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Megjelenik minden vas&rnap. • 

A falusi  székely nép 
vasárnapja. 

A fenti  címben foglalt  tárgy, 
ss én észleletem szerint, igazán érdemes 
lenne a vele való alapos foglalkozásra, 
• miután ugy győződtem meg, hogy 
becses lapja a lehető jóakarattal és 
hivatással működik a székely nép 
élete kultiválásán, bátor leszek erre 
vonatkozó szerény észrevételeimet leirni. 

A székely nép fennmaradásának 
biztosítására alig van fontosabb  szám-
bavehető valamije, mint a vasárnapja. 
A legnagyobb filozófus  mondta: „Lélek 
az, mi megelevenite. 1" E nép igazán 
szorgalmas természettel vaa megáldva, 
minélfogva  kopár bérceit a hétköz-
napokon fáradhatatlan  kitartással igyek-
ezik paradicsommá varázsolni. De a 
földmiveléa  inkább csak a test mun-
káját vévén igénybe, ugy gondoljuk, 
bogy a vasárnap reá nézve nem ma-
radhat csupán nyugvé napul. • még 
elég munkaképes szellem a nép fiainak 
java részénél működési teret keres. S 
igy történik aztán, hogy p, templomi 
istenitisztelet után összejövetelek ke-
letkeznek. Apraja-nagyja nemi küiönb-
ség nélkül összeül az utcák hosszában 
a lakások előtti padokra. 

Meglehet, ott nem mind a tem-
plomban szerzett szellemi kincseket 
fényesitik,  — mert a szelíemi tehetség 
és fogékonyság  minden eisbarnél más 
irányú, s igy a nép egyedei,vagy cso-
portjai ott keresik szórakozásukat, 
a merre szellemi vágyukból folyó  ösz-
tönük sodorja . . . Ilyenformán  egyik 
része a padokon kedélyeskedik, más 
része utcai játékosban leli gyönyörét, 
egy másik rész falusi  zene mellett táncol 
talán a Népházban; — egy más rész 
valamely gyűlésben tanácskozik » igyek-
szik jó karba tanácsolni a falu  ügyét.. . 

Nem célom részletezni a fala  Képé-
nek mai állapotát, élete minden kü-
lönleges mozzanatát, csak eszembejut, 
hogy a közvélemény szerint, e nép elő-
deihez képest sok tekintetben esett, 
vagy hanyatlott. És pedig: 1. nincse-
nek azok a jól megtermett, sthlétai 
alakú emberei, 2. nem jelentkeznek 
kőzte oly kiváló szellemek, mint a 
múltban; 3. hazafiság,  élettörekvés 
már hanyatlónak Ítéltetik stb. stb. 

Szerény telfogásoai  szerint, e ba-
jokra főképpen  a vasárnapokon lehet-
ne orvoslást találni és pedig az én 
képzeletem szerint: 1. a beszélgetni-
vágyókat egy helyre kellene összehozni, 
hol egy megfelelő  személy az érdekes 
híreket tárgyalná, az erkölcs támoga-
tására és a haza javára irányuló cél-
zattal, 8 ezenkívül az ilyesmit óhaj-
tókkal valamely tudományos, vagy 
politikai ismeretet közölne, népszerű 
előadásban; 2. egy más tehetség egy 
más helyen a gazdaság körébe tartozó 
tudnivalókat közölne az érdeklődőkkel, 
s a szükséghez képest alaposan meg 
tárgyalná a hozzászólásokat is; 3. egy-
más valaki a népszerű művészetben, 
összhangzatos énekben lenne az érdek-
lődőknek támogatásukra; 4. egy más 
az állam hivatalos nyelvét igyekeznék 
közkinccsé tenni; 5. más a monoton 
falusi  zenét és táncot kultiválná; 6. 
más (ami szinte legfontosabb)  a jövő 
székely nép testi épsége ügyében, a 
testet fejlesztő  tornászainak lenne ve-
zetője stb stb., úgyhogy minden egyes, 
minden lélek kapná meg a issga heti 
adagját a fejlődhetéséhez. 

Valahogy ilyenformán  vélném én 
a falusi  nép vasárnapját a jövőre, a 
jövő érdekében gyümölcsözővé tétethetni. 
A ki szélesebb körű és mélyebb látás-
sal bír, mint én, a 72 éves elhasznált 

vén ember, az megfelelőbben  készítheti 
az ez űgybeni tervét... 

A kinek elég ereje van, készítse 
és foglalkozzék  vele, mert azt fajunk 
jövője kívánja. Eo röviden igy vélem. 

Atid (Eted). B. D. 

Románia statisztikája. 
Statisztikai adatokat állítottak 

össze és tesznek közzé a romániai uj-
ságlapok, a mely népesedési számok 
és adatok, tekintettel a nemsokára ha-
tályba lépő uj közigazgatási beosztás 
méreteire és arányára ugy magára az 
államra, mint a nemzeti kisebbségekre 
nézve igen nagy történeti és politikai 
jelentőségűek. 

Az ő- királyság, regát vagy régi 
fejedelemségek  (vajdaság) területe ezek 
szeriu a statisztikai adatok szerint: 
137.903 négyzetkilométert tett ki. A 
párrn békeszerződések szarint (1919, 
20, 21) az ó királyság területéhez já 
rukak és csatoltattak a következő 
országrészek és tartományok é3 pedig: 
Erdélyéi a Bánság 101,477 négyzetki-
lométer területtel. Beeszarábia 44,422 
és Bukovina 10 422 négyzetkilométer 
területtel. Nagy Románia e csatolmá-
nyok s a dobrudzsai rész beszámításá-
val földrajzi  kirerjedés szerint 294,244 
négyzetkilométer területet tesz ki most. 

Az aj állam területe a kormány-
zati megyéket, vagy járásokat illető-
leg 76 kerületet (prefektura)  vagy me-
gyét foglal  magában : az ó-királyság-
ban van 34 kerület. Erdélyben és a 
Bánságb»n 22 ţârmşey», Bukovinában 
11 járás és Besí-zsrábiában 9 kerület, 
ez összesen 76 körzet. 

Egész Kőmálijának összes lakos-
sága átiag 17 millió iéiek jelenleg. Az 
ó királyságra ebbóí a népességből esik: 
8.200.000 főlek,  Erdélyre, és a Bán-
ságra 5,180 000, respective 5 millió 
200 ezer lélek, Besszarábiára 2.800 000 
lélek éa Bukovinában van 900,000 la-
kos. Ebből a lakosságból foglalkozás 
és elhelyezkedés szerint lakik 3 millió, 
vagyis 18"/o Románia városaiban, 
melyeknek száwa 150. a többi lakos 
pedig, vsgyis 14 millió, (tehát több, 
mint 82 százalék) lakik falun,  vidéken 
és községekben. 

Van egy 600 000 főnyi  lakosságú 
város Romámábai!, ez Bukarest, van 
három város, több mint 120 000 főnyi 
lakossággal, ezek Kisenev, Temesvár, 
és Csarnovic. 100 000 főnyi  lakosságú 
városvanöt: Arad, Nagyvárad, Kolosa-
vár, Jasst és Galac. 75 ezer lakosú 
városok: Braila, Krajova és Ploesti. 
Van közel 50,000 főnyi  lakosságú vá-
ros tizenkettő és pedig: Brassó, Ma-
rosvásárhely, Süaímár, Nagyszeben, 
Mármarosszsget, Buzeu, Fobsani, Turu-
szeverin, Akkerman, Izmai!, Tighica, 
Eonstanca. 

Az egyes kerületek, járások vagy 
megyék, kiterjedés meg népasedéa te-
kintetében. négyen elütök egymástól, 
igen különbözők. Pl. van Iíszov me-
gyének 9 százezer lakosa, míg Vaaz-
kucnak csak 47 ezer. 11 ezer négyzet-
kilométer területével Karas-szeverin 
megye nagyobb, mint pl. sz egész Bu-
kovina. áz igaz azonban, hogy más-
más a minőség és más ez sdóképes-
ség is mindenütt. 

