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Megjelenik minden vasárnap. 

Isten hozott! 
Isten bozott benneteket, kedves 

vendégek, akik a kiállítás hetén a 
megye legtávolabbi községeiből, s á 
szomszédos megyékből, sőt mesşze-
ípéssze nagy vátosókb'ól is eljöttetek 
ebţ>e/ a1 ' forrói szerétett' székely 
'anyavárosunkba, megnézni a mi ipa-
rosaink) mezőgazdáink, méhészeink és 
kereskedőink munkáit. 

Isten hozott benneteket, ti szorgal-
mas méhészek, akik a mái'napon a mi 
imádó ti; Erdélyünk közeli és táVöli 
Sí zségeiből, váróiéiból idefáradtok egy 
töngresszutira, hogy megbeszéljétek 
Ügyes bajop dolgáitókat, hdgy egymást 
lelkesitsétek és'buzdítsátok a kitartó 
m»nkáfa. A székely város'ősi veedég-
szeretetíel, Órömmel távja ki ölelö kaí-
jáit, h forró szeretet'tel szőrit' keblére 
titeket, 'miit a jó édesanya szeretett 
gyermekeit. Talán vélétleb,'talán nem 
ff véletlen, de mia déo esetre jó; hogy 
éppen most jöttetek el ti| akik a szd£ 
galmas méhecskétől tanuliátok a münká-
'szereíetet, s akik Erdélyszerte hirde-
titek, hogy csakis a munka, a szor-
galmas, becsületes és "kitartó munka 
érhet 'el ér'edínéhyt." 
"" Jöjjetek ef á kiállítást megnézni 
és látni fogjátok, mily bóldogén áll az 
egyszerű kötélgyártó az ő szeretettel 
és türelemmel megalkotott ̂ auak'fei mel-
lett, mily büszke a müaaztalos az 6 
gyönyörű bútoraira, s a kőfaragó az 6 
kébe vésett gondolataira, álmaira. 

S mint ragyog mindegyiknek az 
arcán az a tudat, az a boldogító ér-
zés, hogy'ninép egyedül, hanem ö is 
egyik tagja égy céltudatosan s á mé-
terhez háEonló szorgalommal dolgozó 
iparosságnak, egy folyton fejlődni 
ákarÓ kereskedőtestületnék és egy bár 
folyton'nehézségékkel küzdő, de mé-

Í;ÍB folyton haladó gazdasági egye-
Bletnek. És nézzétek, mily boldog 

mindegyik, araikor látja, bogy mégis 
csak sikeralt a kiállítás 1 Dolgoztunk 
egymást segítve, egymást megértve, 
egymást támogatva, mint azok a ked-
ves kis, szorgalmas méhecskék s az 
eredmény nem maradt el. Voltak eleinte, 
akik kétkedtek, akik ellenezték a ki 
állítást, olyanok is,' akik részvétlenség-
gel tüntettek. De a polgárságnak di-
cséretesen nagy többsége örömmel és 
lelkesedéssel állott a szép és magasz-
tos cél szolgálatába s nemes lelkese* 
(léssel állott az alá a zászló alá, amelyre 
csak egy szó van irva: „Munka". 

És most, amikor az egész város, 
az egész megye s a környék is elis-
meri, hógy a nemes célú munka meg-
"térmette az ő szép gyümölcsét, öröm-
mel üdvözöljük az idegenből jött ven-
dégeket 8 örömmel köszönjük meg 
minidazok jóságát, akik Bzóval és tettel 
támogattak bennünket. 

Az Isten áldja a tisztes ipart 1 
Az Ég áldfsa mipden becsületes 

munkán 1 Voázka István dr. 

Uj vasúti tarifa lép szeptem-
ber tizenötödikén életbe Komániában. 
Az uj tarifa harpinchátszőrosa az 
ií) 16-ban érvényben volt díjszabásnak. 
Újítóé áz is, hogy á Bjsémély- és gyors-
vonatoknál száz, az expresszyonatbk-
nal'pedig ötven kilóméterenkinti zóná-
kat állapítanak meg. Ennek következ-
tében a'kisebb távolságokra az utazás 
körűlbé'ül háromszorosan- ötszörösen 
léBZ drágább áz eddiginél, mig a na-
gyobb távolságokra is 40-60—80— 
100 százaiéval drágább, mintha 
amúgy ís nem lett volna mfir minden 
tűrhetetlenül drága! *~"A" 

Kisebbségi életünknek 
legégetőbb problémája az iskolaügy. 
Az imperiumváltozás óta szakadatlan 
küzdelmét folytatunk azért, hogy (Isi 
iskoláinknak léte, fennmaradása bizto-
síttassák : hogy a szülőknek iskolavá-
lasztási joga legyen szabad', bogy sok 
szenvedésen és mégyprobáltatáipn át-
ment tanítóink helyzete valamiképpen 
elviselhetővé, tűrhetővé tétessék. 

Kikcs kisebbségi életünknek egyet-
len egy kérdése sem, amélynek meg-
oldása érdekében annyi cikk íródott 
volna, annyi memprábdum készült 
völna 8 annyi szónoklat hangzott volna 
el, mint éppen az iskoljkérdésbea. 
Fajunk legjobbjai idejüket, egészségű-

bogy jássa be, minÓ meg|ecsttl. 
hetetlen kiecşeket bir îskqţâiban. S 
valóban ugy ş van, 
kérdés a kisebbségi ntó^jiek 1 
nek felett vş ó. A fzász nép 
nyelvét, pjagas knllUFÍĵ  éYsz 
kon keresztül iskoláiban pţjjte meg 6s 
tartotta fenn. Ep a nép magival flip-
ben, mopdhatjuk, a íösvényfégjg tóta-
rékos, de ha Mttöjátí 
van szó, akkor ázó nélkÜUozzameg 
a legmesszebbmenő áldoz^ot. JSáluJ* 
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iskolai fenntarfói-díj s csáfTai f|dja, 
hogy tfbbpyiro milyen neliezen fóljf 
be ez is, aki annak behajtásával fog 
lalkozik. A kultura"értékelésének gyö-
nyörű példáját adta a kfcBiny pváb 
nép is, amely önadóztatás utján Ţe-
jnesváron egy négyyen milliós kultur-
intézBényt létesített. 

Nekünk a romániai legnagyobb 
kisebbségnek is immár reá kell esz-
mélnünk arra, hô y fájisagunkat csak 
kultúrintézményeinkben őrizhetjük meg 
s éppen azért azoktól nem szabad 
megvonnunk áldozatainkat, hanem el-
lenkezőleg addig 'iş, amig á megígért 
állami segítség mégérkezik, fokofcnünk 
kell azokat, hogy kultúrintézményein-
ket a régi színvonalon megtarthassuk. 
Ugy tudjuk, hogy az egyes egyház-
községékben most készülnek a jövő 
iskolai évi költségvetések. E költség-
vetések összeállításánál mindenesetre 
tekintetbe Jkell venni p hi®ek teherbiro 
képességét, de ugyanakkor nem sza-
bad elzárkózni áz élői sem, hogy a 
tánitóság jogos kívánságai figyelembe 
vétéBBenek, mert csak a kellőleg do-
tált, az anyagi gondoktól ment tanító 
ságtól várhatunk becsületes, fajunk 
színvonalát emelő igazi kulturmunkát. 

