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A polgármesterválság 
megint aktuálissá váit, amennyiben a 
nagy tanácsot f.  hó 13 ikán, kedden 
déletőtt 9 órára választó közgyűlésre 
összehívták, miután megelőzőleg a leg 
utóbb megválasztott Voszka dr. lemon-
dását a kormány elfogadta.  Az ügynek 
ezt sz idáig való hosszú elhúzódását 
és az emiatti bizonytalanságot kellemet-
lenül kellett éreznie minden, a város 
ügyei iránt érdeklődőnek, s ezért óhaj-
tandó lenne, hogy a kérdés kedden 
végre kielégítő megoldáshoz jusson. 

E tekintetben kétségtelenül ujabb 
megbeszélések lesznek az érdekelt ve-
zető körök között, B mi óhajtanok, hogy 
e megbeszélések valóban midenik részt 
kielégítő eredménnyel végződjenek. Hí 
vatalos vezető körök véleménye szerint 
olyan tanácsbeli tag megválasztásában 
kellene megállapodni, aki sz állam 
nyelvét írásban és szóban teljesen tudja. 

Az elesett hősök 
emlékének kegyeletes megőrzése és 
időnkénti megünneplése az életben ma-
radottaknak, az utókornak legkétség-
telenebb erkölcsi kötelességei közétar-
tozik. A hősök életüket, az egyetlen, 
ainden mást magába foglaló  életet ál-
dozták fel,  s tették ezt azzalatudatta), 
hogy egyéni önzés nélkül a legszentebb 
célt: fajuk,  nemzetük érdekét szolgál 
ják,—fizethet-e  hátnekik az életben ma-
radt nemzedék kevesebbel, mint azzal, 
hogy hőseire hálával, kegyelettel gon-
dol, s nekik emléket állit? Ez a meg-
gondolás késztette a világháborúban 
résztvett különböző nemzeteket, népe 
ket, hogy világszerte mindenütt bízott-
sfigokat  létesítsenek, melyeknek nemes 
feladata  az emiitett teendők elvégzése. 

Nálunk, Romániában is alapsza-
bályszerűen működnek ilyen bizottsá-
gok, melyeknek országos szervezete Má-
ria királyné őfelsége  védnöksége alatt 
áll. 

Ennek az országos szervezetnek 
v&rmegyei csoportja alakult meg, il-
letve kelt újból életre Spataru várme-
gyei prefectus  kezdeményezésére f.  hó 
8-ikán délután a vármegyeház kista-
nácstermében tartott értekezleten. Az 
értekezletet a prefectus  nyitotta meg, 
beszédében — melyet Jaklo?szky áll. 
liceumi tanár tolmácsolt magyarul — 
hangsúlyozva a hősök emléke iránti ke-
gyeletes kötelességünket. Ezzel szem-
ben sajnálattal állapította meg, hogy 
a vármegyében ezt a kötelességet bi-
zony sok helyen elhanyagolják, a sír-
helyek gondozatlanok. Meg kell tehát 
azeknak a megillető diszt adni, s e cél 
érdekében fogjunk  össze a nagy mun-
kára mindnyájan ! Faluhelyeken a pa-
pok, tanítók, elöljáróságok, s más ve-
zető emberek terjesszék az eszmét, hogy 
ne maradjon hŐBÖk Birja sehol gondo-
zatlanul, kerítések, kereBztek, emlék-
müvek védjék, díszítsék azokat. Felol-
vasta főbb  pontjait az országos szerve-
zet alapszabályainak, melyek a fenti 
cél érdekében való tennivalókat, a ta-
gok kötelességeit és jogait részletezik. 

Ezek szerint az egylet tagjai ala-
pítók és rendes tagok. Az alapító tag-
sági dij egyszersmindenkorra 1000 leu, 
a rendes tagsági dij évi 24 leu. 

Az előadottak hatása alatt többen 
azonnal alapító tagokul iratkoztak be 
(Böhm dr., Bărbat dr., Fernengel Gyula, 
Papp Z. Endre, a vérmegye prefectusa, 
a jelen volt 3 járási főszolgabíró  stb.) 
a többi jelenlevők pedig, kivétel nél-
kül, rendes tagoknak léptek be. 

Megalakították az alapszabályok 
szerint,a vármegyei választmányt, mely-

nek tagjai lettek : Spataru prefectus, 
Pál István prelátus, Luka csendőrőr-
nagy, Sărbu százados, Ottovay főmér-
nök,, női tagok Luca őrnagyné, özv. 
Lányi Imre dr • né, özv. Borosnyay Pál 
dr. né, Pelianu kapitányné és Jaco-
bescu főhadnagyné.  Luca őrnagy javas-
latára egyhangúlag tiszteletbeli elnökké 
választották Ghica hercegnőt, a pre-
fectus  nejét. 

Többen szólaltak fel  még: Voszka 
István dr., a minél szélesebb propaganda 
kifejtése  érdekében, Biró Lajos, a hő-
sök exhumálásának és közös sirba el-
helyezésének eszméjét vetette fel,  Nanu 
lelkész, Micu főszolgabíró,  Török fő-
mérnök, Jaklovszky tanár. 

Mindezek hatása alatt széleskörű 
tevékenység indul, B ennek érdekében 
a második — nem a jövő — héten a helyi 
bizottság fogja  ujabb gyüléBben a rész-
letkérdéseket megtárgyalni. Kívánatos 
lenne azonban a vonatkozó plakátokat, 
felhívásokat  magyarul is kifüggesztetni, 
mert a román nyelvet a közönség na-
gyobb része nálunk nem érti. 

Van-e az országban kisipari 
válság ? 

Ezt az aktuális kérdést vetette 
fel  egy ismert közgazdász, ki az ország 
sülyedő kisiparát figyelemmel  szokta 
kisérni, s annak fejlődése  érdekében 
elismerendő munkát fejtett  ki. 

— Hogy van-e az országban kis-
ipari válság, adtam meg a választ, azt 
eléggé igazolják azok a panaszos han-
gok, melyek egymásnak visszhangot ad-
va hangzanak el napról- napra az egéBZ 
ország iparos osztályában és azok a 
nehéz gondok, melyek szemmel látha-
tók azokon a tényezőkön, akik hi-
vatva vannak a kisipar életképessége 
felett  őrködni. 

Vessünk egy pillantást a múltba 
és látni fogjuk,  hogy Erdély és Bán-
ság kisipara a régmúlt időkben is bő-
veu el volt látva rendeléssel. Verseny-
képességével, egyéni ízlésével kiélési 
tette a legkényesebb igényeket is. Ma ? 
Lerongyolódva, reményt veszítve, bi-
zonytalanságba esve ama csekély jö-
vedelem felől  is, amely a legminimá-
lisabb életfenntartáshoz  szükséges. 
Kérdem, kit terhel ebben az ország-
ban a felelősség  gazdaBági életünk le-
romlásáért? Ki az oka a mai elvisel-
hetetlen drágaságnak, amely nehéz 
terhekkel sújtja a „legyengült kisipart ? 
Hol maradt azoknak a sokat és rég-
óta hangoztatott kormányigéreteknek 
a megvalósítása, amelynek az lett vol-
na hivatása, hogy a pusztulás magvát 
magában hordozó kisipar életerejét fel-
frissítse  éB olyan alapot teremtsen, 
amelyen megtalálja a maga szűkös 
megélhetését? Ha valaki figyelemmel 
kisérte az ország ipari termelését, a 
mely lüktető ereje volt mindig Erdély 
közgazdasági életének, meg kell álla-
pítania, hogy az eltávozott kormány 
önző és könnyelmű ipari politikájának 
köszönhető a mai kisipari válság és 
a velejáró anyagi romlás. 

Nyugodt lelkiismerettel állithatjuk, 
hogy ebben az országban kormány még 
olyan mostohán nem bánt a kisiparral, 
mint az eltávozott. Szívtelen elzárko 
zottságával a jogos kívánalmak halma-
zát zúzta össze, fosztotta  meg azok-
tól az erőktől, amelyek hatalmas osz-
lopai lehettek volna az ország gazda-
sági jólétének. E helyett addig rak 
ták a nehéz terheket a kisipar válla-
ira, amíg eljutottunk a mához. 

