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Felelős szerkesztő 

T O M P A UASZUÖ 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Bulevardul Regele Ferdinánd (Kossnth-utcza) 14. 

Telefonszám  : 34. 
Megjelenik minden vasárnap. 

Hat miliárd 
leu a román állam költségvetésének 
másfél  évi deficitje.  A pénzügyminisz-
térium értesítése szerint ez a deficit 
abból keletkezett, bogy a pénzügyi 
hatóságok az »elemi csapások által 
sújtott területeken a közterhek behaj-
tásával a várakozás ájláspontjára he-
lyezkedtek, hogy a követelések túlsá-
gos erőszakolásával ne kergessék 
csődbe az üzemeket®. Nálunk is van 
elemi csapás, sőt egész gazdasági 
életünk a csapások folytonos  lánco-
lata. A gazda verejtékezésének bére 
egy nagy csalódás, takarmány nincs, 
tengeri nem lesz, némelyek esetleges 
búzájának nincs ára, a gazda képtelen 
bevásárlásokat eszközölni s igy üresek 
a kereskedések, nyomorognak az ipa-
rosok. 

Ezzel szemben hol van a vára-
kozás álláspontja ? Az adószedés ret-
tentő erővel állandóan folytatódik  s 
akik hasztalanul vért izzadnak mun-
kájuk sikertelenségében, azoknak a 
föld  alól is, de pénzt kell kiizzadniok 
adóba, mert nálunk az ég (némelyek 
szerint) megáldott mindeneket, nálunk 
eldorádói állapotok vannak. 

Mi, kisebbségben levő állampol-
gárok is joggal elvárhatnék azt, hogy 
a fennebb  emiitett s igazán nemes 
gondoskodásra valló elvet velünk szem-
ben is alkalmazzák. Hogy fgy  tényleg 
tettekben és ne csak üres szavakban 
érezzük azt, hogy közös hazánknak 
nemcsak a terhek hordozásában, ha-
nem a jogok és méltánylások tekinte-
tében is »egyenlő jogu« polgárai 
vagyunk. 

Iparűgyek. 
Az ipartestület elöljárósága 13-án, 

hétfőn  este 8 órakor tartotta rendes 
havi előljárósági ülését, melynek leg-
fontosabb  tárgya volt az Ipartestületek 
Szövetsége által szeptember hó 9-én 
megtartandó közgyűlés, illetve az azt 
megelőző kerületi közgyűlés előké-
szítése. 

Az Ipartestületek Szövetsége 104 -360-
1928 sz. alatt kelt és f.  hó 8 án kibo-
csátott átiratában arról értesiti az ipar-
testületet, hogy szeptember hó 9 én, 
vasárnap Gyergyószentmiklóson fogja 
megtartani rendes évi közgyűlését. A 
közgyűlés tárgya, a rendes tárgyakon 
kivül, főleg  a kézműipar gazdasági és 
kulturális kérdéseinek minden iiányu 
megvitatása lesz. A gyergyószentmik-
lósi közgyűlést megelőzően szeptember 
8-án, szombaton délelőtt a szövetség 
városunkban kerületi gyűlést óhajt ren-
dezni, pái huzamosan a csíkszeredai, 
kézdivásárhelyi és marosvásárhelyi gyű-
lésekkel 

Az iparosmozgalom ébrentartása 
és a kisiparosságnak tömörülése végett 
feltétlenül  szüksége van városunk, de 
főképp  vármegyénk kisiparosainak egy 
kerületi közgyűlésre, ahol az ipartes-
tületek szövetségének kiküldötteivel 
megtartandó előadások rendjén meg-
ismerkedik mindazon fontos  problé-
mákkal, melyek ekzisztenciájában ér-
deklik és tájékozódást fog  találni a szak-
előadók utmutatása révén arra, hogy 
lehetséges e egyáltalán és miképpen 
lehetséges a mai életlabirintusból ki-
utat találni. Iparosaink csak örülhetnek 
egy oly alkalomnak, mely lehetségessé 
teszi számukra helyzetük képének éle-
sebb meglátását és az ipartestületnek 
minden lehetőt el kell követnie, hogy 
a kerületi közgyűlés városunk és köz-

ségeink iparos társadalmának erőihez 
arányítva, impozáns megnyilatkozásu 
és eredménygazdag legyen. 

Ez alkalommal a vidéki kisiparo-
soknak is alkalom adódik az aktiv 
résztvételre és az ipartestület ezúton is 
felhívja  ugy a városi, mint a vidéki 
kisiparosok figyelmét  a nagyfontosságú 
kerületi, illetve rendkívüli ipartestületi 
közgyűlésre és az azon való mentől 
számosabb megjelenésre. A vidék, külö-
nösen a közeli községek iparosságának 
lehetőleg teljes számú megjelenése azért 
is kívánatos, hogy döntsön ez alka-
lommal régi óhajának kifejezéseképpen 
az ipartestülethez való csatlakozásáról. 

Városunk iparosainak szempont-
jából pedig azért is lesz majd nagy-
jelentőségű a monstre-kongresszus, 
mert elfogulatlan  szakvéleményt fog-
nak hallani arra nézve, hogy kell-e az 
iparosságnak ma az ipartestület és hogy 
mit jelent rájuk nézve ennek az intéz-
ménynek a megteremtése és fennál-
lása. Hisz aki a sorozatos előljárósági 
üléseken részt vesz, illetve azoknak 
beszámolóit olvassa, az előtt kétség-
telenül tisztán áll az a tény, hogy az 
ipartestület hova-tovább mindinkább 
utat tör az őt körülvevő, még mindig 
elég ködös légkörben. Az uttörés mun-
kája pedig soha és senkinek, legke-
vésbé intézményeknek (pláne: nap-
jainkban) nem volt könnyű, de nem is 
lesz élvezetes és hálás feladat.  És mert 
ilyen feladattal  küzd az ipartestület, 
annál értékesebb az az eredmény, me-
lyet felmutathat. 

Az ipartestület e rendkívüli meg-
mozdulása sok tanulságot rejt magá-
ban, melyek megbeszélésére annak ide-
jén külön meghívja ugy az ipartársu-
latokat, mint a város és vidék vala-
mennyi iparosait. 

Az előljárósági ülés folyamán  még 
beszámolt a titkár az igazolvánnyal 
ellátott kontár-ellenőrző tagok sikeres 
működéséről, mellyel kapcsolatosan át-
iratban fogja  a rendőrprefectus  figyel-
mét a kiskorú segédek és tanoncok 
korcsma- és zughely-láíogatására fel-
hívni és a közbelépésre felkérni. 

A marosvásárhelyi iparkamara 
10,000 leus segélyét köszönettel vette 
tudomásul az elöljáróság; a segély ki-
utalásában nagy része van Becsek 
Aladár bankigazgató, kamarai tagnak, 
kinek ezúttal is szintén köszönetét 
fejezi  ki. 

A kontár-ellenőrző tagok munka-
beosztását 3 hónapban állapította meg 
az elöljáróság és elhatározta, hogy a 
tanonciskola órarendjének alkalmas be-
osztása végett érintkezésbe lép az is-
kola igazgatóságával. A tárgysorozati 
pontok letárgyalása után Gyarmathy 
István köszönő szava zárta be az 
érdekes ülést. 

Igazgatói változások a státusi fő-
gimnáziumokban. Az erdélyi róm. kath. 
Státus igazgatótanácsa augusztus havi 
ülésében a ' főgimnáziumok  igazgatói 
állásában a következő változásokat 
eszközölte: Bodó Ferenc gyulafehér-
vári tanár a csíkszeredai főgimnázium 
igazgatója lett. Lóky Jenő helybeli 
igazgatót Marosvásárhelyre helyezték 
át. Helyébe Szlávik Ferenc igazgató 
jön Marosvásárhelyről. Jénáky Ferenc 
dr. Csikból Brassóba került a kano-
nokká kinevezett Szélyes Déneshelyébe. 

Piaci árak A buza : 125—135, 
rozs: 110—125, árpa: 90—95, zab: 
65—75, tengeri: 14U—150 leu vékán-
ként. A heti piacra szállított széna 
mmázsáját a katonaság nagyobb tö-
megben 170—180 leuért vásárolta 
meg, V - ó . 

