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Megint polgármester-választás 
előtt áll a város. 

Metea Jánosnak a primári állás-
ról való lemondásáról, mint még meg 
nem erősített, de valószínű és várható 
eseményről már a mait számunkban 
megemlékeztünk. Azóta a lemondással, 
mint megtörtént és be is fejezett  ese-
ménnyel kell számolnunk, amennyiben 
a lemondást a miniszter el is fogadta. 
Nem tudjuk, mennyi rész tulajdonitható 
a lemondási kérés beadásában Metea 
saját elhatározásának s mennyi a so 
táig-•• r>«r"íjrtoHj. de végül talán kény-
telen kelletlen mégis az illetékes fel-
BÖbb fórum  elé juttatott, választás-
elleni felebbezésnek,  de ennek hiteles 
kikutatása ma már mellőzhető is, — a 
felmentés  megtörténte után. 

Ellebben bizonyosság és pedig ko-
moly feladatként  előállott bizonyosság 
az, hogy rövid időn belül itt iBmét 
poIgármesterválaBztásnak kell történnie, 
Mindnyájunk érdekében nagyon fontos, 
hogy ez a választás jó, mindenképpen 
szerencsésen eltalált választás legyen. 
Ennek az év elejétől válságként vajúdó 
kérdésnek nem szabad tovább válság-
ként vajúdnia, a gyökeres és megnyug-
tató megoldást városunknak számos 
halaszthatatlan szükséglete parancsolja. 
Az aszfaltjárónak  teljesen tönkrement 
állapota, jó közkutaink szűkössége, a 
vágóhid alapos rendbehozatalának ha-
laszthatatlansága 8 még számos közér-
dekű kérdés egy komoly és céltudatos 
vezetőember teljes tetterejét, zavartalan 
munkáját kívánja sürgetőleg. Ezenkí-
vül kíván mindez sok befektetést  ÍB, 
pénzt, akkor, amikor polgárságunk az 
adók, mindenféle  közterhek súlya alatt 
már régóta és mindinkább roskadozik. 
A két nehézség közt a középutat elta-
lálni s ezen az uton akadálytalanul 
haladhatni csak az lehet képes, ki a 
maga jóakaratán, képességein felül  ren 
delkezik a polgárság osztatlan bizal-
mával -is, hogy ezt meg tudja győzni 
céljainak helyességéről, a feladatok  el-
odázhatatlanságáról. Anyagi szükségle-
tek kielégítésére ilyenfajta,  anyagi fe-
dezet is kell, feltétlenül,  de e fedezet 
megteremtésének a legbiztosabb alapja 
a polgárság bizalma, vezetőivel együtt 
haladni ak&rása. Enélkül csak pangás, 
fejetlenség  miatti széthullás követ 
kezhetik 1 

Hogy a város első embere terveit 
végrehajthassa, feladatának  akadály-
talanul megfelelhessen,  az előbbivel 
egyenlő módon Bzüksége van még, ter-
mészetesen, a felsőbb  hatóságok, a kor-
mány exponensei támogató jóindulatára. 
Enélkül meddővé válhat a legtöbb eröl 
ködése. Kívánatos tehát és a következő 
napok feladata,  hogy mindkét erőté-
nyező véleménye, akarata egy igazán 
alkalmas féifi  személyének, mindenkit 
kielégítő, kiválasztásában találkozzék! 

A prefectue  lemondását emle-
gető birről mi is megemlékeztünk már 
— fenntartással,  mint valószínűségről. 
Az időközben hazatért Spataru pro-
fectustól  aztán utólag azt tudtuk meg, 
hogy volt ugyan Bukarestben, ahol 
került ÍB szóba esetleges lemondásának 
gondolata, de a valóságban nem mondott 
le. Egyébként a királyné őfelsége  lá-
togatásával kapcsolatban felmerült 
komplikációk 4b más, a válságos hely-
zetet előidéző ügyek megvizsgálása 
céljából Hodor dr. közigazgatási vezér-
felügyelő  városunkban időzik. Már ki-
hallgatott és még ki fog  hallgatni több 
érdekelt és szereplő egyéniséget s re-
mélhető, hogy egy alapos vizsgálat a 
még homályos részleteket is ki fogja 
deríteni, B itt végre tisztázott helyze-
tet fog  teremteni. * 

A román nyelvii tisztviselői vizsga 
miatt elbocsátottak ügyéhez. 

Miután a „Székely Közélet" a 
festi  ügyben a Magyar Párt elnökéhez 
intézett prefectusi  válaszhoz, talán po-
litikai okokból, nem fűzött  kommen-
tárt, legyen szabad nekem, annyi sok 
közül egy érdekeltnek, pár megjegyzésem 
számára helyet kérni. 

Előrebocsátom, távol áll tőlem, 
hogy a prefectus  ur eljárását törvény-
telennek, vagy akár jogtalannak tart 
sam, ha egy tisztviselőt a román nyelv 
qem tudása miatt, állásából elmozdít, 
vagy elbocsátása iránt intézkedik. Sőt 
sajnos, nekünk, volt magyar tisztvi-
selőknek éppen az a legnagyobb ke-
servünk, hogy ha, akár évtizedekre visz-
szamenő régi. szolgálatunk után, min-
den nyugdíj vagy végkielégítés nélkül 
állásunkból fölmentenek,  nincs törvé-
nyes alapúak a kétségtelenül sérelmes 
elbánás ellen jogorvoslatot kérni. Még 
a nyugdíjalapba befizetett  pénzünket 
Be követelhetjük vissza, mert nincs 
forum,  mely szerzett jogainknak érvé-
nyesítésére kényszerithesse az államot, 
noha ezt magánvállalatokkal szemben 
megteheti. 

Elég nagy hiba és embertelen Bég, 
hogy Bem békeszerződés, sem nemzet-
közi egyezmény nem gondoskodott 
kellőképp a volt magyar tisztviselők-
ről, hogy azok régi állásaikból kárpát 
lás  nélkül  ne legyenek kidobhatók. De 
azért egy román tisztviselőnek, kit a 
kormány vezető álláBba tesz, mégsem 
lehet hivatása, hogy hatalmát a régi 
tisztviselők fölött  az amúgy is rémes 
Damokleskard villogtatásával éreztesse. 

Erdélyben még sokan emlékezünk 
régi Bach korszakbeli „beamterek" re, 
kik a kiegyezés után is visszamarad-
tak a magyar állam szolgálatában, de 
bizony magyarul sohasem tanultak jól 
meg s dacára, hogy ezek törvénytelen 
uralom alatt nyakunkra erőszakolt 
idegenek voltak, mégis ártatlan beam-
terek maradtak a mi szemünkben és 
végig szolgálták bántatlanul a 40 évet, 
hogy megkaphassák megérdemelt nyűg 
dijukat. Ezen osztrákok és csehek utó-
dai most is itt élnek köztünk, ma már 
teljeB társadalmi közösségben velünk. 

Mi, volt magyar tisztviselők se le-
szünk rosszabbak Nagyromániában és 
még kevésbé, ha helyünkön hagynak. 

A Magyar Párt átiratának tartal-
mát nem ismerem, de föltételezem, 
hogy bizonyára nemcsak a törvényes-
ség és jogosság, hanem főképpen  az 
igazság és méltányosság szempontja 
vezérelte és tette indokolttá eljárását, 
ha nemcsak egyesek, hanem mindnyá-
junk érdekében fölszólalt,  amiért mi 
csak hálával lehetünk bárkinek, ha a 
mi sanyarú helyzetünk enyhítésére va-
lamit tesz, különösen, ha látja, hogy 
sorsunkat nem is a használhatóság, 
nem is a hivatali érdek, hanem egyéni 
szempontok döntik el. 

És különösen itt a Székelyföldön 
van nagy Bzükség a jóakaratú elné-
zésre, ha a magyar nemzetiségű román 
tisztviselők nem képesek az állam 
nyelvet kellőképpen elsajátítani, mert 
nincs alkalmuk abban állandóan gya-
korolni magukat. A fizetés  nem biz-
tosítja a gondtalan megélhetést, hogy 
a tisztviselő szabad idejét nyelvtanu-
lásra használhassa föl,  hanem kény-
telen, majdnem mindenik, magánfog-
lalkozással pótolni jövedelmét, hogy 
családját az éhségtől és nélkülözéstől 
óvja. Éppen ezért áthelyezést se kér-
hetünk román vidékre, mert az uj 
környezetben mellékkeresetet nem sze-
rezhetünk. 

