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Petrescu Cornnen, 
Romániának külügyi követe, e hét fo-
lyamán a genfi  népszövetségi ülésen 
beszédet mondott, amelyben Romániát 
a legdemokratikusabb államnak nevezte 
egész Európában. Ha valóban ugy 
volna, akkor mi, román állampolgárok, 
örvendenénk a legjobban, mert nem 
volna boldogabb ország a miénknél. 
Egyenlőség lenne minden tekintetben, 
mindenki szabadon használhatná a 
maga nyelvét, mindenki szabadon vá-
laszthatná meg gyermeke számára az 
iskolát, nem tennének különbséget a 
katonaságnál román és kisebbségi ifjak 
között, nem neveznék ki azokat a 
kisebbségi polgárok-lakta tömböket, 
amelyeknek még a békeszerződés is 
vallási és kulturális autonómiát ir elő, 
kulturzónáknak, ahol a tanítóknak, 
tisztviselőknek több fizetést  kell adni 
azért, hogy vígabban menjen a romá-
nositás. 

Nincs itt igazi demokrácia, kedves 
követ úr. Tessék csak haza jönni és 
alaposabban szemügyre venni az itt-
honi állapotokat s akkor látni fogja, 
hogy itt bizony még nagyon sok hi-
ányzik a valódi demokráciából. Tessék 
csak érdeklődni az iskolázás kérdése 
iránt. Ha talál egyetlen egy ma-
gyar, vagy más kisebbséglakta várme-
gyét, ahol nem erőszakolják az állami 
iskolát, akkor mi is meghajlunk Ön 
előtt és azt mondjuk, hogy igaza van, 
itt igazi demokrácia van. De mig csend-
őrszurony, hatósági erőszak kény-
szeríti gyermekeinket a még nem is 
létező állami iskolákba, addig demok-
ráciáról nem, de túlzó sovinizmusról 
igen is beszélhetünk. 

Különben kérdezze meg, követ 
úr, a nyugodt, a higgadt szászokat, 
mit szólnak az Ön hirdette domokrá-
ciához ? Bizonyára nem a nagy boldog-
ság, nem a nagy megelégedettség kész-
teti arra, hogy panaszaikkal Genfbe 
menjenek, holott nekik is közelebb 
lenne Bukarest. De ha valami nagy 
eredménye nem is lesz a szászok pa-
naszának, annyi mindenesetre igen, 
hogy a követ úr is és a népszövetség 
tagjai is beletekinthetnek a romániai 
demokrácia igazi tükrébe. 

Prefectusváltozás. Lapunk zártakor 
szerzett értesüléseink szerint, a pre-
fectusváltozás,  melyről az utóbbi 
időben annyi, mindezideig korainak 
bizonyult híresztelés szállongott, való-
ban megtörténik. Magánértesülések 
szerint Andreiaş György a prefectusi 
állástól megválik s a prefectura veze-
tésével ideiglenesen Fărcăşanu inspec-
tori bizzák meg. A hirt, mint eddig 
megfigyelhettük:  városunk közönsége 
tartózkodással vette tudomásul. 

Városunkban a piacon a viszont-
eladók d. e. 11 óránál hamarább nem 
folytathatnak  bevásárlásokat. A városi 
áll. választmány — mely ez intézke-
désre a rendőrség figyelmét  is felhívta 
— a fogyasztóközönség  érdekében va-
lónak látta ez intézkedés megtételét. 

A róm. kath. főgimnázium igaz-
gatósága értesiti a tanuló ifjúságot, 
hogy az iskolai év ünnepélyes meg-
nyitása október 7-én, vasárnap délelőtt 
lesz. A róm. kath. tanulók délelőtt 9 
órakor a plébániai templomban isteni-
tiszteleten vesznek részt. Mise után, 10 
órakor az ifjúság  a főgimnáziumba 
vonul, ahol az iskolai törvényeket ol-
vassák fel.  Ezen az egész ifjúságnak 
jelen kell lennie, valláskülönbség nél-
kül. A vidéki tanulóknak október 6-án 
kell bejönniök. 

Összetartással készüljünk a nagygyűlésre. 
Székely nemzetünk ősi vezérei, 

rabonbánok, gyulák, horkászok ! Kiket 
egy szabad, független  nép akarata 
emelt, biztosan a legjelesebb fiai  közül, 
oly méltóságokba, melyekre nem a 
születés kiválósága, de az egyénnek 
rátermettsége, s a lelki nagyság ér-
demesített, figyelem  nélkül minden más 
szempontra a nemzet egyetemének ér-
dekével szemben. Ti! kik a nemzet-
gyűlés határozatai ellen vétőket kö-
nyörtelenül kettőbe hasittattátok, ti, 
csakis ti lehettek emlékezetes bizony-
ságai annak, hogy szülőföldjét,  faját, 
nyelvét, kulturáját egy nép sem véd-
heti, tarthatja meg másként, mint össze-
tartással. 

Székely testvéreim! nemzetünk 
fennmaradása,  fejlődése,  a kulturnépek 
sorába beléphetése, az egyéni szabad-
ság elismerése mellett, a nemzet egye-
temének, egyetemes érdekeinek feltét-
len tiszteletben tartásán nyugodott. 
Ide s tova másfélezer  éve élünk bérceink 
között. Megszűntek ősi intézményeink s 
csak azoknak emléke él bennünk. De 
él még valami leikeinkben, ami rabon-
báni hatalommal kell, hogy minket 
egyen egyenként arra kényszeritsen, 
hogy a legfőbb  jót ne személyes érde-
keink legyezésében, ne pénztárcáig 
végnélküli s bármi ároni rrregduzzasz-
tásában lássuk, hanem hogy méltó fiai 
maradjunk őseinknek (ha mindjárt éle-
tünket, vérünket is kellene feláldoz-
nunk) s a nagy célt: a székelymagyar-
ság egyetemének érdekét tartsuk s 
csakis azt tartsuk szemünk előtt! Ez 
az erő lelkeinkben: az ősi erkölcs! 
Mi lehet ma mindnyájunk legeminen-
sebb érdeke, ha nem kisebbségi jo-
gaink teljes diadalra jutása ? 

Hogy is juthat ez diadalra ? — 
kérditek. Ugy, ha a lelkeitekben élő 
kisbirót: az ősi erkölcsöt az ördög, 
a hiúság, kapzsiság, anyagi érdek, rut 
önzés ördöge nem tudja elhallgattatni. 
Ha ezt a nemzet ellen ösztökélő ördö-
göt, mielőtt elhatalmasodott volna raj-
tatok, kettőbe hasitjátok, kiirtjátok. 

Ha mind egy táborba tömörülünk 
s mint nemzetünknek lelkes harcosai, 
kisebbségi zászlónkat az igazság meg-
dönthetlen sziklacsucsára közös erővel 
igyekezünk kitűzni. 

Ne tántorítson el bennünket kitű-
zött célunktól a magát Nubia párduca 
ivadékának nevező egy pár — nyúl, 

melyek a vihart csak kuckóikból sze-
retik nézni, de a babért, mert zöld s 
szeretnek legelni, szívesen veszik. Az 
ilyenek mellett haladjunk el, feltartha-
tatlanul, célunk felé. 

Lássátok, székely testvéreim, már 
tud rólunk a világ. Im, már is mutat-
kozik a jutalma erős pártegységünk-
nek. A még csak nemrég ellenséges 
nagy entente államaiban is hangzanak 
el szavak, melyek a kisebbségek hely-
zetének gyökeres javításában látják az 
utódállamok teljes konszolidációjának 
feltételét,  igy különösképpen hazánk, 
Románia pénzügyi s gazdasági élete 
javulásának s ezzel az ország teljes 
fellendülésének  feltételét  is ! Ez elhang-
zott szavak, mint találó, erős lövegek 
rombolják le a közénk s román test-
véreink közé emelt ércfalakat,  melyek 
minket mindez ideig ősi bérceink kö-
zött is csak másodrendüségünkre figyel-
meztettek. Az elnyomó kéznek át kell 
változnia felemelő  kézzé, melynek 
programmja a népek boldogítása s igy 
az ország jóléte, naggyá tétele lesz. 
Csak legyen jelszavunk : Törhetetlen 
egység! 

