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A magánoktatásról 
készített törvényjavaslatot, amint már 
eléggé tudva van, a közoktatásügyi mi-
niszter április 29 én, illetve 30 án kö-
zölte a kisebbségi egyházak képviselői-
vel, szenátoraival és képviselőivel, akik 
azt 30-án és május 1-én együttesen ta-
nulmány tárgyává tevőn, ugy találták, 
hogy véleményük kidolgozására boeszabb 
időre van szükségük, sőt mivel 4 ter-
vezet annyira figyelmen  kivül hagyja a 
kisebbségek jogigényeit, bogy azt még 
átdolgozni is csaknem lehetetlen, emiatt 
nem is érezték magukat illetékeseknek 
afölött  véleményt mondani, hanem ugy 
vélték, hogy az ügyet megbízóik, illetve 
az egyházak képviselőtestületei elé kell 
terjeBzteniök. 

Ily irányban közös egyetértéssel 
nyilatkozatokat szerkesztettek, amiket 
május l én d. u. 4 órakor terjesztettek 
a miniszter elé, da amit a miniszter 
idegesen fogadott  és emiatt a isi egy-
házaink képviselői sz előterjesztés után 
nyomban eltávoztak. Aa evana. egyház 
képviselői, szenátorai ott maradtak is 
a tárgyalásba belementek. 

A két nyilatkozat a következő: 

I. 

Miután a miniszter ur tegnap 
szíves volt kijelenteni, bogy minden-
ben békés és liberális szellemben akar 
eljárni, harmóniában a faji,  nyelvi, 

vallási kisebbségekkel, és amennyiben 
lehet testvéri szellemben is, és csak 
arra kért, hogy mi is oiy tiszta lé-
íekksl jöjjünk, amilyennel a Miniszter 
ur, mt'-gpedig dokumentálva kívánsá-
gainkat, tisztelettel kérjük Miniszter 
Urat, hogy részünkről is eleget teen-
dők ezen kívánságoknak, méltóztassék 
nekünk időt éa kellő alkalmat adói 
arra, begy a projectül, Btb.-ről előké-
születtel és megfontolással  nyilatkoz-
hassanak, mégpedig figyelemmel  arra, 
hogy egyenként az egyházak, társula-
tok, stb. élén rendkívül súlyos fele-
lőséggel járó állásokat töltünk be, 
megkérdezhessük azon szervezeteink 
véleményét, melyeknek mi képviselői 
és expoeeasei vagyunk, bogy abból 
megismerhessük népünk és hiveink 
lelkületét ebbaa a kérdésben és így a 
Miniszter ur kívánságainak a legna-
gyobb előzékenységgel eleget tehessünk. 

Ez okból tisztelettel kérjük, hogy 
nekünk az írásban leendő válaszadásra 
négy heti időt adni méltóztassék s 
akkorra a jeles tanácskozást összehívni 
kegyeskedjék. 

II. 
Tekintettel a gyulafehérvári  hatá-

rozatokra, a párisi külön egyezményre 
és az alkotmányra, melyek biztosítot-
ták Romániában a faji,  nyelvi és val-
lási kisebbségek iskoláztatási szabad-
ságát ; tekintettel, hogy a velünk kö-
zölt iskolaügyi javaslat nem veszi 
számba a közjogi jelleggel bíró egy-
házjogi törvényeket és szabályokat, 
melyek a kisebbségi egyházaknak év 
százados, szerzett jogokat biztosítanak 
sem ptídig nem figyeli  meg azokat, 
a magyar közoktatásügyi törvényeket 
és szabályokat, melyek, a háború alatti 
intézkedések kivételével, minket az 
azóta történt haladások dscára meg-
nyugtatnának, holott a békeszerződés 
után egészen más a mi kisebbségünk 
államjogi helyzete, mint volt a nemze-
tiségeké a magyar állam ' idejében ; 
hogy az iskoláztatási ügy kivétetik az 
egyházi főhatóságok  stb. kezeiből, bogy 
az 1918 december 1 je után felállított 
felekezeti  iskolák fennállása  én nyil-
vánossági joga nj revízió alá véte-
tik b, hogy a Consiliul Superior-ban a 
parlamenti pártok éB egyházak képvi-
selői nincsenek benne; a róm. kath,, 
ref.  és unitárius egyházak és a Ma-
gyar Párt nevében kijelentjük, hogy 
a velünk közölt javaslat fölötti  tárgya-
lást ezúttal kilátástalannak tartjuk és 
testületeink felé  fordulva,  amelyeket 
képviselünk, kérni fogjuk  a Miniszter 
Urat, hogy azután ujabb tanácskozásra 
összehívni szíveskedjék. 

Bukarest, 1925 május 1. 
Az összehívott magyar kisebbségi 
szenátorok és képviselők nevében és 

megbízásából: Aláirásolt. 

A falu. 
Ugy gondolom, hogy a falu  olyan 

probléma (megoldatlan kérdés), arnely-
lyel sokkal többet kellene foglalkoz 
nunk, mint amennyit eddig foglalkoz-
tunk. A fa'u  sz őstelevény, ott terem 
a kenyér, ott van a jó vizf  a tiszta 
levegő, oddüp rajzik az ember-anyag. 

Mult vasárnap a BEomszádos falu, 
Felsöboldogfalva  üonepelt. Kettős üa-
tepe volt: 2 uj h?raBgot felszeaíel-
teu s az elesett hősök emlék oszlopát 
leleplezték. Szép, emelkedett hüEgu-
latu, örömteljes és tanulságos vap 
volt. Hisszük, hogy mély nyomokat 
hagy a szivekben. 

áz egyházközség, miutáa a falu 
harang nélkül maradt, kiküldött egy 

JEGYZET. 

Megkapó egységgel tükrözi 
ugyanazt a szellemet kér, egymáshoz 
időben közeleső, élénk feltűnést  kel-
tett ujabb cselekedet. Pan Haiippâ 
beszarábiai parasztpárti képviselőnek 
egy csendőrtiszt által történt tettleges 
bántalmazása és Anghelescu közokta-
tásügyi miniszternek az általa, úgyszól-
ván: vendégül  értekezletre hivott Negy 
Károly püspökkel és szenátorral — egy 
érdemben, tudásban vele legalább is 
egyenlő rangú férfival  — szemben ta-
núsított, gyanusitó, lehahotázó gorom-
báskodása. Talán az általa óhajtott 
kulturnivéra akart élő példát mutatni 
a miniszter ur e cselekedetével, arra a 
nívóra, melyet a legutóbbi iskolai tör-
vényjavaslatával itt eléretni akar. Da 
bát akkor kér volt minden fáradozá-
sért azzal a javaslattal. Ennék  a ní-
vónak az elérése miatt nem kell tű-
nődni semmiféle  iskolai javaslaton, — 
sőt minden iskoláztatás teljesen feles-
leges 1 . . . 

Vissont a Pan Halippa-eset orszá-
gos közbotránya előidézte azt is, ami-
nek érdekében idáig hiába törekedtek 
különböző kísérletezésekkel: a román 
ellenzék nagy részének, a parasztpárt-
nak és Jorgáéknak ünnepélyes és nagy 
lelkesedés melletti egyesülését a libe-
rális kormányzat megbuktatására. Egy-
ség és konszolidáció, — ez a kormány 
sokat emlegetett célja és törekvése. 
Politikájával hova tovább el is éri az 
ország összes értékesebb elemeinek az 
egyesülését — az ellenzéken, az fl 
megbuktatására. Ha pedig ez utóbbi 
eBet csakugyan elkövetkezik, azután, 
remélhetőleg, hamarosan meglesz az 
orezág igazi konszolidációja is 1 

bizottságot Molnár Aladár tanító veze-
tése alatt. Három tevékeny ember: 
Benedek Albert, Bán Lajos, Birő Já-
nos megindult s önkéntes adományok-
ból annyi pénzt gyűjtöttek össze, hogy 
2 nsgy harangot vehettek és az ele-
sett hősök emlékére egy, szép követ 
állítottak fel. 