Gönczy Gábor dr. elfoglalta 
polgármesteri állását. 

— Közgyűlés a városházán f.  hó 15-én. — 

Éppen a napokban mult egy éve, 
hogy a városi tanács — a huzamos 
válságok, többszöri lemondás miatt — 
az állandó vezetőt régóta nélkülöző 
városi közigazgatás élére Gönczy Gá-
bor dr. ügyvédet választotta meg pol-
gármesterré. Az uj polgármester tu-
dása, közéleti agilitása, tettre készsége 
a város jövője szempontjából biztató 
perspektívát is ígért, azonban ez Ígé-
ret megvalósithatását ismert körülmé-
nyek mostanig állandóan akadályoz-
ták. A választás ellen ugyanis — mint 

i tudvalevő — egyesek felebbezést  ad-
tak be, amely azonban felsőbb  helye-

lken mostanig sem érkezett el a dön-
tés stádiumába. 

Hiába kérték erre közgyűlési ha-
tározatok alapján ismét és ismét a 
kormányt, — ez mostanig nem is ref-
lektált a sürgetésekre. Viszont a vonat-
kozó törvényszakasz nem egészen ha-
tározott értelmű szövegezése folytán, 
abban nem lehetett kellő alapot találni 
arra sem, hogy a megválasztott pol-
gármester hivatalát még az emiitett 
döntés leérkezése előtt elfoglalhassa. 
Ezek folytán  annál érdekesebb hatású, 
sőt bizonyos tekintetben: meglepetés 

-tárgya is volt a belügyminiszternek a 
mult hét utóján leérkezett leirata, mely 
egyenesen számonkéri a tanácstól azt 
a »mulasztást«, hogy az oly régen 
megválasztott polgármester állását még 
mindig nem foglalta  el, s erre nézve 
kívánja a sürgős határozathozatalt s a 
felvilágosító  jelentés felterjesztését  is. 

A leirat folytán  a tanácsot sürgő-
sen közgyűlésre hivták össze, mely 
szerdán délután, Varró Elek áll. vál. 
tanácstag elnöklete alatt, Andreiaş 
prefectus  jelenlétében, behatóan fog-
lalkozott ez üggyel. Előbb Gönczy 
Gábor dr. szólalt fel  a helyzetet ma-
gyarázólag, majd Jodál Gábor dr. s 
utána röviden Szigethy Dénes. Vala-
mennyien annak a határozott állás-
pontnak adtak kifejezést,  hogy ezeset-
ben sem a megválasztott polgármes-
ter, sem a tanács nem követett el 
mulasztást, a hiba inkább az ügy 
mostanig való eldöntetlenségében ke-
resendő, s abban, hogy a miniszter a 
többszöri sürgető felterjesztés  dacára 
sem vett tudomást az itteni helyzet-
ről, s nem adott semmi utasítást a 
tanács eljárására nézve. Jodál dr. sze-
rint, végre ez a mostani rendelet, 
mely hibául rója fel,  hogy a polgár-
mester állását még nem foglalta  el, 
határozott következtetést enged a 
felsőbb  álláspontra is, hogy eszerint: 
az állás elfoglalható  lett volna. Ennél-
fogva  nincs más tennivaló, az állást a 
megválasztott polgármesternek el kell 
foglalnia,  s ezzel a ténnyel a kérdés 
egyszerre megoldódik. Ilyen értelem-
ben indítványt is tett, amelyet a ta-
nács általános helyesléssel elfogadott. 

Ezután Gönczy Gábor dr., mint 
polgármester, a tisztviselői esküt mind-
járt le is tette. Utána néhány szóval 
kifejtette,  hogy erre az állásra maga 
nem törekedett, de ha már vállalkozott 
rá egy évvel ezelőtt, ugy érzi, köteles 
emellett most is kitartani. Rövid pro-
gram rn ja a trón iránti hódolat, az itt 
élő különféle  nemzetiségű polgárok kö-
zötti barátság ápolása és a törvény 
teljes tisztelete. Ez utóbbit azonban 
ugy érti, hogy a törvény minden te-
kintetben legyen törvény s a város 
túlnyomóan székely lakosságának azon 
alapuló jogai is megfelelő  védelmet 

találjanak. Munkájához a tanácstagok 
és a prefectus  jóakaratú támogatását 
kéri. Ezután a polgármester, kinek ér-
tékes, komoly szavait a közgyűlés ált 
talános helyesléssel fogadta,  a gyülés-
berekesztette. 

Felvétel 
a nyilvánossági joggal bíró róin. 
kath. főgimnáziumba  az 1928—29 
iskolai évre és egyéb tudnivalók. 

A közönség általános tájékoztatá-
sára a következőket közöljük: 

I.  Felvétel.  Uj tanulók csak Írás-
beli kérés alapján vehetők fel. 

A kérés az igazgatósághoz cim-
zendő és 8 leus okmánybélyeg ragasz-
tandó rá. A kérvényt az apa, anya, 
vagy gyámja irja alá a saját lakásá-
nak feltüntetésével.  Ha a tanuló más 
helységből jön, a kérvényen fel  kell 
tüntetni szállásadójának nevét és laká-
sát, kinél el lesz helyezve. A beiratko-
zási kérvény-űrlapok az iskola igazgató-
ságánál készen kaphatók. A kéréshez 
mellékelni kell; születési anyakönyvi 
kivonatot (Extras de naştere), himlő-
oltási bizonyítványt (Buletin de revac-
cinare), az utolsó osztálybizonyitványt 
(Copie matricolară) vagy az elemi is-
kola elvégzéséről szóló bizonyítványt 
láttamoztatva az illetékes inspectorátus, 
illetve revízorátus által, állampolgársági 
bizonyítványt (Certificat de cetătenie), 
végül egy kötelezvényt arról, hogy a 
szülő, vagy szállásadó aláveti magát 
mindazon kötelezettségeknek, melyeket 
az iskolai szabályzat az iskolával 
szemben reá ró. Ezen előirt okmányok 
nélkül senki be nem irható. Minden 
okmány csak ugy fogadható  el (a kö-
telezvényen kivül), ha román nyelven 
van kiállítva, akár eredetiben, akár 
hiteles másolatban. 

Az I.  osztályba  10 évesnél fiata-
labb és 13 evesnél idősebb tanuló, 
határnapul szept. 15-ikét véve, csak 
az inspectorátus engedélyével veheiő 
fel.  Tehát akik 1928 szept. 15 én be-
töltik a 11 évüket, de még 13 évesek 
nem multak el, minden további nélkül 
felvehetők.  Azon tanulók, akik ezen a 
napon a 10 és 11 éves életkor között 
vannak, kötelesek korengedélyért (dis-
pensă de vârstă) folyamodni.  Erre a 
kérésre is 8 leus okmánybélyeg ragasz-
tandó. Mellékletül csatolandó a szüle-
tési anyakönyvi kivonat és egy ható-
sági orvosi bizonyítvány, hogy úgy 
testileg, mint szellemileg alkalmasak 
a középiskolába való felvételre.  A ké-
rés az igazgatósághoz cimzendő és 
lehetőleg sürgősen a beiratások előtt 
benyújtandó, hogy a kérés felterjeszt-
hető legyen az ispectorátushoz. 

Ha az I. osztályba jelentkezett ta-
nulók száma meghaladja a 40 et, a 
jelentkezőknek felvételi  vizsgát kell ten-
niök a román nyelvből, a magy&r 
nyelvből és a számtanból. 

A régi és uj tanulók  beírása  szept. 
1—3 án lesz. Azon tanulók azonban, 
akik javitó vizsgát, felvételit  vagy át-
meneti vizsgát tesznek, vagyis csak 
szept." hó folyamán  szerzik meg a jo-
got a felsőbb  osztályba való fellépésre, 
csak szept. 17 én iratkozhatnak be. 