Ennyi csalódás, ennyi ámítás után 
méltán kérdezhető, mit várhatunk a 
mai kormánytól ? Lesz-e annyi gazda-
sági érzéke, hogy a nyomor karjaiba 

sülyesztő ipari politikát más vágányra 
terelje és mindazokat a jogos közgaz-
dasági kérdéseket, amelyek országos 
kongresszusainkon letárgyaltattak és 
ipari életünk erős pilléreit képezik, 
figyelemben  részesítsék ? 

Az ország kisiparos társadalma, 
dacára súlyos helyzetének, becsületes 
munkát végez, régen belekapcsolódott 
az ország konszolidációs munkájába, 
adófilléreivel  hozzájárul az állam ház 
tartásához és azt akarja, hogy ezekért 
a meghozott áldozatokért a kormány 
ne tekintse mostoha gyermekének, ha 
nem járuljon hozzá egy jobb és szebb 
jövő kialakításához. 

Ezeket az aggodalmakat és kívá-
nalmakat tártam beszélgető társam, a 
közgazdász elé, mire ő röviden a kö-
vetkezőkben felelt:  Hogy mit remél-
hetnek a mai kormánytól? Idéznem 
kell Trancu Jasy munkaügyi miniszter 
nem régen elhangzott szavait: „Bár 
af  ország gazdasági helyzete leromlott, 
azért nem csüggedek." A kisiparnak 
sem szabad elcsüggednie. A mai kor 
mány tudatában van a kisipar lerom-
lottságának és elBŐ feladatai  közé tar-
tozik az ország gazdasági, pénzügyi 
és ipari állapotának helyreállítása, 
melyhez hozzátartozik a kisipar inten-
zív segélyezése. Ez által kielégíthe-
tők leBznek mindazok a kívánalmak, 
melyek a kisipar fejlődésének  alapját 
képezik. Hogy idáig a kormány ered-
ményeket nem mutsthatott fel,  annak 
oka ! abban keresendő, hogy az eltá-
vozott kormány az akadályok akkora 
halmazát hagyta hátra* hogy annak 
leküzdése sok időt vesz igénybe. Azon-
ban a munka tervszerűen folyik,  s ál-
dásai is nemsokára mutatkozni fognak 
egy tűrhetőbb, az élet megkönnyítésére 
alkalmas kialakulásban. 

Nagy János. 

Széljegyzetek 
a székelykereszturi vásárról. 

Forró napsütésben, kánikulai hő-
ségben régen de mozgalmas is volt az 
a híres keresztúri nyári vásár. Csat-
togott a tenyér, 8 a mig Pista bá nagy 
bőbeszédüséggel dicsérte eladásra fel-
hajtott tehenét, addig a vásárt segítő 
vevő cimborák ócsárolva járták körül 
az állatot. Egyiknek a szőre nem tet-
szett, a másiknak igen lecsapott volt 
a fara,  a harmadik szerint kaszál a 
bal lábával, s a negyedik azt kifogá-
solta, hogy jó-jó, de ha egy kissé ma 
gasabb volna, ha a szarva nem lenne 
csákós, ha a farka  répája valamivel 
alább lenne, — akkor egész kifogásta-
lan lenne az állat. — Végre hosszas 
dicséret éB őcsárlás, parolázás és meg-
megeresztett átkozódás, káromkodások 
között csakugyan elkövetkezett az Utolsó 
tenyérbe ütés, s a mig a gazda egy 
utolsó dicsérettel a kötelet az uj gaz 
da markába nyomja, hadd fogja  addig, 
a mig ő a „levelet" a „cinkusnál" elin-
tézi, a megjegyzések sokfélesége  kavar-
gott a levegőben. „Megéri azt a pénzt", 
— „ez sem sir haza a régi gazdájá-
hoz" — „nem volt a vevőnek szeme," 
— „nem tartotta magát as eladó a 
váBárhoz" stb. stb. 

Végre megérkezik az eladó az át-
írt levéllel, 8 kezdődött a nagy körül-
tekintéssel járó kifizetési  prossessus. A 
vevő figyelmesen  olvassa egy illetékte 
len marokba a pénzt, minden „bángót" 
jól megnyálazva, nehogy egy helyett 
kettő adódjék. Az illetéktelen marok 
ból aztán átvándorol a pénz az eladó 
markába, hasonló körültekintő eljárás 
mellett, s a mikor a jóakaró figyel-
meztetés is elhangzott, hogy a pénz 
jóhelyre tétessék, s a mikor a kölcsö 
nös szerencsekivánatoknak is elég volt 

téve, B megadédott a „szerencsepénz" 
is, elkövetkezett az elmaradhatatlan 
áldomás. Természetesen, ilyenkor nem 
csak az eladó és vevő ül a sátor alá, 
vagy húzódik be a Nagy Feri Mozsi 
avagy Horváth Jóska korcsmájába, ha-
nem egy egész had felkerekedik,  ami-
kor az állat ujabbi dicsérete és ócsár-
lása mellett megindul az élő újság leg-
újabb száma, amikor is tudni kell azt, 
hogy a termés, Istennek hála, kielé-
gítő, csak az Isten adjon jó időt to-
vábbra is. Szó esik bizonyos esemé-
nyekről, «minek nyomán holnap már 
a tizedik falu  is tudja, hogy Kerekes 
Kati ott hagyta urát, 8 a szégyöntelen 
Béres Mózes 70 éves kora ellenére nem 
átalotta újra megházasodni, igaz főleg 
csak azért, „hogy legyen, aki mosson 
réja." 

Az ilyen és ehez hasonló vásárok 
pótolták régen az újságot, s a mig fo-
gyott a bor, vagy a pálinka, (amiként 
adódott) a a tarisznyából is előkerült a 
kinyér — valami csendea derű járta át 
az emberek lelkét, — s felkerekedve 
az asztaltól mindenki azzal a jóleső 
érzéssel távozott, hogy ez a nap „jól 
ütött ki" 

* 

Ma már más szelek járása van. A 
váBár egéez hangulatán valami nyo-
masztó érzés feketesége  vonul keresz-
tül. Kevesebb a beszéd, ritkább a pa-
rolázás. Kevesebb a vásár is, alig ütő-
dik nyélbe egy egy, az is olyan kénysze-
redve, olyan kedvetlenül, mintha folyna 
az orra vére eladónak és vevőnek 
egyaránt. Az áldomás olyan ritka, leg-
fennebb  egy egy notórius pálinkázó űl be 
a sátorba, hogy felhörpintsen  egy decit. 

A tágas baromtér bal felső  sarká-
ban, ahol ezelőtt még egy félévvel  a 
nagy ökrös gazdák százai hetykén 
CBaptak rá testes állataikra, búsan lé-
zeng pár ökrös gazda, a többiek állat-
ját elvitte Rozmann. Az ökörtélen gaz-
dák is ott bámészkodnak, mert ha már 
nincs, amit eladjanak, legalább lássák, 
jó volna-e, ha nekik is volna eladó ál-
latjuk? Aztán megkezdődik a székely-
keresztur vidéki gazdák legújabb be-
szélgetése az ökrökről, Rozmannról, a 
törvényről, a nyomorúságról, a nincsen-
ségről, s a vége az, hogy ezer szeren-
cse, hogy az a Rozmann is nem jött 
el bámészkodni, mert Isten bizony, baj 
is lehetne ebből. 

A delet már rég elkongatta a kat-
holikusok nagy harangja, s máraKár-
res kéménye is belebődült az időbe, s 
a mig a cink us ház felé,  mint a váBár 
legbiztosabb fokmérője  felé,  sóvár pil-
lantások vetődnek, megmozdul a vásár, 
a nincstelenek szinte lopva hagyják 
ott a piac-teret, a megmaradt 18—20 
mázsások tulajdonosai is kényszeredve 
csapnak rá a „Viktor" farára,  mintha 
mondanák̂  „nem keltél el, egye meg 
a fene  ezt az egész világot." 

A keresztúri vásár eddig egy szim-
bólum volt, a csendes megelégedés 
szimbóluma, ma is szimbólum, de szim-
bolizálja a tömegnyomoruságot, a ke-
servet, a csalódást, s a lelkek bizal-
matlanságát, minden iránt, a mit ugy 
hivnak, hogy „igazság". Mikor fog  e 
vásáron még egyszer fóihahotázni  a jó 
kedv, s mikor lesz, még egyszer az, 
hogy elfeledve  a vásáros nép minden 
nyomorúságot, — hangos lesz vig ál-
domástól a sátor alja, s vigan pattog 
a kérges tenyérben az ostor? V—ó. 