A vármegyénk közéletében, 
a prefectus és a Magyar Párt vezetői 
közt, felmerült ellentétek ügyében a 
Magyar Párt végrehajtó bizottsága leg-
utóbb, pénteken délután ÍBmét népes 
értekezletet tartott B alapos megvita-
tás után, az alábbi határozatokban 
állapodott meg: 

1. A végrehajtó bizottság megálla-
pítja, hogy a prefect urnák á végre-
hajtó bizottsági elnök által hozott szó 
béli üzeneté és a préféctnék a Hargita 
cimü 'láp 37 ik számában közzétett 
sajtónyilatkozata között lényegi eltérés 
van, mert mig áz élBŐbeh a magyar 
hág részére adandó elégtételadásról van 
szó aztllójáíitás kérdésében,' addig az 
utóbbiban kifejezetten fenntartja és 
megismétli á Székely Közélet 38 ik 
szám&ban megjelent intérvjujában fog-
laltakat, vagyis, hogy „kifogás tárgyává 

csak azoknak a vezető közéleti egyé 
niségeknek az eljárását tették, akik a 
fogadtatásra meg voltak hiva, de ott 
nem jélenték meg, sőt magukat emiatt 
mostanig sem exkuzálták", árét—egybe-
vetve azt a prefect urnák a Hargitá 
ban adott legelső intervjujával — Sza-
káts szenátor, Sebesi deputat és az 
úgynevezett arisztokrácia elleni iUojá-
litási vád fenntartását jelenti. Mint-
hogy pedig a végrehajtó bizottságnak 
aug- 30 áa hozott határozatában ajg 
egész integráns magyarság. Vagyis a 
fenntnevezett társadalmi és pártveze-
tőkre nézve is kiyfinta az illojáütó? 
vádjának elejtését, illetve az e részben 
valp teljes elégtételadást; megállapítja 
a végrehajtó bizottság azt, hogy a pre-
fect ur az érdemleges tárgyalások fel-
vételének feltételéül odaállított sine qua 
non-t nem teljólaitette s igy eppek 
megtörténte néikfil az érdemi tárgya-
lásokat fel nem Veheti. 

Tekintettel arra, hogy az Orszá-
gos Magyar Párt Elnöki Tanácsa a 
Királyné őfelsége udvarhelyi látogatá-
sával kapcsolatban, felmerült illojáUtós 
és dinasztia-ellenesség íádjával már 
foglalkozott és a történtek megvizsgá-
lását határozta el, az Udvarhşlymegyei 
Magyar Párt végrehajtó bizottsága a 
már országossá vált kérdésben, ezen 
sürgősen megejtendő vizsgálat megej 
téBé előtt, további lépeat nem Ját Bzük-

(A második határozatra szükség 
volt azért, mert a vármegye békéjének 
kérdése mellett állandóan napirenden 
van a másik, á magyarságra nézve ma 
már nagyobb jelentőségű figy: az illo-
j&iitás vádja, amelynek mint a béke 
előfeltételének a'prefectus részéről való 
egyoldalú tisztázása eddig' még nem 
következvén be, a «párt maga kellett 
határozzon, afelől, hogy mi tenni va-
lót lát é részben. Tehát ez a határo-
zat nincs ellentétben sz előbbiyel, sőt 
ánnak okszerű folyománya. Szerk.) 

Béke-szelek 
— yşgy ha 99JP 18 érzik, egyelőre &ár 
beszélnek róluk. ÉezdéméayraáBek, kí-
sérletek, kŐzyeíU.é.Bek Wpnek, azzal 
îa ' Wrekvéssel, hogy~ amennyiben egy 
állandó1 béke alapjai — a kellő' tárgyi 
és személyi garanciák megtalálása 
mellett — megépíthetők lennének', 
azok valóban meg is épit'tessének. Az 
mar amúgy is kézdettől fogva kétség; 
telen Volt — ezt különben a magyar-
ság vezetői ismételten hangsúlyozták 
is —, hogy a harcot maga a har'C 
kedvéért senki folytatni nem akarta, 
s nem akarja, hanem csupán azoknak 
a komoly és lényeges feltételeknek â 
megteí-emtéséért, melyek itt egy* való-
ságos és tartós1 békét biztosithatnák. 
E megnyilatkozások és kísérletezések 
közt diBBzőnánsán "hat, s nem ügy, 
mint a cél felé vézető utón á helyzet 
teljes tisztázásához feltétlénül szüksé-
ges l̂ pés megtétele a Cuvântul cimü 
lap szeptember 8 iki számának Erdélyi 
krónika (Cronica Ardealului) rovatában 
közölt az a cikk, melyet im itt hü for-
dításban teljes szövege szerint közlünk : 

í > • u> • ÍJ • - ţ 
Néhány magyar képviselő  illpj^lis visel-

kedése a kirátyipévcíl  séemíén. 

A Magyar Párt megmagyarázhatatlan 
közbelépése. 

Udvarhelyen, a Székelyföldön, a 
közeli időben oly esemény történt, 
amely eléggé elárulja azonérzelméket, 
amelyeket az orezággal szemben táplál1 
n ak Goga barátai és amely súlyos fe-

szültséget idézett elő a 
politikai képviselői és a román ható-
ságok között. 

A királyné meglátogatván Udvar-

sával fogadta. A Magyar Párt helybeli 
képviselői : Szakács szénátór és Sebessy 
képviselő (akiknek ugylátszik, el kell 
hagyniok a parlamentet, akái-csak Széle 
Béla társuknak ázón össlseférhétetletí 
Írásai következtében, amelyeket neki 
túlajdotíitottak) visaZautabitották, hogy 
Ő Felségé elé' járuljanak, jóllehet erre 
ineg voltak hivá. A királyné tezrevéttB 
á távollétét és a preféétűétól magya-
rázati kért. Más részről Canticuzidó 
ATéxatidrÍua úrhölgy, aki jelen Volt, tó 
ügyet egy székéiyföldi lapban nynvá-
nosságra hozta, s ugyanésak levéfet irt 
Bethlen G.-nének, a magyarpárti elnök 
feleségének, amelyben flt arra' ösztönzi; 
hlvjá fel férjénák figyelmét arra, hogy as 
ilyen viselkedések olyan természetűek, 
amelyek tönkreteszik az összes erőfeJ 
Bzitéseket, anofelyekőt a magyar kisebb* 
ség éa azv Uralkodó némzét közti kap-
csolat szorosabbra fűzésére tesznek.' 

Ezek' következtében a Viszony a 
vármegyei román hatóság (nem'beszé-
lünk a hivatalos felelősség nélküli 
románokról) és a Magyar Párt között 
a legvégsőkig kiéleződött. 

' A' Magyar Párt vármegyei szer-
vezetének bizottsága gyűlést' tartott, 
hogy ezt a szégyent mossa le, de azt 
ugy mostá lé, ahogy ez a párt ért 
hozza", hogy szégyenletes dolgokban 
mosakodjék. 

Határozati javaslatot szavazott 
meg, amélyben „sajnálkozásának ad 
kifejezést", hogy a pártot illojálitással 
illették, 8 különösen, hogy ezt a sajtó 
Utján tették meg. Rosszaüsának ezen 
csodálatos kifejezése után rátér mu-
bizottságot Sebessy és Ŝ akáts távol-
léte miatt és'ulltjfc, hqgy ezek az urak 
a tömegben voltak éB nem vitettek 
karonfogva a királyné szine elé (ami-
kor pedig különleges meghívásuk 
volt és amiko? tudvalevőleg értenek 
hozzá a minisztériumokban való tolon-
gásokhoz ; máskülönben a talált for-
mula nem valami szeréncség, mivelhogy 
még a vármegye összes rendőri ható-
ságai sem tudhatnák, vájjon Szakâtş 
és Sebessy urak ott voltak-e, vagy sem 
az embereknek ezen spkaságában). 

Ezen határozati javaslat után pe-
dig a párt levelet intézett a prefectus-
hoz, amelyben felszólítja őt, hogy kér-
jen bocsánatot. 

Ugyebár érdekes? 
Bucşm C. urnák, aki a Székely-

földnek ezen képviselt felfedezte, 
gondja les.?, hogy alantas hatóságaijt 
kényszerítse erre a megaláztatásra. 