Uj állások betöltésénél kellőképp 

lthet érvényesíteni az állameszme cél* 
jáit, szerzett jogok Bérelme nélkül. De 
ügy a sajtónak, mint az összes politi-
kai pártoknak humánus kötelessége, 
hogy az összes régi köztisztviselőket 
védje és jövőjükről, ha szükség, uj tör-
vénnyel is intézményesen gondoskod-

jék, mert a köztisztviselő sorsa, kit 
kárpótlás nélkül nyomorba löknek, az 
állam szégyene. Erre gondoljon min-
denki, kitől sorsunk függ,  minél job-
ban akarja Bzolgálni a román államot. 

TisntviseU. 

Okos tanács aranyat ér, 
tartja a magyar közmondás. 

Vitán felüli  igazság ez, miért is 
esztelen, aki el nem fogadja,  nem él 
Vele. Vannak azonban tanácsok, melye-
ket nem követhet az ember az igazsá 
gon való résverés veszélye nélkül. 

De hát mi az igazság? 
Az igazság, nyájas olvasó, a való-

ság. Az a tény, amit tagadni lehet, de 
letagadni soha. Amiről érzékszervei ut-
ján és természetfölötti  kinyilatkoztatás-
ból szerez tudomást az ember. Ami 
igazságnak marad, az arculütés, leköp 
ködés, sőt még a keresztrefeszités  el-
lenére is. Amit bombasztokkal, sár-
dobálással, szópuffogtatásokkal  cáfolni 
gem, csak tényekkel lehet. 

Ennélfogva  a puszta tagadás még 
nem cáfolata  az igazságnak, akármilyen 
tetBzetös, avagy éppen kirívó öltözet-
ben is jelenik meg az. Ilyen esetben 
csak vetítő készülék lehet, mely azt 
láttatja az emberrel, hogy ki milyen, 
vagyis olyan kalappal köszön, amilyen-
nel rendelkezik. 

A valóság megáHapitása az igaz-
ság tartozéka, éppen ugy, mint hiányá-
nak leBzegezése, akkor, amikor az igaz-
ság követelménye kétféle  mérlegelésben 
nyer alkalmazást, holott az igazság 
mindig csak egyféle  lehet mindennel és 
mindenkivel szemben. Aki tehát az 
igazságnak eléje tartott tükrében — 
annak hiányát meglátva — magába 
szállás helyett felgerjed  és összetöri a 
tükröt, üres szélmalomharcot viv és 
csak önmagát sebesítheti meg, csak 
önmagának árt. 

Kinek kinek az eszéhez mérem a 
szavait, szivéhez a cselekedeteit és lel-
kéhez a magatartását — mondta egy-
kor egy életfilozofus.  Avagy perbe száll-
jon a karaván a kutyaugatással ? Esz-
telenség volna s emberi és állásbeli 
méltósághoz csakugyan nem illó eljá 

rás, éppen ugy, mint amennyire feles-
leges a vakmerő, az alapnélküli taga-
dással szembeállítani ismételten köz-
ismert tényeket. 

Az ízlés, intelligencia és vérmér-
séklet lehet indítéka nagyhangú kiro-
hanásoknak, fülsértő  és útszéli fegy-
verek csörtetésének, sőt sárdobálásnak 
is, de semmiesetre sem az igazság kri-
tériumával rendelkező valóság feltárása, 
miatti gyűlölködő haragnak s a luciferi 
lelkiségnek. Az ilyenekkel s ilyesmik» 
kel szemben Arany János elve szerint 
igazodik az emberi méltóságot tiszte-
letben tartó ember. Hogy is mondja 
Arany ? 

„Ha egy uri lócsiszárral 
Találkoztam s bevárt sirral: 
Nem pöröltem, — 
Félra&lltam, letöröltem." 

Szász József. 

A gyergyóssentmiklósi ma-
gyarpárti nagygyűlés iránt mindenfelől-
nagy érdeklődés mutatkozik. Megyénk-
ből is már számosan utaztak el és még 
számosan készülnek elutazni a nagy 
esemény színhelyére. Az utóbbi hetek-
ben mutatkozott forrongások  mellett 
is bízunk benne, hogy a gyűlés a 
magyarság politikai erejének, érett-
ségének és egységének  impozáns meg-
nyilatkozása lesz. 

A pótérettségi Brassóban, 
ahol a mi intézeteink VIII. osztályt 
végzett tanulói is vizsgáztak, szeptem-
ber hó 25 iki kezdettel folyt  le. Az 
eredményt f.  hó 6-ikán, szerdán hir-
dették ki. E szerint v-zsgára előállott 
135; sikerrel vizsgázott 55. (A hely-
beli intézetek 22 jelentkezője közül 8.) 
Az összes levizsgázottak közt rangsor 
szerint 3-ik Sottesmann, a helybeli áll. 
líceum és 5 ik ifj.  Bíró Lajos, a róm. 
kath. főgimnázium  tanulója lett. Az 
általános eredmény a vizsgáztatás szi-
gorúságát tanusitja. 

Ferenczy Gyula dr. székelyföldi színtársulata Székelykereszturon 
október másodikán megkezdte az előadásait. 

Ferenczy Gyula dr. ujennan szer-
vezett társulatának gyülekező helye 
Székelykereszturon voit. A minden kul-
turális .mozgalmat élénken támogató 
kis város és vidéké már napok óta fo 
kozott érdeklődéssel tekintett az első 
bemutatkozó előadás elé, amely októ-
ber 2 án „A muzsikus Ferkó" operett 
újdonság szinrehozatalával meg is tör-
tént. A „Csókos asszony" — „Anna-bál" 
c. operett előadások után, örömmel ál 
lapitotta meg a közönség, hogy az uj 
igazgató társulatát minden akadály, 
nehézség dacára is, nagy anyagi áldó 
zattal, olyan értékes művészi erőkből 
állította össze, hogy nyugodtan állit 
hatjuk, hogy ilyen operett társulat még 
Kereszturon soha nem volt. A drámai 
személyzet a „Kain" cimü (románból4 

Ne0uţiu által fordított)  kitűnő dráma 
előadásával mutatkozott be. Itt is csak 
azt mondhatjuk, hogy a drámai együt 
tes valóban elsőrangúan játszott és 
akármelyik nagy város társulatának be 
csületére vált volna. A közönség a leg-
messzebbmenő erkölcsi és anyagi tá-
mogatással honorálja a társulat való-
ban művészi előadásait B a tapsokban 

(Székelykeresztur, 1926. október 8.) 
megnyilvánuló tetszése a közönségnek 
a színészeket és színésznőket a szín-
padi tudásuk legtökéletesebbje nyújtá-
sára serkenti. Kívánatos lenne, hogy a 
polgárság még nagyobb számban legyen 
az előadásokon képviselve. 

Különös eseménye volt a hétnek a 
direktorpár: Ferenczy dr. és Szász Ilona 
fellépése,  amely egy fővárosi  nívójú 
kabaré-estély keretében történt. Ezt a 
messzi földön  is hires müvéazpárt kö-
zönségünk az évekkel ezelőtt adott 
önálló estélyükről már személyesen is 
ismeri s az elragadtatás az Ő igazán 
művészi produkcióik felelt  szinte ha-
tárt nem is ismert. Reméljük, hogy még 
legalább egy ízben láthatjuk őket a 
színpadon itteni tartózkodásuk alatt. A 
jövő számban az egyes szereplők-
ről külön. 

Ha azt akarjuk, hogy Kereszturra 
ezután is elsőrangú társulat látogasson 
el, a közösségnek elsőrendű köteles-
sége Baját érdekében, hogy a társulatot 
a legmesszebbmenőig pártolja, mert ez 
valóban megérdemli. 

—a — a. 
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A ferencrenfliek  SzítelpMelyeii. 
Most telt be szent Ferenp halálá-

nak 700-ik esztendeje. Az egésá' világ 
figyelnie  Assisi városa fele'Irányul, 
mert az általa alapitoít három férfirend 
(ferencrendiek,  minoriták, kafcudnusok)* 
két női rend (klaristegfc  "és harmadik-
rendi apácák) és megszámlálhatatlan 
világban élő harmadikrendi tag benne 
tiszteli alapitóját. Nincs a kerek föld-
nek az a lakott része, hol a ferenc-
rendiek ismeretlenek volnának, mert az 
alapitó még életében felosztotta  köve-
tói között az egész világot. 