As cazi kiállítás fővédnöke 
lett Spataru prefectus,  miután azt az 
előkészítő bizottság egy küldöttsége 
által előadott felkérés  folytán  elvállalta. 
A rendezőség arra is felkérte  őt, hogy 
befolyását  szíveskedjék egy megfelelő 
államsegély kieszközlése érdekében 
latba vetni. 



Orbán János 
székelykeresztari plebánqf  25 éves 

jubileuma. 
F. hó 8 ág be«s4s|gea, szép ti»-

nep volt Székelykerafsturo»:  Or-
bán Játos piebátioBvak ünnepeitik 
pappí szentelése 25 éves jubileumát. 
És itt mindjárt megállapíthatjuk, hogy 
e napon az egész város ünnepelt, a 
misén felekezeti  és társadalmi különb-
ség nélkül vett részt, a mint ezt a 
magas műveltségű, szónoknak, társa-
dalmi vezetőnek egyaránt kiváló egy-
házi férfi  valóban meg is érdemelte. 

A misét az ünnepelt a kerületi 
papsâş segédkezéével végezte. Az 
Ünnepi beszédet Mihály Domokos far 
kaslakai plébános tartotta, meleg és 
közvetlen szavakban méltatva O.bán 
János plébános eredményekben gazdag 
papi működését. „A lélek utján" cimen 
mondott konferenciái  legjobban meg-
világítják az ő lelkületét; a krisztusi 
lélek tükröződik vissza beone; ez dol 
gozott a lefolyt  25 év alatt. 

Mise után a templom kerítésében 
hitközségi diszgyülés volt, amelyet 
Viola Sándor dr. gondnok nyitott meg 
Bzép szavakkal. Az ünnepeltet Pál Ist-
ván apát prelátus a ker. papság ne-
vében üdvözölte, 8 emlékül átadta a 
papság csoportképét. Viola Sándor dr. 
gondnok a hitközség nevében, Szath 
máry Kató a gyermekek nevében mon-
dottak még lelkes üdvözleteket, Pál 
Elek kántortanító erre az alkalomra 
irt lendületes és hatásos versét szavalta 
el. Orosz Lajosné a helybeli és a vi-
déki nöegyletek nevében mondott be-
szédet B emlékül egy gyönyörű arago-
nit Írókészletet adott át a jubilánsnak, 
kit Nagy Lajos ref.  lelkész a ref.  hit-
község nevében magasszárnyalásu be-
szédben üdvözölt. Ugyanőt Oisváth 
Árpád dr. ügyvéd az unitárius hitköz 
'aég nevében, Elekes Dénes dr. fő 
gondnok az unitárius gimnázium ne-
vében, mint az intézet érdemes kath. 
hittanárát, Szathmáry községi jegyző 
a politikai község nevében üdvözölte. 
(Jtóbbi különösen kiemelte a jubiláns 
működésének a «város nagyközség" tár-
sadalmi életére kiható irányitó hatását. 
A Magyar Párt nevében a párt tit-
kára üdvözölte, mint ennek egyik osz-
lopos tagját. 

Végre Viola dr. indítványára a 
hitközség határozatikig kimondta, hogy 
a jubileum emlékére közadakozásból 
a meglevő két harang mellé még egy 
harmadikat is fog  rendelni. 

Az üdvözletekre a jubiláns mély 
értelmű, kedves és formás  szavakban 
válaszolt. Többek közt kiemelte azt, 
hogy a hitközség történetét lapozgatva 
sehol sem talált nyomára a maihoz 

hasonló ünnepségnek, annál nagyobb 
meghatottsággal tölti el, hogy egyhá-
zának ily reprezentáló ünnepsége ép-
neg az ő jubileumával kepcsftlódott 
össze. Az ünnepség ut&p bankett volt 
Orbán Eáro'y vendéglőjében, ahol a 
szép pohárköszöntők egymást érték, s 
nagy hatással szólalt fel  paga a nagy 
szeretettel jubilált plébános is. 

Halálos csapást 
mértek összes fürdőinkre,  akkor, ami 
dón a kormány köréből olyan rendele-
tet adtak ki, hogy az idegenből ide-
jövő fürdővendégek  30 napon tul ná-
lunk nem tartózkodhatnak, illetve a 
tartózkodást semmi körülmények kö-
zött meghosszabbítani nem engedik. 
Akkor, a midőn a fürdők  rendben tar-
tása 8 az ezzel járó alig kibírható 
fenntartási  költségek valósággal pró-
bára teszik a fürdőtulajdonosok  CXÍB-
tenciáját, s ehbez hozzájárult az egy-
hónapig tartott eBÖzés is, a mi ez idéüy 
egyharmadát semmisítette meg, köny-
nyen meg lehet állapítani azt, hogy a 
jelen esetben minden fürdővendégre 
kétszeresen szükségünk van, azokat 
meg kell becsülnünk, s minden esz-
közt igénybe kell vennünk arra, hogy 
ők minél hosszabb időn át vehessék 
igénybe fürdőinket. 

Ezzel szemben mit tapasztalok ? 
Azt, hogy őket a lehető legrövidebb 
tartózkodási engedéllyel látják el, mert 
mi az a 30 nap ? — hiszen a távo-
labbról jövő vendég az ide- és vissza 
utazással 4—6 napot veszít el, azt 
pedig mindnyájan be kell lássuk, hogy 
24 nap — sem n/jm elég az üdülésre, 
Bem nem érdemes a fáradságra,  no 
meg a tetemes kiadásra. 

De kérdem, mit fog  tenni ezek 
után egy Vízakna, Tusnád fürdő,  Bázna 
meg Szováta, a hová százával ömlik 
az idegen fürdővendég,  mikor éppen 
az idény közepén veszíti el 50 száza-
lékát vendégeinek a 30 napra nyomo-
rított tartózkodási engedéllyel? 

Jugoszlavia a fürdőhelyeit  ugy hir-
deti, hogy 30 napi tartózkodás mellett 
már féljegjet  kap a fürdővendég,  ha 
pedig tovább marad, ugy a vízum már 
ingyenes. 

Vendégeim a közül a mult évben 
Csehszlovákiában nyaraltak útlevéllel, 
minden különösebb kijárás nélkül 2 és 
fél  b«napig, az eltávozáskor pedig „le-
gyen szerencsénk jövőben is" szavak-
kal búcsúztak el a hatóságok. Hát 
éppen nálunk sincs szükség az idegen 
forgalomra,  mi vagyunk az a gazdag 
ország, hogy a bejövő pénzt elhárít-
hatjuk «agunktól? A vendég itt ha-
gyott pénzéből kap vasút, fürdős,  ke 
reskedó — iparos, minden osztály, 
ezek pedig alig hispem, kégy ne örül-

nének annak, ha minél több idegen 
jön ide pénzzel, 8 azt közöttünk elvá-
sárolja, mi pedig sietünk az annyiszor 
kidobolt adóknak a pontos befizetésére, 
— mert a forgalom  hozza a pénzt. 

Nem tudjuk az állam intencióját 
e térét), net» is áll jogunkban azt Ir-
tatni, de uj prefectuâuşik  körültekintő 
figyelme  s eddig tanúsított sok oldalú 
jóindulata feljogosít  arra, hogy szíves 
figyelmét  erre a minden tekintetben 
fontos  ügyre felhívjuk,  s arra kérjük 
őt, hogy magas befolyása  igénybevéte 
lével legyen kegyes minél sürgőseb-
ben a kormánynál interveniálni az iránt, 
hogy fürdóvendégeink  a 30 napon tul 
kért tartózkodási engedélyt minden 
esetben megnyerjék, mert ez által 
nemcsak hírnevünk nyer a külföld 
előtt bizalmat és tekintélyt, de kike-
rüljük azt, hogy a jövőben az idege-
nek messze elkerüljék fürdőinket,  meg-
jegyezve azt, bogy nem megyünk oda, 
mert onnan 30 nap leteltével kikerge 
tik az embert I Méltóságos Uram, mu-
tassa meg, hogy tud tenni! Alázatos 
szolgája: Pluhir Gábor 

nyugalm. állomásfőnök, 
Homoródfürdő  igazgatója. 

