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A vármegyei 
helyzettel, a Magyar Párt és a vár-
megye prefectUBa között kiélesedett 
ellentétekkel a párt végrehajtó bizott-
sága hétfőn a Szabó Károly-féle ven-
déglő nagytermében tartott rendkívül 
népes gyűlésében behatóan foglalkozott, 
8 ugyancsak alapos megvitatás tár-
gyává tette a Mária királyné 6 Fel-
sége látogatásával kapcsolatosan meg-
jelentetett, Cantacuzino hercegnő-féle 
interjút és a prefectusi interjút is. A 
tárgyalások eredményeként a párt az 
alábbi határozatokat tette közzé, me-
lyek közül az utolsót a vármegye pre-
fectu8ának személyesen is tudomására 
adták: 

„Az üĉ arhelymegyei Magyar Párt 
Végrehajtó Bizottsága megállapítja, 
hogy az Averacu tábornok vezetése 
alatt álló Néppárt a vármegyében 
zászltt bontott és a székelység között 
is szervezkedni akar. A végrehajtó 
bizottság ezt szervezkedést ez idő-
szerint a két párt között létrejött 
egyezség megsértésének tekinti. Elha-
tározza ennélfogva, bogy az esetet be-
jelenti az Országos Magyar Pártnak 
és felkéri, hogy hozza ezt a román 
Néppárt tudomására és hasson oda, 
hogy a pártszervezés szüntettessék be, 
mert az nemcsak a Néppárt érdekét 
sérti, hanem a további békés együtt-
működést ÍB megakadályozza." 

2. 

„Udvarhelyvármegye magyarsága 
a Székelyudvarhelyen megjelenő Har-
gita c. lap 35 ik számában megjelent 
interjúból fájdalmasan szerzett tudo-
mást arról, hogy Cantacuzino Alexandra 
hercegnő, a testvéri megértés és Bze-
retet tiszteletreméltó és bátor kezde-
ményezője előtt — a királyné ő Fel-
sége látogatása alkalmából — általa 
is hagyományosként elismert loyalitá-
sát és királyhüségét illetőleg, teljesen 
egyoldalú információ folytán, kétes 
világításba került s az Országos Ma-
gyar Párt udvarhelymeşyei tagozata 
végrehajtó bizottságának mai ülése al-
kalmából sietve ragadja meg az alkal-
mat annak a ténynek a leszögezésére, 
hogy ugy a magyarság egyeteme, mint 
a párt vezetőitől mindenha távol ál-
lott 8 távol áll az illoyalitásnak még 
gondolata is. 

Fájdalmasan érinti ez a vád a 
magyarságot és vezetőit, annyival ÍB 
inkább, mert nţeghallgatâş esetén a 
kétségtelen bizonyítékok egész hal-
maza áll rendelkezésére annak igazol-
hatására, hogy a fogadtatás hibái és 
mulaşztâsai kizárólag a rendezésre ve-
zethetők viasza." 

3. 
„Az Udyafhelymegyei Magyar Párt 

Végrehajtó Bizottsága fájdalmasáp ál-
lapítja meg, hogy vármegyénkben a 
magyarság és a vármegye vezetősége 
köpött a békés (egjüUtyüködés lehető-
ségének utj% el vap tffüt. pflenti ţ 

maga részéről, hogy mindig hive volt 
és jelenleg is hive az állami konszo-
lidációnak és a békés együttmunkál-
kodásnak, mindazonáltal a béke helyre-
állítása érdekében csak akkor tesz 
lépéseket, ha a prefectus az illoyali-
tás kérdésében a magyarságnak elő-
zetesen teljes elégtételt nyújt és a ki-
bontakozásra nézve a Magyar Pártot 
megkeresi. 

A nemzeti lét 
nagy temetőjének négyszáz éves gyász-
lapjáról elmélkedve, a tanulságos gon-
dolatoknak egész raja kívánkozik tol-
lúnk alá. A nagy gyásznapot, amely 
hosszú időre egy nemzetnek a sírját 
ásta meg, az ősi turáni átok, az irigy-
ség, az össze nem tartás, az egymás 
meg nem értése, az egymással szem-
ben való féltékenység készítette elő 8 
ugyanaz okozta, hogy a nagy katasztrófa 
után a nemzet nem tudott egy egysé-
ges nemzettestté egyesülni, hanem ak-
kor, amikor a legnagyobb szükség lett 
volna az összetartásra, részekre, pár-
tokra szakadt szét és másfélszázados 
diadalt ülhetett rajta az ozmán. 

Mohács mindig intő jel, mindig 
intő példa volt a magyarság számára, 
de ennek az intő példának nagy ta-
nulságait csak vajmi kevésszer tudta 
levonni a maga számára. Pedig Mo-
hács nagy tanulságainak levonása nél-
kül nincs élet a számunkra. Nincs kü-
lönösen napjainkban, midőn a magyar-
ság egyes részei elszakittattak a törzs, 
tői s igy vérszegényekké lévén erejük-
ben meggyengültek. Ezt a vérszegény. 
Béget, ezt az őserőben való meggyen-
gülést kell pótolnunk egészséges vér-
keringés megindításával, amit csak az 
összes erőknek egy célra irányított har-
mónikus működésével érhetünk el. Ne-
künk nem lehet ide is, oda is kacsint-
gatnunk, nekünk szemünket nyílegye-
nesen egy cél felé kell irányitanunk 8 
ez a cél, amely ránk nézve mindenek 
felett való, a magyar egység megóvása, 
mert csak ez biztosit számunkra éle-
tet, fejlődést és biztos fennmaradást uj 
áliadalmi helyzetünkben. 

Egységünket pedig csak a Magyar 
Párt keretein belül érhetjük el és őriz-
hetjük meg. Itt van mindenkinek a 
helye, aki magyarnak vallja magát. Itt 
adja elő mindenki a kívánságát, óhaját, 
panaszát. Ez az eszmék felvetésének, 
kialakulásának, megvitatásának helye. 
Aki e párt kebelében tömörül, az nem 
lesz renegát és kitaszított soha. Az 
érezni fogja a nemzeti közösség fel-
emelő érzését. Az érezni fogja, hogy 
bújában, bajában, mégtámadtatásában 
vele vannak, vele éreznek százan és 
ezren. Ha tömör falankszként össze-
fogunk, nem mágok ellen, hanem csak 
öömagunk, törvénybiztositotta jogaink 
megvédelmezéiére, akkor hiába való az 
ékverés, a megfélemlítés, mert a szi-
lárd egységen alapuló erőn megtörik 
mindenféle erőszak és törvénytelenség. 
Ha a vezér mellé áll a közkatonáknak 
zárt sorú, fegyelmezett csapata, akkor 
a diadal, amelynek egyaránt részese 
vezér és közkatona, — el nem ma-
radhat. 

A mi pártupk nem olyan párt, 
amely a napi politika hullámverései 
szerint igazodik, a nti pártupk letéte-
ményese mindazon törvénybiztositotta 
Aspirációinknak, amelyednek kivívása 
nélkül nemzeti életünk esőnk» és meg-
bénított. A mi párlup){ a legdemok-
ratikusabb p4rt, qaert egyformán mţ-
Şâba foglalja » faj minden g y e i -

két és egyformán küzd minden tagjá-
nak a boldogulásáért. Ez a párt mOBt 
évi közgyűlésre készül. Tagozatairak 
szabályszerű megbízó levéllel kiküldött 
képviselői október elején Gyergyószent-
mikióson jönnek össze, hogy betöltsék 
a megüresedett pártelnöki széket és 
dokumentálják a romániai magyarság 
egységét s megtárgyalják a megvaló-
sításra váró legfontosabb kérdéseket. 
Most erre a gyűlésre kell felkészülnünk 
teljes erőnkből, félretéve minden szét-
húzást és irigységet. Amilyen súlya 
lesz a gyergyószentmiklósi gyűlésnek, 
olyan mértékben várhatjuk a fegyver-
barátságban lévő kormányunknak jó-
indulatú támogatását. 

A nagy gyásznap négyszáz éves év-
fordulója intsen a szilárd egységben 
rejlő erők egyöntetű, harmónikus ki-
fejtésére, a mi pártunknak minden 
cselvetést megtörő és minden íntrikát 
legyőző tekintélyt fog biztosítani. És 
igy személyi motívumoktól ment küz 
delmeink révén, ha lassan is/ de biz-
tosan el fog következni törvénybizto-
sitotta jogaink teljessége, ami egyben 
az ország nagyságának, az állam belső 
és külső konszolidációjának lesz a biz-
tos alapja. " 

• - - . - ' ... a 

Nyilatkozat. 
A mult héten a Hargita c. lap 

pal együtt árusított és a lap elő fize-
tőinek is megküldött „Az a különös 
tanácsadás" címmel Vízi Flóris által 
irt röpiratban foglalt' rágalmazó és 
becsületsértő kifejezések miatt szerző 
ellen a bűnvádi feljelentést ezen hű 
folyamán megteszem. „Az igazság" 
cimü fogalmazvány szerzője: Boldizsár 
Dénes ellen feljelentést nem teszek, 
mert nevezettet ugyan a járásbíróság 
még az 1918 évben a terhemre elkö-
vetett rágalmazáB miatt — tekintetbe 
véve büntetlen előéletét, magas élet-
korát, aránylag korlátolt szellemi ké-
pességét — az ellenem elkövetett ha-
tóság előtti rágalmazásért 4342-1017 
sz. alatt jogerősen 8 napi fogházra és 
2 napi fogházra átváltoztatandó 40 K. 
pénzbüntetésre ítélte, de csak később 
jött tudomásomra, hogy Boldizsár Dé-
nest a Csanády Zalán járásbiró ellen 
elkövetett rágalmazás vádja alól a tör-
vényszék azon indokolással mentette 
fel, mert a főtárgyalás rendén a ki-
hallgatott orvosszakértők szakvélemé-
nye szerint, „Boldizsár Dénes vádlott 
veleszületett gyenge elméjüségben szen-
ved, mely kóros állapot akaratának 
szabad elhatározási képességét ki-
zárja." 

Az Ítélet hiteles másolatban nálam 
megtekinthető. 

Székely udvarhely, 1926 szept. 3. 
Dr. Sébesi János. 

visszafejlődésére 
fog vezetni az az állapot, amelyet a 
bírói állások és kezelő személyzet le-
redukálása a székeiykoreszturi járás-
bíróságnál most előidézett. E régebb 
is 52 kézséggel rendelkező járásbíró-
ságnál 3 rendszeresített bírói álláB veit 
s 2 önálló működési körrel felruházott 
jegyzői állás, mely mellett képzett 

segédszemélyzet biztosította a járás 
jogkereső közönségének a kifogástalan 
és gyors igazságszolgáltatást. A gyorsí-
tott eljárás bevezetésével kapcsolatosâ  
azonban 2 birói állást szüntettek meg, 
vagy azt nem töltik be, s most a va-
lóságos helyzet az, hogy a járás a le-
csatolt 9 marostordai községgel még 
szaporodott s a természetszerűleg meg-
szaporodott polgári, büntető perek és 
a tkvi ügyek elintézésére mindössze egy 
— mondd: egy — biró van a bíró-
ságnál, aki, bár emberfeletti munkabiró-
képességgel igyekszik a volt birótár-
sai ügykörét is ellátni — azt egyenes 
lehetetlenség kívánni is. Igy ma-holnap 
olyan munkatorlódás és restáncia lesz, 
hogy az egyenesen megingatja a gyors 
és eddig mindig megnyugvással hono-
rált bírósági ügymenetet. 

Ajánljuk az illetékes igazságügyi 
inspectorátus figyelmébe eme körül-
ményt, hogy ujabbi birói állások kre-
álása, vagy a kinevezések megsürgetése 
által siessen ezen az állapoton felter-
terjesztésével segíteni, s a járás jog-
szerető lakosságának az igazságszol-
gáltatás gyors menetében való hitét 
visszaszerezni. —s—s. 

—  -

Az Őszi kiállításról. 
Székely agyagmüvész a kiállításon. 