II.  A javitó vizsgálatok  szept. 
5—15 ig fognak  megtartatni. Jelentke-
zés szept. 5-én. Ekkor kell a vizsgá-
lati dijat, tárgyanként 25 leut, lefizetni. 
Aki a jelentkezést elmulasztja, vizsgára 
nem bocsáttatik. A vizsgára minden ta-
nulónak 2—3 iv vonalozott papirt és 
Írószert kell hozni. Minden javítandó 
tárgyból írásbeli és szóbeli vizsgát keil 
tenni. A 2 tárgyból bukott és vizsgá-
latra engedélyt nyert tanulók nevei 

Vasárnap este 9 órakor: „KIRÁLYI NÁSZ", vidám epizod a copfos v lágbóí, 8 felvonásban. Főszerepben: Mady Christians és Wilhelm Dieterle. 



aug. lésg a hirdető táblán közöltetni 
fognak. 

'III.  Az V.  osztályú felvételi  és 
a VIII.  osztályos átmeneti vizsgára  a 
jelentkezés napja szept. 17. A vizsgá-
latok szept. 18 és 21-ike közt tartat-
nak meg. A felvételi  vizsga dija 100 
leu. A jelentkezők román nyelvű ké-
rést adnak be 8 leus bélyeggel és szü-
letési anyakönyvi kivonattal felszerelve. 
Szept. 18-án a jelentkezettek (vonalo-
zott papírral és Írószerrel felszerelve) 
reggel 8 órakor megkezdik az írásbeli 
vizsgálatot. Ugyanakkor kezdődnek 
az átmeneti vizsgák. 

IV.  Az őszi  érettségire  a régi tanu-
lók szept. 5-éig, az ujak szept. 22-éig je-
lentkezhetnek. A vizsgálat ideje szept. 
25 — okt. 10. A jelentkezés kérés 
utján történik, melyet az igazgatóság-
hoz kell beadni. Ehez mellékelni kell: 
a) foaia  personală (minta kapható); b) 
extras de naştere; c) vizsgadijelenge-
dés iránti román nyelvű kérés; d) 
certificat de paupertate; c) certificat 
de cetăţenie és végül f)  2 drb fény-
kép. A vizsgálat helye : Brassó, dija: 
800 leu. 

V.  Beiratásdij  és tandij.  A beira-
táskor minden tanuló köteles fizetni 
(ez alól senki sem mentesíthető) 304 
leu, beiratási dijat és a tan- és iskola-
fenntartói  dij (3400 leu) első részletét 
(1100 leut). Jó tanulók, kik mentessé-
gért akarnak folyamodni,  beiratáskor 
kellően felszerelt  kérést (mellékelve: sze-
génységi bizonyítvány, értesítő) adnak 
be (magyarul megirva), ez összegnek 
felét  (550 leu) fizetik.  Azon tanulók, 
kik a mult évi tandij egy részének be-
fizetésével  még mindig hátralékban 
vannak, felvételre  nem számithatnak. 

VI.  Az előadások  szept. 24-én 
kezdődnek. 

A rém. kath. főgimn.  igazgatósága. 

Időszerű gazdasági kérdések. 
ii. 

Ma, mikor az egész gazdavilág 
jelszava: többtermelés, hozzánk még 
nem igen jutott el ez a jelszó, nekünk 
jól van ugy, ahogy van, mi nyomo-
rúságunkban csak sopánkodni tudunk, 
de minden egyéb marad, mint volt 
ezelőtt. 

Igazság az, hogy a többtermelés 
problémájának megoldása a termőföl-
dek gyomtalanítása, a mélyebbb szán-
tás, a műtrágyák rendszeres haszná-
lata és gazdasági ismereteink bővítése 
által érhető el. 

A földek  gyomtalanítására mi a 
legkevesebbet fordítjuk,  mert nem elég 
az, hogy ha tavasszal elöli vetésein-
ket a tövis és haszontalan giz-gaz, azt 
jól, vagy rosszul igyekezzünk eltávo-
lítani. Meg kell előznünk azt, hogy 
tavasszal nagyon alkalmatlankodjék 
földjeinken  a gyom. Nálunk alig van 
gyakorlatban a tarlónak sekélyen való 
alászántása, — s főleg  azért, mert 
részben sajnáljuk állatainkat kinozni a 
szerintünk oknélküli munkával, — s 
no meg hol marad akkor ugy jó tarló-
legelő ? Pedig a tarló-szántás (hántás) 
egyike azoknak a gazdasági müvele-
teknek, amelyek a föld  gyomtalanítá-
sát nagy részben előidézik. A tarló 
lebuktatásával azonnal csirába hajt és 
kikel az a haszontalan giz-gaz, ami 
egyik átka földmivelésünknek.  Ha ki-
kelt ez a gyom és ősszel a föld  meg-
kapja a feltétlenül  nélkülözhetetlen 
mélyebb őszi szántást (ami a többter-
melés érdekében okvetlenül szükséges 
és elmaradhatatlan), akkor ki van zárva, 
hogy tavaszra száz meg százféle  gyom 
ékeskedjék földjeinken.  Azt hozhat-
ják föl  sokan, hogy mi lesz ilyen el-
járás mellett a tartó-legeltetéssel? Mi 
lenne? — legfölebb  nélkülözünk egy 
gyenge, ideig-óráig tartó legelőt (tago-
sitott birtoknál még azt sem), de meg-
mentjük magunkat egy a gazdálko-
dásra szinte végzetes valamitől, a 
gyom elhatalmasodásától. De valójában 
a tarló-szántás és az őszi mélyebb 
szántás nem is olyan megfeszített  erőt 
igénylő többletmunka, amiért vissza 
kellene riadni ezek elvégzésétől. Ha 
ősszel szántunk, akkor tavasszal nem 
szabad szántanunk, a tavaszi szántást 
kárpótolja az extirpátorral való munka, 
ami gyors; vagy teljesen kis gazda-
ságban a földnek  lókapával vagy ne-
héz vasboronával való megjáratása, 
hogy a magágyakat elkészíthessük. 

Sohasem szabad szem elől tévesz-

teni, hogy az ősszel felszántott  földet 
nem szabad tavasszal is felszántani. 
Ez egy olyan általános szabály, amit 
ma csak nálunk  kell hangoztatni, de 
egy gazdaságilag kulturált államban 
futó  bolondnak tartanák azt, aki még 
inteni is merné a gazdákat, hogy az 
ősszel felszántott  földet  nehogy felszánt-
sák tavasszal is. 

Azt is ajánlottam az előbb: mély 
őszi szántás. Nem ugy értem én azt, 
logy most már neki és négy ökörrel 
hányjuk föl  a földet.  Mélyebb szántás 
alatt én azt értem, hogy a ^szokottnál 
évenként 1—2 centiméterrel menjünk 
alább, még ha talán köves is a földünk, 
még ha palát kapnánk is valamit, 
íiszen minél mélyebb a szántás, annál 
vastagabb az a réteg, amiből a nö-
vény táplálékát felveheti,  s annál job-
ban el tudja raktározni a föld  a késő 
őszi és téli, vagy kora tavaszi ned-
vességet. 

A többtermelésnek másik főkel-
léke a műtrágyáknak rendszeres hasz-
nálata. Tudom, itt is kész a felelet,  e 
sorok irója hasznot Iát a műtrágyák 
használatából s azért kardoskodik azok 
használata mellett. Balga felfogás  1 A 
fáradságnak,  a munkának megfizette-
tése nagy gazdasági igazság ; valamely 
irányban dolgozni, munkálkodni s azért 
bért követelni, munkánk megfizeté-
sét követelni, olyan szociális igazság, 
amit senki senkitől rossz néven nem 
vehet. Még akkor sem, ha ez a vég-
zett munka nagyon gyengén van meg-
fizetve.  Varró Elek. 

(Befejezés  a jövő számban.)| 

gáznak, amelyek a Tájékoztatóban 
elő vannak irna. Sikeres vizsgát az 
tesz, akinek a végső médiája lega-
lább 6 os. 

Minden bennlakó vizsgázó szept. 
9-én estig jelenjék meg. A beiratko-
zások, javitó vizsgálatok éis az isk. 
év kezdete a Tájékoztató szerint lesz-
nek, kevés eltéréssel, azaz: javitó vizs-
gálatok szept. 7—8-án, beiratkozások 
városi tanulók részére szept. 6—7-én, 
vidékiekre 12—13-án, az év ünnepé-
lyes megnyitása 14 én d. e. 11 órakor 
a ref.  templomban és a rendes tanitás 
kezdete 15-én reggel 8 órakor. 

