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Legújabb. 
A minisztérium döntött a megyei tanács ügyében. 

Sebesi János dr. képviselőnktől a megyei tanács ügyére vonatko-
zólag táviratot kapott szerkesztőségünk, a távirat azonban annyira meg-
csonkítva és hibás leírással adatott le Bukarestből, hogy nyilvánosság-
nak szánt tartalmát értelem hiánya miatt nem közölhetjük. Valószínű, 
hogy a tanác3 megalakulását nem hagyták jóvá. Sebesi dr. táviratában 
azt is jelzi, hogy hazaérkezése után e tárgyban nyilatkozni kíván s az 
ügyre mi is visszatérünk. 

A pártegység érdekében. 
Az Omáges Magyar Párt Székely-

udvarhely városi Tagozata f  hó 28 án 
tartott intézőbizottság! ülésében fog-
lalkozott a „Hargita" c. lap 31 ik szá-
mában, „Több száz aláírás" ^al megje-
lent „Ó?ás és kérelem az Udvarhelyi 
Magyar Párt vezetőihez" c. cikkel s 
bizottságot küldött ki nevezett lap 
szerkesztőségéhez azzal az utasitással, 
hogy ott a cikk aláíróinak megneve-
zését kérje. A kivánt felvilágosítást 
nem sikerült megszerezni, pedig az 
intézőbizottság lényegesnek tartja, an-
nak megállapítását, vájjon az Óvás 
aláírói a megyei pártagozat kötelékébe 
tartoznak-e, vagy azon kivül álló sze-
mélyek ? 

Mert előbbi esetben súlyos fegye 
lemsértéBt képezne a párttal szemben 
eljárásuk, a mennyiben a pártélet elemi 
szabályaival ellenkezik az, hogy párt-
tagok az alapszabályok által biztosí-
tott kereteken kivül és pedig hírlapi 
uton intézzenek támadást akár apárt-
vezetŐBég, akár annak egyes tagjai 
ellen, valamely fennforgó,  vagy fenn-
forogni  vélt sérelem orvoslása cél-
jából. 

A pártszervezetnek meg vannak 
a maga fórumai,  igy pld. ez adott eset 
ben a Megyei  Tagosat  végrehajtóbizott-
Bágához vagy éppen közgyűléséhez for-
dulhattak volna az Ó?ás aláírói, hogy 
lent  igyekezzenek érvényt szerezni fel-
fogásuknak  és ez által a párt tevékony-
Bégét az általuk helyesnek itélt irány-
ba tereljék, mert az egyoldalú hírlapi 
megnyilatkozás olyan támadást jelent 
a pártegység ellen, a mellyel szemben 
a fegyelmet  respektáló ellentábor ha-
sonló téren nem is védekezhetik. Mert 
a pártfegyelem  és a pártélet felbomlá-
sát jelentené az, ha az allén véleményű 
párttagok a hírlapok hasábjain ren-
deznének vitákat pártügyekben. 

Az „Óvás" aláírói meg kell ne-
vezzék magukat, mert különben — 
felfogásunk  szerint — a Párttagozat 
illetékes fóruma  ugy kell megítélje a 
kérdéses hírlapi megnyilatkozást, hogy 
az illetéktelen helyről eredt. 

A polgármester váltság körül 
keletkezett viták éB az ügy ujabb fej-
leményei folytán  a városi magyar párt-
tagozat 40 BB intézőbizottsága ujabban 
ÍB foglalkozott  ez üggyel. Ennek ered 
xnényeképpen kimondották, hogy a párt 
ragaszkodik az ez ügyben korábban 
megalkotott és Bucşan miniszterrel is 
közölt határozatához, annak határozott 
kijelentése mellett, hogy az Országos 
Magyar Párt központi bizottságának a 
kormánnyal kötött megállapodásait fenn-
tartatni kivánja. Ennek alapján kíván-
ják a legutóbbi polgármesterválasztás-
nak a megsemmisítését; ez irányban 
ujabb felebbezést  is ednak be. Egyide-
jűleg Hinléder Fels Ákos dr. jelenlegi 
ügyvezető alelnöknek legutóbbi maga-
tartásáért a tagozat a legteljesebb mérvű 
bizalmat nyilvánitotta. 

Vásárokon 
itt is, ott is többen tanúi voltak mos-
tanában egy olyan jelenségnek, amely-
nek ma egy rendszerető országban nem 
volna szabad előfordulnia.  Három-négy 
asztal mellett folyik  a játék: „itt a 
vörös... hol a vörös ? . s a tét ren-
desen nem kevesebb, mint 500, vagy 
1000 leu. Néha, kezdetben, akadnak 
olyanok is, akik nyernek, de a hiszé-
keny tömeg nem veszi észre, hogy a 
nyerők, kik duzzadt tárcájukból elő-
kelő hanyagsággal veszik ki az ezres 
bankót s teszik föl  egy lapra, a sze 
rencse- játék tulajdonosának cinkos tár-
sai.-Ezek nyernek, mert ez a nysrés 
az a biztos csalétek, amelyen rendesen 
az áldozat fennakad.  Természetes, hogy 
ily nyerés láttán vérszemet kap az 
amúgy is sovány erszényü ember s fe-
léje ragyogván a könnyű pénzszerzés 
reménysége, előbb biztos kézzel s azu-
tán remegve szedi elő a pénzt s a vége 
sóhajtás és könnyhullatás 1 

A nemrégen lefolyt  szászkézdi vá-
sáron magunk is több könnyező embert 
láttunk, akik ezreket adtak le, veszí-
tettek el. Mondhatnók azt is, hogy 
nem kár értük, könnyelműek voltak, 
de azért szavunk van e dologhoz. 
Egy szász atyafi  a tolongásban rálé-
pett véletlenül a csendőr-káplár ur 
lábára, 5— 6 méterre a szerencsejáték-
asztaltól. Puskatus lett a vége, amely-
től a szász atyafi  megtántorodva földre 
esett. Arra azonban nem volt gondja 
a káplár urnák, a szakaszvezető urnák, 
vagy az őrmester urnák, vagy valami-
lyenféle  ott jelenlevő hivatalbeli urnák, 
hogy a nyilvánvalón csalásra berende-
zett szerencsejátékot betiltsa. 

Lehet-e ily szerencse-játékot űzni, 
az a kérdés ? Ha még lehet, tétessék 
az azonnal lehetetlenné. Ha pedig nem 
lehet, ha tiltva van, tétessék a csendőr-
Bég szigorú kötelességévé, hogy az ilyen 
egyének minden csalási kísérlete már a 
kezdet kezdetén lehetetlenné tétessék. 
A jól értesültek állitáBa szerint, az em-
iitett vásárra a „bankár" urak két 
autón érkeztek a hozzávetőleges szá-
mítással is 40—60 ezer leüt feltétlenül 
összezeebaltek. Ujabban pedig, azt hall-
juk, vármegyénkben is tettek hasonlóan 
eredményes kisérleteket. 

Tudomásunk szerint, Bomániában 
van törvény, amely a munkakerülők 
elhelyezéséről gondoskodik, ezek az 
urak ott kellene, hogy elmélkedjenek 
arról, hogy ma csak munka és nem 
mások megvágása után lehet élni. 

Kérjük közigazgatásunk vezetőit, 
kiknek közérdekű törekvéseit ismerjük, 
hogy vármegyénk területén erélyes in-
tézkedéssel hassanak oda, hogy ezek-
től a gazoktól a vármegyei vásárok 
megszabaduljanak, mert sok gyermek 
sir máris, miután könnyelmű apjuk az 
édes tejet adó tehén árát az „itt a vö-
rös, — ott a vörös" játékkártya lapjaira 
fölrakta.  (V-í.) 

Vármegyénk 
hires volt arról, hogy ha a hatalom ré-
széről történtek is hébe-korba kilen-
gések, ha volt is panasz, de ez a pa-
nasz csak elhalványuló refrénje  volt a 
többi magyar vármegyék panaszainak. 
A kormányválsággal mindnyájan fel-
lélekzettünk, hogy ezután már az a 
vissza visszasíró refrén  is végleg el-
marad, s végre hét évi bizonytalan 
helyzet után a mi sorsunk is emberi 
sors lesz, s nem leszünk többet kitéve 
egyesek önkényeskedésének. 