Élt egyszer egy nagy morva fe-
jedelem ; Szvatopluk. Halála előtt — 
az ismert monda szerint — magához 
hivatta három fiát  s intette őket, hogy 
ne viszálykodjanak. Ezzel három pál-
cát vett elő s ezeket összekötve, oda-
adta első fiának,  hogy törje el s mi-
dőn ez nem tudta eltörni, odaadta a 
második és harmadik fiának  is. 
Azután szétoldva, egyenkint adta oda, 
ugy hogy fiai  a pálcákat könnyen szét-
törhették. A krónikás feljegyzése  sze-
rint azt mondta fiainak  : » Vegyetek er-
ről példát: ha összetartok vagytok s 
szeretitek egymást, sohasem győznek 
le az ellenségek s nem ejtenek rab-
ságba, de ha három darabra szakitjá-
tok a birodalmat s nem engedelmes-
kedtek egymásnak, tönkre teszitek egy-
mást s ellenségeitek meg fognak  tite-
ket semmisíteni*. A fiuk  a jó tanácsot 
nem hallgatták meg s Nagymorvaor-
szág megsemmisült. 

. . . Székely testvéreim ! A példa 
int, — csak nem akarjuk, hogy fajunk 
s annak minden kincse Szvatopluk 
örökének sorsára jusson ! ? 

Székely gazda. 

A multheti pusztító 
áradás következtében Gönczy Gábor 
dr. polgármester, Tamás Albert és 
Varró Elek áll. választmányi tanács-
tagok, Török Arthur városi mérnökkel 
együttesen, f.  hó 26-án egész hosszá-
ban végig vizsgálták a Cigány-patakot, 
a Templom-utcától kezdődőleg, annak 
megállapítása végett, vájjon a felhő-
szakadás okozta nagy víztömeg lezu-
hanása mellett nincsenek-e olyan mel-
lékkörülmények, amelyek a nagy pusz-
tításnak bár részben okozói lehettek. 
Ez a bizottság megállapította azt, hogy 
a patak medrében a parti birtokosok 
többen a saját birtokuk biztonsága cél-
jából meg nem engedhető fásításokat, 
parterősitési munkálatokat végeztek, 
udvarhelyi, igen rossz és visszataszító 
szokás szerint, a házaknál felgyülemlő 
piszkot, szemetet a patakba dobják, 
amik nagyon is gátolják a viz szabad 
és akadálytalan lefolyását.  Megállapí-
tották, hogy a patak felső  folyásánál 
oly éles kanyarok vannak, amelyek 

megszüntetése előtt a parti lakosok 
minden nagyobb esőzésnél el lehetnek 
készülve arra, hogy a patak elönti 
belsőségeiket. A hidak a patak mentén 
túlságos keskenyen vannak épitve s 
igy azok feldugulása,  ami megtörtént 
a legutóbb is, végzetes szerencsétlen-
ségeknek lehet előidézője. 

A vizsgálatnak minden bizonnyal 
meglesz az az eredménye, hogy a 
patakmederből a parti birtokosok kö-
telesek lesznek eltávolítani azokat a 
saját védelmül szolgáló mesterséges, 
vagy természetes akadályokat, ame-
lyek lehetnek jók egyeseknek, de ve-
szélyesek a közre nézve s minden bi-
zonnyal intézkedés történik abban az 
irányban is, hogy a szükséges patak-
meder-szabályozás a megfelelő  helye-
ken elvégződjék. 

Ugyancsak a városi tanács felhí-
vása alapján az áradás okozta káro-
kat összeírták s bizottsági helyszíni 
megállapítások után illetékes helyre 
előterjesztés fog  menni esetleges se-
gélynyújtás céljából. 

Egy farkaslaki  fin 
személye körül, neve, munkája körül 
viharzott,harc legutóbb, pár hétig az 
erdélyi irodalom küzdő fórumain,  amely 
harc hullámai átcsaptak a magyar iro-
dalom Erdélyen tuli területeire, s vi-
szont lökést is kaptak onnan. A far-
kaslaki fiu : Tamási Áron, a helybeli 
róm. kath. főgimnázium  egykori nö-
vendéke, ma 30 év körüli fiatal  erdélyi' 
magyar iró, munkája: egy kétkötetes, 
regény: a Szűzmáriás királyfi. 

Mi lapunk hetenkénti megjelenése, 
más célok, más programm képvisele-
tére rendelt, szűk terjedelme, olvasó-
közönségünk zömének mástárgyu igé-
nyei folytán,  általában, mondhatni: 
évek során át kénytelenek vagyunk 
lemondani az irodalom eseményeinek 
rendszeres számontartásáról, mélyebbre 
hatoló vizsgálatáról, átengedve ezt a 
folyóiratoknak  és a nálunknál nagyobb 
terjedelem felett  rendelkező napilapok-
nak. Lemondásunk kényszerűségét más 
esetekben is sokszor éreztük keserves 
tehernek, de talán nem éreztük soha 
inkább annak, mint most éreznők — 
ha ugyan most is vállalnók ezt a ter-
het ! De nem vállaljuk ! Legalább any-
nyiban nem, hogy maga a tulajdon-
képpeni csatározás egyes mozzanatai-
nak lezajlása után, áttekintő pillanta-
tást no vessünk a harc eredményeire, 
a harcot felidézett  fiatal  székely íróra, 
és munkájára. Nem csak az vezet eb-
ben, hogy Tamási Áron megyénkbelt 
származás, s igy rá, mint egy ekkora 
feltűnést  keltett esemény hősére büsz-
kék lehetnénk — bár az is vezethetne I 

A vitatott könyv — mozgalmas 
és a székely nép életét rendkívül be-
világitóan jellemző esemény-mozzana-
tok során — néhány ős-jellegzetességü 
székely alakot mutat be, az inkább 
befelé  forrongó  és önmagát emésztő 
székely őserőnek, nagyrahivatottságnak 
néhány pompásan eleven megszemé-
lyesítőjét, akik a konok természeti 
erőkkel, meg nern értő közönnyel 
szemben való tragikus küzdelmek után 
keserű lélekkel érkeznek el az itt 
már elrendeltnek látszó fatális  meg-
roppanáshoz. Amig azonban előttünk 
a könyvnek ezt a sorsot példázó — 
hol komor tragikai levegőtől terhes, 
hol eleven humortól csillogó — jelenetei 
elvonulnak, egy igazán hivatott iióte-
hetség gyönyörködtet lapról-lapra, az 
ő minden vígat és minden szomorút, 
szépet és rutát kifejezni  képes, székely 
zamatu szavaival, eredeti meglátása-
inak, elképzeléseinek friss  játékosságá-
val, színes és újszerű képeinek nagy 
bőségével, s több életrészlet olyan tö-
kéletes és megrázó bemutatásával, 
hogy az ezeket bemutató lapok (a leg-
alaposabb kritikai megállapítások sze-
rint is) mint önálló kis remekmüvek 
is számba jöhetnének. 

Mindezekkel szemben a kifogások 
— melyeknek legerősebben Szabó De-
zső, egy előbb Magyarországon meg-
jelent, majd a Keleti Újság által is 
átvett, szinte kíméletlen és az ő szer-
telen hevességére jellemző cikkében 
adott hangot — a regénynek némely 
szerkezeti fogyatékosságára  mutattak 
rá, s azt a kérdést vetették fel,  hogy 
egy magasabb nívóra törekvő, a kö-
zönség minden rétegéhez szólni kivánó 
irodalmi műben jogosult-e bizonyos 
parciális szellem, egy különleges nép-
lélek olyan mérvben való megnyilatkoz-
tatása, hogy ez a szellem még a maga 
külön tájnyelvének szinte sűrített alkal-
mazása által is nyomatékosabb kifeje-
zéshez jusson ? 