Mily furcsa is a véletlen 1 A mult 
héten Atosfalvára kellett kiszállnom 
egy boncolásra. Utána átrándultunk a 
körorvos automobiljával Makkfalvára. 
Amig a körorvos az ő betegeit láto-
gatta, én folyton azon törtem a feje-
met, hogy honnan olyan ismerős ne-
kem ez a Makkfalva ? Hopp 1 Megvan I 
Innen való volt az öreg Molnár Dani 
bácsi, az a hires székely agyagfor-
máló, akit 1907-ben a temesvári or-
szágos kiállításon csodáltunk meg, 
mert bámulatos ügyességgel tudott 
agyagból bivalyokat, ökröket, tehene-
ket és bárányokat formálni. Valósá-
gos népművész volt. Érdeklődtem, hogy 
él-e még az öreg makkfalvai Dani bá? 
Meghalt. Kár 1 Milyen jó lett volna az 
öreg művészt Udvarhelyre csalni, hogy 
az ŐBZÍ kiállításon is bámulhassuk az 
ő Istenadta művészetét. 

Dolgaim végeztével átrándultam 
Szovátára, s amint a Medve-tó felé 
sietek, hát uramfial Mit látok 1 Ébren 
vagyok-e? Vagy csak képzelődöm? 
Nem, nemi Ez valósági Egy kerek 
asztalon a Molnár Dani gyönyörű bi-
valyai, ökrei, bámulatos élethűséggel 
megalkotva, a Szováta világfürdő se-
lyemruhás, parfümös hölgyei sereges-
től állják körül B csodálják a székely 
művészt. Egy fiatal harisnyás s?ékely 
állt az asztal mellett. Nem a Molnár 
Dani fia maga? Nem, ép Vass Áron 
vşgyok Agyagfalyáról. Beszédbe ele-
gyedtem vele s megtudtam) bogy 
1921-ben a bukaresti, 1923 ban a ko-
lozsvári B 1925-ben az aradi országos 
kiállításon szerzett becsületet a szé-
kely névnek. Rövid pár percnyi 
kurzus után sikerült őt rávenpem 
arra, hegy szept. 12-ég egy egész kql-



lekcióval részt vesz a kiállításon, már 
csak azért is, mert hiszen, mint 
mondá: „most már Makkfalva is 
Udvarhelyszékhez tartozik". Ilyen a 
véletlen 1 V. I. dr. 

Kiállítási  iroda. Tekintettel a ki-
állítást előkészítő munkálatok folyto 
nos halmozódására, a rendezőség egy 
állandó kiállítási iroda felállítását ha-
tározta el, amely bárkinek azonnal ad 
felvilágosítást kiállítási ügyekben, akár 
szóbeli, akár írásbeli megkeresésre. Az 
iroda szeptember 5 én, vasárnap d. e. 
9—11 óráig a ref. kollégiumban, szept. 
6 és 7 én d. e. 9-11 és d. u. 3—6-íg 
az Iparos Öaképzökörben és szeptem-
ber 8 tói kezdve mindennap s egész 
napon át a ref. kollégiumban műkö-
dik. Postai megkeresések cime: Ki-
állítási iroda, Odorheiu, Iparos Öi-
képző1 Egylet, vagy Yoszka István dr. 
Odorheiu, Ügyészség. 

Kiállítók  összejövetele. A rendező-
ség ezúton kéri azokat a kiállítókat, 
akik külön szobát kértek, vagy akik-
nek nagyobb kiállítási területre van 
szükségük (asztalosok, kőfaragók, ko-
csigyártók Btb.), hogy helyeik kijelö-
lése végett vasárnap, szept. 5 én d. e. 
9—11 óráig terjedő időben a reform, 
kollégium éttermében jelenjenek meg, 
ahol a Török Arthur főmérnök veze 
tése alatt álló bizottság a kiállítási 
helyeket ott a helyszínén fogja be-
osztani. 

A kiállításon  való részvételre  kü-
lönösen iparművészeti, háziipari és 
mezőgazdasági szakban még folyton 
lehet jelentkezni. A kiállító nevét, 
lakhelyét, a kiállítandó tárgyak mi-
nemüségét B az igényelt kiállítási te-
rület nagyságát tartalmazó cédulák 
vagy lev.-lapok a kiállítási iroda fen-
tebb közölt cimére küldendők. Az ál-
latkiállitáson való részvétel (szarvas-
marha, kutya, baromfi, házi nyul) 
Ehrlich Béla megyei állategészségügyi 
felügyelőnél, vagy a kerületi állat-
orvosoknál jelentendő be. A mezőgaz-
dasági szakon (gabona, gyümölcs stb.) 
jetentkezék forduljanak Hlatky Miklós 
gazdasági titkárhoz, a méhészek La-
katos Tivadarhoz. Bármely szakot 
j|llető levélbeli megkeresés a kiállitási 
iroda fenti cimére is küldhető, amely 
a megkeresést azonnal továbbitja és 
elintézi. 

A kiállitási jegyek árát a bízott' 
ság felnőttek részére személyenként 
20 leuban állapította meg. Ezen jegy-
gyei a kiállítás minden osztálya meg-
tekinthető, s a jeggyel a látogató min-
den ráfizetés nélkül résztvesz a min-
dennap megtartandó sorsoláson is. Hat 
éven felüli gyermek (15 életévig be-
zárólag), diák és katonák részére 10 
leus féljegyek válthatók, amelyek azon-
ban a nyeremény sorsjátékban nem 
vesznek részt. 

A vármegye prefectusa, 
azzal az interjúval kapcsolatban, me-
lyet Caotacuzino hercegnő Mária ki-
rályné ő felsége itteni látogatására 
vanatkozólag adott át a nyilvánosság-
nak, 8 a mely egyesek felfogása Bzerint, 
az egész magyarság viselkedését bán-
tólag tette elbírálás tárgyává, ki óhaj-
totta jelenteni lapunk utján a követ-
kezőket : 

A kik az interjúban az egész 
magyarság megvádolását látták, azok 
azt nem kellőképpen, nem helyesen 
értették meg. Az egész magyarság 
megvádolása távol állott bárkitől is. 
Kifogás tárgyává csak azoknak a vezető 
közéleti egyéniségeknek az eljárását 
tették, akik a fogadtatásra meg voltak 
hiva, de ott nem jelentek meg, sőt 
magukat emiatt mostanig sem exku-
zálták. Spataru prefectus bizonyos 
abban, hogy Cantacuzino hercegnőnek 
— aki különben unokanővóre — e kér-
désben ugyanez a felfogása, s távol 
állott tőle a szándék, hogy az itteni 
magyarság összességét vádolja meg, 
annál is inkább, mert a nép és a pol-
gári közönség általában a legteljesebb 
és ö felsége által is megelégedéssel 
észlelt loyalitást tanusitotta. Bizony-
sága annak, hogy ezeknek a köröknek 
a magatartása a legjobb benyomást 

tette és a legszívesebben fogadtatott, 
hogy a prefectus mindjárt a fogadtatás 
után még kiment Homoródra nejével 
együtt, s ott a közönség előtt, Hory 
magyar követés a fürdőigazgató jelen-
létében, meg ÍB köszönte a közönség 
loyális magatartását és tolmácsolta ő 
Felsége efölötti legteljesebb megelége-
dését Í8. 

A fenti kijelentésekhez, melye-
ket — hogy loyalitáBunknak és tár-
gyilagosságunknak ezúttal is kétség-, 
telén bizonyítékát adjuk, — a prefec-
tus ur szavaihoz híven igyekeztünk 
megrögzíteni, megjegyezzük a követ-
kezőket. Azok a magyarpárti vezető 
egyéniségek, akikre a fenti nyilatko-
zat célozni ak&r> tudomásunk és saját 
kijelentéseik szerint is ez ügyben tisz-
táknak érzik magukat B ezért nyu-
godtan várják, hogy az ügy részletei 
a uyilváoosság előtt is tisztáztassanak. 
(PJ. éppen maga Sebesi János dr. is, 
ma közölt nyilatkozata szeriut.) Más 
részt azonban, akik nem akarták az 
egész magyarság fájdalmas érzéseit 
felkelteni, azoknak kár volt keresett 
okból kívülről beavatkozó támadást 
inszcenálni az egységes összetartásban 
élőnek ismert magyarság egy kisebb 
csoportja, vagy akár egyes vezető sze-
mélyei ellen is, kikről tudva levő, 
hogy őket a magyarság a maga veze-
tőinek tekinti, amellett, hogy a Canta-
cuzino hercegnő féle interjúban a „ma-
gyar nép" hagyományos udvariassága, 
a „lovagias nemzet" kifejezetten is 
érintve van, s ugyanez az interjú ki-
terjesztőleg sokkai általánosabb követ-
kezmények lehetőségét is jósolja ez 
ügyben, mint amennyit egy két ma-
gánember indítékaiban meg sem okolt, 
meg sem kérdezett magatartásából jog-
gal következtetni lehetne 1 

A királyné-látogatás 
utóhangjai. 

E cimen a „Hargita" aug. 26-iki 
számában Gantacuzino Alexandrina 
hercegnő és Spataru prefect ur által 
tett' nyilatkozatokra vonatkozóan ki-
kértük az időközben hazaérkezett Se-
besi János dr. képviselő nyilatkozatát 
és azt az alábbiakban közöljük. 

„Mi magyarok lelkünkben a leg-
jobb érzésekkel — mondhatnám magam 
részéről: megilletődéssel —. értesültünk 
azon nemesszivü akcióról, melyet Cin-
tacuzino hercegnő ő fensége a testvé-
resülés és lelki közeledés elérése cél-
jából a nők utján indított, annak min-
den fázisát a legnagyobb figyelemmel 
kiBértük és legutóbb is Bucşan minisz-
ter ur ittléte alkalmával az ebéden a 
hercegnő magasztos működését ré-
Bzüukról Hmléder Ákos dr. társelnö-
künk egy megható pohárköszöntő ke-
retében méltatta. Megdöbbenéssel ol-
vastam a hercegnő nyilatkozatában, 
hogy „éppen a magyar párt elnökének 

oly magatartást tanúsított Románia ki 
ráiynéjaval szemben, amit nem akarok 
minősíteni". Továbbá „ok nélkül sér-
teni nem méltó egy lovagias nemzet-
hez". íme, még a legnemesebb lelkű 
hercegnőt is az egyoldalú és rosszin-
dulatú információ mennyire félre ké-
pes vezetni. Ha a hercegnő az ügy 
megvizsgálására ide fáradt, ugy vagy 
a „Magyar Part", vagy a helybeli Jó-
tékony Nőegylet révén a vádlottak ré-
Bzéról ÍB információt kellett volna sze-
reznie. Ha a fenti vádak igazak len-
nének, ugy SzakátB Péter szenátor 
úrral arra lennénk méltók, hogy. fa-
junk magából kiközösítsen. Hát lehe-
lünk mi illojálisak a Királyné 0 Fel-
ségével szemben, kinek a hercegnő 
nemeslelkü akciójáról nyilvánvalóan 
előzetes tudomása volt, vagy a Király 
ő Felségével szemben, ki állandóan 
és legutóbb Temesvárt is a közigaz-
gatás vezetőit a kisebbségekkel való 
humánus bánásmódra hívta fel és a 
ki kisebbségi Borsunk iránt annyira 
érdeklődik, hogy a mikor az Averescu 
tábornok ur vezetése alatt álló nép-
párttal első izben ezelőtt négy évvel 
egyezséget kötöttünk, azonnal jelentést 
tetetett róla ? Bemehet a Királyné ö 
Felsége akár éjjel éa egyedül egyszerű 
udvarházainkba vagy a legszegényebb 
székely házába; ott csak hódolattal 
és tisztelettel találkozik és nagyobb 
biztonságban van, mintha ezer testőr 
őrizné. 

ÉJ ha a nép éa a megye intelli-
gens középosztálya nem hibás, csak a 
szenátor, képviselő és a megye némely 
arisztokratája, akkor miért kellett a 
hercegnőt rávenni, hogy gróf Bethlen 
Györgynének levelet irjon és nemes-
lelkű akcióját,' mely az egész népre 
vonatkozik, veszélyeztesse ? Azért még 
is jó a levél, mert ezáltal a kérdés 
lokális jelentőségéből országos fontos-
ságúvá vált és tisztázása könnyebbé lett. 