Az uj közigazgatási törvény a ma-
ga, kikeritése és beosztása által mind-
ezen különféle  területű, nyelvű, tradi-
cióju és jogrendü népességet és lakos 
ságot unifikálni,  egységesitersi, össze-
forrasztani  törekszik és akarja —még 
pedig a földrajzi  ta?osu!tság, a népszám 
és nyelvezám, a távolsági és közlekedési 
viszonyok, valamint a történeti tradí-
ciók alepjáü... Nehéz problémai 

Áldozó csütörtök. 
A minden évben szokásos hitval-

lás tétel, első szentáldozás a kath. temp-
lomokban, konfirmáció  a ref.  templom-
ban a szülők és hívek nagy érdeklődése 
és részvétele mellett folyt  le városunk-
ban. 

A két kath. templomban 37 fiu 
és 30 leány — zsenge gyermekek — tet-
tek Krisztus hitének fogadalmat,  a 
részésültek az első szentáldozásban. 
A plébánia-templom padsorait szoron-
gásig megtöltött híveket — vallásos 
áhítatukon kívül is — bizonyos han-
gulat vonzotta, kötötte le— gyönyör-
ködvén egyfelől  a hit felemelően  szép 
és lelket nemesítő voltában, másfelől 
a csöppségek első áhítatos föleszmélé-
sében, az Istenség fogalmának  általuk 
való, első komoly megismerésében. Ez 
a hangulat uralja általában az egész 
világot áldozó csütörtök ünnepén —: 
Istent keresni, Istent imádni talán 
soha nem volt még oly nagy szüksége 
a léleknek, az embernek, mint éppen 
a jelen nehéz időkben. 

Csillag László segéd-lelkész, mist 
hitoktató, részesítette az első áldozás-
ban a csöppeégeket, beszélt hozzájuk a 
krisztusi hit hangján, s a szent misét 
is ő mosdotta a fáradságos  munkával 
jól betanított, fegyelmezett  gyermekek-
"ek Áldozás után a zárda udvarán 
terített asztallal várták és vendégelték 
meg a kicsinyeket. Kegyes szívű, gyer-
mekeket szerető jó emberek adták ösz-
sze a reggelihez szükséges holrait. A 
bbísszíó hölgyei előbb serényen kopog-
tak jó lelkű emberek ajtain, hogy ái-
dozócsütörtök ünnepét örökre fsledhe-
tetleneé tegyék a teljesen szegény 
gyermekeknek is. „Tehetségem szerint, 
a szegény gyermekeknek készséggel 
adok, amit adbatok, mert nem tudom, 
vájjon az enyémek milyen sorsba ke 
rülnek" — mondotta egy vagyocosebb, 
jó lelkű szülő. E mondás az övéiért 
Rggodó szülő jövőbe látása. Szeresd és 
pártold a szegényeket! Ilyen uton 14 
teljesen szegény gyermeket öltöztettek 
fol,  s tették lehetővé, hogy Krisztus 
színe előtt ne csak fehér  lélekkel, de 
rendes ruhában is jelenhessenek meg. 
E munkában az oroszlánrész özv. Csil-
lag Józsefné  és Csillag s. lelkész ér-
deme, kik ezúton mondanak hálás 
köszönetet, a plebániahivatal nevében 
is, mindazoknak a nemes ?zivü adako-
zóknak, kik feledhetetlenné  tették a 
szegény gyermekek előtt is e kedves 
ünnep et. 

A ref.  templomban — hol össze-
sen 27 fiu  és 35 leány vette föl  elő-
ször ez urvacsorát — az ünnepi isten-
tisztelet keretében Szentes István s. 
lelkész mondott megható imát; majd 
utána Vajda esperes egyházi beszédet, 
melyben szemléletes szavakkal, meg-
győzően fejtette  ki, hogy az ifjúság 
számára az életben az egyetlen igazi 
ut Jézusnak mesterül választása és 
követése. A pövendékek vallástéfele, 
után, nz urvpesora kiosztásánál Bíró 
SüRdor vallástanár mélyre ható beszéd 
ben fejtegette  az úrvacsora értelmét, 
s a vsle járó kötelezettségeket, majd 
a Köveedékek megáldása és az anya-
szentegyházba való felvétele  követke-
zett. Mindezek, a megható külsőségek-
kel együtt, ifjak  és sziilők nagy részét 
a kÖEEyezéoig .megindították, hozzájá-
rulván abhaz, hogy e nep egész éle 
tűk egyik leginkább emlékezetes cepja 
maradjon. 

& filharmonikusok  jövő heti 
próbRprogrkasií)j>?.: ezí-rda: teljes ének-
kar, péntek: zmekar, szombat: teljes 
énekkar. 

Nagy izgalomban 
tartja a havasalji községeket az, a 
székely nép életében szinte páratlanul 
álló gonoszság és merénylet, melyet, 
két' bethlenfaívi  suhanc : Szilágyi D. és 
Bobor Dénes, mult hó utolsó napjaiban, 
az éj sötét leple alatt, egy 17 éves 
székelyszentkirályi s egy alig 13 éves 
kápolnásfalvi  leány ellen elkövetett. A. 
mélyen elszomorító eset igy történt: 

Hosszú távollét és 2 napi nehéz 
utazás után a két cselédleány vonattal 
Udvarhelyre érkezett, hogy a szülői 
parancsszóra megszakítva szolgálatai-
kat, a nehéz mezei munkálatoknál 
idehaza szolgálatot teljesítsenek. Mikor 
kiszálltak a vonatból, ugy este 9—10 
óra tájban, neki vágtak a sötétségnek, 
hogy Tibódon, a szentkirályi leány 
testvérnénjénél, a következő nap reg-
geléig meghúzódjanak. A szülői ház 
viszontlátásának vágya remegő szivük-
nek szárnyakat adott. EgymáBt báto-
rítva, egymásba kapaszkodva haladtak 
át Bethlenfalva  községen. Mikor Ka-
dicsfalva  községén is átmentek, a szent-
királyi Birülőnéi,két suhanc csatlakozott 
hozzájuk, kik magukat szenttamási la-
kosoknak vallva, látszólag illedelmes 
modorban kezdtek ismerkedést. Aljas 
terveiket azonban nem tudták sokáig 
eltitkolni. Mikor már jól előre haladtak, 
a tibódi h^áron, fcválifikálhatatlan 
gonoszsággal vetették magukat a ser-
dülő leányokra. Ezek térdreomlása, 
percekig tartó könyörgése sem tudta 
fcöayörüietre  indítani a megvadult 
ifjakat.  Elkövették az égbekiáltó gaz-
Bágot, megbecsteleniteíték kiszemelt 
áldozataikét. 
*. Szegény leánygyermekek ! Szomorú 

sorsotokat, beh sok ember könnyezi 1 
Mikor a szegénység ós nyomorúság 
kizökkentett titeket a szülői házból, 
az egyetlen meleg fészekből,  akkor 
még olyanok voltatok — ugy e, mint 
a hófehér  galamb ? S most, mikor 
alig 6—7 hónapi távollét után, sietve 
apróztátok az utat a szülői ház felé, 
mikor szivetekben a viszontlátás öröme 
reszketett, most összetörve kellett át-
lépnetek a messze idegenben is sok-
Bzor megsiratott édes otthonotokat. De 
azért, bármily sulyoa is a. ti kereszte-
tek, megalázott szivetekre a fertelmes 
cselekedetek bünhomálya nem borult, 
Mert amint tfe  eddigi megállapítások 
bizonyítják, a két hitvány suhanc, aka-
ratotok legkisebb hozzájárulása nélkül 
követte el cselekedetét. 