Mikor jöttek a ferencrendiek  Szé-
kely udvarhelyre ? Ez a kérdés m£g ez 
ideig nem volt tisztázva s míg a Ciónka-
vár a mai áll. líceum helyén fennállót);, 
ugy tudták, hogy a Csonkavárban a 
ferencrondiekiíek  volţ kolostora. S erre 
a hagyományra támaszkodva, a mező 
telegdi székelyeknek a megye környé 
kén való letelepedésével hozhatjuk kap 
caolatbá, hogy az első udvarhelyi szé-
kelyekkel jönnek a barátok is (1270). 
Ez a régi, mai napig tartott vélemény 
azonban nem állja meg a helyét, mert 
oda, ahol a domokosrendieknek volt a 
reformáció  elitt kolostoruk, a képzelet 
a nagy vallásujitás után a ferencren-
dieket helyettesítette be. 

A mai Udvarhely megye területén 
a reformáció  előtt a ferencrendieknek 
nem volt kolostora. A domokosrendiek-
nek volt Székelyudvarhelyen férfiko-
lostora, az 1524. évi összeírás Bzerint 
6 áldozópap és 3 segéd test vérrel; Ke-
resztúr meilett pedig női kolostor s itt 
lakott Nyujtódi András, a bibliafordító 
nővére, Jud't apáca, akinek részére a 
gimnázium tulajdonában lévő Székely 
udvarhelyi  ktdex  készült. 

A ferencrendieket  zavaros idők 
hullámai sodorták Székely udvarhely re. 
Az 1556. évi országgyűlés a katholikus 
papságot száműzte Erdélyből s ezen 
végzés értelmében egy évtized alatt 
Udvarhely meg ia tisztult a katholikus 
papságtól, de a vár és a környező fal-
vak (Szent Iţnrefal  va, Gyárosfalva,  Cibre-
falva  és Dánfalva)  megtartották katho-
likus hitüket. Ezeknek-gondozását vál 
lalták a csiksomlyói ferencrendiek  és 
1567 tői egy rendtag titkon állandóan 
Udvarhely környékén tartózkodik és 
gondoskodik a nagyobb számban lévő 
katholikusok vezetéséről. 

Ettől az időtől kezdve (1567) 

majdnem egy emberöltőn keresztül azon 
vélemény alakult ki 1604 igs hogy a 
mondott esztendőben, mikor ruszkai 
Kdrnísk Boldizsár tolţ a v&pak kapi-
tánya, a bakói (Moldova) kolostor visaza-
szerzóje és a későbbi bakói püspök 
(1611), aki ekkQr az erdélyi őrségnek 
őre ós a csijű kolostor főnöke  volt, öt 
társával (szípt 24) elfoglalta  a vár-
ban lévő kolosţprţ. A ferencrendieket 
nem szívesen látták á protestáns rész-
ről én Lubieneczki Valér két nap múlva 
igy ir Korniss Boldizsár kttküllői fő-
ispánnak: „Egy házhoz Bzükséges fel-
szereléssel és öt testvérrel jöttem ide 
a csíki kolostorból. Mihálynak (Öeájí) 
özvegye György testvért, akit én a vár-
ban hagytam, több alkalommal meg-
próbálta elűzni. Összegyűjtötte a segl 
mirekelő, gyilkosságra ís könnyen hájió 
embereket, akik ugy György testvért, 
mint szolgáit üldözik. Átkozott asszon^ 
folytatja  kifakadással,  romlott leány-
asszonyokkal a vallás szégyenére é]: 

szakákon át trágár dalokat énekeltet 
A kertet idegenekkel kifosztatta...  a 
kert fáit  kivágatta... nagyságod 8» 
gitségét kérjük." <\ 

Ezután egy századig gyér adatok 
merülnek fel.  Az erdélyi országgyűlési 
emj$ţekbţl ţudjuk, hogy iţt vann{$; <a 
katholikus érdekekért síkra szállana^ 
a szegény barátokat megverik (1614). 

A nép szereti őket és fiait  a fe-
rencrendbe küldi. Bóka Márton (1662), 
Sombori Mihály (1682), Görög Damö" 
ter (1683) udvarhelyi ifjak  jelentkez-
nek a rendbe. 

Állandó lakáshoz egy udvarhelyi 
származású pap, Lakatos István  esik-
kozmási főesperes  juttatja. Lakatosnak 
zetelaki plébános korában is (1666) 
nsgy segítségére voltak a barátok s 
hálából az ösi házat és telket a rend-
űek adományozta (1705), Moldovai La! 
joB a kőházat kápolnává alakította áti 
Lakatos halála után a rokonság az 
adományozást erőszakkal akarta meg-
semmisíteni, de Signei Módeszt őr Csa-
tári Kelement bizza meg a bázőrzébsel. 
Az átalakítást Moldovai Lijes harma-
dik utóda Fábján Bernárdin fejezte  bé. 
Deszkát, gerendát a zetelakiak szállí-
tottak (1712—1713) alamizsnába és 
pénzért. A templom éa a mai kolostor ké-
sőbb kezd épülni. 

1709—1710 ben Székelyudvarhe-
lyen nagy pestis pusztított. A ferenc 
rendiek oly odaadással ápolják a bete-
geket, hogy egymásután két kolostor 
főnök  kapja el a betegséget és les? 
áldozata önfeláldozó  életének. Fábján 

Bernárdin 1709 ben és Kálaándi Fe-
renc 1710 ben halnak el, akiket a plé-
bánia temp'om bejárata előtt egy je-
zsuita mellé temetnek el. 

Ez volna a ferencrendiek  székelyud-
varhelyi megjelenésének nagyon rövid 
ismertetése, de nem kisebh volt az a 
feladat  sem, amelyet 1712 után a je-
lenig megoldottak. Csak a holtak tud-
nának arról beszélni, Üogy mily mun-
kát Végeztek Udvarhelyen és környé-
kén. Irésos bizonyítékaink vannak ar-
ról, hogy nem%sak a lelkiekről, hanem 
az anyagiakról is gondoskodtak, há a 
5bostoba idők ilyen követelésekké lép-
tek fel.  p. Boros Fortunát dr. 

Ahol ölhetett kezekkel nézik 
a szomszédos tűzvészt. 
Fenti cimen helyi laptársunk 39. 

számában' egy beküldött Cikk foglal-
kozik a szeptember elején Gyalakután 
történt tűzesettel, oly beállítással, 
mintha magának Gy&!akuta községnek 
a lakói nem állottak vQlna kellő oda-
adással az oltás munkájába. Ezzel 
kapcsolatban kértek fel  az alábbi, az 
esetet egészen más színben feltüntető 
Borok közlésére: 

Minden alapot nélkülöző, de szép 
ruházatban jelent meg ezen a cimen 
a „Hargita" cimü lapban egy cikk, 
amely ruházat nélkül egészen más 
alakot mutat. Szerzője nem érdekel, 
csupán a Cikkel óhajtok kissé foglal-
kozni, amelyet végig olvasva, önkény-
telenül kérdeztem: 

— Hogyan lehet valamit igy el 
ferdíteni  ? 

Az igazi keresztyén-ember jellem-
vonása van a gyalakuti nép lelkébe 
vésve, amelyre számos szép példát le-
hetne felsorolni.  Egyike azoknak Dön-
gölő Mihály istálójának égése alkal-
mával volt látható. 

Esti félhét  órakor törtek elő a lán-
gok, egy pillanat allatt borítva el az 
egész épületet, melyben a földmives 
gazda ez évi gaboaatermése, takar-

f tyának nagy része volt beraktározva, 
gyalakuti nép a vészharangszóra 

egy pillanat alatt a helyszínen termett 
az elöljárósággal együtt és a napi-
mtinka fáradságát  levetve magáról, a 
már hulló, égető parazsak kőzött — 
oroszlánerővel hozzálátott az élet 
megmentéséhez, amit úgyszólván röpke 

percek alatt helyeztek biztonságba az 
udvar tűzmentes részén. 

Ezután lehetett gondolni teljes 
odaadással a tűz, a lángnyelvek, a 
vészes sziporkák ellépi harcra, amely 
tüzveszedelem külftóSen  fenyegetőiig 
mutatott ujjával az' egész községre. 

