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Iparos nagygyűlés váro-
sunkban. 

Lapunk mult vasárnapi számának 
iparügyi rovatából örvendetes szenzá-
cióként olvashatták városunk és vár-
megyénk iparosai a városunkban meg-
tartandó kerületi iparoskongresszus 
hírét. Az ipartestületek szövetsége, 
mielőtt őszi rendes közgyűlését Gyer-
gyószentmiklóson megtartaná, nagyon 
helyesen, ugy határozott, hogy az 
előző napra néhány fontos  ipari góc-
pontba — igy városunkba is — kerü-
leti nagygyűlésre hivja össze nemcsak 
a város, hanem különösen a városhoz 
közel fekvő  községek kisiparosait is. 
A szövetségnek ez az elhatározása 
amily aktuális a saját szempontjából, 
épp annyira szükséges és hasznos az 
iparosság szempontjából. A szövetség-
nek kell az erő és ennek tömöritése, az 
iparosságnak pedig kell az erő ener-
giája, ennek felhasználása.  A felhasz-
nálásnak módozatait fogja  megvitatni 
a nagygyűlés, melynek gazdag jés ér-
tékes tárgysorozata minden egyes ipa-
ros részéről számithat az érdeklődésre. 

Meg kell ragadni hát ezt a ked-
vező alkalmat, mely csak nagyritkán 
adódik a forgalomtól  oly félre  eső 
kisvárosunk tekintélyes iparos osztá-
lyának. E gyűlésre talán sohasem volt 
oly nagy szükségünk, mint most és 
ezt érezte meg a szövetség akkor, 
amikor sorozatos vándorgyűléseken 
foglalkozik  az ipari élet bajaival. Mert 
baj, az van bőven és alaposan ki is 
kezdette iparosaink életét. A rossz 
gazdasági politika, a kisebbségi ipar-
pártolásnak elhanyagolása, a túladóz-
tatás és helytelen kölcsön rendszerünk, 
a munkás betegsegélyező pénztárak 
sajtoló politikájával, mind oly témák, 
amelyek szenvedőlegesen érintik az 
egykor jól szituált, erős, de ma már 
elgyengült iparostársadalmat. Teljesen 
magára van hagyatva egy jobb Sorsra 
érdemes osztályunk, melyet a kihaló-
ban lévő »latainer« osztály letörése 
után végzetesen kikezdett a nacionali-
záló politika. 

A visszafejlesztés  politikája, félő, 
hogy visszaható erejű lesz országos 
iparügyi viszonylatban is, amit elke-
rülni a kormánynak, magasabb állam-
érdekből, elsőrendű kötelessége. Éppen 
ezért meg kell hallania egy államfenn-
tartó, erős adózó, polgári osztálynak 
jogos panaszát és segélytkérő kiáltá-
sát. Az itteni iparosmozgalom hivatva 
lesz arra, hogy arról az illetékes té-
nyezők tudomást szerezzenek és az 
ott elhangzó jogos kívánalmakat meg-
szívleljék. Egy napon : szeptember 9-én 
fog  találkozni Marosvásárhely, Kézdí-
vásárhely, Csíkszereda és Udvarhely 
yárosok iparosainak közös óhaja a 
sorozatos vándorgyűléseken, hogy más-
nap a gyergyószentmiklósi országos 
jelentőségű közgyűlésen ünnepélyesen 
megpecsételtessék, mint népakarat. 

E vándorgyűlésen jelen kell lennie 
városunk iparosainak kivétel nélkül, 
de itt szeretnők látni a közeli közsé-
gek kisiparosait is. Hiszen amiről itt 
szó fog  esni, az közös érdekű ; mint 
ilyen egyaránt érdekli az iparosságot, 
lakóhelyre való tekintet nélkül. A célt 
pedig az akarat közösségével hama-
rabb és hatékonyabban el lehet érni, 
mint a közöny káros megnyilvánulá-
sával. Legyen jelen tehát mindenki, aki 
iparosnak vallja magát, e nagygyű-
lésen, hogy az méltó legyen kis vá-
rosunk, ma még nagy erőt képviselő 
iparos osztályának ünnepélyes meg-
mozdulásához. Lássák meg a szövet-
ség kiküldöttei azt a tábort, amelynek 
erejére a közös gél kivívása érdekében 
az ipartestületek szövetsége számithat. 

A kisebbségi 
kérdést tanulmány tárgyává tesszük; 
annak közmegnyugvást keltő meg-
oldásáról gondoskodunk. Ilyen és 
ehhez hasonló nyilatkozatokat unos-
untalan hallunk kormányon lévő ve-
zető férfiaink  ajkáról. Hogy azonban 
milyen lesz valóságban a hosszasan 
vajúdó kérdés megoldása, sejteni lehet 
azokból a sérelmes rendeletekből, 
amelyek elég gyakran napvilágot lát-
nak a kisebbségek rovására. Ilyen 
sérelmes rendelet a minisztériumnak 
legutóbb kiadott s a hét folyamán 
már végre is hajtott rendelete, amely 
a kisebbségi iskoláknak portómentes 
hivatalos levelezését megszünteti s az 
inspectoratustól érkéző hivatalos leve-
lek portóját is az illető kisebbségi is-
kolával fizetteti  meg. 

Ehhez az ujabb kormánycseleke-
delhez hosszasabb kommentárt fűzni 
szinte fölösleges,  mert az éppen eleget 
beszél helyettünk. Államsegély nincs, 
a szülők iskolaválasztási joga korlá-
tozva van, az iskolák ellenőrzése a 
lehető legnagyobb, s bár az állam-
nyelv s általában a nemzeti tárgyak 
tanításában iskoláink még az anya-
nyelv rovására is a legnagyobb buz-
góságot fejtik  ki: mindennek a jutalma, 
hogy már portómentesen se levelez-
hetnek, holott az állam a kisebbségi 
iskolák tanulóitól is rengeteg összeget 
vesz be a tankönyvek felbélyegez-
tetéséből. Mindent gondoltunk, min-
denre el voltunk készülve, ismerve az 
itteni mentalitást, de azt az egyet még 
feltételezni  sem mertük volna, hogy 
az állam annyira hálás legyen a ki-
sebbségi iskolák kulturmunkája iránt, 
hogy még a portómentes hivatalos 
levelezést is megszüntesse. A kultura, 
az ország konszolidációja, hazánk jó 
hirneve mégis talán több figyelmet  ér-
demelne éppen a kormányférfiak  ré-
széről. 

Időszerű gazdasági kérdések. 
ín. 

Engem nem is vezetett soha egy 
pillanatra sem csak az a gondolat, hogy 
én fáradságomat  még gazdatársaim 
kárára is csak megfizettessem.  Az én 
szemeim előtt, még ha törekvéseimért 
bizonyos oldalról támadnak, lekicsi-
nyelnek, vagy meggyanúsítanak is, 
egész más cél lebeg : gyenge hangom-
mal, erőtlenségemmel is használni an-
nak a székely-gazda társadalomnak, 
amely nyomorult árvaságában már-
már a tönk szélén áll, s gazdasági 
összeroppanása már csak rövid idő 
kérdése. Engem nem tart vissza a tá-
madás, a gyanúsítás, én amig lesz e 
megyében egy székely földmives,  aki 
talán valamit tanulhat és akar tanulni, 
megyek, vissza nem rettenve, azon az 
uton, amelyet magam elé tűztem, s 
ha aztán még is magamra maradtam, 
ha végzetem azt rendelte, hogy minden 
munkám csak szélmalom-harc legyen, s 
nem szabad, hogy akarásomat senki 
megértse és megszivelje, akkor is, ke-
serűségemben is, boldogít az a tudat, 
hogy kötelességemet akképp teljesítet-
tem, mint az őrhelyre állított katona, 
aki meghal inkább, csak kötelesség 
mulasztásának vádjával ne illettessék. 

