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Évek óta 
zengett nóta, velünk, itteni kisebbsé-
gekkel szemben sokat hangoztatott 
jelszó a konszolidáció. Járjunk közben, 
segítsük elő tevékenyen mi is, hogy 
legyen itt végre konszolidáció. Mit je 
lent ez a szó: konszolidáció ? Jelenti 
a teljes rendet, azt az állapotot, ami-
kor mindenki felesleges  zavartatás, 
izgalmak nélkül, békében élhet, halad-
hat kitűzött céljai felé,  dolgozhatik és 
művelődhetik magáért és övéiért, olyan-
formán,  hogy ezáltal hasznára legyen 
a köznek, saját fajának  és hazájának 
is. Velünk szemben idáig komolyan, 
nem csak tendenciózus és rosszindu-
latú fecsegésképpen,  de bizonyitható-
lag is, még senkisem mondhatta, hogy 
mi itt Romániában ez elvnek az elle-
nére viselkedtünk volna, tőlünk a bé-
kés munkára való törekvésen kivül 
más törekvést is észlelhettek volna. 

Ezzel szemben miket tapasztaltunk 
eddig mások, igy különösen a több-
ségi fajt  reprezentáló mindenkori kor-
mányok részéről ? Köztudomásúak! 
Ezért nem szükséges most és nem is 
akarjuk ismét elősorolni az évek során 
át fájdalmasan  érzett kisebbségellenes 
törekvéseket, biróság előtti, s közigaz-
gatásban való szabad nyelvhasznála-
tunk lehetetlenné tételét, egyházaink, 
iskoláink ügyeinek mostoha kezelését. 
KqZMştletvs közeJL példát kapupk a leg-
utóbbi napok eseményei közt is. Csak 
nemrég okozott nagy megriadást és 
izgalmat az az intézkedés, mellyel 
Anghelescu közoktatásügyi miniszter 
éppen az iskolai év befejezése  előtti 
napokban vonta meg több kisebbségi 
iskola nyilvánossági jogát. A rendele-
tet ugyan csakhamar visszavonták, s 
az izgalom, legalább külsőleg lecsilla-
pult, de emléke él az előbb felzaklatott 
lelkű tanulók, szülők idegeiben. S ha 
most legalább egyelőre szünet követ-
kezett volna ezen a téren. De nem ! 
Alig pár napja ismét rendelet jelent 
meg, mely a kisebbségi iskolák ün-
nepségeinek, igy az évzáró ünnepnek 
a rendjét is szabályozza, ugyancsak köz-
vetlenül az évzáró előtt. Az ünnep-
ségek műsora cenzuráztatandó, s azok 
legfőbb  részleteikben román nyelven 
kell, hogy lefolyjanak.  Hiszen megért-
jük mi a törekvést, amely a többségi 
nyelv és többségi kultura intenzivebb 
megismertetésére irányul. De annak 
ilyen formában  és módon való forszi-
rozása mégis a mi nyelvünk háttérbe 
szorítását is jelenti, s a hirtelen intéz-
kedés : váratlan meglepetés, ami megint 
neheziti az intézetek sokféle  kötelessé-
geit, s alkalmas, hogy a szülőkkel, s 
másokkal is éreztesse a nem a mi ja-
vunkra dolgozó és gondolkozó erőha-
talmi tényezők részére való állandó 
kiszolgáltatottságunkat is. Kinek s mi 
szüksége van a nyugtalanitások e kö-
vetkezetes rendszerének folytatására, 
s vájjon csakugyan mi vagyunk-e és 
nem mások, akik a lelkek békéjének 
a helyreállását, a konszolidációt, za-
varó beavatkozásokkal, folytonosan 
akadályozzák ? 

A legutóbbi napokban Duca és 
Anghelescu miniszterek, hir szerint, 
ismét nyilatkoztak a kisebbségek iránti 
jóakaratukról, s állitólag, tervezik a 
kisebbségi iskolák államsegélyezése 
kérdésének a megoldását is. Örömmel 
méltányolnék ezt a hirt, ha nem szok 
tuk volna meg, hogy itt a miniszteri 
kijelentések és cselekedetek közt rend-
szerint nagy ellentétek vannak. Örülni 
igazán tehát akkor fogunk,  ha az irán-
tunk való jóakaratot már egyszer 
nemcsak a szavakban halljuk meg-
nyilvánulni, hanem tapasztaljuk a cse-
lekedetekben is! 

Két hozzászólás. 
Egy tibódi asszonynak 

hármas ikreket adott az Isten. Meg-
emlékezvén erről a bőséges áldásról, 
első dolgunk nekünk is az, hogy gra-
tuláljunk az anyának, szerencsét és 
egészséget kívánjunk neki és újszülött 
magzatainak, de éppen ugy azok test-
vérkéinek is, akik számszerint még he-
ten vannak. Segitse meg az Isten ezt 
a nagyszámú családot, amely e szerint 
most már éppen 12 főből  áll! 

Azonban ezzel a közös óhajtás-
sal a társadalom még nem tett meg 
mindent, ami az emberi jóérzésnek tel-
jes kielégülést szerezhet. Az általános 
emberi társadalomban ujabban egy 
gyönyörű szép eszme kezd hódítani 
és meghajlásra kényszeríteni a kevély 
emberi térdeket. Az anyák kultusza és 
az anyaszeretet magasztos müvelése 
az a jelszó, a melyiknek ujabban az 
emberi társadalom hódolni szeretne. 
A mi szűkebb társadalmunk is részt 
kért magának ebből a mozgalomból. 
Az anyák napjának ünnepe ugyan le-
járt, az eszményi ünneplésből kivet-
tük a részünket, azonban most itt az 
alkalom, hogy némi gyakorlati meg-
nyilatkozásra is rábírjuk sziveinket: 
adjunk egy kis társadalmi ajándékot 
anflak  a székely anyának, aki egy-
szerre három élettel szaporította elár-
vult fajunkat,  mert bár nem érdeklőd-
hettünk ama családnak vagyoni hely-
zete felől,  de bizonyára semmi esetre 
sem fogunk  tévedésbe esni, ha felté-
telezzük, hogy egy tizenkét-tagu tibódi 
székely családra, amelynek egyik mun-
kabíró tagja most három gyereket táp-
lál s amelynek egyszerre tiz pár gyer-
mekcipőre van szüksége, — ráfér  egy 
kis anyagi segítség. 

* 
* • - » 

De ezzel a dologgal kapcsolato-
san még más mondanivalónk is van. 
Egyik helyi lap abban a híradásban, 
melyben a fenti  családi eseményt tud-
tul adja, olyan megjegyzéseket füz 
ehez, melyeket semmiképpen sem hagy-
hatunk szó nélkül. Azt mondja : »Nem 
a gyermekbőség a baj, hanem az, 
hogy a nép haladni nem akar és emiatt 
a termelés silány s a nyomor nagy. 
Holott a műveltebb országokban ak-
kora és olyan minőségű földterületen, 
amekkorán a székely nyomorog, hat-
szorta több ember meg tud élni bol-
dogan, pl. Hollandiában és Dániában.* 

Ez az, amit nem hagyhatunk sző 
nélkül, mert a székely nép munkáját 
lebecsülő szokásos kritikával egyszer 
már le kell számolnunk. Vájjon mit 
tudna csinálni az a bizonyos hollan-
dus a tibódi András Mihály birtokán, 
aki a híradás szerint annak a jövedel-
méből hetvenkét embert tudna eltar-
tani ? Mert azt elhisszük, hogy Hollan-
diában egy ugyanekkora — mondjuk, 
talán három-négy hold — területen 
hatszor annyi jövedelmet hajt a tuli-
pán-termelés, mint a mennyit Tibód-
ban hajt a zab- és pityóka-termelés, 
de kíváncsiak vagyunk rá, vájjon tud-
na-e az a hollandus a Rez oldalán 
holland-kertészetet berendezni és tuli-
pánt termelni és ha ezt fel  is tételez-
zük, kíváncsiak vagyunk, vájjon tud-
ná-e tulipán virágait és hagymáit itten 
értékesíteni? Különösen szük látókör 
kell ahoz, hogy valaki észre nevegye 
azokat a természeti és kulturális kü-
lönbségeket, amelyek a havasok lá-
bainál elszórt székely nép és a leg-
kulturáltabb északnyugati államok ke-
reskedelmi gócaiban, a tenger mellett 
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élő népek gazdasági életlehetőségei kö-
között vannak. 

