberi boldogulás szempontjá-
ból. A Korunk irásai mindig ezt a célt 
követik : megtalálni azt az anyagot, ami 
az idő sokrétű szellemi mozgalmaiban 
épp a legaktuálisabb eredmény vagy 
tünet, amivel szemben a szellemiek 
iránt érdeklődő embernek állást kell 
foglalnia.  Igy a Korunk juniusi havi 
száma terjedelmes cikket közöl Havas 
Imre tollából Konjunkturaelmélet és 
konjunktúrakutatás cimen, amelyben en-
nek a legújabb disciplinának, a konjunk-
túrakutatásnak célkitűzéseit, feladat-
körét, eredményeit és elméleteit ismer-
teti. Szántó Hugó Mechanizmus, Élet, 
Lélek cimen az élet és lélek fogal-
mának elemzését adja a legfrissebb 
tudomány és bölcselet szemszögébői 
szemlélvén azokat. Méray Pál a most 
lezajlott német választások alkalmával 
a modern demokráciában érvényesülő 
választói befolyásolás  jelenségeiről kö-
zöl egy sociológiailag alátámasztott ér-
tekezést. A szépirodalmi rész nem ke-
vésbé érdekes és korszerű alkotásokat 
hoz elénk. Leonhard Frank Polgár cimü 
regényén kivül Hja Ehrenburg-nak, a 
nagysikerű uj orosz irónak egy elbe-
szélését kapja az olvasó, amelyben az 
angol fajról  kap felejthetetlen  tökélyü 
jellemzést. Déry Tibor elbeszélése a 
az uj magyar irodalom egyik korszerű 
irása. A Korunk Kulturkrónika cimü 
rovata mindig súlypontja volt a folyó-
iratnak. Azok a tünetek, amelyeket a 
Korunk Kulturkrónika cimü rovata szó-
vá tett, a mai életnek legfrissebb  és 
legszembetűnőbb tünetei voltak. Eb-
ben a számban gazdag kulturkrónikát 
kap az olvasó rövid hírekben is. A 
Szemle-rovat élén Salamon László ad 
szellemes képet korunk egy feltűnő 
vonásáról, a rekord-mániáról. A továb-
biakban Kassák Lajos, Simándy Pál. 
Sigmund Freund, Henry Poulailla, Ivan 
Goll, Claire Coll, Déry Tibor, Giszka-
lay János, P. Gulácsy Irén uj köny-
veiről közöl kritikai imertetéseket a 
folyóirat  körül tömörült kritikusok és 
publicisták tollából. 

Piaci árak városunkban. A buza : 
155—165, rozs: 130—135, zab: 80— 
85, tengeri: 110—115, burgonya : 28— 
34 leu vékánként. V-ó. 

x Másfél  hold lucernás bérbeadó. 
Cim a kiadóhivatalban. 

l í y l l t t é r . 
E rovat közleményeiért a szerkesztő nem vállal 

felelősséget. 

A Hargitának legutolsó számában 
ellenem egy provokáló cikk jelent meg, 
amely minden alapot nélkülöző légből 
kapott állítás, annyira nem fedi  a va-
lóságot, hogy kár a nyomdafestékért, 
amit rá felhasználtak.  Hivatkozik az 
Erdélyi Ipar c. lap egyik számában 
megjelent, az ipartestületünk és elle-
nem irt cikkre, mire nézve a választ 
megadtuk. Egyébként, ha ezen cikket 
nem a Hargita, de egy más lap tette 
volna közzé, talán még foglalkoznám 
vele, de igy nem tartom érdemesnek, 
hogy a dolgok részletezésébe bocsát-
kozzam. 

Cristur, 1928 junius 13. 
Petre Bálint, 
ipartestületi elnök. 

Dela Judecătoria de Ocol din Cristur. 
No. G. 703-1928. 

Publieaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul grefier  prin aceasta 

publică, că îa baza deciziunii Nr. G. 
703—1928 a Judecă toriéi din Cristur 
In favorul  reclamantei Efraim  Mnuriţ u 
repr. prin advocatul Dr. E'.ekes D. 
pentru încasarea creanţai 2260 Lei şi 
accesorii se fixează  termen de licita-
ţie pe 23 Iunie 1928 ora i d. a. la faţa 
locului îa comuaa Crişeni unde ae 
vor vinde pria licitaţiune publică judi-
ciară mobilei cai, divan etc. fa  valoare 
de 18000 Lei. In caz de nevoie şi aub 
preţul de estimare. 

Pretenziunea care e de îacasaat face 
2260 Lei dobânzile cu 10% socotind 
din 12 Dac. 1927 iar Bpesele până acum 
staverito de 1762 Lei. 

Iatrucât mobilele cari ajung la li-
citaţia ar fi  foat  execvate şi de alţii 
şi acestie şi-ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire heitatia prezentă eate ordo-
nată şi 7n favorul  acestora îa senzul 
ârt LX. 1881 § 192. Iar pentru cere-
rea prezente se stabileşte 350 Lei. 

Cristur, la 5 Iunie 1928. 
Ion Prada mp. aj. judecător. 

Pentru conformitate:  Indescifrabil. 
Dela Judecătoria din Cristur. 

No. G. 879-1928/2. 

Publieaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul grefier  prin aceasta 

publică, că îa baza deciziunii Nr. G. 
879—1928/2 a judecătoriei din Cristur 
îa favorul  reclamantei Gedő Ladislau 
repr. prin advocatul Dr. Elekes D. 
pentru incassarea creanţei de 425 Lei 
şi acceaorii BE fixează  termen de lici-
taţie pe ziua de 25 Iunie 1928 ora 81/» 
a. m. la faţa  locului îa com. Feleag 
unde se vor vinde prin licitaţiune pub 
lică judiciară mobilei o vacă roşie îa 
valoare de 8000 Lei. In caz de nevoie 
şi sub preţul de estimare. 

Pretenziunea care e de incassat face 
425 Lei dobâazile cu 12% socotind 
din — iar spesele până acum stabilite 
de 319 Lei. 

întrucât mobilele cari ajung la 
licitaţie ar fi  fost  execvate şi de alţii 
şi aceştia şi ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire licitaţia prezentă este ordo-
nată şi îa favorul  acestora in senzul 
art LX. 1881 § 192. Se stabileşte chel-
tueliie cererei de licitaţie in suma de 
Lei 95. 

Cristur, la 3 Iunie 1928. 
I o n Preda aj. judecător. 

Pantru conformitate:  Indescifrabil. 

Szám: 508-1928. 

Hirdetmény. 

Ülado: a Könyvnyomda Beszvénytársasag 
Odorheiu—Székelyudvarhely 

Corpul Portăreilor Tribunalului 
din Oodrheiu. 

Nr. 1506—1928. port. 

Publieaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin aceasta 

publică, că îa baza deciziunii Nr. 6181— 
1926 şi No. G. 6129—1927 a Jude-
cătoriei din Odorheiu în favorul  rec-
lamantei „Minerva" repr. prin advo-
catul Dr. Jodál G. pentru încasarea 
creanţei de 4500 Lei şi accesorii se 
fixează  termen de licitaţie pe 21 Iunie 
1928 ore 12 a. m. la faţa  locului îa 
Odorheiu Piaţa Regina Maria unde ae 
vor vinde pria licitaţiune publică judi-
ciară 1500 diferite  imprimate pentru 
notarii comunali în valoare de 30000 
Lei. In ca«. de nevoie şi aub preţul de 
estimare. 

Pretenziunea care e de încassat face 
4500-50 Lei capital, dobânzile cu 12°/0 
socotind din 25 Sept. 1926 iar spesele 
până acum stabilite de 1196 Lei. 