Odorheiu- Székelyudvarhely, 1928 
aug. 13 án. 

Csefó  Sándor 
rektor-professzor. 

HÍREK. 

Tudnivalók 
a székelyudvarhelyi ref.  tanitónőkép-
zőbe beiratkozott uj növendékek ré-
szére. 

A székelyudvarhelyi ref.  tanító-
képző I., II., III. és IV. osztályába 
jelentkezett növendékeket a Monitorul 
Oficial f.  évi aug. 27-én megjelent 
169. számában közölt következő na-
gyon fontos  tudnivalókról értesítem: 

A már az iskola ez évi Tájékoz-
tatójában. is jelzett felvételi  vizsgálatok 
pontosan f.  évi szeptember 10 én reg-
gel 8 órakor kezdődnek. A vizsgára 
jelentkezéseknek legkésőbb f.  évi szep. 
5-én egy az iskola igazgatóságához 
beadott Írásban meg kell történni. E 
felvételi  kérést a tanulók törvényes 
képviselője (apa, anya vagy gyám) 
kell aláirja. A kérvényre 8 leus ok-
mánybélyeg ragasztandó. 

A kérvényhez a következő okmá-
nyok csatolandók: 1. Román nyelvű 
állami anyakönyvi kivonat. 2. Iskolai 
bizonyítvány attól az iskolától, ahol 
előbb járt. 3. Ujraoltási bizonyítvány. 
4. Bélyegtelen papíron magaviseletről 
szóló biz. attól az iskola igazgatósá-
gától, ahol előbb járt. 5. Román ál-
lampolgársági biz. 6. Az illető kincs-
tári adóhivataltól biz., mely részletesen 
mutatja mindazon adókat, melyeket a 
gyermek törvényes képviselője az ál-
lamnak, megyének és községnek fizet. 
7. A helyi primáriától kiállitottt biz., 
mely részletesen mutatja a tanuló tör-
vényes képviselőjének gyermekei szá-
mát ; mindegyiknek életkorát és vagyoni 
állapotát. 8. Ha a tanuló szülője állami, 
megyei, vagy községi tisztviselő, a 
primáriától, vagy attól a hatóságtól 
kiállított biz., melynél a szülő szolgál. 
A biz. kell mutassa az állami, polgári 
vagy katonai szolgálatot és a szolgá-
lati évek számát. Az 1., 2., 3. és 5. 
alatti iratok a Tájékoztatóban is kérve 
voltak, a többiek pótlólag sürgősen 
beküldendők. 

A felvételi  vizsgálatok megkezdése 
előtt, szept. 10-én reggel a jelöltek 
orvosi és zenei szempontból fognak 
megvizsgáltatni. 

A vizsgálatok a Tájékoztatóban 
közölt módon fognak  lefolyni,  azzal a 
különbséggel, hogy az 1. osztályba 
lépők a magyar nyelvből is vizsgát 
tesznek. E vizsgálat tárgya: Írásbelin 
diktált szöveg folyékony  irása, szóbe-
lin hangsúlyos olvasás, az olvasottak 
szabad elmondása és ezzel kapcsolatos 
nyelvtani kérdések. Ugyanilyen módon 
fog  lefolyni  a román nyelvi vizsgálat 
is. Számtanból és mértanból egyszerű 
feladatok  megoldása lesz a tárgy, s 
ezeken kivül még Románia történelme 
és földrajza. 

A II., III., IV. osztályokba lépők 
az eggyel alacsonyabb gimnáziumi osz-
tály azon tárgyainak anyagából vizs-

Augusztus 18. 

Pál István 
prelátus-plebánost 50 éves papságakor 
az erdélyi r. k. Státus igazgatóválaszt-
mánya is üdvözölvén, ezt az üdvözlő 
iratot is közöljük, mint egyik előző 
számban közöltük Majláth püspök üd-
vözlő iratá, is. 

A jubileum hangulatába belekap-
csolódva — írja az igazgatótanács — 
ugy érezzük, hogy nekünk is részt 
kell kívánnunk az örömből, melyt ezt 
a félszázados  évfordulót  kiséri. Méltó-
ságod papi hivatása és működése szo-
rosan egybeforrt  erdélyi kathólikus 
autonómiánkkal, egyházi és iskolai 
ügyünkkel, egyszóval: egész kathólikus 
közéletünkkel annak a több, mint két 
évtizedes működésnek révén, melyet 
Méltóságod az erdélyi róm. kath. Stá-
tus előadói állásában eltöltött. Ennek 
a működésnek körvonalai s általában 
az egész koncepciója nem ismeretle-
nek előttünk, mert ezeket a körvona-
lakat modern gimnáziumi és interná-
tusi épületek határolják s a koncepció 
tartalma az a kulturélet, mely bennök 
az erdélyi katholicizmus javára mind 
máig áldásosán folyik.  Ezek az ered-
mények, melyeket nemes munkasze-
retet, páratlan kötelességtudás s az 
erdélyi magyar kathólikusság szellemi 
emelkedését célzó öntudatos fajszere-
tet alapozott meg, nem fognak  elmo-
sódni az erdélyi katholicizmus törté-
netében, státusi autonómiánk életében 
pedig állandó és őszinte tiszteletet biz-
tosítanak Méltóságod nevének ugy a 
közeli, mint a távolabbi utódok részé-
ről egyaránt. E félszázados  áldozópapi 
jubileumot méltó és kedves alkalom-
nak találjuk arra, hogy munkában és 
sikerekben gazdag életének alkonyán 
Méltóságod iránt érzett őszinte elis-
merésünket ily formában  is kifejezésre 
juttassuk s továbbra is kérjük ragasz-
kodását és támogatását autonómiánk 
iránt, melynek kifejlődésében  és meg-
erősödésében Méltóságodnak oly elha-
tározó része van. 

Közöljük egyúttal azt a választ 
is, amelyet Pál István a hozzá inté-
zett üdvözlésekre adott: 

Kimondhatatlanul nagy a hálám, 
hogy Isten engem a papi pályára hivott 
és azon 50 éven át megtartott, de 
jubilálni nincs cim. Mi felett  jubilál-
jak ? Egész életem szakadatlanul mun-
kában folyt,  de van-e látatja ? Minek 
örvendjek ? Krisztus szolgálatába ál-
lottam. Szolgáltam-e ? Ugy szolgál-
tam-e, mint ahogy kellett volna ? A 
napi munkát még ugy ahogy valahogy 
elvégeztem, de azontúl nem igen men-
tem. Pedig még mennyi mindent kellett 
volna tennem 1 Mindez arra figyelmez-
tet, hogy szemrehányást tegyek ma-
gamnak és ne örvendezzek. 

Az állapotok sem nagyon örven-
detesek. Egyházi közéletünk még tűr-
hető, de iskoláink ügye válságos. 
Mennyit beszéltünk, erőlködtünk és 
még annyit sem tudtunk elérni, hogy 
legalább fennállásukat  biztosítva lássuk. 
Aztán meg az ünnepség pénzbe is 
kerül, de minden krajcárunk az isko-
lára kell. De egyéniségem nem is al-
kalmas az ünneplésre ; azon kivül éltem 
egész életemen. Azért az ünnepség 
külsőségeitől igyekeztem magamat el-
vonni. De paptársaimtól és híveimtől 
nem zárkózhattam el. És hálás kö-
szönettel is veszem a sokféle  jóságos 
figyelmet. 

Hálám és örömöm azonban mégis 
nagy, hogy az Isten a nagy korral 
rásegített, hogy a halálra készüljek. 
Es amennyiben emberileg el lehet 
mondani, készen is vagyok. Ez a leg-
nagyobb jó, amit az ember itt elérhet. 
A többit az Isten ehhez képest adja. 
Ha még segit, hogy híveimnek lelki 
szolgálatára legyek, örömmel és köszö-
nettel veszem. Ismételten köszönöm a 
jóságos figyelmet. 

Eljegyzés. Papp Ilonka  (Sz.-udvar-
hely) és Hoch  Lajos (Nagyszeben) 
jegyesek. (Minden külön értesítés 
helyett.) 