Tudva levő dolog, hogy bármek-
kora mennyiségű trágyát használunk 
is föl  földjeinken,  ez a trágya nem 
adja meg teljes egészében azokat a 
főható  anyagokat, amelyekre a növé-
nyeknek testük felépítésére  szükségük 
van. Ilyen anyag: a foszfor,  nitrogén 
és kálium. 

A foszfor  egyik leglényegesebb 
kelléke a növényzetnek : ennek hiánya, 
vagy csekély mérvben való jelenléte 
már magában elég arra, hogy nagy 
termésre ne számithassunk. Kellő 
mennyiségű foszfort  pedig bármily 
mennyiségben alkalmazott istállótrágyá-
val sem adhatunk a földnek,  mert leg-
fennebb  azt érjük el, hogy terményeink 
megdűlnek, de a kívánt célt nem érjük 
el. Ott, ahol kalászos növények (buza, 
rozs, árpa, zab) gyakran jutnak és 
gyors egymásutánban a földbe,  ott a 
foszfor,  — a szuperfoszfát  nélkülöz-
hetetlen, de nélkülözhetetlen a kaszá-
lókon és legelőkön is. 

Nitrogén-trágyára, amelyet mész-
nitrogén alakjában adhatunk a földnek, 
főleg  ott van nagyobb szükség, ahol 
gazdáink lóherét, lucernát, bükkönyt 
csak kis mérvben termelnek. Az emii-
tett növények tulajdonsága, hogy nit-
rogén-gyűjtők, tehát a földet  csaknem 
teljesen ellátják e ható anyaggal, s az 
ilyen földek  nem nélkülözik annyira 
a nitrogént. 

A kálium-műtrágya nálunk nélkü-
lözhető, mert főleg  kötött és vályog-
talajunk elégséges káliumot tartalmaz. 
Alkalmazása inkább homoktalajon jo-
gosult. 

Ma már a műtrágyák beszerzése 
nem jár nagy nehézséggel, sőt oly 
kedvező fizetési  feltételeket  szabnak 
a gyárak, hogy azokat a gazda még 
a mai nyomorúságos gazdasági viszo-
nyok közepett is beszerezheti. 

A 16%>-os szuperfoszfát  ára mmá-
zsánkint 368 leu, ezen összeghez csak 
a vasútról való beszállítás és a leve-
lezés meg a pénz elküldésének költ-
sége jár, amelyeknek felszámításával 
is 1 mm. műtrágya beszerzési ára 380 
leunál több semmiesetre sem lesz. 

Fizethető azonnal, három hónapi, 
vagy fél  éves hitel igénybevétele mel-
lett, amikor két hónapra kamatmen-
tességet élvez a vásárló, a többi időre 
havi 18°/o os késedelmi kamatot kell 
fizetnie.  A mésznitrogén mázsájának 
ára 850 leu. A kálisó mmázsája 675 leu. 
Ezen árak az utolsó vasúti állomáson 
értendők vagon-tétel rendelése esetében. 

Az olcsóbb áron való beszerez-
hetés céljából székséges az, hogy több 
község gazdái jöjjenek össze, mert 
igy vagontételben lehet a műtrágyát 
megrendelni. 

Meg kell említenem a legújabban 
forgalomba  hozott s Hunyadmegyében 
a csoklovinai barlangból bányászott 
guanó-foszfát-trágyát.  Ezt a trágyát a 
barlangban sok ezer év óta felhalmo-
zódott állati hulladékok és elporladt tes-
tek alkotják. A vegyelemzés folytán 
megállapittatott, hogy 16—18%-os fosz-
fort  s kevés mennyiségű nitrogént és 
kálit tartalmaz. Hatása talán lassúbb, 
mint a rendes foszforsavas  műtrágyáé; 
de viszont, állitólag, hatása a növény-
zetre hosszabb idejű. Minden esetre 
már azért is érdemes kísérletezni vele, 
mert összehasonlíthatatlanul olcsóbb a 
szuperfoszfálnál  és ha az eddigi kísér-
letezések hírei igazak, nagy verseny-
társa lesz a szuperfoszfátnak. 

1 mm. guanó-foszfát  (16%-os) 
192 leu ab feladó  állomás, ehez járul 
34 leu zsák-ár és a szállítási költségek, 
s igy ezen trágya mmázsája körülbe-
lől 270—280 leu lesz. Fizetési 'felté-
telek : készpénzfizetés  vagy 3 havi hitel 
12% os késedelmi kamat mellett. Szu-
perfoszfátból  1 holdra = 140—150, 
mésznitrogénből = 100—150, kálisóból 
= 80—100, guánófoszfátból  = 150— 
200 kiló szükséges. Saját jól felfogott 
érdekük a gazdáknak a szükséges 
mennyiséget az egyes műtrágyákból 
községenként már most összeírni s 
azt alulírottal megrendelés céljából 

közölni, hogy már az őszi vetésre a 
műtrágyák a gazdák rendelkezésére 
álljanak. 

Tegyük meg az első lépést, ha egye-
lőre csak kísérletképpen is, mert én ugy 
vélem, hogy pár év múlva nem lesz 
szükséges a gazdákat nógatni a mű-
trágyák használatára, a belátók nem 
engedhetik el azt a többlet-termést, 
amit azok használata nyújt. 

Végül, amikor a többtermelésről 
beszélünk, nem hallgathatjuk el a leg-
jobban bevált (üszögellenes) csávázó-
szer: a »Porzol« használatát. Szára-
zon használható szer, amelynek főelő-
nye, hogy használata nem olyan kö-
rülményes, mint a rézgálicé és hatása 
feltétlenül  kitűnő. Egy 200 grammot 
tartalmazó doboz ára 35 leu s 5—6 
véka vetéshez elégséges. 

Akik akarják, az elmondottakat 
megszivelik, akik pedig tovább is sö-
tétségben akarnak maradni, azok szá-
mára minden további szó felesleges. 

Varró Elek. 

Keresztes Lajos 
a Székely Közélet ntján küldi üd-
vözletét az udvarhely megyeieknek. 

— Beszélgetés a világbajnokkal. — 

Lezajlottak az amszterdami olim-
piász forró  napjai, de a budapestie-
ket, nemcsak a sportembereket, hanem 
másokat is még mindig élénken fog-
lalkoztatja Keresztes Lajos, az eddig 
ismeretlen székely származású, me-
gyénkbeli fiatalember,  akinek a neve 
egyszerre szökkent a világhír árbo-
cára. Az erdélyi sajtó is kellően mél-
tatta a könnyű sulyu birkózás világ-
bajnokát, aki becsületet szerzett a 
magyar színeknek. A Budapestre való 
érkezés mámoros órájában találkoztam 
Keresztessel, akit az ujjongó tömeg 
vállára emelt a nyugati pályaudvaron, 
virággal szórták tele a gépkocsiját és 
hangzott harsogón az éljen, üdvrival-
gás. Megmozdult a máskor csendes 
Buda is. A Vérmezőnél, a Krisztina-
téren valósággal feketéllett  a tömeg 
az augusztusi napmelegben s ünne-
pelte őt, akiről eddig legfeljebb  csak 
a szomszédok tudtak annyit, hogy kis 
mészáros boltja van a Kékgolyó-utcá-
ban. A beavatottaknak ugyan még 
arról is tudomásuk volt, hogy bizony 
gyengén megy az üzletecske. 

Keresztes Lajos a Krisztina-tér 
99 számú házában lakik. Ódon, kopott, 
patkóalaku egyemeletes épülettömb. 
Sok helyt lepattogzott róla már a 
sárga vakolat. Lehet jó másfélszáz 
éves. Mint az öreg budaiak mondják, 
börtön volt valamikor és innen vitték 
a vesztőhelyre Martinovits apátot, aki 
itt töltötte utolsó éjszakáját. A világ-
bajnok, aki már nagy nehezen tul 
volt a házbeliek, a szomszédok és — 
végül, de nem legutolsóul — Hivó 
»bácsi«, a házmester triumfálásán, 
jókivánatain is, barátságosan fogadott. 
Hangja még szívesebb lelt, amikor 
megtudta, hogy nemcsak közeli szom-
szédok, hanem földiek  is vagyunk. 