întrucât mobilele cari ajung la 
licitaţie ar fi  fost  execvate şi de alţii 
şi aceştia şi-ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire licitaţia prezentă este ordo-
nată şi în favorul  aceBtora în senzul 
art LX.: 1908, §. 20. 

Odorheiu, la 14 Maiu 1928. 
• Bălăsescn portărel. 

Cristur község elöljárósága árlej-
tést hirdet a villanyvilágitási hálózat-
hoz szükséges 160 drb. egyenes és héjá-
tól teljesen letisztított fenyőoszlop  szál-
lítására. A méretek a következők : 

70 darab 9 és fél  méter hosszú 
20—22 cm. középátmérőjü oszlop, 

75 darab 9 és fél  méter hossza 
18 cm. közép&tméröjii oszlop, 

15 darab 12 méter hosszú 22 cm. 
középátméröjil oszlop. 

Az árlejtés Cristur község házánál 
1928 julius 2 án d. e. 11 órakor lesz 
megtartva, a számviteli tőrvény 71—83 
szakaszainak betartásával. 

Csak zárt írásbeli ajánlatok fo-
gadtatnak el. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak  el. 
Az árlejtési feltételek  a község-

házánál a hivatalos órák alatt meg-
tekinthetők. 

Cristur 1928 májűs 20-án. 
Primar: Notar: 

Dr. Nagy s. k. Szathmáry s. k. 

Szám: 446-1928. 
Hirdetmény. 

Filia (Udvarhelymegye) község 
korcsma&elyisége 1928 julius 7 éa 
d. u. 4 órakor tartandó árverésen f. 
évi aug. 1 étől kezdődő 3 évre haszon-
bérbe lesz adva. Kikiáltási ár 20.000 
leu. Bánatpénz 10%. AZ árverési fel-
tételek a brăduţi jegyzői irodában te-
kinthetők meg. 

Filia 1928 május 30. 
Községi e lö l j ftréság. 

Corpul Portăreilor Tribunalului 
Odorheiu. 

Nr. 1655—1928. port. 

Publieaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin aceasta 

publică, că în baza deciziunii Nr. 1564, 
6854—1928 şi Nr. G. 6324—1928 a 
judecătoriei din Odorheiu îa favorul 
reclamantului Georg Eonyen repr. pria 
advocatul Dr. Jodál G. pentru incas-
sarea creanţei de 2670 Lei şi acceserii 
se fixează  termen de licitaţie pe 2S 
Iunie 1928 orele 12 a. m. la faţa  lo-
cului îa Odorheiu unde se vor vinde 
prin licitaţiune publică judiciară 2 bi-
cicleta marka Ciiser Govete In valoare 
de 14000 Lei. In caz de nevoie şi sub 
preţul de estimare. 

Pretenziunea care e de îacassat face 
2670 Lei capital, dobâazile cu 12% 
socotind din 22 Maiu 1926 iar spesele 
până acum stabilite de 1917 Lei. 

întrucât mobilele cari ajung la 
licitaţie ar fi  fost  execvate şi de alţi 
şi aceştia şi ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire licitaţia prezentă este ordo-
nată şi în. favorul  acestora în aenzul 
art. LX.: 1881. §. 192. 

Odorheiu, la 26 Maiu 1928. 
Bălăsescn portărel. 

A A tKflJk SOAJUt 

Értesítés. 
Tisztelettel hozom azives megren-

delőink, valamint a t. közönség becses 
tudomására, hogy boldogult férjem  jó 
hirnevQ 

cipész-műhelyét 
továbbra is fenntartom  s szakképzett 
üzletvezetővel vezettetem. Ezentúl is 
rendelésre készítünk finom  izléafi 
tartós, jó cipőket s d ú s rabtâr ia 
áll a m. t. közönség rendelkezésére. 
— Felsőrész készítését is vállalom. 