A prefect úr nyilatkozatában ki-
jelenti, hogy jelentést tett az ügyről a 
miniszterelnökséghez és parlamenti 
fegyelmi vizsgálat megindítását kérte. 
Én ugyan az alkotmánytörvénybeu, a 
választói törvényben és a képviselőház 
házszabályaiban ilyen fegyelmi  vizsgá-
lat lefolytatására intézkedést nem tu-
dok (lehet, hogy prefect úr ezen tör-
vényeket nálam jobban ismeri), de lefoly-
tathat mielőbb a kormány egy vizsgá-
latot, mely a tényállást megállapíthatja. 
Ezt mi i * kérjük. 

Miután a prefect ur nyilatkozatá-
ban legelőször engem nevezett meg, 
először magamról irok. A magas láto-
gatás előtt egy rendőr boriték nélkül 
kézbesítette nekem a prefect ur követ-
kező értesítését, mely negyediv gép-
papírra volt kopogtatva, melynek egyik 
oldala recés. 

Dlui Dr. Joan Sebesi deputat 
Loco. 

kyíná îa vedere, că îa zilele 
acestea va veni M. Sa. Ragina îa 
oraş, binevoiţi a ne comunica, cât 

•mai curând posibil, dacă doriţi a fi 
prezentat M. Sale. 

Odorheiu la 6 August 1926. 
Spataru, prefect. 

Miután én csak kockás papíron és 
kék irodai borítékkal szoktam levelezni, 
nehogy kifogás tárgyává tétessék leve-
lem külalakja, elmentem a papirkeres-
kedésbe és vettem 3 a. sz. vászonpapir 
bélelt borítékot és hozzátartozó levél-
papírt és következőleg válaszoltam. 

Dlui Vlad. Spatar prefect 
Odorheiu. 

Felhívására érteBitem, hogy a 
Királyné ő Felsége ideérkezésekor a 
tisztelgésben részt óhajtok venni, ha 
akkor itthon leszek. 

Odorheiu la 9 August 1926. 
Dr. Sebesi János,  deputat. 

A levelek külső alakjáról csak ezért 
teszek emlitést (mert azzal törődni nem 
szoktam), mert kifogás tárgyává téte-
tett. Azon kifejezéát, hogy „ha akkor 
itthon leBzek" utólag irtam a levélbe 
(ami az eredetin megállapítható), mert 
attól tartottam, hogy távollétemben fog 
a magas látogatás megtörténni és tá-
vollétem félre fog magyaráztatni. Ne-
kem el kellett utazni Csíkszeredára, 
Kézdivásárhelyre, Brassóba, Bucure ştibe 
és Kolozsvárra, a látogatás pedig meg-
jelölve nem volt. Megjelölt utazásaimat 
augusztus 14. után meg is tettem. Â 
prefect ur előzetesen értekezleteket hí-
vott össze, azokra engem meg nem 
hívott, az értekezleten felolvasta a be 
mutatandó 12 férfi névjegyzékét, én 
azok közé felvéve nem voltam ; a ba-
mutatandók utasitáBt kaptak, hogy 
Homoródfürdőre utazzanak, én eemmi 
további értesítést nem kaptam. 

Mégis kötelességemnek tartottam 
a látogatás ideje iránt állandóan ér-
deklődni. Aug. 7-én megállapodtam 
társaimmal, hogy sürgős és fontos 
ügyeink intézése végett 8 án Brassóba 
és Bucureştibe utazom, ezt igazolni 
is tudom, 8-án délben értesülve, hogy 
a magas látogatás kedden 10*én lesz, 
elutazásomat azonnal elhalasztottam 
és Itthon maradtam. Kedden circa 12 
óra 30 pkor felmentem a prefectüsi 
irodába tudakozódni, de az ajtót zárva 
találtam. A királyné ő Felsége ideér-
kezésekor szalon ruhában a vármegye-
ház udvarára mentem és ő Felségének 
a prefect ur lakásán tartózkodása alatt 
ott voltam és mikor ó Felsége mellet-
tem elhaladt, kalapomat lengetve: 
„hurráh" és „éljen" kiáltásokkal üd-
vözöltem, a mikor pedig ő Felsége a 
fényképezés «tán a terembe bevonult, 
én is bementem. Először a baloldalon 
akartam elhelyezkedni, de ott már so-
kan voltak és tolakodni nem Bzeretek. 
A jobb oldalra átmenve Hory TUBÍ Ő 
nagyságával éB később Hory Andrással, 
a romai magyar követtel beszélgettem 
(a kiket ő Felsége tiszteletére Homo-
ródfürdőről hivtak le) ő Felségétől 

alig pár méternyire. Sajátságos, hogy 
a prefect ur nem vett észre é3 azt 
mondja, hogy a karzaton voltam, pedig 
oda fel sem jártam. A bemutatásra a 
prefect ur lakására fel nem mehettem, 
mert tudomásom volt róla, hogy oda 
csak a bemutatandók jegyzékébe föl-
vettek mehetnek és én a jegyzékbe 
felvéve nem voltam. A titkár a jegy-
zékkel kezében az udvarról közvetlen 
közelemből hivta fel Révayné, Siposné, 
Cărpinişannâ őnagyságaikat, dr. Jodált 
és feleségét és ha a jegyzékben benne 
lettem volna, ugy engem is felhívott 
volna, de nem voltam benne, (ha cjak 
utólag nem kerültem rá,) és igy mel-
lőzésemet szándékom ik kellett tekin-
tenem. 

Szakáts Péter szenátort a prefact 
ur az előkészítéshez szintén nem hivta 
meg, de ő spontan felment a prefac-
túrára és bejelentette, hogy tisztelegni 
akar. Felszólítást nyert, hogy Homo-
ródfürdóre urazzon ; 10 én délben fa-
feleségével már itt volt, hogy oda 
utazzék, de fii figyelmeztette, hogy itt 
már kőztudomásu a hoaao-ódi bemu-
tatás elmaradása; mivel ő 70 éven felül 
van és lábát egy évvel ezelőtt meg-
ütve, csak 2 bottal tud járni, fiát tu-
dakozódni a prefecturára küldte, de az 
ajtó zárva volt, a subprefect padig ál-
lítólag azt mondta, hogy a homoródi 
bemutatás elmarad, de egyéb semmi 
sem birtos. ő Felsége ideérkezése előtt 
kocsin a hid felé indult, ahová a 
ros fogadása volt kitűzve, a piactéren 
tul a rendőrök a kocsit nem engedték, 
mire leszállva, a hid felé ment és fele-
ségével s több uri hölggyel együtt 0 
Felsége érkezését a hid környékén 
várta be. A vármegyeházára már nem 
mehetett, mert Homoródfürdőre utcai 
ruhában való megjelenés jplt előírva 
és Bikafalván levő lakásSra, Bzalon 
ruhába való átöltözés céljából, már nem 
volt fizikai idő hazamenni. A várme-
gyeház erkélyén sem volt, Írásbeli 
meghívóját pedig a postabélyegző sze-
rint augusztus 12-én tették p#tára. 
A prefect urnák fel kellett volna vilá-
gosítani ő Felségét, hogv ariBztokráta 
vármegyénkben alig vafrEi csak özv. 
Kemény Bélánéról é3 leányáról, Orosz 
Lajosnérói (kik hallomás szerint a 
meghiváBt elkésve kapták, de ezt pon-
tosan megállapítani nem tudom), gróf 
Norman Lajosról és fiiról (kinek az 
ideutazott vasúti állomásfőnök utján 
történt érdeklődésére az az izenet ér-
kezett, hogy az egész bemutatás elma-
rad), br. Dmiel Lajosról (ki meghívást 
nem' nyert) és br. Daniel Ferencről 
(ki kimentette magát) tudok. Ha nincs, 
hát nincs. 

Van még egy pár birtokos székely 
főnemes család, de ezek sarjai, például 
Ugrón Ákos, Gyárfás Pál, Biró István, 
Jeddy Tamás, Sebesi Károly, dr. Fe-
rentzi Pál és Gábor Btb. meghívást 
nem nyertek. 

Ugrón Zoltán a bemutatásra, meg-
hívó hiányában, 8 án maga jelentkezett. 
Sajnos, 9-én agrártárgyalása volt és a 
miatt, hogy ügyvédje nem ment el a 
tárgyalásra, birtokának majdnem fele 
elreformáltatott. Miután ő 60 éven 
felül van, köztudomás szerint érelme-
szesedésben és neuraszthéniában szen-
ved, testi és lelki állapota annyira 
romlottt, hogy családja aggódásában 
otthon tartotta. 

özv. Ugrón JánoBné Homoród-
fürdőn való megjelenésre kapott uta-
sítást. El is indult oda, de útközben 
értesült, hogy ott a bemutatás nem 
lesz megtartva, ő felsége fogadására 
itt a hidhoz kiment. Délután a titkár-
tól tudakozódott, hogy a programmvál-
tozás folytán mi a teendő és tőle azt 
a felvilágosítást nyerte, hogy a prefect 
urnái lesz tea és a díszteremben lesz 
a bemutatás. A teára meghívást nem 
nyervén, elindult a díszterembe, de 
oda akkor még senkit sem bocsátottak 
be, hanem Orbán nevü szolga azt mon-
dotta, hogy az erkélyre fel lehet menni. 
Mivel a 70 évnél idősebb BÓgorasBZO-
nyával, id. Pálffy Ferencnével volt és 
az udvaron nem volt mire leülni, az 
erkélyre felmentek. A többi bemuta-
tásra előjegyzetteket a titkár a pre-
fect úr lakására felhivta, őt azon-
ban nem. 

Hol itt az illoyalitás ? Megmondom. 
IlloyalitáB a királyné fogadásának 

rendezéséből a magyarság vezetőit 
majdnem teljesen kizárni, a mikor a 
Felséges Asszony a legmagyarabb me-
gyéjének jön látogatására és e foga-
dást ugy rendezni, hogy annak láttára 



egy tekintélyes állású román ár erős 
szavakkal adhasson kifejezést a rende-
zésen való megbotránkozásának. Illo-
jálitás a királynét olyan primárral 
fogadtatni, kinek biiniigye a Curtea de 
Casaţie II Bectiajánál a 3657 sz. do-
sarban van. 

Illoiálitás a bolsevizmus szomszéd-
ságában az illojálitás és dinasztia- elle-
nesség vádját felvetni, a mikor itt 
annak halvány árnyéka sincs; csak 
azért, hogy rajtunk, a kikről köztudo-
mású, hogy a prefect úr eltávolítását 
óhajtjuk, egyet ütni lehessen. 

Várjuk a vizsgálatot 1" 

SPORT. 
Hargita—Segesvár válogatott 

5 : 2 (2:1) 
A Hargita mult vasárnap a se-

gesváriak reprezentatív csapatát látta 
vendégül s azt Bzép küzdelem után 
5 : 2 arányban legyőzte. 

A Hargita góljait Göllner (3) és 
Binder Julius (2) rúgták. 

A mérkőzés a kiállítás javára 
volt rendezve, azonban olyan csekély 
érdeklődés mellett folyt le, hogy a ki-
adásokat is alig fedezte. 

A mérkőzések mostanában a kö-
zánség részvétlensége miatt, állandóan 
deficittel zárulnak, miért is a Hargita 
vezetősége elhatározta, hogy az őszi 
bajnokság megkezdéséig, szeptember 
19-ig nem rendez több meccset. 

Udvarhely lexikonja. 
(Tárgyilagos adatok a mai korról írandó álta-

lános nagy lexikonhoz) 
II. 

Ingyenélő (naplopó, horokály, jó-
madár). Városunk különböző helyein 
elzárva élnek. Ismertető jelük a gon-
dolkozás. Ugyanis egéBz nap azon gon-
dolkoznak, hogy és miként tudnának 
valakit becsapni. Vannak egész jól 
öltözöttek is köztük, sőt olyan is, ki 
szakálát egész nap gondosan simogatja. 
Számuk napról-napra nő, olyannyira, 
hogy a szakszervezetbe való tömörü-
lést mondták ki határozatilag. Az egye-
sülés célja a céltalan munka azonnali 
megszüntetése és a kormánytól málé-
lisztmentes finomitott kenyér és szá-
mozott cirkuszjegy pofmentes kikö-
vetel és e. 