Nem csoda azért, ha a letiport 
erénynek ez a szemérmetlen kigunyo-
lása nemcsak a sxegény leányokat s 
azok hozzátartozóit borította gyászba, 
de valóságos izgalomban tartja a havas-
alji községeket is. Hisszük, s ez 
esetben ez az egyetlen szomorú vi-
gasztftlásunk,  hogy az igazságszolgál-
tatásiak megvesztegetheíetlen fóruma 
teljesíteni fogja  és pedig emberül, eb-
ben az esetben is kötelességét. Esz-
közt és módot fog  találni arra, hogy 
a tiszta erkölcsön és megsértett jog-
renden ütött sebek beheggedjenek s a 
két gonosztevő elrettentően példás bün-
tetését vegye el 1 Szabi  János. 

A cselédtartó gazdákat a 
rendőrség figyelmeztetni  kívánja, hogy 
cselédet könyv nélkül felfogadni  tar-
tóskodjaaak, s szolgálatba lépéskor 
haladéktalanul jelentsék be, mert el-
lenőrzést fognak  gyakorolsi, s a mu-
lasztókat szigorúan megbüntetik. A 
bejelentést a gazda személyesen telje-
sítse. 



SPORT. 
A legutóbbi héten belül két ba-

rátságos foot  ballmérkőzést is játszott 
le a Hargita városunkban, mind a ket 
tőt fölényes  győzelemmel. A vasár 
napi mérkőzésen a segesvári S. T. V. 
voit a csapat ellenfele,  de gyönge ellen-
félnek  bizonyult, az eredmény 4:0 
volt a Hargita javára. Az áldozó-
csütörtöki mérkőzésen még gyöngébb 
ellenféllel  került össze: az ugyancsak 
segesvári Egyetértéssel, ezt 5 ;0 arány-
ban verte. A csapat legjobb emberei-
nek e mérkőzéseken is Váry, Pünkösti, 
Binder I, Kiss, Göliner bizouyultak, 
de a többiek is igyekeztek feladatuk 
nak megfelelni.  A csütörtöki mérkő-
zésen a segesvári csapatból a kapus 
és a ceaterhalf  tűnt ki játékával. 

Vaaârnap a keresztúri uoit. pimnâ 
zium és a helybeli ref.  kollégium csa-
pataiaérkőznek a kollégiumkerti pályán. 

Halló! Turisták! 
Vasárnap, május 24-én délután 

társas kirándulás a Budvár Csicser kö 
zötti Ördögárok-patak mentén a had 
gyai erdóbo. Icduiás d. u. 1 óra 30 p -
kor, visszaérkezés este 7 órakor. Gyü 
lebezés a sétatéri kioszk előtt. A ki-
rándulást vezeti: Voszka István dr. 

A „Hargita" turista osztálya. 

HÍREK. 
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Május 23. 

A cristuri-kereszturi román 
hangverseny. 

F. hó 21-én alakult meg Keresz-
turon az „Astra" román kulturegyeBü-
let fiókja,  Neagoe Ioan, a nagyszebeni 
központ kiküldöttjének a közreműkö-
dése mellett. A keresztúri és környék-
beli románság élénk részvétele mellett 
megtartott közgyűlés Georgeséu Traiaut 
a tanítóképző igazgatóját választotta 
elnökké, titkár lett: Lie Ioan szolga-
bíró, pénztáros: Subonyi Athanáz, 
könyvtáros: Muntean Ioan, ellenőr: 
Postos Petru, választmányi tagok pedig: 
Gridaa Gy. Ciulei Ilie, Huma N., 
Ţirnea L., Pandrea Áchim és Iorgovan. 

Az ünnep betetőzése az esti hang-
verseny veit, amelyre az.egész intelli 
gencia annál is inkább kíváncsi volt, 
mivel Marcua István művészeti fölü-
gyelő és neje Márkus Rítta asszony, 
a bécsi opera énekesnője is megígérték 
közreműködésüket. Sajnos, Márkus Ritta 
hirtelen betegsége miatt nem jöhetett 
le, helyette a buzgó rendezőség Popovici 
L. és Luca P. szebeni énekesnőket 
hozatta le az utolsó pillanatban. A 
hangversenyt az udvarhelyi Filharmo 
nikus Társaság Kereszturon is közszere-
tetnek örvendő vosós-négyese nyitotta 
meg, egy Schubert-darab előadásával, 
amelyet a közönség zajos - tapsviharral 
jutalmazott. 

Azu án a szebeoi éaekesnök éne-
keltek 3 izbea is Mendelssohn, Măslini 
és Popovic-dalokat, ériási sikerrel. 
Gyönyörűen iskolázott hangjuk, külö 
nősen az alt énekesnő érczes és tömör 
hangja, mindkettőjüknek egyformán 
szép hangszinezése s dinamikája elárul-
ta, hogy már régóta énekelnek együtt 
a szebeni hangversenyeken. Különösen 
Masai ni „A fecskék  hazája" és Men-
delssohn „Az ösz" czimü dalának mű-
vészi előadása ragadta szűnni nem 
akarő tapsokra a közönséget. Márkus 
litván operaénekes gyönyörű tenor 
hangjával Bredicianutól és Dimától 
énekelt szebbnél-szebb müdalokat, leg 
szebb száma azonban egy Pucciniária 
volt amelyet a közönség hosszas taps-
fal  honorált. A zocgorakiséretet 
Smigelschi M. kisasszony (Szebenből) 
és Wégler tanár látták el kifogástala 
nul. 

A művészi nivóju műsor ' végén a 
keresztúri Filharmonikus Társaság 
„Floarea Bömániei" czimü dalegyvele-
get adta elő teljes zenekárral. A 
Lőrinczy Géza tanár szakavatott diri-
gálása mellett előadott zenemű ugy a 
nagyszámú magyar, mint a román 
közönséget valósággal magával ragadta; 
a derék filharmonikusok  egy induló 

ráadásával hálálták meg a közönség sze 
retetét. 

Műsor ut&n reggelig tartó táncz-
mul&tság következett, a legkedélyesebb 
hangulat mellett, melynek keretében 
négy erkedi legény több román nemzeti 
tánczot mutatott be nagy sikerrel. 

V. I . dr. 

A magánoktatásról szóló, da 
a kisebbsegi iskolák agyoaszoritásá 
ra irányuló Anghelescu féíe  törvényja-
vaslatot a szenátus legutóbb lényegte-
len módosítások kai megszavazta s igy 
hiábavalóknak bizonyultak a püspökök 
tiltakozásai s a Pál István és Fülöp Bá-
la szenátorok által felolvasott  nyilat-
kozatok. Utóbbi a Magyar Párt nevé-
ben jelentette ki, hogy a javaslatot 
oktrojált javaslatnak tekinti, melynek 
megváltoztatására, törvénnyé válta ese-
tóa is a magyarságnak mindenképpen 
törekednie kell. Érdekes, hogy a szá 
szok is hasonló módon bejelentették 
előzeíeB tiltakozásukat a törvény vég 
rehejtásával szemben. Viszont Anghe-
leBcu miniszter kijelentette, hogy az 
erdélyi romáa egyházakra nézve ez 
ügyről külön törvényben fognak  intéz 
kedaj. Jdtemzö példája az igazságos 
elbánás, jogegyenlőség elvének 1 

Egy törekvő székely ifja  ha-
láláról kaptunk elkésetten ertasítésS 
Budapestről. A szomorú hirt hozó le-
vél Köteles Gyula halálhírét közli, bit 
április 23 ikán tecaett&k el a rákos 
keresztúri temetőben. Egyike volt azok-
nak a törekvő, erős akaratú székely 
ifjaknak,  akik mérhetetlen sok nehéz-
séggel küzdve napról-napra birkóztak 
meg az egyetemmel. Köteles Gyula 
szervezete azonban nem bírta meg ezt 
a harcot s a végső vizsga és eredmény 
előtt1 meghalt. Utolsó útjára az udvar ' 
helyi székely egyetemi hallgatók, s a 
Budapesten élő udvarhelyiek kisérték. 