Azt is megszoktuk már, hogy a 
székely népet folytonosan  az erdélyi 
szászok mögött való elmaradás vád-
jával ostorozzák. Pedig ezt is meggon-
dolatlanul és helytelenül teszik. Mert 
bármennyire becsüljük is szász test-
véreink gazdasági fejlettségét,  azt mégis 
kétségbe kell vonnunk, hogy a barca-
sági vagy a nyugati szászföldi  szász 
kisgazda, aki a cukorrépa-földek  és a 
szőlőhegyek Kánaánjában gazdálko-
dik : nem hatszor annyi, hanem csak 
ugyanannyi eredményt tudna elérni, 
mint amennyit a máréfalvi  vagy zete-
laki székely kisgazda elér az ő sovány 
hegyoldalain. 

Legyen tehát elég a székely nép 
gazdasági munkálkodásának ostorozá-
sából, mert a munkásságban és dol-
gosságban itt nincs hiba s bár a gaz-
dasági haladásban nekünk sem szabad 
elmaradnunk, de mégsem igaz, hogy 
a székely nép csak azért nyomorog, 
mert nem akar tanulni, s ha valaki a 
székely nép nyomoráról beszél, ne 
mindig csak benne keresse a hibát, 
hanem ostorozza bátran azokat a mos-
toha körülményeket, amelyek nem en-
gedik, hogy haladjon, hogy boldogul-
jon, hanem a legverejtékesebb munka 
mellett is nyomorgásra kényszerítik. 

A tihódi András Mihályné három 
újszülött magzata részére e lap szer-
kesztősége elfogadja  és továbbítja azok-
nak ajándékát, akik szeretik a székely 
népet, magukhoz engedik a kisdedeket 
és tisztelik az anyát. H-r. 

Egyik közeli községünkben 
bekövetkezett igen bő gyermekáldás-
sal kapcsolatban a «Hargita* legutóbbi 
számában a székelység szemére veti, 
>hogy haladni nem akar és e miatt a 
termelés silány, a nyomor nagy*. Azt 
is irja még a H., hogy »akkora és 
olyan minőségű területen, a hol a szé-
kely nyomorog, hatszorta több ember 
él boldogan, pl. Hollandiában és Dániá-
ban.* Nem akarom mindezek leírójá-
nak földrajzi  ismereteit és látóképes-
ségét a legkevésbé kétségbe vonni, de 
én mégis ugy hiszem, hogy e kijelenté-
sekkel igen messzire dobta el a sulykot. 

Aki kijelenti azt, hogy a székely 
nem akar haladni, a székely nyomo-
rog, bár boldogan élhetne, attól feltét-
lenül meg kell követelni azt, hogy vagy 
ismerje a székely nép életkörülményeit 
vagy pedig egy következtetés levonása 
alkalmával a teljes igazságszeretet le-
gyen az iránytűje. Ha a közlemény 
írója, iljetve a Hargita tudná, vagy tudni 
akarná azt, hogy főleg  a havasalji szé-
kely nép mily nagyságú földterületek 
megmunkálása mellett, minő módon 
szerzi meg igazán véres verejtékkel a 
mindennapi betevő falatot,  akkor a 
fenti  kijelentéseinek, olyan értelemben 
a hogy tette, nem lett volna szabad 
napvilágot látniuk. Hiszen, fényes 
anyagi jólétről, ragyogó gazdasági kul-
túráról a legtöbb székely községben 
még akkor sem lehetne beszélni, ha a 
székely nép haladási vágyakozása és 
tettre készsége az egeket ostromolná 
és pedig nem lehetne beszélni azért, 
mert ehez az előfeltételek  egyáltalán, 
vagy a legnagyobb mérvben hiányza-
nak^ És miképp lehet, a holland avagy 
dán gazdasági életet csak egy nap is 
említeni a székely gazdasági élettel? 
Ezekben az országokban már fejlett 
gazdasági élet folyt  akkor, amikor a 
székely egyik kezében kard villogott, 
védve hazáját és házát, a másik ke-

zével pedig az ekeszarvát fogta,  hogy 
kenyeret adhasson Ínségben levő csa-
ládjának. A székely földek,  lankák, 
hegyoldalok, suharok csak gyéren hány-
ják a »madár-fejü«  kalászt akkor, ami-
kor Hollandia avagy Dánia televényei 
ontják az áldást. A havasokról le-le 
csapó fagyos  áramlat igen sokszor egy 
év keserves munkájának eredményét 
teszi kétségesé, mig az említett orszá-
gok tengermenti egyenletes hőmérsék-
lete, levegőáramlása a legkedvezőbben 
befolyásolja  a termények fejlődését. 
Ezeknek az országoknak vajkivitele, 
ami világhírű és az abból származó jö-
vedelem már elég arra, hogy ne is 
hozhassuk föl  magunkkal szemben pl. 
ezeknek az országoknak gazdasági fej-
lettségét. 

Ha példákkal akart a Hargita szol-
gálni, kár volt messzi országokba el-
fáradni,  közelebbi helyen is rámutat-
hatott volna arra, hogy a haladni vá-
gyás csodákat terem, például hozhatta 
volna föl  az erdélyi szász testvéreinket. 
Azonban akkor is figyelemmel  kellett 
volna lennie földjük  minőségére és a 
szászság évszázados kiváltságos hely-
zetére. 

Igaz, hogy nagy és elviselhetetlen 
az élet gondja, de amikor valaki a 
székely nép fotográfiáját  akarja a vi-
lág elé állítani, akkor nem szabad 
tendenciózusan minden olyan megmoz-
dulást elhallgatni és tudomást sem 
venni a megmozdulásról, a melynek 
célja éppen az, hogy a székely nép 
akarjon haladni. Én vallom, hogy a 
székely akar is haladni, s halad is, 
de haladásában a .mérföldjelző  kövek 
nem sorakoznak gyors egymásután-
ban. Mikor a mezőgazdasági kamarák 
fölállittattak,  az állattenyésztési bizott-
ságok megszerveztettek, ugy vélték, 
eljött a haladás korszaka. Ezzel szem-
ben azt látjuk, hogy keserves verejté-
kezésünkből nagy összegeket áldozunk 
ezen intézmények céljaira, anélkül, 
hogy azoknak hasznát, jótékony ha-
tását éreznők is. A mezőgazdasági 
kamara több, mint két év óta áll fenn, 
de annak létezéséről ez ideig megyénk 
földmivelő  népe csak annyit tud, hogy 
adózik neki, az állattenyésztési bizott-
ság tesz valamit, de nem abban a 
mérvben, amint a székely földmivelő 
nép meghozza e célra az áldozatát. 

Csoda-e, ha előhaladása gsak csi-
galassuságu, — közös erővel, szeretet-
tel kell, hogy minden tényező össze-
fogjon  a célból, hogy népünk gazda-
sági kulturája előre törjön, mert a gyű-
lölet, az egyenetlenség-szitás sohasem 
lehet gyógyszere egy beteges álla-
potnak. V—é. 

A városi tanácsnak 
június 20-án, szerdán délután tartott 
ülésében a villamos világítás ügyének 
a tárgyalása volt a legfontosabb  és a 
közönséget leginkább érdeklő kérdés. 
A városi tanács a mult év utolsó nap-
jaiban az 1928 dec. 31 ére a Ganz-
céggel való szerződést felbontotta,  a 
célból, hogy a szerződés néhány ho-
mályos pontja helyesbittessék és a ta-
nács a szükséges kibővitési munkála-
tok keresztül vitelénél szabad kezet 
nyerhessen. Tekintettel arra, hogy az 
uj bérleti szerződés megkötése és a 
telepkibővitési munkálatok hosszabb 
időt vesznek igénybe, a tanács ugy 
döntött, hogy a pályázat kiírása mel-
lett (nehogy az áramszolgáltatás körül 
zavarok keletkezzenek) a Ganz-céggel 
szemben a felmondás  határát egy év-
vel, 1929 dec. 31-ig kitolja, azzal a 
kikötéssel, hogy a nevezett cég ezen 
ideig árammal még abban az esetben 
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is köteles lesz ellátni a várost, ha a 
pályázat eredménye alapján az áram-
szolgáltatás és a telep kibővítése más 
vállalkozóra bizatnék. 