Unitárius egyházköri gyűlés. 
Az Udvarhelyi Unitárius Egyház 

kör f.  hó 8 án Székelyderzsben tar-
totta évi rendes közgyűlését. A köz-
gyűlés során gazdag tárgysorozat ke-
rült tanácskozás alá. 

A közgyűlés legnevezetesebb ese-
ménye a tisztikar megválasztása volt, 
melynek eredménye: felügyelő  gond-
nok lett: báré Daniel Ferenc vargyasi 
nagybirtokos, esperes : Bölöni Vilmos 
székelyudvarhelyi lelkész, köri jegyzó: 
Benczédi Pál homoród aj falusi  lelkész, 
közügyigazgató: Balázs András szé-
kelyderzsi lelkész, pénztáros: Bedő 
Miklós homoródszentpéteri lelkész. 

Pál Ferenc volt esperest, érdmeire 
v^ó tettettél-egytwegu|»g, tb. es-
peressé választották. 

Bölöni Vijmtt esperessé válasz-
tása által egy arra mindenképpen ér-
demes munkásságu s munkaerejének 
javában lévő egyén került a kör élére 
és egyúttal megvalósult egy régi óhaj: 
az unitárius eeperes székhelye a me-
gye székhelyére karült. 

A Beékelj Dalegylet kirán-
dulása. A Székely Dalegylet 18 án 
vasárnap alapító és pártoló tagjai tisz-
teletére a Cserében nagyszabású házi 
majálist rendez, melyre az alapító, 
pártoló tagok, valamint az érdeklődők 
figyelmét  ezúton hívja fel  az egyesület 
vezetősége. Felvilágosításokkal Szabó 
Odöp egyleti gazda szolgál. 

Levél a szerkesztőhöz. 
Tekintetes Szerkesztő Ur I Csik-

somlyón véndiáktalálkozón valék. Nem 
tudom, más is ugy volt-e e találkozó-
val,, mint én, ki már az élet őszében 
erősen benne vagyok: ha betegség 
vagy más ok miatt oda nem juthattam 
völna el — ezen soká el tudtam volna 
bánkódni. „Életemből adnék öt évet" 
— mondják sokan, kik vatami nagy 
óhajuk teljesülését kívánják, s szive-
sen dobálóznak éveik száaával. ÉQ sem 
éveim számával nem dobálózom, sem 
a pénzzel, de a jóságos Isten mégis 
kegyes volt hozzám és megengedte, 
hogy az öreg székely is láthatta azo-
kat a véndiákokat, kikkel valaha 
együtt tanult, játszadozott. Na vegye, 
jó Szerkesztő uram, levelem terhelőnek 
magára nézve, de talán egyik levelem 
sem Íródott jó Uramhoz annyi meleg-
séggel, mot éppen ezen mostani. Egy 
egész szenvedő élet jelent meg sze 
meiia előtt, a maga bújával, — bána-
tával — e uapra, örömban. Láttam 
nagy embereket kicsinyekkel szorosan 
összeölelkezve csókolczoi — s ez nem 
Júdás csók volt, hanem a rég nem lá 
tott székely testvéri szeretet melege 
sugallotta megnyilvánulásból fakadó 
őszinte caók. Kicsinységemet szédülve 
mérőm össze azokkal az osztálytársak 
kai, okik valaha nekem súgták a lec-
két, vagy megfordítva. 

Mondom, összeölelkezve láttam 
csókolózni öreg embereket — s köny-
nyezni. Ki tudja: sokaknak talán első 
és utolsó diákcsókja is volt ez . . . 

Csiksomlyón a régi jó Alma Ma-

[ ter udvarán van a gyülekezés. Kutat, 
keres minden szem, keresi a gyermek-
évek boldog tanuló - és játszótársait. S 
ha egy-egy ilyen öreg jó fiu  egymásra 
talál — minden szem oda irányul s 
az öröm könygyémántjai ragyognak a 
szemekben. Mert hogy is ne ragyogná-
nak gyémántok a szemekben ? I Ha voit 
és van nép még a világon, amely a 
Szenvedésekből kivette részét — ugy 
a székely népnek ebből bőven jutott 
ki. Ugyancsak talál rá a mondás, hogy 
„sirva vigad a magyar"! A régi gim 
cáziumtól a templomig vonulás labó-
rium alatt, a templom előtt fényképe-
zésre felállított  öregdiákok hatalmas 
csoportja, azután a bevonulás a tem-
plomba — mind mind egy kedves em-
lék lészen öreg napjainkban. A Mária-
lovaggá avatás szertartása visszaemlé-
kaztet a régmúltra: pillanatra meg-
ifjuhodunk.  A régi jó Alma Matert ott 
hagyjuk Somlyóé, indulunk be Szere-
dába a modern Alma Mater falai  közé. 
Somlyótól Szeredáig négyes, sőt hatos 
beláthatatlan hosszú sorokban Mária-
lobogó alatt történik meg a bevonulás. 
Azután a diszgyülés s a bankett —: 
mindazt szivünkben hoztuk haza szent 
emlékezésképpen. A bankettra, négy-
százan jelentkeztek — s amint hallo-
másból tudom — nyolcszáz volt az 
igénylő, ki mint részt szeretett volna 
azon venni. Merem áilitani, hogy ez 
volt a legnépesebb vécdiáktalálkozó, 
amelyről eddig olvastam. 

A műsoros estély rendezésében 
— ugy vélem öreg fejemmel  — több fi-
gyelemmel voltak- az öregdiákokra, 
mint általában a fiatalokra,  s pláne a 
díszes hölgyközönségre, mely a tégaa 
tornacsarnokot zsúfolásig  megtöltötte. 

Tizenkét számból álló műsort igen 
hosszú volt a tikkasztó hőségben vé 
gighallgatai. A műsor olyan, mint ren-
desen szokott lenni hasonló alkalmak-
kor. Éaek, zene stb. A Prologus Al-
bert Vilmost, a jeles tollú, melegszívű 
írót dicséri. Baiázs András kanonok 
ünnepi beszéde a régmúlt diákéletet 
rajzolta meg, talán kissé aprólékosan 
is. E kettőről emlékezem meg, mint 
olyanról, mely minden öreg volt szé-
kely diákot is érdekel. Az uj gimná-
zium akármilyen világváros díszére 
válna,— 8 ez a csíki székely nép áldo-
zatkészségét dicséri, rajoügó szere 
tétét kultúrintézményei iránt. Azon-
ban az idők viszontagságai belső beren-
dezésén kissé itt. Í3 észlelhetők. 

. . . Az ünnepség véget ér ... mint 
minden, ami mulandó: a véadiákokat, 
— rengeteg papot, tanitót, kántort 
igen sokat, (mert hisz régen éppen 
ezt nevelt fölösszámmal  a jó Alma 
Mater) s tisztviselőt — viszi a vonat, 
autó, autóbusz, s a szekerek egész 
sora haza; haza az édes otthonba egy 
a gyermekkorból elővarázsolt kedves 
emlékkel gazdagabban .. . 

Tekintetes Szerkesztő Urain, ugy 
gondolám el már ott a helyszínén, 
hogy amig a véadiákokban általában 
annyi a lelkesedés — mint jelen eset 
ben azí tapasztalául is — addig isko-
láinkat nem lehet félten?  ; — vajha a 
jövő generáció is ugy tudná sze 
retni s becsülni nekünk mindennél 
drágább iskoláinkat... Adja Isten, hogy 
ugy legyen 1 

Szíves tisztelettel vagyok jó Uram-
nak, kész szolgája : 

Egy öreg székely. 

SPORT. 
A Hargita vpiroap Madgyesen 

játszik as Amatőrökkel. 
Az Aqatőrök mostanában nagyon 

megerősödtek, amit bizonyít az, hogy 
I nagyszebeni bajnokságban a második 
helyre küzdötték fel  magukat, a mult 
héten pedig a kolozsvári Haggiborral 
eldöntetlenül játszottak. A Hargitának 
erősen bele kell feküdnie  a játékba, 
ha a harmadszori találkozásnál is győz-
tesen akar a küzdelemből kikerülni. 

Jövő vasárnap Udvarhelytt lesz 
footballmérkőzés;  remélhetőleg, sike-
rülni fog  addig a KAC al megállapodni 
8 ez esetben rég nem látott szenzációs 
küzdelemnek lesz színhelye a kollé-
giumkert. 