Házasság (sötétverem, bizony Isten, 
én megverem) A házasság sóhajtozással 
kezdődik és rendesen azzal is végződik. 
Rendesen az anyÓBvicc-készitök járnak 
jól. A házasságot különbözően gondol-
kozó emberek igy definiálják: A ter-
mészettudós: Két különnemü lénynek 
a természet öröktörvénye szerinti 
együttélni akaró, gabajodási tébolya. A 
filozófus igy : Az ösztönnek a lélek fölé 
kerülő urhatnámsági mániájából szár-
mazó, gyereknevelési szándékból eredő, 
tányértörési sötét rejtély. A világfi 
igy: Járomba kerülési szerencsétlenség. 
Együgyü emberi gyarlóság. 

A költő igy: Szivkéjkin megszün-
tető, írói véna megölő manőver, gye-
reksirással és pofozkodással fűszerezve. 
Az uávarhelymegyei székely igy : Hogy 
a rák fekete fene ette vóna meg, aki 
fel es találta. — Ezekből látható a 
szent házassági eszme mai korban való 
gyakorlati értelmezése. 

Vonat (vicinális, eleget áll is) 
Cdéplfigéphaj tokából átalakított gőzsze-
lepes füstölgi „menőke," melynek fő 
jellemvonása a „lassan siess, tovább 
érsz" közmondásnak megvalósítása. A 
„menőke" maga után vonszol egy pár 
„CBÍkorgócskát", központi esőt az utas 
fejére levezető csatornázattal és a re-
pedezéseken átvezetett svájci levegő 
utánzattal, valamint ehez hasonló mo-
dernségekkel. A közönség szórakozta-
tására a „menőke" füttyhangversenyeket 
rendez, melyeket állítólag az idegsza-
natóriumok közköltségen tartanak és 

díjmentesek még a negyedosztályú uta-
sok részére is. 

Vicinálisunk testvére a fővonal. Itt 
már komoly mozgolódó valamik járkál-
nak, melyeket igazi vonatoknak ne-
vezhetünk. Nevüket a „vona-vóna" 
szóból kapták, ugyanis ha az utasnak 
véletlenül Kocsárdon vagy Tövisen, 
vagy máshol kilopják a pénztárcáját 
és jelentést tesz, ezt a választ kapja 
rendesen, de rendületlenül: Ült „vóna" 
kérem otthon, vagy ne szállott „vóna* 
fel és ha nem ült otthon és felszállott 
akkor vigyázott „vóna", mert ha vi-
gyázott „vóna", akkor engem a felje-
jentéssel nem zavart „vóna." A gőz-
szelepes „menőkéket" vánszorgáson kí-
vül gulyásmelegitésre is használja a 
vonatkísérő személyzet. 

Uzsorás (népnyuzó akasztófa virág). 
A legpiszkosabb söpredéke az emberi-
ségnek. Városunkban igen nagy meny-
nyiségben él. Pénzére feküdve, kéjes 
nyújtózkodások közepett várja a sze-
rencsétlen áldozatát, melyet, ha kör-
mei közé kaparinthat, 'kamatlábaival 
egyszerűen agyonsújt. Tekintve, hogy 
egyszerre több bőrt is képesek le-
nyúzni, az ország bőriparának többter-
melése szempontjából nyilatkozatra 
kéne hivni őket, hogy azt imilyen spe-
ciális módszerrel végzik ? 

Molnár Albert. 
(Folytatjuk.) 

Kulturest Eteden. 
Örömmel fogadtuk az alábbi tudó-

sítást, mely élénken bizonyítja,-hogy 
székely népünkben mennyire él a szép 
szeretete és kulturánk ápolásának gon-
dolata. A nyári nehéz munkában kifá-
radva, üditő oázist talál egy-egy ne-
mesítő előadásban, mely nemcsak gyö 
nyörködtet, hanem frissitőleg hat a 
kifáradt idegekre és uj munkára serkent. 

Augusztus hó 15 ike eseményszámba 
ment Etéden. Szekerek érkeznek a 
szomszédos községekből és az etédiek 
szeretettel várják vendégeiket. Izgatott 
rendezők kalauzolják az érkezőket a 
Népházba, hol még izgatottabb szerep-
lők készülnek elő. Da nem is csoda.. 
uri műkedvelők játszanak, tehát töké-
letest akarnak nyújtani; a falusi le-
gények, leányok pedig kíváncsian tó-
dulnak az előadásra, mert ha van al-
kalem — tanulni nem szégyen. 

S a jó. öreg Caiki Gergely, kinek 
3 felvonásos vígjátéka: „A nagymama" 
került színre — gyönyörködve szem-
lélhette volna azt a lázas készülődést, 
rendezést, díszítést, hogy a szereplők 
mennyire igyekeztek külsőségeiben is 
megfelelő keretet nyújtani a szép elő-
adásnak. 

De kellett is annak sikerülnie. 
Péter Sámuel drné báró Kemény Rózsa 
fáradságot nem ismerve olyan műked-
velő gárdát szervezett össze, mely nem 
vált szégyenére, ó maga a betanitás 
nehéz munkája mellett a címszerep 
alakítását is vállalta é8 ezzel az elő-
adás tökéletes sikerét biztosította. 
.Hullott is a virág minden megjelenése 
alkalmával a színpadra és a közönség 
nyilt színen percekig tapsolta a kelle-
mes est megteremtőjét. 

A többi tzereplők sem sokkal ma-
radtak mögötte. Csárics Olga — Már-
tája ; Szép Jolán — Szerafioja megté-
vesztésig hasonlatos volt a hivatásos 
színészek játékához. Máthé Enna — 
Timár Karolint előkelően személyesí-
tette, míg Caia Zsófika — Piroskája 
vérbeli katonaleány volt. Derűt váltot-
tak ki többször Caia Viola — Ga-
lambosné darabos kiszólásai. Az inté-
zeti növendékek pedig — Gagyhy Éva, 
Szilágyi Livia és Iiuska, Griell Hedi 
és Szabó Erzsike — egy napsugaras 
tavaszi napot varázsoltak a nézők elé. 

A férfi szereplők közül Török Mi-

hály és Nagy Sándor — Ernő és Kál-
mán játékában a kékvér előkelőségét 
éreztük magunk körül. Lőrinczi Dé-
nes — br. Örkényi nyugalmazott ez-
redese a kemény katonatipust szemé-
lyesítette ; mig László István jól ka-
rakterizálta a tábori lelkész alakját. 
Csia Péter — mint pincér — ügyes-
kedett. Bardóczi Sándor — Todorka 
tanár szerepében képviselte a finom 
humort. Nem léphetett a színpadra, 
nem szólhatott egy szót anélkül, hogy 
azt harsogó kacagás ne kísérte volna. 

Általában az egész előadás rész-
leteiben is annyira tökéletesen kidolgo-
zott volt, hogy az valódi nagy színpa-
don is helytálló lett volna. 

A jó előadás után — jó hangulat 
é3 ami természetes „kivilágos kivirrad-
tig" tánc. És ekkor világlott ki, hogy 
a cél megvalósitása, melyre az elő-
adás rendeztetett — a népház kibőví-
tése — mennyire aktuális, mert bizony 
a táncosok csak szorongva, egy hely-
ben voltak kénytelenek mozogni. 

De még egy pár ilyen est és rö-
videsen az is megvalósul, valószínűleg 
még hamarabb, mint az* uj községháza 
ügye, mely papíron már évek óta ter-
veződik, de kivitele, ugy látszik, még 
soká késik az éji homályban. A jelen-
levők csak a késő reggeli órákban 
oszoltak el, magukkal vive egy kelle-
mes eBt emlékét, — az etédieket pedig 
illesse dicséret a nyújtott élvezetért. 

Egy jelenvolt. 
(Technikai ok miatt késett tu-

dósítás.) 

A helyi villamosművek 
vezetősége és egy kiküldött (helyi pol-
gárokból álló) bizottság oly irányú 
javaslatot tett a városi tanácsnak, 
hogy tekintettel a legközelebb beál-
landó nagy költBégü befektetésekre, a 
fogyasztott áram Hwja után az 1 leu 
40 biüi 2 leura emeltessék föl. Ezt a 
javaslatot a városi tanács plenáris 
gyűlése augusztus 30-án tárgyalta, a 
mikor is az a meggyőződés jegecese 
dett ki, hogy mindaddig, a mig egy 
teljesen részletes kimutatással nem 
lesz igazolva, hogy a villamos müvek 
a rendes polgári haBznot igy nem tud 
ják biztosítani, s a mig nem mutat 
tiszta képet a beszerzés szükségessége, 
a felemelés ügyében érdemben nem 

| határoz, mert a város polgárságának 
túlterheltsége folytán egy ujabb meg-
terheltetésébe a városi tanács csakis 
a parancsoló szükségesség beálltával 
egyezhetik bele. 

Ez ügygyei kapcsolatosan szóvá 
tétetett, hogy egyik helyi vállalat ked-
vezményes díjtétel mellett kap nappali 
áramot, sőt a vezetékkel felmerült nagy 
költségek is a vállalat, illetve a város 
terhére estek, akkor, a mikor a magán-
házakhoz bevezetett villamos vezeté-
kért minden esetben a tulajdonos fize-
tett, a hogy kell fizetnie a városnak 
is az uj városháza vezetékéért. A vil-
lamos művek vezetősége már évekkel 
ezelőtt megtagadta a nappali áram ki-
szolgáltatását, azzal az indokkal, hogy 
a művek a tulterheltetéft nem bírják, 
s most, a mikor igazán nem bírják, 
megadta egy protekciós vállalatnak. 
Legszebb az egész dologban, hogy más 
kiBebb vállalatok is kapnak nappali 
áramot, de csak a teljes dij fizetése 
ellenében éB csak akkor, a midőn a 

. protekciós vállalatnak is szüksége van 
nappali áramra. 

Még sok más dolog vár megvizs-
gálásra a villamos müveknél, s a vá-
ros polgársága joggal elvárja a városi 
tanácstól, hogy ennél is megkezdi és 
el is végzi azt a bizonyos revíziós 
munkát, ami a város lakossága érde-
kében valóban szükséges. 

Városi. 

Zongora tanítványaimat ér-
tesítem, hogy a tanítást szeptember 
16 ikán megkezdem. Elvállalok néhány 
uj tanitványt is. Tompa Lásslóné Str. 
Pr. Nicolae (Árpád-ü.) 11 sz. 

x Háromuoba-. konyhából álló 
ház faanyaga eladó. Értekezhetni Str. 
Horia (Komis-u) 22 sz. alatt. 

H I R E K . 
Szept. 4. 

A város 
nagyobb tanácsa augusztus 30-án, hét-
főn, a tagok szinte teljes számának 
jelenlétében gyűlést tartott, melynek 
terjedelmes tárgysorozatát élénk érdek-
lődés és komoly megvitatás közben 
tárgyalta végig. A tárgysorozat pont-
jainak legnagyobb része a város élet-
bevágó anyagi, gazdasági vonatkozású 
ügyeinek rendezésére vonatkozott. Ezek 
közül többel érdemük, jelentőségük 
szerint, külön cikkekben foglalkozunk. 
Itt rövidre foglalva magának a gyű-
lésnek menetét Ismertetjük. 

A gyűlés megnyitásakor Gönczy 
Gábor dr. szólalt fel, a választott ta-
gok nevében kijelentve, hogy az el-
nöklő Metea János múltkori pri-
márrá választását nem tartják érvé-
nyesnek, s a gyűlés tárgyalásaiban 
csupán a város fontos érdekeire való 
tekintettel veBznek részt. Pál István 
prelátus a nyelvkérdés rendezését kérte 
ujabban is, vagyis, hogy a tanácsko-
zásokban a magyar nyelv használható 
legyen, s a meghivókat, tárgysoroza-
tokat adják ki magyarul is. A gyűlé-
sen el is határozták, hogy az illetékes 
legfelső közigazgatási tanácstól kérik 
a magyar nyelv ilyen értelemben való 
használatának engedélyezését. 

Az állandó bizottság jelentése alap-
ján tudomásul vették a város vagyo-
nának leltározását, e szerint 33.686,365 
leu értékű vagyonnal szemben a teher 
1.645,068 leu s igy a város pozitív 
vagyonának értéke mintegy 32 millió. 