A fenti cikk a románul tudó és ol-
vasó magyarság körében, érthetőleg, 
megdöbbenést, s keserű érzéseket kel-
fett." Mi magunk, figyelmeztetésre, 
éppen azért közöltük, hogy ezekre a 
rossz érzésekre rámutassunk, 8 rámu-
tassunk egyúttal arra is, hogy a lelki 
béke, a harmonikus együttélés lehető-
ségét nem az ilyen közlésekkel, hanem 
csak a kölcsönös igazságra;*jóindulatra 
törekvéssel lehet megteremteni. Vitat-
kozni nem lehet a cikkel I Hogy vitat-
kozzunk komolyan ott, ahol az igaz-
ságra törekvésnek, 'meggyőződésnek 
akkora hiányával kell találkoznunk, 
mint e különös Írásban, melyben Can-
tacuzino hercegnőt a királynői látoga-
tás alkalmával jétenvoltat tüntetik fel, 
viszont gunyoskcdó ötlettel vélik el-
intézhelőhek Szakáts Péter szená-
tornak és Sebesi János dr. képviselő-
nek a közönség közti jelenlétét, mikor 
azóta kitűnt, hogy számtalan tanura 



hajlandók és tudnak hivatkozni, hogy 
megjelenésüket bizonyítsák. 

Eszünkbe sem Jut, hogy a cikk 
eredetét a kormány helyi reprezentán-
sánál keressük, de joggal sejthetjük 
valamely tulbuzgó párthivében, vagy 
(ha az nem): valamely közalkalmazott-
ban, — mert más itt alig lehet 1 Sem-
miesetre sem ártana tehát a tudósitó 
figyelmeztetése, hogy ugyanakkor, mi-
kor a kormány képviselője törekszik 
a béke megteremtésére, kár az ilyen 
közleménnyel — mely különben a kor-
mány tiszteletben álló tagjaira is sanda 
célzásokat tartalmaz — a közhangula-
tot nyugtalanítani. Hasonló törekvések-
kel sem moBt, sem máskor nem tehet 
Benki jó szolgálatot a kormánynak sem, 
amelynek természetszerű és ismételten 
is kijelentett célja a konszolidáció, a 
nemzetek köztiegyetértés megteremtései 

Gyilkosság Csehétfalván. 
Borzasztó gyilkosságnak jöttek a 

nyomára hatóságaink a napokban. Au-
gusztus 30 án egy névtelen levél érke-
zett az udvarhelyi ügyészséghez, amely-
ben a levélíró, anélkül, hogy bármily 
bizonyítékot is említene fel, kéri, hogy 
ásassa ki az ügyészség az augusztus 
elején elhunyt Brók Lajos csehétfalvi 
lakos holttestét, a a vizsgálat meg 
fogja állapi tani, hogy Brók nem ter-
mészetes halállal halt el, hanem egy 
borzasztó bűntett áldozata. 

Yoszka István dr. kir. 
azonnal áttette a névtelen levelet a 
keresztúri csendörszárnyhoz, elrendelve 
a legsürgősebb nyomozást, megjelölve 
pontosan a nyomozás irányát. A csend 
őrség cyomozás közben tényleg meg-
állapította, hogy Brók Lajosné papo-
nyagyökérből készített mérget tett a 
férje pálinkájába, aki azt megitta, s 
rövid idő múlva meghalt. Brók Lajos 
az utóbi időben állandóan betegeske-
dett, ezért a halál beállta nem volt 
gyanús, ugy hogy aug. 10 én a holt-
testet minden hatósági beavatkozás 
nélkül eltemették. Minthogy azonban 
a csendőrség nemcsak a megmaradt 
mérges gyökereket, hanem a mérgező 
ital készítésénél használt összes esz-
közöket ÍB megtalálta és a bűnös 
asszony borzasztó cselekményét a ki-
rályi ügyész előtti kihallgatásnál is 
beismerte, az ügyészség a hulla sür 
gős exhumálását indítványozta a vizs-
gálóbírónál. 

A városi tanács és rendőrség 
figyelmébe. 

i. 
Nem haza beszélek, amikor a vá-

rosi tanács nagybecsű figyelmét felhí-
vom az Iskola- urcai Vargapatak Bürgős 
partszabályozására. Ugyanis az utca 
elején a kanyarulónál annyira kimosta 
éB alámo8ta a partot az ár, hogy köz-
veszélyes kezd ott lanni a járkálás. 
Már pedig tudvalevőleg 2—3 utca for-
galma is lebonyolodik az Iskola-utcán, 
miért is fontos közérdek annak jókar-
ban tartása s az utcát és a partmenti 
házakat annyira veszélyeztető Varga-
patak szabályozása, melynek elhanya-
golása odáig vezetett, hogy a vízmo-
sás miatt a termetes villanyoszlop is 
kidülőfélben van a járókelők nagy ije-
delmére. A partmenti háztulajdonosok 
legtöbbje kikötötte partrészletét. Ezek 
segítségére kell lennie a városnak, 
már csak azért ÍB, aehogy a vízmosás 
a partkikötések hátába kerülve s így 
kárt okozva a tulajdonosoknak, kiszá-
míthatatlan következményeket rójjon 
a városi tanács nyakába. 

II. 
A rendőrség is nagyobb ellenőr-

zést fejthetne ki a kis korcsmákkal 
szemben. Ezek nem egyike valóságos 
kártyabarlang, melyben kevéB fizetésű 
tisztviselők óriási pénzekben játszanak, 
majd záróra után — tudja az Eg, hol 
ütik fel tanyájukat — reggelig forgat-
ják az ördög bibliáját. Halom pénzek, 
órák és egyéb tárgyak kerülnek tétre, 
otthon pedig sir a gyermek, mert apja 
elkártyázta a betevő falatot, a ruhára 
éB fára valót. Az asszony is sir és ag 
gódik, mert előre látja a romlást, amibe 
férje kártyaszenvedélye sodorni fogja. 
Emberbaráti cselekedetet gyakorolna 
tehát a rendőrség, ha rajtaütne a 
kártyabarlangokon és szélsprengolná 

azokat; a hazárdjátékos tisztviselőket 
pedig, akik balompénzekben turkálnak, 
vallatóra fogná és szigorúan megbün-
tetné, hogy örök időre elmenjen a ked-
vük a rangjukhoz nem illő, vagyoni 
állapotukhoz nem való, előbb-utóbb 
bűnre vezető és családot károsító szen-
vedélytől. (Beküldték.) 

H Í R E K . 
Szept. 11. 

Tomcsa Sándor rajzkiállitása. 
A kiállítás alkalmával külön kiál-

lítást rendez rajzaiból, karrikaturáiból 
Tomcsa Sándor is, ez az erős rajzta-
dásu, ötletes fiatal művészember. Ha-
tározott tehetségéről, annak jellegzete-
sebb vonásairól már több alkalommal 
méggyöződhetett városunk közönsége, 
most meggyőződhetik ujabbi erős fej-
lődéséről is. Ez a fejlődés a leegysze-
rűsödés felé halad, valakinek eltalálni, 
meglátni a legjellemzőbb egyéni kife-
jezését, külsőségeit, s ezeket aztán 
egy két biztos vonallal vetni papirra. 
S mert ezt rendesen valóban csak egy-
két határozott vonallal teszi, karrika 
tura rajzoló tehetségének ez a legbiz-
tosabb próbája — : abban az egy-két 
vonalban csakugyan a leglényegesebbet 
kell adnia, ha belőlük ilyen jól, ilyen 
kétség nélkül ráismerünk a lerajzolt 
eredetire. Eles szem, magas fokra fej-
lett, biztos rajztudás az alapfeltétele 
e hatás elérésének. Tomcsának ezen-
kívül, mint tudjuk, igazi eleven humora 
is van, bőven buzgó ötletessége, mely-
lyel ma — bizonyos régebbi fiatalos 
merészségeinek, érdességeinek lecsiszo-
lódása után — elevenre tapint, sőt ki 
is figuráz, anélkül, hogy e miatt a 
humor éB művészet iránt érzékkel biró 
ember a legkevésbé is megsértődhet-
nék 1 Nagy és ritka értékek ezek, s 
akiben mindezek az értékek ilyen tiszta 
fém súllyal együtt vannak rTómcsa Sán-
dor maga kiváló értéke kis városunk-
nak. Csak azt figyeljük, várjuk régóta, 
néha sürgető kíváncsisággal is, mikor 
fogja már határozottan, véglegesen 
azt érezni, hogy „szűk nekí Mai»-
dónia" ?1 