A brossai kerületbon egyelőre be-
fejeződtek  a bajaoki mérkőzések. Pa-
piroson a Col(3a lett a bajnok s ez ezen 
a cimen résztvett az országos bajnok-
ság elődöntőjében, de mindjárt az első 
találkozásnál súlyos vereséget szen-
vedett Aradon az AMTE-tői, s igy ki-
esett a további küzdelemből. 

A labdarugó szakosztály szerdai 
ülésén fog  afelett  határozni, hogy az 
elmaradt bajnoki mérkőzések lebonyo-
litandók e vagy sem. Ha igen, akkor 
a Hargitának a Braasóviával és az 
Olimpiával le kell játszania hátralevő 
mérkőzéseit. 

A Hargita ismételten felhívja  a 
város közönségét, hogy akik birkozó-
sportot szeretnélek űzni, tekintettel 
arra, hogy az egyesület eme szakosz-
tályát a közelmúltban m°galakitotta 
és elsőrangú trénerekről gondoskodott, 
akik európai viszonylatban ÍB közis-
mertek, hagy ez irányban Biró Gyula 
egyesületi titkárnál (Hitelbank) f.  hó 
13 ikáig jelentkezzenek. A birkózók 
kiképzéBe teljesen ingyenes! 

Halló! TuristákI 
A „Hargita" sportegylet turista 

osztálya f.  hó 18 án, vasárnap egész-
napos kirándulást rendez Homoródfür-
dő—Szenţkeresztbânyâra. Indulás reg-
gel a Csík felé  menő autóbusszal 
egész Homoródfürdőig,  onnap gyalog 
Lobogó - és Dobogó fürdőn  át Szeatke-
resztbányáig, abol a bányát is megte-
kintjük, délután a Szarkakőn át gya-
log haza. Menetteljesítmény mintegy 
25 km. Találkozás az autóbusznál- A 
kirándulást Voszka István dr. veheti. 

H I R E K . 
Julius 10. 

A református  nagyharang 
iránt, melyet Udinéből rendelt meg a 
bizottság, a hivek napról napra jobban 
érdeklődnek. — A bizottság megnyug-
tatásul közli, hogy miután az időpont, 
amelyre az olasz cég a harang elké-
szítését ígérte, letelt, most már min-
dennap várható az értesítés a harang 
teljes elkészültéről, számítás szerint, 
mindenesetre a jövő hó elejéig. — 
Ilyen értelemben irt a bizottságnak a 
cég is. 

Itt emlékezünk meg arról a szép 
áldozatkészségről, amelyet még az 
Amerikában lakó református  hivek is 
tanúsítanak a harang beszerzése érde-
kében. Ugyanis Szőke István helyi 
szijgyártómester nővérei Osztheimer 
Antalné Szőke Karolina és Szőke Vil-
ma new yorki lakosok a fivérük  által 
küldött gyüjtőiven 50 dollárt gyűjtöt-
tek és küldöttek be a haracgaiap pénz-
tárába, mig a napokban hazaérkezett 
Verestói Borta úrnő Clevelandból 36 
dollárt hozott magával és szolgálta-
tott ba a pénztárba, mint saját gyűj-
tését. — Fogadják a nemesszivü gyűj-
tők és adakozók a hivek és egyház 
köszönetét. 

Miután eszerint a harang elkészí-
tése bármely percben várható, mikor 
is az egész vételár lefizetése  esedékes 
lesz, a bizottság azon kérelemmel for-
dul a még hátrálékban lévő hívekhez, 
hogy hátralékaikat mielőbb lefizetni 
sziveskedjecak azon bízottsági tagok-
nál, akik a pénzek beszedésével meg 
vannak bizva. 



Beretvás pasztilla a legmakacsabb fejfájást is elmulasztja. 
Árlejtóai hirdetés. Közérdakü 

voltánál fogva  e helyen is felhívjak  az 
érdekeltek figyelmét  az államépitészeti 
hivatalnak lapunk mai számában kö-
zölt hirdetésére. E szerint a hivatal 
helyiségében julius 2 án az alábbi hi-
dak átépítésére a vonatkozó árlejtés 
eredménytelen maradt, miért is f.  hó 
17 én d. e. 11 órakor ugyancsak hi-
vatali helyiségében uj árlejtést tart a 
következő hídépítésekre vonatkozólag. 
1. A Keresztúr—erdőszentgyörgyi ut 
22—21 km. es szakaszán levó 68. szá-
mú hidra 167.000 leu előirányzattal. 2. 
a Sárd—szenldemeteri ut 18—19 
km. es szakaszán levő 45. számú híd 
építésére vonatkozólag, 140.000 leu 
előirányzattal. Zárt ajánlatok az ál-
lamépitészeti hivatalhoz adandók be. 

Megszökött a fogságból.  Bo-
dó Márton keresztúri illetőségű cigány 
többrendbeli lopísért 8 hónapi fogsá-
gát töltötte a helybeli törvényszék fog-
házában, büntetése idejéből még osak 
8 nap lett volna hátra, de az utolBÓ 
napok szabadulás előtti izgalmát se-
hogy sem tudta elviselni, szerdán, 7-én 
az ujutmenti rabkertben folytatott 
munkából megszökött. Elfogatása  iránt 
megtörténtek az intézkedések. 

x Értesítem a t. közönséget, 
hogy R Szejke víz korsónkint a régi 
árban, havi 50 leuórt fog  hághat hor-
datni. Ugrón  Ákos. 

HyiUtér. 
E rovat közleményeiért a szerke«xt§ nem vállal 

felelősséget. 

Uj bádogos-műhely. 
Str. Priccipesa Elisabeta (Bethlen 
utca) 13 sz. alatt bádogos-műhelyet 
nyitottam, hol mindennemű e szak-
mába vágó munkákat pontosan esz-
közlök. — Szíves pártfogást  kér: 

Ambrus János i»*<iog<M. 

No. 570 ex. —1926 

Publicaţiune de licitatie. 
Subsemnatul- portărel prin aceasta 

publică că. îa baza deciziunii Nr. 
3340—1925 şi Nr. G. II. 3183—1925 
a judecătoriei de Ocol din Odorheiu îa 
favorul  reclamantului Lőrincz Mihály 
repr. prin advocatul Dr. Gőnczy Gá-
bor pentru îacasarea creanţei de 2000 
Lei şi accesorii se fixează  termen de li-
citaţie pe 26 Iulie 1926 orele 15 la 
faţa  locului îa comuna Daalul unde se 
vor vinde prin licitaţiune publică judi-
ciară 1 viţel de 3 luni, 1 scroafa,  1 ham-
bar, în valoare de 5000 iei. Ia caz de ne-
voieşi sub preţul de estimare. 

Pretenziuoea care e de îacassat 
face  2000 L. capital, dobâazile cu 12°/? 
socotind din 1 Iulie 1925 iar spesele 
până acum staverite de 1663 Lsi. 

întrucât mobilele cari ajung la li-
citaţie ar fi  fost  txecvate şi de alţii 
şi aceştia şi ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire, liţ'taţia prezentă este ordo-
nată şi în favorul  acestora îa senzul 
art. LX. 1881 §. 192. 

Odorheiu ia 23 Iulie 1926. 
A „Hargita" című lap 28 ik szá- portărel.^ 

mában megjelent „ámikor a várost •••••MHH^HHBHMHBHHH 
kártérítésnek t«e*ifc  ki" című birrsl-
kapcsolatban a közönség tájékoztatása IJamnrnfl  f u r d ö n  k l a d A ' " a f ö k n t 

céljából kötelességemnek tartom kije- nuillül UU előtti „Klo t i l d " v i l lü-
lenteni, hogy a városi gyepmesteri b a n > sétatér, főkut  és hideg fürdő  mellett 
állásba nem Darnóczi helyettes város- — legszebb helyen, — emeleten 2 lakás, 
gazda „hirţflen"  intézkedése folytán  2—2 szobás, üveges verandás, konyhával, a 
jutottam, hanem szabályszerűen be- legszükségesebb bútorokkal, egész idényre 
nyújtott írásbeli ajánlatomat a városi — olcsón! Körös körül tornáccal; szabad-
tanács állandó választmánya szabály- ban étkező, elkerített hellyel a zenepavilon 
szerűen letárgyalta B ebből kifolyólag  = MELLETT. = = 
a várossal szerződést is kötöttem. Nem 
tartanám magamhaz illő cselekedetnek Ciorin f e n t i  ~ ®r5Jt á r o a

1
é » «o®* 

azt, hogy szabálytalan vagy illegális t , c l u u n a l átvehető mindenestől. 
utak vagy eszközök igénybevételével '"'""""' 
magamnak előnyt szerezze!, a város- KjadÓ ^ î l " ^ V Ű 8 " f f t £ 
nak pedig, amelynek hosszú idő óta — = helyiség azonnal. • 
adózó polgára vagyok, anyagi kárt ....... 
okozzak. a hnl+hnliüoán esetleg egy szo-

Odorheiu, 1926. julius 9. A DOltlieiyiSetj, lm és konyhával 
Bodrogi Károly. kiadó, mely kiüríttetik, akár azonnal is. 