Döntött a tanács a piaci helypénz-
taxák felemelése  ügyében is, olykép-
pen, hogy nagy vásárok alkalmával a 
megállapított helypénzek másfélszerese 
szedessék és a helyi kirakó vásárosok 
is a 4 négyszögméternyi területen fe-
lül elfoglalt  területért helypénz-taxát 
kötelesek fizetni.  Az állami elemi is-
kola építésének kérdésénél elhatározták, 
hogy az iskola-tanácstól kapott utmu-
tatás alapján a városi mérnök által ki-
dolgozott terv szerinti építési költsé-
geknek kölcsön utján való biztosítására 
az állandó bizottságnak felhatalma-
zást adnak. 

Nem fogadták  el az állandó vá-
lasztmány javaslatát, amelyben (egy 
évente sorozatosan továbbhaladó terv 
első fázisául)  a Bethlen-utca egy sza-
kaszának kockakővel a folyó  évben 
való kikövezését ajánlotta, hanem 
megbízták a választmányt, hogy olcsó 
kölcsön után tovább kutatva, ennek 
megszerezhetése esetén az egész utca ki-
kövezésére nézve tegyen előterjesztést. 

Még pár jelentékenyebb ügy meg-
tárgyalása után a gyűlést az elnöklő 
Tamás Albert h. polgármester bezárta. 

Iparügyek. 
A belügyminiszter 6830—928 sz. 

rendeletével a tanonctartási rendsza-
bályok szigorú betartását ismételten 
elrendeli, miután előbbi rendeletét (mint 
azt a brassói tanügyi felügyelőség  je-
lentette) egyes helyeken nem vették 
figyelembe.  A miniszter ismételten és 
nyomatékosan elrendeli, hogy csupán 
oly tanoncokat szabad beszegődtetni, 
akiknek legkevesebb 4 elemi osztály 
végzettségük van. Ezek is csak váro-
sokban szegődtethetők be, hol tanonc-
iskola van és amelynek 3 osztályát 
kötelesek elvégezni. Amennyiben a 
tanoncviszony megszűnnék, az illető 
fiuk  kötelesek az elemi osztály további 
tagozataiba beiratkozni és azokat az 
«lemi oktatásra vonatkozó törvény ér-
telmében elvégezni. 

Az iparügyi miniszter 57.196—927 
sz. rendeletével az ipari kihágások pénz-
büntetését valorizálta. E rendelet sze-
rint, a kihágások büntetésénél az ipar-
törvényben foglalt  pénzbírság har-
mincszoros összegét kell leuban al-
kalmazni, vagyis a békebeli 1 korona 
30 leuban számítandó. E rendélet ér-
telmében a kontárok súlyos bírságolás 
alá fognak  esni, amennyiben az ipar-
igazolvány nélkül dolgozó iparos 100 
koronáig, azaz most 3000 leuig bírsá-
golható. Miután az ipartestület a kon-
tárok ellenőrzését a közeli napokban 
a rendőrség közbejöttével szigorúan 
végre fogja  hajtani, valamint a tuldol-
goztatást is meg fogja  vizsgálni, saját 
előnyére minden iparos, aki ipariga-
zolvány nélkül dolgozik, haladéktalanul 
váltsa ki iparigazolványát. Aki pedig 
a törvényben előirt munkaidőt nem 
tartotta be, azt igyekezzék szigorúan 
"betartani, mert kellemetlen zaklatástól 
fogja  magát megkímélni. Ezúttal hívja 
fel  ismételten az ipartestület a tanonc-
tartó iparosokat arra is, hogy tanon-
caikat — amennyiben szállással is el-
látják — esténkint szigorúan őrizzék 
ellen és 9 órán tul ki ne engedjék, 
mert a vizsgálat ily irányban is ki fog 
terjedni. 

Az ipartestület ez uton is hálás 
köszönetet mond azoknak a hölgyek-
nek és uraknak, akik a f.  hó 16-án 
rendezett műsoros kerti ünnepélyén 
szerepléseikkel a műsort gazdagították 
és a közönséget műélvezetben része-
sítették, valamint mindazoknak, akik 
élelmi-szer és tombola-tárgyak adomá-
nyozásával, sátrak kölcsönzésével, 
azoknak összegyűjtésével, illetve elren-
dezésével, valamint az estély rende-
zésével hozzájárultak a siker biztosítá-
sához. Ugyancsak köszönetet mond a 
felülfizetőknek  is, akik a szép anyagi 
eredményt lehetővé Lették. 

x Orvosi hir. Gyarmathy Dezső 
dr. külföldi  tanulmányútját meghosz-
szabbitotta és igy rendelését csak ju-
lius hó elején kezdi meg. 

Zenekedvelő közönségünknek még 
bizonyára eleven emlékezetében van 
az a nagyszabású orgonahangverseny, 
melynek során a mult évben Zsizsmann 
Rezső marosvásárhelyi zeneiskolai ta-
nár, a külföldön  is elismert kiválóságu 
orgonaművész olyan magas nívójú ze-
nei élvezetben részesítette. A Zsizs-
mann előadói művészete — melyben a 
fölényes  technikai tudás pompás har-
móniában egyesül a zenei müvek lel-
két megéreztető bensőséges átéléssel 
— akkor maradandó élményévé vált a 
barátok templomát megtöltő nagyszá-
mú közönségnek, mint ahogy hasonló 
nagy hatást gyakorolt ez a kiváló or-
gonajátékos a külföld  több nagy ze-
nekulturáju városában is. Közönsé-
günk zenekedvelő és zeneértő részé-
nek tehát kétségtelenül nagy örömet 
fog  okozni most az a bejelentésünk is, 
hogy a jeles »Zsizsmann mester« — 
ahogy őt tulajdonképpeni városában, 
lakóhelyén általában nevezik — néhány 
nap múlva ismét körünkbe érkezik és 
julius elsején orgonázásával fog  gyö-
nyörködtetni. Az alkalom ezúttal a ba-
rátok pompásan újra festett  temploma 
festési  munkálatainak befejezése,  ami-
korra már a mult ittléte idején igére-

tett tet, hogy az alkalmi ünnepségen 
készségesen fog  itt ismét vendégszere-
pelni. 

A ferencrendiek  széphangu or-
gonáján Zsizsmann ezúttal is az or-
gonazene-irodalom legértékesebb alko-
tásaiból fog  bemutatni néhányat, ame-
lyek nagy művészi értékük mellett fel 
tudják emelni, gyönyörködtetni tudják 
azokat is, akikben kevesebb a hajlan-
dóság a tulajdonképpen való klaszikus 
zene élvezésére. 

Az értékes templomi orgonahang-
verseny műsora: 
I. a) Rheinberger: Preludium (F.moll.) 

b) Haydn : Tavaszi kar. 
II. a) Bach : Fantázia és fuga.  (G.moll) 

b) Bossi: Fatemi la grazia. 
c) Lemmens: The Storm. 

III. a) Bonnet: Românce. 
b) Bonnet: Elfes. 
c) Bossi: Marcia festiva. 
Hisszük, nem alaptalan az a re-

mény, hogy az ünnepi alkalom mellett 
már maga ez a nagyértékü, művészi 
programm is a templomot teljesen meg-
töltő, nagy közönséget fog  julius else-
jén, a jövő vasárnap a szentferenc-
rendiek templomába egybevonzani. 

A nyoic osztályú középiskola ha-
lála. Ezzel az iskolai évvel egy tisztes 
múltra visszatekintő iskolatípus fejezte 
be pályafutását:  a nyolc osztályú kö-
zépiskola, amelyhez a jelen nemzedé-
ket annyi kedves emlék fűzi.  Az uj 
iskolai évvel az uj tipusu középiskola 
nyílik meg hét osztállyal, amelyből a 
három alsó osztály alkotja az alsó ta-
gozatú kis gimnáziumot, a négy felső 
osztály pedig a felső  tagozatot. Az 
olyan iskolát, ahol csak az alsó tago-
zat lesz meg, nevezik gimnáziumnak, 
ahol pedig mind a két tagozat, az lesz 
a liceum, vagyis főgimnázium. 