— Igazán örülök — úgymond, — 
hogy testvéreim szeretettel gondolnak 
rám, törődnek velem. Ez az együtt-
érzés adott erőt a győzelemre. 

Hellyel kinál. Pillanat alatt szem-
ügyre veszem. Vállas, inkább sovány, 
de izmos, középtermetű alak. Moz-
gása friss,  rugékony. A termetére rá-
feszülő  koverkó-öltönyön keresztül is 
észrevehetők kidagadó izmai. Napbar-
nított arc, magas homlok, sürü fekete 
haj és mélytüzű, lelkes szem. Ez Ke-
resztes Lajos. Sportember ízig-vérig, 
de csak néhány szót váltunk s meg-
állapíthatom, hogy Keresztes nem 
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tartozik az úgynevezett léleknélküli 
»sportsmannok« közé, hanem olyas-
valaki, akire maradék nélkül ráillik az 
a közmondás, hogy »ép testben ép 
lélek*. 

— Bizony nem valami jól megy 
a sorom — mondja, — a lapok azt 
irták, hogy lyukas cipőben mentem ki 
az olimpiászra. Hát tudod, nem mesz-
sze jártak ebben az igazságtól. Most 
azonban remélem, hogy nehéz hely-
zetem javul. Hivtak Németországba, 
Amerikába, kínáltak nagyszerű állást, 
de nem kellett nekem. Minek menjek 
el én idegenbe, amikor itt is megbe-
csülnek? Inkább eszem feketébb  ke-
nyeret, mint künn bódorogjak. 

Olyan lelkesen beszéli el mind-
ezt, önkénytelenül is Petőfinek  a Fe-
kete kenyér cimü kis verse jut eszembe. 
A fiatal  világbajnok tovább folytatja: 

— Mit mondjak magamról? Hu-
szonkilec éves vagyok, Parajdon szü-
lettem. Alsósófalván  nevelkedtem. Az-
tán kikerültem ide, tanultam, dolgoz-
tam, és lám meg is segített az Isten... 
Hogy nehéz volt-e a győzelem? Én 
nem tudom, amikor küzdöttem, vias-
kodtam, mindig csak arra gondoltam, 
hogy nekem győznöm kell,  győzni 
muszáj, nemcsak magamért, hanem 
hozzátartozóimért, székely testvéreim-
é r t . . . Szegény édesanyám... 

Keresztes édesanyjának az arc-
képe, amely dúsan volt díszítve a 
kapott trofeumokkal,  koszorúkkal, vi-
rágcsokrokkal, jóságosan mosolygott 
le a falról.  Mutatom a világbajnoknak 
a Székely Közélet egyik utóbbi szá-
mát, mely. éppen vele foglalkozik. 
Könnybe lábad a szeme. 

— Köszönöm, nagyon köszönöm, 
testvér, hogy megmutattad. Szivem 
ugy örvend, hogy gondolnak rám. 
Köszönöm, mondd meg a lapnak is 
és kérlek, üdvözöld a nevemben min-
den testvéremet, az udvarhelymegyeie-
feet,  akiknek hozzám való ragaszko-
dása olyan jól esik. Köszöntöm székely 
fajtámat,  az udvarhelyieket mind-
mind. • 

Kezet szőrit velem és már kü-
szöbön vagyok, amikor utánam szól: 

— El ne felejtsd  megmondani, 
izenem azt is, hogy hazamegyek még 
talán a nyáron, autóval, hogy láthas-
sam az én drága, édes szülőföldemet. 
Hazamegyek, hazamegyek... 

A székely népmesék modern ki-
rályfia,  aki nevet szerzett magának 
s népének Hetedhétországon tul is, 
hazajön . . . talán nemsokára . . . 

Mihály László. 

Német nyelv a javitó vizsgálatokon. 
A IV. osztályú ismétlő tanulók 

abszolváló vizsgálata. 
Tudomásvétel és miheztartás végett 

szükségesnek tartjuk közölni a követke-
zőket : 1. Minthogy az uj középiskolai ok-
tatási törvény értelmében a német nyelv 
nem tárgya többé az alsó tagozatnak 
(I—III.), a miniszter 71,455. sz. alatt kelt 
rendeletével ugy intézkedett, hogy az alsó 
tagozaton 3 tárgyból,  köztük a német 
nyelvből is, bukott és ismétlőknek mi-
nősített tanulók, javitó vizsgálatot  te-
hetnek  a más 2 tárgyból (a németből 
nem kell), mig a csak német nyelvből 
bukottak hivatalból előlépőknek (pro-
movat) tekintendők. 

2. A 66,735. sz. miniszteri rendelet pe-
dig ugy intézkedik, hogy azok a IV.  osz-
tályú ismétlésre  utasított  tanulók, kik 
nem akarnak felsőbb  osztályba fellépni, 
hanem abszolváló bizonyítványt akarnak 
nyerni a gimnáziumról (a liceul alsó ta-
gozatáról), ugy tekintendők, mint akik k 
III. osztályt sikerrel elvégezték és jo-
guk  van szeptemberben összevont vizs-
gát tenni a nemzeti tárgyakból  (román 
nyelv, Románia történelme, földrajza 
és alkotmánytana), melynek sikeres 
letétele után abszolváló bizonyítványt 
nyernek. Ezen vizsgálatok szeptember 
18—21-ike közt lesznek megtartva. 

A róm. kath. fSgímn. Igazgatósága 

A helybeli róm. kath. egyháztanács 
az egyházi -járulékok beszedésével és 
kezelésével megbizandó pénztárnoki ál-
lásra pályázatot hirdet. Pályázatok be-
adásának határideje szeptember 15 ike. 
Pályázhatnak azon róm. kath. kifogás-
talan előéletű egyének, akik megfelelő 
biztosítékkal rendelkeznek. A tisztelet-
díj, biztosíték és egyéb tudnivalókra 
bővebb felvilágosítást  a plébániai hi-
vatal ad. 

Az a lövés, 
amely a mult napokban, állitólag, 
majdnem emberi életet is olthatott 
volna, komoly gondolkozásra kell, 
hogy késztesse az inast tartó iparo-
sokat. Többet foglalkozni  az inas ma-
gánügyeivel, jobban felügyelni  minden 
mozdulatára, s elszoktatni attól a gon-
dolattól, hogy mert inas —: neki min-
den szabad. 

Iparos tanulóink nagy része — 
tisztelet a, sajnos, kevés számú kivé-
telnek — annyira vásott, durva lelkü-
letü, hogy kétkedve és bizonyos lelki 
szorongással kell arra gondolnunk, 
hogy mi lesz a jövő generációval, 
jövendőbeli magyar iparos osztályunk-
kal, ha tagjai ilyen inasokból fognak 
kitermelődni? Én értem azt, ha a 
gyermek csintalan, de csintalanság és 
rosszaság között óriási a különbség. 
Engedjék meg nekem az érdekeltek, 
de én elsősorban nem az inast hibáz-
tatom azért, mert idővel nem lesz 
derék ember belőle, hanem hibázta-
tom azt a mestert, aki sivár lelkű, 
romlott eszmékkel telitett, hitvány 
inast tart házánál, anélkül, hogy azt 
megjavítani minden erejével töreked-
nék, hogy igy tisztes mesterségének 
minden csinyja-binját belelopván, ké-
sőbb méltó utóda lehessen. Sajnos, 
be kell vallanunk, sok olyan iparosunk 
van, akinek elég, ha inasa munkaere-
jét jól vagy rosszul, helyesen vagy 
helytelenül, nagyon is kihasználja, de 
kevesebb az olyan, aki tisztességes 
iparát annyira megbecsülni igyekszik 
s annak jövőbeli jóhirneve fölött  any-
nyira őrködik, hogy annak a gyerek-
nek, akiben nem lát biztosítékot ipar-
ága becsületes továbbfolytatására  nézve 
— bár használható — nem köt azon-
nal uti laput a talpára. Ma van, miben 
válogatni s ha minden iparos mester 
szent kötelességének tartaná azt, hogy 
neki a jövő derék iparosát kell nevel-
nie, a megtörténthez hasonló eset nem 
igen fordulhatna  elő. 