Nyilatkozat. 

A Köztisztviselők Egyesül®- I 
tének udvarhelyvármegyei tagozata a 
napokban tartotta mgg közgyűlését, 
melyen az egyesület vezetőségét a kö ' 
vetkezőképpen alakították meg. Einök: 
Biró Dénes alispán, alelnök: Caţiveiu 
Petru városi főjegyző,  vezértukár: 
Peltzer Vilmos dr.. titkárok Micu Vik-
tor és C'ăciuo C ăciuoescu György, 
pénztárnok: Gálfalvy  Géza, ellenőr; 
Lakatos Tivadar, könyvtáros: fihrlich 
Béla. 

A ref.  kollégium igazgatói 
állásában az újonnan megválasztott 
CNefó  Sándori az igazgatótanács meg-
erősítette, illetve megvál8ztá<<át tudo 
másul vette. Egyidejűleg jóváhagyta 
az igazgatótanács Szabó András volt 
igazgatónak tb. igazgatóvá való meg-
választását is, a maga részéről is ki 
fejezve  köszönetét és elismerését azért 
a buzgó és értékes munkáért, a mely 
lyel 12 nehéz esztendőn át az intéze-
tet vezette, s azért annyit tevékeny-
kedett. E tevékenységének jelentékeny 
része és érdeme esik az iskola díszes 
uj épületének érdekében kifejteit  te 
vékenységére, melyet még mint gaz-
dasági felügyelő  kezdett, s mint igaz 
gató fejezett  be, olyan „páratlan lel-
kiismeretességgel, kitartással, szakérte-
lemmel" és kiváló eredménnyel is, 
hogy már azzal — akkori illetékes vé 
lemények szerint— „elévülhetetlen ér-' 
demeket szerzett". 

Pénzügyi kinevezés A pénz-
ügyminisztérium Tassaly Lászlót a 
helybeli állami adóhivatalhoz adóse-
gédtiszté nevezte ki. 

Eljegyzés. Szabó Mancit, -— a 
kolozsvári Magyar Színház tagját, — 
•eljegyezte Sepsy László nyomdász Ko-
lozsvárt. (Minden külön értesítés helyett.) 

Királyi kitüntetés, ó Felsége 
Andreias György volt prefectust  a köz 
ügyek és különösen az iskolaügy terén 
kifejtett  tevékenységéért az I. oszt ér-
demkereszttel tüntette ki. 

A munka jutalma. Szép kitün-
tetés érte Nistor Joachim inspectortés 
Mărginean Adrian revizort, őfelsége 
mindkettőt, intenzív hulturális mua 
kájuk elismeréseképpen a „Răsplata 
muncii" kitüntetéssel jutalmazta. 

Tanfolyam  érettségizők és 
felvételi  vizsgázók részére. A 
helybeli református  kollégium tantes-
tülete elhatározta, hogy a legutóbb le-
zajlott báccalaureatusi vizsgálaton, to-
vábbá az V. o. felvételi  vizsgálatán 
elbukott tanulók részére augusztus 1-
től kezdődöteg 6 hetes nyári tanfo 
lyamot rendez, a melyen a vizsgála 
tokon szükséges tárgyakat részben kol-
légiumi, részben külső tanerők fogják 
előadni. Addig, « mig a tanfolyamok 
rendezéséhez szükséges felsőbb  férumu 
engedélyek megérkeznek, a tanfolyamra 
vonatkozó részleteket nem közöljük, 
annak idején mindenre kiterjedő rész 
letes tájékoztatót fogunk  közétenni. 
Szolgáljon ez a kis referáda  addig is 
előzetes tájékoztatóul. 

Kiállítás- A helybeli ipari szak-
iskola rendes évi kiállítását csütörtö-
kön nyitja meg az intézet helyiségei 
ben. Az iskola tanulói által készitett 
tárgyak minden tekintetben érdemesek 
arra, hogy a közönség a tiállitásFal 
szemben a megszokottnál jóval nagyobb 
érdeklődést tanúsítsa. 

A helybeli Tűzoltó Egylet 
a mult vasárnap a Ŝ ejkén egy min-
den tekintetben kedvesen sikerült tár-
sas kirándulást rendezett, megbivott 
vendégekkel, melyek közt Spataru pre-
fectus  is megjelent. A mulatságon, 
melynek az idő is kedvezett, a ven 
déglátók enni és inni valók bőkezű 
kiszolgálásával, páratlan szívességgel, 
előzékenységgel tettek meg miudent, 
hogy a jelenvoltak jól érezzék magu-
kat. Hogy ez mennyire sikerült, bizo-
nyítja, hogy a társaság legnagyobb 
része a legjobb kedélyhangulatban csak 
a sötétség beállta után távozott ott-
honába. 

Szeszélyes villámcsapás. F. 
hó 7-én nagy vihar vonult át Székely -
dálya község határm. Nagy Mózes 
gazdálkodót kint találta a mezőn, a 
mint 4 marhával trágyát szállított. 
Közben villámcsapás érte, de oly sze-
rencsésen, hogy a légnyomáson kivül 
sem neki, sem állatjainak semmi baja 
nem történt. Azonban a tézsoláról (né-
gyes rud) az összekötő lánc oda lett, 
azt sehol meg nem kapta, sem semmi 
nyomot nem fedezett  fel  arra nézve, 
hogy hová tűnhetett el. 

Nőegyleti estély Keresztáron, 
A keresziuri Jótékony Nőegylet szom-
baton, f.  hó 3 án a kaszinó Kerthelyi-
Bégben jotékonycélu estélyt rendezett, 
mely ugy ersölcaiíeg, mint anyagilag 
fényesen  sikerült. Az estélyen a jelen-
leg Kere&zturon időző varieté színtár-
sulat tagjai s?şrepelţek ciblíészerü 
előadás keretében. Műsor után pedig 
táncra perdült a fiatalság,  a egeszeu 
a hajnali érákig kellemesen szórako-
zott el sz estélyen megjelent kösttnség. 

Uj lelkész Magyarzsákodon. 
Az elhalt Gálffy  Mihaiy unitárius lel-
kész helyébe a magyarzsákodi egyház-
község Pál Deaes medeséri születésű, 
jelenlegi tordai segédlelkészt hivta meg 
a lelkészi állásba. Magyarzsákod Pál 
Dénes személyében egy agilis, tettre 
aész lelkészt Kapott, 

Egy korcsmáros 10.000 leus 
pénzbüntetése volt a napoaban varo-
sunkban beszéd tárgya, melyről helyi 
laptársunk is megemlékezett, olyanfor-
mán, hogy a büutetés a vármegyei pre-
fectus  kezdeményezésére történt. Ezzel 
kapcsolatban Spataru prefectus  ur azt 
kívánta közöltetni, hogy ő a korcsmát 
nem vizsgálta felül,  s ilyesmivel fog-
lalkozni nem is hivatása. 