Véres események játszódtak le 
pár nappal ezelőtt a belgrádi képvi-
selőházban (szkupcsinában). A Radics-
féle  horvát parasztpárt és ellenzéki 
koalíció obstruált a nettunói szerződés 
ratifikálása  ellen. Radics István párt-
vezér és Racics radikális képviselő 
közt izgatott szóváltás fejlődött  ki, mely 
után Racics az emelvényre rohant és 
célba vette revolverével Radics pártve-
zért, de nem őt, hanem unokatestvé-
rét, Radics Pált találta, ki holtan ro-
gyott össze. Az első lövést több kö-
vette, melyek közül egy Radics István 
karját találta, a harmadik lövés ismét 
egy képviselő életét oltotta ki, a ne-
gyedik, ötödik és hatodik lövés még 
három képviselőt sebesített meg súlyo-
san. A sebesülteket, köztük Radics 
Istvánt kórházba szállították, ahol vál-
ságos állapotban, súlyos betegen fek-
szik. A merénylőt letartóztatták. Az 
eset folytán  Belgrádban nagy tünteté-
sek voltak, melyek során véres ösz-
szeütközések is történlek a kor-
mány és az ellenzék hívei közt, mi-
után az ellenzék nyíltan ^a kormányt 
vádolja a merénylet megrendezésével. 
Az áldozatok, temetésekor a tüntetések, 
várhatólag, még fokozódni  fognak. 

Pretori vizsga. A Monitorul Ofi-
cial folyó  hó 16-án kelt 130 számában 
megjelent belügyminiszteri határozat 
értelmében folyó  évi julius hó 2-iki 
kezdettel pretori vizsgák fognak  tar-
tatni Bukarestben. Ugy a fölvételre, 
mint a vizsgák tárgyaira vonatkozólag 
részletes fölvilágosítást  a Monitorul Ofi-
cial 130—1928 számában lehet olvasni. 

Közgyűlési meghívó. (Sz. 8-1928.) 
A Bánsági és Erdélyi munkások rok-
kant-nyugdijegyletének odorheiui 41-ik 
fiókpénztára  a pénztárnyitás helyiségé-
ben (róm. kath. elemi iskola) folyó  évi 
julius hó 1-én, vasárnap délután 3 
órakor rendkívüli közgyűlést tart, melyre 
a tag urakat tisztelettel meghívja az el-
nökség. Tárgysorozat: 1. Az uj alap-
szabály ismertetése, esetleg módosítá-
sok iránt javaslattétel. 2. A Nagysze-
benben augusztus 12 én megtartandó 
küldöttek-gyűlésére egy kiküldött meg-
választása. 3. Indítványok. 

Betörést követtek el városunkban 
f.  hó 20-ikán, szerdán éjjel az iparos 
és kereskedő-tanonciskola Király-utcai 
helyiségében. Az eddig még ismeretlen 
betörő az ablakon át hatolt be a he-
lyiségbe s az ott levő egyik szekrényt 
felfeszítve,  elemelte a Tanonc-Otthon 
játékait: 3 doboz dominót, 2 sakkozó 
készletet és egy foot-ballt.  Az iskola 
igazgatóságának feljelentése  folytán  a 
rendőrség az ismeretlen tettest nyo-
mozza. 

Értesités. Az odorheiui iparos és 
kereskedőtanonciskola évzáró vizsgá-
latai folyó  évi junius hó 24-én, vasár-
nap d. e. 8 órától kezdődőleg fognak 
megtartatni a róm. kath. elemi iskola 
helyiségében, melyre érdeklődőket szí-
vesen látnak. Ugyanakkor és ugyanott 
munkakiállitás is lesz a tanoncok által 
készített munkákból. A kiállítás meg-
tekinthető díjtalanul az évzáró vizsgá-
latok napján d. u. 4 óráig. A tanonc-
iskola  igazgatósága. 

Véndiák-taiáikozó. A ref.  kollé-
giumnak 1908-ban érettségi vizsgálatot 
tett tanítványai közül azok, akik Buda-
pesten laknak, a husz éves évforduló 
alkalmából véndiáktalálkozót tartanak 
junius 30-án este 8 órakor Budapesten 
a Gundel-vendéglőben (Városliget). E 
találkozóra, mely az intézet iránt ér-
zett hálás szeretetnek és kegyeletnek 
a kollégium főgimnáziumának  beszün-
tetése után első, megható megnyilvá-
nulása lesz, az osztálytársakat az elő-
készítő bizottság nevében baráti sze-
retettel ezen az uton is meghívja Do-
ros György dr. ügyvéd. (VII. Dob-u. 70.) 

Piaci árak városunkban. A buza: 
170—180, rozs: 135—140, zab: 80— 
85, tengeri: 112—115, burgonya : 28— 
30 leu vékánként. V-é. 

Felvételek a székelyudvarhelyi 
ref.  kollégium fíuinternátusába  az 

1928—29. tanévre. 
A székelyudvarhelyi ref.  kollégium 

vezetősége szives tudomására hozza az 
érdekelt szülőknek, hogy azoknak a 
fiuknak  a számára, akik tanulmányai-
kat a székelyudvarhelyi főgimnáziu-
mokban óhajtják folytatni,  internátust 
(bennlakást) tart fenn,  ahol olcsó pén-
zen teljes ellátást, atyai bánásmódot 
és a legtisztább kálvinista szellemben 
való nevelést nyernek a növendékek. 
A mellett, hogy a fizetendő  dijak a 
legcsekélyebbek (100 L. beirási dij, 
2200 L. internátusi dij és 7600 L. kon-
viktusi dij) a fiuinternátusi  növendékek 
jelentékeny összegű dijelengedésben és 
a kollégium alapjaiból nagy összegű 
ösztöndijakban részesülnek. Az elmúlt 
1927—28. iskolai évben dijelengedés 
cimén 86,300 leüt, ösztöndijak címén 
12,340 leüt osztottunk ki 32 növendék 
között. Ezek oly hangosan beszélő 
számok, hogy minden kálvinista szü-
lőt meggondolásra kell bírjanak, ami-
kor a székely anyavárosban taníttatott 
gyermeküknek elhelyezése fölött  akar-
nak határozni. 

A kollégium vezetőségében meg-
van a komoly elhatározás arra, hogy 
megfelelő  érdeklődés esetén az inter-
nátus számára egészen modern beren-
dezésű uj otthont létesítsen, amelyben 
nemcsak középiskolai növendékek, de 
az ipar és kereskedelem szolgálatában 
álló tanoncok is ellátást és felügyeletet 
nyerhetnek. Ennek az ideális, magasz-
tos célnak az eléréséhez kérjük a szü-
lők őszinte meleg támogatását. 

A fiuinternátusba  való felvétel 
iránti jelentkezéseket kérjük f.  évi ju-
lius 15-ig Csefó  Sándor kollégiumi 
rektor-professzor  cimére küldött folya-
modványok utján eszközölni. A folya-
modványhoz melléklendők : 1. kereszt-
levél, 2. iskolai bizonyítvány. Kedvez-
mények iránt külön kérés írandó, mely-
hez csatolandó szegénységi bizonyít-
vány és családi értesítő. 

A kollégium igazgatósága. 

Medgyaszay Vilma 
ezidén ismét megajándékozza Erdélyt 
néhány napos vendégszerepléssel. Bu-
karest—Brassó—Kolozsvár-Arad—Vá-
rad—Temesvár, — ezeket a legnagyobb 
városainkat veszi sorra a világhíres 
művésznő és a kis városok közül csak 
a székely városokkal tesz kivételt... 
A székely városokkal, amelyek annyira 
a szivéhez nőttek két esztendővel ez-
előtti turnéján. 

— Inkább sehová máshová, de 
oda elmegyek, azokba a drága székely 
városokba : elviszem nekik, ami ujat 
összegyűjtöttem, ami szépet két esz-
tendő alatt Budapesten előadtam. 