Szerintünk ennek az utóbbi — 
sokat vitatott, s ma is eldöntetlen — 
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kérdésnek a megítélése egyéni hajlan-
dóság, egyéni ízlés dolga. A valóság 
az, hogy hasonló irói szellemből már 
születtek nagyon jó müvek és szület-
tek nagyon gyarló tákolmányok is. 
Esetenkint talán csak az lehet a döntő, 
hogy az író feladatát  a maga eszkö-
zeivel mennyire sikeresen oldotta meg, 
sugárzik-e a műből az a fluidum, 
amely egy igazán hivatott, értékes 
tehetség jelenvalóságának legérzékel-
hetőbb felismertetője  ? Már pedig a 
Tamási Áron írásai ezt az »őspróbát« 
a legszigorúbb .kritikus előtt is feltét-
lenül kiállják. Sőt valakivoltát ugyan-
csak erőteljesen éppen legutóbbi ka-
landja is bizonyítja. Derék legénynek 
kell annak lenni, aki, némely fiatalos 
hibái mellett, ekkora izgalmat tudott 
felkavarni!  Nekünk tehát mindenkép-
pen méltán lehet külön büszkeségünk 
ez a farkaslaki,  tehát megyénkbeli fiu. 

Talán még megemlítés alá tarto-
zik, hogy némelyek szerint, a Tamási 
Áron művének egyoldalú elbírálásába 
egyik oldalon a politika is belejátszott 
volna, mert ő "ujabban egy olyan ko-
lozsvári napilappal áll összeköttetésben, 
amely lap néha kritikai véleményt 
nyilvánít a magyar párt ügyvezetésével, 
egyes ismert párttagok ténykedéseivel 
szemben. Az irodalomban ilyen szem-
pont érvényesülése csak elitélhető lenne! 
A Szűzmáriás királyfiban  magában 
ugyanis semmi tulajdonképpeni — napi 
értelemben való — politika nincs. Nincs 
a könyvben a szerzőnek a politiká-
zással rokonnak tekinthető, semmiféle 
más állásfoglalása,  csupán az ő leg-
forróbb  fajszeretete,  a fajáért  való 
nyugtalan aggodalom! Ez pedig, azt 
hisszük, senki által joggal nem kifo-
gásolható ! 

sürgősen jelentkezzenek, hadd mutas-
suk meg azt, hogy a mi lányaink ipari 
foglalkozásban  is megállják helyüket, 
éppen ugy, mint más nemzet leányai. 

Felkérjük községeink lelkészeit, 
tanítóit, jegyzőit, értelmes vezetőségét, 
hivják föl  a községek lakosságának 
figyelmét  e megmozdulás nagy fon-
tosságára s hassanak oda, hogy főleg 
falusi  népünk, leküzdve a minden 
ujitás iránti közönyt, igyekezzék leány-
gyermekeit olyan helyzetbe juttatni, 
amelyben tisztes és szorgalmas mun-
kával megélhetésüket biztosithatják. 
Ez az első lépés; ha sikerül, minden 
bizonnyal jönni fog  más alkalom is, 
mikor székely nőink jövőjüket meg-
alapozhatják. Varrd Elek. 

SPORT. 
Olimpia-Hargita bajnoki mérkőzés. 

Vasárnap, 30 ikán az őszi szezon 
második bajnoki mérkőzése kerül el-
döntésre a barompiaci pályán. A Har-
gita ezúttal a brassói Olimpiát kapja 
ellenfélül,  éppen azt a csapatot, mely-
nek győzelmi esélye rendszerint kiszá-
míthatatlan s nagyon sokszor kellemet-
len meglepetéseket szerzett. Papírforma 
szerint, az Olimpia a Braşoviâval egyenlő 
erőt képvisel, ami a Hargita szempont-
jából jó jel, mert tudvalevőleg a Braşo-
via le van gyengülve s igy a Hargita 
az Olimpiával szemben jó kilátásokkal 
veszi fel  a küzdelmet. 

A mérkőzés, amelyet Brassóból 
kiküldött biró fog  vezetni, Va4 órakor 
kezdődik. 

latság, ha nincs pipa-dohány ? Ezért 
maradnak távol az emberek; mert 
tudják, hogy nincs itt pipadohány. 

A kiszolgáló tűzoltó átlátva a hely-
zetet, hogy az egész mulatságnak 
fuccs,  ha nem lesz pipadohány és eset-
leg még eljöhet az egész város, ha 
hirtelen beszerzik a pipadohányt is, a 
kétlábát máris a nyaka köré kapva 
megfutamodik,  hogy a városból pipa-
dohányt hozzon. 

— Megálljon, emberfia,  hova 
szalad, kiáltja utána a szőkeszakálu, 
— nincs tüz. 

— Hozom a doháoyt, itt leszek 
öt perc alatt, válaszol a tűzoltó. 

— Nem kell a dohány. 
— De hozom, kérem. 
— Nem kell. 
— De rögtön itt lesz, kérem. Es 

licitálnak egymásra. 
A szőke szakái újra elvörösödik 

és gazdája mérgesen rákiált a tűzol-
tóra : 

— Az ördögbe is, hát értse meg, 
hogy nem kell dohány, hiszen otthon 
feledtem  a pipámat 1 Pont. 

A »Nagyenyedi Iparos Önképző-
kör« a mult vasárnap ünnepelte 40 
éves fennállásának  jubileumát, amely 
alkalmat ugy tette örökre emlékeze-
tessé az egylet vezetősége, hogy alig 
egy félév  leforgása  alatt, gyönyörű 
kultur-otthont létesített az Önképzőkör 
számára. 

Maga az ünnepély gyönyörű meg-
nyilatkozás volt, de sokkal felemelőbb 
ennél az a példának vehető határtalan 
lelkesedés, mely ugyszólva: hihetetlen 
rövid idő alatt létrehozta azt a kultúr-
házat, mely kényelmes és mindenben 
mintaszerű otthona lesz Enyed tanulni 
és haladni szerető iparosainak és a 
hozzájuk lélekkel csatlakozó intelligens 
közönségnek. Követésre méltó tény, 
hogy az önképzés ezen diszes hajlé-
kának felépítésekor  az építésnél részt-
vehetők egyenként átlag 10 napot dol-
goztak, akik pedig ezt nem tehették, 
a tényleges munkát pénzbeli hozzájá-
rulással váltották meg. Az ottani kör-
letben levő takarékpénztárak meg sa-
ját adományaikkal, de főleg  hosszabb 
lejáratú olcsóbb kölcsönök nyújtásával 
siettek támogatni az uj kultur-otthon 
elkészültét. El is készült s a rendes 
kaszinói élet lebonyolítására szükséges 
helyiségeken kivül ad egy kis termet 
a szabad liceumi előadások, háziesté-
lyek (nálunk fillérestélyek),  továbbá a 
különböző tanfolyamok  és kisebb gyű-
lések stb. számára, mig a nagy terme, 
mely diszes színházterem is, tágas he-
lyiséget nyújt minden egyleti estély és 
nagygyűlés számára, a maga 500 ülő-
helyével. 

A jubileumi és házfelszentelési  ün-
nep különben vasárnap délelőtt 11 órai 
kezdettel, rendkívül nagyszámú közön-
ség és kiküldött képviselők jelenlété-
ben folyt  le, fényes  sikerrel s azt ban-
kett követte, este pedig elsőrendű mű-
sorral nagysikerű estély, melyet reg-
gelig tartó tánc zárt be. 

A nagyenyedi polgárság példát 
szolgáltatott az önképzés iránti nagy 
hajlandóságról és az ennek érdekében 
meghozható, határtalan áldozatkészség-
ről. Méltán állhatnak utmutató példa-
képpen, a kulturális felsorakozás  első 
zászlóvivői közé. Örömüket, dicsősé-
güket sokáig élvezzék, hogy az egy hold 
nagyságú telkükön minél előbb fel-
építhessék a szervezés alá vett agg-
menház-osztályukat is. —s. 

A helybeli rendőrség főnökét,  J. 
Nazarie inspectori, aki jelenleg szabad-
ságon tartózkodik, saját kérésére Târ-
goviştebe helyezték át. Itt emiitjük meg, 
hogy Crăciun volt helybeli rendőrfőnö-
köt brassói állásából legutóbb áthe-
lyezték a segesvári rendőrség főnökévé. 

A helybeli carcul (hadkiegészítő 
ker. parancsnokság) múltkor vissza-
helyezett, majd ismét el Brassóba he-
lyezett vezetője, Topenco ezredes he-
lyébe V. Petrov ezredest nevezték ki. 

