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JEGYZET. 
El.' re-halálra megy immár a here 

a Bratíanu féle,  u. n. „liberális-párti" 
kormány és a parlamenti román ellen-
zék közt, melynek tagjai sorában olyan 
férfiak  is vannak, a kiknek jelenté-
kenj szerepük volt a mai Románia 
megteremtésében, • a kik nemzetüknek 
a külföld  által is elismert kiválóságai. 
Idáig fajultatia  a közállapotokat a 
mai kormányzati rendszer végtelen 
önzése éa féktelen  hatalmi önkénye. 
A mindennap egy két, sót bárom-négy 
törvényjavaslatot is letárgyaltaié Bra-
tíanu kormány ngyanis, ngy látszik, 
nincs megelégedve az e téren elért 
rekord-sikereivel, folyton  ujabb meg 
ujabb gyors-törvényjavaslatok letárgyal-
tatásával akarja az ország népeit bol-
dogítani, a mit azonban ma már a 
parlament nem-liberálispárti, komo-
lyabb elemei végképpen megelégeltek. 
Ezért az ellenzék az ujabb javaslato-
kat éles és aWpoS kritikáiban része-
sítve, azok igazi vita nélküli, megfon-
tolatlan keresztülhajszolását megaka-
dályozni törekszik; — a mit viszoot 
a kormány törhetetlennek, „obstrnk-
ei6°-nak minősít, a melyet — szerinte 
— klotürrel szigorított házszabályok 
alkalmazásával kell lehetetlenné tenni. 
Meg is próbálta ezt, s e próbálkozása 
folyamán  történt aztán a legutóbbi 
parlamenti zenebona, dulakodás, kéz-
intésre való szavazás, az ülésteremnek 
karhatalommal való megszállása, ellen-
zéki képviselők erőszakos eltávolítása, 
stb., stb. 

Mintha valamikor a múltban ér-
tünk volna meg hasonló izgalmas 
politikai eseményeket. A kormányoknak 
hasonló erőszakos fellépései  akkor sem 
végződtek a kívánt eredménnyel. Azon-
ban, ugy látszik, az már történelmi 
végzetszerüség, hogy a politika irá-
nyitói nem látnak tisztán, s mások 
kárán nem oknlnak eleget. Mindenik 
azt hiBzi, hogy a következmények őt 
fogják  igazolni, s akkor az erőszakot 
nemzetmentő cselekedetül fogják  tekin-
teni. Majd megválik, fogják-e  az ese-
mények Bratiaunékat igazolni ? Eddig 
azonban a történelem eseményei utó-
lag még soha sem hagyták jóvá a 
népek lelke, az igazi demokrácia ellen 
elkövetett erőszakos cselekedeteket. 

A közigazgatási uj törvény 
előterjesztésének folyamatán  megyénk-
ben, állítólag, a községi és körjegyző-
ségeknek tízzel való szaporítását ter-
vezik ; a preturak szőma pedig 4-ről 
8- ra emelkednék. A vármegye szegény 
lakossága most is a kelleténél több 
tisztviselőt tart el; azok fölösleges 
szaporítása njabb lakásépítési és más 
költségeket zúdít a községek nyakába, 
melyek amúgy is tul vannak terhelve. 
A községekben a gyűléseket megleps-
téeszerüea azonnali megjelenésre hív-
ják össze, hogy az a látszata legyen 
felfelé,  mintha a nép akareá az állások 
szaporítását és néhol nem is mernek 
a megjelent hivatali apsráíusnak ellent 
mondani, pedig az'állások szaporítása 
ellen mindenütt tiltakozni kellene. Ha 
niccs autonómia, minden tökéletlenül 
megy. 

Foldmivelésnnk jövője. 
Irta:  UGRÓN  ZOLTÁN. 

Részletekbe ezúttal nem hatolek 
mélyen, annak bizonyítására, hogy az 
állattartás a jelen áldatlan viszonyok 
között nem fizeti  ki magát. 