Ötéves találkozó. A ref.  pol-
gári leácyigkoiát 1920 bas végsett 
növendékek, megbeszélés folytác,  a 
Barkóc«y vendéglő kerthelyiségében, 
pünkösd másodnapján — este 6 óra 
kor öt éves talál» ozásra jönnek össze. 
Kívánatos volna, hogy ezsn összejöve 
telec minden akkori ott végzett isko-
latárs ott legyen, társadalmi különbség 
nélkül — mondotta Márton Iloaka, ki 
a rendezés előkészítésével Van meg-
bízva, s kinél bővebb felvilágosítás  is 
nyerhető. 

Mese a hadikárok megtéri 
téséről. A parlament a hadikárok 
részbeni megtérítésére a hírlapok köz 
leményei szerint, 200 millió lüut sza-
vazott meg, a miből az erdélyi vár-
megyékre, állítólag, 50 millió leu volt 
előirányozva. Vármegyénkben a kár 
bejelentésére való felhívás  annak ide-
jén, kellő módon közhírré sem volt 
téve, mégis a lapok nyomán a károk 
bár csekély részét egyes elővigyázató 
sabb károsultak pár millió összeg-
gel bejelentették. Fáradozásuk telje-
sen hiába való volt, mert a Marosvá-
sárhelyen működő bizottság a kárbe-
jelentéseket kettő kivételével elutasí-
totta; esak egy pénzügyi tisztviselő 
és egy özvegy nő kapnak jelentékte-
len összegű kárpótlást; az etédi le-
égettek és a többi károsultak semmit 
sem kapnak. 

Az udvarhelyi Filharmoni-
kus Társaság ezidei közgyűlését f. 
hó 16 ikán délután tartotta meg a 
Bukarest szálló éttermében, a működő 
és pártoló tagok élénk részvétele mel-, 
lett. A közgyűlést Voszka István dr. 
a társaság elnöke nyitotta meg, lel-
kes szavakkal fejtve  ki a közgyűlés 
teendőit a zenekulíura tovább fejlesz-
tése érdekében. A titkári jelentésben 
Filó Ferenc dr. bejelentette, hogy a 
törvényszék a -társaságot immár szin-
tén bejegyezte a jogiszemélyek lajst-
romába s nagy gondal megrajzolt hü 
képét adta a társaság elmúlt évi tevé-
kenységének és sikereinek, Domszky 
István pénztáros a társaság pénzügyi 
helyzetéről tett jelentést s a közgyűlés, 
tekintettel az eléggé kielégítő anyagi 
belyzetre, egyhangúlag 1000 leüt sza-
vazott meg a zetelakai tüzkárosultak 
javára. A szertárosok jelentése után 
Voszka dr. elnök megköszönve a ta-
gok állandó bizalmát, bejelentette ugy 
az ő, mint a 2 alelnök, jegyző és a 
választmány alapszabályszerü lemon-
dását:, Gloez Miksa dr. táblabírónak 
adva át az elnöki széket az uj 
választások megejtése végett. A titkos 
szavazás alapján elnöknek ismét Voszka 

István dr.-t választotta ínég a közgyűlés; 
alelnökök lettes Köe.i István és Nagy Já-
nos, jegyző Gal Ama. A választmányba 
beváiasztattak:az énekkarból: Beakő Jó-
zsef,  Lörincz Kálmán, Keszler Albert, 
Pakó Mihály, BenkŐ Józsefné,  Lórinez 
Teréz, Piiiicb Janka, Güiffy  Mariüka, 
Jánki Mária és Szilágyi Nu3i, a párto-
ló tagok közüi padig: Tamás Albert, 
Jodál Gábor dr.-né, Tompa Lászlónö, 
Glósz Miksa dr., Ungvári Alajos, Sza 
bó Antal, Szőcs Tibor, Forró Géza, 
Kováts István fényképész,  Vetési Ba-
lázs, Felméri József  és Kökösi József. 
Glósz dr. kihirdetve a választás ered 
ményót, szép szavakkal méltatta az új-
ból megválasztott elnök érdemeit, sok 
szerencsét és kitartást kívánva a tár-
saságnak a jövőre is szép kulturális 
czéijai eléréséhez. A közgyűlés ezután 
elhatározta egy uj nagybőgőnek a be 
szerzését, s több fontos  belügyet vi-
tatod meg. Közgyűlés után lelkes han-
guiatu táraasvacsora volt, amelyen 
Nögrufiu  polgármester is részt vett, • 
amelyen számos lelkes és humoros po 
hárkősaöutó hangzott el. A karmestert, 
titkárt éB szertárosodat a legközelebbi 
vál&sztmáayí ü.és fogja  megtartani. 

Neamţu volt vármegyei pre-
fektus  ügyvédi irodát nyitott Cer-
fiauţibau  btr. Maraş.şti 36 b. szám 
alatt. 

A vén diákok bálja, melyeta 
református  kollégium egy&ori diákjai 
juníus hó 7-én rendeznek a Bukaresfi-
fczálló  szinbázteriaébaa, nagy lépések 
kel közeledik a megvalósulás felé.  A 
volt tanítványok délelőtt hái&adó is-
tentiszteleten vesznek részt, melyet bv 
rátságos megbeszélés és társast ebéd 
fog  követni a kollégium konviktusában. 
Déíutáa a ref.  kollégium és róm. kath. 
főgimnázium  együttes toraavizBgája 
lesz a kollégiumkertben, este pedig 
magas nivóju előadás és azt követően 
reggelig tartó tánc a Bukarest szálló 
színháztermében. Az esti előadásnak ki 
magasió pontjai lesznek Benedek Elek é« 
Sebesi Samu íróknak &z előadásai, Mátis 
falvi  Palló Imra operaénekes ének-
száma és Szabó Gizella hegedüjátéka. Az 
esti előadásra vonatkozólag névre szó 
ló meghívókat bocsát ki a rendező 
ség, melyeket már a jö?ő hét elején 
«pediálni fog.  A kik meghívót nem 
kapnának, de arra igényt tartanak, 
jelentsék ebbeli óhajukat Szőts Tibor, 
vagy ifj.  Kor.cz Ármin titkáraknái. Az 
egész ünnepség részletes program mját 
lapuak pünkösdi szamában fogjuk  kö 
zölni. 

Köszönetnyilvánítás. Mind 
azoknak, kik felejthetetlen  fiam,  Fá-
bián Ferenc elhunyta alkalmával a te 
metésen megjelenni szíveskedtek és 
mély fájdalmunkat  részvétükkel eny 
hiteni igyekeztek, ezúton mondok há 
lás köszönetet. Fábián József. 

„A mezőgazdasági kamarák 
létesítéséről szóló törvény" cim 
alatt a hivatalos lapban nemrég egy 
nagy szociális jelentőséggel bíró tör 
vény jelent meg, amely óriási kőz- és 
magángazdasági érdekeket érint, de 
amiről a magyar gazdaközöaségnek 
alig lehet fogalma.  Pedig e törvény 
szerint folyó  év junius haváig a köz 
ségek a kamarai tagokat választók 
névjegyzékét az illetékes járásbírósá-
gokhoz be kell, hogy terjesszék és juni-
us 14 ig a névjegyzékeket végleg meg 
kell állapítani. A választási eljárásban 
minden gazdának nagy szerepe van s 
mindenkinek, de a községeknek, társu-
latoknak és egyleteknek nagy érdeke 
füzfidik  ahoz, hogy a Mezőgazdasági 
Kamarákba az arra érdemes tagok 
jussanak b®. A törvény és az annak 
alkalmazásáról szóló szabályzat (Ba 
gulament) a gazdákat, birtokosokat, 
állattenyésztőket, a kertészettel s mé 
hészettel foglalkozókat,  haszonbérlő-
ket, erdőbirtokosokat, legeltetési tár 
sulatokat, mezőgazdasági társulatokat, 
világi és egyházi egyleteket különös fi-
gyelmet érdemlő jogokkal ruházza fel, 
de egyúttal reájuk különböző kötele 
zettségeket is ró, a termelés, szállítás 
és értékesítés fokozása,  mezőgazgasági 
raktárak, faiskolák  létesítése, vetőmag 
vak beszerzése, az állattenyésztés s 
állategészségi ügy, az élet, kár és mun-
kásbiztositás, vizlevezetés, csatornázás, 
vízmosások megakadályozása, erdő-ki 
termelés, beerdősités, véderdők létesí-
tése, kertészet, gyümölcstermelés, 
szőlőmivelés, méhészet, selyemtenyész-
tés stb. tekintetében. Ezért e törvényt 
és az azt kiegészítő szabályzatot rövid 
idő alatt megismerni mindenkinek, 