Szívós pártfogást  kér, tisztelettel: 

özv. Bálint Ferencné 
Kostuth-utca '26. 
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Bámulatos olcsí árban Vásárolhat H I R i { j L S ü E o l F 
grenadínokat, zefireket,  mosódeléneket, vásznakat és harisnyákat. 

agy választék mintás ffulárdselymekbeni 



â â â â â a â â / 

Raktáromon levő kitűnő bel- és külföldi  szövetekből öltönyök, kabátok, nadrágok csinos sza-
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bással és gondos, pontos elkészítéssel állandóan raktáron, úgyszintén legjobb szövetek, bélések, 
J szőttesek, kartonok, delinek, kelengyevásznak, függönyök,  abroszok, harisnyák, zsebkendők, 

kézi-táskák nagyon olcsón L $ | } | ^tr. Principesa Elisabeta (volt Bethlen-utca). 
Esőköpenyek érkeztek nagy választékban feltűnően  olcsón! 
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* * * * * * * 
Med. univ. 

Dr- WEISS OTTÓ RICHÁRD 
fog-  és szájbetegségek szakorvosa 

Odorheiu Bulavard Regele Ferdinánd 9/1. 
Tisztelettel értesiti a ib. közönséget, hogy a teljesen uj és leg-
modernebbül berendezett fogászati  rendelőjében mindea e szak-

mabeli betegségeket lelkiismeretesen kezel. ———— 
Rendel V»®—:V»1» d * u * 3—6-ig. 

; 

e g é r k e z t e k 

a tavaszi és nyári 
nöi és férfi  divatlapok 

és dús tartalma, tavaszi és 
: : nyári : : 

m i n t a - s z ö v e t e k , 
melyekből már 2000 lentél 
női kosztümöt, vagy felöl-
tőt, vagy 1 rend férfi  rnhát 
vagy felöltőt  l e g ú j a b b 
m i n t a szerint kétaitek. 

JAKABOS MIKLÓS Eötvös n. 4. 

Figyelem! 
Több megbízásom folytán,  kérem 

a helybeli éa vidéki birtokot vásárolni 
szándékozó vevőket, hogy irodámban 
engem felkeresni  Bziveskedjék, hol az 
eladásra átadott házas-telkeket, szántó 
3* kaszáló külsőségeket a legjobb 
fizetési  feltételekkel  közvetítem, azon-
nali beköltözésre is. 

Odorheiu Strada Prinţul Mircea 
(Peti fi-utca)  13. 

K o l l á & t h L a j o s 
ingó és ingatlan közvetítő. 

Férfi-,  női- és gyermekrnbákat 
bármilyen szinre, felelősség 
mellett, fest  és t i s z t i t 

SCHMITZ 
G a l l é r o k a t és más ffhér-

, nemfieket  egy héten be» 
lül m o s és f é n y e z . 

középiskolát végzett fiút 
tanulónak felvesz 
• • HIRSCH RUDOLF, m 

Értesítés. 
Alulírott, mint vb. Kassay József 

volt Zítea i kereskedő csődtömegének 
gondnoka, a csőd-választmány felhatal-
mazása alapján a csődtömeghez tartozó 
bolti-árukat és bolti berendezési tár-
gyakat (áru-állványok, áru aBztalok, 
mérleg stb.) szabad kézből eladom. 

Venni szándékozók a tárgyak lel-
tárát ügyvéd;, irodámban megtekint-
hetik. 

I>r. F inkér Bé la ügyvéd 
ceődtömrgeondnok. 

Homoródfürdön  különálló villában 

kiadó 
két szoba és konyha teljes lakás-
és konyhaberendezéssel. Felvilá-

gosítást a kiadóhivatal ad. 

Gyakorlott soffört  személy-
S autóhoz felvesz  SS 
dr. Gönczy Gábor. 
Eladó Str. Principesa Maria 
(Szent Imre-u) 14 sz. alatti 1 
öt szobás és 3 háromszobás 
külön lakást magában foglaló 
emeletes kőház, udvarral és 
= = kerttel. = = = = = 

Dr. Gönczy Gábor és 
Dr. UKolnár Imre ügyvédek. 