Az állami adóhivatal felhívja  az 
adófizetők  figyelmét  arra, hogy tekin-
tettel a közelgő évvégére, az esedékes 
adókat a legnagyobb szigorral fogja 
végrehajtatni közegei utján. Saját ér-
deke tehát mindenkinek, hogy adótar-
tozását személyesen hozza fel  az adó-
hivatalba a kellemetlen zaklatások és 
esetleges költségek elkerülése végett. 

A helybeli törvényszéknél Climescu 
inspector a napokban folytatta  le rész-
ben a szokásos évi vizsgálatot. Az 
inspector, aki szerdán érkezett meg, a 
vizsgálattal csütörtökön foglalkozott, 
majd pénteken — minthogy hivatalos 
teendői odaszólitották — vissza is uta-
zott lakóhelyére: Marosvásárhelyre. 
Hir szerint, hétfőre  ismét visszaérke-
zik, a vizsgálat folytatása  céljából. 

A református  tanítónőképző mult 
vasárnapra hirdetett évmegnyitója most 
vasárnap, 30-án d. e. 11 órakor lesz 
a református  templomban, Lévay La-
jos dr. tanár székfoglalójával  kap-
csolatban. 

Az ujabban érvényes maximális 
árak a városi • tanácsban működő 
illetékes bizottság legutóbbi határozata 
szerint: A marhahús kilója 32 leu, a 
szopós borjú 40, sertéshús 50, zsirnak 
való szalona 50, háj 60, olvasztott 
zsír 70, juh (berbécs) hús 28 leu ki-
lógrammonként. A liszt minőség sze-
rint 10, 12 és 14 leu, kukoricaliszt 11 
leu. A barna kenyér 10, fehér  kenyér 
12 leu. A tehéntej 7, bivalytej 9 leu. 
A vendéglői árak általában a régiek 
maradtak, egy adag sült hús ára, első-
rendű helyiségekben 20, másodrendű 
helyiségekbene 19 leu. 

Meghalt Dénes Béla dr. Egy köz-
ismert, nagyon ambiciózus, tanulmá-
nyokkal magát a szakmájában folyton 
tökéletesíteni törekvő, fiatal  orvos 
hunyt el legutóbb váratlanul. A 32 
éves Dénes Béla dr. halála általában 
azért tűnt fel  váratlannak, mert bár 
évekkel ezelőtt, hosszabb ideig tartó 
betegségen ment át, abból ujabban 
gyógyultnak látszott és mind széles-
bedő körben, nagy igyekezettel foly-
tatta betegei gyógykezelését. Pénteken 
délután lefolyt  temetésén rendkívül 
nagy közönség vett részt, mely őszin-
tén sajnálta a nagyrahivatott, fiatal 
élet korai elmúlását, részvéttel osztoz-
ván a szülők: Dénes Samuék, s hoz-
zátartozóik mély gyászában is. 

A targu-mureşi—marosvásárhelyi 
kereskedelmi és iparkamara közlemé-
nyei. Brâncoveneşti—Marosvécs köz-
ségben minden év julius 2-án egyna-
pos országos vásár tartatik, melyen 
csak gyapjú, gyümölcsök, gereblyék és 
villák áruihatók. — Malomtulajdonosok 
figyelmébe:  Banska-Bystrica (Cseh-
szlovákia) városban eladók: 2 drb. 
»Francis« márkájú budapesti Ganz-
cégtől való vizi-turbina, 1 »Diesel«-
motor, Sulzer-sistem 500 H. P. járulé-
kaival együtt; az objektumok teljesen 
jókarban vannak, közelebbi felvilágo-
sítás a cluji cseh konzulátustól szerez-
hető be. — Krumpli-exportőrökkel 
keres összeköttetést a Saarlándische 
Grosshandelsgesellschaft  m. b. H. cég, 
Neunkirchen Saar-ból. — Almát akar-
nak exportálni a következő cégek: A. 
B. S. J. Norman, Regeringagaten 46., 
Stockholm, J. Hággbergs, Konservfabrik, 
Tjárhopsgaten 34, Stockholm, Arvid 
Nordquist, Birger Jarlsgaten 24., Stock-
holm. Ajánlatok közölt címekre kül-
dendők. — A Giurgiu-i keresk. és 
iparkamara arról értesit, hogy a kerü-
letébe tartozó Vlaşca megyében nagy 
buza- és tengeri-termés van, árak elő-
nyösek ; terménykereskedőink figyel-
mét felhívjuk  erre. Szükséges felvilá-
gosításokkal nevezett kamara készség-
gel szolgál. 

Egy derék öreg jegyző halála. 
György Jeremiás ny. körjegyző 81-ik 
évében f.  hó 27-én elhunyt. A régi 
jó idők tipikus alakja volt György 
Jeremiás, ki mindig az igazság és be-
csületesség útjait járta, s valahányszor 
magyar-ruhás, szikár, egyenes alakja 
megjelent az utcán, minden ismerőse 
szeretettel köszöntötte a nyilt tekintetű 
öreg urat, méltó elismeréseként annak 
az önzetlen munkának, amit a köz-
ügyek terén és (a maga területén) min-
den igaz ügy érdekében kifejtett.  — 
Temetése ma, 29-én, szombaton délu-
tán volt. Kiterjedt rokonság gyászolja. 

A bözödi borzalmas bűncselek-
mény miatt letartóztatott Herczeg Dé-
nes, értesülésünk szerint, a vizsgáló-
bíró előtt bűnét bevallotta. Az inkább 
beszámithatatlanságnak, testi-lelki ki-
ficamultságnak,  mint tudatos megrög-
zöttségnek tulajdonitható cselekmény 
elkövetője tettét nyomorú családi kö-
rülményeivel próbálja magyarázni. 

Piaci árak. A buza: 120—130, 
rozs: 105—110, árpa: 95—100, zab: 
50—55, tengeri: 130—135, burgonya: 
25—28 leu vékánkint. Varró E. 

Az Országos Magyar Nőszövetség 
elnöknője: br. Huszár Pálné azzal a 
megkereséssel fordult  a székelykeresz-
turi Polgári Nőegylet (Társaskör) el-
nöknőjéhez : dr. Elekes Dénesnéhez, 
minden lehetőség szerint hasson oda, 
hogy vármegyénkből minél több 15— 
25 éves korú leány, vagy fiatal  asz-
zony jelentkezzék a lugosi Textil-
par R.-Társaságnál, mely társaság 
gyárában a jelentkezőket, mint szövő-
nőket fogja  alkalmazni. 

A kezdőfizetés  2—3 hétig, amig 
a szövőmunkában a jelentkezők némi 
gyakorlatot szereznek, napi 45 leu, 
mely összegből a napi étkezés dijában 
20 leut levonnak. A munkásnők benn 
a gyár épületében közös termekben 
laknak, mindenki kap külön ágyat és 
egy szekrényt ruhái részére. A napi 
koszt tápláló, napoként legalább is 
egyszer hust kapnak s hetenként egy-
szeri fürdés  kötelező. A jelentkezőknek 
jó erkölcsüeknek keli lenniük, jól kell 
lálniok és hallaniok, e két feltétel  elöl-
járóság!', illetve orvosi bizonyítvánnyal 
igazolandó. Előnyben részesülnek azok, 
akik már dolgoztak házi szövőszéken 
(osztovátán). 2—3 hét múlva az al-
kalmazottak már nem napszámot kap-
nak, hanem hetenként ügyességük és 
szorgalmuk szerint 300—600 leut ke-
reshetnek, amely összegből napi 20 
leut étkezés dijában továbbra is be 
kell fizetniük.  Minden nő, aki egy évig 
a gyárban alkalmazva van, gyári áron 
alul szerezheti be vászon-szükségletét 
s azonkívül karácsonykor ajándékba 
kap 40 mtr. vásznat, két év elteltével 
50 mtrt. 

A székelykereszturi nőegylet ágilis 
elnöknője, átérezve a megkeresés nagy 
fontosságát,  a Vármegyei Gazdasági 
Egyesület vezetőségét kereste meg, 
mint olyat, amely legközelebb áll a 
néphez s az azzal való közvetlen 
érintkezésre is a legkönnyebb alkalma 
van, hogy az egyesületen keresztül 
történjék a jelentkezés. 