akinek bár csak 2—3 holdnyi földje 
van Î8, elmulaszthataslan kötelessége, 
annál is inkább, mert a törvény nem 
tudása kiszámíthatatlan anyagi káro-
sodást éa a mulasztó birtokosokra bün-
tetéseket is von maga után. Avégett, 
hogy az állam ayelvét még nem 'is-
merő gazdaközőnség e nagyfontosságú 
törvényt és szabályzatot megismerhesse 
és alaposan áttanulmányozhassa: Sza-
bó Alajos dr. vezető járásbiró és Cár-
pinişan dr. vezető ügyész ugy magát 
a törvényt, mint a saabályzatot világos 
stílusban, könnyen érthatően, magyar 
nyelvre lefordították.  A könyv ára, 
portóval együtt, csak 42 leu 8 az elő-
fizetésüket  kérik Dr. Cornel  Gărpini-
şan primprocuror  (sezetóügyész) címé-
re Oiorneiu legkésőbb 10—15 nap 
alatt beküldeni. A gyűjtők a befolyt 
öaszsg 15% át vonhatják le fáradsá-
guk jutalmaus. 

Értesítés. A helybeli áll. líceum 
ezu oa értesíti a szülőket ós az érdek-
lődőket, hogy a f.  hó 24 re (vasárnap 
d. e. 11 órára) hirdetett isKol&széki 
gyűlés közbejött akadályok miatt nem 
lesz megtartva. Az áll. liceu;» igaz-
gatósága 

Ssobatüz ütött ki szerdán vá-
rosunkban Ŝ isbó András ref.  kollégi-
umi igazgatónak a Bul. Rag. Ferdi-
nánd (v. Kossuth-utcáu) levő lakásán, 
melyet azonban a szomszédság és más 
odasieíök, még a távolievő háziak 
haz»érkezése előtt,, hamarosan eloltot-
tak. A kár így is n»gyon jelentékeny, 
mert a családnak mosdhatni: összes 
Hibái odaógtek. A tűz ugyanis ugy kelet-
kezhetett, hogy a szomsaéd szobábaa levő 
befűtött  kályhának átvezetett kályha-
cső véből szikra pattant ki s éppen 
azekra a ruhákra szökött, melyt>& a 
cső közelébea ailó iuhí fogasra  voltak 
— a szobában folyt  festés,  takarítás 
miatt — öSHzehalmi'Zva. 

Egy bőrös "kabát, vadmacska 
bőrről, veszett el kedden Bikafalvától-
Udvarheiyig. A helybeli rendőrség 
kozkse szeriut, a bscsüietes megtaláló 
Rátz Zoltán isörorvostól 500 leu jutal-
mat kap. 

A Kük üllőbe faladt  Biró B iza 
2 és fái  éves kisieány^a, kit auyja: 
Biró Sáüdorné küküllőkaraényfalvi  la-
kes, napszámba menvén Györgypái La-
joshoz, oda magával vitt. A leányka 
közben észrevétlenül kimyní, a György-
páiék közelében folyó  Küküilöhöz, a 
melybo beleesatt, a a vixba fuiadt.  A 
biröság vizsgálatot folytat,  annak ki-
derítésére, nem vádoiüato-e az auya 
gondatlansággal ? 

Közgyűlés. A helybeli állami 
líceum iskolaszéke (comitetul şcolar) 
f.  hó 24 én, vasárnap d. e 11 orakor 
a líceum tornacsarnokában közgyűlést 
tart a következő tárgysorozattal: 1. 
Jelentés az elmúlt évről. 2. A szám-
vizsgálók jelentése az 1924 évi pénz-
kezelésről. 3. Az 1925-1926 évi is-
kolai illetékek. 4. Az 1925 évi költ-
ségvetés. 5. Előterjesztések, indítvá-
nyok. A közgyűlésre meghívják azokat, 
akik adakoztak az intézet céljaira, nem 
különben az érdeklődőket és a szülő-
ket is. 

Bigámia: kétnejüség miatt 
került összeücsözétbe a törvénnyel Lá-
zár János 1884 évbeli, lövétei szüle-
tésű, volt udvarhelyi lakos, ki itt Simó 
Rozáliával élt évekig házasságban. Az 
1916 évi első megszállás idején, ifiint 
katonaköteles ember ő is elment, b a 
zavaros időket felhasználva,  itt ma-
radt feleségéről  és gyermekéről teljesen 
megfeledkezett.  Szegedem szerelt le, s 
ott 1919 évi julius 2 ikáu ismét meg 
is házasodott, nőül vévén Kiss Anna 
ottani hajadont. Időközben: 1923 ja-
nuár havában ugyan itt maradt fele-
sége, hosszas betegeskedés után, meg 
halt, kétnejüsége azonban — valószí-
nűleg : feljelentés  folytán  — a szegedi 
bíróságnak tudomására jutott, s ez nyo-
mozás végett, diplomáciai közvetítéssel, 
megkereste a helybeli rendőrséget. 
Crăciun prefectus  a nyomozást le is 
folytatta  és pedig eredménnyel, a 
mennyiben a fentebbi  adatokat, va-
gyis a kettős házasság elkövetését 
megállapította. Érdekes és ugyan-
csak a Lázár János élelmessegére 
vall az is, hogy Szegeden itt maradt 
saját gyermeke és mostoha leánya után is 
magának háborús családi segélyt utal-
tatott ki s azt huzamosan fel  is vette. 

x Egy jó karban levő két ló-
erős benzinmotor eladó. — Bul. Reg. 
Ferdinánd, 45 szám alatt. 



x Egy jó karban levő gyapjn-
fósfiiő-gdp  olcsón eladó. — Értekeani : 
Str. Axaate Sever (Rózsa-u.) 10. sz. a. 

x Tavaséi  nyári újdonságok  érkez-
tek,  nöi és férfi  divatcikkekben 
Szenkovits  utóda:  Degró Béla 
divatüzletébe,  mélyeket  jó valuta-fedezet 
mellett  szereztem bt s igy a napi árnál 
jóval olcsóbban hozom forgalomba. 

KÖZGAZDASAG* 
Isten a gazda. Adott május elején 

bőséges esűt s aztán sütött égatőn a 
nap, hogy legyen reménye a reményét 
vesztett népnek s legyen az irdatlan 
keayérinség utáu bő IsíenáidáB. Majd 
jöttek a szomorú napok, ma itt, holaap 
ott hullott- az ég átka: a jégverés, 
kelet felől  megindulva hideg metsző 
szél szárította, ki a földöt,  a két napi 
dér rengeteg kárt okozott az alantabb 
fekvő  helyeken a gyengébb növényzet-
ben. Ha most kellene a folyó  gazda-
sági évnek mérlegét megkészítenünk, 
nagyon szomorú lenna aa eredmény. 
A lehető leggyengébb tákarinányter-
mésre van ez ideig kilátás, a tavasziak 
sósat szeavedtek a kedvezőtlen időjárás 
miatt, a mi el ceas fagyott,  azt. felverte 
a gyom s aztán a koriiu uiegkazdődő 
jégverések is örökös aggodalommal töl-
tik el ííz aiaberek lelkét. Da mindezen 
aggodalom dacára miiyea'kevés goíidol 
arra, hogy torméüyét, jég e!lea bizto-
sítsa, milyen kevesen látják be. hogy 
saját érdekükbe,» áldozatot kell hoz 
niok, s aa a meguyugvás, a aii a ter-
mény biztosítása után a gazdi Isikét 
eltölti, még akkor ia fölér  azzal az 
áldozattal, a melyet a biztosítás rövén 
hozott, ha (a mitől Istaa mentsen is) 
a jég megkímélné a határt. E sorok 
írója aziveaen rendelkezésére áil az 
érdeklődők ceii tájékoztatással, hogy 
miképp biztosíthatják jég elian termé-
nyeiket. 