Az 1926. évi költségvetés tételei 
között módosításokat határoztak el, 
mert némely tételek nem a reális va-
lóságnak, a várható jövedelemnek, il-
letve szükségletnek megfelelően voltak 
felvéve. A rendezetlen kockakő számla 
miatt a szállító cég a várost beperelte, 
mintegy 300,000 leu erejéig, holott a 
város régi vezetősége a követelés ki-
fizetésére a Cetatea-banktól annak ide-
jén felvette a pénzt. Az összeg hová-
forditása, s a mulasztás kiderítése ér-
dekében a város a régi vezetőség el-
len a pert megindítja. Ugyancsak pe-
relnek a régóta hálrálékban maradt 
mozibér-összegekért is. Varró Elek a 
zetelaki erdő-kisajátitásból a városnak 
jutott erdőrész ügyéről, a a kiszakitás-
nál előfordult sajátságos tévedésről re-
ferált részletesen. Erről közelebbről 
bővebb közleményben fogunk beszá-
molni. Viszont már mai számunk egy 
külön cikkében foglalkozunk a villa-
mos-üzemnek a fogyasztási dij feleme-
lésére irányuló akciójával. E kérdésben 
Papp Z. Endre, Forró Géza, Szöllősi 
Ödön dr., Csiki Albert felszólalásai 
után ugy határoztak, hogy az egész 
ügyet egy külön ebből a célból tar-
tandó tanácsülésre halasztják, hegy 
azen a legalaposabban megvitathassák I 

A setelaki tttxkárosultak ja-
vára az odorheiui ügyvédi kamara tag-
jai az alábbi részletezés szerinti szép 
összeget adták össze. A kamara nem 
hiába vármegyénknek egyik legtekin-
télyesebb testülete, tagjai ezúttal is, 
mint már számos ízben, ismét bizony-
ságot tettek humánus felfogásukról, 
arról, hogy tudatában vannak közér-
deket illető magaBabbrendü kötelezett-
ségeiknek. Bár mostani szép cseleke-
detüket sokan tekintenék követendő 
példának 1 Az adakozások, mint velünk 
közlik, a következők: Székelyudvarhely-
ről: Bartha Zoltán dr. 200, Gheorghe 
Bărbat dr. 500, Constantinescu J. MihnV 
100, Finkér Béla dr. 100, Gönczy Gá-
bor dr. 1000, Hinléder Fels Ákos dr. 
500, Jodál Gábor dr. 1500, Kassay 
F. István dr. 500, Kálmán József dr. 
500, Lukácsffy Elek dr. 500, Nagy 
Kálmán 500, Nagy Lajos dr. 1000, Pál 
Gyula dr. 500, Ráduly István dr. 300, 
Sebesi Ákos dr. 500, Stoian Viktor dr. 
100, Szabó Gábor dr. 1000, Vass La-
jos dr. 1000, Váró Géza dr. 500, We-
netsek József dr. 500; Székelykeresz-
túrról: ElekeB Dénes dr. 200, Elekes 
Domokos dr. 200, Fazakas Miklós dr. 
200, Ferenczy Gábor dr. 200, Ferenczy 
Pál dr. 200, Fodor Boldizsár dr. 200, 
Péterffy Albert 200, Viola Sándor dr. 
200; Oklándról: János Domokos dr. 
200, Máthé István dr. 200; Parajdról: 
Kertész Árpád dr. 100 leu, összesen 
13,400 leu. 



A vármegyei tanáos összehí-
vása ügyében Spataru prefectus ur an-
nak közíéBére kérte lapunkat, hogy a 
tanács mostanig nem ve't összehívható, 
mert a hivatalos tanácstagokra vonat-
kozó felterjesztést a belügyminisztérium, 
kétszeri sürgetés dacára sem hagyta 
még jóvá. 

Halálozás. Gsató Imre keres-
kedő, temetkezési intézet-tulajdonos, 
aug. 30 ikán, 60 éves korában, váro-
sunkban, hosszas szenvedés után elhalt. 
Benne a város életének egy közismert, 
népszerű és tekintélyes embere tünt 
le, kinek temetéBe rendkívül nagy rész-
vét mellett folyt le. Tekintélyes rokon-
ság gyászolja. 

Deák Miklós székelyszentmihályi 
unitárius lelkész aug. 30 ikán 65 éves 
korában váratlanul elhunyt. Halálával 
a vármegyei unitáriusság egyik érde-
mes vezető-alakját, legjobb Bzónokai 
egyikét veszítette el. Nagy részvét mel 
lett temették, tekintélyeB és kiterjedt 
rokonság gyászolja. 

A Szabó Gábor subprefec-
tusi állásába visszahelyezéséről irt 
tudósításában helyi laptársunk azt 
közölte Peltzer Vilmos dr. főjegyzőről, 
hogy a visszahelyezésnél való közre 
működésre „nem érezte magát jogosí-
tottnak." Ezzel kapcsolatban Peltzer 
tőjegyző annak közlését kérte, hogy ez 
téves beállítás, mert hozzá ez ügyben 
senkisem fordult, utasítást sem írásban, 
sem szóban nem kapott. 

Elszállásolás. Tekintettel arra, 
hogy a kiállitási héten az udvarhelyi 
csekély befogadóképességű szállodák 
nem iesznek elégségesek az idegenek 
elhelyezésére, a kiállitási bizottság ez-
úton kéri fel mindazokat, akik a ki-
állitási héten a városba érkező idege-
neket elszállásolni hajlandók, hogy 
pontos címüket, a bérösszeg megjelö-
lésével, a kiállitási irodába beküldeni 
szíveskedjenek. 

Kollégiumi hir, A helybeli re-
formátus kollégiumban a jövő 1926/27. 

.iskolai évtől kezdve esedékessé váll a 
„Fülai Szántó Samu és neje Bodrogi 
Jozefa" c. alapítvány évi kamatjöve 
delmének a kiosztása. Ebből az alapít-
ványból évenként 16 helybeli ref. val 
lásu gyermek, vagy pedig félig avagy 
egészen árva kollégiumba járó jó ma 
gaviseletü és előmeneteli! tanuló fog 
fejenként mintegy 1500 L. ösztöndíj 
ban részesülni. A kollégiumba való 
beiratkozások szeptember 1-től 8 ig 
naponként d. e. 10—12-ig és d. u. 
3—5 ig folynak, 

A vármegyeházán f. hó 3 án 
a küküilői alsó (felsőboldogfalvi) já-
rás lakosaiból nagyszámú küldöttség 
verődött össze, abból a célból, hogy 
Szabó Gábort subprefectusi állásába 
való visszahelyezése alkalmából üdvö-
zöljék, Mintegy 100 falusi ember je-
lent meg a subprefectus előtt, egy-
szerű szavakkal fejezve ki jókívánsá-
gaikat. A subprefectus kijelentette, 
hogy bár a sürgős munkaidőben az 
az üdvözlet miatt befáradni felesleges 
volt, s az öt meglepetésként is érte, 
a nép embereinek ragaszkodása jól 
esik neki, s ezután a megjelentekkel 
még kevés ideig elbeszélgetett. 

x Orvosi hir. Dr. Dénes Béla 
szabadságáról hazaérkezett. Orvosi ren-
deléséi a Bul. Reg. Ferdinánd (volt 
EoBBUth-u.) 39. szám alatt újból meg-
kezdte. Kvarclámpa-, hőlég- fQx'dŐ- és 
elektromos kezelések. 

A Polgári önképző Egylet 
temetkezési pénztéra értesiti tagjait, 
hogy Csató Imre elhalálozott tag után 
a befizetések a kör helyiségében f. hó 
5 én, vasárnap 'd. e. 11—12 óráig, d. 
u. 4— 5-ig fognak megtartatni. 

A kiállítás diszitését és Ízlé-
ses összeállítását egy külön bizottság 
végzi, amelynek elnöke Haáz F.Rezső 
tanár, tagjai pedig Spanyár Pál, Pillieh 
Lajos, Maráth és Iiuber tanárok. Ezen-
kívül egy női bizottság is fog segéd-
kezni, amelynek tagjait most kéri fel 
a rendezőbizott8ág. Mindazok, akik 
kiállítandó tárgyaikat saját tervezésű 
vagy díszítésű miliőben akarják el-
helyezni, forduljanak mielőbb a fenti 
bizottság bármely tagjához. 

Köszönetnyilvánítás. Mindazok-
nak a jóbarátoknak és ismerősöknek, 
kik megboldogult férjem elhalálozása 
alkalmával részvétnyilvánitásaikkal fel-
kerestek, ravatalára oly sok szép virá-
got hoztak és végtisztességén megje-
lentek, ez uton mondok köszönetet, 
ugy a magam, mint az egész gyászoló 
család nevében, öev. Csati Imréné, 

A városi tanácshoz Gusan 
Aurélt és Hargita Lászlót az állandó 
bizottság tisztviselőkké nevezte ki. 

40, 30, 25 és 10 évvel eze-
lőtt érettségizettek találkozója. 
Az odorheiui-székelyudvarhelyi ref. kol-
légium igazgatósága többek felkérésére 
közhírré teszi, hogy f. évi október 2-án 
azok a hölgyek és urak, á kik ezelőtt 
40, 30, 25, 20 és 10 évvel a kollégi-
umban tettek érettségi vizsgálatot, 
találkozóra gyűlnek össze a kollégium 
dísztermében. Felkéretnek mindazok, a 
kik nevezett csoportok valamelyikéhez 
tartoznak, hogy a találkozón megje-
lenni és megjelenésükről az igazgató 
ságot értesíteni szíveskedjenek. 

A VI. romániai esperantó 
kongresszus folyó hó 11—14 ig IOBZ 
Galacban. Bővebb felvilágosítást ad: 
Szabó Gyula delegato de U. E. A. 
Odorheiu, Str. Princip. Elisabeta 
(Bethlen-utca) 18. 

x Fogervosi műterem szept. 
l-től szept. 15-ig üzemszünet végett 
zárva. Dr. Hans E. Schuster. Bul. 
Reg. Ferdinánd 9. -

Közbirtokosságok figyel-
mébe. A napokban hagyta el a sajtót 
a Monitorul Oficial 1926. évi junius 
hó ll-iki 128 számában megjelent 
„Az osztatlan közlegelők kezelésére és 
használatára vonatkozó szabályrende-
let" magyar nyelvre való fordítása, 
Csiky Attila gazdasági felügyelő kiadá 
Bábán. Ez a munka közérdekű voltá-
nál éB annál fogva, hogy a közbirto-
kosságokra rótt kötelességekről pontos 
és alapos információkat nyújt, nélkü-
lözhetetlen minden község közbirto-
kossága számára, de nélkülözhetetlen 
minden közbirtokossági tagra nézve is, 
ki a közlegelőhasználatára vonatkozó 
jogait ismerni és érvényesíteni akarja. 
A kis köayva'rkban megjelent munka 
40 leu vételár és a postaköltségek elő-
zetes beküldése mellett megrendelhető 
a Könyvnyomda R.-T.-nál, lapunk ki-
adóhivatalában. 

Színielőadások, hangverse-
nyek a kiállítás hetében. Mint 
értesülünk, a kiállítás rendezősége 
megkereste ugy a Filharmonikus Tár-
saságot, mint a Székely Dalegyletet, 
hogy a ki..-xitâs hetében hangverse-
nyeket rendezzenek a kiállítású» be-
érkező vidékiek és idegenek, vala 
mint az itteni mübarátok szórakoz 
tatására. Ugy hirlik, hogy a filhar-
monikusok Bzept. 12-én, vasárnap a 
megnyitás napján a tavasszal oly óri-
ási sikert aratott „Rip van Wínkle" 
operettet adják elő, a Székely Dalegy-
let pedig szeptember 19 én egy nagy 
műsoros dalestélyt fog rendezni. Mind-
két estély iránt már most is nagy az 
érdeklődés. 