Ezeket mondta az impresszáriójá-
nak Budapesten a bűbájos Medgya-
szay, aki közöttünk érezte magát a 

légjobban. Minden bizonnyal meg is 
fogja  találni az itt hagyott, őt elragad-
tatással hallgató, lelkes jó közönségét, 
s szeretet és tapsvihar fogadja  minden 
székely városban, amikor uj műsorá-
val a pódiumra áll. 

Nálunk f.  hó 26-án, kedden fog 
fellépni  a Bukarest-szálló színházter-
mében. Az estélyre jegyek a Könyv-
nyomda R. T. üzletében válthatók. 

HÍREK. 
Junius 23 

Majláth püspöknek másfél  napig 
való ittidőzése felemelőleg  hatott a kath. 
hívekre. Bár ideérkezésekor kapta a le-
sújtó hirt, hogy nénje : Hohenlohe her-
cegné meghalt, az igazi nagy férfiú 
megnyugvásával fogadta  azt és a leg-
nagyobb lelki örömmel végezte főpapi 
teendőit. Vasárnap délelőtt 9 ólakor 
ünnepélyes misét végzett, amelyen a 
templomi vegyeskar és az ifjúsági  ének-
kar énekelt áhitatotkeltően. Mise után 
lelkeket megindító beszéd kíséretében 
kiosztotta a bérmálás szentségét, majd 
pedig az egyházközség egyesületeinek 
tisztelgését fogadta,  amelyeknek nevé-
ben Pál István prelátus mondott üd-
vözlő beszédet, kegyeletes szavak-
kal emlékezvén meg a főpásztort  ért 
gyászról. 

A barátok templomának ünnepé-
lyes megnyitása az újrafestés  után f. 
hó 29-ikén, Péter és Pál napján d. e. 
10 órakor lesz, megáldással, melyet Pál 
István apát, prelátus végez. — Ugyan-
akkor végzi első szentmiséjét a tem-
plomban Gáli Ferenc újonnan felszen-
telt ferencrendi  pap. 

Iskolalátogatások. F. hó 20 án, 
szerdán Russu, a magániskolák vezér-
igazgatója, Pteancu vezérfelügyelő, 
Orghidan brassói és Bratu szebeni fő-
igazgatók városunkban időztek és a 
vizsgákon megjelentek a főgimnázium-
ban, a zárdai polgári iskolában és a 
ref.  tanitónőképzőben. 

Évzáró ünnep a főgimnáziumban. 
A helybeli róm. kath. főgimnáziumban 
az iskolai évet f.  hó 26-án, kedden 
zárják be. Délelőtt 9 órakor hálaadó 
istentisztelet lesz, mely után az inté-
zet tornacsarnokában az igazgató be-
számol az isk. év nevezetesebb moz-
zanatairól és a jutalmakat kiosztja. Az 
évzárásra az igazgatóság felhívja  a 
helybeli és vidéki tanulók figyelmét. 

Első mise. Székely Árpád, Fenyéd 
község szülötte, akit Majláth püspök 
a holnapi napon szentel pappá, f.  hó 
29-én mondja el első miséjét szülő-
falujában. 

Halálozás. Id.  Kassay  F.  Gyula 
városunkban, 82 éves korában, f.  hó 
22-ikén elhunyt. Kiterjedt, tekintélyes 
rokonság gyászolja. 

A Szent Kereszt Hadsereg hely-
beli és vidéki tagjainak tudomására 
hozzák, hogy a szent Péter és Pál 
ünnepére tervezett avatás elmarad. 



A Polgári Önképzö-Egylet Kultur-
háza építése céljára, a téglajegyek ki-
bocsátása utján való társadalmi gyűj-
tést, a népjóléti minisztérium, junius 
hó 15-én 32,391. szám alatt, engedé-
lyezte. Az egylet választmánya igy, a 
kedden tartandó ülésében megteszi a 
szükséges lépéseket, a tervezett jubi-
láris díszközgyűlés összehívása és a 
téglajegyek kibocsátása érdekében. En-
nek időpontja valószínűleg julius hó 
10-ike lesz, mig a szabadba való ki-
rándulást augusztus 20-ika körül fog-
ják rendezni. 

A Katona Mózes volt adóhivatali 
tisztviselő elleni bűnügyi eljárás egyes 
fázisairól  annak idején olvasóinkat ér-
tesítettük. A mai napon megtartott 
tárgyalás után meghozott Ítéletben a 
törvényszék Katonát 2 hónapi fogház-
büntetésre Ítélte, mely a mai nappal 
éppen kitelt volna. Katona azonban a 
bűnösségét kimondó Ítéletben nem 
nyugodott meg, az ellen felebbezéssel 
élt s igy jogerős ítélet nélkül nem he-
lyezték szabadlábra, hanem felebbezése 
elbírálásáig fogva  marad. 

Az ipartestület mult szombati kerti 
mulatsága szép számú közönség jelen-
létében folyt  le. E közönség soraiból 
azonban feltűnően  hiányoztak is, olya-
nok, akikről éppen feltehető  lett volna, 
hogy ennek a tekintélyes és közérde-
ket szolgáló testületnek a megmozdu-
lását szeretetteljes érdeklődéssel fogják 
felkarolni.  Szomorú tünet lenne, ha 
ezt nem csak kizárólag a nehéz gaz-
dasági viszonyoknak kellene tulajdoni-
tanunk, hanem a lelki közönynek, rész-
vétlenségnek is. Az estély műsorszá-
mai kellemes szórakozást nyújtottak s 
volt köztük tartalom és forma  tekinte-
tében igen értékes is. A Székely Dalegy-
let két szépen elénekelt énekkel, a fú-
vós zenekar szintén két sikerült zene-
számmal érdemelt ki zajos tetszést. 
Szabó Gyula hatásosan szavalt, Benkő 
Józsefné  és Bodrogi Balázsné ének-
kettőse szintén nagyon tetszett. Hinlé-
der Akos dr. szabadelőadásában érde-
kesen tárgyalta gazdasági problémáin-
kat, melyek ma szinte megoldhatatla-
noknak látszanak s amelyek fojtoga-
tásai ellen csak az önsegély eszközei-
vel (beszerzési csoportok alakitásával, 
takarékoskodással) tudunk ideiglenesen 
védekezni. Mindezek után a nőkről és 
a divatról is mondott néhány ötletes 
megjegyzést, ezekkel is nagy tetszést 
keltve. Az estélyen Tomcsa Sándor a 
megszokott szellemességével konferált. 

Feljelentés és vádinditvány egy 
volt adóhivatali közeg ellen. Székely 
János volt parajdi adóbehajtó (agent) 
ellen, aki f.  évi április hó elsejéig mű-
ködött ebben a minőségben, a pénzügy-
igazgató feljelentést  tett amiatt, hogy 
nevezett az államkincstárt megkárosi-
iotta. Székely a visszaélést aképpen 
követte volna el, hogy a kettős, rend-
szerű blok-elismervénynek a hivatal 
számára visszamaradt részébe kisebb 
összegeket irt be, mint a feleknek  ki-
adott részbe, illetve amekkorák a tény-
legesen beszedett összegek voltak. A 
különbözetet aztán magának tartotta 
meg. Minthogy az ügyben az ügyész-
ség is vádinditványt tett, Székelyt elő-
állították s a vizsgálóbíró legutóbb 
hallgatta ki s általában ő folytatja 
most a vizsgálatot, mely hivatott az 
ellene emelt vád alaposságának és az 
ügy részleteinek tisztázására. Ez utób-
biak közt annak kiderítésére is, mek-
kor lehet az a (valószínűleg : nem túl-
ságosan nagy) összeg, mélyet Székely 
ilyenformán  jogtalanul elkezelhetett ? 

üres zsákok redukált vámtaxája. 
A kereskedelmi és iparkamara közli, 
hogy a kereskedelmi minisztérium se-
gítségére kívánván jönni az iparnak és ke-
reskedelemnek, elrendelte, hogy a jö-
vőben a kereskedők, iparosok és mal-
mosok által importálandó üres zsákok, 
minden külön miniszteri engedély nél-
kül, egyszerűen a kereskedelmi és 
iparkamaráknak véleménye alapján a 
vámtarifa  350 art. Il-ik jegyzete sze-
rinti Vio-es redukált vámtaxával vá-
molandók. 