Mi a mi kötelességünket hűséggel, 
becsülettel teljesítettük. Mint egy em-
ber állott fel  a magyarság egyeteme, 
hogy hitvallást tegyen az ő politikai 
érettségéről, hogy megmutassa azt, 
hogy áldozathozatalról sem riad vissza, 
a mikor remélni lehet, hogy egy jobb 
kor hajnalpirkadása dereng felénk.  S 
ma a választás után két hónappal mit 
látunk itt e vármegyében? Látunk bi-
zonytalanságot, látunk gyűlöletet, lá-
tunk és érzünk ellenünk való acaar-
kodást, a lelkünk szomorúsággal telik 
meg. 

A mi emlékezetünk nem rövid éB 
nem mulandó. Ezelőtt két hónappal 
biztos és határozott ígéretet kaptunk, 
hogy a kelevény gyökerestől leoperál-
tatik a város testéről, hogy itt a köz-
életnek tisztának és minden gyanútól 
mentesnek kell lenni. Ide a valódi bé-
kének kell beköltöznie, amely teremt 
és alkot nagy dolgokat. Termett, al-
kotott égy nagy nagy elégedetlenséget, 
meghozta újra az emberek lelkébe a 
gyanút, hogy minden szó, minden ígé-
ret elröppen, de az érzés, hogy mi itt 
nem számittatunk e haza egyenlft 
rangú polgárainak, újra közös érzésünk 
lett. 

Mi nem vagyunk fenegyerekek, 
sőt még jogainkat sem követelve, ha-
nem szépen, szerényen kérve akarunk 
beilleszkedni az állami életbe. S ami-
kor ezt tesszük, amikor félretéve  min-
den egyebet azon fáradunk,  hogy 
anyavárosunk végre okos és bölcs és 
igazságos vezetés mellett előre halad-
jon, a gyanusitások és megfélemlítések 
fegyverének  egész árzenáljával jönnek 
ellenünk éppen azok, akiknek velünk 
együtt kárdinális érdeke, hogy e város 
polgárai valóban ÍB érezzék egy jobb 
kor hsjnalhasadását. 

A mult héten a város polgársága 
tetemrehivást kapott, s e kihívást, ugy 
tudjuk, nem fogadta  el. Talán ellenünk 
magyarázzák a távolmaradást, de szent 
a meggyőződésünk, hogy a távolmara-
dás beszédes bizonyítéka annak, hogy 
e város polgársága az ő jövő polgár-
mesterét nem annak személyében lát-
ja, aki az ő akarata, Bfc  6 beleegye-
zése nélkül választatott meg, a pol-
gárság szeme messzebb néz, a mai 
zűrzavaros helyzet ködképein keresztül 
keresi ázt az egyént, a kinek polgár-
mestersége alatt eljön a feltámadás, 
az alkotó és teremtő munka, mert ha 
volt valaha és valahol szükség arra, 
hogy egy város elmeszesedett vérke-
ringésébe élet vitessék, itt nálunk va-
lóban és annyira van, hogy ha e vér-
keringés nem indíttatik meg, a teljes 
erkölcsi és anyagi csőd feltétlenül  be 
fog  következni. 

Városunk polgársága roskad a reá-
rakott terhek súlya alatt, utcáink, jár-
dáink ázsiai állspotuak, ivóvizünk egy-
általán nincs, közegészségügyi intéz-
ményeknek teljes hijjával vagyunk, 
villanyvilágításunk, ha ma nem, holnap, 
holnapután beadja a kulcsot, középü-
leteink alkalmatlanok, iskoláink szű-
kek és célszerűtlenek, s minthaMucsa 
volnánk, még egy becsületes szabad 
fürdőnk  sincs. 

Minket, amikor ellenkeztünk a je-
lenlegi polgármesterválasztásnál, de 
bogy is vezetett a „csak azért is"! 
minket az eddig látottak vittek bele 
a tiltakozásba, s ez a tiltakozás nem 
muló jelenség, mi tiltakozni fogunk 
teljes erőnkből, hogy akaratunk elle-
nére polgármesterünk legyen az, aki-
ben nem látjuk azt az egyént, aki a 
város kátyúba szoruló szekerét ki fogja 
szabadítani. S ha nem hisznek nekünk, 
ha ugy vélik, hogy az egész tiltako-
zás csak néhány „magyar-párti ur" 
tiltakozása, majd mi hívunk egybe 
népgyűlést, ahol a város polgárságában 
lesz annyi bátorság, hogy a maga vé-
tóját odi fogja  kiáltani a hatalomnak! 

Városi polgár. 

Általános a panasz 
városunkban, hogy az egyik kerület 
kéményseprő mestere nem sepri ren-
desen a kéményeket, sőt a mester 
még nem is őrzi ellen alkalmazottjai 
munkáját, a kik közül az egyik egy 
12—13 éves inasgyerek, a kitől teljes 
munka nem is várható. Azt is pana-
szolják, hogy az alkalmazottak nem a 
rendes seprési dijat követelik, hanem 
olyan összegeket, a milyen éppen 
eszükbe jut. Kifogás  tárgyává teszik 
még azt is, hogy seprésre oly időkben 
jelentkeznek, amikor a tüzet megsza-
kítani sürgős főzés,  vagy más ok miatt 
nem lehet, s a helyett, hogy más al-
kalommal keresnék föl  az illetőt, a 
gazía a címzetes kéményseprő a la-
kókat a rendőrséghez jelenti föl,  a hol, 
a mint legutóbb is történt, a legsür-
gősebb munkaidőben hosszabb időt 
kell eltölteni, mig a kihallgatás sora 
rájuk kerül. 

Tájékozásul közöljük, hogy a ké-
ményseprési díj fö!dszinte8  házaknál 
7, emeleteseknél 9 leu, a tüzvizsgálati 
dij kémény nélküli házaknál 4 leu. Az 
esetben, ha ezen összegnél több köve-
teltetnék, az illetők megtorlás céljából 
forduljanak  a városi tanácshoz. Külön-
ben az illető kéményseprőt a városi 
tanács figyelmébe  ajánljuk, mert azért 
ő mester, hogy legalább az ellenőrzést 
gyakorolja s nem azért, hogy alkalma-
zottjai selejtes munkateljesítményéért 
a jövedelmet zsebre rakja. Az esetben, 
ha neki derogál a kéményseprés, 
mondjon le, vagy pedig, ha ezt nem 
tenné, a tanácsnak jogában áll, mint 
kötelességét nemteljesitőt lemondatni. 

(Városi.) 

Hinléder Fels Ákos dr. fel-
kérte lapunkat annak közlésére, hogy 
a primárválságnak az ő személyét il-
letőleg hirlapi térre terelt ágában to-
vábbi nyilatkozatot nem kiván tenni, 
mert ismeretes nyilt levelének tartal-
mán semmi helyreigazítani valót nem 
talál. A nem általa kezdeményezett 
személyi harcot a városi magyar párt-
tsgozat 40 es intézőbizottsága által 
hozott és lapunk más helyén ismerte -
fett  határozattal a maga részéről be-
fejezettnek  tekinti. 

A Brassói Lapok kizárólagos 
(egyed) árusítását városunkban lapunk 
kiadóhivatala: a Könyvnyomda R. T. 
vette át, miről a lap olvasóit - ezennel 
értesítjük. Kiadóhivatalunk hirdetése-
ket tarifa  szerint elfogad,  az előfizeté-
sek hozzá fizetendők  be. Vasárnap a 
lep egyelőre az irodában (bejárat a 
kapu alatt) vehető át, illetve vásárol-
ható meg. 

As őszi kiállítás nagy bizottsága 
csütörtökön, 5 ikén este a resdes he-
lyen gyűlést tart, melyre a vezetőség 
a bizottság tagjainak feltétlen  megje-
lenését kéri. 

Feletös szerkesztő 

TOMPA  UÁ3ZUÓ 



A helybeli ref.  kollégium 
igazgatósága, Csefó  Sándor . igazgató 
aláírásával, a közeiedö iskolai évre te-
kintettel, lelkes hanga felhívást  bo-
csátott ki a szülőkhöz címezve. A fel-
hívás szerint, a két hónapi vakáció 
erőgyűjtés ideje tanulónak, szülőnek, 
tanárnak egyformán.  A szülők és is-
kolák vezetőségei egymást kiegészitő 
munkát végeznek, mert mig egyfelől 
nem lehetséges iskolai működés a ta-
nulók és szülők anyagi és erkölcsi 
támogatása nélkül, másrészt nem lehet-
séges alapos, a kor szellemének és 
követelményeinek megfelelő  nevelés 
Bem iskola nélkül. 