Mindenesetre tény az, hogy akár ne-
velek, akir hizlalok állatot, egy állat 
utáa egy esztendőben kb. 20 szekér 
(4—5 q) érett tárgyát remélhetek, a 
mi a mai gabonaárak mellett legfel-
jebb 1200 leu áru gabonatöbbletet biz-
tosit holdanként a trágyázást követő 
két évben. Számításomat nem a gaz-
dasági kalendáriumokra alapitom, ha-
nem a paraszti gazdálkodásból lestem 
el, ahol a jó munkát, mint szorgalmi 
többletet nem is értékelem. Az, aki 
ezt a munkát cseléd vagy napszámos 
hanyag, lelkiismeretlen munkájával vé-
gezteti, adja maga hozzá többletül költ-
ségekben. Épp ugy számításba veheti 
azt is, ha körülményei folytán  a ta-
karmány osás arányosabban, vagy oi 
esóbban alakul. 

Legegyszerűbbnek gondolom, ha 
egy pár, két évet töltött közép-nehéz 
ökörborjut veszek a számi tás alapjául,, 
felteszem,  hogy 9000 lenért vanaak 
véve és tndom, hogy felnevelésüknél 
busásan vesztett rajtuk volt gazdájuk. 

A két állat tartása álljon: 4 sze-
kereeske széna : 4000 len, 4 szekerecske 
tavaszi szalma: 2000 len, 2 szekerecske 
őszi Bzalma: 600 leu, 200 kéve kóré: 
200 leu, nyári legelő pásztorlással, 
taxák, orvoslás, sózás: 1200 leu, ösz-
szesen: 8000 len. Ez bárom év alatt 
24.000 len. Az utolsó évben a fáradt 
8ág08 betanítást, általában jobb tartást 
csekély munkájával vélem megfizetett-
nek. A mérleg tehát igy alakul: bor-
juk vétéle 9000 leu, 3 évi tartás 
24.000 lett, vásárköltségek, cédulák, 
adók 500 leu. összesen: 33 500 len. 
Átlag nem lehet számítani eladási ár-
nak többet 22.000 leunál, igy a vesz-
teség 11.500 leu és még az átfutó  ka-
mat, rizikó éB gondozás, amely a vesz-
teséget, aszerint, hogy milyen kamatú 
pénzzel dolgozom, az égig felnevelheti 
(kamatos kamattal több 20 ezer leu-
nál is.) 

De csak maradjunk a 11.500 leu-
*sál. Megengedem, hogy 60 olyan sze 
kér trágyát produkálnak, melyből 3 k. 
hold tisztességesen megtrágyázható, 
azaz esik 100 q. egy holdra. Ezek sze-
rint egy kat. hold megtrágyázása, a 
kihordást nem számítva is, 38301euba 
kerül. Két évi teljes tartást, per egy 
métermázsa, mint fentebb  irtam, 1200 
leuval értékelve, ezen trágyaterme-
lésért veszteséggel nevelt pár marhá-
nál még mindig fedezetlenül  hagy min-
den trágyázott holdnál 2638 lent. 
Mondhatom igy is: egy mázsa kihor-
datlan trágya 18 leuba, egy 5 mázsás 
szekér 90 leu, vagy egy nagy szekér 
170 leuban áll. Ki-ki adja hozzá még, 
költségeit, aszerint, hogy milyen ne-
hezen hozzáférhető  a táblája, kihor-
dása 8 igy tisztába jön a trágyázás 
kárával. 

Azt hiszem, sz eddigiekben nap-
nál világosabban kimutattam, hogy a 
jelen állatárak mellett rég fuj  vagyunk 
azon, hogy a marhatartásból pénzel-
jünk. De az is világos, hogy a trágya-
termelés árát. a trágyázott föld 
termése, még, ha jó év van is és ha 
a gabonaárak a szomszéd államok ma-
gasságát elérnék is, az ilyen drága ter-
melést nem bírná ki. Külöaben is, — 
mikor fizetett  Erdélyben átlagában a 
gabonatermelés ? I 

Azt garantirozom, hogy a fent  le 
irt ttágya előállítási méd a legolcsóbb, 
mert ha a különleges helyektől, mint 

pl. város, gyártelepek vagy vasúti góc 
pontok, melyek könnyen megközelíthe-
tők, eltekintek, még rosszabbul jövök 
ki, ha tejelő tehenet tartok éB a bor-
ját felnevelem.  A fölösleges  tejet csak 
3 leuba értékelhetem literenként, ho-
lott annak előállítása többa kerül 
hétnél. 