A művész által nekünk előre be>-
mutatott rajzok (ugy a portrészerüeki 
egyén-karrikaturák, mint az egy-egy 
ötletet frappánsan kifejezők, csoport-
képek) között igen sok van, amely 
pompásan meglátott karakter vonásai-
val, technikai megoldásával minden 
dicséretet megérdemel. Vagyis a kinek 
kevés rávaló pénze van, valóban kevés 
pénzzel bőven válogathat a jónál-jobb 
rajzokban, érdekeltsége, vagy művészi 
érdeklődése Bzerint l (T.  L.) 

ft SzíKcly Dalegylei nagysiKerö 
opcrettclöadásánaH a „Csere-
gycreKelT-neK a megiswittfse 
szept. 18-án, szombaton este. 

Hivő szózat. Véndiák találko-
zóra hívják meg a kolozsvári Unitárius 
Kollégium összes volt növendékeit f. 
évi szept. 19—20 ra. Az összehívók,: 
Ferencz József unitárius püspök, Dr. 
Ferenczy Géza egyházi főgondnok, 
Dr. Boros György egyházi főjegyző, 
Dr. Feretcz József kollégiumi felügyelő-
gondnok, Dr. Kiss Elek teol. akad. 
dekán, Dr. BarabáB Béla szenátor, 
Dr. Szent-Iványi József egyházi főgond-
nok, Dr. Váradi' Aurél kollégiumi fe 
lügyelő-gondnok, Dr. Gál Kelemen tb. 
igazgató-tanár, Dr. Borbély István 
koll. igazgató. — Felkérik azokat, akik 
elszállásolásra igényt tartanak és a 
közebéden résztvenni óhajtanak,' erre 
irányuló kivánságukat szeptember hó 
15 ig a kollégiumi igazgatóval tudás 
sák. A találkozó emlékére a kollégium 
javára szánt adományokat H a d h á z y 
Sándor egyházi pénztáros cimére (Cluj— 
Kolozsvár, Unitárius Kollégium) kérik. 

Hirek Zetelakáról. Zetelakán 
a szokásos évi bucsut f. hó 8 án tar-
tották meg, amely alkalommal az ün-
nepi istentiszteletet Pál'István prelá-
tUB, kerületi főesperes végezte fényes 
papi segédlettel. — A község diszeB 
Népháza a közbirtokosság áldozatkész-
ségéből már teljesen elkészült s a na-
pokban veBzik át hivatalosan Fekete 
Béni építőmestertől. A Népház felava-
tása október havában lesz fényes ün-
nepség közepette. f 

Huszonöt év a kultura szol 
gálatábán. A helybeli ref. kollégium 
most megjelent Értesítőjének lapozga-
tása közben Bzemünkbe ötlött, hogy 
Nagy Elemér tanár, az akáclombos 
Alföld Bzülötte, éppan negyedszázada 
jegyezte el magát a székely tanítás-
ügynek 8 azóta itt működik, mint a 
kollégiumnak kiválóan képzett, nagy-
tehetségű tanára. Az iskolai munkából 
és a társadalmi tevékenységből egy-
aránt kivette a maga oroszlánrészét. 
Az ifjúságnak lelkes irányítója ugy is, 
mint a magyar irodalomnak tanára, 
ugy is, mint az önképzőkörnek hiva-
tott vezetője. A közbizalom egy kdé-
ben az egyházmegyei képviselőséggel, a 
Tanári Kör jegyzőségével, a Nőegylet 
és' Vereskereszt-egyesület titkárságá-
val, a Napközi Otthon pénztárosi állá-
sával éB a Népnevelési Egyesület vá-
lasztmányi tagságával tisztelte meg s 
ezeket az állásokat, közmegelégedésre 
töltötte be. Iparos, nőegyleti és más 
műkedvelői előadásoknak Bürü szerep 
lője és szakavatott rendezője. Irodalmi, 
társadalmi előadásaival ott van min-
denütt, ahol szükség van reá. Szerény, 
vigkedélyü, munkás egyéniség, aki a 
szereplésekre nem hiúságból, nem ön-
célból, hanem a közjó előmozdítása 
céljából vállalkozik. Az ilyen nemes 
lelkű, a közjaváért munkálkodó egyé-
niség megérdemli, hogy tanári pályá-
jának negyedszázados zárókövénél kö-
Bzöntsük, üdvözöljük, mint az igazi ta-
nár mintaképet s mint a társadalmi 
mttnka kipróbált és továbbra ÍB nél-
külözhetetlen bajnokát. 

A kiállítás megnyitása va-
sárnap, szeptember hó 12-én d. e. 9 
óra 30 perckor lesz a hatóságok jelen-
iétében. A bizottság ezúton kéri a ha-
tóságokat, a kiállítás védnökeit, a ki-
állitási nagybizottság tagjait s a kiál-
lítókat, hogy a megnyitáson lehetőleg 
teljeB számban megjelenni szíveskedje-
nek. A megnyitásra felvonulnak az 
ipartársulatok, a Székely Dalegylet, 
Tűzoltó Egylet is, saját zászlóikkal. 
Az £ ünnepélyt a „Székely Dalegy-
let" énekkara nyitja meg egy ének-
számmal. Utána Voszka István dr. a 
kiállítás rendezőbizottságának elnöke 
ismertetvén a kiállítás létrehozásának 
rövid történetét, felkéri Spataru pre* 
fectust, a kiállítás fővédnökét a kiállí-
tás megnyitására. A prefectus megnyitó 
beszéde után a „Székely Dalegylet" 
éneke zárja be a megnyitó ünnepélyt. 
Rögtön a megnyitás után a kiállítást a 
nagy közönség is megtekintheti. A be-
lépti dij személyenként 20 leu, 6—15 
éves gyermekek, diákok és katonák 
féljegyet váltanak. 

Hol less a kiállítás ? A nagy 
közönség számára szept. 12 én, vasár-
nap d. e. 10 órakor megnyíló kiállítás 
nagy része a református kollégiumban 
lesz elhelyezve. A bejárat a kollégium 
uj épületének főbejáratánál lesz, Ott 
lesznek felállitva a főpénztárak, vala-
mint a szerencsekerék, amelybe min 
den látogató, aki a sorsjátékban részt 
akar venni, beledobja a belépti jegyhez 
csatolt 8 ugyanazzal a számmal ellá-
tott 8or8jegyszelvényt. A látogatók ré-
szére legcélszerűbb menetirányt külön-
ben nyilak fogják jelezni. Az állatkiál-
litás, amely csak szept. 19-én nyilik 
meg, az állatvásártéren lesz elhelyezve. 

A kiállításon naponként ki-
sorsolandó tárgyak mindennap a 
Hirsch Rudolf üzletében lesznek kiál-
lítva. Ugyanott lesznek kiállítva azok 
a lajstromok, amelyek a nyertes szá-
mokat tartalmazzák. A rendezőbizott-
ság ezúton ÍB kéri a kiállítás látoga-
tóit, hogy a belépőjegyekhez csatolt 
sorsjegyecskét a pénztárnál levő sze-
rencsekerékbe dobják be, s a belépő-
jegyet jól Őrizzék meg, mert a nyere-
ménytárgyakat csak a belépőjegy elő-
mu tatása mellett lehet kiváltani. A 
sorsjegy száma mindig ugyanazonos a 
belépőjegy Bzámával. A ínyeremény tár-
gyakat egy bizottság mindennap a ki-
állítás bezárása előtt egy félórával 
fogja kisorsolni, ugy hogy a kiálltás 
területén levő közönség, valamint a 
kiállítási bodegában, borkostolóban, 
sörpavillonban, vagy cukrászdában ci-
gányzene mellett szórakozó látogatók 
azonnai;megtudhatják, hogy nyertek-e 
vagy sem. A nyerő számok jegyzéke 
a kiállítás bejáratánál is ki lesz füg-
gesztve. 