A harangok sem bronz, hanem 
acélöntvények, nagyon kellemes han-
gúak, olcsók. A resicai gyár szállította, 
kifogástalanul  járt el minden fekiu 
tetben, sőt előkelő gesztussal, többet 
sdott, mint a mennyit ígért. 

Az & és 4 mázsás harangokat di-
adalmenetben (szállították hasa a vasúti 
állomásról és április 17 én Fekete 
Béni építőmester szakértő vezetése 
mellett a falu  népe élé&k érdeklődése 
között gyorsan felhúzták  a toronyba 
s könnyedén elhelyezték. 

A nagy háborúban elesett hősök 
részére felállított  szép e»lékkövön 
megörökítve áli "20 ifjú  neve, akiket 
áldozatul kívánt, a háború szörnye. Az 
emlékkövet ízléssel, olcsón, áldozatos 
lélekkel Fancsali Bálint helybeli kőfa-
ragó-me»ter állította fel.  Az izléaea 
kerítést, a tanitó terve után, az ele-
sett hősök bajtársai csinálták ingyen. 

Vasárnap, amikor megszólaltak a 
hatalmas uj harangok, megindult a falu, 
nemcsak, de a városból és szomszédos 
falukból  íh annyi nép gyűlt össze, 
hogy A templom nem tudta befogadni. 
A nagy tömegben is szép rendet tar-
tottak, a vendégek iránt figyelmesek 
és előzékenyek voltak. A harangszen-
telési szertartás a templomban folyt 
le. Imádkozott Bekk József  radnótfái 
lelkész, a község szülötte, alkalmi be-
szédet mondott Biré Sándor vallástanár, 
a felszentelési  aktust végezte Vajda 
Ferencz esperes, a harangbeszerzés 
történetét előadta Bíró Áron helybeli 
lelkész. Az egész szertartás szép és 
fölemelő  volt. Az öreg templom borús 
homloka földerült,  gyermekeit, apraját-
nagyját, együtt látta, mind eljöttek. A 
szivek egy fölemelő  azent érzelemben 
összedobbantak, mindenki örvendett • 
a szemekben könnyek ragyogtak. 

Aztán kivonult a nagy sokaság a 
hősök emléke elé. Az ifjúság  szép éneke 
után, amelyet Molnár A. tanító erre 
sz alkalomra szerzett, Péter Géza ká 
nyádi lelkész, szintén Boldogfalva  szü-
lötte, költői lendületű, szivekbe mar-
koló beszédet mondott, mire a lepel 
lehullott s az élők állottak némán, 
lelkükben zokogva, imádkozva. A baj-
társak nevében Benedek Albert mon 
dott lelkes beszédet, majd Pál Tamás 
szívből jö?ő szép szavakkal köszönetet 
mondott mindazoknak, akiknek része 
volt a kettős ünnep előkészítésében, 
különösen» kiemel?e a népet vezető 
tanító és a rendező bizottság érdé 
meit. Az ifjúság  szép sifealmi  énekével 
az ünnep végett ért. Következett a 
népes közebéd. Ezt föl  kell jegyeznünk, 
mint ritkaságot, mert nagyon olcsó 
volt és nagyon jó. Az snyag egy részét 
adakozásbál összegyűjtötték s házilag 
csiuálták s igy lehetett olcsó. A jósága 
pedig, amit e'éRgé dicsérni nem tud-
tak a résztvevők. Molnár taoitóné és 
Bíró Józsefaé  vezetek érdeme, akifenok 
szívesen állottak segítségére asszonyok 
és leányok. A jó ebédnek a fűszere  is 
megvolt, talpraesett, lorsoly, siifyos 
igazságokat tartalmazó pohárköszöntők 
hos-s'/u sora. 

nyugodt, erős és fenBéges,  de ha gátat 
szakit, rombol és pusztít. 

Szegénv Tisza, miért ia bánt-
játok ? Tudósító 

Élénk érdeklődés 
meliett folyt  le f.  hó 2 án a „Túl a 
nsgy Krivánon" c. daljáték harmad-
szori előadása is. A Székely Dalegylet 
a darab'és a szereplők kiválasztásá-
val elérte célját, kellemesen szórakoz-
tatott és az érdeklődés fokozásával  a 
nagyközösség széles rétegeiben is si-
került mélyíteni népszerűségét. Sok 
nehéz és fáradságos  munka után ma 
már a Dalegylet újból hivatása ma-
gaslatán áll és a megértő közönség 
erkölcsi és anyagi támogatásával hat-
hatósabb tevékonységet fejthet  ki a 
magyar dal és a magyar kuilura fej-
lesztése érdekében. 

E célból ismételten részt vesz a 
f.  év szeptemberében Marosvásárhelyen 
megtartandé országos dalosversenyen, 
hogy versenyképességéről tanúbizony-
ságot tegyen és országos hírnevét ter-

4"essze. Magasztos célja elérésében 
izonban a közönség lelkes támogatá-
sára van szüksége, ami a fokezódó 
érdeklődést tekintve ez alkalommal 
sem marad el. Ez érdeklődés fokozó-
dása arra a határozatra serkentette a 
dalegylet vezetőségét, hogy alapító és 
pártoló tagjai számának gyarapítása 
végett általános gyűjtést indítson. Fel-
kéri ei úttal mindazokat a lelkes mű-
pártolókat, akik a magyar dalkultura 

-fejlesztése  érdekében a Székely Dal-
egylet anyagi támogatására csekély 
áldozathozataltól nem riadnak víbsz*, 
hogy a dalosok ily vonatkozású meg-
jelenésére ne idegenkedjenek, éB ne 
zárkózzanak el ridegen az áldozat-
hozatal elöl, melyet saját nyelvünk 
nemesítése... érdekében hoznak. 

. Az egy8zer8mindenkorra szóló 300 
leus alapító és évi 40 leus pártoló 
tagsági díj ma már nem oly magas 
összeg, mint amit a szent ftgy  érde-
dekében megtagadni tudnánk. Piáne, 
ha az előbbi dijat háromszori és a 
pártoló tagsági dijat évi négyszeres, 
vagyis negyedévi 10 leus részletekben 
is lehet befizetni.  A befizetésről  a dal-
egylet rendea igazolványt fog  kiállí-
tani és tagjait szintén felvételi  iga-
zolvánnyal látja, el. Támogassuk a fél-
százados multu Székely IHksgyletet 
szülővárosunkban erkölcsi és anyagi 
erőnk hathatós Bulyával, hogy tudjon 
régi dicsőségéhez, szép múltjához illő 
kulturéleteí élni. 

A közönség köréből. 
Metamorphosis, vágyig  a csodamódon 

támadt nagy iró és apostol. 

A pár héttel ezelőtt megindult 
„Harghita" c. lap azon kettős célt 
tűzte maga elé, hogy a társadalomban 
a megértést és közeledést fogja  mun-
kálni. Az eddig megjelent néhány szám-
ból az vehető észre, hogy nem a kitű-
zött célok felé  törekszik, hanem egye-
sek bos82u?ágyának és gyalázkodó ked-
vének lerakodó helye lett. A közösség-
hez tartozik ezen irányról ítélni s el-
dönteni, hogy vájjon érdemes e ilyen 
szellemű lapért a leukat kiadni. Éa 
most, csak a „La a gyűlölködéssel I" c. 
cikkel éa írójával akarok röviden fog-
lalkozni. K. F. az irója, ki cíkkéban a 
szeretetről hebeg. De inkább ezen ürügy 
alp.tt visszataszitó módon, rejtett cél-
zásokkal piszkolódik, gyalázkodik, gya-
núsít és rágalmaz. Eivégre misden 

A sf-p  bankettje volt. A nagy tár-
saság láths-tólag élvezte az attikai só-
vitS fűszerezett  beszédeket. Öröm volt 
látni, hogy ez a sokat ócsárolt nép 
tud lelkesedni, tud áldozatot hozni 
magasabb eszményekért. A. néplélek, 
ha van, sfei  helyes mederben vezesse, 



förmed  vényért, mely a „Gyilkos" ha-
sábjaira kívánkozik, nem lehet mind-
uutalan sajtópert indítani, sem fi  sze-
métben folyton  vájkálni, işserţ apa 
forrásoknak,  melyekből e szennyiratqk 
fakadnak,  bár egyik$ţ jtfáudékom  a»j 
ismertetni. — Ki ez % pc\pograam-j' 