De visszatérve a meglőtt fiu ese-
téhez, tegyük föl,  hogy azt a gyere-
ket csakugyan a fiatal  Ferentzy Jenő 
lőtte meg. Hát én, aki a kérdéses kert-
nek két felől  is birtokos szomszédja 
vagyok, az almának bogyónyi nagysá-
gától az utolsó alma letollászásáig, 
vagy még azon tul is, a napnak min-
den órájában, látok (ha a kertemben 
tartózkodom) inas gyereket abban a 
kertben. Néha csapatosan jelennek 
meg, megtörténik, hogy a tejes kuko-
ricának vagy nyersen élvezhető zöld-
ségnek is lába kél, s a fák  gályáit, 
ágait is alaposan letördelik. Ilyen kö-
rülmények között csoda lehetne-e az, 
ha a tulajdonos fia  igazán jogos fel-
háborodásában, fiatalos  felhevülésében, 
de egyben a tulajdonjog szentsége ér-
zetében is olyan tettre ragadtatja ma-
gát, amelyet tenni voltaképpen nem is 
akart s célja csak a megfélemlítés 
volt? 

HÍREK. 
Augusztus 25. 

A v á r o s i járulékok, k ö z t a r t o z á s o k 
s z i g o r ú b b b e h a j t á s á r a a z i l l e t é k e s k ö -
z e g e k u j a b b u t a s í t á s t k a p t a k , m e r t 
i g e n s o k a k ü n n l e v ő h é t r á l é k , s a 
v á r o s a s z ü k s é g e s m u n k á l a t o k a t , p é n z 
h i j j á n , n e m t u d j a v é g e z t e t n i . M i n d e n -
k i t s a j á t é r d e k é b e n i s figyelmeztetnek 
t a r t o z á s a i s ü r g ő s r e n d e z é s é r e . 

Szentkirály községben f.  hó 20-án 
a szokásos István király-napjai bucsu 
ismét felemelő  módon, rendkívül nagy 
közönség jelenlétében folyt  le. Bartos 
Mihály zetelakai plébános, fényes  se-
gédlettel misézett, a szabad ég alatti 
szószéken pedig Takó Albert szentta-
mási plébános valóban nagyszabású 
szentbeszédet mondott. Dicsőítve Szent 
István királynak, mint nagy valláster-
jesztőnek, előrelátó bölcs politikusnak 
az egyéniségét, a híveket a keresz-
tényi felfogásban  való megmaradásra 
s a szülőföldhöz  való ragaszkodásra 
buzdította, lelkes és emelkedett szel-
lemű beszédével a lelkekben általános 
nagy megilletődést keltve fel. 

Halálozás. Nagybaczoni Bardocz 
Zoltán  pü. tisztviselő, alosztályfőnök 
f.  hó 18-án, 35 éves korában, hosszabb 
szenvedés után, városunkban elhalt. 
F. hó 20-án temették nagy részvét 
mellett. 

Ifj.  Séra  Kálmán  egyetemi hall-
gató, f.  hó 16-ikán, 19 éves korában 
Székelykereszturon, hosszas szenvedés 
után elhunyt. A szép reményű, derék 
fiatal  ember Séra Kálmán volt hely-
beli állami főreáliskolai,  jelenleg ke-
resztúri tanitóképzőintézeti tanárnak 
volt a fia.  Szülői bánatában, társadal-
munk széles köreivel együtt, mi is 
őszinte részvéttel osztozunk. 

A bejelentés ideje a Székelyud-
varhelyen f.  é. szeptember 8—16áig 
rendezendő gazdasági  és házi-ipari 
kiállításra  folyó  augusztus hó 31-éig 
meghosszabbittatik. A Gazdasági  Egye-
sület  elnöksége. 

Beiratások az elemi iskolákban. 
A helybeli róm. kath. elemi iskolákban 
a beiratások szeptember 1—10 ig lesz-
nek. Az összes szülők ez évben is 
kötelesek szept. 1—5-ike között egy 
»Declaratiune«-t aláírni, hogy gyer-
meküket kath. iskolába óhajtják já-
ratni. Különben gyermeküket hivatal-
ból beirják az állami iskolába. A be-
iratáskor születési anyakönyvi kivonat, 
oltási és ujraoltási bizonyítványok is 
bemutatandók. 

Nem hihetem, hogy a komolyan 
gondolkozó »közönségen* az a bor-
zasztó megbotránkozás mutatkozott 
volna az eset miatt, bár sajnálatos, 
hogy ez megtörtént. De az »enyém« még 
akkor is az enyém, ha az csak gyü-
mölcs, s azt éppen ugy meg kell őriz-
nem az orvok ellen, amiképp őrzi 
bankár a pénzét, kereskedő a portéká-
ját, vagy a földmivelő  az ő földi  ter-
meivényeit. Csak nálunk dívik az a 
felfogás,  hogy a gyümölcsöt az Isten 
ingyen adja — az érték és nagy érték, 
akkor, amikor (mint a kérdéses kert-
ből is) évenként ezrekre menő érték 
vitetik el illetéktelen személyek által. 

Éppen ezért, ha biró lennék, talán 
megállapítanám a lövöldöző hirtelen 
könnyelműségét, de egyben fel  is men-
teném a vád alul, mert ami nálunk 
történik, amilyen ostromnak kertjeink 
nap-nap után ki vannak téve, fáink  tönk-
retétele mennyire mindennapos, az több 
a csinytevésnél, az hitványság, egy na-
gyon is elszomorító kor-tünet, melyet 
már szintén éppen ideje volna erélye-
sen orvosolni! V-ó. 

A Székely Dalegylet ez uton hivja 
fel  a segesvári országos dalosverse-
nyen résztvett tagjait és vendégeit, 
hogy vasúti jegyeiket 3 nap alatt 
Kassay Domokos pénztárosnál adják 
le, hogy az 50°/o-os vasúti-dij kedvez-
ményben részesülhessenek. 

A Szombatfalvi  Népház építésére 
az adakozások örvendetesen szaporod-
nak. Közönségünk teljes egészében át-
érzi azt, hogy a köz érdekében áldo-
zatot hozni ma kötelesség s ezt a 
szent kötelességét a mai sivár közgaz-
dasági helyzetben is igyekszik teljesí-
teni. Ujabban adakoztak: Egyesült 
ipari és jelzálogbank 1000, Szabó 
Gábor dr., Böhm Jenő dr. 500—500, 
Kassay F. István dr. 400, Székely Dal-
és Zene Egylet 250, Wenetsek dr., Forró 
Géza 200—200, Kis Sándor 150, Pál 
Gyula dr., Orbán Balázs, Makó Sán-
dor, N. N., Sámson, Imrich Vilmos, 
Balázska Károly, Mezei Ödön dr., Kun 
Béla, Soha Aladár, Flórián Kristóf, 
Karrész Alfréd,  Szabó Viktor, Ernst 
György, Gáspár József,  Török József, 
Gáspár és Papp, Kis Ferenc, Szederjesi 
István 100—100, Zimny Ferenc 60, 
Székely János kereskedő, Szakács 
Gyula, Hőhr József,  Dobai János szabó, 
Markon Dezső, Schuller János, Joó Fe-
rencné, özv. Bodrogi Sándorné 50—50, 
Dobrai Károly, Válentsik Endre, Record-
áruház, Szakács A. 40—40, Garabás 
Jánosné, olvashatatlan név 25—25, 
Ferenczi Pál 20, Balázs János, Sorger, 
Simó István 10—10 leut, továbbá Ká-
hán Lajos fakereskedő  épületfát  300 
leu értékben. Ezen adományokat is 
teljes köszönet mellett nyugtázza az 
építtető  bizottság. 