Lenne még más mód is, pld., vi-
dékem felkapta  a hizlalást, még pedig 
prima marhával, melyből sok és jó 
trágyát kap. Ám ennek oly sok és ér-
tékes takarmány kell és oly nagy tőke 
fekszik  benne 4— 6 hónapig, hogy ok-
vetlenül előtérbe kerül a befektetett 
töke kamatja és bizony már két év 
óta nemhogy a kamat, de a tőke és 
a takarmány árának a fele  sem térül 
meg. Ezenkívül az időszaki hizlalás 
nál nehézséget okoz az is, hogy mikor 
az állat készen van, okvetlen el kell 
adni, ha veszteséggel is. Ha ezt nem 
teszi, könnyen ugy járhat, mint az én 
falum,  t. i. elkésik |a tavaszi és őszi 
szántási munkákkal. Még pedig a kö 
vetkező módon: Az idéni tavaszi vá-
sárok rosszak voltak, — nem lehetett 
•laini, könnyebb ökröt ennek folytán 
nem lehetett venni, mert erre se pénze, 
se takarmánya nem volt s igy szántani 
járt 15—18 mázsás ökrökkel. Szánt-
vet egy nap egy darab 3 vékás földet, 
olyan pár ökörrel, mely 12 kilé dara 
trágyáját hullatja az uton és 10 kgr. 
hust veszít a barázdában. Ez márná-
itok a Il-ik év tavaszán ismétlődik, 
hogy aztán nyáron, ha drágább áron 
ia, de még több veszteséggel eladják, 
mert a kamatot nem számítva, 120 
leuba kerül naponként és páronként 
a tartás. 

Megjegyzem, hogy már nem a volt 
nagy és közép birtokosokról beszélek, 
ezekről már csak a találó régi nóta 
szól: „Szegény ember dolgát boldog 
Isten bírja 1" Nem beszélek az ugy 
nevezett „szegénységről", törpe birto-
kos, cseléd, napszámos stb.-ről, mert 
ez a maga igénytelenségéban még bol-
dog. Munkabíró családtagjait szétszórja 
cselédnek, bányákba, erdei munkára 
Btb. Némelyik sürgős mezei munkára 
nyáron haza jön, ezt jól fizetik  s igy 
ha jó munkás B egészsége jól szolgál, 
ugy térülhet fordulhat,  hogy jó létbe 
jut, szerez 6B még félre  is tesz. Ezek 
irigyei a „nagy gazdákénak, kik 
20-100 kat. holddal bírnak, a falu 
elejei, akik ökörrel gazdálkodnak, ti-
nókat cevelnek, távolabb lakva a vá-
rostól lovat is tartanak, szóval azok-
ról írok, kiket „kisgazdáknak" degra-
dál az inteliektuel. De biztos ismerve, 
bogy maga és munkabíró felnőtt  csa-
ládtagja s?ját gazdaságában mind mun-
kát talál, sőt szolgát is tartanak és a 
betakarításnál s más sürgős munkák-
nál még esetleg idegen munkást is 
használnak. Másik ismerve a földmi-
veíők azon osztályának, melyről be-
szélni skarok, hogy évenként eladó 
gsbonafeleslege  marad, melyet ha pi-
acra nem visz, akkor marhát, disznót 
hizlal a saját ölni valóján felül.  Har-
madik meghatározás, hogy ezek a gaz-
dák már igen tekintélyesen adózuak az 
ájlamnak, községnek, közmunkában, 
egyháznak, iskoláknak. Kulturszükség-
leteik, nép és társadalmi kötelezettsé-
geik vannak. De miből ? 

Már ma sem kell kettős könyvvi-
tel, hogy meghatározza, hogy a ládafia 
üres, állatállománya epedt, gazdagsági 
eszköztára romlott, épületei roskadoz-
nak. S a gazda a takarékpénztárt ke-
rülgeti és ha ksp, bele is nyúl. S 
misd ez igy van, dacára annak, hogy 
családtagjai dolgozaak, ha a megfe-
szített munka még ugy sincs megfi-
zetve, mintha napszámba járnának. 