ő az a mozihős, ki nem mindig 
volt ily bösz legégv. IWtyMrik 
obskúrus alak volt, hogy környezetének 
sokszor kellett miatta szégyenkeznie. 
Ezen alakról közismert volt, hogy nincs 
gondolatköre semmiféle  téren és irány-
kan. Évek hosszú során át ennyi böl 
csességet lehetett hallani ajkairól: 
„Mondd el szépen nékem a békát  l* 
„Mondd el szépen nékem a kutyát!* 
S ime, csodák csodája 1 Most egyszerre 
nagy Íróként ugrik a világ elé, mint 
Jupiter fejéből  Minerva: sisakosán, 
pajzsosan, mintha csak a béke frontján 
törne ki belőle a hadi virtus. Meg-
ereszti a fent  emiitett hatalmas cikket, 
mely valóban nagy alkotás: a stilmű 
vészét remek példája. Méltó arra, hogy 
aranyba foglalva  tétessék el minden 
idők bámulatára. Szines, képekben buja, 
pompázó nyelv, akárcsak a fantaszti-
kus alakokkal ás szép virágokkal dú-
san himzett keleti szőnyeg (jőglocso-
lók,... másoknak sokszoroson okosabb 
mondásaikot... stb). De ez az em-
beri élet sorsa. Előbb-utóbb meg kell 
csattannia még a legsötétebb agynak 
is, hogy túlvilági fényességet  szórjön e 
sötét világra. 

Â méhéazst ezen úttörő hősének a 
lelkülete sem volt mindig ily kenettel-
jes. Ezelőtt nem volt disze, gyönyörű-
sége környezetének. Híven tükrözi lelki 
világát egy példa a közel múltból: a 
méh tragikomikus românca. Történt 
ugyanis nem is oly régen, hogy egy 
méhraj megunván nála tovább is kop-
lalásban aszkéta életet folytatni,  elbuj-
dosott jobb szállást keresni valahei a 
Csicser oldalában. S ő, a lovagias hős, 
nem szégyelte uri nőket vádolni meg, 
hogy elfogták  a inéhrsját. Sőt mikor a 
kapzsiság fellobbanó  szenvedélye elvi-
harzott lelkében, még akkor sem res-
tellette meg magát, magába szállván és 
bocsánatot kérvén egy uri családdal 
szemben elkövetett durvaságáért. El-
lenkezőleg, a gyűlölet oly mélyen eresz-
tette le gyökereit ebbe a hihetetlenül 
durva szivbe (. . . nem hiába volt so-
káig künn a fronton  ...), hogy egy 
méhrajért éveken át gyűlölködött, per-
lekedett. Még a becsület secu szabott 
határt lázas tevékenységbe jött szeny-
nyes indulatának. Mikor közbotránnyá 
fajult  a nséhügyből keletkezett vad 
gyűlölködés, közérdekből két izban is 
közbelépés történt, de féktelen  gyűlöl-
ködésével szemben minden fáradozás 
sikertelen maradt. S ime, e fene  vad-
állatból lett egyszerre a békesség an-
gyala, a szeretet lángoló apostola, a 
szereteté, mely édes, mint a balzsam 
illata. Da sajna 1 a prófétai  palást alól 
kilóg a lóláb. Kutya van a kertben, 
mely dühös elszántsággal ugat a régi 
vacok felé.  Piha 1 modern evangéliumá-
ból illat helyett büz csapja meg orro-
mat. Nem, nem a szeretet rózsája haj-
tott ki a szemétdombon, hanem gossba 
nőtt rája : piros pettyes légyölő galóca. 
Tapintásra mérges, szaglásra bűzös. 
Óvakodjál tőle, magyar testvérem. Sö-
tét agyban, durva szívbaj renegát lé-
lekben rai nemes és magasztos te-
remhetne. 

Az őslényekre emlékeztető nsgy 
csősze az erkölcsöknek a spirituszt is 
kéjelegve emlegeti cikkében. Az erényt 
még az ellenségben is becsülni kell. 
Való, ő a bort s más részegítő italo-
kat nem igen i t ta . . . , ha fizetni  kel-
lett érte. De ha ingyen jutott hozzá, 
kidülledt mind a két szeme, majd szét-
repedt a gégéje : oly hatalmas kortyok-
bau rohant a potyabor öblös torkán alá. 

A csaták őskori hőse nem feledi  el 
felhozni  a félelmet  sem, különösön a ha-
tóságok előtt, melynek okai a véres 
demagógok. Ezt ő másoknál inkább ta-
pasztalhatta. Hiszen ő fordult  meg oly 
igeu gyakran nyíltan és suttyomban, 
hol a városházán, hol a rendőrségen, 
hol a sigurancán és a bíróságnál. Tíbz 
telettel jelentjük neki, hogy mi nem 
félünk,  mert tudjuk, hogy sorsunk ez 
Isten kezében van. Akkor sem riad-
nónk meg, ha megaláztatás érne. Mi-
kor látjuk, mily durva megaláztatásban 
van részük egyházfejedelmeinknek  s 
vezető férfiatoknak  az igazságért, kul-
túránkért, nemzeti létünk alapjaiért 
folytatott  nehéz küzdelmeikben. — Da 
a fődolog,  hogy most már K. F. sem 
fél  a hatóságoktól. — Könyöradomá-

nyokból sem él. Bár jogtalanul eifoga 
dtpţţ belőle egy részt erre az évre is 
S még máig vnszl fizaUe.  Bizony-
talan kenyéren sem J|ell tengődnie; 
tehát e tekintetben is biztonságban 
érezheti magát. Ne® U fél,  |öt ugy 
tetszik, mll||» büszkén tartaná magát 
ama bizonyos állat hátán, mely néha-
néha ţ*pi iş szokqtt. Vigyázzon, lo-
vag ur ! Ă szerencse forgandó.  Nehogy 
ugy járjon, mint a tékozló fiu,  ki el-
hagyta az apai házat. Az Isten malma 
lassan jár, de biztosan. 

TiţMUţ kíváncsi vagy, tisztelt köz-
vélemény : ki ez az annyi mindenféle 
hős ? A „Harghita" hátán egy fisemlős, 
kit ujabban fedezett  fel  a mai két-
nyelvű újságírás. Da én a mostani di-
vat szerint felelek:  neve nincsen. Hol 
lakik? A Senki szigetén. Csak mint 
tipus lebeg előttem. F. G. 

IRODALOM. 

Prófétáljatok. 
— Egyházi beszédek, Szerzőjük: Bölény Vilmos 

unit. lelkész. — 

Kitérjünk e beszédek érdemleges 
méltatása elől; mondván, nem vagyunk 
járatosak a theológitti tudomáayokban, 
az egyházi szónoklattanban, az unitá-
rizasuü hitelveinak magyarázatában ? 
Nem térünk ki. A szónoki beszédnek, 
mint bármely más írói formában  jelent-
kező alkotásnak, főcélja  a meggyőzés, 
valamely meghatédáaaak, elragadtatás-
nak az előidézése, tekintet nélkül a 
hallgatók (olvasók) speciális iskolázott-
ságára, hivatására. E hatás legjelenté-
kenyebb eszközei a szép gondolatok lo-
gikus kapcsolata, a nyelv*rithmusa, a 
hasonlatok, képsk költőisége, számié 
letes elevensége. 