Uj tűzjelző készüléket vett az 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület, mi által 
egy régóta égetően fontos  szükségle-
tet elégített ki. — A villanyerőre mű-
ködő jelzősziréna felszerelése  rövid 
idő alatt elkészül s a próbajelzésekről 
a közönséget értesíteni fogják. 

x Zongoratanitványaimat értesí-
tem, hogy a tanítást szeptember else-
jén megkezdem. Elvállalok néhány u, 
tanítványt is. Tompa  Lászlóné. 

A Kereskedő-társulat könyvtára 
minden szerdán a tagok rendelkezé-
sére áll. 

Képkiállitást óhajt rendezni váro-
sunkban Gyárfás  Endre a gazdasági 
kiállítással kapcsolatban. A képek (min-
tegy 40—45 drb) tulnyomórészben, 
szinte mind, olajfestmények.  Tájké-
pek, csendéletek, idillikus jelenetek. A 
falun  élő fiatal  festő  most tájékozódik 
a kiállításra alkalmas helyiség felől,  s 
reméli, hogy a közönség érdeklődést 
fog  tanúsítani művészi törekvései iránt. 

A városi erdő tulvágásának ügyé-
ben a kiküldött bizottság mindaddig, 
amig megfelelő  hivatalos forum előtt 
a bizottság megállapítása nem ismer-
tettetik, nem akar adatokkal a nyil-
vánosság elé lépni, azonban a rendel-
kezésre bocsátott hivatalos adatok: 
szerződés, tér-rajz, üzemterv stb. alap-
ján megállapittatott a helyszínén (és 
pedig a legmesszebbmenő körültekin-
téssel), hogy a való helyzet nem az, 
amit némely helyről minduntalan 
előnkbe tálalnak. Az ügy ilyen értelmű 
tisztázása után, magunk is fogunk  és 
pedig részletesen a kérdéssel újólag 
foglalkozni,  mert célunk nekünk is az, 
hogy a való tény megállapításával, ha 
szükséges, a város érdekei mindenben 
kielégítést nyerjenek, illetve az igazság 
kiderüljön. 

A Homoródon szokás szerint meg-
tartott : » unitárius bucsu«-nak nevezett 
ünnepség és istentisztelet ez évben 
még a szokottnál is nagyobb közön-
séget vonzott egybe városunkból, s 
a környék falvaiból.  Ez utóbbiak né-
pének nagy része — nagyon dicséretes 
módon — festőien  szép, ősi népvise-
letében jelent meg. Az idő is pompá-
san kedvezett az ünnepnek. A szabad 
ég alatti istentiszteleten Dobai István 
homoródujfalvi  unit. lelkész szép imát 
s felemelő,  tartalmas egyházi beszédet 
mondott, mely után a hivek áhítatos 
éneke ragadta még emelkedettebb ün-
nepi hangulatba a lelkeket. — Az ünnep 
napján d. u. 3 órakor a helybeli nép-
szerű Székely Dal- és Zeneegylet mű-
soros hangversenye kezdődött a für-
dői vendéglő nagytermében. Az egy-
let jeles karmestere: Kiss Elek veze-
tése alatt énekelt mindenik énekszám 
nagy tetszést, hatalmas tapsokat kel-
tett, mint Bodrogi Balázs behízelgő, 
férfias  szép éneklése is, melyet több-
ször megismételtettek. Állandóan ki-
kitörő, zajos derültség kisérte Török 
Ferenc tréfás  jeleneteit. A fúvószene-
kar ismételt hatásos szereplése pedig 
ujabban is igazolta a máris népszerű 
zenekar gyors és erőteljes előhaladását. 
Pluhár Gábor egyleti titkárt pedig, aki 
hangulatos megnyitót mondott, ötlete-
sen konferált,  nyomatékosan meg kell 
dicsérnünk, mindenütt jelen volt fárad-
hatatlanságáért, a rendezésben tanú-
sított eleven és figyelmes  tevékenysé-
géért is. 

Lopás miatt tartóztatták le néhány 
napja Székelykereszturon Gere Juliska 
korondi illetőségű szolgálóleányt A 
leány a terhére rótt cselekményt még 
a mult évben követte el, amikor Zsig-
mondovits Vilmosnál szolgált váro-
sunkban. Az ugyanott szolgálatban 
levő társának: Balázsi Juliánnának és 
szolgálatadója leányának néhány ruha-
darabját tulajdonította el, amiért aztán 
le is volt tartoztatva. Az ügyészség 
azonban akkor, tekintettel a cselek-
mény kisebb jelentőségére, szabadlábra 
helyeztette, mire Gere Juliska meg-
szökött. Erre a f.  év elején, mint is-
meretlen helyen tartózkodó ellen, ismét 
elrendelték a vizsgálatot, s egyúttal a 
körözését is. Ennek eredménye volt 
mostani letartóztatása, s az, hogy most 
már a helybeli törvényszék fogházá-
ban kell eltöltenie az időt, amig ügyé-
ben ítélkeznek. 

Bucsu a Krisztinában. 
Rozsdásra  pörkölt  lombok,  augusztusi  nap 
von Buda  fölé  izzó-tüzD  fát/lat, 
a házak  elaléltak  s a lebágyadt 
embertömeg  zúg, mint  a kirusi  ima. 
Zsongó  harangszó,  lobogók,  a körmenet 
ájtatos  éneke,  a baldachin  alatt 
a papság a sátrak  között  régighalad, 
s a csengő, tömjén  leborulni  intenek. 

Be furcsa:  a profán,  hangos, vásári  zaj, 
papírtrombitát  fújó  gyermek  öröme, 
kihangzó  orgona  mind  összeömlenek  — 
s ölelkezik  papi áldás  s gyermek-kacaj. 
Magasztos  beszéd,  gügyögés,  de lassan 
mind  összefolynak,  mint  az áldozati  füst. 
s együtt  szállnak  fel  az égbe. magasba. 

(Bpest,  augusztus  5) Mihály  Lá$zl6. 



Minden üzletben csak a tiszta és egészséges SÁMSON-ecetet kérje! 
A Polgári Önképző Egylet értesiti 

tagjait, hogy Bardocz Zoltán elhalá-
lozott tag után a befizetések  a kör 
helyiségében f.  hó 26-án d. e. 11—12 
óráig, d. u. 4—5-ig lesznek megtartva. 

Egy kis fiu kinos halála. Egri 
Sándor zetelakai lakos 3 éves, Sán-
dorka nevü, kisfia,  miközben az anyja 
fürdővizet  készített, a forró  vízbe bu-
kott. Az eset után a szegény fiúcska 
hamarosan meg is halt. A hatósági 
orvosi boncolás azonban megállapí-
totta, hogy a haláleset tulajdonképpeni 
oka tüdőgyuladás, amely bajban a 
fiúcska  már a vizbeesés előtt is benne 
szenvedett. 

Az unitárius leiny-tanulók elhe-
lyezése ügyében a következők köz-
lésére kértek fel.  A székelyudvarhelyi 
»Dávid F. Nőszövetség* s a vele pár-
huzamosan működő »Dávid F. Leány-
egylet* (elnöke Bakócziné Kilyéni Er-
zsébet tanárnő) a városban levő isko-
lákban tanuló unitárius leányok vallá-
sos nevelésére kiterjeszteni kívánja fi-
gyelmét. Ha a szükség kívánja, uni-
tárius leányaink elhelyezésében is se-
gítő kezet nyújt a szülőknek. Addig 
is, amig városunkban egyházunk te-
kintélyének megfelelő  ^Unitárius Ott-
hon* létesül, már a szeptemberben 
kezdődő tanévre elhelyezésüket meg-
felelő  családoknál a fizetni  szokott di-
jak mellett, elvállalja. Tehát aki érde-
kelt, szíveskedjék alulírottat augusztus 
hó végéig értesíteni arról, hogy igénybe 
kívánja-e venni az egylet közreműkö-
dését városunkban tanuló leánya el-
helyezésénél ? Odorheiu (Székelyud-
varhely) 1928 aug. 10. Str. Regele 
Carol 30 (Orbán Balázs-utca). Hittest-
véri üdvözlettel: Ébert  Attdrásné,  a 
»Dávid. F. Nőszövetség* elnöke. — 
Ez intézkedés nem érinti a helybeli 
ref.  tanítónőképzőben tanuló unitárius 
leányokat, akik az igazgatóság szíves-
sége folytán  a most következő tanév-
ben is a képző internátusában elhe-
lyezést nyernek. 