A városi tanács f. hó 14-ikén, 
kedden d. u. 3 órakor teljes tanács-
ülést tart, melynek főtárgya a villamos-
üzem és a világítási dijak ügye. 

Lázas készülődés mindenütt 
a kiállítás területén. Nem tudja az 
ember, mit bámuljon: a szép iparmű-
vészeti dolgokat-e, vagy a háziipar 
remekeit? A remek asztalosmunkákate, 
vagy a Degró Béla- és Kassay fővárosi 
nivóju kiállítását? A remek cipész és 
csizmadia munkákat e, avagy a gyö-
nyörű aragonitokat és fényképeket. 
Itt nem lehet semmit előre mondani, 
csak látni kell, amikor készen van. 

Németországnak a Népszövet-
ségbe való felvétele, mely régóta hú-
zódott előzmények után, legutóbb Genf-
ben történt meg, e szövetség munkás-
ságának idáig talán a legnevezetesebb 
mozzanata. A mellett, hogy szellemben, 
elvi kérdésben való jelentékeny átala-
kulást is bizonyít, következményeiben 
ÍB nagy jelentőségűnek ígérkezik. A 
győztes hatalmak, néhány semlegessel 
együtt, eddig maguk tárgyaltak a vi-
lág dolgairól, most maguk közé vették 
a háború alatti legnagyobb, legkemé-
nyebb elenfelüket. Németország, mely-
nek magának is gondolnia kell ide-
gen államokban élő kisebbségi fajtest-
véreire, s a mely mindig az emberi hü-
mánitás egyik legfőbb szellemi harcosa 
volt, e kérdésekben bizonyára még 
nyomatékosan hallatni fogja szavát a 
Népszövetség kötelékében is. 

Vármegyei közigazgatási 
(prefectusi) értekezlet volt f. hó 9 ikén, 
csütörtökön a vármegyeházán. Az érte-
kezleten, mely a vármegyei tanács mű-
ködésének megindulásáig a régi közi-
gazgatási bizottság hatáskörét van hi-
vatva (részben) betölteni, Spataru pre-
fectus elnökölt. Az adminisztrációs 
jelentéssel kapcsolatban — Szabó Gá-
bor subprefectus javaslatára elhatároz-
ták, hogy a belügyminiszterhez kérdést 
intéznek, összehívható-e a vármegyei 
tanács, mielőtt a kormány által kine-
vezendő tanácstagok — már többször 
sürgetett — kinevezése megérkeznék, 
vagy pedig a tanács hatáskörét, átszál-
lás folytán, ideiglenesen a prefectus 
gyakorolhatja? A kérdés végleges me-
goldása már valóban nagyoa kívánatos. 

Meghalt a Csiki Lapok szer-
kesztője. Vákár Lajos csíkszeredai 
nyomdatulajdonos, könyvkereskedő, a 
Csiki Lapok kiadótulajdonosa és szer-
kesztője, 50 éves korában, szélhűdés 
következtében váratlanul elhalt. Mint 
közéleti ember, lapszerkesztő a ma-
gyarság iránti hűség, a kultúráért 
való áldozatkészség eszméit vallotta 
irányitójának, ezekért küzdött mindig 
komolyán, derekasan. Temetése impo-
záns részvét mellett folyt le Csíksze-
redában. — A Csiki Lapok legutóbbi 
számán, mint felelős szerkesztő RéBzegh 
Viktor szerepel, tulajdonosként özv. 
Vákár Lajosné. 

Sikerfiit műkedvelői előadást 
rendezett augusztus 28 ikán a lelkes 
korondi fiatalság Korond-fürdőn a vi-
lágháborúban elesett korondi hősök 
emlékalapja javára. Csíki Gergely „A 
nagymama" cimü vígjátékát játszották 
dicséretes összjátékkal, mindvégig de-
rült hangulatban tartva a hallgatósá-
got. A darab betanításáért Kéoossy 
Gézánét illeti a dicséret, ugyanő ját-
szotta nagy sikerrel a címszerepet. 
Kívüle még Biró Emmuska, Márton 
Erzsike, Balázs Dániel dr. és Simén 
Dániel arattak osztatlan sikert és a 
többi szerep is jó kezekben volt. A fi-
gyelmes és tevékeny rendezőgárda 
élén Kénossy Géza jegyző fáradozott 
fiataloe lelkesedéssel. Előadás után 
kedélyes tánc következett, amely reg-
gelig tartotta együtt az egész közön-
séget, amely egy nagyon szép este 
emlékével távozott a fürdőből. Mint 
értesültünk, az anyagi siker is kielé-
gítő volt. (Technikai akadály miatt 
késett tudósítás.) 

A nyulvadászat ideje októ-
ber hó elsején kezdődik. Ugyanis ek-
kor jár le a tilalmi időszak, nem pe-
dig Bzeptember 15-én, amint ezt sokan 
tévesen hiszik. Éppen mert többeknek 
ilyen téveB vélekedéséről lehetett hal-
lani, nem látszott feleslegesnek ennek 
közzététele, nehogy egyesek túlságo-
san korán kezdjenek hozzá a nyul 
vadászásához, s ezzel Bulyos büntetés-
nek tegyék ki magukat. 

A Kereskedő Társulat ezúton 
hozza a kiállítás tartama alatt váro-
sunkat felkereső kartárs urak szíves 
tudomására, hogy (Kőkereszt-tér, Szabó 
Károly-féle vendéglő emeleti helyisé-
geiben levő) társulati helyisége, mint 
találkozó és szórakozó hely szíves 
rendelkezésűkre áll. 



He Simon Berta, a romániai Szo-
ciális Missziótársulat központi titkára, 
pénteken d. u. meglátogatta a helybeli 
Missziótárrulat leáoyklubbját és nagy 
figyelemmel hallgatott előadást tartott 
a szociális kurzusok jelentőségéről, 
amelyek hivatva vannak a nemesen 
érző, humánusan gondolkozó, az isme-
retekkel felvértezett s a divat hóbort-
jaival szembeszállni tudó női tipust 
kialakítani. 

A szini szezon Kereszturon 
25 ikán megkezdődik, A színházi 
koncessziók Bokáig bizonytalanságban 
tartott aktuális kérdése legalább rész-
leteiben már kezd dttlőre jutni, a kor-
mány legutóbb üehány Bzinigazgató 
koncesszióját valóban kiadta. Ezek közt 
a Ferenczy Gyuláét is, aki legutóbb 
társulatának megszervezését befejezte, 
%ogy azzal székelyföldi" körútját, mely 
— remélhetőleg — sikeres lesz, meg-
kezdhesse. A sok szép terv megvalósí-
tását ígérő, uj színigazgató, mint egy 
a napokban kapott sürgönyből értesül-
tünk, a szezont f. hó 25-ikén fogja 
megkezdeni, Székely kereszturon, mely-
nek műpártoló közönsége, előrelátható-
lag, ézuttal is hü lesz önmagához s 
kulturánk munkásait kellő felkarolás-
ban fogja részesíteni. 

A néppárt vármegyei meg-
szervezése ügyében f. hó 6 ikán 
Spataru prefectus elnöklete alatt érte-
kezlet volt, melyen a helybeli és vidéki 
románság tagjai közül többen — fő-
ként hivatali állásban levők, ügyvédek 
stb. — vettek részt. Elnökké a pre-
fectu8t választották, továbbá egy 25 
tagu bizottságot, a szervezés munká-
jának elvégzésére. 