Minket, a többé-kevésbé szakma-
beli ember kíváncsiságával, külöaös-
képpen az érdekelt, mennyiro rendel-
kezik a mindenféle  szómüvészet e leg-
fontosabb  kellékeivel Bölöny Vilmos, 
vagyis: mennyire költő e beszédeiben ? 
Az eredmény kedves és örvendeztető 
pozitívum. Á könyv lapjairól — az első 
beszédnek a mai ídík kinzó rémségeit 
szinte apskaliptikus vízióban magelevs 
nitő bavezető mondataitól, az utolsónak 
a Krisztushoz közeledés, az élat élővé, 
„lángolóvá tétele" falemalő  igehirdeíé-
seig — egy mély lélek, ogy kóitöiélek, 
egy szenvedi és biaó embar hit*, Heg-
győző érvelése, uemas lendülete hat 
ránk. Mindebben erős segítsége széles-
körű olvasottsága, nyelvéüek gazdag-
sága, szavainak sokszor rithmikus lük-
tetése, szines és szemléletes képeinek 
gazdagon egymásra torlódása, Ea utóbbi 
gazdagság néha-néha hibaként is je 
lsntkozik, — van ugy, hogy egy-egy 
ujabb kép nem élénkíti a megelőző kép 
folytán  keletkezett szemléletet, hanem 
elhomályosítja. Ea is azonban ritka 
hiba 8 mint erénynek a túltengése 
könnyen megbocsátható 1 

A könyv különben tartalmát te-
kintve nagyon változatos. A 15 be-
szédben a legkülönfélébb  alkalmak, hit-
életi problémák vannak eredeti szem-
pontból megvilágítva, ugy, hogy szok 
olvasása, egyházi embereknek, de má-
soknak is, neacsak tanulságos, hanem 
érdekes  is. 

A külső formájában  is vonzó, csi-
nos füzet  a Globuss-nyomdában készült 
és ára olcsó: 20 leu. T. L. 

SPORT. 
Hargita-B. M. T. E. 5 : 2 (2:0). 

Minthogy a biróbizottság a máju3 
3-ikára kisorsolt bajcoki mérkőzésre 
birót nem küldött, kölcsönös megálla-
podás folytán,  Szőcs Tibor bíráskodása 
mellett, barátságos mérkőzést játszottak. 

A Hargita, jóllehet Binder II, 
Weigel és a nagy Szász nélkül állott 
ki, — akik tudvalevőleg egy hónapi 
gyakorlatra bevonultak — nagy föiény-
ayel játszva, biztosan nyerte meg a 
mérkőzést. A Hargita góljain Göliner 
(2), Pünkösti (2) és Binder I. (1) osz-
tozkodtak. A B. M. T. E. gól-lövői Putyi 
és Vusinszky. Cornerarány 5:1, a Har-
gita javára. A győztes csapatban igen 
jól beváltak az ifjúsági  tartalékok: 
Szász II., Némát, Dronca, Császár és 
különösen Pünkösti. 

A mezőny legjobb embaro ezúttal 
is Vári volt, Göliner lustaságával, 
Binder Qî^Ş pedig felesleges  ^ f ű -
zéseivel tünt | i . 

LíSbl, Kiss A- és Pál, minţ ren-
desen, most ia a lehető legjobbat nyuj • 
ţottâţj. 

HÍRE Kb 
Május 9. 

A fehér  asztal... 
(Riport.) 

Végre olyan érdekes tudósítást is irhatok, 
amely közmegelégedést jelent — nekem. A köz 
érdekében megirott eddigi számtalan tudósí-
tásom mindenkinek szólott, csak éppen én 
nem voltam a leirt esetekben a magam sze-
mélyével érdekelve. Végre kerüljek egyszer én 
is sorra egy jól megérdemelt fehér  asztali va-
csoránál. 

Hogy mit jelent —: fehér  asztal, éppen 
nekem, azt leírni nehéz. Sanyaró Vendel, a 
régi idők egy tipikus diurnistája jut az 
eszembe, aki BÓvárogva állott meg a gazdag 
hentesbolt kirakata előtt, g a finom  miskolci 
sódart bámulva, igy sóhajtott föl:  Nézlek, 
nézlek, de hiába nézlek 1 Szakasztott igy va-
gyok én is a fehér  asztallal: hosszú ideig 
hiába néztem, végre rám is mosolygott — s 
ezért aztán elfeledtem  a Szerkeszti urnák be-
számolni olyan dolgokról, amelyek a nagy-
közönséget is érdeklik; különösen a magam 
fajta  más szegény embert. Például, hogy a 
kenyér ára egyre emelkedik, s ennek folytán 
amúgy is sovány bukszám még egyre sová-
nyodik. Az adóról nem is szólok, az azért 
adó, hogy örökösen »adó< maradjon stb. 

Mondom, ezekről és más egyebekről moBt 
nem számolok be a Tek. Szerkesztő urnák, 
— de a fehér  asztalról; arról a nevezetes 
miskolci sódarról, — arról már igen. Erről 
beszámolni pedig azért igyekszem, mert félek, 
hogy közben vagyonosodul találok, (azt alig 
hiszem! Szedő.) 8 igy a fehér  asztal nem less 
számomra többé »fehér  holló< 1 * 

Két vidám asztaltársaság tartott mosta-
nában összejöveteleket — fehér  asztalnál. Az 
iparos asztaltársaság ez évadban május 2-án, 
szombaton tartotta utolsó vacsoráját, s erre a 
bámentes vacsorára egy jóbarátom volt szíves 
engem is meghívni, mint vendéget, talán azt 
gondolván, hogy a már előbbi vacsorákon él-
vesett jó falatok  bennem irigységet i'ognak 
kelteni. Ám ebben csalódott, hisz a Szer-
kesztő ur is jól tudja rólam, hogy én a kevés 
jónak is jobban örvendek, mint más a sok-
nak. Hanem azon már alaposan elgondolkoz-
tam (t. i. a menü előtt, éhes gyomorraimért 
tele gyomorral nem illik gondolkozni}, hogy 
ezeknek a fehér  asztaloknak még is csak van 
haszna: mielőtt oda közeledne az ember — 
az ajtó előtt hagy minden rosBz emberi indu-
latot, irigységet, s más egyéb félszegséget,  s 
legalább itt érüemea akar lenni mindenki a 
barátságra. Polgártársaim a mai »boldog« és 
»megelégedett* sorsukról egymásnak ki is pa-
naszolhatják magukat — mert megosztott fáj-
dalom, csak félfájdalom;  » ez a félfájdalom 
is — legalább pár órán át megemésztődik a 
finom  menüvel. De amit még el kell árulnom 
a Szerkesztő urnák, az volna, hegy et össze-
jöveteleken én a lélekkereső embert látom, 
mikor bajában, bújában, elhagyatottságában 
oly nagyon érzi az egyedüliséget és vágyó-
dás fogja  el — a barátság utáni vágyódás: 
s ez mar jó iel  ebben a mostoha, meg nem 
értő világban. Közelséget keres az ember az 
emberrel — azt, ami ösBzehoz, és nem azt, 
ami szétválaszt. 

A fehér  asztalra került ízletes vacsorán 
kivül — melyért a dicséret Ferentzy Károlynét 
illeti, aminek, közóhajra, ime itt hangot is 
adok — az utóbbi pár sorban elmondottak 
fölött  érzett öröm ösztönzött arra, hogy a 
fehér  asztalról legalább egyszer tudósittsom-
ban beszámoljak. Rip. 

Az egyesülési nap: május 
10-ika méltó megünneplésére élénken 
folynak  az elékészüíetek városunkban. 
Az Andreaş prefectus  által kibocsátott 
plakát szerint, az unnsp reggel 6 óra-
kor kezdődik katonazenével, uiajd foly-
tatólag a megyeháza eiőtt lesz katonai 
hangverseny. Í0—11 óráig a templo-
mokban, a hatóságok részvételével, 
istentiszteletet. Ezután diszfelvonulás, 
iskolai ünnepélyek, tisztelgések a pre-
fecturán,  délután sétatéri hangverseny, 
este fáklyásmenet  következnek a pla-
káton feltüatetett  időben. Eíte 9—10 
óra közt pedig a Bukarest-szálló szín-
háztermében iskolai alkalmi ünnepély, 
b utána táncmulatság. A házakon a 
lobogók egész napra kitüzeadők. 