Tréfálkozásból  autóbaleset. Sán-
dor Ecnő főszolgabíró  autóján néhány 
nappal ezelőtt Pál Sándor bethlenfalvi 
községi birót vitte haza, egy kedélyes 
múlatás után. Azonban a Pál Sándor 
háza előtt, tréfálkozó  szándékkal, nem 
állott meg, hanem tovább vezette az 
autót. Pál Sándor azonban a tréfát 
tulkomolyan fogván  fel,  kiugrott az 
autóból, minek következtében fején 
több zuzódást szenvedett. 

A néhány hete eltűnt zetelakai 
fiúcska  holttestét, hosszas kutatás után, 
végre pár nappal ezelőtt a Sikaszó 
szélén megtalálták. Testének alsó része 
azonban már ekkor erősen meg volt 
csonkítva. Valószínűleg, a vízben 
vidra, vagy más állat kezdhette ki. 
Dakó István Jánosék, mint szülők 
ellen, gondatlanságért hatósági eljárást 
indítottak. 

Nyilvános köszönet és nyugtázás. 
A Polgári önképző Egylet temetkezési 
segélyalapja az elhunyt férjem  után 
járó temetési segélyképpen 9000 leut 
fizetett  ki, melynek felvételét  nyilvá-
nosan is elismerve, egyúttal ezúton is 
köszönetet mondok az egyesület ve-
zetőségének a pontos és gyors kifize-
tésért. Özv. Bardocz Zoltánné szül. 
Fancsali Borbála. 

Halálos vasúti elgázolás. F. hó 
20-án Szederjes és Héjjasfalva  közt a 
vigyázatlanul a pályatesten dolgozó 
Molnár János csiktekerőpataki illető-
ségű vasúti munkást az ott elszáguldó 
expresszvonat elgázolta. A szerencsét-
len fiatal  munkás szörnyet halt. 

A Muzsikus Ferkó előadása. A 
helybeli kath. legényegylet tervbe vette 
szept. 29-ére Szilágyi—Zerkovitz ope-
rettjének, a Muzsikus Ferkónak elő-
adását. A szereposztás megvolt. A 
próbák nagy buzgalommal folynak. 

Gyermek-játékszerek kaphatók a 
Rózsa-parfümeriában. 

A t, közönség szives tudomá-
sára hozom, hogy 

röfös-, rövidáru-
és divatüzletemet 
Piaţa Regina Maria (Piac-tér) 6 ss. 
alá helyeztem At, hol kiváló mi-
nőségű áraimmal szolid árak mellett 
állok a t. közönség rendelkezésére. 

Szives pártfogást  kér továbbra is: 
Imr ich Vilmos. 

Autóbalesetek időszaka volt való-
sággal a legutóbbi hét. Az egyik eset 
néhány napja az ifj.  Szabó Gábor 
autójával történt, melyen több pincért 
és másokat fuvarozott  Csíkszeredába. 
A különben vidám hangulatban levő 
társaságot az autó nagy sebességgel 
repítette Csíkszereda felé,  mikor a Tol-
vajosban egy éles fordulónál  a gép 
hátsó kereke eltört s az autó nekiment 
az ut külső, emelkedett oldalának, majd 
abban megütközve, felborult.  A társa-
ság tagjai többé-kevésbé súlyos zuzó-
dásokat szenvedtek, mig Szabó Gábor 
maga sérülés nélkül került ki a baleset-
ből. — Egy másik eset f.  hó 19-ikén 
Homoródon tul történt és sebesültje 
Benedek József,  aki a nevezett napon 
Kápolnásfaluról  feleségével  és más asz-
szonyokkal Homoródra akart menni. 
Útközben Bencze Lőrinc lövétei lakos 
nagy sebességgel haladó 108. számú 
autójával találkoztak, mely (az ut egy 
kanyarodójánál egy bicikli s egy sze-
kér is jővén szembe) nem tudott ide-
jében kitérni, vagy megállani s Bene-
deket elütötte. Sérüléseivel kórházba 
szállították. — Ugyancsak baleset érte 
a mult vasárnap Pálfy  Gábor itteni la-
kos teherautóját, mely egy kiránduló 
társasággal Borszék-fürdőre  ment. A 
Libánban azonban az autóval több 
ökrös szekér jött szembe, melyek kö-
zül az egyik hátrábbjövő szekér ökrei 
az ijedtségtől hirtelen megugorva, ne-
kimentek a teherautónak. Ez az ökrö-
ket földhöz  ütötte, mig az autónak a 
hűtőkészüléke rongálódott meg, ugy, 
hogy bár Gyergyószentmiklósig be tu-
dott jutni, de itt a kiránduló társaság 
kénytelen volt másik autót bérelni. 
Mindezek s kivált az utóbbi esetek az 
összes sofföröket  arra kell, hogy figyel-
meztessék, hogy a vezetésnél sokszor 
még a legteljesebb éberség és vigyá-
zat is alig elég, baleset néha még igy 
is, a kevésbé forgalmas  és jobb utteste-
ken is történhetik. Nem szabad tehát 
gondtalanul, vagy elszórakozva — ha 
rövid időre is — a véletlenre bizni az 
autó sorsát és az utasok életét, testi 
épségét, mert ez a legnagyobb lelkiis-
meretlenség I 

Púdert a Rózsa-illatszertárban 
vegyen. 

Mindenki saját érdekében olvassa 
el! A legjobb  és mégis  a legolcsóbb  üditi-
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-
járul. — Kapható:  Hánn József  és Forró 
Géza urak  üzletében,  ijiteres  palackon-
kint,  csereüveg  ellenében  7 leuért.  Ven-
déglőkben  is csak  Székely  Szeltersz  vizet 
kérjünk! 

Megnyilt a Rózsa-illatszertár. 
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. 

KÖZGAZDASAG. 

»Tarlóról fuj  a szél* — maholnap 
itt az ősz, itt a hervadás, a halál. Az 
elmúlt pár hét időjárása még sokat 
javíthat a mezőgazdaság helyzetén, s 
igy az a félelem,  az az aggódás, amely 
egyes mezőgazdasági termények árát, 
nagy részben a közvetítő kereskedelem 
folytán,  felverte,  nem teljesen indokolt. 
Valósággal antiszociális tünet az, hogy 
szegényebb népünk főtápláléka,  a ten-
geri, ma drágább, mint ,a buza. 

A folyó  évben lóheremag-termé-
sünket az »Apion« bogár csaknem tel-
jesen tönkre tette, s igy igen sok gazda 
esik el attól a biztosnak vélt jövede-
lemtől, amely mezőgazdaságunkban a 
jelenlegi viszonyok és jelenlegi gazda-
sági rendszerünk 'mellett szinte egye-
düli jövedelmi forrása  a földnek. 

Nagyon könnyen felismerhető  az 
Apion által okozott kár. Aki a lóhere 
gubóit figyelmesen  megvizsgálja, ész-
reveszi, hogy a gubó meg van rágva, 
az alja alagutszerüen át van lyukgatva. 
Az ilyen gubóban már nincs mag, s 
ha sok az ilyen gubó, — nincs lóhere-
magtermés. 

Most még nem késő, a megszá-
radt, de még nem értéktelen lóhere ad 
egy másod-harmadrendű takarmányt, 
mig máskülönben szinte csak a szal-
májával fizetne.  Le kell kaszálni sür-
gősen az ilyen heretáblákat, mert még 
egy gyenge sarju-here kaszálására is 
lehet kilátás. 