A nép ikegértetté ezt, elébe állott, 
szembenézett vele és felVptte  a harcot. 
Nehéz kâzdeţşm volt, de a lángok 
lassan tünedezni kezdtek az épület 
úttest felőli  oldalán, melytől alig pár 
lépésnyire feküdt  a zsindelytetős lakó-
ház. Ekkor érkezett meg Kelemental-
kéről iş a tűzi fecskendő,  melyet futó-
lépésben hozott a tűzvész helyszínéig 
Kelementelke ifjúsága.  Ezzel uj vízsu-
gár támadt a fenyegető  lángóriásra, 
amely még mindig táplálkozni tudott 
a padláson elhelyezett takarnS&ny hal-
mazából. De az erő fogyott...  a láng-
nyelvek lassan aláhullottak... a tüz-
óriás haldoklani kezdett. A haldoklót 
sem hagyták nyugton. Havadtő fiitál» 
sága érkezett meg tettrekészen, a már 
kidőlt erőket pótolni... Igy ş, tűz 
vészes veszélye este 10 óra felé  ţeljş-
sen el volt fojtva.  A napi munkájjap 
kifáradt,  a mentési munkában teljesen 
kimerült, átázott és éhségtől gyötöri 
nép csak ekkor kezdett hazafelé  szál-
lingózni. Az eltávozottak hiánya a 
mentési munkálatokban — amik azu-
tán folytak  — fej  sem tűnt, mert átég 
mindig maradtak annyian, hogy min-
den nagyobb fennakadás  nélkül haladj 
tovább a tűz teljes megsemmisítése, 
ami hhjnali három érs faló  ért véget. 

Ez a tény és ez a tiszta hű kép, 
amely megmutatja, hogy Gyalakutş 
népe nem összetett kezekkel nézte ş 
tűzvészt és hogy a helyszínen megje-
lentek : a jegyző, pap, tanító, segéd-
jegyző, a csendőrőrmester és á nép 
az elsó pillanatban is tudták, hogy 
mit kell tenniük és nem kellett bezárt 
ajtókat, kapukat a csendőrségnek be-
törni és akik ott voltak a tűzvész hely-
színén, nem kellett kardiappal, puska-
tussal munkára serkenteni. 

Elismerem, hogy Kelementelke és 
Havadtő fiitalsága  derekasan megállta 
a helyét és bátran, kitartéan vett részt 
az oltási munkálatokban, amiért má? 
a helyszínen is köszönetet és dicsére-
tet nyertek. A mentési és lokalizálási 
munkálatok irányítása az elöljáróság 
részéről történt, úgyszintén minden 
helyszíni intézkedés a tüz kezdetétől 
a tüz végleges megsemmisítéséig. 

Megjegyzem még, hogy a Hargi-
tában felsorolt  Kerekes Mihály havad-

Levél a szerkesztőhöz. 
Tekintetes Szerkesztő Url Dicsé 

í-etre méltó kiállitáBunknak immár vége 
vagyon. Sok érdemes iparos kapott 
dicséretet és elismerést, — olvasgat-
tam a Kiállítási Újságból is. A kiálli-
toít sok szép és értékes anyag alko-
tóin, létrehozóin kivül meleg elismerés 
illesse azokat az ügybuzgó rendező-
ket, kik azt — fajunk  érdekében — 
fáradságot,  időt nem kímélve, létre 
hozták; müizléssel elhelyezték. A ki-
állítás sikere oroszlánrészben nekik 
fiBsz&nhető  —- no és még a sajtónak 
is. Nem az én hivatásom a lezajlott 
kiállításról ii-ni; azt hivatottabb egyé-
nek már részletesen elvégezték. Éa — 
ha terhére nem volnék Szerkesztő 
Uramnak — Visszaemlékezésképpen, b 
talán mondhatom: tanulságul is, az 
1896 os országos magyar kiállításról 
szeretnék egy pár apróságot felje-
gyezni. Ez a kiállítás csodaszámba 

Jient. Akik a Városligetet nem látták 
s igy nem ismerik, képzeljenek eí 

egy akkora területet, mint székely 
anyavárosunk amekkora helyen fek-
szik. Ez, a másképpen sétányul szol-
gáló liget, egy év leforgása  alatt ugy 
beépitődött néhány állandó jellegű 
és még több ideiglenes épülettel, hogy 
még a fővárosi  ember sem iBmert a 
kedves liget részeire. A sok kiállítási 
pavillonon, hatalmas csarnokokon ki 
vűl volt ott falu  is, melynek érdekes-
sége a székely, magyar, román, tót, 
német és még más nemzetiségű népek 
sajátOB jellegű házainak, népviseleté-
nek hü utánzása volt. E falu  nagyon 
látogatett volt. A kiállítás területén, 
a vasúti állomásokon, s általában, ahol 
a nép nagyobb' számmal jelent meg, 
mindenütt olvasni Iéhetett e feliratot: 
őrizkedjünk  a zsebtolvajoktól!  S ez a 
rövid figyelmeztetés  szükséges is volt, 
ha tekintjük, hogy az ilyen nagy ki-
állítást nemcBak jóhiszemű jámbor em-

berek ezrei, százezrei keresik föl.  Á 
nemzetközi tolvajok is százával özön 
lőtték el ekkor a magyar főváros  te-
riiletét. Ez pedig most azért jutott az 
eszembe, Tekintetes Szerkesztő Ur, 
mert az anyavárosunkban lezajlott ki-; 

állításról szerkesztett beszámolókból 
látom, hogy itt egyetlen tárgy is el 
nem veszett. Most tessék elképzelni' 
akkora nagy területet, mint a Város 
liget, milyen eminens lehetett a vá-
gyonbiztonság, hogy az ottani kiál-
lításról szóló jelentésbea is körülbelül • 
ugyanezt el lehetett mondani. 

A zsebmetBzők többnyire a jám-
bor vidéki látogatók között keresték 
áldozatukat. S hogy mekkora furfang-
gal dolgoztak, jellemzi az alábbi eset. 

A Tisza Kálmán-térről a Nép-
színház utcán átmenve, több utca ke-
resztezi egymást. Egy szűkebb utcában 
a detektívek három zsebmetszőt üldöz-
tek, kik előzőleg már alapos munkát 
végezhettek. Kettő közülök egérutat 
talált, egyet azonban hoppra vettek; 
A forgalmas  utkeresztézésnél gyorsan 
verődött ö&sze a nép a jó fogást  bá-
mulni. Egész gyürü keletkezett a bá-
muló bból. A rendőr hangosan figyel-
meztet, hogy mindenki fogja  be zse-
beit. Késő volt. A ssebmetsző egy 
aranyórát, melyet csak az előbb lopott, 
oly ügyesen csempészett át egy bá-
muló zsebébe, hogy azt senki észre 
nem vehette. Ily uton akart szaba-
dulni a corpus delictitöl. Lefülelték. 
A másik kettőt maga a nép fülelte 
le, — gyere menekülésükkel hívták 
ki a figyelmet. 

Sokszor elgondolkozom azon, ép-
pen a jelen időkbén, hogy vájjon ezek 
a címeres gazemberek hová keíüftbk, 
mert — bár az egyéb bűnök megsza* 
porodtak — az országra szóló betöré 
sek moBt nem oly gyakoriak, mint 
voltak a múltban. Bizonyára a háború 
és a sok más alkalom vagyonhoz jut-
tatta B most babéraikon pihennek 1 

Ez a följegyzésem,  mint a va-

gyonbiztonság érdekessége, az orszá-
gos kiállítással kapcsolatban kívánko-
zott papírra. Az árnyoldala . . . S á fény-
oldala ? A kiállítás időtartama alatt, ta-
vasztól őszig, több említésre méltó, 
ünnepélyes mozzanat történt, igy a 
Ferenc József-híd  megnyitása, a jun. 
10 iki hódoló diezielvonulás, mig az 
ünnepségek a Vaskapu megnyitásával 
zároltak le. 