A vármegyei tanács f.  hó 14 én, 
kedden Jodál Gábor dr. elnöklete alatt 
rendkívüli ülésre jött össze, melynek 
legfontosabb  pontja a megye 1928 évi 
költségvetésének módosítása volt. A 
költségvetés módosítása azért vált 
szükségessé, mert az 1927 évre elő-
irányzott községi telefonfelállitási  mun-
kálatokat a mult évben nem fejezték 
be, s a mult évre előirányzott kiadást 
csak a folyó  évben kell kifizetni.  A 
vármegyei tisztviselőknek — az útalap 
személyzetének kivételével — 1 havi fi-
zetéssel egyenlő fa-segélyt  adtak. A 
megyei állandó választmány javasla-
tával ellenkezően Ottovay főmérnök 
a segély megadását az útalap személy-
zete számára is javasolta, amit. a 
tanács arra való tekintettel, hogy az 
útalapnál 1928 évről megmaradt pénz 
a vármegye közönsége által határo-
zottan ut- és hid-épitési munkálatok vég-
zésére fizettetett,  nem szavazott meg. 
A szolgabirák utiátalányát havi 2000 
leuval felemelték.  Szabady Tivadar-
nak, az utak és hidak rozogasága, va-
lamint az utitaxák felhasználása  tár-, 
gyában elmondott interpellációjával az 
ülés véget ért. 

Egy jó öreg pap halála. Gál Mik-
lós nyug. plébános, f.  hó 17-ikén, 
Dobó községben, 75 éves korában el-
halt. Buzgó papi életet élt, szerény-
ségben, hivei javára. Nagy részvéttel 
temették. 

Egy ártatlan kis gyermek halt 
meg f.  hó 15-én, súlyos betegség 
után Székelybethlenfalván.  Bolyai Gá-
bos Dénes Acika nevü, 5 éves, kis 
leánya. A megrendült szülők fájdal-
mában sokan osztoznak részvétükkel. 

A cristuri—székelykereszturi nyil-
vánossági joggál biró unitárius fő-
gimnáziumban a tanulók beírása és 
újra irása az 1928—29 isk. évre szept. 
1—3. napjain lesz. Az I. osztályba 
iratkozók kötelesek benyújtani az igaz-
gatóságnál kapható nyomtatványon 
kiállított kérést 8 leus bélyeggel, mely-
hez mellékelendő az elemi iskola IV. 
oszt. bizonyítványa (felekezeti  iskolá-
tól nyert bizonyítvány a revizorátus-
nál láttamozandó), román nyelvű szü-
letési és ujraoltási bizonyítvány. Más 
középiskolából jövő uj tanulók köte-
lesek az I. osztályosokhoz hasonlóan 
kérni felvételüket,  mellékelvén a kérés-
hez az előző osztály elvégzését iga-
zoló isk. anyakönyvi másolatot (copie 
matr. şcolară), amely felekezeti  inté-
zeteknél a tanker. inspectorátustól lát-
tamozva érvényes, román nyelvű szü-
letési és ujraoltási bizonyítványt. Az 
intézet régi tanulói egyszerű jelentke-
zés alapján vétetnek fel.  A javító-
vizsgára álló tanulók beírása szept. 
17-én lesz, az V. oszt. felvételi  vizs-
gára állóké szept. 22 én. Díjfizetések 
a beíráskor, de legkésőbb szept. 24 éig, 
a tanitás megkezdésének napjáig esz-
közlendők. Kérések dijelengedésért, 
kedvezményért, segélyért kellően fel-
szerelve a beíráskor nyújtandók be az 
elöljárósághoz címezve. Isk. évmeg-
nyitó ünnepély szept. 23-án d. e. 10 
órakor. Felvilágosítást 5 leus posta-
bélyeg és 25 banis segélybélyeg be-
küldése ellenében készséggel nyújt az 
igazgatóság. 

Szerenádok. A segesvári országos 
dalosversenyről győzelemmel hazatért 
Székely Dalegylet f.  hó 15-én, szerdán 
este, szerenádot adott Jodál Gábor dr., 
Gönczy Gábor dr. és Tompa László 
tiszteletére. A megtisztelteket egy-egy 
szónok köszöntötte, biztosítván őket a 
dalegylet szeretetéről, mit ők megha-
tottan köszöntek meg. 

A kereskedőtársulat tagjainak szi-
ves tudomására hozza a gazda, hogy 
a körhelyiség a mai naptól kezdve a 
társulat házának (Bulevard Reg. Fer-
dinánd — Kossuth-utca 29.) emeletén 
az utcai részen rendelkezésre áll. 



Raktáron levő nyári áruk bámulatos olcsó árban árusittatnak ki 
HIRSCH RUDOLF dlvatUzletében. 

1 pár selyem harisnya 65 leu 
1 mt. mosó marokén 45 „ 
1 „ mosó krep 33 M 

francia  karton 38 

1 mt. sárga gyolcs 28 leu 
1 „ jó minőségű kelengye vászon . . . . 36 „ 
1 „ női divatszövet minden szinben . . . 68 

I Vánky Kalmanne halala. | Tegnap, 
pénteken kora reggel Vánky Kálmán 
dr. orvos neje tragikus halálesetének 
híre terjedt el városunkban. Az érzé-
keny, finomlelkü  úriasszony életének 
maga előtt látott problémájára csak 
egy megoldást tudott kigondolni s gon-
dolatát észrevétlenül, de egyúttal — 
mint maga is orvos — hozzáértőén, 
kiszámított biztossággal hajtotta végre. 
Tettét férje,  egy másik családtagja, s 
egyik legjobb barátnője részére hátra-
hagyott leveleiben magyarázza. A sze-
líd jóságú, a közéleti tevékenységekben 
is időnkint csendes komolysággal részt-
vevő orvosnő halálesete feletti  szána-
kozás városszerte osztatlanul általános. 
Temetése ma, szombaton délután volt, 
— az elhunyt kívánsága szerint, a 
a vármegyei közkórház halottas há-
zából. 

A székelyudvarhelyi „Şt. 0. losif' 
liceum igazgatóságának hirdetménye 
szerint, az intézetben is az 1928—29-iki 
isk. év szabályszerűen szeptember 1-én 
kezdődik. Egyebekben is az ismert 
66,836—1928. sz. miniszt. körrendelet 
az irányadó. A tandij a líceumban 
1000 leu -l- 500 leu (fenntartási  dij), 
az internátusi dij 12,000 leu. Mentes-
ségekre, ösztöndijakra és egyebekre 
vonatkozó felvilágosításokat  megad az 
igazgatóság. 

Temetőszentelés. Megható, szép 
ünnepély keretében folyt  le augusztus 
12-én, délután, a szombatfalvi  város-
részben lakó református  hivek temető-
szentelése. A temetőhelyet Gellérd 
Lajos és neje Sándor Juliánná adomá-
nyozták az egyháznak. A hivek köz-
adakozásból és közmunkából erős 
deszkakerítéssel vették körül. Az egy-
ház kebli tanácsa Jodál  Gábor dr. 
főgodnok  vezetése mellett testületileg i 
vett részt a szentelésen. Megjelentek 
teljes számban a szombatfalvi  reformá-
tus hivek és igen sokan más hitfele-
kezetek is. A szentelés Nagy  Sándor 
segédlelkész megható, szép imádságá-
val kezdődött; alkalmi beszédet Biró 
Sándor vallástanár mondott aki mélyen 
szántó beszédében arról szólott, hogy 
a temető nemcsak pihenő helye a ha-
lottaknak, hanem ajtó, melyen át 
megnyílik az örök élet, hol a messzi-
ről jöttek és megfáradtak  megmosat-
nak a Bárány vérében. Ezután Vajda 
Ferenc lelkész szentelte fel,  áldotta 
meg az uj temetőt és kérte Isten áldá-
sát azokra a drága halottakra, kiknek 
hült tetemei itt fognak  pihenni. Fel-
szentelés után még két ifjú  alkalmi 
verseket szavalt, mire Jodál  Gábor dr. 
főgondnok  szép szavakkal átvette az uj 
temetőt: a hit és szeretet ezt a szép 
gyümölcsét. Az egyházi szertartás vé-
geztével a közönség, a temető melletti, 
kies patakhoz vonult szeretetvendég-
ségre és barátságos beszélgetés mellett 
töltötte el estig az időt, közben lelke-
sen éltetve a jó szivü kegyes adako-
zókat. 