A székelyudvarhelyi ref.  kollégium, 
mint középiskola 1670 óta világító 
oszlopa a Székelyföldnek  ; a világ min-
den táján feltalálható  tudósok, nagy 
vezető egyéniségek szorgalmas, köte-
lességtudó lateiner-osztály, derék pol-
gári és gazda osztály bizonyságai an-
nak, hogy ezek között a falak  között a 
századokra visszanéző falak  között ala-
pos, komoly nevelői munka folyt.  Az 
ujabb idők azonban az egykor 5—600 
tanulót számláló, főiskolai  rangon levő, 
ősrégi kollégiumot is elnéptelenítették. 
Ez az elnéptelenedés ijesztő árnyakat 
láttat a jövőben. Hová lesz a magyar 
kultura, ha annak védbástyái meg-
szűnnek, ha a magyarság szellemi 
vezérek és irányitók nélkül marad ? 

Ezért a felhívás  lelkes és meg-
győző szavakkal a szülőkhöz forda!. 
Ha valamikor kincs volt a nevelés, a 
tudomány, ugy különösen kincs az a 
mostani időkben. Szeretettel kéri te 
hát az igazgatóság a szülőket, küldjék 
gyermekeiket a kollégiumba. Ha nincs 
elég anyagi erejük, az intézet segít-
ségükre leBZ, dijelengedésekkel, jutal-
makkal, ösztöndijakkal halmoz el min-
den jó igyekezetü érdemes tanulót. Az 
elmúlt 1925—26. isk. évben közvetett 
vagy közvetlen segély címén 227.000 
L. összeggel támogatta a tanulóit. A 
tan- és iskolafenntartói  dijakat az 
egyházi főhatóság  a jövőre is egyfor-
mán fogja  megszabni valamennyi gim-
náziumára nézve. Eonviktusi díjnak évi 
6500 L, internátusinak 1500 L. van 
előirányozva a jövő iskolai évre, de 
előbbi dijból mintegy 21 százalék, 
utóbbiból 16 százalék elengedést he-
lyez kilátásba a felhívás  szegény, jó 
igyekezetü tanulók segélyezésére. Lesz 
5 teljesen ingyenes, 15 féldijas  és 40 
háromnegyed díjas konviktusi hely s 
ugyanilyen arányban lesz az interná-
tust dijak elengedése is. A kedvezmé-
nyek elnyeréseéri, továbbá az interná-
tus-konviktusba való felvételért  augusz-
tus hó 20-ig kell folyamodni  a kollé-
gium igazgatóságához. Régi tanulók-
nál egyszerű kérés, vagy a kéréshez 
csatolt szegénységi bizonyítvány be-
nyújtása elegendő, uj tanulók azonban 
csatolják kérésükhöz keresztlevelüket, 
isko'ai bizonyítványukat, ujraoltási és 
szegénységi bizonyítványukat ÍB ; az 
V. o.-ba fellépőknél  iskolai bizonyít-
vány helyett felvételi  vizsg. biz. szük-
séges. Tudakozódóknak bármilyen kér-
désben szíves felvilágosítással  Bzolgál 
az igazgatóság. 

A reformátusok  harangja. 
A helyi református  egyházközség 

kebelében alakult harangbeszerzési bi-
zottság a legnsgyobb örömmel hozza 
az összes hivek tudomására, hogy az 
olaszországi Ditta G. B. de Poli cég-
től megrendelt nagyharang teljesen el-
készült és folyó  julius hó 19-én az 
udinei állomáson vasútra is adatott. 

A kész harang súlya 900 kilo-
gramm, hangja É. és a legművészibb 
kivitelű, a legszebb hangú műremek, 
a milyet csak a mai modern fejlett 
ötvösművészet előállitani képes. Ára 
kilogrammonként 15 olasz lira, a mi-
hez még a vámök és szállítási költsé-
gek is járulnak, tehát cirka 15.000 lí-
rába kerül az uj harang. 

Miután a feladás  a gyár értesí-
tése szerint 19-én megtörtént, mire e 
sorok megjelennek, minden valószínű-
ség szerint már városunkban is lesz a 
harang. Miután a vételár az átvétel 
után nyomban fizetendő,  a bizottság 
ez uton hívja fel  a hátralékos egyházi 
adózókat, hogy tartozásukat haladékta-
lanul befizetni  szíveskedjenek a gyüj-
téssél megbízott bizottsági tagokhoz. 

A bizottság az utókor Bz&mára 

elteendő névsorban kivánja megörö-
kíteni azon hivek neveit, kik adomá-
nyaikkal az uj harang beszerzését le 
hetővé tették, 8 miután a névsor ösz-
szoállitása kezdetét vette, a hátralé-
kok befizetése  annyival inkább szük-
séges, nehogy a késedelmes fizetők  ne-
ve a névsorból kimaradjon. 

A felszentelési  ünnepély pro-
grammját a bizottság a napokban fogja 
összeállítani és hírlapi uton fogja  a 
közönség tudomására hozni. 

SPORT. 
Hargita-V. S. C. 1:1 (1:0). 

A Hargita mult vasárnap a V. S. 
C. hívására Vulkánban játszott több 
ezer főnyi  közönség jelenlétében. A 
Hargita sikerrel állta meg helyét, fel-
tétlenül jobb volt nagyhírű ellenfelé-
nél, de a pártos birő 2 szabályos gólt 
nem itélt meg s igy megakadályozta a 
győzelem elérésében. 

A Hargita teljesítménye igy is első-
rendű, különösen, ha figyelembe  vesz-
Bzük, hogy a csapat a majdnem 24 órás 
utat III. osztályon tette meg. Egyéb-
ként az ut nagyon kellemes veit, mert 
footballÍ8táink  Erdély egyik legszebb 
vidékében gyönyörködhettek. 

A petrozsényi Camp, amely a vul-
kániaknál is erősebb játékerőt képvi-
sel, igen előnyős föltételek  mellett más-
napra meghivta a Hargitát egy barát-
ságos meccsre, azonban a meghívásnak 
nem lehetett eleget tenni, mivel a já 
tékosok egy része nem volt abban a 
helyzetben, hogy szabadságát még egy 
nappal megtoldja. 

A medgyesi Amatörök nem tudván 
belenyugodni 2 hét előtti súlyos vere-
ségükbe, revánsra hívták a Hargitát 
Med gyesre. A revánsmeccs most va-
sárnap délután lesz, remélhetőleg, a 
Hargita meg fogja  ismételni múltkori 
győzelmét. A csapat igy fog  felállni: 

Stiller 
Binder II. Kiss Laci 

Vári Solymossy Kiss A. 
C sászár, Ferenci, Göilner, Papp, Binder I. 

Már most figyelmébe  ajánljuk a 
sportszerető közönségnek a jövő vasár-
napi szenzációsnak ígérkező Brassóvia— 
Hargita-mérkőzést. 

Az augusztus 8-iki sportünnepély. 
A sportünnepély sikere érdekében, 

melyet a; Hargita Testedző Egylet a 
Kereskedő Társulat közreműködésével 
jövő vasárnap rendez, minden előké-
szület megtörtént. 

A rendezőség a műsort már össze-
állította, B ugy hisszük, a legkénye-
sebb igényeket is kielégíti, melyből 
csak az élősakkjátékot és a Brassóvia— 
Hargita footballmeccBet  emeljük ki. 

A tenniszversenyben, amely d. e. 
11 órakor kezdődik, résztvesznek a 
Brassóvia női és férfitenniszezői  is. Az 
atlétikai versenybe a Brassóján kivül 
beneveztek a keresztúri és segesvári 
atléták is. A tulajdonképpeni Bportün-
népség d. ú. 2 órakor kezdődik s 
programmja a következő: 1. 100 m. 
síkfutás.  2. Sulydobás. 3. Gerelydobás. 
4. Távolugrás. 5. Magasugrás. 6. Bé-
kaugráB. 7. Gátfutás.  8. 200 m. sik-
futás.  9. fiudugrás.  10. Fo'otballstafé-
tafutás.  11. Kötélhúzás. 12 Birkózás. 
13. Zsákfutás.  14. Kereskedő főnökök 
és alkalm. futballmeccse.  15. 11-eB 
akadémia. 16. Élő  sakkjáték.  17. Bras-
sóvia—Hargita-  footballmecs.  Ezeken ki-
vül lesz rádió, konfetti,  szerpentin, 
szépségverseny, világpoBta, tombola 
stb. Jó zenéről, italról, hideg és me-
leg ételekről, valamint cukrászdáról 
gondoskodva van. 