Ballag már a véndiák... 
gondolatban a marosvásárhelyi róm. 
kath. gimnázium okt. 10 iki találko-
zójára, hogy viszontláthassa régi sze-
retett iskoláját, amelyhez annyi ked 
ves emlék füzi. Képzelete mir den régi 
kedves helyet bejár: a régi „lábas 
ház" helyén épült gimnáziumot ott a 
Szentkirály utca sarkán, a régi sze-
mináriumot itt az Isten háza tőszom-
szédságában, a Nagy erdőt, a Szent 
györgyi-erdőt, hova a szemináristák 
sétái vezettek . . . Da már sem a gim 
náziumot, sem a szemináriumot nem 
találja régi helyén: uj, modern épü-
letekben hirdetik azok az istenfélelem 
és tudomány igéit... Már oem Keserű 
József, Karácson Márton, Rettegi Géza, 
nem is Misz Olivér, Wertán Pál, ha-
nem mások, ujak, de a régi szellem-
ben, az iskola és az ifjúság régi sze-
retetével. S ha október 10 ike meg 
érkezik, nem kell keresni, „hol vagy-
tok, ti régi játszótársak ?" Mindenki 
ott lesz a nagy iskolatestvéri találko-
zón, hogy örvendjen & várva-várt vi 
szontlátásnak s hogy lássa, milyen 
viszonyok közt él most a gyermekeit 
keblére hivó édesanya, szeretett Alma 
Materünk: a vásárhelyi kath. gimná-
zium. Mert bizony a változott viszc 
nyok folytán ez a régi iskola is ne-
héz anyagi viszonyok közé jutott, ugy 
hogy régi tanítványainak támogatását 
kénytelen igénybe venni. E célt fogja 
szolgálni a találkozón megszervezendő 
„Véndiák-szövetség". Akik e szövet-
ségnek tagjai akarnak lenni, már előre, 
levélben is bejelenthetik szándékukat 
és beküldhetik pénzbeli hozzájárulá-
sukat az igazgatóság cimére. Az iskola 
az okt. 10 iki véndiák találkozóra 
minden volt növendékét meghívja, 
azokat is, akik 1—2 osztályt végez-

tek itt. Hogy a megbivó mindenkihez 
idejében eljuthasson, szíveskedjenek 
az öreg diákok a saját és véndiák 
társaik elmét az igazgatósághoz be-
küldeni. Már most be lehet jelenteni, 
hogy hány személy részére történjék 
gondoskodás elszállásolásról és köz-
ebédről. 

Nyilvános köszönet és nyug-
tázás. A Polgári önképző Egylet te- , 
metkezési segélyalapja az elhunyt 
férjem után járó temetkezési járulék-
ban 9000 leüt fizetett ki, melynek fel-
vételét nyilvánosan is elismerve, egy-
úttal ezúton is köszönetet mondok az 
egyesület vezetőségének a pontos és 
gyors kifizetésért. Csató Imréné. 

Olvasóinkhoz. A papirárak és 
nyomdai költségek ujabb éB ismételt 
emelkedése a legtöbb lapot és folyó-
iratot már előbb a példányonkénti 
árak és előfizetési dijak emelésére 
kényszeritették. Kiadóhivatalunk, amíg 
lehetett, halasztgatta olvasóink meg-
terhelésének ilyen értelmű fokozását, 
A megnehezedett viszonyok sürgetése 
elöl azonban többé kiadóhivatalunk sem 
tud elzárkózni é.3 ezért — bizva a 
közönség jóakaratú megértésében — 
kénytelen a lap egyes példányainak 
ârâţ 4 lenra felemelni. Az előfizetési 
dijak pedig f évi október elsejétől kez-
dődőleg a következők lesznek: egész 
évre 180, félévre 90, negyedévre 45 leu. 

Zongoratanitást vállalok és je 
lentkezéseüet elfogadok lakásomon: 
Str. Reg. Cirol (Orbán Balázs utca) 
23 BZ. Kovács Icó. 

x Megrendelések felvétele 
végett kiutazót keresek, előnyös dí-
jazás mellett. Cim a kiadóban. 

x Tanitványaimat értesítem, 
hogy a zongoratanitást megkezdtem. 
Uj növendékeket elvállalok. Maráth 
Aranka, okleveles zongora- tanítónő. 
Str. Regina Elisabeta 6 

x Hegedű-órákat adok. Jelent-
kezni lehet Kiss Elek a róm. kath. fő-
gimnázium ének- és zenetanáránál. 

KÖZGAZDASÁG. 
Legtöbb évben az üszög érzékeny kárt 

okoz kalászos terményeinkben. Amel-
lett, hogy oknélküli gondot okoz főleg 
a gazdasszonyoknak az üszöges buza, 
értékben is igen sokat veszít a gabona. 
Hiszékeny falusi gazdák ma is vallják, 
hogy az üszög ellen nincs védekezés, 
mert az év „hordozza" az üszög ter-
jedését, viszont kék gálicozássai is 
többen védekeznek az üszög ellen. A 
rézgálic oldattal való védekezés sikeres, 
azonban, mert a vetőmagot meg kell ned-
vesíteni ; káros hatású is, csirasérülés 
sok esetben fordul elő és a vetés is 
egyenlőtlen. 

Ezen hátrányok érlelték meg szak-
körökben azt a gondolatot, hogy szá 
raz anyaggal történhessék a csávázás. 
Az ily irányban folytatott kísérletek 
eredménye a Chinoin kispesti vegyé 
szeti gyár által előállított Porzol. A 
Porzol már nagyobb gazdaságokban és 
értelmesebb gazdáknál nemcsak Magyar-
országon elterjedt csávázó szer, hanem 
nagy tért hódított hazánkban is, köny-
nyü kezelése és teljes gyógyhatása 
folytán remélhető, hogy pár év mul-
tán a nedves csávázás csak emlék 
marad. Az üszögtől való mentesítés 
mellett még igen nagy előnye a Porzol-
nak, hogy az ezzel preparált vetőma-
got az egerek sohaBem bántják. Jól 
teBZik a gazdák, ha kísérletet tesznek 
a Porzol csávázó szerrel; 100 liter = 
5 véka vetőmag csávázására elég egy 
200 grammos csomag por, melynek ára 
33 leu. Megrendeléseket készséggel to-
vábbitok. 

Próbáljuk meg; csak folytonos 
kísérletezések ragadnak ki megszokott 
maradiságunkból, áe feltétlenül kimoz-
dulunk, ha látjuk, hogy kísérletezé-
seinknek meg van az eredménye. 

Műtrágya-megrendeléseket is elfő 
gadok. 

Piaci árak. A buza: 135-145, 
rozs: 90—95, árpa : 80—85, zab: 
50—55, tengeri 95—100, burgonya: 
25—28 leu vékánként. V—6. 

Meghívó. 
Az Erdélyrészi Méhész Egyesület 

őszi vándorgyűlését Odorheiu (Székely 
udvarhelyen) a róm. kath. főgimnázi-
umban f. évi szeptember hó 12-én 

(vasárnap) délelőtt 10 órakor- tartja, 
mely gyűlésre méhésztársaimat, vala-
mint a méhészet iránt érdeklődőket 
tisztelettel meghívom. 

Odorheiu, 1926 szept. hó 3-án. 
Tisztelettel: 

Lakatos Tivadar. 

W y i U t é r . 
E rovat közleményeiért a szerkesztő nem vállal 

felelősséget. 

Nyilatkozat.' 
Alulírott kinyilatkoztatom, hogy a 

városunk érdemes polgársága között 
elterjedt ama hir, mely szerint Csefó 
Sándor kollégiumi igazgató a kollé-
giumtól való távozásommal kapcsolat-
ban nekem a polgárság önérzetét sértő 
bárminemű kijelentést tett, nem felel 
meg a valóságnak, mivel nevezett 
igazgató a polgárságról előttem soha 
bántó módon nem nyilatkozott. 

Székely udvarhely, 1926 szept. 2. 
Nagy János s. k., Kiss Elek 
Rájk Sándor B. k., tanár. 

tanuk. 

Kiadó: a Könyvnyomda Részvénytársaság 
Odorheiu—Székelyndvarhely 

Primăria Oraşului cü Consiliu Odorheiu. 
No. 3896—1926. 

Hirdetmény. 
A város összes lakosai, kiknek 

igavonó marhájuk van, kötelesek f. évi 
szeptember 20 ig a szükséges kavics-
mennyiséget a város utcáira kihordani. 
— A mennyiséget és a helyet megtud-
hatják a városi mérnöki hivatalnál. 

Akik nem teljesitik ezen rendele-
tet, szigorúan lesznek büntetve. 

Odorheiu, 31 Aug. 1926. 
Primăria Odorhaiu. 

Prefectura judeţului Odorheiu. 
No. 7530-1926. 

Árlejtósi hirdetmény. 
A vármegye székházában levő he-

lyiségek fűtésére az 1926—1927 évi 
téli időszakra szükséges 50 öl, vagy 
másként 400 köbméter tűzifa biztosí-
tása végett annak szállítására ezennel 
árlejtés tűzetik ki. Felhívom ennél-
fogva mindazokat, kik ezen tűzifa-
mennyiségnek szállítására vállalkozni 
óhajtanak, az állami számvitelről BZÓIŐ 
törvény 72—83 §§ ainak megfelelően 
zárt éB lepecsételt ajánlataikat f. évi 
szeptember hó 23-án déli 12 óráig a 
prefecturához adják be. Az árlejtés 
ugyanott fog megtartatni (27-es szoba). 

Az ajánlatban kiteetidök a szál-
lítandó fának méretei, minősége é3 az 
ölenkénti vagy köbméterenkénti egy-
ségár. Az ajánlathoz csatolandó kész-
pénzben az ajánlati összeg 10°/0-a. 

Szállítási feltételek: 
1, A tűzifának I. minőségű bükk-

fának kell lennie. 2. A szállítás szep-
tember hó 1 én megkezdendő és akként 
folytatandó, hogy a vármegyeháza a na-
ponként szükséges tűzifával mindig 
ellátva legyen. 3. A szállítandó fát a 
vármegyeháza udvarára beszállítva, ott 
ölbe vagy köbméterbe rakva kell át-
adni. 4. A Bzállitott fa ára minden 
átvett 10 öl után azonnal fizettetik 
annak megfelelő értékben. 5. A szál-
lító köteles 1926 évi december hó 31-ig 
az egész 50 öl tűzifát beszállítani. 

p. prefect: (ss) Biró 
Şaful serviciul financiar: 

(ss) Tiberin Szöc« 

Üres I literes = = 

borvizes üvegeket 
veszünk bármilyen mennyiségben. 

„ H a n g y a " r a k t á r . 

Bármilyen zenemüvet 
gyorsan és pontosan kaphat meg 
az ország legnagyobb zenemű 
szaküzletében, Moravetz — 
zeneműkereskedésében Timişoa-
rán. — Jegyzék ingyen. 



Olvasóink figyelmét tisztelettel fel-
hívjak, hogy nyomdavíllalatank 
. * . mellett . * . 

könyvkötészetet 
állítottunk fel. 

Beretvás pasztilla a legmakacsabb fejfájást  is elmulasztja. 

Vállalunk mindenféle 
könyvkötészeti munkát, 
aranyozást stb. jutányos 
. * . . áron. . * . 

Gyors és pontos kiszol-
gálásról fog meggyőződni 
mindenki, ki könyvköté-
szetünket megrendeléssel 
. * . keresi fel. 

Könyvnyomda R . - t 
Odorheiu — Szék rly udvar hely 

Telefon 34. 