Mind ez bekövetkezett 4 és fél 
év alatt. Akkor még minden birtok 

tehermentes volt. Éí volt idő, mikor 
(a pénzbeváltás idejében) 40—50 ezer 
korona adósságot ki lehetett fizetni 
egy pár ökörből, tízezret 3—4 darab 
süldőből. Nagy nyavalyája kell legyen 
ott a gazdasági életnek, ahol ilyen rö-
vid idő alatt 35—70°/,-os pénzt ke-
resnek a gazdák, mikor még 1—2 év-
vel ezelőtt meséket beszéltek a nagy-
arányú pénz visszatartásról és a mes-
tergerendák felett  kíocseket sejtettek. 
Nemcsak a riport é8 eroquis-irók, ha-
nem maga a pénzügyminiszter is. 

Nagy is a baj. Jogosan van ijedt-
ség Erdélyben, Máramarosban, a há-
rom Kőrös fejénél,  Bukovinában éB a 
hegyes Moldovában, mikor már a Rs-
gát, Szatmár, ügoesa, Bihar, Csanád 
terein, Bánát ős humuszán is pana-
szol a gazda, eőt a legnagyobb a baj 
Besszarábiában, s volt oroszországi 
éléstárban. Sok ott a kormányzati hiba, 
ahol ennyi a baj mindenfelé. 

De térjünk viesza a mi helyeink-
hez, dombjainkhoz, völgyeinkre, hol az 
állattartás adta a nép főjövedelmét  és 
az azután ingyen trágyabiztositott szán-
tóink Y—VII. osztályán 3 5-szörös 
magtermést . Gazdáink szántó-
földjeinek  nyolcvan százaléka ma is 
ilyen, — hát lehet-e, hogy ha ezt nem 
birja trágyázni, csak eltengethesse ÍB 
életét ? Mi lesz, ha az adósság nö? ' 
pedig a mag már el van vetve és az 
35—70 százalék mellett folyton  nő,— 
nö, mint a trópikus égöv alatt a dud-
va, mely egy ér alatt fává  lesz lepedő 
nagyságú levelekkel, nő, mint nálunk 
a kúszó növény, meleg májusi esőbea. 
(Magam mértem egyszer egy komlót, 
mely 27. cm-t nőtt egy nap alatt. Nö-
vését, ugyszólva: látni lehetetett, mert 
gyorsabban haladt, mint a zsebóra 
mutatója, — mégse nőtt az égig, mert 
aztán soványabb időben stagaált, vé-
gül ŐBBzel termésével fizetve  elhalt.) 
Az 50 százalékos adósság növekedésé-
ben nincs megállás, sem éjjel, sem 
nappal, sem szárazság, sem hideg nem -
változtat azon, Bem hogy Julián vagy 
Gergely naptár szerint élünk, az min-
dig csak nö. Ettől kell, hogy magát a 
gazda védje, még ha a termelés ká-
rára is. 

A többtermelés hangoztatása ha-
zug lidérci fény,  ha előállítási áron 
alul kell a terményt eladni. Koplalni 
tanulni Bicsérditől 1 Kulturárél leszokni 1 
Balkáni nivóra lesülyedni 1 Ez áll előt-
tünk. Koporsóról nem kell gondoskodni, 
vastagon elföldel  a közteher. Nyugal-
munk lehet, hogy ott sem lesz, mert 
egy később datált, de visszaható erő-
vel biró rendelettel fal  is áshatnak a 
pihenésből. 

Akadhat ember, ki ezt még nem 
látja, lehet olyan, kinek a szükség csiz-
mája még nem «ztritja a lábát, — de 
hisz ez a koránlátás tulajdonsága szü-
letett és gyakorlott politikusnak és tág-
látkörü, t a n u l t nemzetgazdásznak. 
Higyjék el, földmivelő  társaim, hogy 
ez igy van, amint leírtam. Nagy sze* 
gényság, nélkülözés vár reánk, mely 
megtámadja megélhetési feltételeinket 
és a romlásba visz. Ssjnos, e dolog-
ban nem több, csak két földmives  vette 
a tol!üt a kezébe. Egyik belát és mer 
belátni a dolgok mélyébe és szó sincs, 
hogy megtagadná a támogatást a gaz-
da a magyar közügytől, kulturától, de 
azt a szükséghez és erejéhez méri és 
ugyanakkor tisztában van, hogy sze-
génységben, piszokban a kultura nem 
tenyészik, semmiféle  nyelven. A má-
sik frázist  puffogtat:  „Lássa, én föld-
mives vagyok, de nekem mirden állat-
vámnál jobban fájnak  bezárt iskoláink 
csődbe jutott iparvállalataiul; stb. stb, 
sorsa". 