A törekvés és mnnk&a ér-
dem méltó megünnepléséről érkezett 
hír Gyuláról, boţ fftju  8-ikára a bé-
késvármegyei p^a?ügfípzgatóság  és a 
melléje, s alája taviassó pás hivatalok 
— 8 fc&fööttftfgek  bevonásá-
val — n$t?Y8z&básu ünnepséget készí-
tettek elő Hátéffy  Domokos miniszteri 
tanácsos, pénzügyigazgató 40 éves 
állami szolgálatának évfordulója  alkal-
mából. A programm szerint, ugy a 
jubiláló Mátéffy  Domokos, mint fele-
sége részére több értékes meglepetés, 
emlékalbum, csokor, stb. készült, s 
küldöttség által való meghivatás, üd-
vözlő beszédek részesítették őket méltó 
megtisztelésben. Máttffy  Domokos, ki 
az impariumváltozás előtt városunkban 
volt pénzögyigazgató, s itt tudása, 
agilitása által általános ismertségnek 
és tekintélynek is örvendett, szülötte 
is vármegyénknek. 1862 ben Eadácson 
született és iskolái elvégzése után fok-
ról-fokra  haladt felfelé,  ambícióval, 
munkás szorgalommal, mai tekintélyes 
állásáig. Életének e nevezetes fordu-
lója alkalmából a mi üdvözletünk is 
tisztelettel csatlakozik az ünneplők 
méltányló szavaihoz, jókívánságaihoz! 

A Jótékony Nó>gyesiilet 
10-ikén, vasárnap d. u. 5 órakor köz-
gyűlést tart a ref.  kollégium tanács-
kozó termében. 

A református  kollégium vén 
diákjainak majaiisára a rendező bizott-
ság magas nivéju műsort állított össze, 
amelyen a kollégiumból kikerült és 
országos hirre emelkedett írók és mű-
vészek nevei szerepslnek. A mulatsá-
got juuius 7 íkén tartják meg és az 
kapcsolatos lesz az öreg diákok 10— 
15_20—30 éves találkozójával. Rész-
letesebb tájékoztatót a következő Bzá-
mokban közlünk. 

Uj sigurancafőnök.  A helybeli 
siguracca (állambiztonsági hivatal) uj 
főnöke:  L'poveanu, kit Brassóból he-
lyeztek át, illetve neveztek ki ide, f.  hó 
5-ikén a hivatal vezetését át is vette. 

A vármegyei felülvizsgáló 
bizottság (consiliul de revisie), amint 
a subpretecturáról értesítenek, juaius 
elsején megkezdi üléseit s folytatja 
június 4 ikéig, ugy hogy, naponta reg-
gel 8 órától kezdődóleg, 1-én az ud-
varhelyi és keresztúri, 2 ikán az ok-
lándi és paraidi járás községei, illetve 
lakói ügyeinek tárgyalását kezdik meg, 
3-ikán pedig a városiakét. Akinek e 
bizottság hatáskörébe tartozó ügye van, 
az erre vonatkozó iratait idejében 
adja ba. 

A filharmonikusok  jövő heti 
próbái: hétfő:  szoprán és alt, csütör-
tök : tenor és basszus, péntek: zene-
kar. — Szombat d. u. 6 órakor: köz-
gyűlés. 

Társasvacsora. A Filharmonikus 
Társaságnak f.  hó 16 án (szombaton) 
délután 6 órakor megtartandó közgyű-
lését követő társasvacsorán való rész-
vételt bejelenteni lehet Benkő József, 
Domszky István, Filó Ferenc dr. és 
Rájk József  tagoknál is. 

Meghivó. A rokkant és nyugdij-
egylet odorheiui 138 ik fiókpénztára 
folyó  hó 10 én, vasárnap déiutáa 3 óra-
kor az iparos tanonciskola (tanács-
épület) helyiségében közgyűlést tart, 
melyre az egylet tagjait az elnökség 
tisztelettel meghívja. 

Tüzeset. A mult vasárnap d. u. 
1 óra körül tűzjelző haraegkougás riasz-
totta meg városunk közönségét, mely, 
aggodalma a nagy szél által is fokoz-
tatván, csapatokban sietett a tüz szín-
helye: Gáspár Józsefnek  a Rózsa utca 
külső részében levő háza felé,  melynek 
zsindelyfedele,  valószínűleg, egy rápat-
tant kéményszikrától fogott  tüzet. A 
veszedelem azonban még a tűzoltók 
megérkezése előtt elmúlt, - hála különö-
sen, Háger főmérnökkel  az élén, a 
szomszédság lélekjelenlétének és serény-
ségének. A tulajdonost azonban, aki 
nyugdíjas tisztviselő s tavaly már egy 
lova elpusztulása által károsult, igy is 
elég jelentékeny károsodás érte: a fe-
délen kivül, a padláson volt 35—40 
vékányi kukoricája pusztult a tűzbe. 

Honpolgárság megszerzése. 
Kovács Dénes Amerikából visszatért 
udvarhelyi lakos annak közlését kérte, 
hogy a román honpolgárságot a folyó 
évben megszerezte. 



Beretvás pasztilla a legmakacsabb fejfájást is elmulasztja 
A Magyar Párt udvarhelyi 

tagozatának vezetősége Szász József 
tanárral, mint a tagozat egyik titkár-
jával szembea — az ellene irányult, 
burkolt sajtótámadások alkalmából — 
bizalmát és Bzeratetét fejezte  ki. 

As Egy utazó naplójából 
cimü sorozatos közleményünk folyta 
táaa, mert a kézirat, késői érkezése 
miatt, a cikkek közé már beosztható 
nem volt, a jövő számra maradt. 

A „Ssókely Dal egy leţ' május 
2 iki „Tul a Nagy Kriváuona estélyén 
felülfizettek:  Jodál Gábor dr. 500, 
Hirsch Rudolf  100, Szabó Dénes 100, 
Kovács József  100, Bálint Gábor 100, 
Adriányi Géza 100, Hánn József  100, 
Biró Sándor 50, Frőlich Oi,tó 50, Szabó 
József  40, Csiki Gergely 15, Bartók 
Sándor 10, összesen 1265 leut. Fogad 
ják a „Székely Dalegylet" hálás kö-
szönetét. Ugyancsak köszönetét nyilvá-
nítja a dalegylet a színdarab szereplői-
nek és rendezőinek is. — Itt említjük 
meg, hogy az egylet vezetősége az 
előadás alkalmából 3 ikáa este a 
Bukarest szállóban bankettet rendezett, 
Amelyen a tagok, a szereplők és vendé 
gek nagyszámban vettek részt, a a jó 
vacsora és kiszolgálás által fokozott 
kedvvel sokáig kedélyesen mulattak 
el. Természetesen, felköszöütő  is volt 
elég! 

Ünnepi istentisztelet. Az uni-
tárius egyházi főhatóság  intézkedésére, 
az Angol és Amerikai Unitárius Tár-
sulatok fennállásának  100 éves jubile-
uma alkalmából f.  hó 17 én templomi 
ünnepségeket tart az unitáriusok min-
den egyházközsége, hogy a hitrokoni 
szeretet éí összetartozás érzetéaek ez 
által is kifejezést  adjon. Ezen szép és 
lélekemelő üun&pély a helybeli unitá-
rius templomban máj. 17-éa d. e. 10 
órakor tartatik meg a kö?etkez£ mü 
sorral: 1. „Tebenned biztunk". Enakli 
a gyülekezet. 2. Ima: Ferencz József 
püspöktől, elmondja: Böiöny Vilmos. 
3. Közének. 4. Ü isepi beszéd : Bölöay 
Vilmos. 5. Szavai: Németh Dezső VIII. 
o. tan. 6. Énekelnek a poig. isk. uni 
tárius tanulói. 7. Szaval: Gátffy  Zsu-
zsika. 8. „Hozzád megyek Uram!", 
éneklik a polg. isk. unitárius tanulók. 

Hivatalvizsgálat. Stefacescu 
Jenő közigazgatási vezérfeiiigyelő  a 
városi tanács ügymenetét, pénztárait 
és számvevőségét, különösen a kiadá-
sokat f.  hó 6—7 én megvizsgálta, min-
dent példás rendben talált és a ta-
pasztaltak felett  a polgármesternek éa 
tisztviselői karnak elismerését nyilvá 
nitotta és köszönetét fejazte  ki. — F. 
hó 8 ikán pedig, hasonló eredménnyel, 
a vármegyei közigazg&tás menetét vizs-
gálta meg. 