Julius l - l belépésre 
intelligens 4 középis-
kolát v é g z e t t fiút 
kereskedő tanulónak 
= = felvesz  = 
I h á s z P . J e n é 
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Egészsége érdekében óvakodjék az ecetsavból készült ecettől. 

Şfi f Ha jó, tiszta és egészséges 
ece te t Óhajt, kérjen 

Sámson-féle ecetet. Gyárija: 

Sámson Lajos ecet&íara 
Odorheiu. 
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Priikária comunei Cobăteş'i. 
No. 481-1928. 

Publicaţiune. 
Se aduce la cunoştinţi publică 

că prăvălia al comunei Cobătişti îm-
preună cu localul de locuit se va da 
îa arendă pe trei ani începând cu 15 
Iulie 1928 prin licitsţ'e publică care 
se va ţinea îo 27 Iunie 1928 a. m. 
10 ore îi casa comuna ă. 

Preţul de strigare este 3000 Lei. 
Vadiu 10°,V 

Condiţiunile de licitaţie mai de-
tailate se pot vedea îa cancelaria no-
taria ă din Cdtău şti în oarele cficioasă. 

Hirdetmény. 
Alulírott közBég elöljárósága ezen-

nel közhírré teszi, hogy a község tu-
lajdonát képező üzlethelyiséget a hozzá 
tartozó lakással együtt 3 egymás után 
következő évre 1928 julius 1& kezdet-
tel f.  hó 27 én d. e. 10 órakor a köz-
ségházánál tartandó nyilvános árveré-
sen a legtöbbet ígérőnek haszonbérbe 
adja. 

Kikiáltási ár 3000 leu, óvadék 
10%. az árverési feltételek  a Cobătişti 
közjegyzői irodában a hivatalos órak 
alatt megtekinthetők. 

Cobăteşti la 6 Iunie 1928. 
Pr imăria comunală. 

Dela pria ária comunei Lupeni. 
Publicaţiune. 

Se aduce la cunoştinţa publică 
că în ziua de 28 Iunie a. c. oara 8 
a. m. se va ţine lieitaţie publică îa 
localul priaănei com. pentru darea 
îa întreprindere a lucrărilor de con-
struirea unui pod pe râul „Demeter". 

Licitaţia se va ţine în confoimi-
tate cu legea contabilităţii publice 
art. 72—83. 

Cond ţ unile speciale şi orice în-
formaţiuni  relativ 1a aceste lucrări se 
pot ohţ ne la orice zi de lucru îatre 
orele oficioase  îa biuroul notarial. 

Hirdetmény. 
Közhírré tétetik, hogy Farkaslaka 

közeégben a Demeter patakon lévő híd 
újra épitésére vonatkozólag a munká-
latok elvégzésére f.  évi junius 28 án 
d. e. 8 órakor árlejtés fog  tartatni. 

Az árlejtésen résztvenni óhajtók 
a föltételeket  köznapokon a jegyzői 
irodában megtekinthetik. 

Lupeni la 29 Maiu 1928. 
Pr imăria . 

Corpul Portăreilor Tribunaluiui 
Odorheiu. 

Nr. 1631—1928 port. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul grefier  prin aceasta 

publică că în baza deciziuni Nr. 6622, 
5884, 6087—1927 şi No. G. 8828, 
8829—1927 a judecătoriei din Odor-
heiu repr. prin advocatul Dr. Kálmán 
şi Dr. Váró pentru incassarea creanţei 
de 3000+6000 Lei şi accesorii se fi 
xează termen de licitaţie pe 22 Iunie 
1928 orele 12 p. m. la foţi  locului îa 
OJorheiu Str. Ferdinánd şt Piaţa Re-
gina M&ria unde 8e vor vinde prin li-
citaţiune publică judiciaiă una cana-
pea, una dormeza şi un Bifonier  îa 
valoare de 11500 Lei. In caz de nevoie 
şi sub preţul de eBtimare. 