A szombatfalvi  Népház javára 
ujabban Elekes Dénes r. kat. lelkész 
1000, Sándor Véri (Lázáré) 100, N. N. 
50, Bărbat György dr., Imre József, 
Ferenc Balázs dr. 500—500, Péter József 
300, Bálint Ilona 200, Biró Gyula, Zárug 
Antal, Lőrincz Károly, Szász József, 
Sándor Mariska, Maráth József  100— 
100, Kassay Domokos 60, Varga Dé-
nes, Tassaly József  50—50, Jakabffy 
Lajos 30 leut adakoztak, amely ado-
mányokért hálás köszönettel adózik 
az építő-bizottság. 

Sport. Örömmel közöljük a város 
sportszerető közönségével, hogy Gás-
pár István, a Hargita ifjúsági  tagja, 
aki a football  csapatban is eddig sike-
resen szerepelt, f.  hó 12-ikén a resicai 
országos atlétikai versenyen elsőrenü 
eredményeket ért el, amennyiben a 
sulydobásban, diszkosz- és gerelyvetés-
ben első lett, a 200 m. síkfutásban 
pedig második. Jutalmul igen szép ki-
vitelű érmeket kapott. Gratulálunk, 

A Székely Dal és Zeneegylet Homo-
ródon f.  hó 19-én, vasárnap, d. u. 3 órai 
kezdettel a nagyvendéglőben műsoros 
délutánt rendez. A műsor humoros 
pontjai, valamint a komoly ének- és 
zeneszámok kellemes szórakozást Ígér-
nek a résztvevő közönségnek. 

Púdert a Rózsa-illatszertárban 
vegyen. 

A t, közönség szivei tudomá-
sára hozom, hogy 

röfös-, rövidáru-
és divatüzletemet 
Piaţa Regina Mária (Piac-tér) 6 sz. 
ali helyeztem At, hol kiváló mi-
nőségü áraimmal szolid árak mellett 
állok a t. közönség rendelkezésére. 

Szives pártfogást  kér továbbra is: 
Imrich Vilmos. 

A „Hargita" c. újság egy ártat-
lannak látszó kis hírrel kedveskedett 
újra a vármegyei gazdasági egyesü-
letnek. Azt irja ugyanis, hogy egyik 
székely gazda az egyesület érdekében 
korteskedő jegyzőnek azt felelte,  hogy 
ha a gazdasági egyesület felállít  egy 
üres gabona raktárt, azt a gazdák 
töltik meg. Ezt székely ember még 
azért sem mondhatja, mert a gazda-
sági egyesület igazán nem kér áldo-
zatot a gazdáktól, legtovább évente 
annyi tagsági dijat, amiért 3—4 drb. 
Hargita újságot lehet vásárolni. A 
gazdasági egyesület egyáltalán mivel 
sem szolgált rá arra, hogy a Hargita 
urai minduntalan rúgni akarjanak rajta 
egyet, legfennebb  azt kellene tegyék, 
hogy ha működésével nincsenek meg-
elégedve, ők szervezzenek egy gazda-
sági egyesületet, amely bizonyára köz-
megelégedésre oldaná meg a jelenlegi 
gazdasági válságot s boldog lenne a 
most elhagyott és a magyar urak ál-
tal agyonuzsorázott (?) székely gazda. 

Késelő cigány. Majlát János bet-
falvi  és Kovács Ferenc nagygalamb-
falvi  gyepmesterek f.  hó 14-ikén együtt 
iddogáltak a betfalvi  községi korcsmá- j 
ban. A fizetés  során, minthogy fizetni 
egyik sem akart, a »kollegák« össze-
vesztek, s Kovács Ferenc Kést rántva 
elő, Majlátot ^életveszélyesen* meg-
szurkálta. Ez utóbbit a kórházba, Ko-
vácsot a csendőrök az itteni törvény-
szék fogházába  szállították. 

Meggondolatlan lövöldözés. Ma-
gyari Ferenc inas, egyik társával arra-
járva, özv. Ferentzy Istvánnénak a 
szombatfalvi  városrészben, a vasúti si-
nen tul levő kertjéből gyümölcsöt sze-
dett. Ekkor valaki utána lőtt. A lövés, 
mely flobert-fegyverből  eredt, az inas-
nak az egyik oldalán behatolva, elől a 
hasában akadt meg. Megoperáíás vé-
gett kórházba kellett szállítani. A meg-
gondolatlan lövöldöző kilétét a rendőr-
ség kutatja, s az, előreláthatólag, meg-
felelő  büntetésben is fog  részesülni. 
Ezúttal azonban ismételten figyelmez-
tetjük az egyes mestereket is inasaik 
megfelelő,  szigorú fegyelmezésére  és 
ellenőrzésére, hogy hasonló esetek le-
hetőleg elő se fordulhassanak. 

Megnyilt a Rórsa-illatszertár. 

Mindenki saját érdekében olvassa 
el I A legjobb  és mégis  a legolcsóbb  OditS-
és gyógyvíz  a Székely Szeltersz borvíz. 
Tüdő-,  gége-, máj-,  vese-,  húgyhólyag-, 

érelmeszesedés-  stb.  bántalmaknál 
gyógyhatása az Urodonáléval egyen-
értékű. Mindezen  megbecsülhetetlen  ér-
tékei  mellett,  ki a Székely Szeltersz 
vizet fogyasztja,  a szegény székely-
fiuk  nevelési költségeihez is hozzá-
járni. — Kapható:  Hánn József  és Forró 
Géza urak  üzletében,  litéres  palackon-
kint,  csereüveg  ellenében  7 leuért.  Ven-
déglőkben  is csak  Székely  Szeltersz  vizet 
kérjünk  I 

Gyermek-játékszerek kaphatók a 
Rózsa-parfümeriában. 

x Értesítés. Az egészséges leve-
gőjű Gyergyószentmiklóson (Gheorg-
heni, jud. Ciuc) az Irgalmas Nővérek 
gondozása alatt álló »püspöki« leány-
nevelő intézet internátusába növendé-
kek jelentkezhetnek 4—24 éves korig. 
Az intézetben van óvoda, elemi és 3 
osztályú leánygimnázium, továbbá 
14—24 éves leányok részére román, 
német és francia  nyelvkurzus, gépirás, 
festés,  bőr, selyem batikolás, relief, 
raffiafonás,  kézimunkák tanulására kü-
lön tagozat és varróiskola. Többféle 
zenében oktatás. Az intézet a benn-
lakó növendékek testi nevelésére is 
kiváló gondot fordit.  Tennisz, tánc, 
rodlizás, korcsolyázás, naponkint köte-
tező séta. Tájékoztatót az intézet elöl-
járósága küld. 

KÖZGAZDASÁG. 

Készüljünk a kiállításra. 
Az Udvarhelyvármegyei  Gazda-

sági Egyesület  által  által f.  é. szep-
tember hó 8—16-ig rendezendő gazda-
sági és házi-ipari kiállítás  és vásár 
ideje már nagyon közeledik. Erre való 
tekintettel az egyesület igazgató vá-
lasztmánya f.  hó 14-én, Sz.  Szakáts 
Féter  elnök vezetésével tartott ülésé-
ben, megtette mindazokat az alapvető 
intézkedéseket, amelyek a kiállítás ügyé-
vel kapcsolatosak. Helyiségül már ko- ' 
rábban megnyerte a ref.  kollégium 
tornacsarnokát és hátsó udvarát. Ez-
úttal megalakította a rendező-  és bíráló 
bizottságokat  és a kiállítás ideje alatt 
tartandó előadások és mulatságok sor-
rendjét. A fejőverseny  és a talajmivelő 
eszközök munkában való bemutatásá-
nak idejét. 