.Találkozó a ref. kollégium-
ban. A Bzékelyudvarhelyi ref. kollé-
gium igazgatósága kéri az 1885—86, 
1895-96, 1900-1, 1905—6 és 
1915—16 évben érettségizett volt diák-
jait, hogy egy f. éri október hó 2-án 
rendezendő érettségi találkozó Bikeres 
előkészítése céljából szíveskedjenek je-
lenlegi tartózkodási helyüket tudatni 
és a találkozóra megjelenni. A talál-
kozóval kapcsolatban egy hangversenyt 
ÍB készül rendezni a kollégium, amely-
nek megrendezésére bizottság alakult. 

-£rr6f b&vebbet-a következő számokban. 
Iskolai kirándulás. Ugy érte-

sültünk, hogy a ref. kollégium ifjúsága 
az uj iskolai év megkezdése után több 
napos tanulmányi kirándulásra megy 
Resicára. A gyönyörű szép bányavidék 
és gyárüzemek megtekintése nagyon 
értékes ismeretekkel fogja gazdagítani 
az ifjúság lelkét, amire á háborús és 
azutáni évek alatt mostanig nem volt 
alkalom. Raméljük, hogy kedvezményes 
vasúti utazás engedélyezésével az állam 
ÍB segítségére fog jönni a tanintézet-
nek, hogy ilyen kirándulásokat, ame-
lyeknek értéke felbecsülhetetlen, minél 
gyakrabban rendezhessenek. A koll. 
igazgatósága már régen negtette a ked-
vezményes jegyek elnyerése iránti lé-

H fUharmötiiHttsoH szept. H-ín, 
Kedden este játszáH újból nagy-
siKerü operettjüket a „üipp 

Van WttMt" 
Köszönetnyilvánítás. Mind-

azoknak, kik térjem: Deák MiklÓB, 
szentmihályi unitárius lelkész halála 
alkalmából a végtiBztességén oly nagy 
számmal résztvettek és részvétnyilat-
kozataikkal mély bánatomban osztoz-
tak, köszönetemet nyilvánítom. özv. 
Deák Miklósné. 

x Gyümölcsfák, miket én ülte-
tek a mindjárt a gyümölcs leszedése 
után tisztitok, metszek, koronázok: 
meggyógyulnak, megujulnak és mindig 
sok, Bzép, jó izü, tartós gyümölcsöt 
teremnek. Munkát napi bérrel megke-
resésre vállalok. Úgyszintén gyümölcs-
szedést, gyümölcsbor-készítést ÍB szak-
szerűen. Tisztelettel: Bögözi Demeter 
Domokos Mugeni (Bőgöz) jud. Odorheiu. 

Sok oégtáblán a szöveg hely-
telenül, hibás románsággal van elké-
szitve, országszerte. E miatt a belügy-
minisztérium körrendeletet adott ki, 
melynek következtében a városi tanács 
is intézkedett a cégtáblák felülvizsgál-
tatása felől. A kiküldött bizottság, 
melynek tagjai Ciăciun rendőrprefec 
tus, Nanu lelkész-tanár és Szabó Já-
nos el. íBk. igazgató, most vizsgálja 
felül a cégtáblákat s a tulajdonosokat 
a hibák kijavítására írásban figyel-
mezteti. 

x Hegedü-órákat adok kezdő 
és haladó növendékeknek. Jelentkezni 
lehet Khell István főgimnáziumi ta-
nárnál. 

Zongoratanitványaimat ér-
tesítem, hogy a tanítást szeptember 
16 ikán megkezdem. Elvállalok néhány 
uj tanítványt is. Tompa Liszlóné Str. 
Pr. Nicolae (Árpád-U.) 11 sz. 

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

Jfe mulassza el megtekinteni az 
udvarhelyi Kiállítást szeptember 

12^-19-ig. 
X Orvosi hir. Dr. Dénes Béla 

szabadságáról hazaérkezett. Orvosi ren-
delését a Bul. Reg. Ferdinánd (volt 
Kossuth u.) 39. szám alatt újból meg-
kezdte. Kvarclámpa , hőlég fűídő- és 
elektromos kezelések. 

SPORT. 
Az őszi bajnokság, 

A Hargita sikeres szereplése a 
vásárhelyi úszóversenyen. 

Az őszi bajnoki mérkőzéseknek, 
az eredeti terv szerint, szeptember 
19 ikén kell megkezdődniük, de nagy 
kérdés, hogy ez meg fog-e történni, 
vagy sem. U. i. a brassói kerület egy-
letei illetékes helyen bejelentették, 
hogy a Colţeaval csak az esetben haj-
landók bajnoki mérkőzést játszani, ha 
ez csapatában kizárólag Colţeabeli já-
tékosokat szerepeltet, nem pedig az 
ország minden részéből odagyüjtött 
katonajátékosokat. Ez a dolog igen 
érzékenyen érinti a Co'ţeat, s mint 
hirlik: a kerület egyleteinek jogos 
kívánságát nem is akarja honorálni. 
Végleges döntést ez ügyben a labda-
rttgÓBzakosztály szerda esti gyűlése 
fog hozni. , 

A Hargita, hogy bebizonyítsa, 
hogy az úszásban is számottevő erőt 
képvisel, 2 úszót szerepeltetett mult 
vasárnap a marosvásárhelyi úszóver-
senyen. Az egyik az ismert atléta: 
Biró Lajos, a másik Petkes Ferenc*. 
Előbbi az 50 méteres ifjúsági mell-
úszásban és a 100 méteres szenior 
mellúszásban második lett, utóbbi pe-
dig az 50 méteres gyors ifjúságiban 
első. A staféta-úszásban a Hargita 
úszói a kolozsváriakkal együtt indul-
tak 8 a marosvásárhelyiek mögött a 
második helyre kerültek. Tekintettel 
arra, hogy tudvalevőleg úszóink ré-
szére az idén uszoda nem állott ren-
delkezésre, az eredmény kitűnőnek 
mondható. 

Udvarhelymegyei ifjú az 
Európabajnokságok döntőjében. 
Ambrus Pált, a helybeli róm. kath. 
főgimnázium volt növendékét, Szent-
egyházasfalu szülöttét a Magyar Bir-
kózó Szövetség kiküldötte Rigába az 
Európa bajnokságokra. Ambrus a pe-
helysúlyban indul 8 cseh és német el-
lenfelét legyőzve, a döntőbe jutott. 
További szereplése elé a sportkörök 
nagy érdeklődéssel tekintenek. 

KÖZGAZDASÁG. 
A székely keresztúri „kisasszony-

napi" vásár megint csalódással járt. 
Kereskedők alig vettek 6—8 pár ne-
hezebb ökröt, távoli vidék vásárlói 
alig keresték fel a vásárt, s csak a 
környéki gazdák és mésaárosok vásá-
roltak, csekélyebb mérvben. — Az 
árak elég magasak, illetve az állatokért 
tulajdonosaik magas árat kértek. 

Piaci árak (helyben). A buza : 
130—145, rozs: 90—105, árpa: 80— 
90, zab: 50—55, tengeri 100—110, 
burgonya: 25—28 leú vékánként. 

.V—ó. 

Kiadó: a Könyvnyomda Részvénytársaság 
Odorheiu—Székelyndvarhely 

Egy jó családból való leány üzleti 
alkalmazásra kerestetik. Cim: a 

kiadóban. 