Megszűnt a mészáros sztrájk. 
Megírtuk már, hogy a mészárosok tie-
tek óta nem vágaak marhahúst, keva-
selván a régi 25 leus árat. Az időköz-
ben, jelenlétükbea többször eszközölt 
vágatá30k azonban a tanácsnak adtak 
igazat, mert megállapittatott, hogy 
ezen ár mellett még igen tisztességes 
hasznuk van. Ezért maguk is bslátván 
a további sztrájk alaptalan voltát és 
céltalanságát, küldöttségileg jelentették 
be a polgármesternek, hogy a marha-
hús árusítását a régi 25 leus áron to-
vább folytatják.  A tanács mindenesetre 
megteszi a szükséges preventív intéz-
kedéseket, hogy jövőben a kartelben 
levő mészárosok esetleges ujabb 
sztrájkja miatt a húsellátásban zava-
rok ne fordulhassanak  elő. 

A nyugdíjtörvény magyar for 
ditása — mint értesülünk — eaár meg-
jelent, 8 ugy a Könyvnyomda R.-T.ná), 
mint Székely János és Soha Aladár 
könyvkereskedőknél kapható. A nagy 
gonddal és pontossággal lefordított 
törvéfcy  intézkedései nemcsak a nyug-
dijasokat, hanem a tényleg szolgáló 
állami, megyei és városi tisztviselőket 
is érdekelni fogják.  A 32 oldalnyi ter-
jedelmű füzet  ára 20 leu. 

Nyilatkozat. Felkértek az aláb-
biak közlésére: A Székely Közélet f. 
évi április 16 iki számában említés 
tétetik Gellérd Dávid Ferenczné Sí;abó 
Zsuzsáról, ki a helyi áll. líceumban 
többféle  ruhaneműt elsajátított 8 azt 
a telekfalvi  templom orgonájába rej-
tette el, s azok ott megtaláltatván, 
fennt  nevezett az ügyészségnél jelen-

leg letartóztatásban van. Alulírott ki 
jelentem, hogy nevezett nem. azonos 
személy az éa feleségemmel,  a kit 
Benkő Juliánnának hivnak. Telekfalva, 
1925 május 6 án. Id. Gellérd Ferencz. 

A rendőrhatósági közegek 
jelenléte a magyar párt helyi intéző-
bizottságának március 16-iki gyűlésén 
Bzóvátétel tárgya *olt, oly módon, hogy 
egyes jelen voltak az alkotmánytörvény 
megfelelő  paragrafusaira  hivatkoztak, 
melyek értelmében a gyűlés iiyan el-
lenőrzésére a törvény alapján kifogá 
solható. Ez elvi tiltakozás után azon 
ban a gyűlés teljesen simán folyt  le. 
Ennek dacára — ugy látszik, a kikül 
dött közegek feljelentésére  — egyesek 
ellen vizsgálat indult, melynek során 
csütörtökön a rendőrség többeket ki-
hallgatott. Ezúttal újból kitűnt, hogy 
a gyűlésen semmi államellenes cselek-
mény nem fordult  elő, sőt mindenki 
éppen a törvényesség megtartását óhaj 
totta s igy a feljelentés  csak meg nem 
értés következménye lehat. 

Lakó és házigazda rossz vi-
szonyából emberölés keletkezett f.  hó 
2-ikán Bóthlenfalva  községben, hol Pé-
ter JánoB részeges kádár gyabran ci-
vakodott házigazdájával, Pál Jánossal. 
Az emiitett napon köztük a szokottnál 
hevesebb veszekedés keletkezett, mi-
közben Péter bicskát rántott s azza! 
Pál Jánost oly erősen szúrta mellbe, 
hogy az pár perc múlva kiszenvedett. 
A helyszíni szemlén Cirpinisanu dr. 
vezetőügyész, Szabó Gáza dr., mint 
vizsgálóbíró, Sârbu dr. és Orbán Do-
mokos dr. oryoaok vettek részt. Pétert 
vizsgálati fogságba  helyezték. 

Piaci árak: buza 210—220, roza 
160—165, árpa 145—155, zab 68—70, 
tengori 84—85, burgonya 24-32 
lau vékánkint. V-ó. 

x Az ország bármely részéba 
váliaiok személy- és teherszállítást autó-
val. lfj.  JBarJcóczy  Albert. 

x Mielőtt szótárt vásárolna, 
kérje és tekintse meg alaposan, a sa-
ját érdekébea Andrási tauár lomáa-
saagyar és magyar-román szótárát, táb 
lázatos nyelvtannal, 674 oldalon az 
eddig megjelent rotaáu szótárak között 
a legtöbb szót tartalmazza és megta-
lálhatók bean9 aa összes hivatalos ki 
fejezásek  megbízható magyarázatokkal. 
A legolcsóbb és legkönnyebben kezel-
hető valamennyi más szótárral szem 
ben. Ára: román magyar rész 17,000 
címszóval 55 leu, magyar-román rész 
26,000 címszóval 70 leu, egész vászon-
kötésben 15 ieuvai drágább. Mind a 
két rész egész vászonba egybekötve 
150 leu. Kapható minden könyvkeres-
kedésben és a kiadónál, Beuk£ Mórnál, 
Sfantu  Gheorghen, Trei Scaune, aki t&n 
intézetek, tanárok, tisztviselőknek 10 
százalék árengedményt nyújt. 

Kiadó: a Könyvnyomda Részvénytársaság 
Odorheiu (Székeíyudvarhely) 

A szerkesztő üzenete. 
B. Beo'te urnák Farrel U S. A. A küldött 

összegből 1 dollárt ki&dóhiratalunk oly Mó-
don könyvelt el, hogy azzal az előfizetési 
dijat, a postaköltséggel együtt, egészan az év 
végéig rendezettnek tekinti, s még a jövő 
évre is 63 leut javára irt. A megbízásában 
emiitett helybeli sorsjegyek elárusitását — 
mert miniszteri engedély nélkül kezdtek hozzá 
— felsőbb  rendelet következtében megszün-
tették, Kérjük szives intézkedését, hogy mi-
képpen használjuk fel,  vagy hová küldjük a 
megmaradt 2 dollárt ? 

Ruhákat elismert szépen 
FEST ^TISZTIT 

Sehmitz Miklós 
Odorheiu—Székelyudvarhely. 

Gyűjtőtől epek: 
Barcsay és Esztegár, Főtér 
és özv. Rátz Istvánná Székely-

keresztúr, Főtér. = 

Postai szétküldés naponta. 

Veszek 
élő uhut (füles-bagoly), 
farkast,  medvét, hollót, 
pelikánt, sast, keselyűt. 

Hans Knall, Petru 
Cluj, Str. Maior No. 4. 

Hadé11 Az összes butorraktáram kész-
letét mélyen leszállított árakon 
kiárusítom, ahol a legmodernebb 

háló- és ebédlő" 
garni túrák s 

Tudomására hozom nagA a-
érdemii közönségnek, hogy 
illatszertáramat 

Bul. Reg. Ferdinánd (Kossuth-
utcza) 9. alatt megnyitottam. 

•

Szives pártfogást  kér: 

L á n y i E r n é . 

vásárolhatók. Hitelképes 
egyének részére részletfizetésre 
is adok. Piüs ebédlő dívá-
nyok nagy választékban kapha-
tók. Továbbá olcsóbb festett 
bútorok és székek is kaphatók. 

Megrendeléseket bármily kivitelben 
elvállalok: 

Balázs Károly uftóda 
kész butorraktára 

Odorheiu, Bul. Reg, Ferdinánd 27. 

Eladó ház, 
amely ált 2 szoba, konyha és nyári 
konyhából Strada Rţg. Cirol (Orbán 
Balázs-utca) 64. sz. a. Azonnal elfog-
lalható. Értekezni: dr. Baczó Albert 

~ ügyvédnél. -

Van szerencsém igen tisztelt meg-
rendelőimnek és vásárlóimnak 

szives tudomására hozni, hogy 

cipész üzletemet 
a magas üzletbérre való tekintettel, 
Bul. Reg. Ferdinánd (Kossuth u.) 1 sz. 
alól ugyanez utca 35 sz. alá saját 
lakásomba helyeztem át. Igyekezetem 
ezután is oda irányul, hogy 38 év 
alatt szerzett bizalmukat, szolid árak 
mellett, jó munkával, továbbra is meg-
nyerjem. Kész szolgálattal: 

B e n e d e k Géza pantofar-cipáŝ  

Elad$ vendéglő. 
A Bal. Regefe  Ferdinánd (v. Kossuth u) 78 
izámu beszálló vendéglő eladó, esetleg kiadó. 
Ugyanott eladó ezer darab feáél-cserép  és 
egy pár düpla ablak tokozattal együtt. Érte-

kezni fenti  szám alatt lehet. 