Én részemről azt tartom, hogy 
minden ember Borsa össze van forrva 



aját anyagi jólétével és azután kez-
dődik a józan altruizmus. Én is szűk-
keblű vagyok és roBszszavu csalá-
domhoz, ha anyagilag szenvedek, pedig 
a paraszti sort csak most kezdem ta-
nulni. A közért egész életemben erö 
mön felül  áldoztam, de ismerem a nép-
életet, hol egy rosszul sikerül marha-
vásár nem egyszer a feleség  hátán bot-
ban nyilvánul meg. 

A kiviteli vám nem egy családi 
békét zavart már fel,  mert ezzel járt 
az anyagi romlás. H'szi e valaki, hogy 
a népéletben, hol asszony, gyermek 
iránt a szűkkeblűség a nincJelenség-
ből származik, a kultura Iatenasszo-' 
nyának követelései tele marokkal nyer-
nek kielégítést? 

Gyárak, ipari vállalatok sorsa bi-
lony a földmüvelók  vásárlóképesaégé-
től függ.  Még jobban össze van forrva 
azzal a kisipar és kereskedő léte. Ro-
mánia termelő osztályainak, de sőt a 
tisztán fogyasztók  sorsa is össze van a 
mienkkel kötve. Ezek előtt szervezke-
désünk rokonszenvre kell, hogy talál-
jon. Jellemző, hogy bár a román pár-
tok „nép", „nemzeti", „liberális" név 
re hallgatnak, — egyiknek sincs föld-
míves programmja, a liberális párt 
pedig szabadságos neve dacára a log-
megkötöítebb gazdálkodás mellett. áll 
és a szuazogást ÍB rendaletekkel sza-
bályozza.. A romáu földmivelő  nép egy-
része soviniszta, másik része kommu-
nista tanok békójába került, a fenn-
maradó legnagyobb része a szervezet-
lenségben botorkál és ideig óráig szin-
tén soviniszta jelszavaktól bódult. 

Mutassa meg a magyar földmives, 
hogy ért a szervezéshez 1 Hogy tud 
közérdekű, az államot, mint egészet 
boldogító célokat kjtüzni. Legyen ut-
mutató arra, hogy mi az igazi földmi-
ves- felszabadítás,  a harácsolók és ter-
ményeit előállítási árou alól szorítók 
ellen l Ha közös érdekeinkért együtt 
harcolunk, ha mi vezetjük a népet a 
jobblét útjára, akkor az a nép nem 
lesz szűkkeblű a mi faji  érdekeink 
iránt. Ez a valódi demokrácia és nem 
az, amit nekünk a liberális párt ír 
elő, sem az, amit a kávéházak füstös 
éjjeli lakói gyártanak. 

Tenni okvetlenül kell már valamit, 
mert minden osztályt éa érdekeltséget 
tönkretesz az állam oly politikája, mely 
ez agrárválságot ugy oldja meg, hogy 
nem marad más az országban, mint a 
jó földek  kukorica termése, — míg a 
több munkát igénylő földeket,  nem lé-
vén rá erő, ellepi a juh. Mindkettő 
a szegénység és restség jegyében sza-
porodik és halála a kulturának. 

(Fenti közleményünk megjelent az 
Erdélyi Barázdában is, melyet azon-
ban olvasóink tetemes része nem ol-
vashat. Ezért — 8 mert a szerző hozzánk 
is beküldötte — érdemesnek tartottuk, 
hogy a magvas éa alapos cikket e he-
lyen is közöljük). 

Gyászosan végződött 
ismét, mint nálunkfelé  már annyiszor, 
egy vidáman kezdődött mulatság; hogy 
főképpen  régi viszálykodás miatt-e, a 
szesz izgató hatása miatt-e, vagy mind 
a kettő miatt — ezt a kérdést a meg-
indult vizsgálat fogja  eldönteni. 