Este 9 órától kezve tánc regge-
lig. A tenniszverseny, továbbá az at-
létikai verseny győztesei jutalmat kap-
nak. A kötélhúzásban győztes csapat 
egy hordó sört kap. 

A vármegyei prefectus  fo-
gadási ór&i. Felkértek annak köz-
lésére, hogy Spataru vármegyei pre-
fectus  ur magánfeleket  hetenkint há-
romszor fogad  és pedig kedden d. e. 
9—12, csütörtökön és szombaton d. e. 
10—12 óráig. Fogadási idejének ilyen 
megszabására a másnemű hivatali 
munkák rendszeres végezhetése céljá-
ból volt szükség. 

H I R E K. 
Julius 81. 

Hibáink-hiányaink. 
Az ónálló vámterületet évtize-

deken át sírtuk. A világháború for-
gatagja minket belesodort. Csodálatos, 
most van önálló vámterületünk és 
boldogulni, még sem tudunk I Vájjon 
ennek mik az okai ? Erre szeretnénk 
feleletet  kapni azoktól, kik az önálló 
vámterülettől minden jókat vártak .. -
Első sorban Szenterzsébeti Szakáts Pé-
ter ny. székelyföldi  kamarai főtitkár, 
jelenleg Udvarhelyvármegye szenátorá-
nak, valamint az egyes szakmák gya-
korlati embereinek véleményeit óhaj-
tanok a „Székely Közélet" hasábjain 
olvasni. Hátha e felébredés,  az irány-
adó körök figyelmét  közös bajaink felé 
terelné és igy az ország s annak pol-
gárai hasznát vennék I . . . 

A városi sertéstenyésztés nagy 
hátránya, hogy muci a városnak kan-
sertése. A gazdálkodó polgároknak — 
szégyenszemre — falura  kell hajtsák 
anyasertéseiket. A gazdatanácsos és a 
városgazda, sőt a közbirtokosság elnök-
sége is észre kellene, hogy vegye az ilyes-
miket. Hiszen mainapság a sertésnek 
magas ára van s ez állatfaj  minél tö-
megesebb szaporítása olaőrendő köz-
érdek. 

Sok a pénze — ugy látszik — 
az államnak. A nemzetgazdasági elő-
nyök, alkalmak állami kihasználására 
eddig még nem gondoltak. Ha pl. csak 
az üres dohánydobozokat, gyufaskatu-
lyákat bármily csekélységgel visszavál-
tanák s a dohány- és gyufagyárakba 
vasúti önköltségi árban (városonként 
összegyűjtve) beszállítanák: évenként 
több százezer leüt lehetne megtakaré 
koskodni. A régi dobozok, uj vignet-
tákkal ellátva, ismét ujak lennének. 
Nyugaton igy tesznek. Miért ne tehet-
nők mi is ugyanazt 1 ? . . . —h. 

Állatorvosi kinevezés. Lootz 
Frigyes dr. városi állatorvost a föld 
íniveléáügyi minisztérium a fogaras 
megyei Alsóárpásra állami állatorvossá 
nevezte ki, egyben megbízta ót a pa-
rajdi és erdőszentgyörgyi járás (Circum 
scripţia V.) állategészségügyi szolgála-
tának ellátásával, székhelyének egyelőre 
városunkban való meghagyásával. A 
kiválóan ambiciózus és munkás, fiatal 
állatorvos kinevezésével és jelentős po 
zicióba helyezésével a kormány az igazi 
érdem és bivatottság megbecsülését ta-
núsította, amit jólesőn vettünk tudo-
másul magunk is, akik csak nemrégi-
ben méltattuk Lootz dr. tudományos 
ambicióit és elméleti tanulmányaiban 
való előrehaladását. 

Hásasság. Hollinek Róbert hölgy-
fodrász  házasságot kötött Márton Man-
cikával. (Minden külön értesítés helyett.) 

Mindennapi kenyerünk — 
noha az idei kedvező időjárás folytán, 
panaszunk nem lehet a gabonatermésre 
— hasoulit a háborús időszak Mbarna 
éa keserű  voltára. Vájjon miért 1? Jó 
lenne az okát megtudni.... 

Halálosáé. Id.  Szőke  Dénes 
csizmadiamester julius hó 28-ikán, 76 
éves korában, városunkban elhalt. Nagy-
kiterjedésű rokonság gyászolja. 

Hegyi  Mózes  tekintélyes kisgazda 
városunkban, 67 éves korában elhunyt. 
A szombatfalvi  gazdakörnek 14 éven 
át ügybuzgó pénztárnoka s több más 
egyesületnek tevékeny vezetőtagja volt. 
Kiterjedt rokonság gyászolja, nagy rész-
vét mellett temették. 

özv. Hermann  Kárólyné  Fórika 
Anna julius 24 ikén, Homoródszent-
mártonban, 77 éves korában elhalt. 
Nagyszámú rokonság gyászolja. 

Kálnoky  Istvánná  Kovács Róza, 
74 éves korában városunkban elhalt. 
Tekintélyes család gyászolja, nagy rész-
vét mellett temették. 

Igen praktikus módját eszelte 
ki egyik polgártárs az aszfalt  öntözésé-
nek. Újból fedett  és javított házának 
vízlevezető csatornáját az aszfaltjárda 
jó nagy részére kinyújtotta. Igy aztán 
az nemcsak az aszfaltot,  hanem a járó-
kelőket is kellemesen nyakon önti. 
Sőt — mit mondjunk? — jó lesz az 
zuhanynak is . . . fürdőben  szűkölködő 

] népünknek a Ferdinánd király utcá-
| ban 1.. . Vagy nem 1 ? 

A Szabó Gábor subprefectusi 
állásába visszahelyezését kimondó táblai 
végzésről írott multheti cikkünket helyi 
laptársunk — megszokott módszerével 
— ismét félreérteni  és félreértetni  tö-
rekszik. Nehogy ez a félremagyarázás 
csak egy-két emberre is meggyőzőleg 
hasson, ismételten kijelentjük, hogy mi 
ezt az ügyet, mint a múltkor is hang-
súlyoztuk, nem személyes szempontok 
szerint ítéltük meg, mert az ilyen meg-
ítélés, Pzerintünk, nem is lenne helyén 
való. Mi a tábla döntését megnyugvás-
sal fogadtuk,  azért, mert kívánatosnak 
tartjuk, hogy akár van valami kifogá-
solhatója valakinek, akár nincs, annak 
a közönséggel, a közérdekkel való vo-
natkozásait a jog és törvények alapján 
ítéljék meg, minthogy csak a törvényes 
forumok  előtt lefolytatott  és befejezett  el-
járás lehet általánosságban'megnyugtató 
Ez a felfogásunk,  azt hisszük, vitathatat-
lan és korrekt, még abban az e»etben 
is, ha netalán személyes szimpátiáink 
másirányu állásfoglalásra  hangolnának. 

Uj helyettes tanár. A helybeli 
református  kollégium a jövő iskolai 
évre uj helyettes tanárt kapott: Fe-
kete Margit úrhölgy személyében. Az 
uj tanárnő, a ki a francia—német  tár-
gyak tanítására van képesítve, Fekete 
Sándor helybeli orvosnak a leánya, 
kitűnő képzettségű s igy itteni mű-
ködése elé a legjobb reményekkel nézünk. 

A bakkalaureatuai és felvételi 
tanfolyamokra  a jelentkezések meglehe-
tős gyéren folynak.  A református  kol-
légium vezetősége a tanulók súlyos 
helyzetén akart Begiteni, a mikor al-
kalmat óhajtott nyújtani az őszi vizs-
gálatokra való alapos előkészülethez. 
A tanfolyam  rendezése meglehetős 
nagy anyagi befektetéseket  kívánván, 
felső  fokon  legalább 15, alsó fokon 
legalább 8 jelentkezőre feltétlenül  szük-
ség van, másképpen a tanfolyamok 
nem lesznek megtarthatók. Mivel még 
eddig nincs elég jelentkező, s a tan-
folyam  kezdeti dátuma már elérkezett, 
még egy hetet várunk, de ba a kő-
vetkező héten sem lesz elegendő je-
lentkező, a tanfolyamokat  egyáltalán 
nem rendezzük meg. A tanfolyam  ide-
jének megröviditése, természetesen, a 
hirdetett dijakat arányosan csökken-
teni fogja.  A ref.  koll. igazgatósága. 

A vécsi irói találkozásról irott 
mult heti cikkünkből, a csoportban 
résztvevők közül, tévedés folytán,  ki-
maradt Olosz Lajos neve, aki az er-
délyi irodalomnak, határainkon tul ÍB 
nagyrabecsült, igen értékes költő-
egyénisége. 