Beton kútgyürük 
és esöviztartók: 

H1NLÉDER - Bethlenfalva. 
Szives tudomására hozom a tisz-

telt vásárló közönségnek, hogy üzle-
temet a Str. Principesa Elisabet» 
(Bethlen u.) 12 szám alul ugyanez 
utcábEi & 38 sz. alá helyeztem át. Ez-
után is az lesz legfőbb  törekvéiem, 
hogy a mélyen tisztelt vevő közönsé-
get a legpontosabb kiszolgálásban ré-
szesítsem. Egyidejűleg felhívom  a fi-
gyelmét az érdekelteknek, hogy friss 
tengeri lisat és vasaló szén állan-
dóan raktáron van. 

Pártfogást  kérve, maradok tisz-
telettel : H i r sch Gyula. 

Legújabb divatú 
kabátokat, kosztümöket és min- k 

denféle  ruhákat készítek a leg-
szolidabb árak mellett, a leg-
jobb és legszebb "kivitelben a 

legrövidebb idSn belül. 
Szives pártfogást  kér: 

Demeter Zsigmond 
női divat-szabó 

Piaţa Regina Maria (Koncz-féle 
ház) 15 szám. 

I 

jjladó a kollégium udvarán levő l1/» 
köbméter száraz tölgyfa.  A. nyári 

idényre bérbeadó Dobogó fürdőn  a 
kollégiumnak 5 szobás villája bebuto-
rozva. Értekezhetni: Szabó Árpád, 
gazdasági felügyelő-tanárnál. 

I M V H 11HMnKMMMHM*fMMIA^ 

Tordai cement, 
,,,„,„, m w S i m i H ^ ^ * 

lalkötő vasat, vasgerendák, épület- és butor-
vasalások, szerszámok, konyha-felszerelési  cik-
kek, gazdasági eszközök, karikalia.jós varrógé-
: pek, Pueh-féle  kerékpárok, gázcsövek ; 

n á d f o n a t 
legolcsóbb beszerzési forrása: 

F r i t z K á r o l y 
vaskereskedőnél. 



Meghivó. 
A Székelykereszturi Önsegélyző 

Népbank 
53- Ik 

rendes közgyűlését 
Cristur Székelj kareszturon 1925 évi 
május hó 24-és, vasáreap, délután 
3 órafeor  tartja hivataloi helyisegşbtîî», 
melyre a t8gos tisztelettel meghívatnak. 

Tárgysorozat: 
1. Igazgatóság jelentése az 1924 ik 

ftzletévröl,  a ezzei kapcsolatosaa a 
nyeramény felosztásáról  szóló javaslat 
tárgyalása. 

2. Foliigyelflbizottság  jelentése. 
3. Zirszámadás és mérleg beter-

jesztése, letárgyalása, megállapítása, 
igazgatóságnak és feiügyelöbizottság-
sak 1924 évre a faleaeatés  megadása. 

4. Alapszabályszerü indítványok. 
& Áifftiáüos  választás. 
Oiatur-Székely keraazturon, 1925 

február  4 én. 
Az Igazgatóság. 

Administraţia Plasei Oclaed. 
No. 290-1925. 

Pályázati hirdetmény. 
A vármegyei szabályreadeiet 5. 

§ a értelmébe», — mely a kémény-
seprő mesteriég gyakorlására voaat-
kozik — az oclandi járásba (Udvar-
helyvármegye) megüresedett kéaéay-
•eprői állásra pályázatot hirdetek. 

Akik ezen állást elnyerai óhajt-
ják, az 1884 évi XVII. t.-c. 4. §. ér-
telmében felszerelt  kéréseiket f.  évi 
junius l-ig  ezen szolgabírósághoz 
nyújtsák be. 

A kéményseprői javadalmazás a 
» vármegyei szabályrendeletben van 
megirva. 

Ocland, 1925 április 23. 
Dr. Gionca 
primpretor. 

Sz. 221-825. 

Árlejtési hirdetmény. 
Közhírré tétetik, hogy i Martisuş-

ban (Homoródszentmárton) építendő 
2 tan-, 1 tanácsteremből álló állami 
ÍBkola épitéiére az árlej'ési határidő 
a körjegyzői irodába 1925 május 
17-ének  d.  e. 10 órájára tűzetett ki. 

Feltételek és tervek ugyanott 
megtekinthetők. Kikiáltási ár, az anya-
gon kívül, — melyet a község ad — 
263.093 leu, írásbeli zárt és utó-
ajánlatok elfogadtatnak. 

Bánatpénz szükséges. 
Martinuş, 1925 Maiu 4. 

Gáspár notar. 
„România 

Executor Judecătoresc Odorheiu. 
No. 117—1925. 

Publicaţie de licitaţie. 
Subsemnatul executor a judecă 

toriei de ocol Odorheiu în senzul §-lui 
102 de lego LX. 1881 prin aceasta 
publică că în urma decisului de sub 
No. 5065—924 al judecătoriei de ocol 
din Odorheiu' efeptuindu  bo în Odor-
heiu XII/1924 pentru suma de 5302 Lei 
38 bani şi acces executiuneu de esco»-
tentare în favorul  Dobos Sámuel L. 
p. a. reprezentat advocatul Dr. Molnár 
Juliu mişcătoarele cuprinse cu aceasta 
ocaziune şi preţuite 7500 Lei şi 
anume: Aranjament de ptăvălie, se 
vor vinde prin licitaţie publică. 

Deci în urma decisului de sub 
No. G. 88—1925 a judecătoriei de 
ocol Odorheiu pentru îccassarea pres-
curiunei de 5302 lei 38 bani capital şi 
acc. stabilite până astăzi să decide ter-
micul de licitaţie pe ziua de ÎS Hai 
1925 ora 9 a. m. îa Odorheiu Strada 
R3g. Ferdinánd No 1 la faţa  locului şi 

ia aceea cumpărători, se înaiute cu 
aceea observare, că mişcătoarele din 
sus îa senzul art. de lege LX. 1881 
§ ui 107 şi 108 din partea celui mai 
sus acestea mişcătoare se vor vinde şi 
sub preţul estimat. 

Odorheiu la 28/IV. 1925. 
Iaidovic Hagy 

executor. 

Prefectura  jadiţului Odorheiu. 
No. 14—1925. conf.  mob. 

Spre ştire şi publicare eă comu-
nică publicaţi unea data de Cerci}! de 
Rîcrutara Braşov sub No. 80—1925. 
prin care eă sduca la cunoştinţa tu-
turor ofiţerilor  de rezervă din promo-
ţiile 1919, 1920, 1921, 1922 (Sub Lt) 
adeca avansaţi dda 1 Ianuarie 1919 
la 31 D.camvrie 1922, se coraonice 
pâsă la data de 10 Mai a. c. cel mai 
tâtziu C«rcu!ui da Ríctare Brsşov, 
Biroul Mobiliarei control of.  precum 
şi Regimentului din care faca  parte 
adresa ex;ctă şi promoţia din care 
face  parte pestru a li se putea trimite 
ordine în vederea co«centrărei. 

Sub Locot. de rezervă din promo-
ţiile 1919. 1920, 1921. vor menţiona 
dacă îa acul 1924 a făcut  concentrare 
30 ssile la cs corp şi la care dată. 

Cei care isu sn făcut  concentrare 
vor arăta motifeK  1) Scutiţi, dispen-
saţi, amânaţi pentru ştudii sau bo-
ale, etc. 