Az ebből a látványosságból már 
nem részesedett, fiatalabb  magyar 
generációnak szeretném bemutatni, 
előtte elvonultatni a hódoló diszfel-
vonulás örökké emlékezetes képét, 
melyhez hasonló pompásan szépet 
aligha hozott létre azután is az em-
beri elképzelés. A budai királyi palo-
tánál volt a fénypontja,  hol az ural-
kodó család összes tagjai erkélyről 
nézték végig, mert a hódolat az ural-
kodó személyének és családjának szó-
lőtt, s a parlamentben egy diszgyűlés-
sel ért véget. A budai vártól egész a 
parlamentig vezető széles utteBt két 
"Oldalán ember- ember hátán tolong már 

ra kora reggeli órákban. Egy-egy ab: 

lakért ez útvonalon 200—400 koronát 
is megkap az élelmes pesti ember. 
(Innen származott annak idején az a 
humor is, hogy egy jámbor tót test-
vérünk, hirét hallván aţ ablakok 
drágulásának, nebány ablakával Buda-
pestre utazott, mert ott az ablaknak 
jó ára vagyon.) Mikor a menet a Mar-
git-hidon feltűnt  a napsütésben — a 
nagy fényesség  a szemet elkápráztatta. 
A menet élén nyolc herold haladt har-
sonázva. Percei Dezső akkori belügy-
miniszter vezette a menetet lóháton, 
diszmagyarban. Utána következett a 
díszesnél díszesebb főurakból  álló ban-
dérium, nem zárt sorokban, de egy-
máB után nagy közökkel haladó lova-
sokkal. A lovakat kit oldalon csatló-
sok vezették, a földig  érő lótakarót 
apródok vitték. Egy vagyont ér min-
denik fóur  ruházata és lova szerszáma. 
Minden lovas előtt családi ciţnert, 

•BBB-smsm 
vagy zászlót visznek. Gyönyörűek 4 
hajdúk, az egri Dobó vitézek az Árpád-
korabeli vassisakokkal, a hunyadme-
gyeiek, a jászok bandériumai- Toll le-
írni képtelen, szó szemléltetni gyönge 
azt a képet, ami e nevezetes napon 
elvonult szemeink előtt. A főváros 
forgalma  azon a napon óriásira szök-
kent a világ minden tájáról oda gyűlt 
idegenekkel. 

Egy ezeréveB történelem vonult 
el előttünk a maga káprázatos gaz-
dagságával, hatalmával együtt S kü-
lönös, ie nem emlékszem vissza olyaB-
mire, hogy a bámuló sokaságból csak 
egy magyar is akadt volna, ki emo 
gazdagság láttán irigykedett. A magyar 
szent koronát, Szent István palástját, 
a jogart, szóval a koronázási jelvé-
nyeket vivő, 6 fehér  mén húzta disz* 
kocsit éppenséggel áhítattal és meg-
illetődéssel szemlélte még a legsze-
gényebb ember is. 

Csak egy pár szemelvény, jó 
Szerkesztő Uram, a székely anyaváro-
sunkban lezajlott kiállítással kapcso-
latban, a harmine év előtti millennáris 
kiállításból, hisz oly nagyszabású volt 
áz, hogy róla köteteket lehetne irni, 
égésZ történelmet múltból, s 68 
mégis csak ér valamit. Pláne ebben a 
sivár világban. 

Az Udvarhelyen lezajlott, de álta-
lában minded ehhez hasoni'é kiállítás, 
buzdításul szolgálhat mindenkinek, ki 
a szépért, művészies ízlésért, haladás-
ért csak egy csöppet is lelkesedik. 
Hiszen van-e biztosabb fokmérője  a 
nemzetek értékének, fajsulyának,  — 8 
egyúttal jobb biztÓBiték̂  jövőbeli fenn-
maradásának — mint a'z, hogy polgá-
rainak szorgalma ilyeneket s' ehhez 
hasonlókat tud létrehozni ? 

Szives elnézést kérve hosszú le-
velemért, maradok a Szerkesztő ur-
nák SZÍVOB tisztelője : 

Iffy  dreg uékely. 



tói, Schuller Rudolf  és Boga József 
kelementelki lakosokon kivül Nigy 
Károly, C ászár Dénes és Demeter 
Gyula (ig.) gyalakutai lakosoknak is 
orossláni -iţŞBftlţ  volt a munkában ele" 
jétől fogva,  öá voltak azok, kik mint 
4lsők fentek  fel  az égő istálló-te törő 
és ők voltak azok, kik mint utolsók 
jOttek le onnan. Kárpáthy Zoltán. 

HÍREK. 
Okt. 9 

A vármegyei tanács ülése. 
A belügyminisztérium a közigazgatás 
egységesítésére vqnatkozó törvény 123 
szakaszában fogiáit  rendelkezések alap 

ján ugy intézkedett, hogy a vármegyei 
tanács rendes ŐBZÍ ülésezését ne ok 
tóber 1 éa, hanem november elsején 
kezdje meg, mivel a vármegye költ-
ségvetésének összeállításához szüksé 
ges utasításokat a belügyminisztériém 
még ném küldötte meg a megyei szám-
vevőségeknek. Tekintettel azonban arra, 
hogy igen fontos  és halasztást nem 
tü'rö kérdések merültek fel,  október 
14 ére rendkívüli gyűlésre bivták össze 
az egész megyei tanâcspţ. A tárgyso 
rozat fontosabb  pontjai:1 a vármegyei 
tanács megüresedett tagsági helyeinek 
betöltése, a megyei tat ács secretárjá 
nak kinevezése, egy megyei tisztviselő 
(şef  de serviciu) delegálása a fegyelmi 
braottságb* és » vármegye költségve-
tésének módosítása. 

Hásasság . Becsek Aladár, az 
Udvarhelyvármegyei Takarékpénztár R. 
T. vezérigazgatója és Mezey Nelly f. 
hó 9-ikén tartották egybekelésüket. 

Vosska István dr., a helybeli 
államügyészség ügyészének a szolga 
jattól vaíé önkéntes visszavonulását 
áz igazságügyminiszter, f.  hó 15 tői 
kezdódőleg, saját kérésére engedélyezte, 
nyugdíjjogosultságának fenntartása  mel-
lett. A népszerű Pista bácsi belép 
Hinléder Fels Ákos dr. ügyvédi iro 
dájába. 

A Filharmőnlkus Társaság 
folyó  hó 13 án, szerdán eBte 8 órakor 
választmányi ülést tart, melyre ezúton 
hívja meg a választmány tagjait. 

Igasgatőváltozás as állami 
lioeúmnál. Steriopol János tanárt 
Segesvárról a helybeli áll. líceumhoz he 
lyezték át s megbízták az igazgatás 
teendőivel. Az intézet vezetését már át 
is veţţe Dobrotă Octaviántól, ki áz in 
tézetben tanárként fog  tovább működni. 
Ugyancsak városunkba helyezték Se 
geBvárról Steriopol nejét is éB Gogu 
Pétert. 

Ax őezi kiáll i tás rendező bi-
zottsága ezúton nyugtázza az alábbi 
adományokat, amelyekét, a Védnökségre 
leikértek, a kiállitás javára befizettek. 
Egyúttal hálás köszönetét íb nyilvá 
nitja a szíves adakozóknak: Adleff 
Rjchárd 300 L., Balázs/ Sándor 260, 
Bálint Dániel 200, id. Barkóczy Albert 

>0., Barcsay Sándor 200, Becsek Ala-
ár 1600, Bergleiter Ottó 80, Bíró Áron 

8Q, Borbély János 200, Căpinişan Cor-
néí d'r; 100, Caefó  Sándor 200, Cáer-
nik Andor 460* báró Daniel Ferenc 
500, Degró Béla 100, Dénes Gábor 100, 
Dienesch Hugó dr- 200. Dragoman Do 
mokos 100, id. Erlich Béla 100, Ele 
kes Domokos dr. 200, Jpísztegár Ger.ő 
200, Fábián József  500, Fazakas Mik-
lós dr. 300, FereAczy Feretic 500, Fő-
re nczy Fefencné  80, -Fernérigel Frigyes 
100, Fefnénjei  Gyula lÖO.Flscher Béla 
500, Flórián KriBtóf  5Ó0, Fodor Bol-
dizsár dr: 500 Förró Géza 60, Fritz 
Károly 100, Frölich Ottó 30Ö. Gábor 
Márton 200, Gönczy Gábo'f  dr. 300, 
Guttmann Sámuel 500, GIosz Miksa dr. 
100 L. — 4 ?évaor folytatása,  hely-
szűke miatt, á jövő sgţmban. 

A rokkant nyngdijegylet 
o dorheiui fiókja  10 én, vasárnap dél-
titán 3 órakor a pénztár helyiségében 
a tagdijak befizetése  helyén választ-
mányi ülést tart. A választmányi tag 
urakat tisztelettel meghívja az elnökség. 

As erdélyi és bánsági mnn 

Ííások rokkan t j a inak pénztárnyi 
ás a S régi városháza * helyiségében 

(bejárattól balra a földszinten)  vasár-
nap d. u. 2—3 órakor lesz. 

x Hölgyeimi Elsőrangúnak el-
ismert női kábátokat, kosztümöket éB 
mindenféle  ruhákat, pontos időre ké 
szitek legszebb kivitelben. Demeter 
Zsigmond,  nőidiyatszabó, Bul. Reg. 