Pretenziunea care e de incassat face 
9000 Lei capital, dobânzile cu 12®/, 
socotind din 10 şi 30 Aug. 1927 iar 
spesele pâiă acum stabilite de 3770 L. 

întrucât mobilele cari ajung la 
licitaţie ar fi  fost  execvate şi de alţii 
şi aceştia şi ar fi  căitigat dreptul de 
acoperire licitaţia prezentă este ordo-
nată şi în favorul  acestora în senzul 
art. LX. 1881 § 192. 

Odorheiu, ia 25 Maiu 1928. 
Bălăsescu portărel. 
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Klimatikus gyógyfürdő 
534 m. magasságban a 
tenger színe fölött. 
Fenyvesekkel bántott, 
festői  vidék. Szénsavas, 
vasas alkalikus ivó és 

fürdővíz. 

Megnyílik jun. hó 14-töl S 

Ş séggel ad Băile— Corund (Judeţul ̂  
5 Odorheiu) igazgatósága. J| 

Sí 3 

Kiadó lakás, 
mely áll 3 szoba, konyha, kamra 
é3 pincehelyiségből nagy kerttel és 
udvarral, teljesen különálló, azon-
nal beköltözhető. 

Felvilágosítást ad: 
MERCUR-IR0DA, Asztalos Dénes 
Odorhniu Str. Principesa Elizabeta 

(Beihlen-utca 55). 
Cooperativa  de  credit  ínvitcl 

pe toti creditori , să-şi valorifice 
creanţele  contra societătii. 

Rugănesti, 1, Maiu 1928. 
Biró Desidereu, 

Kovács Francisc 
membrii comisiunei de  lichidare. 
Nr. G. 2265—1928. 

Publicaţiune de licitaţie» 
Subsemnatul portărel judecătoresc 

aduc la cunoştiiţa publică în senzul 
legii artic'ul LX din 1881 § 102 res-
pectiv XLI din 1908 § 19 cumcă luc-
rurile urnâtoare ş. a. vaca care in 
urma deciBului Nr. 1430 din anul 
1923 al Judecătoriei de Ocol din Mier-
curea Niraj s'au execvat în Sâageorg-
Pădureni favorul  execvatorului Vass 
Márton repr. prin advocatul Dr. Viola-
Sándor împotriva execvatului locuitorii 
din comuna Sângeorg Pădureni pentru 
incassarea capitalului de 2230 Lsi 
şi accesorii prin execuţie de acope-
rire şi cari s-au preţuit în 8000 Lei 
se vor vinde prin licitaţie publkă 

Pentru efeptuirea  acestei licita-
ţ'uni pe baza decisului Nr. 2265— 
1928 al judecătoriei de Ocol din Cris-
tur se fixează  terminul pe 25 Iunie 1928 
orele (J  p. m. fn  com. Sâng. Pădureni şi 
toţi cari au voie de a eumpăra sunt invi-
te ţ1 prin acest edict cu observarea aceia 
că lucrurile ousanintite vor fi  ţâodute 
in senzul legii LX din 1881 § 107 şi 
108 celor cari dau mui mulţ pe !âigă 
solvirea in bani gata ş. în caz necesar 
şi sub preţul de strigare. 

Pretenziunea care e de incassat face 
2230 Lei capital, dobânzile cu IO0/,,. 
Bocotind din 8 Iun. 1923 iar spesele 
ţâ.ă acum staverite de 2578 Lei. 

întrucât mobilele cari ajung la 
licitaţie ar fi  fost  execvate şi de alţii 
şi aceştia şi ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire, licitaţia prezentă este ordo-
nată şi îi favorul  acestora in »enzul 
articluiui XLI din 1908 § 20. Caeltu-
elile cereri de licitaţie se staoiieşte 
în turna de 105 Lei îa favoarea  ur-
măritului. 

Dat îa Cristur la 1 Iunie 1928 
l o a n Preda judecător-
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