Még május 25-ikén történt, hogy 
Máréfalván  lakadalom volt, az Imre Ist-
ván lakodalma , a melynek táncmu-
latságát a Simon Antal csűrében tar-
tották meg, több meghívott vendég 
részvételévei. Estefelé  odament Fábián 
Gyula 20 éves legény és testvére: 
Fábián Lajos is, bár ók nem voltak a 
mulatságra hivatalosak. Táncoltak is, 
majd eBte 8 óra tájban, mikor a mu-
latságnak vége volt, Fábián Lajos ki-
húzta a csűrből Miklós Albertet és vele 
veszekedést kezdett. Fábián Gyula is 
testvére mellé állott segítségül. Mikor 
ezt a jelenvolt Kovács János 21 éves 
kerekes látta, s azt. is, hogy Fábián 
Gyulánál kés van, barátja: Miklós 
Albert segítségére sietett. Közben, ál-
lítólag, Fábián Lajos is kést rántottt, 
felszólítván  Miklós Albertet, hogy ő 
is vegyen kést elé. Utóbbi azonban 
Kovács Jáno3 közbelépése . utáu eltá-
vozott, a igy ez a két testvérrel szem-
ben egyedül maradt. Minthogy ezek 
feléje  szurkáltak, 6 is kést rántott, a 
azzal egy pillanatban Fábián Gyulát 
halántékon szúrta. Ez hazament, s 
8 suly03 sebével — (annélkül, bogy 
orvoshoz folyamodott  volna — május 

31-ikén meghalt. Kovács László szintén 
hazament, s állítása szerint, még hal-
lotta, hogy a két Fábián-testvér fejsze 
után ment, őt agyonütni, de nem törő-
dött vele. Május 29 kén a csiksomlyói 
búcsúra ment, s innen visszatérve, a 
birótól hallotta, hogy Fábián Gyula 
meghalt. 

Erre Kovács László —. ki külön 
ben a községben, állítólag, mist csen-
des magaviseletű legény ismeretes, ki 
garázdaságban részt venni nem szokott 
— a bíróságnál önként jelentkezett. Le 
tartóztatták. A bíróság részéről Cir-
pinişan dr. vezető ügyész, Szabó Gázs 
dr. vizgálóbiró, Sârbu dr. és Böhm dr. 
orvosok végezték a helyszíni szemlét, 
illetve boncelást, megállapítván, hogy 
a Fábián Gyula által kapott szúrás, 
még orvosi kezelés esetén is, szinte 
bisonyosan halált okozott volna. 

Harangszentelés Zetelakán. 
Május 23-án nagy öröm érte a zete 

laki híveket: ugyanis megérkezett az 
a két uj harang, amelyek egyikét a 
Szabó-család öntette Szabó Gergely 
utolsó királybiró emlékére, a másikat 
pedig a hívek rendelték közadakozás 
utján. A harangok megérkezésnek híre 
lázas izgalomba hozta a község lakóit s 
mindenki sietett, hogy mielőbb láthassa 
azokat. Az érkező, harangokat a köz-
ség határától a templomi zászlók alatt 
kivonult hívek ezázai örömkönnyek 
között kisérték az iskola udvarára, 
ahol a felszentelés  május 24-én, vasár-
nap délelőtt ment végbe óriási közön-
ség jelenlétében fényes  és megható 
ünnepség keretében. Az ünnepélyes 
istentisztelet befejezésével  a Szentlélek 
Isten segítségül hívása után a hívek 
ezrei körmenetben az iskola udvarára 
vonultak, ahol az ifjúság  énekkarának 
precízül előadott bevezető énekszáma 
után a felszente'ési  szertartást Fuchs 
Gusztáv esperes, a község fáradhatatlan 
plébánosa végezte. A szertartás elvég-
zése után a harangok megkoszorúzása 
következett szebbnél szebb jelmonda-
tok kíséretében. 

Az első koszorút Szabó Dénes 
postamester helyezte el a család által 
felajánlott  harangra, a következő sza-
vak kíséretében: „Mélységes hálával 
szivünkban az Ur Isten iránt, hogy 
nagy családokat hosszú évtizedeken át 
szent kegyelmével megáldott: felajánl-
juk a Szabó Gergely emlékére ezen 
uj harangot szent Gargely pápa oltal 
ma alatt Isten dicsőséfére  és szülő 
községünk lelki javára." 