A helybeli volt magyar pol-
gári leányiskola növendékei 10 
éves találkozója alkalmával előfordult 
kínos incidens folytán,  a Magyar Párt 
vármegyei tagozata, tudvalevőleg, fel-
terjesztéssel fordult  parlamenti képvi-
selőink csoportjához, hogy eszközöljön 
ki a magyarságot sértegető százados-
sal szemben megfelelő  megtorló intéz-
kedést, illetve a magyarság részére 
elégtételt. A beadvány sorsáról ujab 
ban az az értesülésünk, hogy az gróf 
Bethlen György országos pártelnök 
kezébe eljuttattatván, gróf  Bethlen a ké-
rést Bucşan miniszternek adta át, aki 
az ügy igazságos elintézésére nézve 
megnyugtató kijelentést tett. 

A Székely Dalegylet seges-
vári Petőfi  Hangversenye ma, 
szombaton, f.  bó 31 én este lesz a se-
gesvári városi színházteremben. Dalo-
saink a Bzombat délutáni vonattal utaz-
tak el, vasárnap délelőtt a róm. kath. 
és református  templomban fognak 
énekelni, délután pedig a Segesvári 
Magyar Polgári Körrel együtt a fehér-
egyházi emlékoszlopnál fognak  emlék-
ünnepélyt rendezni. Dalosaink előre 
látható biztos sikeréről jövő számunk-
ban részletesen be fogunk  számolni. 

Furfangos  tolvaj. Pál Pongrác 
oroszhegyi cipész feleségével  és 2 ina-
sával bejött a városba és itt Bozgan 
fogházfelügyelő  nyitva talált lakásából 
elemelt egy téli kabátot, egy bőrka-
bátot és egy kalapot. Mialatt ő ezt a 
müveletet végrehajtotta az asszony 
és a két inas őrködött, nehogy valaki 
a „mestert" munkájában megzavarja. 
A rendőrség intézkedésére az oroszhe-
gyi csendőrség letartóztatta és előál-
lította. Pál Pongrác maga beismerte, 
hogy hasonló ötlettel már másokat ia 
kárositott meg igy. A rendőrség fel-
hívja azokat, akik mostanában tolvaj-
lás miatt károsultak, hogy lehetőleg 
sürgősen jelentkezzenek, hogy a vizs-
gálat ezekre az esetekre is ki legyen 
terjeszthető. 



A helybeli portafőnököt,  Giur-
ca Dumitrut, a mint már korábban 
ÍB megemlítettük, felsőbb  heljeniemé 
telten el akarták távolítani a posta 
éléről. A régebbi erre vonatkozó kon-
krét intézkedés ugy szólott, bogy a 
postafőnökséggel  a brassói inspectora-
tus Lazar Jooeecu dévai főnOköt  bizta 
meg, Giurca pedig a helybeli személy-
zet létszámában lett volna kénytelen 
Bzolgálatot teljesíteni. Ezt az intézke-
dést a postafőnöknek  akkor sikerfllt 
visszavonatni, s azt meg is felebbezte, 
egyben illetékes helyen kérdést tett, 
mi az oka az ellene — minden ma-
gyarázat, minden aindokolá8 nélkül — 
kiadott intézkedésnek ? Erre azonban 
választ, kétszeri megismétlés dacára 
sem kapott, ellenben legutóbb megis-
mételték a korábbi intézkedést, illetve 
felhívást,  hogy JoneBcunak a hivatal 
vezetését adja át. Giurca igazában 
bizva az átadást ismét megtagadta és 
ujabb felterjesztést  tett, mire a napok-
ban közölték vele, bogy állásából fel-
függesztették,  8 ügyét a bukaresti fe 
gye Imi bírósághoz utalták át. Egyúttal 
kiküldötték Lazarescu ker. biztost, 
hogy az átvételt vigye keresztül. Giur-
cával megint egy olyan eset történt, 
amikor szabályszerű eljárás és rendes 
forumok  kikerülésével bántak el köz-
hivatalnokkal, ami a jogrend szem-
pontjából — akár van hibája az ille-
tőnek, akár nincs — nem helyeselhető. 
Giurca orvoslásért a marosvábárhelyi 
táblához folyamodott. 

Köszönetnyilvánítás. Feledhe 
tetlen férjem,  illetve édesapánk, Hegyi 
Mózes elhalálozása alkalmával jó em-
bereink részvétnyilvánitása szerzett 
mély gyászunkban enyhülést. Ezért 
hálás köszönetünket fejezzük  ki mind 
a vidéki és helybelieknek, a kik a 
temetésen résztvettek, különösen pedig 
a szombatfalvi  gazdakörnek és földmives 
zászlótársulatnak a szép koszorúért 
és id. Dénes József  földésznek  könnye-
ket fakasztó  beszédéért, özv. Hegyi 
Mózesné és gyermekei. 

Devizának és valutának az 
országból való kiviteléhez a pénzügy-
minisztérium autoriz&ciójárá is szükség 
van. Ehez aként lehet jutni, hogy a 
fenti  célból előterjesztendő kérés va-
lamelyik ellenérző hivatal (Oficiu  de 
Control) Olyan tartalmú véleményével 
kell ellátva legyen, hogy az országból 
kivinni szándékolt effektív  deviza vagy 
valuta szabályszerűen van beszerezve, 
valamelyik ilyen célra jogosítvánnyal 
rendelkező banktól. Tekintettel arra, 
hogy egyesek csupán az Oficiu  de 

-Control engedélyével kísérlik meg de-
vizáknak és valutáknak az országból 
való kivitelét, a marosvásárhelyi keres-
kedelmi és iparkamara a helyi Oficiu 
4e Control figyelmeztetése  alapján fel-
hívja az érdekelteket, hogy a kivánt 
formaságokat  annál is inkább tartsák 
be, mert ellenkező esetben kiteszik 
magukat annak, hogy az egyes vám-
hivataloknál pénzeiket elkobozzák. 

Keresztúri Véndiákok Al-
buma cimen érdekes tartalmú kis 
emlékkönyv jelent meg a május 
29—30 iki, szépen sikerült találkozó 
«m lékére. A könyv, a találkozó törté-
netén kivül, adatokat közöl az unitá-
rius főgimnázium  régi és uj épületé-
nek történetéről ÍB. Ezután közli a ta-
lálkozó alkalmával elhangzott külön-
böző beszédeket, üdvözléseket, imákat, 
melyeknek élőszóban való előadásával 
annak idején Űrmössy Gyula ifjú  diák, 
Boros György dr., Deák Miklós, Lő-
rinczy Dán es, Ferenczy Géza dr., Gál-
falvi  Samu váltottak ki nagy hatást, 
BŐt sokszor forró  könnyekben in felol-
dódó meghatódást a nagyszámú jelen-
levőkből. Több nevezetes üdvözlő le-
vél után a véndiák estély programmjá-
nak irodalmi anyagát kapjuk, melyből 
az ismert nevű Bencze Domokos szép 
formájú,  nemes lendületű prologusa, 
Boros György dr. mély gondolatokban 
gazdag megnyitója, a jeles iró Gyal-
lay Domokos kedves elbeszélése, Vári 
Domokos érzésektől áthatott alkalmi 
rigmusai, Péterffy  Gyula jóizü, hol de-
rűs, hol borús hangulatu diákélményei 
mind megemlítést érdemelnek. A ki-
advány főcélja  — a mint a végén levő 
felhívásból  megtudjuk —, hogy maga 
-ÍB elősegítse annak az egymillió leus 
alapítványnak a létesítését, amit az 
intézet javára már a diáktalálkozón el-
határoztak. E célból az 1000 leuB fix 
ősszegben meghatározott, illetve fela-
jánlott tagalapitványokon kivül a leg-
kisebb adományt ÍB szívesen fogadja  a 
bizottság, a e tekintetben kéri a jó-

akaratú tanügybarátok és testületek 
áldozatos hozzájárulását. Az albumot 
— mely lapunk nyomdájában készült — 
Péter Lajos tanár állította össze nagy 
gonddal és avatottsággal; kapható 40 
leuért a cristur—székelykereszturi uni 
tárius főgimnázium  igazgatóságánál. 

A cséplőgéptulajdonosok egye 
sülete a Transilvania R. T.-tól 100.000 
kilógramm nehéz benzint vásárolt, kiló 
ját az udvarhelyi raktárban 9, a ke-
resztúriban átvéve 8-75 leuért. Ezen 
kedvezményes áru benzint caak a ta-
gok kaphatják, az általuk a vezetőség 
hez bejelentett mennyiségben. A rész-
letes értesítés a tagoknak szétkül-
detett. 