Bethlenfalvi  kertészet. 
www m wwwwwvwwww 
Hsii ültetésre ajánlok 150 -200 cmteres 

thujákat, erős 3 éves futó, magas és 
bokor rózsákat, alma-, körte-oltvány o • 
kat, teljes virágú orgonabekrokat, 
kiváló szép virágzóképes példányokat. 
Szeptemberben ültethető illatos basa-
rózsa, irisz, óriási pipacs-rózsáim össze 
nem hasonlíthatók a tavasszal árusitott 
rózsákkal. — Futó-rózsáim 5—6 egy 
méteres hajtásuak, magas- és bokor-
rózsáim már a nyáron sokat virágoztak 
és ősszel elAltetve szép virágzást ered-
ményeznek. Temetőre legalkalmasabb a 
thuja, mindig üde, zöld. Cserepes növé 
nyékből aszparagus, dracaena, óriás 
erizantem stb. Aki tőlem váBárolja a 
fenti növényeket, abban az árban kapja, 
amit vidékről hozatott növényekért fizet 
szállitási és csomagolási díjban. — Ké-
szítek alkalmi csokrokat és koszorúkat 

a legszebb Bzezon virágokkól. 

S z é l i I m r e 
kertész. 

Príma száraz tengeri 
u kapható — m 

a HANGYA szövetkezetben 

A kiállítási bor-kimárőben 
= valódi = 

Kovács Dénes-féle 
friss virsli kapható. 

Tudomására hozom Odorheiu város 
m. t. közönségének, hogy a Szabó 
Károly-féle éttermet és szállodát 
bérbe vettem. Minden igyekezettel 
arra törekszem, hogy éttermemben és 
szállodámban a helybeli és átntazó 
közönség legkényesebb igényeit is 
kielégítsem. 

Szíves pártfogást kér: 
K o n c z J e n é 
a SZABÓ KÁROLY-féle étterem és 

szálloda bérlője. 

No. 317 ex. —1926 

Publicaţiune de licitatie. 
Subsemnatul executor judecătoresc 

prin aceasta publică, că îa baza deci-
ziunii Nr. 342 şi Nr. G. II. 1858— 
1926 a judecătoriei de Ocol din Odor-
heiu îa favorul reclamantului Szőke 
István repr. prin advocatul Dr. Kassay 
F. pentru încasarea creanţei de 2000 
Lei şi accesorii se fixea?ă termen de 
licitaţie pe 22 Sept. 1926 orele 10 
la faţa locului îa comuna Bulgăreni 
unde vor vinde prin licitaţiune 
publică judiciară oi în valoare de 8000 
Lei. Io caz de nevoie şi sub preţul 
de estimare. 

Pretenziunea care e de încassat 
face 2000 L. capital, dobânzile cu 12% 
socotind din 15 Oct. 1925 iar Bpesele 
până acum staverite de 1472 Lei. 

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

Odorheiu la 29 Aug. 1926. 
Dnbb portărel. 

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

(Király-utca) 24. szám alatt. 

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

A régi és jó hirnevU 
C s a t ó I m r e 

ELSŐ TEMETKE-
ZÉSI INTÉZETÉT 
férjem elhalálozása után is tovább 
fogom vezettetni. Midőn a n. é. 
közftnség szíves 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. 

No. 856 ex. —926 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul executor judecătoresc 

prin aceasta publică, că în, baza deci-
ziuneii Nr. 159 şi No. O. II 2271—1925 
a judecătoriei de ocol din Odorheiu 
în favorul reclamantului Hirsch Gyula 
repr. prin advocatul Dr. Táró Géza 
pentru încassarea creanţei de 6462 
Lei 75 bani şi accesorii se fixează ter-
men de licitaţie pe 21 Sept. 1926 
orele 15 la faţa locului în Odorheiu 
Str. Princ. Mircea Nr. 4 unde se vor 
vinde prin licitaţiune publică judiciară 
apă minerală şi sticlă învaloare de 
8200 Lei. In caz de nevoie şi sub 
preţul de eBtimare. 

Pretenziunea care e de îacassat 
face 6462 Lei 75 bani capital, dobânzile 
cu 6socotind din 27 Nov. 1924 iar 
spesele pâaă acum Btaverite de 1773 
Lei 40 bani. 

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

Odorheiu, la 28 August 1926. 
Dubb portărel. 

Cipész és csizmadia 
urak figyelmébe! 

Megérkezett a kipróbált legjobb 
minőségű politúr 

J A B. 
Jab védjegy igazolja a minőséget. 
Egyedüli elárusító: DÍ.YID 
DEZSŐ bőr kereskedő Bulevard 
Reg. Ferdinánd (Kossuth-u.) 48. 

-1 kgr-os doboz 97 Ieu. 
Bőr, talp- é« cipészkellékek legjutá-

nyosabb árban szerezhetők be. 

No. 989—1926 port. 

Publicaţiune de licitaţie. 
/ Subsemnatul portărel judecătoresc 
prin aceasta publică, că îa baza decizi-
unii Nr. 4508 şi No. G. II. 4043-1926 
a judecătoriei de ocol din Odorheiu 
în favorul reclamantului Szabados Dé-
nes repr. prin advocatul Dr. Jodál G-
pentru încassarea creanţei de 3820 Lei 
şi accesorii se fixează termen de lici-
taţie pe 30 Sept. 1926 orele 10 la faţa 
locului în Odorheiu unde se vor vinde, 
prin licitaţiune publică judiciară du-
lapuri în valoare de 8000 Lei. In caz 
de nevoie şi Bub preţul de eBtimare. 

Pretenziunea care e de încassat face 
3820 lei capital, dobânzile cu socotind 
din iar spesele până acum Btaverite 
de 703 Lei. 

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

Odorheiu la 6 Septemvrie 1926. 
Dnbb portărel. 



látogatók szíves figyelmébe ajánlom feltűnő olesó és kitűnő 
míftőségQ áramat, n- rn.: v a l ó d i g y a p j ö k i i l - é s b e l -
f ö l d i s z ö v e t e k e t , lódenek, strukszok,mindenféle bélésáruk, 

női és gyermek~szvetterek, kész férfikabátok és raglánok, esőköpenyek, férfid 
anpuáu, nyakkendők, harisnyák. : 

v a W a i b ó r r i d i b ü l ö k b á m u l a t o s o l c s ó n 

Tisztelettel: LÖBL R. divatüzlete Bul. Reg. Ferdinánd (volt Kossuth r a ) 25. 
m ^ r n i ^ m ^ ^ ^ m ^ ^ ^ m m m m n m m m u i . .„,...,iu U H 

{.'••XU;  « k I  Hl  1* 
Zongoratamtást vállalok és je-

lentkezésüket elfogadok lakésomon: 
Str. B f̂i. Ctfpl (Orbşn Bajfys utca) 
|?3 sz. kovács Icó. 

Szilvát f f i t 
vásárlók. 

Szöl Jös i Ş a m u i i k p r f l y M . 

Nr. 736-1926 şz. 
Pályázat igazgatói titkári állásra. 

Az odorheiui — székelyudvarhelyi 
ref. kollégium eJőjárósága pályázatot 
hirdet egy igazgatói titkári állásra. 
Pályázhatnak tanári, lelkészi, tanítói 
oklevéllel, vagy legalább is középisko-
lai végzettséggel b;ró olyan egyének, a 
kik a román nyelvet tőbéletesea bír-
ják. Az álJá3 egyelőre egy évre szól, 
a további alkalmazás az egyházkerii-
letí közgyűlés későbbi határozata alap-
ján fog történni. Javadalma a pályázó 
minősítése szerint havi 2500 L, mint 
m>nia>um és h. tanári fizetés, mint 
wmw mm ím  %mmM: 

irodai teendők .vészese az igazgató ata-
m w Óljaĵ ók kel-
lően felszerelt folyamodványukat f. évi 

Üzlet-áthelyezés. 
Rőfös-  és rövidáru-üzletemet Bul. Reg. Ferdinánd (Kossut h-
utca) 7 szám alól a Bukajrest-szállp melletti IŞ 

' szápn alá helyeztem. • 
A IS .évi önálló tapasztalatom alapján eszközölt üzletmeg-
nagyobbitás kapcsán üzletemet új pii.odern árukkal dúsan 
fşfŝ ef  ellepi, ha pontos kiszolgálásban óhajt részesülni, şzo 

fid  és tartós árukat olcsón kíván vásárolni, keresse fél 
u j ü z l e t e m e t . 