A Vármegyei Gazdasági Egyesü-
let tehát szól most a vármegye falvai-
nak népéhez, — nem magyarpárti 
kortesutra indul, ahogy talán e meg-
mozdulását is fel  szeretnék tüntetni 
azok, akik duzzadnak a székely nép 
iránti, egész lényüket eltöltő (önös ér-
dekeik diktálta) szeretettől. A Várme-
gyei Gazdasági Egyesület vezetőségét 
az igazi fajszeretet  és önzetlen gon-
dolat vezeti akkor, amikor felhívja  a 
földmives  és szegénysorsu iparos szü-
lőket, hogy alkalmas leánygyermekeik-
nek a gyárban való elhelyezhetése cél-
jából alulírottnál, mint az egyesület 
titkáránál a szükséges bizonylatokkal 
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Egy csomag pipadohány. 
Ugyebár nem gondolod, nyájas 

olvasó, hogy itt tulajdonképpen a hely-
beli Tűzoltó Egylet mult heti szüreti-
mulatságáról lesz szó ? Hogy hogyan 
kerül ennek a cikknek az élére a pipa-
dohány, elmondom mindjárt . . . Nem 
akarok beszámolót irni a mulatság 
programmjáról, mert akik ott voltak, 
azok látták, hallották, akik pedig nem 
voltak ott. . . No azt nem írhatom le 
ugy sem, hogy mit kívánhattak azok-
nak a tűzoltók . . . 

Az bizonyos, hogy az Istenke 
szereti a mi derék tűzoltóinkat — akik 
önzetlenül, önként évtizedek óta őrköd-
nek azon, hogy elhessegessék mesz-
szire házad tájékáról a recsegve, ro-
pogva ágaskodó vöröskakast. Mon-
dom, szereti az Istenke őket és adott 
is a mulatságukra verőfényes,  szép 
őszi napot, de a publikum, az távol 
maradt. A főparancsnok  táborkarával 
és egy néhány lelkes pártolóval hiába 
találgatta, hogy mi lehet az oka, hogy 
a közönség nem pártolja a tűzoltóságot. 

— Nem értem — mondja Nagy 
Lajos dr., hiszen az idő szép, van jó 
sör, bor, hideg, meleg étel. Zene, ének, 
szavalat, akrobatamutatvány, tánc, min-
den, csak közönség nincs. Ki tudja, 
meddig folyt  volna a vita, ha hirtelen 
meg nem érkezik egy közismert sző-
keszakálu úr, vidéken élő ny. főtiszt-
viselő. 

— Van trafik  ? — mondja röviden. 
A következő pillanatban már ott is 
terem egy előzékeny tűzoltó. 

— Van, kérem — vágja ki szol-
gálatkészen és már szaladna is, ha 
meg nem állítja a szőkeszakálu úr. 

— Ha van trafik,  akkor hozzon 
nekem, barátom, egy csomag három 
leus pipadohányt. 

A tűzoltónak tágra nyilik a két 
szeme s mintha rosszul hallotta volna, 
újra kérdi — pipadohány tetszik? 

— Persze hogy pipadohány, ha 
mondom — és a szőke szakái egy-
szerre vörös lesz. (Mindig vörös lesz, 
ha gazdája megmérgelődik). 

— Jaj kérem, pipadohány, az 
nincs — mondja a tűzoltó árvízkáro-
sult képpel. 

— Na, látjátok — fordul  most a 
szőkeszakálas Nagy Lajoshoz. — Nincs 
pipadohány és ti még azt várjátok, 
hogy idejőjön az ember. Faluról ide-
jöttem, hogy pártoljam a tűzoltóságot, 
de nincs pipa-dohány. Hát akkor, hogy 
is várjátok, hogy sikerüljön ez a mu-



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

látorok eladása. 

Az érdem ünnepére. 
— Péter Izsák kisbaconi tanító, 39 évi szolgálat 

után való nyugalomba vonulásakor. — 

'Mintája,  te, a szorgalomnak. 
Ily  sok évig  kitartva  járván 
£ tövises,  de tisztes  pályán!  — 
Ma a harangok  neked  szólnak. 

Érzik  mind,  kik  ősszegyülének. 
Ma a Te  ünneped vagyon, 
S ártatlan  gyermek-ajkakon 
Ma neked  szól  a hálaének! 

Nehéz pálya,  mit  megfutottál. 
Szemedet  a célra  függesztve. 
De most rózsás  kert  néz szemedbe, 
Hogy  már  idáig  eljutottál 

A töviseket  ne tekintsed, 
S feledd  ez ünnep! napon, 
Hogy  sokszor  megszúrtak  nagyon, 
Mig  a vadhajtásokat  nyested! 

Te  megjártad  már  az utunkat, 
Sok száz tanítvány  vesz  körül, 
S kar  társi  szivünk  is örül. 
Hogy  neked  babérkoszorút  nyújthat. 

-(Vargyas.) JKovát*  Ödön. 

A zetelakai gyilkosság ügyében, 
melyet, annak idején ismertettünk, a 
törvényszék, a mult szombati Ítéleté-
vel, a gazdáját meggyilkolt Veres Dé-
nest 10 évi fegyházra  Ítélte. A felbuj-
tással vádolt Pál Istvánt ellenben fel-
mentették, minthogy bünrészessége 
nem volt bizonyítható. 

A keresztény pásztor és a dol-
gozó gyülekezet. Ez a cime annak a 
könyvnek, mely e héten jelent meg a 
Globus-nyomda kiadásában. A könyv 
•címlapján a a fenti  cim alatt a követ-
kezőket olvassuk: irta Dr. Gladden 
Washington, a kolumbusi (Ohio, Ame-
rika) kongregációnálista gyülekezet 
lelkipásztora; fordította  és négy feje-
zettel (a Gyülekezeti élet köréből cí-
men) megtoldotta Kiss Sándor unitá-
rius lelkész. Mindjárt az iró előszavá-
ban tájékozást nyerünk a könyv tar-
talmáról és céljáról: »E mű célja az, 
hogy a theológiai tanulmányoknak azt 
a mezejét dolgozza fel,  melyet Pász-
tori Theológia elnevezés alatt ismerünk. 
Azokat az útakat és módokat teszi 
vizsgálódás tárgyává, melyeken a gyü-
lekezetek keretében, Krisztus evangéli-
umának igazságait az emberek éle-
tébe átvisszük. Arra törekszik, hogy 
a lelkipásztornak megmutassa, hogy 
miként tudja a saját maga, vala-
mint gyülekezete életét ugy rendezni, 
hogy istenországának e földön  való 
terjedését együttes szolgálatuk a leg-
hathatósabban mozdítsa elő.« Dr. Glad-
den, a könyv írója ötvenöt évig szolgált, 
mint lelkész s egyetlen helyen, Kolum-
busban, ahol a könyvet irta, 32 évig. 
Huszonnyolc tudományos munkának 
a szerzője. A felekezet,  amelyhez tar-
tozik, elnevezését nem hitelveitől, ha-
nem szervezetétől kapja. A kongrega-
cionálistákhoz hitelvekre nézve tartanak 
kálvinista és unitárius gyülekezetek 
s lelkészek. — A könyv címéből és tar-
talomjegyzékéből arra következtethet-
nénk, hogy kizárólag csak lelkészek-
nek ajánlható. De a fejezetek  lapoz-
gátásával látjuk, hogy a nevelés és az 
emberek lelki irányítása terén a gaz-
dag tapasztalatoknak olyan tárházával 
találkozunk e könyvben, hogy azt ta-
nítók, tanárok, biblia-körök, vasárnapi 
iskolák és egyesületek vezetőinek a 
legmelegebben ajánlhatjuk, mert ez 
mély tudományu, meleg szivü ameri-
kai protestáns lelkésznek igazi keresz-
tény lelkülettel megírt munkája. A 
magyar fordítás  az angol eredetivel 
(499 odal) szemben 287 oldal s ára 
az angol eredeti forgalmi  árának egy-
harmada. A könyv kapható városunk 
könyvkereskedéseiben, ára 240 leu. A 
kiadó kérésére értesítjük azokat, akik 

az előfizetési  iveket aláírták, és vissza-
küldötték, hogy a megrendelt példá-
nyokat a helybeli Globus-nyomdában 
átvehetik. 