. Ferdinánd (Köéírálb-ütca) 12. 

m 
dá 

A Ssoeiális Misszió vezetősége 
tisztelettel tudatja az érdeklődőkkel, 
bogy a jelzett varró és kézimunka-
tanfolyamót  megtartja október 20 iki 
kezdettel. A Wrás különösen régi ru 
hák újjáalakításával foglalkozik,  a fe-
hérnemű varrás a legkényesebb ízlést is 
kielégítő leBZ, amennyiben sikerült Arad 
legelső febérvarrodáĵ ból  a mintákat 
megszerezni. Csipkeverés, ajour- éa 
más divatos kézimunkák is taníttatnak. 
A tanfolyam  a missziós hölgyek áldandó 
felügyelete  alatt lesz és 6 hétig tart. 
Tandíj 500 leu. Jelentkezni lehet Şin 
der István utóda üzlétében. — Ezúton 
közlik, hogy a kedvelt „hólabdau-uzsou 
nák novemberben kezdődnek meg. 

Négyszáz éves a székely 
udvarhelyi kodéz. A helybeli róm. 
kath. főgimnázium  tanári könyvtárá-
nak van egy nevezetessége: egy kéz-
zel írott könyv, amely 1526 ban, a 
mohácsi vész idejében keletkezetté "tehát 
most éppen négyszáz éves. Ezt a 
könyvet Nyujtódi András szent ferenc 
rendi szerzetes irta, nővére: Nyujtódi 
Judíth apáca részére, lefordítván  latin 
ból a Szentírásnak Judithról szóló 
részét. Ezt a kézzel írott könyvét 
a helybeli főgimnázium  könyvtárában 
Szabó Sámuel a kolozsvári ref.  kollé-
gium egykori tanára fedezte  fel  s a 
Magyar Tudományos Akadémia pedig 
nyomtatásban "îs közzé tett*. Ez a 
könyv az irodalomtörténetben székely 
udvarhelyi kódex néven szerepel s 
ujabban a román tudományos folyóira 
tök is ismertették. 

Az u t ak kövezésére a hely-
beliek által kihordott Kavicsprizmák a 
városi tanácsnál mindig bejelentendókr, 
mert az ál'andó tanács figyelmeztetése 
szerint, különben a be nem jelentett 
prizmákat* sem más közmunkát neţp 
lehet az illető javára beszámítani. 

A marosvásárhelyi kereske-
delmi és ipa rkamara közlés végett 
arról értesít, hogy igazgatótanácsa folyó 
hó 12 én, kedden d. u. 5 órakor a 
kamara dísztermében ülést tart. A 
tárgysorozat pontjai közt vannak : az 
ipari osztály alelnökének megválasztása, 
az igazgató tanács (Balogh Géza le-
mondása és a néhai Pădurean löan el 
halálozása folytán)  megüresedett két 
helyének kooptálás utján való betöltése, 
a kereskedelmi és iparkamara ügyvi-
teli szabályzata, a kereskedelmi és ipar-
kamara nyugdijszabályzata, levelező ta 
gok választása, stb. Amennyiben 12 én 
a tanács nem jönne össze abszolút 
többségben, a következő gyűlés az első 
pont tárgyalásának kikapcsolásával ok-
tóber 13 án, szerdán d. u. 5 órakor 
fog  megtartatni, anélkül, hogy erről 
ujabb értesítés adatnék ki. 

A brassói öregdiák-találko-
zót má ja s r a halaszt ják. A brassói 
róm. kath. főgimnázium  ezúton js tu-
domására hozza az intézet mindén volt 
tanítványának, hogy az október hó kö-
zepére tervezett öregdiák talátkozót, 
közbejött akadályok miatt 1922, mâjuşţ 
hóra kénytelen halasztani. Az eddig 
történt jelentkezéseket háláBan köszflt̂  
B kér további jelentkezésekét, életrajzi 
adatokat, esetleg rövid irodalmi' ŰötgjJ-' 
zstokát (emlékezéseket), hogy á talál 
kozóra egy emlékkönyvet is összeállít-
hasson. 

A t isztaság himnuszai címmel 
a napókban hagyják ci'a sajtót Molnár 
Sándornak, a jónevü erdélyi poétának 
legújabb értékéé Wfeei.:  ̂ '„UJ tavasz-
várás" Q az; „Ilyen a Vziţeiţj" bimü 
verskötetek költőjének uj éa finom  ver 
sei két ciklusra oszlanak. Az első a 
szerelem és szeretet tisztaságának him-
nuszai, a második ciklus pedig Erdély 
szeretetének és az erdélyi sorsot vise-
lők tragikumának mély és szép versei 
fihom  költői felfogásban.  A szépen ki-
állított kötetből -*- amelyet az aradi 
Réthy- nyomda állított ki Ízlésesen és 
pondosán — 50 számozott példány is 
készült merített papíron, Bzámozva és 
könyvbarátok számára. Az l—1Ü számig 
készülő példányok már le vannak fog-
lalva. A rendes példányok ára 60 len, 
mig az amatőrpéldány ára 120 len 
darabonként. Megrendelhető az irónáí, 
Petroşeni, Zsilvölgyi Napló szerkesztő-
ségében. A könyvet még ismertftnl 
fogjuk. 

Két szoba-konyhás lakást 
keresek: Vânşszer G ^ taijár, áll. 
liceüm. 

Piaci á r a k : buza: 115—125 
rozs: 90—95, "árpa: 80—85, zab: 
35-40, tengeti; 95—109, burgonya 
24—28 leu vékánként. V—ó 

Vivó tanfolyam.  F. hó 11 étől 
egy 8 hetes vívó-tanfolyamot  nyitok 
fqfciőttek  részére, hétfő,  szerda, péntek 
este 8—9 óráig. Jelentkezni lehet egész 
ntp a ref.  kollégiumban. A részvétel 
dija: személy épként, óránként 20 leu. 
Fslsze'réíésrŐl lehetőleg mindenki maga 
gaţdoşkpdilţ. Sebess József,  koll. torna-
tanár. 

se x J ó c s a l á d b ó l v a l ó fia  t a n u -
l ó i a k f e l v é t e t i k  T r a n s i l v â n i ş a u t ó i é r a -
k t i t ü z l e t é b e . É r d e k l ő d n i u g y a n o t t l e h e t . 
'il, x Állást nyerhet ügyvédi iro 

déban a délutáni órákra a tornán és 
magyar nyelvet szóban és írásban ĵ er 
fekttti  bíró fiatal  tisztviselő, lehetőleg 

jogi szakmából. Ajánlatokat Bizalmas 
jeligére a kiadóba kérünk. 

... x Redőnyös amerikai Íróasz-
tal' eladó. Megtekinthető nyomdánk 
üzlethelyiségében. 

Dela Primăria somunei urb. Odorheiu. 
No. 3950—1926 adm. 

j A szerkesztő üzeni. 
* A lapnak szánt közlemények 

belltiídőit, mint már több alkalommal, ezúttal 
ii kérjük, hogy szíveskedjenek mindig tekin-
tette! lenni á lap technikai előállításinak lehe-
tőáégére. Ez pedig azt kívánja tőlünk, hogy 
hosszabb cikket csak legkésőbb csütörtökön 
délig, rövidebb közleményt pedig legkésőbb 
péntelc délutánig fogadjunk  el. Lehet, hogy az 
esetléges torlédás igy sem mindig kerülhető 
el. A ki azonban ehhez nem alkalmazkodik, 
minket szinte teljes bizonyossággal elhárít-
hatatlan technikai akadályok elé állit, melyek 
misţtt a közlemény — minden jóaksratunk 
dacára — csak a következő héten jelenhetik 
mef;  a mi pedig az ügy érdekének is kárával 
járhat. A fenti  beküldési határidő megtartását 
t, hirdetőinktől is kénytelen kérni a kiadó 
hivatal. 

Kiadó: a Könyvnyomda Részvénytársaság 
Odorhein—Bzékelyrtdvarhely 

K a s s a y F . Á k o s 
bethlenfalvi gyümölcsöséből 

különféle  fajalmák 

Holher-féie  h 6 P 8 f é j t Ő .  kiadóhi*-
'*"" „'"'" vatalban. . ' 

No. 1197—1926 port. 