Záróünnepély a ref.  tanitónőkép-
zőben. A helybeli ref.  tanítónőképző 
befejezte  az 1927—28. iskolai eszten-
dőt. Az összes osztályok évvégi vizs-
gálatai f.  hó 18—23. napjain lefolytak, 
a VII. o. képesitő vizsgái is sikerrel 
haladnak a befejezés  felé.  Még csak 
a képesitő vizsgálatok utolsó fázisai 
és a kántorképesitői vizsgálat van-
nak hátra. Állami előírás szerint az 
iskolai év ünnepélyes bezárása f.  hó 
29 én, azaz pénteken, d. e. 11 órakor 
lesz a nőképző régi imatermében. Az 
ünnepélyen a rektor-professzor  és az 
igazgatónő beszámolnak az iskolai év 
fontosabb  mozzanatairól, kiosztják a 
jutalmakat, megadják a jövő iskolai 
évre szükséges instrukciókat s ezzel 
nyári pihenésre, lélekben-testben való 
felüdülésre  bocsátják a növendékeket. 
Az évzáró ünnepélyre szeretettel hivja 
a nőképző vezetősége a szülőket és a 
tanügybarátokat. 

Intézkedés az osztrák-magyar já-
radék-kötvények kamatainak flzetese 
érdekében. A pénzügyigazgatóság kéri 
azokat, kiknek birtokában 1914 aug. 
1. előtti kibocsátású osztrák-magyar já-
radékkölcsön-kötvények vannak, hogy 
ezeket a kötvényeket haladéktalanul 
helyezzék letétbe a pénzügyigazgató-
ságnál, hogy az utánok járó kamatok 
utalhatók legyenek. A Romániában levő 
ilyen kötvények értékesitésének más 
módja nem lévén, a közönség érdeké-
ben áll, hogy a fenti  felhívást  kövesse. 

Hirtelen halál. Kalapács Péter, 
zetelaki jómódú gazda, f.  hó 20-án 
épületfát  szállított városunkba. Este 
nyolc óra tájban indult hazafelé  sze-
kerével. Szekere és lovai azonban éjfél 
körül csak nála nélkül érkeztek haza. 
Egyik feltevés  szerint, Fenyéd és Kü-
küllőkeményfalva  között a szekerén 
egyedül ülő Kalapácsot agyszélhüdés 
érte, minek következtében azonnal 
meghalt. Más feltevés  szerint, lovai 
kapták volna el, s igy esett le a sze-
kérről, s ütődött halálra. Holttestét 
csütörtökön reggel szállították haza és 
pénteken délelőtt temették el általános 
nagy részvét melleit. A halál okának 
és körülményeinek megállapítása cél-
jából hivatalos nyomozás indult. 

A helybeli legényegylet vasárnapi 
műsoros estélye nagyszámú közönsé-
get vonzott a főgimn.  tornatermébe. 
A Kiss Elek zenetanár vezetése alatt 
álló ifjúsági  zenekar nagy tetszést kel-
tett nyitánya után, Beldovits Emil 
meglepő jó előadással, szépen szavalt, 
majd két sikerült vegyeskari énekszám 
következett, Imre József  vezetése alatt. 
Orbán János keresztúri plébános ün-
nepi beszéde az estély főpontja-volt. 
Már ismert ékesszólásával, költői 
hasonlataival, lendületével gyönyörköd-
tetni tudott s egyúttal fel  is emelt. 
Forró Gézáné ugyancsak ismert és el-
ismert előadói készségével, finoman, 
átérzetten szavalt egy szép költeményt. 
Kiss Elek zenetanár hegedűszólója, 
valamint Zárug Endre celló-játéka — 
melyeket a főgimn.  ifjúságának  zene-
kara kisért — szintén nagy tetszésben 
részesültek, valamint a legényegylet 
énekkarának záróéneke is. 

xMiilép-árusitás. Bedő Albert ho-
moródszentmártoni (Mărtinuş) tanitó 
helyben kilónként 220 leuért, (vidékre 
a postadij pótlása mellett) szállít ga-
rantált tiszta saját készítésű mülépet. 

A kereskedelmi és iparkamara köz-
leményei. A vámvezérigazgatóság ér-
tesítése alapján tudomására hozzuk az 
érdekelteknek, hogy a cipőtalpaláshoz 
használt kaucsuklapok és tekercsek 
vámolása, amennyiben a kaucsuk más 
anyagot is tartalmaz, a vámtarifa  865. 
articulusa alapján történik, ellenben a 
tiszta kaucsuké a 863. art. alapján. — 
Görögországból, Pireus városból »N. 
Sitaras et Cie.« cég elvállalja az eset-
leg oda összeköttetést kereső nagyobb 
fűrészek  és fatermelők  képviseletét. — 
Villanyszerelési vállalatok figyelmét  fel-
hívjuk, hogy folyó  évi julius 7-én d. e. 
10 órakor Bazargic város a városnak 
villanyhálózattal való ellátására árlej-

tést tart. Vállalati összeg 18 millió 
241 ezer leu. A hirdetmény részletei 
megtudhatók a kamara titkári hivata-
lában. — A nagyváradi iparkamara és 
a többi érdekképviseletek rendezése 
alatt álló Általános Nagyvásár julius 
15—22-ig tart; az ezzel kapcsolatosan 
élvezhető visszautazási 50°/«-os vasúti 
kedvezmény ugy vehető igénybe, hogy 
az odautazó jegyét a megérkezéskor 
nem adva le, azt a vásáriroda által 
felülbélyegezteti  s a visszainduláskor 
a jegypénztárnál felmutatja. 

Igazán megbotránkoztató és eléggé 
el nem ítélhető az az eljárás, amit vá-
rosunkban az épületek falain  észlelhe-
tünk. Egyik most épülő házJ falát  vá-
sott gyerkőcök, vagy lehet, hogy fel-
nőtt, de mindenesetre műveletlen bar-
bár egyének bicskával, vagy más erre 
alkalmas szerszámmal annyira meg-
rongálták, hogy a tulajdonos már az 
első napokban kezdheti újra a javítá-
sokat. Ezen kivül is igen sokszor a 
házak és a kerítések falán  oly trágár 
feliratok  láthatók, melyek alkalmasok 
különösen ismeretlen idegenek előtt 
homályt borítani városunk műveltségé-
nek általános nívójára. Az intelligencia 
és izlés intenzivebb' fejlesztése,  a lel-
kek hatványozott müvelése szükséges, 
hogy ezek a visszataszító dolgok va-
lahogy megszűnjenek. 

A T y f l t t é r . 
& rovat közleményeiért a szerkesztő nem vállal 

felelősséget. 

64 éves az apám, s most háza-
sodik, azaz már meg is van s mégis 
vizitbe kell járni. Apám: idős Hegyi 
Pál gondolta magában: megnősülök, 
meg én, bajom semmi más, csak tü-
dőtágulás, ezért még élhetek. Ezt meg-
tudva, én azonnal 3 ember előtt ki-
mondtam, nekem mama, velem egy 
udvarra nem kell. Fizessen ki a lakás-
részből. Erre aztán lett hadd el-hadd, 
fühöz-fához  kapott. Jött ügyvédi fel-
szólítás is. Hogy házrészemet eladom-e ? 
Erre azt feleltem  : hogyne, jó pénzért. 
Erre egy ideig csend következett. Én 
vártam a pénzt. Apám a menyaszonyt. 