Egy régi jó tanító halála. Nagy-
baconi Bakó Dániel nyug. igazgató-
tanító, 76 éves korában, f.  hó 23 án, 
Etéden elhunyt. Bakó Dániel hosszú 
időn át vezette az etédi állami elemi 
iskolát, azonban soha sem elégedett 
meg a tanitói kötelesség sablonos el-
végzésével. Ő tanítványait az életnek 
nevelte s mindig azon munkálkodott, 
hogy a kezei alól az életbe kerülő ifjú-
ság a társadalomnak józan és komoly 
elemévé fejlődjék.  Maga is tevékeny 
részese volt a társadalmi életnek is, 
oszlopos tagja az etédi olvasókörnek. 
Halálát fia:  Bakó Árpád dr. és kiter-
jedt rokonság gyászolja. 

A Tomcsa Sándor mult szombati 
estéjén — bár a közönség csak mér-
sékelt érdeklődést tanúsított — ez a 
rendkívül értékes müvészteheíség is-
mét a legjobb formában  ragyogtatta 
frappáns  képességeit. Pillanatok alatt 
odavetett, karrikaturaszerü rajzai, elő-
adásbeli készsége, ötletei állandó ka-
cagás közt tartották a megjelenteket. 
Tomcsa Sándor ezúttal ismét bizony-
ságot tett arról, amit különben róla 
már régebben, s nem is egyszer meg-
állapítottunk, hogy tehetsége számára 
a nagyobb városok művészi, irodalmi 
élete lertne igazán méltó, s azt a 
maga teljességében kivirágoztató talaj, 
ahol a versenyt sikerrel vehetné fel 
az ismert, országos hirü, hasonló 
zsánerű tehetségekkel is. 

52 oldal lesz október 14-ikétöl 
kezdve Tóth Sándor politikai, kritikai 
és közgazdasági lapjának: a Ellenőr-
nek minden megjelenő száma. A kitű-
nően szerkesztett és rendkívül nép-
szerű lap 16 oldalos fényképekkel  és 
rajzokkal illusztrált Színház és Társa-
ság melléklettel bővül ki, amelyben be-
számol elsősorban a belföldi  színhá-
zaink és a művészvilág' eseményeiről. 
Ezzel a kibővítéssel a tizenötéve fenn-
álló Ellenőr nemcsak a legnagyobb, 
hanem a legváltozatosabb tartalmú heti 
lapja lesz az országnak. Az Ellenőr 
politikai cikkeit a legjobb nevű publi-
cisták írják, közgazdasági információit 
mindig a legmegbízhatóbb helyről szerzi 
be s tudósítókat tart minden városban. 
Az a tap, amelyben mindent megtalál 
a közönség : politikát, érdekes, de min-
dig közérdekű riportokat, kritikát, szín-
házi cikkeket és beszámolókat, köz-
gazdasági cikkeket stb. Emellett a leg-
olcsóbb lap az Ellenőr, ára 20 leu s 
kapható az ország minden hírlapáru-
sítójánál. 

Kiadó: a Könyvnyomda Részvénytársaság 
Odorheiu—Székelyudvarhely 

Eladó egy Bösendorfer 
zongora esetleg 

részletfizetésre  is. Cim a kiadóhi-
vatalban. 

Primăria comunei Cristur. 
No. 1972-1928. 

Árlejtési hirdetmény. 
Cristur község elöljárósága nyil-

vános árlejtést hirdet a „Gagyi" pa-
takon épifendő  hid építkezési munsá 
latainak elvégzésére, 1928 okt. 12 éu 
d. e. 10 órára, a száaviteli törvény 
72—83 §-ának betartásával. 

A musikálatok értéka 67.496 L»i. 
Árlejtők igazolni tartoznak a 10°,'0 
bánatpénz letétbe helyezését. 

Részletes feltételek  a jegyzői iro-
dában megtekinthetők. 

C-istur 1928 szept. 21. 
Primar: Notar: 

Dr. Nagy «8. Ioan Regnealá ss. 

Mindenki saját érdekében olvasia 
e l ! A legjobb  és mégis  a legolcsóbb  üditő-
és gyógyvíz  a Székely Szeltersz borvíz. 
Tüdő-,  gége-, máj-,  vese-,  húgyhólyag-, 

érelmeszesedés-  stb. bántalmaknál 
győgyhatása 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,  ! literes  palackon-
kint,  csereüveg  ellenében•  7 leuért.  Ven-
déglőkben  is csak  Székely  Szeltersz  vizet 
kérjünk  ! 

Flar lnf EW telie*en jó kar-C l d a u ; ban levő szalon-
bútor garnitura egy nagy kon-
zol-tükörrel és egy 14 kötetes 
Révai-lexikon sorozat. Fel-
világosítást a kiadóhivatal ad. 
Publicaţiune de licitaţie. 

Pentru lucrurile răuase nevâa-
d ite la licitaţie din 16 1. c. a „Coope-
rative de Credit" din Odorheiu Bub 
lichidare, cum şi pentru licitarea din 
cou a obiectelor ce vor cădea sub 
supraoferte  ulterioare (casse „Wart-
heim*, mese, scaune etc.) punem diu 
nou termen de licitaţie pe ziua de 
7 Oc'omvrie 1928 îa locuinţa canto-
ria ă reformată  (Strada Mihaiu Viteazul). 

Comisia de lichidare. 

Árverési hirdetmény. 
A felszámolás  alatt álló Oíorheiui 

Hitelszövetkezetnek f.  hó 16 ára hir-
detett árverése alkalmával visszama-
radt, valamint utóajánlat folytán  újból 
árverésre kerülő tárgyaknak (2 drb. 
„Werthaim" pénzszekrény, asztalok, 
székek stb.) elárverezési batárideje 
1928 évi október hó 7 éa d. u. 2 órára 
újból kitüzetik a református  kántori 
lakásban (v. Király utca). 

A felszámoló  bizottság. 

Dela Judecăoria rura ă Cristur 
secţ'a cf, 

Nr. 1282-1928 ci. 

Extract din publicaţiune de licitaţie 
Ia cererea de executare făcută de 

urmăritorul Dr. Alexandru Viola ad-
vocat contra uraă-ţ'i soţia lui For-
gaciu Nicolae născ. Forgaciu Verona 
Judecătoria a ordonat licitaţiunea exa-
cuţiooa'ă in ca priveşte imobilele si-
tuate in comuna Feleag circumscripţ a 
Judecătoriei ocolului Cristur cuprinse 
in cf.  a comunei Feleag Nr. protoco-
lului cf. 74 Af5 órd. pe potţ unea ei 
soţia lui Forgaciu Nicp'ae năte. For-
gaciu Verona de top Nr. 965, 966 
(9/8 parte) 5910 Lai preţ- de strigare 
Af6  ord. p* porţiunea lui şi soţia 'ui 
Forgaciu N colae năx. Forgaciu Ve-
rona de top Nr. 1112, 1113, 1114 
(4/8 parte) 1410 Lei preţ. de strigare 
Nrul protocolului cf. 18 Ăfl  ord. pa 
porţiunea lui Haller Achirn de top. 
Nr. 566/1, 566/2 (4/8 parte) 3180 LJÎ, 
prtţ de strigare Af2  ord. pa porţiu-
nea lui Haller Acbim de top. Nr. 
567/3 (4/8 parte) 210 Lei preţ de etri-
gărn, A+3 ord. pe porţiunea lui Haller 
Achim de top. 798 (4/8 parte) 480 
Lei preţ de strigării, Nr. prot. cf. 
143 A|2 ord. pa porţiunea lui Haller 
Acbim de top. Nr. 565/1, 565/2 (4/8 
parte) 2550 LM preţ de strigare Nr. 
prot. cf. 204 Af 1 ord. pe porţiunea şi 
soţia lui Forgaciu Nicolae născ For 
gttciu Verona da top. Nr. 97, 98 (1/2 
parte) 16030 Lei prpţ de strigare, Nr. 

prot. cf. 424 A+l Ord. pe porţiunea 
şi soţia lui Forgaciu Nicolae năic. 
Forgac'u Verona din parte eaomito 
din pădure şi pátuoe şi comuna (1/2 
parte) 6130 Lei preţ de strigării, Nr. 
top. prot. cf. 480 Afl  ord. pa porţiu-
nea şi soţa lui Forgaciu Nicolae născ. 
Forgaciu Verona de top. 790 (1/6 
parte) 2370 Lai preţ de strigare, Nr. 
prot. cf. 481 Afl  ord. pa porţiune* 
şi Boţ^ lui Forgaciu Nicolae nă?c. 
Forgaciu Verona de top. 422/1, 422/2 
(1/6 parte) 1910 Lei pr»ţ de strigare 
pentru incassarea creanţei de 5380 
Lei ctspital şi accesorii. 