A Szociális Misisió helyi ta-
gozata egy nagyszabasu műsoros es-
tély megteremtésén fáradozik  már he-
tek óta, melyet fulyo  bó 18-án este 
fél  7 órai kezdettel Homoródfürdőn 
tartana meg. A gazdag műsor kiemel 
kedőbb pontjai: egy felvonásos  vígjá-
ték, humoros, agyon nevettető monológ, 
hegedüszóló Székely Vilmos, a csiksom-
lyói tanítóképző kiváló tanárától és 
még különféle  gyermektáncok volná-
nak. Estély után közös vacsora s en-
nek végével reggelig tartó tánc. Étel-
ről és italakról a fürdő  vezetősége gon-
doskodik. A Misszió vezetősége felkéri 
mindazokat, akik a közös vacsorán 
részt óhajtanak venni, a jövő bét fo-
lyamán 16 ig jelentkezzenek a Binder 
István féle  kalapüzletben. A két fogá-
sos vacsora ára 55 leu. Beléptidij az 
estélyre tetszés szerinti. A barátságos-
nak és hangulatosnak ígérkező össze-
jövetelre kéri a közönség szíves párt-
fogását  és megjelenését: a Misszió ve-
zetősége. 

Pénzt talált a napokban Séra 
Pál székelymagyarosi lakos, még pe-
dig jó nagy summát, 25.500 leüt, me-
lyet becsületesen átadott a rendőrség-
nek az ismeretlen károsulthoz való jut 
tatás végett. A pénz átvétele után rö-
videsen jelentkezett is az elvesztő 
Márton György szentegyházasfalvi  la 
kos személyében, ki Séra Pál becsüle-
tessége folytán  rövid ideig tartó ijed-
ség után pénzét hiánytalanul meg-
kapta. 

Kitüntetés pápai aranyérem-
mel. Junius 21 ikón fényes  és megka-
póan kedves ünnepély keretében adta 
át Kiss János esperes tanfelügyelő  Fe-
reocz József  nyugalmazott tanítónak 
a Bene merenti pápai aranyérmet Lö-
vétén. Érdemeinek az egyház, politikai 
község, kartársai, régi tanítványai és 
a jeleni tanulók részéről történt mélta 
tása után 50 teritékes bankett volt, 
mely szép, emlékezetes estét varázsolt 
közénk. A kitüntetett 39 évig műkö-
dött, mint tényleges tanító, mely idó 
alatt lelkiismeretes buzgósággal arra 
törekedett, hogy az ártatlanok szivét 
Iiten és felebaráti  szeretetben erőssé 
tegye s éietre valókká nevelje. A köz 
Bég és egyház ügyeinek intézésében 
mindig tevékeny részt vett s most is 
68 éves kora dacára életerős testtél, 
vig kedéllyel és koromfekete  hajjal él 
peidás családi és társadalmi életet. 
(Késéssel  érkezett  tudósítás.) 

Unitárius egyházköri köz-
gyűlés. A keresziur-vidéki unitárius 
egyházkör f.  hó 8-án a hires huon-irá-
sos (éüirás) énlakai templomban tar-
totta meg rendes évi közgyűlését. A 
közgyűlés tárgysorozatán a tisztikar 
újra megválasztásán kivül a papi nyug-
dijkérdés rendezése és a szervezeti 
törvény módosítása szerepelt. 

Piaci árak. A buza 130—140, 
rozs 100—105, árpa 90—95. zab 
50—58, tengeri 88—94 leu vékánkint. 

Kósza József  fenyédi  lakosnál 
méhcsaládok eladók; a kik kaptáro-
kat akarnak beszerezni, — forduljanak 
alulírotthoz. V—ó. 

Kiadó: a Könyvnyomda Réw vény társaság 
Odorheiu—Ssékely udvarhely 

K i a d ó 
a Sósfürdő-utca  bejáratától a Székhid-
jáig terjedő területen fekvő  1 és fél 
hold belsőségnek is alkalmas réti bir-
tok. Értekezni lehet dr. Szabó Gábor 
és dr. Nagy Lajos ügyvédek irodájában. 
No. 434 tx. —1926. 

Putoicaţiune de licitatie. 
Subsemnatul executor judecătoresc 

prin aceasta publică, că îa baza deci-
ziunii Nr. 4656 şi Nr. G. II. 2488—1926 
a judecă.oriei de Ocol din Odorheiu în fa-
vorul reclamantului Kiss Dénes rep. 
prin advocatul Dr. Kassay F. István 
pentru îacasarea creacţai de 1926 Lei 
şi accesorii se fixează  termen de lici-
taţ e pe 23 Iulie 1926 orele 12 ia faţa 
locului îa Odorheiu unde se vór vinűe 
prin licitaţiune publică judiciară maşină 
de cusut şi mobile de casă îa va-
loare de 5410 Lsi. In caz da nevoie şi 
sub preţul da estimare. 

Pretenziunea care e de îocassat 
faca  1926 Lsi capital dobânzile cu 
12% sucotínd dia 1 Marţte 1925 iar 
(•pasele până acum siaverite de 287 Lei 
50 bani. 

Iatrucât mobilele cari ajung la li-
citaţie ar fi  fost  excvate şi de alţii 
şi ecastie şi-ar fi  câştigat dreptul 'de 
acoperire licitaţia prezentă este ordo-
nată şi îa favorul  acestora îa senzul 
art LX. 1881 § 192. 

Odorheiu la 26 Iunie 1926. 
Dubi», portărel. 

Ii*nnl#nf  v a8Y i r n o k n ö t , — esetleg 
i r i lUKUI, iskolai tanulót, szép irásut 

is — elfogadok,  szerény igényűt. 

Tnt*n miQi*! telj®» berendezés, vii-I uru-yyal l lanyinotorral eladó. 
Értekezhetni: 

KOXt'Z ÁRMIN úrral Helytt. 

No. 695 ex. —926 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul executor judecătoresc 

prin aceasta publică că îa baza deci-
ziuneii Nr.7895 şi No.G. II 4682-1925 
a judecă'oriei de ocol diu Odorheiu 
îa favorul  urmăritorului firma  Ludo-
vic Fronius rep. prin advocatul Dr. 
Kassay F. István pentru îueassarea 
creanţei de 3348 Lei şi accesorii 
se fixează  termen de Ucitaţ a pe 19 Iu-
lie 1926 orele 16 la faţ*  locului în Str. 
Ştefan  cel Mare Nr. 2 ucide se vor vinde 
prin licitaţ uce publică i «iiciară mobile 
casnice î i valoare de 15.250 Lei. In caz 
de nevoie şi sub preţui de estimare. 

Preleoziuaea, care e de îucassat 
face  3348 L. 44 b. capital, dobânzile cu 
6°/0 8,0 >ti>'d diu 16 Apr. 1925 iar 
spesele pâ>ă acum staverite da 1353 L. 
50 batii. 

Iatrucât mobile'e cari ajuns» la 
licitaţ a ar fi  fost  extevate ş d • alţ í 
şi acastia şi-ar fi  câş igat drt-p ui ele 
acoperire licitaţia prezentă uste ordo 
nată şi favorul  acestora în tenzul 
art LX.: 1881, § 192. 

Odorheiu, la 1 Iulie 1926. 
]>ul>b portă ai. 



P I T T R O F I N. 
Az ország bármely risztbe Vállalói! szcmfiyjzállitást  autíVal: ifj.  BarKíczy Albert. 

Trágyáié szállításához alkalmas, 
használt hordók olcsón eladók: 

Szöllösi Samunál, Odorheiu. 
| o f | f > |  Uj vászonfedeles  köny-

• nyű kocsi, egy és két-
fogatú  szereléssel, egy erős vasten-
gelyü teherhordó szekér, egy 10 sze-
mélynek való fedeles  társas-kocsi 
(Omnibus). FERNENGEL, Odorheiu. 

Hirdetmény. 
Luetai (Lövéte) Alsó málom tár-

sulat a tulajdonát képező üzemben 
levő vizimaimát telekkel és teljes fel-
szereléssel 1926 évi augnsztns 1-én 
d. u. 2 órakor a helyszínen megtar-
tandó önkéntes nyilvános szóbeli árve-
résen a legtöbbet ígérőnek örök áron 
eladja. 

Lueta (Lövéte), 1926. július 5 
Alsó malom-társulat-

Eladó 
egy 6 H P. benzin-cséplőgar-
nitura üzemképes állapotban. 
GObölyi Sándorné, Bögöz, 

Uüvarhelymegye. 
Serviciul de Poduri şi Şosele din jud. 

Odorheiu. 
Nr. 431—1926. 

Publicaţiune. 
„Se face  cunoscut celor interesaţi, 

că licitaţia ţinută în zua de 2 Julie 
a. c. la Berviciul Technic Odorheiu, pen-
tru darea în antrepriză a podurilór de 
mai jos, a fost  fără  resultat. 