Judecătoria din Odorheiu secţia cf. 
Nrul 589-926 cf. 
Extract din publicaţiune de licitaţie 

Io cererea de executare făcută de 
urmăritorului Dr. Kassay F. Istváu 
contra urmăriţi Hajdo Terez şi soţia 
lui Bokor Elek nasc. Hajdo Veronika, 
judecătoria a ordonat licitaţiunea exe-
cuţiooa'ă in baza art. 146, 144, 
şi 147 din Lsgea LX. din 1881, asupra 
părţi 3/32 inscris sub Nr. ser. B. 11, 
12 pe numele Iui Hajdo Terezia şi 
soţiei lui Bokor Elek căsc. Hajdo 
Veronika din imobilului cuprins îa in 
cf. a comunei Bisericani partea I. din 
circumscripţia jiidecăoriei din Odor-
heiu Nrui prot. cf 252 Nr. de ord. 
A f 2 Nr. top. 2467 (arator) cu pre-
ţul de strigare de 510 Lei, mai de 
parte asupra porţiunei da 1/5 parte 
inscris pe numele lor Hajdo Terez şi 
soţiei lui Bokor Elek născ. H*jdo Ve-
ronika cuprins in prot. cf, Nr. 14 a 
comunei Bserictni partea II. sub Nr. 
de ord. A f Nr. top. 20 a şi 20/b, 
(Fâoâţ ş' Pădure) cu preţul de strigare 
de 3470 Lai. pentru incassarea crean-
ţei de 600 Lai, capital, interese de 
8°/„ dela 20 Junie 1922, spese de pro-
ces şi de executare de 283 Lai, fixate 
până acum, spese da 160 Lai fişate 
acum pentru cererea de licitarţiuae; 
precum ş< pentru incassarea creanţei 
da 471 Lai 05, capital şi accesori 
alui Ugrou János dom. îa Mugeai. — 
L'citaţiuaea se va ţine ia ziua de 25. 
Sept. 926 la ca3a comuaală a comu-
nei Bisericani. — Imobilul ce va fi lici-
tat nu poate fi vâadut pre ua preţ 
mai mic de câ- douăîreimi dia preţul 
de strigare. 

Cai cari doresc sa liciteze suat da-
tori să depoziteze la delegatul judecă-
toresc 10'Vo din preţul d8 strigare 
drept garanţie, ia numerar sau in 
efecte cauţie socotite după cursul fixat 
in art. 42 legea LX. 1881, sau se 
predea aceliuaşi d alegat chitanţi coa-
statâad depunerea, judecătoreşţa prea-
labilă a garanţiei şl feă semneze coa-
diţ:uaile de licitaţie (art.. 147, 150, 
170 le|ea LX. 1881; art. 21 legea 
XL. 1908. 

Dacă nimeni nu oferă mai mult 
cal care a oferit pentru imobil ua praţ 
mai urcat de cât cel de strigare este 
dator să iutregaască im adiat garanţia 
— fixite conform procantului preţului 
d8 strigare — la acaiaşi parte pro-
cantua'ă a preţilui ca a ofarit. — 
(art. 25 XLI. 1908.) 

Odorheiu la 5 Martie 1926. 
Szab6 m. p. judecător 

Pentru conformitate 
Sz. J . impiegat 

Ulcani község elöljáróságától. 
No. 408—1926. ~ 

Árverési hirdetmény. ^ 
Közhírré tétetik, hogy Ulcauf 

(Üike) község korcsmahelyisége az 1926 
szeptember 26 -ăn d. u. 3 órakor 
a község házánál tartandó nyilvános 
árverés utján az 1926roktóbar hó 1-től 
1929 szapt. 30-ig tarjedő iddra bér-
bo&dfttik 

Kikiáltási ár évi 15.000 leu. Bi-
natpénz 10°/0. 

Az árverési feltételek Ulcaui k5z-
ség elöljáróságának irodájában megte-
kinthetők. > 

ülcaui, 1926 [aug. 29. 
Vass Mihály 

notar. 
Vass István 

primar. 

Pályázati hirdetmény. 
A Dealul—oroszhegyi Fogyasztási 

Szövetkezet október 5-iki határidővel 
az üzletvezetői állásra pályázatot hir-
det. Kötelessége a szerződési minta 
szerint. Jövedelme: havi 800 leu, kész-
pénz, forgalom után 3°/0, monopolcik-
kek után 1%, évi lakbér 1000 leu, 
2 öl fa. Átlagos forgalom 5-600,000 
leu. Biztosíték 25,000 leu.| 

Igazgatóság. 

Szalon-garnitura 8 egy pedálos 
cimbalom ELADÓ. Cim ;a kiadóban. 

« H M L e g o l c s ó b b a n 

HIRSCH RUDOLF divatüzletében 
szerezheti be szükségletét. Dús választék posztókban, felöltö-
és kabát kelmékben, vásznakban és mindenféle divatárukban. 
Újdonságok kötött kabát-mel lények és 
• M H H M szwetterekben. ma—mmmmmmm 

x Egy jó családból való fiu 
tanulónak felvétetik Sorger András 
órás üzletébe. 

F'WesztK diáKoKat 
Kosztba fs lakájba. 

Cim a Kiadóban. 

1—2 iskolásleányt 
teljes ellátásra felveszek: Ferenczy 
Andorné Str. A. Mureşan (Solymossy-u.) 

Serviciul de poduri şi şosele din 
judeţul Odorheiu. 

No. 580-1926. 

Publicaţiune. 
Cu ordonanţa Nr. 1710—1926 din 

27 Aug. 1926 Direcţiunea de Poduri 
şi Şosele din Braşov a aprobat lucră-
rile pentru construcţia podului No. 5 
depe şos jud Baia Homorod-Mărtinuş 
intre km. If200—1|300. cu suma 
devizului aprobat de Lai 174.834 şi 
suma pentru neprevăzute de Lei. 5.165. 

Pentru asigurare lucrărilor sus-
menţionate se publică licitaţie cu oferte 
închise, care se va ţinea îa ziua de 
16 Septemvrie 1926 ora 10 îa localul 
Serv. de Poduri şi Şosele, Odorheiu. 

Invităm pe toţi aceia, cari doresc 
a lua parte la licitaţia aceasta să-şi 
înainteze la numitul Serviciu ofertele 
întocmite eonform prevederilor legei 
contabilităţii publice art. 72—85 şi a 
condiţiunilor mai jos arătate pâoă la 
ora 10 a zilei fixate. 

Daasupra adresei — pe plicul în-
chis şi sigilat — a ofertei 8e va scrie 
„ofertă" pentru construcţia podului 
No. 5 depe şos. jud. Baia Homorod-
Mărtinus. 

Oferte întârziate sau date prin 
telegramă, cât şi oferte, cari vor cu-
prinde condiţiuni, nu se vor lua îa 
considerare. 

Ia oferte se va arăta rabatul dia 
preţurile unitare şi nu suma globală. 

Garanţa proviz. de 4% a sumei 
devizului de ofertă se va depune la 
cassa Administraţiei Financiară şi re-
cepisa primită se va anexa ofertei. 

Această garanţă — la îacheierea 
contractului — se va complecta la 
6% a sumei din ofertă şi din fiecare 
situaţie se vor detrage 4•/„. Garanţa 
provizorie se va elibera — dacă lue-
lările vor fi aflate de bune — după 
recepţia provizorică; iar restul de 6% 
numai după recepţia definitivă. 

Elaboratul tehnic a lucrărilor, 
condiţiuuile detailate şi modelul de 
oferte se pot vedea zilnic între orele 
8—13 la Serviciul de Pod. şi Şos. a 
jud. Odorheiu. 

Ofertele se vor redacta exclusiv 
îa limba românească şi româa valabile 
minimum 60 (şasezeci) zile. 

Ofertele înaintate obligă ofertan-
tul numai decât, iar statul numai după 
aprobarea Ministerului. 

Odorheiu, la 30 Aug. 1926. 
Şeful Serv. de Poduri şi Şosele. 

Ottovay. 

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

háló- és ebédlő-' 

Tanulónak négy középiskolát 
végzett fiút felvesz: 

Bodrogi Géza 
vegyeskereskedő. 

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

Megrendeléseket bármily kivitelben 
elvállalok: 

B a l á z s K á r o l y utóda 
kész butorrakt&ra 

Odorheiu, Bul. Reg. Ferdinánd 27 sz. 

No. 214 ex. —926 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul pxecutor judecătoresc 

prin aceasta publică, că îa baza decizi-
unii Nr. 3255-925 şi No.G. II. 1266— 
1926 a judecătoriei de ocol din Odor-
heiu îa favorul reclamantului Hegyi 
Imre repr. prin advocatul Dr. Jodál 
G. pentru îacassarea creai ţii de 3000 
Lei şi accesorii se fixează termen de 
licitaţie pe 17 Ssp emvrie 1926 orele 
17 la faţa locului îa comuoa Daboeni 
unde se vor vinde prin licitaţiune pub-
lică judiciară cai, hamuri, grajd îu va-
loare de 30.000 Lai. Ia caz da nevoie 
şi sub preţul de estimare. 

Pretenziunea care e de incassat face 
1600 lei capital, dobânzile cu 8 °/0 
socotind dia 1 Sept. 9924 iar spesele 
până acum staverite de 1367 lei 50 bani. 

întrucât mobilele cari ajuag lali-
c'citaţ e 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 îa seazul 
art. LX.: 1881, § 192, 

Odorheiu la 26 August 1926. 
Dabb portărel. 

No. 570 ex. —926 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul executor judecătoresc 

prin aceasta publică, că îa, baza deci-
ziuueii Nr. 2340 şi No. G. II 3183-1926 
a judecă'oriei de ocol din Odorheiu 
îa favorul reclamantului Líriocz Mihály 
repr. prin advocatul Dr. Gönczy Gá-
bor contra Tamás Andi Jáaos paatru 
îacassarea creanţei de 2000 Lai şi 
accesorii se fixează termen de licitaţie 
pe 27 Septemvrie 1926 orele 15 la 
faţa locului îa comuaa Dealul unde 
se vor vinde prin licitaţiune publică 
judiciară viţel, scoafe, hâmbar, car îa 
valoare de 5000 Lei. In caz de nevoie 
şi sub preţul de estimare. 

Pretenziunea care e de îacassat 
face 2000 L. capital, dobâizile cu 12% 
socotind din 17 Iulie 1925 iar spesele 
pâaă acum staverite de 1708 Lei. 

întrucât mobilele cari ajung la 
licitaţie ar fi fost exacvate şi da alţii 
şl aceştia şi-ar fi câş igat, dreptul de 
acoperire licitaţia prezentă este ordo-
nată şi îa favorul acestora îu senzul 
art LX.: 1881, §. 192. 

Odorheiu, la 29 August 1926. 
I>u.bb portărel. 

Az Autobus Expres Ocland R.-T. által 
1 f e l á l l í t o t t = 

Javí tóműhely 
Oklándon szeptember l-én megnyílt. 
Jutányosán elvállalja ugy autók, mint 
mindennemű gazdasági- és más gépek 
javitását. Ugyanott autóalkatrészek és 
gumikm nagy választékban kaphatók. 
Benzin és olajraktár. Autogén-hegesztő. 

Telefon Ocland 9. Odorheiu 23. 

Fehér madeira htf" 
jártas leányokat keresek. Jelent-

kezni a kiadóhivatalban lehet. 
Szeptember 1-től kezdve 

cimbalom-órákat 
adok. Cim a kiadóhivatalban. | J 



Cipész és csizmadia 
urak figyelmébe! 

Megérkezett a kipróbált legjobb 
minőségű politúr 

I A B. 
Jab védjegy igazolja a minőséget. 
Egyedüli elárusító: DÁVID 
DEZSŐ bőrkereskedő Bulevard 
Reg. Ferdinánd (Kossuth-u.) 48. 

1 kgr-os doboz 97 Ieu. 
Bar, talp- és cipészkellékek legjutá-

nyosabb árban szerezhetők be. • 

Serviciul de poduri şi şosele din 
judi ţal Odorheiu. 

No. 579—1926. 

Publicaţiune. 
Cu ordon ac ţa Nr. 1711—1926 din 

27 1926. Dimţiunea de Poduri 
şi Şosele din Brsşov a aprobat lucră-
rile pentru reconstrucjia podului No : 
48 dppe şo8. jud. Oţani Oiăşeoi intre 
km. 13,900—14,000. cu suma devizu-
lui aprobat de Lei 82858. şi euma 
pentru neprevăzute de Lei 2142. 

Pentru asigurarea lucrărilor sus-
menţionate se publică licittţ'o cu oferte 
încbiBe, care se va ţinea în ziua de 
16 Septemvrie 1926 ora 10 îa localul 
Serv. de Poduri şi Şosele din Odorheii?. 

învii ăm pe toţi aceia, cari doresc 
a lua parte la licitaţia aceasta să şi 
înainteze la numitul Serviciu ofertele 
întocmite conform prevederilor legei 
contabili'ăţii publice art. 72—85 şi a 
coud ţ uDilor mai jos aiătaţe pâiă la 
ora 10 a zilei fixate. 