Mi minden talpalatnyi föld  meg-
munkálandó, hiszen az áüaadó niu 
csenség ijesz'ó képe folyton  szemünk 
előít "lebeg. Éppaa ezért, mikor .látom, 

I hogy a kormftay  jófoltábói  házhelyek-
nek kiszakított parcellák egyoéueelyike 
megasuDkálatlftiiul  ott éltteaenkedik a 
megmunkált parcellák között, 0 mulasz-
tást különösen bűnnek tartom ma, de 
bün az minden időben. Hány szegény 
ember örömesei munkálná treg ezeket 
& fölhagyott  földrészleteket,  a melyek 
ma bolt tőkék 1 

Piaci árak : buza 240—255, rozs 
180—190, árpa 150—155, zab 65-72, 
tengeri 90—92, burgonya 24-v32 leu 
vékáokint V—ó. 

JSyflttér* 
E rovat közleményeiért a szerkesztő nem váll&l 

felelösBéget. 

Válasz K. F. ujabb 
merényletére. 

Végre kipukkadt, tisztelt proto-
plazma s kiadta lelkének minden szeny-
nyes mérgét. Alaposan megrajzolta az 
éa sötét alakomat. Zavaros és a szín-
igazsággal homlokegyenest ellenkező 
írásának minden részletére nem feleő 
lek. 

T. kancsalszemü hős 1 Szememre 
lobbantja, hogy kimentem Magyaror 
szagra s onnan visszasompolyogtam, 
mert féltem  a munkától és megélhe-
téstől. E a azt tettem, ami nekem tet-
szett. Öuuek semmi köze hozzál Tap 
lólelkü ur! hiába is magyaráznám meg 
önnek, mert úgysem értené meg. Azon-
ban eljárásom nem volt alattomos, 
mint az öné. Már 1923 szeptemberben 
kész volt tervével s mégis nálunk ma-
radt egy évig. Igaz, ugy volt, mint a 
nyéjtól elvadult bika. Da azért minden 
szavunkra és lépésünkre leselkedett. 
Mikor pedig éppen elhagyni készült a 
zászlót, kérést nyújtott be a főhatósá 
gunkboz egy évi szabadságért, azon 
indokolássá1, hogy csak egy évre akar 
átmensú az állami iskolához a nyelv 
elsajátítása végett. Kis furfangos  ! Igy 
akarta magát biztosítani minden es 
hetőségre I Persze, ott fenn  nem kor-
látolt emberek vaunak és kérését vá-
lasz nélkül hagyták. 

Kedves potyahős! mit bántja önt, 

ha éa tisztes baráti körben, tisztes-
séges módon, nem másnak a koutojára 
vagy a kötelesség rovására, néha el-
töltők l-l órát, isedélyesea vagy ko 
moly dolgokról beszélgetve. Hiszen a 
a tartas érintkezés teszi az embert 
sok tekintetben igazán emberé. Szíves 
engedelmével nem akarok olyan lenni, 
mint a félrevont  szájú gorilla. 

Szigorú cenzor ur! Frappáns szó-
noki figurákban  a szatartásrá is oktat, 
öa egykor ígéretet tett valakinek és 
megszegte adott szavát. Majdnem el 
est pás lett férfiatlan  szószegésének a 
vége. 

Sxent'aitttok fölkent,bajaoka  ! Hogy 
adja a vallásost, csak azért, hogy fari-
zeusi módra megbotránkozhassék. öu 
régebben is ilyen volt. Egyszer nagyoa 
elfogta  volt a buzgóság. Ajánlattal ál 
lott volt- elő bizonyos heiyen, hogy 
mindennapi áldozó lesz . . . ha min-
den reggel früstököt  admak érte. Ha 
jól emlékszem, valami „darabont" titu 
iával elszidták n abban a Bzeut hely-
ben megszűnt a nagy buzgóság. 

Draga áreyékszékeiy 1 Hâri János 
módjara boldog önteltséggel eldicsek-
szik, hogy a harcaiezőa székely vé-
reinkkel együtt sok ezer veszélyben 
forgott,  ki mond hatatlan sokat szenve 
dett. Tisztelt Hári ur I Vajjoa nem 
csalja-e meg az emlékező tehetsége? 
Mi ugy tudjuk, hogy két hónap g volt — 
a trénnél. A többi időt a hinterland-
bass töltötte : Síent Mirtonois egy sza-
tócsboltbitn, Erzsébetvároson a as.ov.i-
gép mellett s autóturákou. Meg is 
kedvelte mindkét sportot s ugy elké 
nyesedeít, hogy hazajöttesíor uaalmas-
nak találta szeréöy városunkban ' as 
életet, hol még egy autóturát sem le-
het rendezni. Ha «utót nem in, da 
mozigápst szerzett is önazórakoztatá 
sára Később azonban sportszenvedélye 
kihöitévei kezdett beletörődni az egy-
hangú. veszéiytelen éia ba s takarékos-
sági vágyból 40 000 leuért árulja bocsá 
totta. Élvezze boldogan „froutszolgáía-
tának" babérait. Éa nem irigylem. 

De minden hadi érdeme dacára 
sem bizok öare két dolgot: a leikiía-
meretemet és Eorsomuak intézését. Ne 
a mások sorsán tűnődjék, hanem me-
rüljön el még egyszer vallásos és ha-
zafias  írásaiba. Ugy látom, a saját Írá-
sát sem érti. Hatba ismételt átolvasás 
után rájöu, hogy miért is akadiuuk 
össze b talán eszébe jut a becsületen 
tűnődni. Egyébiráct, ha megfér  a bő-
rében, én többet sem háborgatom. Él-
jen zavartalan boldogságban nagyte-
hetségű prókátorának védő szárnyai 
alatt. Azt sem bánom, hogyha követi 
példáját elvhü és jeliemszüárd mento-
rának, ki már bét istent cserben ha 
gyott s Jánusarca most a harmadik 
felé  tekintget. F.  G. 

Kiadó: a Könyvnyomda RéwvénytimtSg 
Odorhsiu (Szókelyudvarhely) 

Ruhákat elismert szépen 
FEST ós TISZTIT 

Ü c h m i t z M i k l ó s 
Odorheiu— Székelyudvarhely. 

Gyüjtőtelepek: 
Barcsay és Esztegár, Főtér 
és özv. Rátz Istvánné Székely-

keresztúr, Főtér. 

Postai szétküldés naponta. 

E 'adó egy ház, mely aM 2 «zoba, 1 
konyha, pince, istá lr> caiir és 

egyéb melléképületekből. É tekezni: 
Tóti Ferecc S'-r. General Moşoiu 
(Kükülló utca) 27. sz. A ház azonnal 
átvehető. 

E 'adó Odorheiua a Str. Principesa 
Ileana (Eötvö3 utca) 10. szám 

aiatti telken levő 3 és 4 szobás lakó-
ház kedvező fizetési  fellételek  mellett. 
Egyik lakás az ő«z folyamán  beköltöz-
hető lenne. Dr. Gönczy Gábor ügyvéd, 
Odorheiu—Székelyudvarhely. 

Eladó Odorheiua a Str. Princ. Mária 
(Széftt  Imra u.) 48. szám alatti 5 

szobás lakóház nagy kerttel, kedvező 
fizetési  feltételek  mellet. Vótal esetén 
rövid idő alatt beköltözhető lesz. Dr. 
Gönczy Gábor ügyvéd. 
Tölgyfa,  juharfa,  politúros hálószoba 
berendezés és egy ebédlő ELADÓ. 
S i m Ó P É I asztalos, Str. Aurel 
Vlaicu (volt Temető-utca) 1. szám. 