Licitatiunoa se va ţine in ziuit 
de 2 4 luna Oct. anul 1928 ora 9 
la casa comunală a comunei Feleag. 

Imobilele No. top. 97, 98 ce vor 
fi  licitate nu pot vi vândute pe un 
preţ mai mic decât jumătate din pre 
ţul de strigare şi mai mulţi imobilele 
ce vor fi  licitate nu pot fi  vândute pe 
un preţ mai mic decât două-treimi din 
preţul de strigare. 

Cei cari doresc se liciteze suat 
datori ră depoziteze la delegatul jude-
cătoresc 10°/0 din preţul de strigare 
drept garanţie, îa numerar sau îa efecte 
de cauţie socotite după cursul fixat 
art. § 42 legea LX 1881 sau să pre-
dea aceluiaşi delegat chitarţi consta-
tând depunerea, judecătoreşce preala-
bilă a garanţiei şi bă semneze condi-
ţiunile de licitaţie (§ 147, 150, 170 
legea LX 1881, § 21 legea XL 1908.) 

Dacă nimeni nu ofe;ă  mai mult, 
cel care oferit  pentru imobil ua preţ 
mai urcat de cât cel de strigare este 
dator eă întregească imediat garanţia 
— fixată  conform  procentului preţului 
de strigare — la aceiaşi parte procen-
tuală a preţului ce a oferit (§ 25 XL 
1908). 

Cristur la 18 Apr. 1928. 
Dr. Demeter mp. judecător. 

Primăria com. urbane Odorheiu. 
No. 3460-1928. 

Publicaţiune. 
Primăria comunei urbane Odor-

heiu ţine licitaţie publică îi localul 
propriu îa ziua de 8 Octomvrie a. c. 
ora 10 pentru «âazare ghindei şi ji-
rului din pădurea oraşului numita 
„SzBrkakó", „Nagyoldal" şi „Caicser". 

Licitaţia se va ţ ne in conformi-
tate cu arc. 72 — 80 dio legea asupra 
contabilităţii publice. 

Primar: Dr. Gönczy m. p. 
Secretar, Ş*ful  Serv. adm.: 

P. Caţaveiu m. p. 

Pályázati hirdetés. 
A kobátfalvi (Cobăt»şl,i) fogyasz-

tási szövetkezet boltkezelői állásra 
pályázatot hirdet. 

Javadalmazás. 1. A forgalmi  érték 
5°/0 2. Lakás: 1 szoba, konyha, 
kamara, sütőkemence, fiiténre  2 0) fa. 
3. Monopol cikkek után l°/0. 4 A 
boltkezelő köteles készpénzben vagy 
értékben 40000 leut biztositékként le 
tenni. Pályázati kérések Kovács Mik-
lós elnökhöz nyújtandók be. Éri for-
galom körülbe ül 80,000 leu. 

Az i 

I r ó s z e r s z ü k s é g l e t é 
a Könyvnyomda R.-T.nál 
= vásárolja b e , = 
E g y jó c s a l á d b ó l 
Való fiút  tanulónak 
felvesz  Bakó Károly 

füszerkereskedő. 

Feltűnő olcsó árak h i r s c h j u d o l í 
1 mt. tennisz-flanel  26 leu | fi  1 » mosott fehérnemű  vászon . . . . 32 leu 
1 „ ingzeffir,  színtartó . . . . . . . 29 „ I I 1 " f é r f i  t é l i P o s z t ó • 1 9 0 » 
1 „ sárga gyolcs 28 „ • • 

Pulloverekben, kötött kabátokban, flanelt  és gyapjúszövetekben dúsan felszerelt  raktár; feltűnő  olcsó árak. 



Megérkeztek női és férfi  csodaszép svetterek, gyerek pulo* 
verek, legjobb minőség ü női, férfi*  és gyerek haris* 

nyák, sálak, keztyük, siffonok,  vásznak, szőttesek, régi, elismerten kitűnő 
minőségű, szakértelemmel összeválogatottxéel* és külföldi  szövetek I Kész férfi* 

; ruhák, raglánok, nadrágok állandóan raktáron és feltűnően  o l c s ó n ! 

| Gummi-köpenyek 1 Ponyva-vásznak 1 LÖbllüél S t r * E l i s a b e t a ( y o l t Bethlen-utca) 13 szám. 
n n n n n r i n m m n i 

Kiadó! paraklárnaK alHal-
was tcl«H, circa 
Kettő Katasztrális 

botd, igen cl^nySs feltíteUK  mellett 
Kiadó. - Cin a Kiadóhivatalban. 

A parajdi legelőbirtokosság 1928 
október 7-ikén d. a. 2 óra-

kor a község házánál bérbe adja 
6 évre kőbányáját. 

Bővebb felvilágosítás  az [ el-
nöknél megtudható. 

A birtokossá^. 

Judecătoria din Odorheiu sec(ia cl. 
Nrul 2666-1928 cf. 

(A'ă or) cu preţul cu pr»ţul de ptri-
gare de 40 lei. No. de ord. Afl4  No. 
top. 2682 (Aiă or) cu prr ţui de atri-
eare de 100 lei, No. de ord Afl5 
No. top. 3974/1 (Fâoaţ) cu preţul de 
strigare de 300 lei. No. de Ord. Aflö 
No. top. 4447 (Fânat) cu prtţal de 
strigare de 600 lei, in fine  asupra 
porţiune! de 13/1728 o parte înscrise 
sub B. 72, 86 si 97 pe nnmele lui 
lui Márton Menyhért din imobilului 
cuprinse in prot cf.  No. 530 al comu 
nex V ăh ţa sub No. de ord. Afl  No. 
top. 2068 (FereBtren) preţul de Btri-
gare de 200 Iei pentru iocaBarea cre-
ai ţii de 6250 lei cap. şi BCC. şi pentru 
incassarea creanţei de 2365 Lei csp. 
şi acc. a Iui Dr. V. Stoian adv. dom. 
in Odorheiu. 

Licitaţ'une se va ţine in ziua de 
8 luna Oot. anul 1938 ora 10 la 
caBa comuua'ă Viăhiţ*. 

Imobilele ce vor fi  licitate nu pot 
Extract din publica lune de licitaţie fi  vândute pe un preţ mai mic de cât 

In cererea de executare făcută  da duă treimi dia preţul de strigare. 
? l n l Cei cari doreBC să liciteze sunt 

urmăritorii Dr. Szabó G. şi Dr. Nagy d t = - d p D O z i t e z e i a delegatul iude-L. a urmăritului Márton Menyhért ? á oré«c l o T din nretul de a r gare judecătoria ordonă licitat unea exe- ^ a t o r ® 8 C 1 U /• a i P P r e t u l a a B t n 8 a r 0 
JliT^ -ix 7 i i 7 i jc i drept garanţie, in numerar sau ia 
1 l a o l a T y Ai ^ ? l ^ c t e de cauţie socotite după cursul 
l i l l i T w f l Â J ? . ' ^ * * fi^t  in art. 42 legea LX. 1881, sau 
r ^ T i w d J r l î i P , f  , 1 • 8ă predea aceluiaşi delegat chitaoţ» 

52?iJ5„Sf;  ' T S ? ! 1 constatând depunerea, judecătoreşti, 
V ăhiţa (dm circumsc-ipţia Judecăto- D , e a i a hi iă a garanţiei ră semneze 
riei Odorheiu) No. prot. cf 129 in- K + K I / H ? S S - S . L t i î ? ifin 
scrise pe numele lui Márton Menyhért í x 1881 írt 21 ^ á 
sub No. de ord. Afl No. top. 212, XLI 1908) 
? 1 3