A Mária Társulat tagjai nevében 
Homolay Józsefné  Szabó Zsuzsa helye-
zett koszorút a nagy harangra „azzal 
a vágyó gondolattal, hogy a jövőben 
e harangnak nálunk elhangzó érces 
szava annyiszor visszhangozza e köszön-
tést : „Üdvöz légy Mária," ahányszor 
lelkünk eme szavak ima gondolatánál 
erényben és tiszta ^ érzésekben neme-
sülni tud." 

özv. Márton Jánosné az elárvult 
hitvesek és gyermekek nevében tett 
koszorút a harangra, azzal az óhajtás-
Bal, hogy „vigaszt és megnyugvást 
hirdessen az minden árvának és öz-
vegynek." A hadviselt, meghalt vagy 
eltűnt katonák nevében Jakócs Imre 
koszorújának letételekor ezeket mon 
dotta: „Megszentelt harangok, ha meg 
szólaltok: küldjétek hívó, intő érc 
hangotok a világ mind a négy tája felé, 
ahol elhalt és talán még szenvedő 
katonáink vannak s mondjátok meg 
nekik, hogy emlékük élni fog  szivünk-
ben és imádkozni fogunk  értük." 

Az Oltáregylet nevében Gergely 
Ilonka a következőket mondotta: 
„Megkoszorúzlak beneteket a zetelaki 
Oltáregylet nevében, azzal a sziveinket 
betöltő imádságos gondolattal, hogy 
hivó szavatokra tömörüljön a község 
minden hive oltáraink körül s az igazi 
kath. lélek mély áhítatával hódoljon 
& legméltóaágoaabb oltáriszentségnek. 
Zengjen ércnyelvetek dicsőséget a ma-
gasságban Istennek és békességet a jó-
szándékú embereknek itt a földön." 

Sándor litván főbíró:  „Megszentelt 
harangunkra a politikai község Koszorú-
ját azzal helyezem reá, hogy legyen 
hangja mindenben és mindenkor az 
igazság ébresztője-indítója, a törvény-
telenség elűzője. 

Márton Berta: „ A mindkét nem-
beli ifjúság  nevében megkoszorúzott uj 
harang szava hirdesse a hiséget, — 
bátor és igaz lelkű ifjak  előtt az egye-
nesség, tisztalelküség és engedelmes-

séggel párosult munkásságot, Isten-
félelmet.8 

Sándor Dénes megyebiró: „Az 
egyháztanács koszorúját kisérje az aj 
harang hivó szava: Ember küzdj és. 
bizva bízzál, de imádkozái és'dolgozzál, 
hogy Istan előtt igazságban állj l* 

Pál A'bert népsz. elnök : „Szűz 
Anyám Mária! A Te tiszteletedre lett 
e harang szentelve. Éa is a Te tiszte-
letedre teázom e koszorút a róm. kath 
Képszövetség zetelaki tagozatának ne-
vében az uj harangra. Adjoa az Isten 
e harang hangjának olyan erőt, hogy 
gyulasszü szeretetre e község minden 
tagjáaak a szivét Isten és az emberek 
iránt, hogy megértő szeretettel áldoz-
zanak minden olyan dologra, mely e 
földön  csendes boldog életet ad, a lel-
keket pedig felvezeti  az égbe."1 

Boros Józsi: „Hívogassátok ti uj 
harangok messze halló hangotokkal a 
távolban lakó gyermeksereget Isten 
imádására — szorgalmas iskolázásra." 

Sa&bó Anna tanuló: „Kis pajtácim 
nevében teszem le koszorúnkat az uj 
haratigra, azzal, bogy nagyra nevelje 
érchangjuk bennünk aa ecgedelmsséget 
— Istenfélelmet  és tanulni vágyást." 

ManonBusdi tanúié: „Éa is, mint 
a fiu  csapit képviselője koszorúzom 
meg uj harangunkat, ígérve, hogy 
hallgatni foguak  mindig azok buzdító, 
— lelkesítő és figyelmeztető  szavára: 
Szeresd az Istent és tiszteld a jó Má-
riát, ha a bűntől félni  akarsz." 

Vas Vilma serdülő leásy: „Te uj 
harangi Légy nekünk is, lányoknak, 
intő tanítónk, hogy mint a jó gyermek 
szülőinek szavát, ugy kövesaük mi is 
ércnyelved mondását: légy állaadó a 
jóban és példás életedben — jártod 
ban." 