Köszönetnyilvánítás. Férjem 
és Tercsike leányom elhalálozása al-
kalmával ismerőseimnek és jóbarátaim 
nak, a pénzügyi tisztviselőknek és tiszt 
viselőnóknek, akik a temetésen meg 
jelentek, irántam részvétüket tanúsí-
tották, ezúton mondok hálás köszöne-
tet. Külön köszönet illesse Ernst Győr-
gyöt, aki nemes lélekkel 1950 leüt 
gyűjtött össze temetési költBégre, to-
vábbá Molnár Albert p. ü. tisztviselő 
urat, szép beszédeért. özv. Seidel 
Jánosné. 

Rendőrségi hirek. Birtalis Do-
mokos fiakkeres  kocsijával, amelyen 
Binder Julius és Lukács Diniéi ültek, 
egyik mult napon a Bétatérre hajta-
tott és ott a gruppokon keresztül gá 
zolva, a virágokban — becslés szerint 
— mintegy 3000 leunyi kárt okozott. A 
rendőrség az ügyet megfelelő  eljárás 
céljából átette az illetékes járásbíró-
ságnak. — A rendőrség Fernengel 
Gyulát 100 leura büntette, mivel ku-
tyáját az általános ebzárlat dacára, 
szabadon engedte. — Bodrogi Károly 
vállalKozót 200 leura büntették, mivel 
alkalmazottjai egy klozett-takaritáB 
alkalmával a hordók tartalmát nem a 
kijelölt helyre, hanem a vasúti hídnál 
a Küküllőbe ürítették. 

KÖZGAZDASÁG. 

X Eladó ház, félemeletes,  a Str 
Reg. Carol (Orbán Balázs utca) 29 sz. 
ajatt, a felsőrészen  4 szoba, konyha, 
kamara, az alsó részen 3 szoba, 1 kony-
ha, 2 pince, hozzá egy Bzép kis kert, 
gyümölcsfákkal.  Értekezni lehet id. 
Barabás Károllyal és nejével közvet-
lenül a ház mellett, 27 sz. alatt. 

Országos bor- és mezőgaz-
dasági kiállítás Budapesten. A 
katholikus egyház nagy ünnepe, a 
Szent István ünnep, amelyet évszáza 
dok óta nagy vallásos körmenettel tar 
tottak meg Budapesten, az idén, au 
gusztus 18—25 közt Szent István hétté 
bővül. Ez a hét az egyházi ünnepen 
kivül egész sereg látványosságot és 
gazdasági eseményt fog  felölelni.  Az 
egyházi ünnepekkel karöltve, melyek a 
szokottaknál szintén nagyobb ará-
nyúak lesznek, augusztus 18 án fog 
Budapesten megnyilni az országos bor-
kiállítás, amelyre kamaráik utján meg 
hívást kaptak az osztrák, lengyel és 
német borkereskedők. E kiállítással 
karöltve többtermelési bemutató is meg-
nyílik, egy nagyszabású nemesitett ve-
tőmag- és műtrágya kiállítás, amely 
be fogja  mutatni pl. az u. n. rozsdaálló 
búzákkal elért eredményt, aminek az 
idei nedves időjárásban nagy az aktu-
alitása. E kiállítások iránt nemcsak a 
magyarországi, hanem a külföldi  gáz-
dák részéről is igen nagy érdeklődés 
mutatkozik. A Szent István hét kere-
tében a fentieken  kivül nagyszabású 
sportesemények is le fognak  zajlani. 
Lesz labdarugómérkőzés válogatott 
csapatok közt, nemzetközi úszóverseny, 
lóverseny, stafétaverseny,  nagy dunai 
regatta; végül hangversenyek és lát-
ványos népünnepek is tarkítani fogják 
a Szent litván-hét gazdag programmját. 
Miután Budapest ezzel kapcsolatban 
nagyobb számú külföldi  látogatóra is 
Bzámit, a magyar államvasút és a du-
nai hajósvállalatok egyaránt 50 száza-
lékos tarifakedvezést  adnak bárkinek, 
aki bármely állomásról, tehát külföld-
ről érkezve is, augusztus 18 án hajnali 
1 órától augusztus 21-én éjjel 2 óráig 
jegyet vált BudapeBre. A féláru  ked-
vezést ugy oldották meg, hogy Buda-
pestre teljes árért lehet utazni, vissza-
felé  azonban, a Budapestre váltott 
jegy felmutatása  ellenében, ingyenes 
leasz az utazás. Ebből az alkalomból 
a Budapestre érkező külföldiek  nagy 
vizumkedvezést is fognak  élvezni, előre 
láthatóan 1 aranykoronás alapon, ame 
lyet mindenki kivétel nélkül igényel 
bet. Azoknak az utasoknak, akik oly 
külföldi  helyekről indulnak el, ahol 
magyar utlevélkiállitó szerv nem mű-
ködik, a Bzükséges vizumot a határát-
lépésnél fogják  kiadni. Ajánlatos, fő 
leg csoportos látogatásoknak előre, 
legkésőbb augusztus 10 ikéig való be-
jelentése „Budapest Székesfőváros  Ide 
genforgalmi  Hivatalánál" (Budapest 
IV., HariB köz 1.) Ez esetben az el-
helyezésről előzetes gondoskodás fog 
történni. 

x Tanuló leányt és varróleányt 
felvesz  Demeter Zsigmond nőiszabó 
Bul. Regele Ferdinánd (Kossuth utca) 12. 

Tudatom a tisztelt közönséggel, hogy 

a Szejke-ásványvíz árát hatósági 
engedéllyel augusztus l-től korsónként 
60 leura emeltem. Tisztelettel: Ugrón 
Ákos. 

Székelyudvarhelyen a folyó  év 
őszén — a mint köztudomásu — ipari, 
kereskedelmi és mezőgazdasági kiállí-
tás rendeztetik. Az Udvarhelymegyei 
Gazdasági Egylet utján a gazdákat 
felhivták  ezen a kiállításon való rész-
vételre, sajnos, a felhívásnak  még alig 
volt valami eredménye. 

Néha szeretünk panaszkodni, hogy 
a gazdaközönség magára van hagyatva, 
érdekeivel alig törődik valaki, de be 
kell vallanunk, a gazdaközönség sem 
érdeklődik eléggé saját ügyes-bajos 
dolgai iránt. Nem az a lényeg, hogy 
pir gazda bemutassa egy pár kiválóbb 
állatját, hanem a lényeg az, meglátni, 
mik vagyunk most és észre venni, 
mik kellene, hogy legyünk. A mező-
gazdaság jelenleg mostoha gyermeke 
az államnak, terményeit, ha van ugyan 
feleslege,  oly árban értékeBitheti, hogy 
alig térül meg a reá fordított  kiadás, 
s mi még is alszuak, pedig egy ilyen 
kiállítás jelentősége beláthatatlan! Bi-
zonyára lesznek kiállítva kisebb gaz-
dasági gépek, lesz előadás, mely is-
mertetni fogja  egy intenzív gazdasági 
irányzat termékenyítő hatáBát. Egyes 
nemesitett vetőmagvak ismertetése, a 
terméshozamára való rámutatás is meg 
fog  történni, ismertetődik egyes mű 
trágyák használatának fontos  szerepe 
a mezőgazdaságban, s a szövetkezeti 
eszme felkarolása  céljából az erdély-
részi Hangya szövetkezet is minden 
valószinüség szerint itt fogja  tartani 
kongreszusát, szóval, a gazdák töme-
ges részvétele feltétlenül  Bzükséges, 
parancsolólag szükséges e kiállításon. 

Vármegyénkben kedvvel űzik a 
házi ipar különféle  ágazatait. Ezen házi 
ipar a köznapi keretet ritka helyen 
baladja tul, pedig egy kis székely élel-
mességgel, egy kis üzleti szellemmel a 
házi ipar ezreknek adhatna biztos 
megélhetést. A primitívebb famunka, 
a szőttesek készítése, posztó, tapló-ipar 
ki van fejlődve  nálunk, a csak egy 
lökés kell* hogy a székely ne legyen 
földönfutó  szülötte földjén. 

Éa itt papjainkra, tanitóinkra, 
jegyzőinkre, értelmesebb gazdatársa 
inkra számítok, rázzák föl  a népet 
lethárgikus álmodozásaiból, — hadd 
vegyenek részt minél tömegesebben a 
kiállításon — okuljanak, tanuljanak, 
8 amit begyükbe szedtek, azt használ 
ják föl  saját javukra. 