9 £ ă î ă 3 t r e u ) . C U p r e t u l d e 8 t í g a " Dacă nimeni nu ofe.ă  mai mult, 
t ţ g j f c e l ^re a oferit  pentru imobil un pre 
of  m 1 6 , m 8 i u r « t de c t cel de strigaré tete 
î l ? M n d f t t o r intregeasră imediat gaianţ.a 
Î07 Í L V ^ ~  f i"te conform  procentului preţului 

1 í + a
C ° r n e d 9 de strigare - la aceiaşi parte pro-

S L i î î irM°nr) T  contuaiă a preţului cs a oferite (art. preţul de strigare de 100 lei, No. da » v t ţ i q n a \ t f 

ord Aţ4 No. top. 1889/2 (Arător) cu Odorheiu la 19 Iulie 1928. * 
preţul de strigare de 120 lei, No de ' _„,. . . M. 
ord. A+6 No. top. 2101/33 (Arător) cu D r - F ö , d e 8 mP- Judecător, 
preţul de strigare de 50 lei, No. de Pentru conformitate: 
ord. At7 No. top. 2101/222 (Arător) |. Zajzon impiegat, 
cu preţul de frigare  de 80 lei, No. T  

cu preţul de strigare de 60 lei, No. 2 • • T ™ " 2 
de ord. Afli  No. top. 2889 (Arător) ! | J | Q y l A f t  . 9 
cu preţul de strigare de 60 lei, No. § P 
de ord. A|12 No. top. 2098/1 (Arător) ţ Értesítem a helybeli és vidéki n, é. 5 
cu preţul de strigare de 40 lei, No. £ k f a 5 ! 
de ord. Afl3  No. top. 3106 (Ată'or) J •••••• 2 
cu preţul de strigare de 100 lei. No. I "®«»®'"hâxb«n g 

* . • ° w « ^ MIINIIIIIIIIIII IIIIIIINIIINm V 

de ord. Afl5  No. top. 3697/2 şi 3698/2 * g 
(Făntţ şi păşune) cu preţul de atri- 1 - m m 

Pre Sî̂ J!1' îî0, de ürd ,Aí16 N?- ! textil-, rofos-  es » 
tpp. 3742 (Făaaţ) cu preţul de stri- J ' tf 
gare de 400 lei, asupra porţiunea de 9 r n v í f l á  r i I - H 7 l p f p t  I 
13/320 parte înscrise sub B. 13, 22 S r O V l O d r U UZ, IC I C I ^ 
şi 28 pe numele lui Márton Menyhért ţ £ 
din imobilelor cuprinse in prot cf. ţ 2 
No. 358 al comunei V ăhiţi Bub. No. £ Nagy"választék férfl  és női ruha- S 
de ord. Afl No. top. 709, 710, 712/2 9 a T '/V' « ÜT;"" 3 
şi 16S3 (Cată de lemn şi grădi.ă) cu j J 
preţul de atrigare de 3500 lei, No. de ^ és zefirekben  stb. p 
ord At2 No. top. 1629 (Arător) cu g •"""^^""«éo személyesen áruim < 
preţul de strigare de 50 lei, No. de 9 ' p 
ord. Af3  No. top. 1633 (A»ător) cu ^ klváH mlníaégéröl és olcaiságáról. 4 
preţul de Btrigáre de 50 lei No de I SzIveVpárttbgiiit'kér: 5 
ord. Af 4 No. top. 1643 (Arător) cu J _ " - -
preţul de atrigare de 40 lei, No. da Ş S a H l U e i . £ 
ord. A|5 No. top. 1655/1 (Aiător) cu mmmmmmmmmmmmmmmmt 
preţul de strigare de 40 lei, No. de  
ord. Af6  No. top. 1662 (Arător) cu H j 
preţul de strigare de 100 lei, No. de m m  
ord. A|7 NO. top. 1699, 1719 (Arător) , 
cu pr<ţul de strigare de 500 lei, No. Épí téshez és más Célokra l e g -
de oro At8 No. top 1783 şi 1784 finomabb  b á n y a - f ö v e n y e t 
lAră'or) cu preţul de strigare de 150 " , 
(ei, No. de ord. Af9  No. top. 2101/271 és k ö v e t b á r m i l y e n m e n n y i -
(Arător) cu preţui de strigare de 50 gégben m e g e g y e z é s szer in t i 
iei, No. de ord. AflO  No. top. 2101/284 0 . . ® 
(Ară'or) cu preţul de atrigare de 40 arwan 8ZailK. 
iei, No. de ord Afli No. top. 2101/527 B o r b é l y I S t V á l l 
(Fănsţ) cu preţul de strigare de 50 Udvarhely (Szombatfalva). 
lei, No. de ord. A-j-12 No. top. 2161 i 
(Ară'or) cu preţul de strigare de 60 
iei, No. de ord. Afl3  No. top. 2676 

1 
m m * * * * * * * * * 

V 1 
• an szerencsém a a. é. közönség tudomására hozni, hogy olcsób- y< 

ban, mint bármely kereskedő * lerakat, adok el nagyon olcsó 

p a t e f o n t , l e m e z e k e t , 
tűket, hozzá való — bármiy márkáját 
motorokat , | | nagyon kedvező 
részletfizetésre,  cserélek Írógépeket ráfizetéssel,  újra vagy Rebnitra, javí-
tásokat elsőrendű műszerésszel olcsó áron eszközöltetek. 

V i d é k r e azonna l k iu tazok b e m u t a l i s r a komoly vé te l 
esetén . 

A n. é. közönség szives pártfogását  kéri: 

Csiszár Antal, a TRANSYLVANIA R-T. 
utazója . 

Columbia-Decca Európai 
hirU, nagy jövedelmet bizto-
sító, fényesen  bevált ipari 
szabadalom, gépekkel együtt̂  
jutányos áron, előnyős fize-
tési feltételek  mellett eladó. 

„MERCUR" ügynökségi iroda 
===== Odorheiu = = 
Str. Frinc. EliBaveta (Bethlen-u.) 55. 

grammofonok, 
lemezek, tük, stb. állandóan 
raktáron kaphatók, garancia-
képes személyeknek részletfize-
= = = = = tésre is. -
Arany- és ezfistnemü,  óra- és 
grammofAn-javit&8t  jutányos és 

pontos kivitelre vállalok. 

B á n d i I m r e 
ékseerésü- és órás. 

Figyelem! 
Kisebb-nagyobb házak, szántók és 
kaszálók, malmok e l a d ó k . Vevők 
közvetítésért nem fieetnek,  bérletnél 
kiadó, bérlő egyezség szerint fizet. 
Eladók és vevők szives pártfogását 
kéri: Kolláth közvetítő Odor-
hein, Str. Prinţul Mircea (Petőfi  n.) 13. 

Férfi-,  női- és gyermekrnhákat 
bármilyen szinre, felelősség 
mellett, f e a t én t i s z t i t 

SCHMITZ 
G a l l é r o k a t és más fehér-
nemfteket  e g y h é t e n b e -
101 m o i é « f é n y e » . 

ţ Rendeljen medgyesi cserépkályhát! \ 
Nagy megtakarítás tüzelőanyagban! 

Rajz- és szüi-minták meg-
tekinthetők az odorheiui 
IIUMIIIINHIIIIIIIIHIHNIIIIHIIIIUIHIUIIIIIIIIIIIUmillllllNIIIIIIIINIINNIHI 

megyei képviseletnél: 
FEKETE DÉNES épitési és tervező irodája 

Odorheiu . . J ! 
Van szerencsém a m. t. helybeli és vidéki közönség szí 
ves tudomására hozni, hogy helyben Piaţa Prinţul Carol 
(Kőkereszt tér) a Rős l er - t é l e nj házban = 

cipész-üzletet 
nyitok, hol minden e szakmába vágó mnnkát ízlés szerint 
a legjobb és legszebb kivitelben készítek, valamint rak-
táron tartok kész női-, férfi  és gyermekcipőket. = 

Téli saisonra hó- és sárcipők árusítását is bevezetem, valamiut azok 
szakszerű javítást vállalom. 

Szives pártfogást  kér, kiváló [tisztelettel: B á l l C S L S j O S cipész. 

Minden üzletben csak a tiszta és egészséges SÁMSON-ecetet kérjél 