Bateşti — Batfalván 
(Udvarhelyaaegyo) ass.állami ut, mellett 
eladó Báadi Fereocz és ps-je Pitó Ju 
liánná tulajdonát képsző 560 négyzet 
iíi területű két beépitdtt belsőség, akár 
együttesen, akár külön külön. 

Az érdeklődőknek felvilágosítást 
ad : dr. Fodor Boldizsár eristur—-
szói elykeresztúri ügyved. 

Kozmetikai intézet, 
Bul. Reg. Ferdinánd No. 78. 

Nagyvárosi gyakorlat. Villanyvibrációs 
arcmassage Szeplő, májfoit,  vörös orr 
kezelés. Szépségápolás, ránckisimitás, 
mittesser-,arcbörhámlasztás. Hajszálak 

végleges kiirtása. Hajfestési  stb. 

Eladó négy holdas, 
szántónak, bolgár kertészetnek, felpar-
C3llázásra, gyári, vagy ipari telednek 
egyaránt alkalmas, prima birtok Odor-
heiu— S?ékelyudvarhely város belterü-
letén a Nagyküküllő partján két utcára 
fronttal,  öt s~obás lakóházzal, egészbea 
vagy parcellánként. Azonnal birtokba 
vehető. Eredményes közvetítés dijaz-

tatik. Értekezni lehet: 

tínkovits Géza vendéglősnél. 

Antífnfacözái! 
Van szerencsém a t. közönség 

tudomására hozni, hogy nj és gyors, 
kényelmes személy-szállitásra is be-
rendezett autómmal az idén is a tár-
sas kirándnlók szállítását, az összes 
fürdőkre  és faármely  más megrendelt 
helyekre vállalom. 

A tisztelt közönség támogatását 
az idénre is kérve, maradok 

teljes tisztelettel: 

Bató Ferencz, 
autó-tulajdonos. 8tr. Prinţul Nicolae 29. 

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

h á l ó - é s ebédlő» 
s g a r n i t ú r á k s 

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

Megrendeléseket bármily kivitelben 
elvállalok: 

Balázs Károly utóda 
kész tjutorraktara 

Odorheiu, Bul. Reg, Ferdinánd 27. 

Hirdetmény. 
Ighiu község elöljárósága ezennel 

közbirré teszi, bogy a község tulajdo-
nát képező korcsmajog a házzal egye-
temb ni 1925 junius hó 7-én d. u. 
2 órakor három évi időtartamra ha-
szonbérbe adatik 1925 julius 1-vel 
kezdőddleg. 

Kikiáltási ár 4000 leu. 
Részletesebb foltételek  a Daia— 

secuiaacá i körjegyzői irodában bármi-
kor megtekinthetők. 

Elől iáréság. 
Str. Horia (Kornis-utca) 4. sz. 
alatti épületes belsőség eladó. 
Értekezni lehet: dr. Szabó 
Gábor és dr. Nagy Lajos ögy-
= védek irodrij&ban. = 

Hirdetmény. 
A zetelaki népház építési munkái-

nak végrehajtása tárgyában 1925. évi 
junius hó 1-én d. u. 2 órakor 
Zetea-Zatel&ka községében a takarék-
pénztár helyiségében zárt ajánlati ver-
senytárgyalás tartatik. Versenyezni 
éh&jtók felhívatnak,  hogy a fentebbi 
muokálat végrehajtásánaK elvállalására 
vonatkozó zárt írásbeli ajánlataikat 
ajánlati költségvetéssel együtt 1925 
május 31 lg bezárólag dr. Szabó Gá-
bor és dr. Nagy L»jos odorheiui ügy-
védek irodájába adják be, a verseny-
tárgyalás napján esetleg érkező aján-
latok a bizottság elnökének a helyszí-
nén adandók át. 

Az ajánlathoz a költségvetési vég-
összeg 4°/0-ának megfelelő  bánatpénz, 
vagy azzal egyenértékű értékpapír, 
takarékpénztári betétkönyv csatolandó. 

Az előméreti költségvetésben fel-
tüntetett egyes munkanemekre külön-
külön is tehető ajánlat. A szóban forgó 
munkálatokra vonatkozó bővebb felvi-
lágosítással Tűrök Arthur vároBi főmér-
nök ur szolgál, az odorheiui városhá-
zán levő hivatalos helyiségében', a 
kinél az ajánlati költségvetés nyom-
tatványa is beszerezhető és részletes 
feltételek  is betekinthetők. A bizottság 
fenntartja  magának a jogot, bogy a 
beérkezett ajánlatok közül szabadon 
válasszon, tekintet nélkül az ajánlati 
végösszegre. 

Zetea—Zetelaka, 1925 május 14. 
Intéző bizot tság. 

E L A D Ö ~ 
egy üzemben levő aragonit CSÍBZOIÓ-
mühely Str. Regina Elisabeta (Báthori-
utcában) háztelkek felől  építménnyel. 
Str. Ragele Carol (Orbán Balázs-utcá-
ban) bárom ház 10., 12. és 14. szám 
alatt. Értekezni lehet: ÖZV dr. Boros-

nyay Pálnénál Főtér 7. sz&m. 
România 

Executor Judecătoresc Odorheiu. 
No. 197—1925. 

Publicaţie de Ifcitaţie. 
Subsemnatul executor a judecă-

toriei de ocol Odorheiu în senzul §-lui 
102 de lege LX. 1881 prin aceasta 
publică că fa  urma dtcisului de sub 
No. 2556—925 al judecătoriei de ocol 
din Odorheiu efepiumdu  se în Odor-
hsiu 27/111/1925 pentru suma de 1608 
L. şi accea execuţiuoea de escontentare 
îa favorul  Hâimlik Izidor reprezentat 
advocatul Dr. V. Sámuel mişcătoarele 
cuprinse cu aceasta ocaziune şi preţuite 
15200 Lei şi auume: Aranjament de 
ptăvăiie, şi mărfuri  de drogerie se 
vor viDde prin licitaţie publică. 

Deci îa urma decisului de sub 
No. G.. 1494—1925 a judtcătoriei de 
ocol Odorheiu pentru îucassarea pres-
curiunei de , 1608 lei capital şi acc. 
stabilite până astăii să decide ter-
micul de licitaţie pe ziua de 25 Mal 
1925 ora 9 a. m. îa Odorheiu Bule-
vardul Reg. Ftrdmand Nó 1 la faţa  lo-
cului şiia aceea cumpăt ători, se înainte 
cu aceea observare, că mişcătoarele din 
sus în 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 6/V. 1925. 
Ludovic Hagy 

txscutor. 

ftz  ország bármely rfofte  Vállalót; személyszállítást antíVal: ifj.  Barţiczy Albert. 

Az autó megy a csiksomlyói bú-
csúra, menni akarók jelentkez-
hetnek. lövet-menet 16© leu. 



V i í T v á 7 7 n n f  M á í i i c 9 Q i b o a kolozsvári Tordai-uti villa k i sorso lá-
V l g y d Z Z O n i " ínajus zy-me Sának napja. Elkérik a sorsjegy-vásárlással. A 200 leus 
sorsjegyek kaphatók:, Cristur-Széhelykeresztáron a Szekelykereszturi Takarékpénztárnál, Szemerjai Károly 
könyvkereskedésében és az Udvarhely megyei Takarékpénztár keresztúri flókintézeténél.  — Odorheiu-Székely-
ndvarhelyen: az Udvarhelymegyei Takarékpénztárnál és a Könyvnyomda Részvénytársaság üzletében, valamint 

203 Jeu e ' < , z e í e s ^ekül- S^OCCOÉÍ-Ír0<lftban
 < í l J [ ' S t r a d a Maria 14 szám. 

Naponta friss  tea-vaj, 
emeatbaii sajt, olasz permezán, tra-
pista, eidami sajt, szárdinia, zöldborsó, 
bab, tölteni való paprika, szalámi, 
tortalap, csokoládékülönlegességek. Min-

denféle  fűszeráruk  kaphatók: 

Hirsch Ignácz, 
cxemag"! kereskedésében 

Uzlet-áf  helyezés. 
Igea tisztelt vevőimnek szives tu-

domására hozom, hogy mig a voít 
helyiségem felépül,  addig Bacsics Jó-
zsef  üzlete mellett ujonnaa épült ba-
rakban árulok. Kérem további támo-
gatásukat, vagyok teljes tisztelettel: 

K o v á c s Adolf  rőfös  kereskedő. 