Deasupra adresei — pe plicul în-
chis şi sigilat — a ofertei «e va Bcrie 
„ofertă" pentru reconstrucţia podului 
N». 48, depe ŞOB. jud. Oţeni-Orăşeni. 

Oferte întârziate sau date prin 
telegramă, cât şi oferte, cari vor cu-
prinde condiţiuni, nu Be vor lua în 
considerare. 

In oferte se va aiăta rabatul din 
preţurile unitare şi cu suma globală. 

Garanţa proviz. 4•/„ a sumei de-
vizului de ofertă se va depune la ca-
8sa Administraţiei Financiară şi rece-
pisa primită se va anexa ofertei. 

Aceasta garanţă — la încheierea 
contractului — se va complecta la 6°/o 
a sumei din ofertă şi din fiecare situ-
aţie se vor detrage 4%. Garanţa pro-
vizorie se va elibera — dacă lucrările 
vor fi aflate de bune — după recepţia 
provizorică; iar restul de 6°/0 numai 
după recepţia definitivă. 

Elaboratul technic' a lucrărilor, 
condiţiunile detailate şi modelul de 
oferte Be pot vedea zilnic între orele 
8—13 la Serviciul de Pod. şi Şos. dia 
jud. Odorheiu. 

Ofertele se vor redacta exclusiv 
în limba românească şi rămân valabil 
minimum 60 (şasezeci) zile. 

Ofertele înaintate obligă ofertantul 
numai decâf, iar statul numai după 
aprobarea Ministerului. 

Odorheiu, la 1 8eptemvrie 1926. 
Şeful Serv. de Poduri şi Şosele, 

ing. şef: Ottovay. 

E l a d ó 
k é n y e l m e i l a k á s , 
nagyszoba, előszqba, téli, nyári 
konyha, kamra, veranda, gyümölcsös 
és fenyvessel Strada M. Viteazul 

(Király-utca) 24. szám alatt. 

Judecătorii din Odorheiu Secţ a cf. 
No. 891—1926 cf. 

Extract din publicaţia de licitaţie. 
In cirerea de.extcutare făcută de 

urmăritorilor Fischer Béla, Cassa de 
păstrare S. A. din Yăhiţa şi soţiei 
lui Haberstumf Károly răsc. Szabó 
Anna contra urmăritu'ui Siegmucd Jó-
zsef, judecătoria a ordonat licittţ unea 
exacuţ ooaiă in ce priveş'e licit» ţiunea 
execuţ oaa!ă îa baza art. 144. 146 şi 
147 din legea LX. 1881. asupra vărţi 
3 a din imobilele înscrise îa cf. a 
comunei Somlă f̂şti dim circumscrip-
ţia judecătoriei Odorheiu Nrui prot. 
cf. 280 inecris sub Nrul serial B. 1. 
4. pe numele lui Siegmuud József sub 
No. de ord. A + 4. Nr. top. 245/1. 
Cită de piatre cu preţul do strigară 
de 1100 Lai, Nr. da ord. A + 6. Nr. 
top. 244 (Ci ă de lemne) cu preţul 
de strigare de 100.000 Lei, Nr. de 
ord. A f 8 top, 261/2 b. (grădine), 
cu preţul de strigare de 600 Lei, — 
Nr. de ord. A f 9. Nr. top. 261/2a, 
(grădine)cu preţul de strigare de 
680 Lei, — Nr. de ord. A f 10 Nr. 
top. 261/1 b. (g ădine) cu preţul de 
Btrigare de 600 Lei, Nr. de ord. A t 
11, Nr. top. 261/1 a, (grădine) cu 
prtţul de strigare de 680 Lsi, Total 
103660 Lai, — pentru iccassarea cre-
ai ţai 56690 Lei c*pital interese de 
10°/o dela 9. Noemvrie 1925, tsxi 
cambială de ĝ4/, şi spese de pro-
ces şi de executare de 5324 Lei 78 
bani bani, pentru creanţei da 100.000 
Lei capital, interese de 12°/0, dela 11 
Noemvrie 1925 taxa cambială de A/s °/0 
şi spese de proces şi de executare de 
7523 Lei, 50 bani, şi în fine pentru 
creanţei de 1C000 capital interese de 
10% dela 7. Noemvrie 1925, cheltu-
elile de aviz, de 245 Lei taxa cambi-
ală de V/o precum şi pentru in-
cassarea creat ţei de 46000 Lei, capi-
tal şi accesori, şi văd. lui Gyöifi Ca-
rol dom. in Cristur, pentru creanţei 
de 40000 Lei capital şi acc, alui Dr. 
Imre Domokos dom. in Odorheiu. 

Licitaţiunea se va ţine in ziua 
de 4. Octomvrie 1926 in localtl ofici-
al a Cf, str. Prin. Eliz. Nr. 2. uşa 
29. Imobilul ce va fi licitat nu poate fi 
ţăodut pe un preţ. mai mic de cât 
două treimi din preţul de strigare. Cai 
cari derese să liciteze sunt datori eă 
depoziteze la delegatul judecătoresc 
10%, din preţul de strigare, drept ga-
ranţie in numerar, sau îa efecte de 
cauţ'e socotite diipă cursul fixat in 
art. 42 legea LX. 1881, «au fă predea 
aceluiaşi delegat chitanţa constatând 
depunerea judecători şte prealabilă a 
garanţiei şi să semneze cond ţ'unile 
de licitaţie (art. 147. 150, 170, legea 
IC. 1881, art al legea IX. 1908). 

Dacă nimeni nu oferă mai mult 
cel care a oferit pentru imobil un 
preţ mai urcat de cât cel de strigare, 
este dator să întregească imediat ga-
ranţia, — fixate conform procentului 
preţului de strigare la aceiaşi parte 
procentuale a preţului ce a oferit, 
art. 25. LXI, 1908. 

Odorheiu la 11. luna Aprilie 1926. 
Dr. Szabó m. p. judecător. 

Pentru conformitate: 
L. S. Mora m. p. 

Ha már mindenütt 
hiába kereste 

az önnek szükséges zenemüvet, 
rendelje meg az ország legnagyobb 
szaküzletében, M o r a v e t Z z e " 
nemükereskedőtől Timişoara, s a 
legrövidebb időn belül kézhez kapja. 
• ü Jegyzék ingyen. 0 gf 

Rőfös- és rövidáru-üzletemet Bul. Reg. Ferdinánd (Kossuth-
utca) 7 szám alél a Bukarest-szálló melletti 15 

• szám alá helyezfem. ., : 
A 18 évi önálló tapasztalatom alapján eszközölt pzletmeg-
nagyobbitás kapcsán üzletemet új modern árukkal dúsan 
felszereltem, ha pontos kiszolgálásban óhajt részesülni, szo 

lid és tartós árukat olcsón kiván vásárolni, keresse fel 
- ^ i m f r u j ü z l e t e m e t * ^ ^ 

Szives pártfogást kér: 

J A K A B G Y U L A rőfös- és rövidáru kereskedő 
Odorheiu—Székelyudvarhely. 

r a n s i l v a n i a 
R ş - T . ü z l e t é b e n 
Ford egyedüli lerakat a vármegye 
területére Bul. Regele Ferdinánd 56. 
sz. Telefon: iroda 35, lerakat 40. 
Sürgönyeim: Transilvania Odorheiu. 
Ford-személyautók, teherautó-alvázak, 
autótraktorok és mindenféle Ford 
autó-alkatrészek. Michelin és Pirelli 
gummik a legjutányosabb árban kap-
hatók készpénzfizetésre vagy megfe-
lelő garancia mellett hitelbe is azon-
í nali, vagy későbbi szállításra. : 
Egy egészen nj autotractor bérszán-
tásra vagy cséplésre kiadó. Érdek-
lődni a Transilvania R. T.-nál lehet. 

No. 597-1926. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul cxccutor judecătoresc 

prin aceasta publică că îo baza deri-
ziunii Nr. 2548 şi Nr. G. II. 3694-
1925 a judecătoriei de Ocol din Odor-
heiu îa favornl rec'araantu'ui Dr. Jo-
dál Gábor repr. prin advocatul pentru 
îucassarpţ creai ţai de 2080 Lei şi ac 
cesori se fixea;ă termen de licitaţia 
pe 17 Sept. 1926 orele 14 la faţa lo-
cului în Odorheiu Str. Andreiu Mure-
şan Nr. 25 unde se vor vinde prin 
licitaţiune publică jud;cisre mobile de 
caeă îa valoare de 7540 Lei. In caz 
de nevoie şi Bub preţul de estimare. 

Pretenziunea care e de îocassat face 
1370 capital, dobânzile cu 6°/o soco-
tind din 10 Aprilie 1925 iar spesele 
până acuoţ staverite de 125 Lei. 

întrucât mobilele cari ajung la 
licitaţie ar fi fost execvate şi de alţii 
şi aceştia şi-ar fi câştig&t dreptul de 
acoperire, licitaţia prezentă este ordo-
nară şi în favorul acestora îo senzul 
articlului XLI din 1908 § 20. 

Odorheiu, la 28 Aug. 1926. 
Adolf Dnbb portărel. 

No. 1054 tx. —1926. 

Publicaiiune de licitaţie. 
Subsemnatul executor judecătoresc 

prin aceasta publică, că îa b»za deri-
ziunii Nr. 202ţi Nr. G. II. 4930-925 
a judecătoriei de Ocol din Odorheiu 
îa favorul reclamantului Balogh Pálné 
repr. prin advocatul Dr. Gönczy G. 
pentru îacasarea creai ţsi de 5000 Lai 
şi accesorii se fixează termen de lici-
tbe pe 27 Sept. 1926 orele 16 la 
faţa locului îa comuna Dealul unde 
ee vór vinde prin licitaţiune publică 
judiciară boi, car, grâu îu valoare de 
15 400 Lei. In caz de nevoie şi Bub 
preţul de estimare. 

Pretenziunea care e de îacaBsat 
face 5000 Lei capital, dobânzile cu 
6% socotind din 22 April 1925 iar 
tpssele pâeă acum staverite de 2471 Lei 
50 bani. 

Iutrucât mobilele cari ajung la li-
citaţie ar fi fost execvate şt de alţii 
şi acestie şi-ar fi câştigat dreptul de 
acoperire );citaţia prezentă este ordo-
na'ă şi îa favorul acestora îa senzul 
art LX. 1881 § 192. 
x Odorheiu la 29 Aug. 1926. 

Dnbb, portărel. 

A régi és jó hirnevü 
C s a t ó I z n i e 

ELSŐ TEMETKE-
ZÉSI INTÉZETÉT 
férjem elhalálozása után is tovább 
fogom vezettetni. Midőn a n. é. 
közönség szives pártfogását kérem, 
továbbra is biztositok mindenkit ki 

temetkezési intézetem 
szolgálatait igénybe veszi, hogy 
ezután is a legszolidabb, legelő 
zékenyebb és figyelemteljes kiszol-

gálásról fog meggyőződni. 
Özv. Csató Imréné. 

M E G J E L E N T E K 
a dr . Szentpéteryné—Gazdac-féle 

OLVASÓ és TANKÖNYVEK 
az elemi magyar tannyelvű 611. és felekezeti isk. részére. 

I-IV. o. számára Il-ik javitott és bővitett, V—VII. o. számára I-ső kiadásban. 
A legújabb min. tanterv szerint szerkesztves 371/1926.  és 134/1926.  sz. a. engedélyezve. 

Erdély és Bánát összes magyarnyelvű iskoláiban bevezetve. Az össze* 
•^^Z tantárgyak - - részben román nyelven is — egy könyvben 1 - . 

Könyvkereskedőknek  magas jutalék. 
Mutatványpcldányokat azonnal kUld díjtalanul. 

H i r s e b A d o l f könyvkiadó cég Pev^p 

Naponta 
friss teavaj, paprikás és füstölt szalonna, szalámi, ementfeali és 
trappista^sajt, mindenféle zöld főzelék, l^onz^rva, paradicsom, 
cukorka és esokoládé^különlegességek, málna- és citrom^szörp 

HlfcSÖH í0NAC«nál ka o hatók. 0yomjprtoiosok részére  karlsbadi kétszersült 
és (5raham"Menyéf 