Szives pártfogást  kér: 
J A K j l i G Y U L A rőfös-  és rövidáru kereskedő 

OdojJieiu—SzékelyujlvarheJy. 

No. 665 t* —1926. 

Piiblicaţiujis de l i c i t e d 
Şubseipnal̂ l executor judecătoresc 

prin aceasta publică, că ÎQ baza. deci-
mm 'W. 1747 şi Nr: g. ii. 3159— 
1926 a judecător.̂  dş $col din ód?r-

îu jEavyr,nl reclamantului Toth 

hMM  ? # m iww 1 

gflssay F. IstV. pentru î aşsarea cje-
fiţei jty 11500 Léi şj accesorj termen-
Bf fixepă de licitt ţie pe 22 Sept. 1926 
Orele 16 la ftf* i.oĉ lul în comunşi 
Práid unde se voir vinde Mija licita ̂ upij 
publică judiciare cai, cár*, grajd, hamuri 
yşfe fi jSub ĵ rê ui de estimbe. 

Prete»ziu»ea ĉ re p de îa.cpsat face 
11500 Lei capital, dobânziî  ĉ  lQ°/o 

^ 19 S iar 
spesele pâ ă,acu,m ŝ taverjitş de 3989Lai. 

. mm**? m şim J ţ 
U^Î'B & í  M w ? 1 ? § l d e gJiW 

S&şti* # Câştigat «ftepM 
acoperire, licitaţia prezeolâ este ordo-
nată şi în favorul acestora iii ş̂ nzul 
articlului XLI 1908 § 20. 

Odorheiu, la 29 Aug. 1926. 
Adolf Dufofo portărel. 

A U T O B U S 
ŢEANSILVANIA 

szeptember hó 15-ikétől 
kezdve hetenkint csak 
háromszor £og közlekedni: 
hétfőn, szerdán és 
s z o m b a t o n . • • 

Az fi^eş bţutorraktâra|^i kész-
letét mélyen leszállított árakon 
kián$tom, ahol | legthodernebjj 

háló- és ebédlő-
«1 garnitM^k 11 

11 

vásárolhatók. Plüs ebódlö-divá-
nyok nagy választékban kapha-
tók. — Továbbá olcsóbb festett 
bútorok és székek is kaphatók. 

bármily kivitelben 
elvállalok: 

B a l á z s K á r o l y utóda 
Kész butorraktára 

Odorheiu, Bul. fieg. Ferdinánd 27 az-

mm f̂ jSNfgy M-

Zeneiskolákat 
^rjpayş? Jiapgş^re gyorsan 
és pontpsap szállít az ţrszâg 
zen̂ müközpontja MORAVETZ-Tumm M • 

% rn-rn^- m-
v^mmlm fo  MtMfo 

Subsemnatul portărel judecătoresc 
prin aceasta publică, că in baza deri-
ziunii Nr. 279 şi N,r. G II. 307Q-926 
a ^ecăţoriei de Ocol .|n 
în favorul reclamantului Gaiki Bálint 
repr. prin advocatul Dr. VSró (±6za 
pentru încasarea creanţei de 900 Lei 
fâ a locul,ui îa ,com. Satu Mare uqdş 
se vór vinde prin licita ţiune publică 
judiciară cai, porci în valoare de 7200 
Lei. In caz de nevoie şi eub preţul 

î̂ ê nziunea care e de îwassajt 
face 900 Lei capital, dobânzile cu 
12 °/0 socotind din 26 Novemb. 1925, (ar 
spesele pan'á acum staverite de 859 Lei. 

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

Odorheiu la 28 Aug. 1926. 
Dnbb, portărel. 

Sz. 810-1926. 
Hirdetmény. 

Lueta (Lövéte) község korcsmája 
1926 október 3-án d. u. 2 órakor tar-
tandó nyilvános árverésen haszonbérbe 
adatik, 1927 japuár 1-én kezdődő 3 
évi időtartamra. 

Kikiáltási ár 2Ö.ÖÓÖ leu. Bánat-
pénz 10V Egyéb feltételek a jegyzői 
irodán betekinthetek. 

Luet?—Lövéte, 1926 szept. 8. 
Ferentzj' közs. jegyző. 

T r a n s i l v a n i a 
Ford egyedüli lerakat a vármegye 
területére Boi. Regele Ferdinánd '56, 
sz. Telefon: iroda 35, lerakat 40. 
Sürgönyeim : Transilvania Odorheiu. 
Ford-személyauték, teherautó-alvázak, 
aatőtráktorok és mindenféle Ford 
a|nt6-alkatrészek. Michelin és Pirelli 
gnmmik á legj utányosahb árban kap-
hatók készpénzfizetésre vagy megfe-
lelő garancia mellett hitelbé is azon-
V naíi, vagy későbbi szállításra. : 
Egy egészen uj autotractor bérszán-
tásra vagy cséplésre kiadó. Érdek-
lődni a Transilvania R. T.-nál lehet. 

Ş 

e t m f p y . 
A sancraiui — székelyszentkirályi 

fzQvfltkjaze.t igaísgalísága 
boltkezeslői állásra pályázatot hirdet. 
Javadalmazás.: az igazgatósával meg-
şgyezâş B^wnt. Boitkezelő kap termé-
szetbeni lakájt, {atést és víiágitáat. 

áUás október l én elfoglalható, 
yadek : 15 .000 leu készpénz, vagy ie-

hermeateş ingatlan bekebelezés. J>ályá-
zaţoţt férjük a székelyszentkiriályi Fogy. 
S?.0Vfttkş?et Igazgatósága cimére, eset-
leg személyesen benyújtani. 

Székelyszentkirályi szövetkezet 
InazoatÖsága. 

k e z e l v e 

cimbalom-Órákat 
adok. Cim a kiadóhivatalban. 

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

j a v í t ó m ű h e l y 
Oklándon szeptember l-én megnyilt. 
Jutányosán elvállalja ugy autók, mint 
mindennemű gazdasági- ős más gépek 
javítását. Ugyanott autóalkatrészek és 
gumikm nagy választékban kaphatók. 
Şfenziţ és olairaktár- AytMén-h^esztö. 

Tejefon Ocland 9- Şdorhşiu 2Ş. 

adok. Cim a kiadóhivatalban. 
• • • • • ~ ' - • : * ' • 

Pályázati hirdetmény. 
A Dealul—oroszhegyi Fogyasztási 

Szövetkezet október 5-iki határidővel 
az üzletvezetői állásra pályázatot hjir-
det. Kötelessége a szerződési minta 
szerint. Jövedelme : havi 800 Jeu, kész-
pénz, forgalom iitán 3%, monopolcik-
kek után 1%, évi lakbér lOOÓ leu, 
2 Öl fa. Átlagos forgalom 5 -600,000 
leu. Biztosíték 25,000 leu.' 

Tekintse meg 
Hirsch Rudolf 

klrakştait . 
1 I frová a l e g ú j a b b 6 ş g l 5 

újdonságod megérkezten:  g 
selymek, szövetek és S 
d ö f ö t t k á b á t o k b a n . | 

.̂ w ' 5 
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friss teaj/aj,  paprikás és íüstöfjb szalonba, szşjşmi, ementhali és 
trappisf&^sajt, zöld főzelék, konzeri/a,  paradiesom, 
cukorka és Gsokoládé^különlegességek, málöa- és citrom^szörp 

Hí̂ SCjH IGflAC^nái kaphatók. Gyomorbajosok részére karlsb^i ké^sz^rsü^ 
és Graham^kenyér kapható. — — — — — — 