Publicaţîune de licitatie. 
Subsemnatul portărel judecătoresc 

prin aceasta publică că îa baza deri-
ziunii Nr. 1482 şi Nr. G. II. 1472— 
1906 a judecătoriei de Ocol din Oc 
land îa favorul  reclamantului Sin. Ja-
kab András repr. prin advocatul Dr. 
Mátbé látván pentru încasarea crean-
ţei de 980 Lei şi accesorii se fixează 
termen de licitaţie pe 16 Oct. 1926 
orele 17 la faţa  locului îa comuna 
Jimbor unde se vor vlüAe prin licita-
ţiune publică judiciară cai, în valoare 
de 10QOQ Lei. Ia caz de nevoje şi sub 
preţul de estimare. 

Pretenziunea care e de îacassat 
face  980 Lei capital, dobânzile iar 
spesele până acum staverite de 936 
Lai. 

întrucât mobilele cari ajung la li 
citaţie ar fi  fosţ  execvaţe şi de alţii 
şi aceştia şi ar fi  câştigat dreptul d<Ş 
acoperire, liţitaţia prezentă este ordo-
nată şi îa favorul  acestora îa senziil 
art. LX. 1881 §. 192. 

Odorheiu Sa 20 Sept. 1926. 
D n b b portărel. 

'i 
No. 1381—1926 port. 

Publicaţîune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel judecătoresc 

prin aceaBta publică, că în baza decizi-
fnii  Nr. 1749 şi No. G. II. 2705-1926 
a judecătoriei de ocol din Cristur 
în favorul  reclamantului Nagy L. Laslo 
repr. prie advocatul Dr. Viola Ale-
xandru pentru încassarea creanţei de 
6890 ţj9i şi acpesorii se fixează  ter-
men de licitaţie pe 23 Oct. 1926 orele 
16 la lafâ  ippulţi in comniîa Itu ă̂ 
neşti unde se vor vinde prin licitaţi-
une publică judiciară vacă, car, viţel 
eitc. îa váloare de 15.510 Lei. In caz 
dsr nevoie" ̂ i "sub preţur ie estimare: 

' Pretenziunea care e de ihcşgşati f&ce 
6390 lei capital, dobâazile iar spesele 
pâ&ă acum ătatertte de 1482 Lei. 

: întrucât mobilele cari ajung la li-
citaţie/ ár fi  fost  execvate şi de alţii 
şi aceştia şi-ar fi  câştigat dreptul de 
abperire licitaţia prezentă este oídű-
pată şi ÎO favoriţi  acestora îa aeazul 
art. IíX. : 1881,' § 192. 

Odorheiu la 25 Septemvrie 1926. 
D n b b portărel. 

fublicaţiunQ. 
Tcţi tinerii născuţii in anii 1906, 1907 

şi 1908 se vor prezenta personal in ziua dé 
14 Octombrie a. c. la ora 8 dimineaţa la Pri-
măria oraşului pentru conscrierea lor in ta-
bele de recensământ, -x ' • 

Totodată vor aduce cu sine şi actele 
personale ce le posed. 

Hirdetmény. 
Felhivatnak az 1906, 1907 és 1908 évek-

ben született ifjak,  hogy a soroiási lajstromba 
leendő összeiratásuk végett 1926 évi október 
hó 14-én délelőtt 8 órakor pontosan jelenjenek 
meg a városi tanácsnál, különbeni büntetés 
terhe alatt és hozzák magukkal okmányaikat. 

Odorheiu, la 9 Ostombrie 1926 
Primăria oraşului. 

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

háló- és ebédlÓT 
garnitúrák 

vásárolhatók. Plüs ebédlő-dívá-
nyok nagy választókban kapha-
tók. — Továbbá olcsóbb festett 
bútorok ós szókek is kaphatók. 

Megrendeléseket bármily kivitelben 
elvállalok: 

Balázs Károly utóda 
kész butorraktára 

Odorheiu, Bul. Reg. Ferdinánd 27 sz. 

No. 1190—926 port. 

PuWicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul executor judecătoresc 

prin sceasta publică, că îa baza deci-
ziuneit Nr. 2231 şi No. G.II 1435-1926 
a judecătoriei de ocol din Gristur 
îa favorul  reclamantului Farkas Lázár 
repr. prin advocatul Dr. Fodor Bol-
dizsár contra Horváth Sâodor pentru 
încassarea creanţei de 7725 Lei şi 
accesorii se fixează  termen de licitaţie 
pe 22 Oct. 1926 orele 15 la faţa 
locului îa Cristur unda se vor vinde 
prin licitaţiune publică j idiciară vacă 
îa valoare de 15000 Lei. In caz de 
nevoie şi sub preţul de estimare. 

Pretenziunea care e de îatassat 
face  7725 Lei capital, dobâazile cil 
10socotind din 2 Aprilie 192é iar 
spesele pâaă acum staverite de 373 
Lei — bani. 

întrucât mobilele cari ajung la 
licitaţie ar 4 fost  execvate şi de alţii 
şi aceştia şi-ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire licitaţia prezeUf$  este ordo-
nată şi io faVörul  aeéstöra fű*senzul 
art LX.; 1881, §. 192. 

Odorheiu/ la 20 Sept. 1926. 
]>u.bb portărel. 

mmm^m^mamammm^mmammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^mammmmmtm^mmmm^iMH» 

No. 1130-1926. port. 
Publicaţîune de licitaţie. 

Subsemnatul port. judecătoresc 
prin aceasta publică, că îa baza deci-
ziuaii Nr. 2224 şi Nr. G. II. 2481— 
1926~a "judecătoriei de ocol din Gristur 
în favorul  reclamantului Adleff  Ri-
chárd repr. prin advocatul Dr. Fodor 
Bol4i«8k contra B9ţi| lui Lengyel JÓ-
sif  pentru încassarea creanţei de 1500 
Lei şi accesorii se fixează  termen de 
licitaţie pe 22 Oct. 1926 orele 10 la 
faţa  locului în com. CrÎBţur unde sa 
vor vinde prin1 licltaţiunş publică judi-
ciară mobile * de casă "îa Valoare de 
27000 Lei. In cţz  de neyoie şi sub 
preţul de estimare.* 
— Pretenziunea care e de îacassat 
face.  1'500" Lat capital, dobânzile ca 
6% socotind din 8 Iulie 1924 iar spe-
sele până acum staverite de 999 Lai. 

întrucât mobilele cari ajung la 
licitaţie ar fi  löBtr execvate Şi de alfţi 
şi aceştia ş i -arcâşt igat dreptul db 
acoperire lidtaţia prezentă éste ordi-
nată şi îo favorul  acestora îa seozai 
árt. LX. 1881'§ 192: " 

Odorheiu, ta 2Q Sept. 1926. 
' " » n b b , portărel. 



Berendezett 
üzlethez üzlettárs kerestetik. Lehet 
bármiféle  foglalkozású  egyén nS is 
lehet. Legkevesebb 50 ezer leu kész-
pénz kell, ami csak áruba fektetó'dik 
be. — Cim a kiadóba küldendő be. 
Charbenette, enyedi piros bor-
különlegesség — gyógybor 
— kapható literenkint 48 leuért 
a „Hangya" szövetkezetben. 

No. 526-926 1 4 

Árverési hirdetmény. 
Mereşti (Homuródalmás) tulajdo 

nát képező vad&azati ás halászati jog 
1926 október 15 én d. e. 10 órakor 
tartandó nyilvános, szóbeli árverésen 
haszonbérbe adatik 10 egymásután 
következő évre és pedig 1927 január 
1 tói 1936 december 31 ig terjedő 
időre. 

Vadászati jog kikiáltási ára 1000 
leu. Halászati jog kikiáltási ára 200 L. 

Egyéb feltételek  a mereşiii jegy* 
zői irodában megtekinthetők. 

Mert şti (Homoródalmás), 1926 
október 1. 

A reform, kollégium 
régi épületében egy a piacra 
nyiló üzlethelyiség (eddig a 
Szemerjay-féle  könyvkötészet 
volt benne) biadtf.  B §g 

Érkekezni lehet dr. Gönczy Gábor 
ügyvéd irodájában. 

No. 249-1926-1. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Aduc la cunoştinţă publică, cum-

că cărciună comuna ă din Şoimoşul-
mare va fi  dată îa arenda pe licitaţie 
publică la 17 Oct. 1926 a. m. 9 orele 
în casa comunală d>n Şoimoşul mare. 