A pénz nem jött, de a türelmet-
len menyasszony, az jött. Egy-kettőre 
meg is mutattam, merre van a kapu. 
Milyen gonosz az öreg szerelem. Pénz 
nincs számomra, de van a perre. Két 
idézőt kaptam 3598 és 3599 sz. alatt. 
Két ügyvéddel egy fia  ellen (az, aki 
annyit rikácsolt Szombatfalván,  hogy 
legyen békéltető bizottság). Perem még 
nem volt, de e két ügyvéd, ha nem 
győzne le, félek,  mozgósítva lenne az 
egész. Jaj, ha elperelné 20.000 leu 
adósságomat; ezt mellette szereztem ! 
Házasság előtt, ugy tudom, köteles-
ségszerű á hirdetés. Az egyházit elfi-
zette, a polgárinál nem jelzi, ki háza-
sodik, az idősebb, v. ifjabb-e  ? Tetteiért 
e sorokat névnapi üdvözletül küldjük 
kis fiammal  nagyapónak, idős Hegyi 
Pálnak, aki a közügyekben első, gye-
rekei ügyeiben utolsó és nagyanyónak, 
Miklós Rózsinak, ki olyan nevet szer-
zett magának, hogy ha kimondjuk, 
még sértve is érezné magát. 

Az Isten éltesse az uj párt sokáig. 
ifj.  Hegyi Pál és Karcsi. 

Kiadó: a Könyvnyomda Részvénytársaság 
Odorhflin—8zékelyndvarhely 

Értesítés. 
Tisztelettel hozom szives megren-

delőink, valamint a t. közöaség becses 
tudomására, hogy boldogult férjem  jó 
hírnevű cipész-műhelyét 
továbbra is fenntartom  a szakképzett 
Üzletvezetővel vezettetem. Ezentúl is 
rendelésre készítünk finom  izléaii 
tartós, jó cipőket s dús raktár is 
áll á m. t. közftnség  rendelkezésére. 
— Felsőrész készítését is vállalom. 

Szives pártfogást  kér, tisztelettel: 

özv. Bálint Ferencné 
KoBsuth-utca 26. 

Gyakorlott soffört  személy-
35 autóhoz felvesz  SS 
dr. Gönczy Gábor. 
Nr. G. 2649—1926. 

Publieaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel judecătoresc 

aduc la cunoştinţa publică îa aensul 
legii articiul LX din 1881 § 102 res-
pectiv XLI din 1908 § 19 cumcă luc-
rurile următoare ş. a. mobile din casă 
şi oi care in urma decisului Nr. 548 
din anul 1926 al Tribunalului Jude-
cătoriei de Ocol din s'au execvat în 
Sâogeorg Pădureui îa favorul  execva-
torului Timar Iuon dom. în Sovata 
repr. prin advocatul Dr. Viola Sándor 
dom. îa Cristur împotrivit execvatului 
locuitorii din comuna Sângeorg Pădu-
reui pentru incassarea capitalului de 
771 Lei şi accesorii prin execuţie de 
acoperire şi cari a-au preţ îa 5400 Lei 
se vinde prin licitaţie publică. 

Pentru efeptuirea  acestei licita-
ţiuni pe baza decisului Nr. 2649— 
1926 al judecătoriei de Ocol din Cria-
tur ae fixează  terminul pe 30 Iunie 1928 
orele 6 a. m. îa com. — şi toţi cari 
au voie de a eumpXra sunt invitaţi 
prin acest edict cu observarea aceia 
că lucrurile susaaintite vor fi  vândute 
io senzul legii LX din 1881 § 107 şi 
108 celor cari dau mai mult pe lâagă 
solvirea in bani gata şi îa caz necesar 
şi aub preţul de strigare. 

Pretenziunea care e de incassat face 
771 Lei capital, dobânzile cu 10°/, 
socotind din Febr. 1923 iar spesele 
până acum Btaverite de 2450-50 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 
articlului XLI din 1908 § 20. Spesele 
cereri de licitaţie ae stabileşte în suma 
de 180 Lei. 

Dat îa Cristur la 5 Iunie 1928. 
Ioan Preda judecător. 

Nr. G. 1123—1928. 
Publieaţiune de licitaţie. 

Subsemnatul pori ărel judecătoresc 
aduc la cunoştinţa publică îa sensul 
legii articiul LX din 1881 § 102 res-
pectiv XLI din 1908 § 19 cumcă luc-
rurile următoare s. a. mobile din casa 
şi automobil care in urma decisului Nr. 
I123din anul 1927 al Tribunalului Ju-
decătoriei de Ocoldin Cristur s-au exec-
vat îa favorul  execvatorul Bodo Mi-
hail dom. îo Avramesti repr. prin ad-
vocat Dr. Alexandru Viola impotrivit 
execvatului şi socia locuitorii din co-
muna Balauseri pentru incaBBarea ca-
pitalului de 19175 Lei şi accesorii prin 
execuţie de acoperire şi cari s-au preţuit 
îa — Lei se vor vinde prin licitaţie 
publică. 

Pentru efeptuirea  acestei licita-
ţiuai ps baza decisului Nr. 1123 şi 
2189—1928 al judecătoriei de ocol dia 
Cristur se fixează  terminul pe 3 Iulie 
1928 la orele  — a. m. p. m în comuna 
Sângeorz Pădureni şi toţi cari au voia 
de a cumpăra sunt invitaţi prin acest 
edict cu observarea aceia, că lucrilo 
susamlntită vor fi  vândute îa senzul 
legii LX din 1881 § 107 ş{ 108 celor 
cari dau mai mult pe lângă Bolvirea 
în bani gata şi îa caz necesar şi sub 
preţul de strigare. 

Pretenziunea care e de incassat face 
3386 Léi capital, dobânzile cu 10*/® 
socotind din 20 Febr. 1928 iar Bpeéele 
până acum staverite de 4358 Lei. 

întrucât mobilele cari ajung la 
licitaţie ar fi  fost  execvate şi de alţii 
şi aceştia şi-ar fi  căştigat dreptul de 
acoperire, licitaţia prezentă este ordo-
nată şi în favorul  acestora îa senzul 
articlului XLI din 1908 § 20. 

Cristur la 5 Iunie 1928. 
I o a n Preda m. p. judecător. 

Bámulatos olcsó árban Vásárolhat 5 ! í E o l r 
grenadínokat, zefireket,  mosódeléneket, vásznakat és harisnyákat. 

Nagy választék mintás ffulárdselymekben! 



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, 
szőttesek, kartonok, delinek, kelengyevásznak, függönyök,  abroszok, harísnyáky zsebkendök, 
kézi-táskák nagyon oíesón j [ 5 | ) j üzletében Str. Principesa Elisabeta (volt Bethlen-utca). 

Esőköpenyek érkeztek nagy választékban feltűnően  olcsón! m [ 
i f t n m n n m 

Ingyen rádiókészülék! 
• Német exportcég '.reklám- és továbbterjesztés! célokra 

Romániában négy lámpás készülékig nagyobb sz&mu elsőrendű 
. rádiókészüléket ad az érdeklődőknek. ' 

Ezzel semmiféle  kötelezettség sincsen összekötve. A csekély 
kiadásokat (mint csomagolási és szállítási dij) az érdeklődő viseli. — 
Érdeklődők olvasható Írással pontos cimQket levelező-lapon a 

a következő cimre küldjék: 

jX Radioversand  E. Gráb &C.RottloffAbtlgX 
Ijjjgy B £ R L I K X 4 , © a r t e n s t . l O O . 

• M e g é r k e z t e k 
a tavaszi és nyári 
nöi és férfi  divatlapok 

és dús tartalmn, tavaszi és 
: : nyári : : 

m i n t a - s z ö v e t e k , 
melyekből már 2000 lentól 
női kosztümöt, vagy felöl-
tőt, vagy 1 rend férfi  ruhát 

L vagy felöltőt  l e g n j a b b 
m i n t a szerint késsitek. 

JAKABOS MIKLÓS Eötvös n. 4. 

5 'Í 

ŞKOROND-F! 
Klimatikus gyógyfürdő 
534 m. magasságban a 
tenger szine fölött. 
Fenyvesekkel bontott, 
festői  vidék. Szénsavas, 
vasaB alkalikus ivó és 

fürdővíz. 

D: 
ős 

J Megnyílik jun. hő 14-től S 

Figyelem! 
Tébb megbízásom folytán,  kérem 

a helybeli és vidéki birtokot vásárolni 
szándékozó vevőket, hogy irodámban 
engem felkeresni  szíveskedjék, hol az 
eladásra átadott házas-telkeket, szánté 
és kaszáló külsőségeket a legjobb 
fizetési  feltételekkel  közvetítem, azon-
nali beköltözésre ia. 