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 ia oda irányul, hogy 38 év 
alatt szerzett bizalmukat, szolid árak 
mellett, jó munkával, továbbra is meg-
nyerjem. Kész szolgálattal: 

Benedek Géza, 
pantofar-cipész. 

Judecătoria de ocol Odorheiu secţia 
cărţi funduare. 

Nr. 482 şi 483—1925. c f. 

Extract din publicaţiune 
de licitaţie. 

In cererea de executare făcu'ă  de 
urmăritoarei soţiei lui Olajos Dezső 
tăsc. Kiss árna şi lui Gáspár Antal 
urmăritului Antal József  judecătoria 
a ordonat licitaţiunea execuţională 
asupra proporţiutiei alui Au tai József 
din imobilul cuprins îa prot. cf.  No. 
60 a oraşului Odorheiu din circum 
scripţia a jud de ocol Odorheiu. sub 
No. de ord. 3 şi No. top. 130.131 
capă de lemn ş< grădină cu preţul 
de strigare de 33333 lei pentru încassa-
rea creanţei de 6000 lei capital 
interese de 5% de 2a 1. Ianuarie 
1924 spese de proces şi de executare 
de 360 lei fixată  până acuma precum 
şi pentru incassarea creacţei de 1060 
lei capital, interese de 5% dela 1 Mai 
1924 şi spese de 490 lei fixate  pâaă 
acum spese de 316 lei fiixate  acum 
pentru cererea de licitaţiuae. 

Licitaţiunea se va ţiae în ziua de 
27 Maia 1925 ora 10 în localul 
oficial  al Cf.  (Str. Princ. Elisabeta Nr. 
2.) uşa 39. 

Imobilul ce va fi  licitat, nu va 
fi  vândut pe un preţ mai mic de cât 
jumătate din preţul de strigare. 

Cei, cari doresc sa liciteze, sunt 
datori să depoziteze la delegatul ju-
decătoresc 10°/9 din preţul de strigare 
drept garanţie, îa numerar sau în 
efecte  de c«uţie socotite după cur-
sul fixat  în §. 42. legea LX.1881, sau 
fă  predea Dcaluiaşi delegat chitanţa 
constatând depunerea, judarătorfş.e 
prealabilă a garanţiei şi fă  semneze 
condiţiunile de licitaţie. 

Dacă nimeni nu oferă  mai mult, 
cel, care a oferit  pantru imobil un prtţ 
mai urcat, decât cel de strigare, este 
dator să întregească imediat garanţia, 
fixată  conform  procentului preţului de 
strigare, la aceiaşi parte procentuală 
a preţului ce a oferit. 

Odorheiu, la 18 Februarie 1925. 
I>r. Szabó, ra. p. şef.  jud. 

Pentrü conformitate: 
Schvarcz m. p. grefier. 

A székelyudvarhelyi kir. törvényszék. 
No. C. 324-925. 

A székelyudvarhelyi kir. törvény-
szék közhírré teszi, hogy Komporály 
Fereecz m. hermácyi lakos kérése foly-
tán Baló Juliánná volt m.'hermáuyi 
lakos ellen, aki született 1841 augusz-
tus 1-én, a holttányiíváaitási eljárás 
a Pc. 733. §. 1. pontja alapján megindit-
tatott. 

Nevezett 16 éves korában eltá-
vozott M.-Hsrmány községből ismeret-
len helyre és azóta eemmi életjelt nem 
adott magáról. Gondnokává a kir. tör-
vényszék dr. Kassay F. István székely-
udvarhelyi ügyvédet nevezte meg. 

A kir. törvényszék ezenael felszó-
lítja Ba!ó Juüáanát és mindazokat, 
akiknek nevezett életbenlétéről tudomá-
Buk van, hogy értesítsék a kir. tör 
vényszéket, vagy a nevezett gondnokot, 
mert ellenkező esetben ennek a hir-
detménynek & kolozsvári „Buletinul 
Justitieiu-ben való megjelenésétől szá-
mított egy év múlva a fent  nevezett 
holttá lesz nyilvánítva. 

Székelyudvarhely, 1925 márc. 14. 
G. Bolcescu s. k. 

törv. elnök. 
A kiadmány hiteléül: 

Vozáry, kiadó. 

A jogkereső közönséggel tisztelet-
tel tudatom, hogy mint bejegyzett 
ügyvéd, ügyvédi irodámat Sft.  Gheorg-
heban (Sepsiszentgyörgy) Piaţa Geue-
ral Avarescu 4. ez. alatt (a Három-
széki takarékpénztár épületében) László 
Endre dr. ügyvéd úrral társulván, meg-
nyitottam. Tisztelettel: 

P a p J á n o s , ügyvéd. 
r t i r y t f f t y y t f f ' f w v 

L Értesítés. 1 
E Igen tisztelt vev5im és az érdeklődő i 
£ közönség szívás figyelmét  van szeren- J 
d csém ismételten felhívni  a mai legké-
C nyesebb igényeket is kielégíti j 

e molykár elleni l 
I megóvó intézetemre l 
ţ ahol tQz és betörés elleni biz- 3 
E tomitás mellett, csekély dijössze- 2 
E gért elvállalok nyárára szőrméket, kü- | 
C lönböző téli rutákat, perzsa és másfajta  Jj 
£ szőnyegeket molykér ellen. 
| Kérem tehát saját jól felfogott  érde- ~ 
£ kükben Bzives pártfogásukat.  Ă 
gj Ne mulassza el senki szőrme és téli- J 
g ruha darabjait hozzám megóvásba adni. J 
gj Bzives támogatást kér, • 
B teljes tisztelettel: | 

r Kassay F.Domokos \ 
k szűcs. 2 
| Bul. Beg. Ferdinánd (Kossuth- u ) 20. 

A â l ék  Oi O A 

— No gyerekek, ti ugyan felülte-
tek a lóra! 

— Fel ám, dc van is rá okunk, 
lovacskánk pompás tüzes vér, s szép 
uj cipőnk is van, fényes,  mint pari-
pánk szőre . . . 

— S honnan kaptátok gyönyörű 
cipőiteket ? 

— Anyukánk vette O r b á n , Nagy 
é s T a m á s bácsiéktól. Mi már 
cipővásárláskor csak az ő zászlójukra 
esküszünk! 

E védszerek Udvarhelyt kaphatók Láday és Szabó cégnél 

Homoród gyógyfürdő 
" junius hó 1-től megnyílik. 

Szobák teljesen bebuto- mélyebre, 
rozva, ágynemű nélkül napi . . . . 10 leu, 
napi . . 50-60 len. Orvosi dij egész Idényre 

Melegflirdő  . . 25 leu. 50 leu. 
Hidegfürdő  . . 5 leu. Napi ellátás személyen-
Zene - ölj családonként ként avendéglőben 

tekintet nélkül a sze- napi . . 80—100 leu. 
1 Felvilágosításokat nyújt: 
P l ü f l i »  G Á B O R , 

fürdő  igazgató. ' 

élő uhut, farkast,  med-
vét, hollót, pelikánt, sast, 

keselyűt. 

Cluj, Str. Pentru Maior 4. 
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Beton kútgyürük 
és esőviztartók: 

HINLÉDER - Bethlenfalva. 

TIT  égy  középosztályi  végzett 
V  fiu  tanulónak  felvétetik 

a Könyvnyomda  R.-T.-nál. 

Veszek 