Amint már régebben közöltetett, a 
kiállítás a következő csoportokra osz-
lik: 

I.  Csoport,  a) Gazdasági termé-
nyek. b) Kertészeti termények, c) Gyü-
mölcsök. d) Mindenféle  konzervek, 
befőttek,  izek stb. gyümölcsből, zöld-
ségből ; gyümölcs-borok s más szeszes 
italok gyümölcsből. 

II.  Csoport,  a) Az állattartás kö-
réből származó produktumok, mint 
mindenféle  tejtermékek tehén- és juh-
tejből. b) Gyapjú nyersen és mosva. 
Kecskeszőr, c) A méhészet köréből 
lépes- és csurgatott méz, mülép, viasz, 
mézsör és egyéb szeszes italok mézből. 
Beküldendő mennyiségek az I. és II. 
csoport tárgyaiból: Gabonafélékből 
legkevesebb 5 kg. küldendő be, zsá-
kocskában. Bemutathatok szalmáson 
gyökerestől vagy anélkül is. Kerti mag-
vakból a beküldendő mennyiség 10 
gr. — 10 dk-ig. Gyöknövényekből 4—5 
drb, dinyéből szintén, tökből 1—2 drb. 
gumókból 1—1 kg. küldendő. Kon-
zervekből, befőttekből,  izekből Vs—1 
ltr, italfélékből  1—1 butelia. Minden 
tárgy felírással  látandó el. 

III.  Csoport,  a) Mindenféle  házi 
szárnyas haszonállatok, b) Galambok, 
c) Egyéb apró állatok. Kiállítható egy-
egy törzs. 
~ IV.  Csoport.  Házi- és népipari 
cikkek: Házilag fonott  fonalak  ken-
derből, lenből, gyapjúból, kecskeszőr-
ből ; mindenféle  házilag készített szőt-
temények kender, len, pamut (fejtő) 
és gyapjú fonalakból,  hímzések, hor-
golások, kötött és vert csipkék stb. 
Selyem és bőrfestés  és egyéb dísz-
munkák bármilyen anyagból. A faipar 
köréből mindenféle  készítmények, mint 

kerekek és egyéb szekér-alkatrészek, 
ekegerendélyek s eketaligák, boro-
nák, osztováták, fonó-  és csőrölő ke-
rekek, vetőszegek, tekerő levelek, zsin-
delyek stb.; kádáripari cikkek, kosár 
áruk stb.; kő és agyagipari készítmé-
nyek. Kiállithatók tetszés szerinti da-
rabok. 

V.  Csoport,  a) Mindenféle  talajmű-
velő fogatos  eszközök, lejtős talajon 
használhatók is; vetőgépek, mütrágya-
szórok, szelelő rosták és triörök mun-
kában való bemutatásra gyáraktól, s 
gazdáktól, általuk már kipróbált és 
ajánlható szerkezetek, b) Tejgazdasági 
és méhészeti gépek és eszközök, kap-
tárok. c) Műtrágyák és növényvé-
delmi szerek. 

Kiállithatók tetszés szerinti dara-
bok és mennyiségek. 

A fejőverseny  szeptember 11-én 
(kedden) délelőtt;  a talajművelő  esz-
közök  munkában való bemutatása pe-
dig  ugyanaznap délután  fog  megej-
tetni, szakelőadásokkal kapcsolatosan. 

A kiállítás  minden  csoportjára  s 
a fejőversenyre  a bejelentési  határidő 
folyó  augusztus hó 25 ike.  Bejelentő 
lapok a községi biró uraknál és lelkész 
uraknál kaphatók, kívánatra azonban 
a gazdasági egyesület is postafordul-
tával megküldi. 

Vegyenek részt minél többen az 
érdekesnek ígérkező kiállításon, mely-
nek révén a termények is értékesítésre 
találhatnak. A résztvevők  pedig  siesse-
nek a bejelentéssel. 

Kiadó: a Könyvnyomda Béuvénjtáruiig 
Odorheiu—Ssékelyadvarhely 

feltíteleK mellett eladom. A Vttelár-
naH csaK egyharmada fizetendő le, 
a többi H ° / O - O J Kamat mellett tör-
leszthet Pr. Kinltder F«lJ Afcos-

Férfl-, noi- és gyermekruhákat 
bármilyen szinre, felelősség 
mellett, f e s t és t i s z t i t 

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

Eladó! Egy alig hasz-
nált, jó állapot-

ban levő egész-vágás 1 ó s z e k é r. 
Cim a kiadóhivatalban. 

A piactéren emeleti lakásban egy 
szoba bútorozva, vagy búto-

rozás nélkül kiadó. Cim a kiadó-
hivatalban. 

Válialatom leendő megszüntetése 
miatt a városi villanytelep mel-
= letti telepemen levő = 
sirkö-k észletemet 
darab szerint is 
olcsó áron eladom, Hnber. 



I A A A i ák  O tit ék.* A ift Ai A./M h^tft.Vf ft  -H l &>, AfeAAAA  A^» A A jBAAAJ 
Raktáromon levő kitűnő bel- és külföldi  szövetekből öltönyök, kabátok, nadrágok csínos sza- £ 

i bással és gondos, pontos elkészítéssel állandóan raktáron, úgyszintén íegjobb szövetek, bélések, S 
» > 

szőttesek, kartonok, delinek, kelengyevásznak, függönyök,  abroszok, harisnyák, zsebkendők, l 
kézi-táskák nagyon oícsón LÍI I^Í üzletében Str. Principesa EÍísabeta (voít BethÍen-utca). | 

WBT Esőköpenyek érkeztek nagy választékban feltűnően  olcsón! "TB8 
•i 

I B e f ő z é s r e 
elsőrendű, uús cukortartalmú 
= = p a r a d i c s o m = 
kapliató Szabady Tivadar 

kertjében. 

Épületfák  eladók. 
Értekezni lehet: Bodrogi Albert 
fodrásznál  Bethlen-utca 26 szám. 

Corpul Por!ăreilor Tribuoaîului 
Odorheiu. 

No. 2343-1928. 

Kiadó 1 szoba, konyha 
és kamra, esetleg 

2 szoba Str. Miliai Viteazul 
(Király-utca) 34. 

Megnyílt 
a,,Rózsa"-parfümeria! 

Van szerencsém a t. vásárló kö-
zönség szíves tudomására hozni, hogy | 

,a Piaţa Reg. Maria 4. szám alatt 

kozmetikai 
Publieaţiune de licitaţie. f é S  í l l a t S Z e r - Ü Z l e t e t , 

Subsemnatul portărel prin aceasta 
publică, că îa baza drciziuaii Nr. 
2526-1927 şi Nr. G. 1679—1927 a 
judecătoriei din Odorheiu îa favorul 
reclamantului Deák Mózes şi tov. repr. 
prin edvocafui  Dr. Kassay F. István 
pentru încasarea creanţei de 2000 
Lei şi accesorii se fixează  termen de 
licitaţie pe 25 August 1928 ora 17 la 
faja iocu!ui ic Comaceşti unde se vor 
vinde prin licitaţiune publică judiciară 
viţel alb îa valoare de 3000 Lei. In 
caz de nevoie şi eub preţul de estimare. 

Pretenziuaea care e de incassat face 
2000 Lei capital, dobânzile cu 10% 
socotind din 3 Nov. 1926 iar spesele 
pâră acum stabilite de — Lei. 

întrucât mobilele cari ajuDg la 
licite ţie sr fi  fost  sechestrate şi da 
alţii şi scestia şi ar fi  câştigat dreptul 
de Ecoperire hciteţia prezeniă este 
oodonată şi în favorul  acestora în sen-
zul art. LX.: 1881. §. 192. 

OJorheiu, la 17 Iuiie 1928. 
D n b b portărel. 

t 
A belvárosban, uri 
családnál kényelme-
sen berendezett búto-
rozott szobát keresek. 

# Cim a kiadóban. 
Corpul Portăreilor Tribunalului 

Odorheiu. 
No. 2468—1928 port. 

Publieaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin acaaata 

publică ră îa baza deciziunii Nr. 
4085—1928 şi No. G. 4291—1928 a 
Judeeătoriei din Arad îo favorul  rec-
lamantului Oţelul Bochler şi Juliu 
Teutsch repr. prin advocatul Dr. Kas-
say F. István pentru incasarea crean-
ţei de 13564 şi 10700 Lei şi accesorii 
be fixează  termen de licitaţie ps 28 
Aug. 1928 ora 10 la faţa  locului îu 
Odorheiu unde Be vor vinde prin lici-
taţiune publică judiciară vase de bu-
că' ărie în valoare de 45000 Lei. In 
caz de nevoie şi sub preţul de estimare. 

Pretenziunea care e da iccasat tace 
13564 şi 10700 Lei capital, dobânzile 
cu 12°/0 şi 13®/o socotind in p-oc. 
verbal iar spesele pâcă acum stabilite 
de 4554 Lei. 

Intrucit mobilele cari ajung la 
licitaţie ar fi  fost  execvate şi de alţii 
şi actş'ia şi ar fi  câştigat dropsul de 
ecoperire licitbe prezeniă eate ordo-
na'ă şi îa favorul  acestora în senzul 
legii LX 1881 § 192. 

Odorheiu, la 17 Iulie 1928 
D n b b portărel. 

Két vagy |akástkeresek 
három szobás 
f.  évi november l-re. Ajánlatok „1861" 
sz. alatt, utca, házszám és lakbér 
megjelöléssel a kiadóba küldendők. 

Értesítés. ! 
a 

Értesitem a n. é. városi és vidéki közönséget, hogy .. I I 
! v a s ü z l e t e m e t I 

újra megnyitottam. 
§j Szives pártfogást  kér :FRITZ KÁROLY vaskereskedő. 3 £ * 
mernam tmaBBmtreasf  a mmmjsaamajaMjaaatnmx ímmammmmtm* 

i nyitottam. 
Mindenféle  francia  különlegessé- , 

i gek, kölni vizek, púderek stb. olcsó 
> áron állandóan kaphatók. 

Szives pártfogást  kér: 

Özv. Grálffy  Kálmánné. 

Judecătoria din Odorheiu secjia cf. 
Nrul 2562—1928 cf. 

Extráét din publieaţiune de licitaţie 
In cererea do ex-cutare făcută de 

urmăritorilor Tamás Sándor şi soţia 
sa ră-ic. Bálint Erzsébet, contra urmă' 
ritu ui Ilyóa Tap'oczay Domokos Juda-
cătoria a ordocat licitaţiunea in baza 
art. 176 şi 185 diu Itgea LX din 1881 
aaupra părţi 1/2 din imobilul înscrise 
in cf.  a comunei Zetea (din circUtn-
ecripţia Judfcă'oriei  oco'u'ui Odor-
heiu) No. prot. cf. 4627 iascrisö pa 
numele lui Iiyés Tepl Domokos sub 
No. de ord. Afl  No. top. 1093 şi 
1095 (Cisfă  de lemne, curte şi gră 
dină) cu preţui de strigare de 8000 
Lei pentiu incassarea creanţei da 
16644 L<;i capital şi accesorii. 

Licitsţ'une se va ţ'«e la ora 9 a. m. 
in ziua de 25 luna Aug. anul 1938 
la caea comunală a comunei Zatea. 

Imobilul ce vor fi  licitate DU pot 
fi  văodute pe ua preţ mai mic de cât 
duă-treimi din preţul de strigare. 

C:i cari dorei-c <ă liciteze sutit 
datori t ă depoziteze la delegatul jude-
cătoresc 10°/, din preţul da strigare 
drept garaaţie, in numerar sau in 
efecte  de cauţie socotite după cursul 
fixat  iu art. 42 legea LX. 1881, sau 
să predea aceluiaşi delegat chitanţ* 
consta'âid d> punerea, judecătoreş'e, 
prealabilă a g«racţiei şi iă semneze 
cond ţiunile d* licitaţie (art. 147, 150, 
170 legea LX. 1881, art 21 iegea 
XLI. 1908). 

Ddcă nimeni nu ofeiă  mai muit, 
cel care a oferit  pentru imobil un preţ 
mai urcat de c t cel de strigare este 
dator să intregeasiă imediat garanţia 
— fixate  conform  procentului preţului 
de strigare — la aceiaşi parte pro-
centuală a preţu!ui ce a oferit, (art. 
25 XLI. 1908.) 

Olorheiu, la 3 Iulie 1928. 
Dr. Földes mp. judecător. 

Eladó Str. Principesa Maria 
(Szent Imre-u) 14 sz. alatti 1 
öt szobás és 3 háromszobás 
külön lakást magában foglaló 
emeletes liőház, udvarral és 

• kerttel. ' 
I>r. Gönezy Gábor és 

I>r. Molnár Imre ügyvédek. 

Jó karban levő, három rész-
ből álló üzleti portál, üve-

gezve, redőnyökkel; majdnem 
uj füszerüzleti  berendezés, nagy 
fakapu,  ajtók, ablakok eladók. 
Cim a kiadóhivatalban. (Könyv-

nyomda R.-T.)  

Corpul Fortareilor Tribunalului 
Odorheiu. 

Nr. 2295-1928. port. 

Publieaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin aceasta 

publică, că îa baza dec'ziuaii Nr. 
5931—1927 şi Nr. G. 506-1928 a jude-
cătoriei dia Odorheiu în favorul  recla-
mantului soţ a !ui Kovác3 Gergely 
Nagy Anna repr. prii advocatul Dr. 
Szabó Gibor pentru ircaa^area crean-
ţei de 1100 LH şi accesorii p,o fixează 
termen de licitaţie ps 20 August 1928 
orele 16 la faţa  locului în Cădişani 
ur.de se vor vinde prin licitaţiune pub-
lică judiciată cai, car, hamuri îu va-
loare de 7C00 Lei. In caz de nevoie 
şi sub pr ţal de estimare. 

Pretenziunea care e de îacassat face 
1100 Lei capital, dobâazile cu 10'/0 
socotind din 6 S pt. 1927 iar speselo 
pâ ă scum stabilite de 963 Lsi. 

întrucât mobilele cari ajuog la 
licitaţie ar fi  fost  execvate şi de alţi 

egy gyári cimbalom, egy jó varró-
gép, suszternek való, s egy kabát-
o m : kötő gép, 10-26-os. = 

Szabó István- soffőr, 
Odorheiu, Btr. Pr. Mircea (Petfifi-utca)  28. 

S§y nagy 
cssrépKátyha eladó. 
Értekezni lehet a kiadóbau. 

Corpul Portăreilor Tribunaluiui 
Odorheiu. 

Nr. 2428—1928 port. 

Publieaţiune de licitaţie» 
Subsemnatul grefier  prin aceas'.a 

publică că îa baza deciziunii Nr. 
5465—1927 şi No. G. 7355-1927 a 
judecătoriei din Odorheiu in favorul 
raclamantului Spitzer Izraei & Catep. 
repr. prin advocatul Dr. Szabi Gábor 
paitru ir.ca&3area creai,ţei de 4000 
Lsi şi accesorii se fixează  termen de 
licitaţia pa 22 August 1928 orele 12 30 
h ftţi  locu'ui îa Odorheiu unde se 
vor vinde pria licitaţiune publică ju 
dicia'ă Ceas, oglindă îi valoare da 
3000 Lei. In caz da nsvoie şi surt 
preţul de estimara. . 

Pretenziuaea care e de incassat face 
4000 Lei capital, dolâazile cu 120/» 
sccotiud din 3 Iuaie 1927 iar spesele 
pâ ă acum stabilite de 1858 L?i. 

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

Odorheiu, la 25 Iuiie 1928. 
D n b b portărel. 

ftllfcf  K w f á s szaKtnábatt 6 (Vi 
- i r o d a i gyaKorlattal birö 
piuztárnoK, KonyVelő, gyors- ís g^p-
tróttö. felvilágosítást a KiadóhiV. ad. 

Rendeljen medgyesi cserépkályhát! |j 
Nagy megtakarítás tüzelőanyag-bán! | 

ftajz-ésszift"minták  m e g * 

tekinthetők az odorheiui 
megyei k é p v i s e l e t n é l : 

% Fekete Dénes épitési és tervező irodája 
p Odorheiu. 

Minden üzletben csak a tiszta és egészséges SÁMSON-ecetet kérje! 