Hiszem, e kiállítás nem lesz pusz-
tába hangző szó, hanem megszivelik 
gazdáink, s belekapcsolódnak a jelen 
élet parancsoló szükségességébe, amely 
igy szól: intenzivebb munka, több 
gondolkozás és tettre készség ! 

Piaci árak. A buza 115-125, 
rozs 105—110, árpa 90—95, zab 
50—55, tengeri 90—95 leu vékánkint. 

Varró  Elek. 

A szerkesztő üzenete. 
BÉKÉNYI. A. leveliben leirt esetre vo-

natkozólag önnek kell igazat adnunk. A kér-
déses 2000 leus összeget nem kiadásba kellett 
volna helyezni, hanem az illetőnek javára irni. 
Ugyanazt &z összeget ugyanis kétszer nem 
lehet kiadásba helyezni, már pedig ez az ösz-
szeg már egyszer bennefoglaltatott  az előbb 
kifizetett  80.000 leuban is. Erre az figyre 
nézve különben hozzáértő szakembert is meg-
kérdeztünk. aki a fentiekkel  eevetértett. 

Eladó! 
Az összes butorraktáram kész-
letét mélyen leszállított árakon 
kiárusítom, ahol a legmodernebb 

háló- és ebédlő-
:: garnitúrák :: 

vásárolhatók. Plils ebédlő-dívá-
nyok nagy választékban kapha-
tók. — Továbbá olcsóbb festett 
bútorok és székek is kaphatók. 

Megrendeléseket bármily kivitelben 
elvállalok: 

Balázs Károly utóda 
KéBz butorraktára 

Odorheiu, Bul. Reg. Ferdinánd 27 sz. 
4 középiskolai osz* 
tályt Végzett f i ú t 
tanulónak felvesz: 
Jakab Gyula rőfös* 
és rövidáru^keres* 

kedésébe. 
Ürszékek kihordására 

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

14. szám alatt eszkőzlendők. 

Kiadó: a Könyvnyomda Részvénytársaság 
Odorheiu—Székelyudvarhely 

4 szoba, konyha, kerttel, mellék-
helyiséggel, telekkel eladó. A lakás 

azonnal elfoglalható.  — Ugyanott Sin-
ger férfiszabó-varrógép  jó karban eladó. 
Str. Crişin (Vár u.) 24 sz. a. 

Olvasóink figyelmét  tisztelettel fel-
hívjuk, hogy nyomdavállalatnnk 
. • , mellett . * • 

könyvkötészetet 
állítottunk fel. 

Vállalunk m i n d e n f é l e 
könyvkötészeti munkát, 
aranyozást stb. jutányos 
. * . áron. . * . 

Gyors és pontos kiszol-
gálásról fog  meggyőződni 
mindenki, ki könyvköté-
szetünket megrendeléssel 

keresi fel. 

Könyvnyomda R.-t-
Odorheiu — Székelyndvarhely 

Telefon  34. 

Primaria Oraşului cu Consiliu 
Odorheiu. 

No. 3428-1926. 
Hirdetmény. 

Tudomására hozzuk a város kö-
zönségének, hogy a városi tanács f. 
évi augusztus l-ével a Principesa Eli-
saveta-utca 63 szám alá költözik. 

A városi t anács . 

No. 786 ex. —1926. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul executor judecătoresc 

prin aceasta publică, că în baza deci-
ziunii Nr. 2015-1925 şi Nr. G. II. 
1683—1926 a judecătoriei de Ocol din 
Cristur îa favorul  reclamantului Gold-
stein Albert rep. prin advocatul Dr. 
Alex Viola pentru îacasarea creanţei 
de 1500 Lei şi accesorii se fixează  ter-
men de licitaţe pe 16 August 1926 
orele 14 Ia faţa  locului în comuna Ci-
bu unde se vor vinde prin licitaţiune 
publică judiciară cai îa valoare de 
8000 Lei. In caz de nevoie şi sub pre-
ţul de eBtimare. 

Pretenziunea care e de încassat 
face  1500 Lei capital, dobânzile cu 
10% socotind din 1 Iulie 1925 iar 
spesele până acum staverite de 3161 Lei. 

întrucât mobilele cari ajung la li-
citaţie ar fi  fost  execvate şi de alţii 
şi acestie şi-ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire licitaţia prezentă este ordo-
nată şi în favorul  acestora îa senzul 
art LX. 1881 § 192. 

Odorheiu la 19 Iulie 1926. 
Dnbb, portărei. 



9  I T T R O F I N . 
Tanulót fölvesz 

G y ö r g y V i k t o r 
fodrász. 

Szentkeresztbányai vasgyár egy 
= jó karban levő = 

teherautót 
2000 -2500 kgr. hordképességig 
bérbe keres. Ajánlkozó az autó-
val mielőbb feljöhet  a bányára. 
Vasgyár, Szentkeresztbánya. 

Uj bádogos műhely. 
Str. Principesa Etisabeta (Bethlen-
utca 13. sz. alatt bádogos műhelyet 
nyitottam, hol mindennemű e szak-
mába vágó munkákat potosan esz-

közlök. — Tanulót felveszek. 
Szives pártfogást  kér 

Ambrus János bádogos. 
Három szoba, konyha, faanyaga 

e l a d ó . 
Str. Horia (Kornis utcza) 22. sz. 
Odorheiu városban egy három 
szobás fenyőgerendákból 
épült, cseréppel fedett  ház 
eladó. Szétszedhető és elvihető 
1927. év május havában. Tuda-
kozódhatni a kiadóhivatalban. 

E I Q # I A H a Priit"! Mircea 
C i a « w n i (Petöfi-u.)24  sz. 
alatti házas telkemet. Ugyanott két 
tűzre berendezett kovácsműhely, 

berendezéssel együtt eladó. 

Kovács Lázár. 
Egy 4 középiskolát végzett 

fiút  tanulónak felvesz: 
Lörinczy és Zakariás-cég 

Beretvás pasztilla a legmakacsabb fejfájást is elmulasztja. 
No. 788 ex. —926 » 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul executor judecătoresc 

prin aceasta publică, că în baza decizi-
unii Nr. 342 şi No. G. II. 1681—1926 
a judecătoriei de ocol din Gristur îa 
favorul  reclamantului Dr. Goloman Kab-
debó repr. prin advocatul Dr. Elekes 
D. contra pentru încassarea creanţei 
de 8000 Lei şi accesorii 8e fixează 
termen de licitaţie pe 10 August 1926 
orele 14 la faţa  locului io com. Ru-
găneşti unde se vor vinde prin licitaţi-
une publică judiciară vaci în valoare 
de 20.000 Lei. In caz de nevoie şi sub 
preţul de estimare. 

Pretenziunea care e de incassat face 
8000 lei capital, dotâazile cu 10 % 
socotind diu 1 Januarie 1926 iar spe-
sele pâDă acum staverite de 3211 lei. 

Iutrucât mobilele cari ajung lali-
cicitsţie ar fi  fost  execvate şi de alţii 
şi aceştia şi-ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire licitaţia prezentă este ordo-
nată şi îa favorul  acestora în senzul 
art. LX.: 1881, § 192. 

Odorheiu la 29 Iulie 1926. 
Dnbb por'ărel. 

No. 317 ex. —926 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul executor judecătoresc 

prin tceasta publică că îa baza deci-
ziuneii Nr. 342 şi No. G. II 1858-1926 
a judecătoriei de oco! din Odorheiu 
în favorul  reclamantului Szóké István 
rep. prin advocatul Dr. Kassay F. 
István pentru încassarea creanţei de 
2000 Lei şi accesorii se fixează  termen 
de licitaţie pe 9 August 1926 orele 15 
la faţa  locului în unde se vor vinde 
prin licitaţiune publică j udiciară oi în 
valoare de 8000 Lei. In caz de nevoie 
şi sub preţul de estimare. 

Pretenziunea care e de încassat 
face  2000 L. capital, dotâazile cu 12% 
socotind din 15 Oct. 1925 iar spesele 
până acum staverite de 1427 L. 

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

Odorheiu, la 19 Iulie 1926. 
P u b b por'ărel. 