Daasemonea vor raporta cele ară-
tate mai sus, Sub Lt. şi Lt. de rez. 
(Promoţi mai vechi) care doresc a fi 
concentraţi pe socotea'ă proprie pentru 
satisfacerea  condiţiuailor prevăzute da 
Lege asupra înaintărilor în arraa'ă. 

Veţi binevoi deaaemenea a pub-
lica, ca toţi ofiţerii  d« rez. provenite 
din fosta  armată de orice grad, care 
au cerut primirea îa cadrele of.  de 
rezervă ale Armatei Rîwâne, precum 
şi elevii Plut. şi Stejar care an făcut 
concentrarea de 2 luai la şcoalele pre-
gătitoare de of.  de rez. şi pentru care 
s'au făcut  publicări atât de primire, 
cât şi de avaesării îa Monitoarele Ofi-
ciale: 176, 217 din anul 1923 No: 
1, 14, 15, 55. 84, 85, 90, 92, 145, 
164, 281 şi 283 din anul 1924 şi care 
pâ>. ă acum nu fe'a  prezentat la acest 
care pentru a li se feca  primirei pe 
adeverinţa Md. 1. eliberată cu- ocazia 
controlului din anul 1923 şi îndifereat 
de Cercul de Recrutare la care se gă-
seşte înscris sau s'a înaintat actele 
pentru recuaoaşterea gradului să se 
prezinte la Care în timpul dala 10 
până la 20 Maiu aducâsd toate actele 
ce poşedă meeţiosând şi No: 
M. Oficial  în care a apărut primirea 
sau avansarea. 

Odorheiu, la 1 Maiu 1925. 
Andreas prefect. 

Irodámba Írnokot 
vagy irnoKnöt keresek, szerény igényűt, 
valamelyes irodai képzettség és szép Írás-
sal. Románul tudó előnyben rétsesttl. Sze-
mélyesen jelentkezők hozzák magukkal Írás-
beli ajánlkoa&sukat, fizetési  igényeik jelzésével, 

Eladó széna és sarjú. Décsfalván  80 méter-
mázsányi széna és 50 mm. sarjú, métermázsáu-
ként kimérve, helyben Décsfelván,  széna ára 

170 leu é« sarjué 250 leu. 
Décsfalván eladó egy fa  keretbe épített, 
tégiaeidalu, cserípfedelü  nagy cséplS-csür, 2 
oldalán nagy istállókkal. Azonnal elszállít-

ható és újból összerakható. 
— m 

A széniért, sarjáért jelentkezhetni Barthos 
Mihály községi bíró és a korcsmarosom : 
Hegyi Mihálynál, kik a kimérést is eszközlik. 

Ugyauők megmutatják az eladó csűrt is. 
Nagygalambfalván eladó, több kisebb 
nagyobb, több holdas, szép tűzifának  vág-
ható fáserdö  és szántó meg kisebb kaszáló. 
Ezekről felvilágosítást  Bzaniezló Aroa ad 

Nagygalambfalván. 

Rugonfalván eladó 12 holdnyi príma 
szántó és kaszáló, gyümölcsösnek, az éven-
kénti termésének a felerésze  teljesen készen, 
melynek a másik fele  a megmivelő molnáré. 
Bővebb felvilágosítást  Zsidó Miklés és Vaszi 

János molnár adhatnak. 

A fenntiebről,  szóbeli vagy írásbeli kérdezős-
ködésekre készséggel küldök részletes leírást, 

prospektusokat és adok felvilágosítást: 

fioncz  Á r m i n 
gyógyszerész 

Odorh elu -Székely udvarhely. 

Naponta friss  tea-vaj, 
ementhali sejt, olasz permezán, tra-
pista, eidami sajt, szárdinia, zöldborsó, 
bab, tölteni való paprika, szalámi, 
tortalap, csokoládákü'önlegeRségek. Min-

denféle  füszerárus  kaphatók : 

Hinsch Ignácz, 
csemege kereskedésében. 

Ne v á r j a 
meg, 

míg sertése, juha, 
szarvasmarhája 

beteg lesz! 
Betegség ellen mentesítheti állatait és elősegíti hizá- O a e m f a í / f  f)l« 
sát a Dávid Elemér föállatorvos  törvényesen védett " P J ' m B K l U * 
táperős védszerének használatával. Nincs többé sertésvész. májmétely, 
szájfájás,  lépfene.  E tápszerek kaphatók minden községben, kereskedés-
ben. A gazdák ismertetésére, egészséges állatok nevelésére pap, tanító, 
molnár és gazda urak foglalkoznak  e hasznos védszerek értékesítésével. 
Egynegyed kilós doboz 20 lej használati ntasitással. 20 doboz 390 lej 
előrebekSldé* sel, vagy 320 lej utánvéttel. Bérmentve küld Soós és 
Társa! Románia főbizományosa,  Marosvásárhely, Kiss Ernő-utca 2. sz. 
Rendelésnél kérjük a pontos cimet, megyét, utolsó postát jelölni. 

E védszerek Udvarhelyt kaphatók Láday és Szabó cégnél. 

Textiláru n a g y k e r e s k e d é s ü n k e t 
áthelyeztük 

a „ F E K E T E S A S " ÉTTEREM 
összes helyiségeibe. 

Kovács Testvérek 
Oradea-Mare. Telefon  13-95. 

Üzlet-áthelyezés. 
Igen tiszteit vevőimnek szives tu-

domására hozom, bogy mig a volt 
helyioégem felépül,  addig Bmcsícs Jó-
zsef  üzlete mellett újonnan épült ba-
rakban árulok. Kérem további támo-
gatásukat, vagyok teljes tisztelettel: 

Kovács Adolf  rófö3  kereskedj. 

Borbély üzletemet 
f.  hé 11-én helyezem át a Piata Reg 
Maria 4 szám ala (a megyehászal 
szembe). A nagyrabecsült közönség 
szíves támogatását továbbra is kérve, 

maradtam, tisztelettel: 
Vizy C?éza borbély. 

Ha hirdetéseket akar feladni, 
kérjen e l ő s z ö r okvet lenül ára ján la to t a 

C l D t ^ f f  hirdetési irodától, hol a legolcsóbb 
tarifa  mellett helyezheti el hirdetó-

- seit az összes romániai és külföldi  újságban. ••'•• 
Ha szép kivitelű, Ízléses nyomtatványra 

van szüksége, kérjen árajánlatot a 
grafikai  vállalattól. Mindennemű nyomtat-

J l l W d v vány szállítását, eredeti tervek szerint, 
iparművészeti kidolgozásban versenyképes áron vállalja. Litográ-
fiái  munkák, dobozok, üzleti könyvek, papírzacskók a legszebb 
= = kivitelben és legjutányosabb áron szerezhetők be. = = 

Ha ínformációt  kér, forduljon  bizalommal a 
Információs  osztályához, hol a legjutányo-

8 • 1 s a b b díjszabás mellett a l e g p o n t o s a b b 
keresk . é s hitelinformációkat  szerezhet i be. 

Pénzkölcsönöket 
ingatlanokra, bekebelezésre a legkedvezőbb feltételek  mellett 
= = = = = eszközöl ki a = = = = = = 

Sirocco hiteiosztáiya. ®mmmm& 
Ingatlanok vételét és eladását, lakások 

= = bérletét Cluj—Kolozsváron gyorsan közvetit a = 

S Ü ^ C a ^ C i d O Ingatlanforgalmi  osztálya. 
Cégtulajdonosok: 

Balázs Gyula nym'T£Xm"il 

Ferenczy György. 
Központi iroda : 

Cluj-Kolozsvár S t r ada Regina Maria (Deák 
Ferencz-u.) 14. szám. 

Folyószámla a Mezőgazdasági Bank és Takarékpénztár R.-T.-nál 
Cluj-Kolozsvár. Képviseletek az ország minden nagyobb városában. 

Sürgönyeim i Sirocco Cluj. 

legokstfbban Jtirsch Kndolf 
divat-üzletiben Vásárolhat: fírfioltony-szöM«K«t.  női ruha-, Kosziam- és diVatalj-
Helmut. HeUngyc-VásznaHban, zefireKben  h mindennemű mi ' 

továbbá esóköpenyekben dús válasz 