Odorheiu Strada Prinţul Mircea 
(Petífi-utca)  13. 

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

V V V f V f W V V V V V V V l  I 
8 

Napi szobaárak 60—SO lej. ^ 
Napi 1 7 0 lej penzió, négyszeri £ 
étkezéssel. Felvilágosítást kész- 4 
Béggel ad Băile— Corund (Judeţul g 

Odorheiu) igazgatósága. S 

Férfi-,  női- és gyermekrnhákat 
bármilyen színre, felelősség 
mellett fes t  és t i s z t i t 

SCHMITZ 
G a l l é r o k a t éa más frhér-
nemfieket  egy héten be-
lül m o s és f é n y e z . 

; 

* * * * * * * 
Med. univ. 

Dr- WEISS OTTÓ RICHÁRD 
fog-  és szájbetegségek szakorvosa 

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

mabeli betegségeket lelkiismeretesen kezel. — — — 
Rendel J/,9—%1, d. a . 3—6-ig. 

Homoródfiirdön  különálló villában 

kiadó 

Julius l - l belépésre 
Intelligens 4L középis-
kolát v é g z e t t fiút 
kereskedő tanulónak 
= felvesz 
I h á s z P . J e n é 

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. " 

Br . Gönczy Gábor és 
Dr. Molnftr  Imre ügyvédek. 

középiskolát végzett fiút 
tanulónak felvesz 
mHIRSCH RUDOLF. • • 

mi m Egészsége érdekében óvakodjék az ecetsavból készült ecettől. 
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U T Ha jó, tiszta és egészséges î3î 
e c e t e t Óhajt, kérjen g 

i Sámson-féle ecetet, i 
M Gyártja: 3g 

g Sámson Lajos eCBtOára j§ 
g Odorheiu. jgj 

két szoba és konyha teljes lakás-
és fconyhabere  ndezéssel. Felvilá-

gosítást a kiadóhivatal ad. 
Dela Judecătoria de Ocol din Cristur. 
No. 3870-1927 port. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul grefier  prin aceasta 

publică, ră îa baza deciziunii Nr. G. 
3870—1927 a Judecătoriei din Cristur 
în favorul  reclamantei Biserica uni-
tară din Mihaileni repr. prin advoca-
tul Dr. Elekes Domokos pentru înca-
sarea creanţei 5000 Lei şi acc. ae fi-
xează termen de licitaţie pe 18 Mie 
1928 ora 5 d. a. la faţa.locului  îa 
com. Dnmitreni unde se vor vinde prin 
licitaţiune publică judiciară mobilei 
cai, car ia valoare de 18000 Lei. Ia 
caz de nevoie şi sub preţul de esti-
mare. 

Pretenziunea care e de îacassat face 
5000 Lei dobânzile cu 12% socotind 
din 1 Jan. 1923 iar Bpeaele pâoă acum 
staverite da 1583 Lei. 

întrucât mobilele cari ajung la 
licitaţie ar fi  fost  execvate şi de alţii 
şi acestestia şi ar fi  câştigat dreptul 
de acoperire licitaţie prezentă este or-
donată şi în favorul  acestora în sen-
sul LX 1881 § 192. Cheltuelile cererei 
de licitaţie îa auma de 155 Lei jude-
cătoria ia stabileşte ia favoarea  po-
tentului ia sarcina urmăritului. 

Criatur, la 20 Iunie 1928. 
lom P r e d a aj. judecător. 

Pentru conformitate: 
F l ó r i á n imp. 

Dela Judecătoria dia Cristur. 
No. G. 3808-1927. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul grefier  pria aceasta 

publică, că în baza deciziunii Nr. G. 
3808-1927 a judecătoriei din Cristur 
în favorul  reclamantei Dankuj Ioan 
repr. prin advocatul Dr. Elekea D. 
pentru incassarea creanţei de 1600 Lei 
şi accesorii se fixează  termen de lici-
taţie pe ziua de 7 Mie 1928 ora 3 
a. m. la faţa  locului în corn. Roaua 
unde se vor vinde prin licitaţiune pub-
lică judiciară mobilei cai, hamuri, fân 
etc. îa valoare de 7000 Lei. In caz 
de nevoie şi sub preţul de estimare. 

Pretenziunea care e de incassat face 
1600 Lei dobânzile cu 10% socotind 
din — iar Bpesele pâoă acum stabilite 
de — Lei. 

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

Cristur, la 13 Inaie 1928. 
I o n Preda aj. judecător. 

Pentrn conformitate: 
F lór ián imp. 

Dela Judecătoria de Ocol din Criatur. 
No. G. 3352—1927/3. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul grefier  prin aceasta 

publică, că în baza deciziunii Nr. G. 
3352—1928 a Judecătoriei din Cristur 
în favorul  reclamantei Faluvégi András 
repr. prin advocatul Dr. Elekea D. 
pentru încasarea creanţei 1200 Lei şi 
accesorii se fixează  termen de licita-
ţie pe lé Iulie 1928 ora 3 d. a. Ia faţa 
locnlui îa com. Ş:efaneşti  nade se 
vor vinde prin licitaţiune publică judi-
ciară mobilei maşina de cusut otc.. 
îa valoare de 5300 Lei. In caz de ne-
voie şi Bub preţul de estimare. 

Pretenziunea care e de încassat face 
1200 Lei dobânzile cu 10% socotind 
dela data scadentei iar 
până acum staverite de 525 Lei. 

întrucât mobilele cari ajung la li-
citaţie ar fi  fost  execvate şi de alţii 
şi ace8tie şi-ar fi  câştigat dreptal de 
acoperire licitaţia prezentă este ordo-
nată şi în favorul  acestora îa senzul 
art LX. 1881 § 192. Se stabileşte îa 
favoarea  petentului pentru cererea de 
licitaţie Bama de 102 Lei. 

Cristur, la 17 Inlie 1928. 
Ion Preda mp. aj. judecător. 

Pentru conformitate: 
F l o r l t n Imp. 

Nr. G. 3446—1927. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel aduc la cu-

aoşticţi publică îa aenzal legii art. 
102 dm LX. 1881 respective § 19, dia 
XLI 1908 cnmcă lucrările nrmiteare 
ş. a. cai, fân  şi porc care îs urma 
decisului Nr. 2447 dia anul 1927 at 
Judecătoriei de ocol dia Cristur s-au 
execvat în Cristur in favorul  execva-
torul Dr. Viola Sándor advocat împot-
riva execvatul locuitor dia comuna 
Firtăsnş resp. Atid pentru îocaBsarea 
capitalului de 5700t2500 Lei şi scc. 
prin execuţie de acoperire şi cari s'au 
preţuit îa 17500 Lei se vor viade pria 
licitaţie publică. 

Pentru efeptuirea  acestei licita ţi-
nni, pa baza decisului Nr. 3445—927 
şi 3446—927 al judecătoriei de ocol 
din Cristur se fixează  termiaul pe 3 
Mie 1928 ore 3 p. m. în com. Fir-
tănuş şi la orele 51/. d. m. Atid şi 
toţi cari au voie de a cumpăra, sunt 
invit» ţi prin acest edict cu observarea 
aceia, că* lucrurile suaamintită vor fi 
vândute în Benzul legii LX dia 1881 
§ 107 şi 108 celor cari dau mai, mult 
pe lângă solvirea îa bani gata şi îa 
caz necesar şi sub preţul de strigare. 

Pretenziunea care e de îacassat face 
5700Í2500 Lei capital, dobânzile cu 
10% socotind din 5 Iun. 1927 iar »pe-
sele pâLă acum staverite de 2856 Lei.. 

întrucât mobilele cari ajung la 
licitaţie sr fi  fost  ixecvate şi de alţii 
şi aceştia şi-ar fi  câjtig dreptul de 
acoperire, licitaţia prezentă este ordo-
na i şi îa favorul  acestora îa senzul 
articlului XLI din 1908 § 20. Chel-
tuelile in prezent pentru cererei de 
licitaţ e no stabili şte in suma de 180 Lii. 

Dat îa Cristur la 4 Iunie 1928.. 
Ioan Preda judecă or. 