In acest scop, îo ziua de 17 Iulie 
a. c. ora 11 a. m. se va ţine o nouă 
licitaţie publică îa localul serviciului, 
şi ac urnă: 

1. Construirea podului No. 68, 
depe şos. jud. Cristru Sângeorgiu Pă-
dureni; km. 22—93, cu suma do lei: 
167.000. 

2. Construirea podului No. 45 depe 
şos jud. Şard-Dumitreni km. 18—19; 
cu suna de lei 140.000. 

Concurenţii vor înainta serviciului 
oferte  închise." 

Şeful  serviciului: 
Sipos. 

Ürszékek kihordására 
vonatkozó bejelentések ezután nem 
a városházán, hanem Bodrogi Ká-
rolynál Str. Cloşca (Attila-utca) 

14. szám alatt eszközleudők. 

Faj- és asztali borokat 
kimérve és zárt palackokban, 
verseny-árban árusítom a Str. 
Princ. Elisabeta (Betlilen-u ) 
10 sz. alatti kis raktárban. 

Szöllósl Samu. 

kényelmes lakásy 
négyszoba, előszoba, téli, nyári 
konyha, kamra, veranda, gyümölesös 
és fenyvessel  Strada M. Yiteazul 

(Király-utca) 24. szám alatt. 

Dela Delegaţia Permanentă a cuaunei 
urb. Odorheiu. 

No. : 2900-1926. 
Hirdetmény. 

Közhírré tétetik, hogy az Odor-
heiu r. t. város f.  évi. jul'us hó 21 én 
d. e. 10 órakor a városháza hivatalos 
helyiségében nyilvános árlejtést tart a 
Piaţa Regina Maria 3 szám alatti 
épülete átalakítási és javitási munká-
latainak végrehajtására vonatkozólag. 
Az árlejtés a számviteli törvény 72-83 
pontjainak rendelkezései és a közszálli-
tásokra megállapított feltételek  mel-
lett lesz megtartva. Ajánlattevők a 
pályázatokkal együtt az ajánlati vég-
összeg 6 százalékának megfelelő  biz-
tosítékot is kötelesek letétbe helyezni, 
készpénzben vagy állampapírokban. 

Postán küldött ajánlatok lepecsé-
telendők. Felvilágosítással a városi 
mérnöki hivatal a hivatalos órák alatt 
szolgál. 

Odorheiu, 1926. jul. hó 5 én. 
Tamás 

polgármester h. 

4 középiskolai osz« 
tályt végzett f i ú t 
tanulónak felvesz: 
Jakab Gyula rőfös* 
és rövidáru*keres« 

kedésébe. 

Odorheiu r. t. város taxa hivatalától. 
Nr. 751—1926. 

Hirdetmény./ 
Értesítem a város közönségét, hogy 

a Belügyminiszter Ur 28.892—1926 sz. 
leiratával jóváhagyta a városi tanács 
4550—1925 sz. azon határozatát, mely-
lyel kimondta a maximális törvény alap-
ján, hogy a kereskedők és iparosok 
kötelesek a vasúton, postán, autón, 
vagy bármi módon behozott áruk ér-
téke után minden 100 leu értékre 40 
bani városi taxát fizetni. 

Ennek alapján felhívom  a város 
összes kereskedőit, iparosait, hogy f. 
évi január 1 tői junius hó 30 ig ter-
jedő idő alatt a városba bármi módon 
behozott áruk értébét feltüntető  kimu 
tatást minden  hónapról  külön-külön  e 
hirdetmény közzétételétől számított 8 
nap alatt a városi taxa-hivatalhoz ad-
ják be, mert hanem a behozott áruk 
értéke hivatalból lesz megállapítva. 
Julius hó 1 tői kezdődőleg a havi ki-
mutatás a következő hó 1 én adandó be. 

Odorheiu, 1926 Julius hó 8 án. 
Şef  de birou: 

Lakatos m. p. 

Odorheiu — S z é k e l y u d v a r -
h e l y t t a legszol idabb bevá-
s á r l á s i f o r r á s a „ H a n g y a " 
szövetkezet . Ál landóan ver -
s e n y á r a k . P é n z t t a k a r í t m e g , 

„Hangyában" 
v á s á r o l . A legfőbb minőségű 
á r a i n k r ó l vevőinket m i n -

d e n k o r b i z t o s í t h a t j á k . 

„Hangya" szövetkezet. 

4 szoba, bouyha, kerttel, mellék-
helyiséggel telekkel eladó. Ugyan-

ott Singer férfiszabó  varrógép jó kar-
Y-an plud* ST C ;şIN (Vár u ) 24 HZ. a. 

Ministerul Justiţiei. 
Comisiunea de Naturalizări. 
Conform  art. 23 din legea privi-

toare la dobândirea şi pierderea na-
ţionalităţii româna, se publică urmă-
toarea cerere de naturalizare, spre ş tiin ţa> 
acelora cari ar voi să facă  vreo îa-
lâaipinare, potrivit dispoziţiunilor art. 
23 din zisa lega. 

Domnule Preşedinte, 
Subscrisul Farkas Kálmán, do 

prezent locuitor îa oraşul Odorheiu 
jud. Odorheiu, de unde sunt născut 
şi originar având etatea de 24 ani, 
astăzi snnt considerat ca supus srtăin, 
deoarece în anul 1921 printrun pas 
negâadit şi sedus de aiţii, am renun-
ţat la ce'ăţenia româ'ă şi m'am re-
patriat în Ungaria, dtşi aci în Ro-
mânia am tot restul meu, păriiţi* 
avere etc. 

Plecând la Ungaria am Tăzut 
pasul greşit ce l'am făcut  şi am 
căutat Fă viu inapoi îa casa mea. Am 
venit acată cu pasaport unguresc şi 
astăzi sunt considerat ca supus străin. 

Voind a redobândi toate dreptu-
rile de cetăţean român, conform  art. 
44 şi 45 din legea pentru dobândirea 
naţionalităţii române, înaintea pre-
zenta petiţie prin care solicitez re-
dobândirea naţionalităţii române prin 
naturalizare. 

Anexez aci 1. Certificatul  de naş-
tere, 2. Declaraţiile, (3) de renunţare 
Ia protecţia-supuşenia străină şi optez 
pentru supuşenia şi naţionalitatea 
română, 3. Certificat  comunal deepre 
purtarea mora ă, 4. Certificat  deapar-
tanenţă şi 5. Certificat  de avere. 

In urma acestora, fiind  acesta 
hotă-âre a mea defiaitivă  şi irevoca-
bile-cu onoare vă rog să binevoiţi a 
supune prezenta petiţie onoratei co-
misiuni pentru constatarea naţionali-
tăţii. Rog onorata Comisiune se bine-
voiască a aproba cererea şi scutiu du-
mă de stagiu, că binevoiască a-mi 
acorda naţionalitatea ronâ'ă prin 
naturalizare. 

Primiţi vă rog asigurarea deose-
bitei mele stime şi consideraţiuni. 

Odorheiu, la 17 Septembrie 1924. 
(ss ) Farkas  Kálmán. 

Eladí 
Odorheiu Város alsó 
rí szít» (ró Ka-Város) 
betsősíg. Kőház, 3 

szoba, Konyha, Kamara, pince, fás-
sziti, istálló ís csűr egy ftdíl  alatt 
istálló, szeKirszin ís ettöl 300 li-
pi s távolságra Vu holdas KBlsS 
birtoK, szántó, Kaszáló, gyBntSIcsBs-
stl (az Ssszes termíseKKd együtt is) 
etKSltizKBdís miatt. - Tulajdonos: 

5chwarz Mihály. 

pinden nap f r i s s 
t e a - V a j kapható: 
Dénes G á b o r üzletében. 

2 tonnás F I A T 
teher-autóval legolcsóbb fuvart  vállal: 

Bacsics József  vaskereskedő Odorheiu. 

Naponta 
friss  teavaj, paprikás és füstölt  szalonna, szalámi, ementhali és 
trappjsta^sa jt, mindenféle  zöld főzelék,  konzerva, paradicsom, 
cukorka és csokoládé^különlegességek, málna- és citrom^szörp 

HIRSCH IGNÁC~nál kaphatók. Gyomorbajosok részére karlsbadi kétszersült 
és Graham^kenyér kapható. 