No. 785 ex. —1926 

Publicaţiune de licitatie. 
Subsemnatul portărel prin aceasta 

publică, că îa baza deciziunii Nr. 
1069 şi Nr. G. II. 1696—1926 a ju-
decătoriei de Ocol din Odorheiu îa fa-
vorul reclamantului Cassa de păstrare 
a Jud. Odorheiu repr. prin advocatul 
Dr. Alex Viola pentru încasarea cre-
anţei de 25 000 Lei şi accesorii se 
fixează  termen de licitaţie pe 17 August 
1926 orele 14 la faţa  locului îa comu-
na Bordoşiu unde se vor vinde prin 
licitaţiune publică judiciară boi, cai, în 
valoare de 46.000 Lei. Io caz de ne-
voie şi sub preţul de estimare. 

Pretenziunea care e de îocassat 
face  25000 L. capital, dobânzile cu 12% 
socotind din 9 Februarie 1926 iar 
spesele pâoă acum staverite de 62764Lei. 

Iatrucât mobilele cari ajung la li 
citaţie ar fi  fost  execvate şi de alţii 
şi aceştia şi ar fi  câş'igat dreptul de 
acoperire, liţitaţia prezentă este ordo-
nată şi îa favorul  acestora îa senzul 
art. LX. 1881 §. 192. 

Odorheiu ia 19 Iulie 1926. 
Dubb portărel. 

Prefectura  Judeţului Odorheiu. 
Nr. 7222-1926. Pref. 

Publicaţiune. 
Cu ordinul Prefecturei  Nr. 7222 

din 24 Iulie 1926, s'au aprobat lucră 
rile pentru aprovizionarea de piatră 
Bpartă şi pietriş cernut pe şoselele 
judeţane următoare: 
Cri8rur Sângeorge Pădureni 

Km. 0-12 000 460 n." Lei 173520. 
Cristur Sâageorge Pădureci 

Km. 12—30,000 440 m3 Lai 165455. 
Vlăhiţa-Jimbor 

Km. 0—22,000 730 m8 Lei 188150. 
Pentru executarea lucrărilor sus-

menţionate se publică licitaţia cu ofer-
te î îchise, care se va ţine îo ziua 
18 August 1920 ora IŰ în localul Pre-
fecturei  (Sala mică). 

Invităm pe toţi aceia, cari doresc 
a lua parte la această licitaţie, fă  îaa-
inteze Prefecturei  pâoă la ora 10 a 
zilei fixată,  ofertele  îutocmit conform 
prevederilor Art. 72—85 din legea 
Contabilităţii publice şi a condiţiuui-
lor de mai jos. 

1. Deasupra adresei pe plicul în-
chis şi sigilat a ofertei,  se va scrie 
oferta  pentru aprovizionarea pietrişu-
lui pe şos. jud. . . 

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

3. Ia ofertă  se va arăta rabatul 
la % asupra preţurilor din deviz, iar 
nu suma globală. 

4. Garanţia provizorie de 4% a-
supra preţurilor din deviz, se va de-
pune la Administraţia Financiară, iar 
recepisa primiră se va anexa la ofertă. 

5. Această garanţie, la încheierea 
contractului se va complecta la 6°/o 
din valoareá ofertei,  iar îa fiecare  si-
tuară se va reţine 4% din valoarea ei. 

6 Proiectul lucrărei, condiţiunile 
detailate şi detailate şi modelul de 
cferte,  se pot vedea zilnic intre orele 
9—11 la Serviciul de Poduri şi Şosele 
a judeţului Odorheiu, în localul Pre-
fecturei. 

7. Ofertele  vor fi  valabile 60 zile 
dela data licitaţiei. 

8. Oferantul  cade în obligo îadată 
după prezentarea ofertei,  iar serviciul 
numai după aprobarea Prefecturei. 

Odorheiu, la 24 Iulie 1926. 
Bíró, 

Subprefect. 
§ipos, 

Inginer şef. 

Boltos pályázat. 
A dârjiui—székelyderzsi fogyasztási 

szövetkezet bolt-korcsma kezelói állásra 
pályázatot hirdet. Javadalmazása : 3 
százalék forg.  jutalék, monopol cikkek 
után 1 százalék; továbbá havi 500 leu 
fixfuetés,  évi 2000 leu fajárandóság  és 
100 lit. petróleum. Természetbeni la-
kás 1 szoba és kerthasználat. Óvadék 
60.000 leu készpénz vagy 80.000 leu 
értékig ingatlan bekebelezés kívánta-
tik meg. A szövetkezet évi forgalma 
cca 1 000 000 leu. 

Az állás minél előbb elfoglalandó, 
lehetőleg azonnal. Pályázxtok közvet-
lenül a „Hangva" szövetkezet Igazga-
tóságához Dârjiu p. Archita Jud. Odor-
heiu küldendők. 

Dela Primăria comunei urb. Odorheiu. 
No. 3262—1926 adm. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Primăria comunei urb. Odorheiu 

vinde prin licitaţie publică un rolo de 
fier  împreuna cu acoperişul de lemn, 
care a fost  in uşa hotelului Alba Iuiia. 

Preţul de strigare 500 lei, vadiu 
10%. 

Zua licitaţiei: 12 Angnst ora 
9, 1936 la primăria.' 

Árverési hirdetmény. 
Odorheiu város polgármesteri hi-

vatala az „Alba Iulia" vendéglő he-
lyiség ajtaján levó vasrolót, fakerettel 
együtt, a városházán 1926 augusztus 
12-én d. e. 9 órakor tartandó nyilvá-
vános árverésen eladja. 

Kikiáltási ár 500 leu, bánatpénz 
10%. 

Odorheiu, la 26 Iulie 1926. 
p. primar: Şeful  serv. adm. 
Tamás P. Caţavelu 

Dela Primăria comunei urb. Odorheiu_ 
No. 2846—926 adm. 

Publicaţiune. 
Primăria comunei urb. Odorheiu 

aduce la cunoştinţa, că nouă lege de 
organizare a Minist. Sănătăţii şi Oc-
rotirilor Sociale, publicate in Monito-
rul Oficial  No 68 din 23 Martie 1926 
a aprobat un termen până la 15 Nov. 
1926 in care intervoal toate instituţi-
ile, societăţiile şi comitetele de asis-
tenţă sociale sunt obligate să înainte-
ze actele necesare pentru funcţionarea 
lor. 

Instrucfiénile  necesare că va da 
in camera 7. 

Hirdetmény. 
Odorheiu város polgármesteri hi-

vatala közhírré teszi, hogy a Ministe-
rul Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale 
3063 számú, 1926 junius 21 iju leira-
tában kötelezi az összes társadalmi 
intézményeket, alakulatokat, hogy mű-
ködési okmányaikat stb. legkésőbb 
1926 nov. 15 ig terjesszék fel  a fent-
nevezett minisztériumhoz. 

A felterjesztésre  vonatkozó felvi-
lágosítást a városháza 7 sz. szobájá-
ban adják meg. 

Odorheiu, la 22 Iulie 1926. 
Primar: 
Met ea 

Şeful  serv. adm. 
P . Caţavelu 

No. 403—1926. 

Hirdetmény. 
Közhírré tétetik, hogy Forţeni 

község korcsmája 1926 szeptember 5 én 
d. u. 2 érakor tartandó nyilvános ár-
verésen 3 évre bérbe adatik. A bér-
leti idő 1926 október 10 én kezdődik. 

Kikiáltási ár: 9000 leu. Bánat 
pénz 10%. 

Árverési feltételek  a Forţeni-i jegy-
zői irodában megtekinthetők. 

Forţeni 24 Iul. 1926. 
Sándor József  sk. 

bíró 
C. Péter sk. 

jegyző 

Az ország bármely rfszíbe Vállalóit szcmflyszâllităst rnM: if). garKoczy fllPett. 

friss  teavaj, paprikás és füstölt  szalonna, szalámi, ementhali és 
trappista«sajt, mindenféle  zöld főzelék,  konzerva, paradicsom, 
cukorka és csokoládé*különlegességek, málna- és eitrom«szörp 

H I R S C H IGNÁC~nál kaphatók. Gyomorbajosok részére karlsbadi kétszersült 
és Graham^kenyér kapható. 

Naoonta 

Értesítem 
a mélyen tisztelt vevő közön-

séget, hogy 

cipőüzletemet 
Prinţul Nicolae (Árpád utca) 18 
szám alól a ref.  templom 
alás a volt Jakabos György 
szabó üzlethelyiségébe, a ref.  kol-
légiummal átellenben helyeztem 
át. Midőn van szerencsém ezen 
körülményt a vevőközönség tudo-
mására hozni, egyben kérem 
további jóindulatu támogatását. 

l íagy János, 
cipészmester. 