Durată arendei e 3 ani dela 17 
Oct. 1926 până la 16 Oct. 1929. Condi-
ţiunii de licitaţie se poate cerceta la 
cancelaria notarială din Şaimoşul mici 
sub oare oficioasă.  Preţ de strigare e 
1500 Lei. Garanţia este 10°/0. 

I rtharp m a g o t ' n a g y o b b m e Q y " 
L U I IUI U " nyiséget, vásárolunk, 
ajánlatokat kérünk: ADRIA ter-

~ ményraktár. " 

Üzlet-áthelyezés 
Kalap- és pipereflzletemet  a jövő hét folyamán  áthelyezem a.Strada Pr. 

Mlrcea (Petőfi-utca)  2. szám alatti saját házamba. Vállalok 
továbbra is mindenfajta  kalapátalakitást, késJtett uj kalapokat bármily 
modell szerint, kézimunka-elönyomdámban szép tiszta munkát végzek, minden-
B a fajta  pipere-, himző és más, szakmába vágó munkát elvállalok • • 

ízléses é s díszes lámpaernyőket készí tek. 
Pipere-, kalap- és kézimunka-üzletemet az áthelyezéssel kapcsolatban, áruval 
dúsan felszereltem,  s üzleti régi kiadásaim lényeges apadása következtében 
abban a kellemes helyzetben vagyok, hogy vevóközönaégemet lényegesen olcsóbb 

••;;•;;•;;;:::;;;;" árakról tudom biztosítani. Í::;::::::::::::::::::::::::;̂ "::";:":" 
Továbbra is szives támogatást kér : 

B i n d e r I s t v á n u t ó d a . 

118 oldalon 38 zeneszerző 55 müve. 8 opera, 
klasszikus elíadási és szalon-darab, 14 ka-
baré-dal, kupié, műdal, 15 tángó simmy, ke-
ringő stb modern táic, 17 magyar nóta, 

hallgató és csárdás tartalommal. 
Ötwenexerleuspályáxa 

hivatásos és amatőr-zeneszerzők sztm&rş. 
Egy kis rátermettséggel most már 

bfcrklköwnyanlehetn 
sxerző, 
(IIIIHIlillllll* 

mert bármelyik pályadíj elnyerésével az album 
kiadója nyilvánosságra hozza és a nagyközön-
ség számára hozzáférhetővé  teszi az esetleg 
eddig fel  nem fedezett  szerzők müveit. Van 
azonkívül az albumban egy egész csomó 

meglepetés ( 

valamint számtalan kedvezmény az altjum 
tulajdonosai számára. Mindent egybevetve az 
idei karácsony elvitázhatatlan szenzációja 

az ufMoravetz-Album. 
Megtekinthető és kapható minden könjv-
,„,,,,.,...,.,....»... kereskedésben. •••• ••••«•fAi 

Árverési hirdetmény. 
Eözhirré teszem, hogy Şoimoşul-

mare korcsma helyisége 1926 évi okt. 
hó 17 tói 1929 évi okt. hó 16 ig tartó 
3 évi időtartamra az f.  évi okt. hó 
17 én délelőtt 9 órakor Şoimcşul-mare 
községházánál nyilt árverésen haszon-
bérbe fog  adatni. 

Árverési feltételek  a şoimcşul-
mic-i jegyzői irodában a hivatalos órák 
alatt megtekinthetők. Kikiáltási ár 
1500 leu, melynek 10°/o a bánatpénzül 
leteendő. 

Şoimoşul-mic, 1926 okt. 2. 
91 ár tón Lajos , notar cerc 

Üzlet-áthelyezés. 
Rőfös-  és rövidáru-üzletemet Bul. Reg. Ferdinánd (Kossuth-
utca) 7 szám alól a B u k a r e s t - s z á l l ó m e l l e t t i 15 

szám alá helyeztem. • 
A 18 évi önálló tapasztalatom alapján eszközölt ilzletmeg-
nagyobbitás kapcsán üzletemet uj modern árukkal dúsan 
felszereltem,  ha pontos kiszolgálásban óhajt részesülni, szo-
lid és tartós árukat olcsón kíván vásárolni, keresse fel 

^tM- u j ü z l e t e m e t 
Szives pártfogást  kér: 

Jakab Gyula rőfös-  és rövidáru kereskedő 

Odorheiu—Székelyudvarhely. 

^ három kövü prima garatok-
L f f i l f  kai felszerelt  vizi malom, 

I M pokrccváuyolóval, lakóház 
5 J J zal és minden melléképü-

letükkel eladó Praidon, jud. Odorheu. 
Értekezni lehet Mánya Margitnál Praid. 

Bor-nagykereskedés. 

Vendéglősök, korcsmárosok é r i 
a n. é. közönség szives t u ' I 

domására hozom, hogy Str. Prinţul' j 
Nicolae (Árpád-utca) 29. sz. alatti I 
bornagykereskedéBemben a legfi-  | 
nomabb küküllőmenti fajborok  f-
rizling, leányka-borok kaphatók' 
a legjutányosabb áron. Eladás 50 
litertől felfelé  bármekkora menjjs* 
nyiségben. Boraim szakszerű ke-*? 
zelés mellett eredeti zamatukat' 
megőrzik, tiszták. Ha jó éB olcsC 
bort akar, keresse fel  borpincémet.j-

Szives támogatást kér: F 
B a t ó F e i e n c 

borkereskedő. 

| • tízlet- • 
m e g n y i t á s . 

Tisztelettel értesítem a n. é. vá-
rosi és vidéki közönséget, hogy 
üzletemet a Str. Principesa Eli-
sabeta (volt Bethlen-utca) 18 sz. 
alá helyeztem át. Raktáron tar-
tok saját készitméoyü férfi-,  női-
és gyermekcipőket. Javítások 
Z^^. jutányos árban. = 
Tisztelettel: Ferencz Mózes 

cipész. 

A n. érdemű 
közönség sz ives figyelmébe  ajánlom feltűnő  olcsó és kitűnő 
minőségű áruimat, u. m.: valódi gyapjú feül-  és bel-
földi  s z ó vetefeet,tódenek,  strukszok, mindenféle  bélésáruk, 

női és gyermek-szvetterek, kész férükabátok  és raglánok, esőköpenyek, férfi-
sapkák, nyakkendők, harisnyák, 

I V Csodaszép valódi bór Hdikülök bámulatos olcsón. 
Tisztelettel: LŐBL R. divatüzlete Bul. Reg. Ferdinánd (volt Kossuth-utca) 25. 

ÁLLANDÓAN FRISS 
TEAVAJ 

Dénes Gábornál. 

Plisszérozást és guvlérozást vállalók 

Mihály Juliska* 
varrónő , 

Bulevard Regele Ferdinánd 30- sz. 

Transilvania R.-T. üzletében 
Ford egyedüli lerakat a vármegye területére Bul. Reg. Ferdinánd 56. sz. 
—Telefon:  iroda 35, lerakat 40. — Sürgönyeim: Transilvania Odorheiu. Ford-
személyautók, teherautó-alvázak, Fordsontraktorok és mindenféle  Ford autó-
alkatrészek. Michelin és Pirelli gummik a legjutányosabb árban kaphatók kész-
nénzfizetésre  vagy megfelelő  garancia mellett hitelbe is, azonnali, vagy későbbi 
Az autóbusz-járat Segesvárra újból megindult, még pedig indulás reggel 7 AZ auioDusz j s

6 r a k o r a BUKAREST-szálloda elől. 
Segesvárra érkezik reggel 9 órakor 
Segesvárról visszaindul d. u. 1 órakor. 
Odorheiura érkezik d. u. 3 órakor. 

Az autóbusz útközben bárhol kézintésre megáll, le vagy felszállás  végett. 
Viteldíj Odorheiutól Segesvárig . 80 leu. 

„ Segesvártól Odorheiuig . 100 leu. 
A csíkszeredai útvonalon utasok hiányában, továbbra hetenkint háromszori 
hétfőn,  szerdán és szombaton csukott személyautó fog  közlekedni. Indulás 

reggel 7 órakor a Bukarest-szálló elől. 

friss  teavaj, paprikás és füstölt  szalonna, szalámi, ementhali és 
trappista-sajt, mindenféle  z ö l d főzelék,  k onzerva, paradicsom, 
cukorka és c s o k o l á d é - k ü l ö n l e g e s s é g e k , málna- és citrom-szörp 

HIRSCH IGflÁOnál  kaphatók. Gyomorbajosok részére karlsbadi kétszersült 
és Graham-kenyér kapható. 

Naponta 