Piaci árak városunkban. A buza : 
130—140, rozs: 110—115, árpa: 
105—100, zab: 60—65, tengeri: 
145—150, burgonya 35—40 leu vé-
kánkint. V-ó. 

Kiadó: a Könyvnyomda Béssvéaytársaság 
Odorheiu—Székeiyudfarheiy 

Marhavész lépett fel  legutóbb 
Szederjes és Szenterzsébet községek-
ben. A hatósági állategészségügyi in-
tézkedések megtörténtek. 

d a J k a i á l l á a t k e _ 

O Z O p l a l O - rések október 
15-től. Cim a kiadóhivatalban. 

Eladó 
egy Wertheim - szekrény. 
Cim: a kiadóhivatalban. 

Judecătoria dia Odorheiu secţia cf. 
Nrul 1742—1928 cf. 

Extract din publica iune de licitaţi» 
Ia eauza de executare pornită dş 

urmăritoare Gjörti Borbala contra ur-
măritului Fábián Lázár, la cererea 
urmăritorul Judecătoria ordonă lici-
taţiunea execuţioaală, in baza art. 
144, 146 şi 147 din legea LX. din 
1881, asupra imobilu'ui iascris ia cf. 
a Comunei Corund No. de cf. 3899 
din circumscripţia Judecătoriei Oior-
heiu No. da ord. A+l No. Top. 4701/1 
(Fâaaţ) care formează  proprietate» 
urmăritului cu preţul de cumpărare 
6000 Lei pentru încasarea creanţei 
de 1400 Lei cap. spuse de proces şi 
de executare de 160 Lsi fixită  pâ ă 
acum, speae de 176 Lei. fixită  acum 
pentru cererea de licitaţiune. 

Licitaţ'une se va ţine in ziua de 
2 8 luna Sept. anul 1938 ora 0 la 
caua comunală a comunei Corund. 

Imobilul ce vor fi  licitate nu pot 
fi  vândute pe uu preţ mai mic do cât 
duă treimi diu preţul de strigare. 

Cei cari doresc să liciteze auat 
' datori tă depoziteze la delegatul jude-
' cătoresc 10°/, diu preţul ds strigare 

drept garanţie, iu numerar sau ia 
efecte  de cauţie socotite după cursul 
fixat  in art. 42 legea LX. 1881, Bau 
să predea acpluiaşi delegat chitanţa 
constatând depunerea, judecătoreşti, 
prealabilă a garanţiei şi să semneze 
condiţiunile de licitaţie (art. 141, 150, 
170, legea LX- 1881, art 21 legea 
XLI. 1908). 

Dacă NIMENI DU ofară  mai mult, 
cel care a oferit  pentru imobil un preţ 
mai urcat da c*t cel.de strigare este 
dator să întregească imediat garanţipţ 
— fixate  conform  procentului preţului 
de strigare — la aceiaşi parte pro-
centuală a preţului ce a oferit, (art. 
25 XLI. 1908.) 

Odorheiu, la 18 Maiu 1928. 
Dr. Szabó mp. judecător. 

Pentru conformitate: 
I. Zajzon impiegat. 

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

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

Cím a kiadóban. 

P l ^ j J JL egy Bösendorfer 
E l O I I W zongora esetleg 
részletfizetésre  is. Cim a kiadóhi-
vatalban. 

B e f ő z é s r e 
elsőrendű, dús cukortartalmú 
^ paradicsom = 
kapható Szabady Tivadar 

kertjében. 

tanítványaimat értesítem, hogy a 
J zongoratanitást szeptember else-

jín mcgKezdem. Ki jelentKczSKct 
eWílialoK. JKiaráth ftrauKa. 

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

I 

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

francia  karton 38 

1 mt. sárga gyolcs 
1 „ jó minőségű kelengye vászon 
1 női divatszövet minden szinben 

28 leu 
36 
68 



î Raktáromon levő kitűnő bel- és külföldi  szövetekből öltönyök, kabátok, nadrágok csínos sza- ţ 
• M I I I I M H U M I I 

bással és gondos, pontos elkészítéssel állandóan raktáron, úgyszintén legjobb szövetek, bélések, 
szőttesek, kartonok, delinek, kelengyevásznak, függönyök,  abroszok, harísnyák, zsebke^ 
kézi-táskák nagyon olcsón L ö b l üzletében Str. Principesa Elisabeta (volt Bethlen-utca). 

Esököpenyek érkeztek nagy választékban feltűnően  olcsón! [ 
n r w i n n n r w n w t r r 

Sgy nagy 
cserépkályha eladó. 
Értekezni lehet a kiadóban. 

i l l f c t  Híres fás szaunában 6 Mi 
" > w > irodai gyaKortattal blrö 
pénztárnok HoayVelö, gyors- ís gíp-
írónő. Felvilágosítást a Hiad6hW. ad. 

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

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

nyomda R.-T.)  

Serviciul Technic al Judeţului 
Odorheiu. 

No. 773—1928. 

Publieaţiune de licitaţie. 
Cu No. 7156—928, 7568 şi 7569— 

927 ale Delegaţiei Permanente a jude-
ţului ş'au aprobat următoarele lucrări 
pe şoselele judeţene: 

1. Construirea tubului de beton 
No. 20 cu dechiderea 0.60 m. de pe 
şos. jud. Goagiu—Atid între Klm. 
5.2—5, 4 în valoare de lei 63.000. 

2. Repararea supraconstrucţiei po-
dului No. 78 cu deschiderea 6.40 m. 
de pe şos. jud. Vlăhiţa—Jimbor Km. 
14.6—14.7 în valoare de lei 22.000. 

3. Reconstrucţia podeţului No. 79 
cu deschiderea 1.0 m. de pe şos. jud. 
Vlăhiţa—Jimbor Km. 15.3—15.4 în 
valoare de lei 33.000. 

4. Reconstrucţia podeţului No. 83 
cu deschiderea 1.5 m. de pe şos. jud. 
Vlăhiţa—Jibor Km. 18.5—18 6 în va-
loare de lei 40.000. 

5. Reconstrucţia podeţului No. 85 
deschiderea 1.50 m. cu dală din beton 
armat pe şos. Vlăhiţa—Jimbor Km. 
18.8—18.9 în valoare de lei 65.000. 

6. Repararea podeţului No. 38 cu 
deschiderea 0 9 m. de pe şos. jud. 
Şoardu Dumitreni Km. 15.9—16. în 
valoare de lei 34.000. 

7. Consolidarea podului No 35 cu 
deschiderea de pe şos. jud. Şoardu-
Dumitreni Km. 16.8—15.9 în valoare 
de lei 70.000. 

8. Construcţia canalurilor din be-
ton No. 46 şi 9 cu deschiderea 0.6 
m. de de şos. jud. Şoardu-Dumitreni 
Km. 18.1—18.2 în valoare de lei 35.000. 

9. Reconstrucţia supraconstrucţiei 
podului mixt No. 65 cu deschiderea 
8.0 m. de re şos. jud. Cristur—Sân-
georgiul de" Pădure Km. 26.4—26.5 în 
valoare de lei 120.000. 

10. Construcţia canalurilor No. 17 
şi 27 cu deschiderea 0.6 m. de pe 
şos. jud. Oţeni—Orăşeni Km. 3.5—3.6 
şi 6.5—6.6 în valoare de lei 34.000. 

11. Construcţia tubului No. 71 
cu modificarea  profilului  longitudinal 
pe şos. jud. Crictur—Sângeorgiul de 
Pădure Km. 25.3—25.4 în valoare de 
lei 60.000. 

12. Repararea tubului de beton 
No. 30 pe şos. jud. Şoardu—Dumit-
reni Km. 13.1—13—2 în valoare de 
lei 3.500. 

13. Construirea parapeţilor de lemn 
între Km. 6.2—6.4 al şos. Oţeni— 
Orăşeni în valoare de lei 20.167. 

Pentru executarea lucrărilor sus-
menţionate se publică licitaţie cu oferte 
inchise, care se va ţine în ziua de 3 

Septembrie  a. c. ora 10 în  localul 
Serviciului  technic al judeţului.  Dori-
tori să înteze Serviciului technic până 
la ora 10 a zilei fixate,  ofertele  întoc-
mite conform  prevederilor Art. 72—85 
din legea Contabilităţii publice şi acon-
diţiunilor de mai jos. Se poate între-
prinde fiecare  lucrare separat. 

1. Desupra adresei pe plicul închis 
şi sigilat a ofertei  se va scrie »Ofertă 
pentru repararea podurilor pe şos. jud. 

2. Ofertele  întârziate, ofertele  te-
legrafice  cât şi ofertele,  cari vor cu-
prinde alte condiţiuni nu se vor lua 
în considerea. 

3. In ofertă  se va arata rabatul 
în °/o asupra preţurilor din deviz, iar 
nu suma globală. 

4. Garanţie provizorie este de 4% 
asupra preţurilor oferite.  Libele de de-
punere nu se primesc drept garanţie. 

5. Aceasta garanţie la încheierea 
contractului se va complecta la 6°/o 
din valoarea ofertei,  iar din fiecare 
situaţie se va reţine 6°/o din valoarea. 

6. Proectul lucrări condiţiunile de-
tailate şi modelul de oferte,  se pot 
vedea zilnic intre orele 9—12 la Ser-
viciul technic al judeţului. 

7. Ofertele  vor fi  valabile 30 zile 
dela data licitaţiei. 

8. Ofertantul  rămâne obligat indată 
după prezentarea ofertei,  iar serviciul 
numai după aprobarea Prefecturei. 

Vă facem  atenţi că plata se va 
face  numai după starea fondului  dru-
murilor, eventual întârziat. 

Odorheiu, la 13 August 1928. 
Şeful  serv. technic -Inginer: 

(ss.) Romulus Fllimon. 

Megnyílt 
a „Rózsad-parfüméria! 

Van szerencsém a t. vásárló ko-' 
zönség szives tudomására hozni, hogy | 
a Piaţa Reg. Maria 4. szám alatt. 

kozmetikai 
és illatszer-üzletet; 
nyitottam. 

Mindenféle  francia  különlegessé- , 
gek, kölni vizek, pnderek stb. olcsó • 
áron állandóan kaphatók. 

Szives pártfogást  kér: 

Özv. Gálffy  Kálmánné.1 

M M 

Férfi-, noi- ég gyermekrubákat 
bármilyen szinre, felelősség 
mellett, f e s t éa t i s z t i t 

SCHMITZ 
G a l l é r o k a t ég más fehér-
neműiket egy héten be-
lűl m o s és f é n y e » . 

" " " " " " " " " 

t ^ . . . r ™ — I 
Értesítés. 

£ « ... é. városi és vidéki kvftwiiwjjvtj  "vy^ ^ 

| v a s ü z l e t e m e t f 
újra megnyitottam. 

g Szives pártfogást  kér: FRITZ KAROLY vaskereskedő. 4 

Olcsó, szép 
• Szárán érett, kiváló minőségű 

! ff  ilz-kalaDok • paradicsomot 
" „-iii!* nonunhh monnuioőnhon ie• 

Eladó háx 
Bul. Reg. Ferdinánd (volt Kossuth-
utca) külső részén, lakásokkal, kut, 
istálló, gazdasági nagy kertekkel és 
mellék-épületekkel. Tejgazdaságra 
nyugdíjas tanítónak, vagy gazdál-
kodónak különösen alkalmas. Cim 

a kiadóban. 

J kaphatók: • 

I Dr. LÁNYI IMRÉNÉ ! 
| kalapszalonjában Odorheiu, Bul. 5 
| Reg. Ferdinánd (volt Kossuth- m 

I utca) 29 sz. alatt az udvaron, a 

L u . . » . » . . . 1 

Corpul Portăreilor Tribunalului 
Odorheiu. 

No. 2512-1928. 
Pnblfcaţ inne de l icitaţie. 

Subsemnatul portărel prin aceasta 
publică, că îa baza deriziunii Nr. 
7508-1927 şi Nr. G. 34S6—1927 a 
judecătoriei din Odorheiu îa favorul 
reclamantului Kelemen Lajos repr. 
prin advocatul Dr. Kassay F. István 
pentru îucaBarea creanţei de 2674 
Lei şi accesorii ae fixează  termen de 
licitaţie pe 5 Sept. 1928 ora 10 la 
curtea lui Kelemen Lajos la faţa  lo-
cului in Odorheiu unde ae vor vinde 
prin licitaţiune publică judiciară osie 
de fier  pentru motor cu abur îa valo-
are de 5000 Lei. In caz de nevoie şi 
sub preţul de estimare. 

Pretenziunea care e de incassat face 
2674 Lei capital, dobânzile cu 10% 
socotind din 17 Nov. 1927 iar spesele 
până acum stabilite de 1380 Lei. 

întrucât mobilele cari ajung la 
licitaţie ar fi  fost  sechestrate şi de 
alţii şi aceştia şi- ar fi  câştigat dreptul 
de acoperire licitaţia prezentă eate 
oódonatá şi în favorul  acestora în sen-
zul art. LX.: 1881, §. 192. 

Odorheiu, la 3 Aug. 1928. 
D n b b portărel. 

BtthlenfaWi  bcl5Ssi»tBfl  0,csS 
y w w w w w i r f l B ţ ( d f ( Z g 
feltételen mellett eladón, ft Vételár-
naH (saţ egyharmada fizetendő le, 
a többi U°/o-os Kamat mellett tür-
lesztbetö. Dr. jtinUder Fels ÜKos. 

szállít nagyobb mennyiségben is: 
Gyerkes Mihály termelő 

Odorheiu. 

Corpul Portăreilor Tribunalului 
Odorheiu. 

No. 2542—1928 port. 

Publieaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin aceasta 

publică că îa baza deciziunii Nr. 
1083—1928 şi No. G. 3131—1928 a 
Judecătoriei din Odorheiu îa favorul 
reclamantului Kasaay F. Dénes repr, 
prin advocatul Dr. Kassay F. István 
pentru încasarea creanţei de 1000 Lsi 
şi accesorii se fixează  termen de lici-
taţie pe ii Sept. 1928 ora 16 la fsţtv 
locului în Zetea unde se vor vinde 
prin licitaţiune publică judiciară clă-
dire da 2 camera în valoare de 3000 
Lei. Ia caz de nevoie şi sub preţul 
de estimare. 

Pretenziunea care e de încasat tace 
1000 Lei capital, dobânzile cu 12°/0 
socotind in 5 Febr. 1928 iar spesele 
pâoă acum stabilite de 925 Lei. 

Intrucit mobilele cari ajung la 
licitaţie ar fi  fost  execvate şi de alţii 
şi act ştia şi ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire licitaţie prezentă este ordo-
nată şi îa favorul  acestora în senzul 
legii LX 1881 § 192. 

Odorheiu, la 4 Aug. 1928. 
D n b b portărei. 

G r y ö k é r e i a . é r e t t , 
e l e ő r e n d / ü . , " b e f ő -
z é s r e a l k a l m a s 

p a r a d i c s o m 
b á r m i l y m e a y -
n s r i e é g r ' f o e a a . A r a p -
i i a , t ó : F r e c s k a 
S á m u e l v á r o s i 
= k e r t é s z n é l . = 

Rendeljen medgyesi cserépkályhát! 
Nagy megtakarítás tüzelőanyag -ban! 

Rajz-éssziti^minták meg* 
tekinthetők az odorheiui 
megyei k é p v i s e l e t n é l : 
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Fekete Dénes építési és tervező irodája 
Odorheiu. 

Rádió- és autó-akkumulátorok szakszerű töltését a leg-
előnyösebben vállalja a városi villamosmü „Tudor" akkumu-

látorok eladása-