Fuchs Gusztáv esperes plebá-
nus: „A templom és iskola nevében 
helyezem e koszorút a harangokra. 
Intsen e haracgok szava minket min-
den időben, de főleg  mostan, hogy 
templom nélkül árva az iskola és is-

. kola nétküi elhagyatott lesz a templom, 
árvaság — örök gyász borul a népek-
re. Szűz Máriához esedezzünk szért 
ma és mindenkori hogy e gyásztól 
őrizze meg e községet közbenjárás-
ával." 

A koszorúk elhelyezése után a 
valóságos virágerdőtől borított haran-
gok előtt Fazakas Gáspár főgimnáziumi 
paptanár mondott lelkes hangú alkalmi 
beszédet a harangok rendeltetéséről, 
majd pedig a Szabó család páratlan 
áldoiatkézségét állította a hívek „elé 
követendő példaképül, végül pedig 
buzdította a híveket, hogy az uj 
h iracgok hangjai mellett is kövessék 
buzgó esperes plébánosuknak, akinek 
fáradságát  annyi alkotás hirdeti, — 
tanitását odaadással, hogy egykor 
elnyerhessék az égikoronát.! 

A lélekemelő ünnepet az ifj.  ének-
karnak Márton Lajos kántor vezetése 
mellett előadott két szép éneke, Péter 
Gizellának, Tornai Ferencnek és Ve-
ress Imrének sikerült szavalatai tették 
még változatossá. A délelőtti ünnep-
ség Fuchs Gusztáv esperes-plébános 
lelkes zárószavaival végződött. 

Délután 5 órakor a leányifjuság 
adta elő a Mária hajója című vallásos 
színdarabot, gondos betanítással, nagy 
sikerrel. A rendezés és a betanítás 
munkájában az oroszlánrész Gergely 
Ilonka tanitónőt illeti. 

A nagyobbik harang 547 kiló, 104 
cm átmérőjű, hangja E. Felirata: la 
Honorem B. M. V. Natae. öutették a 
zetelaki hívek. A kisebbik harang 173 
kiló, 70 cm. átmérőjű, hangja H. Fel-
irata : la Hon. S. Gregorii P&pae. 
Zetelaki Szabó Gergely utolsó király-
biró és neje Lukács Regina emlékére 
öutették gyermekei. Az uj harangok az 
egyház alapításának nagy ünnepére: 
pünkösdre szólaltak meg először, hir-
detvén Isten imádársát és dicsérvén 
alkotó mesterüket: Hőnig Frigyes, aradi 
harangöntőt. 

„Ha figyelmesén  megnézzük 
a villanyszámlákat" kezdetű mult 
heti hírünkbe foglalt  kérdésre vonat-
kozóan illetékes helyről azt az értesí-
tést kaptuk, hogy az árammérő dijakat 
az 1922 aug. 2-án kelt .1380 számai 
és az 1925 jan. 28-án kelt 689 számo 
jogerős tanácsi határozatok alapján 
szedik. Ezek a határozatok, valamint 
azok indokolásai ugy a városi tanács-
nál, mint a villamos műnél az érdek 
lődők által megtekinthetők. 

Vén diákok találkozó 
ünnepélye. 

Egy meghívó fekszik  előttem s 
én borongó lélekkel Bzállok vissza egy 
emberöltő elmosódó emlékeibe.. . . 

És megujuloak bennem az érzé-
sek, melyek a sírig kell, hogy kisér-
jék az embart, mert a zsenge és ifjú-
kor ihletett lelki fogékonyságában  szü-
lettek, mint a csatádnak, mint a nem-
zettek, miat a történelemnek örökségei. 

. . . Mikor a nagyenyedi Bethlen-
kollégiumba vittek első elemistának, 
hogy megtanuljam leírni az édes anya-
nyelvet . . . , mikor a sepsi szentgyörgyi 
Mikó-kollégium padjaitól búcsúztam 
zsebemben az „érettségivel", — az 
egész világ embBri tudományának leg-
magasabb diplomájával... Ki tudaá 
elfelejteni  ezeket a lélekalapozó ese-
ményeket ? 

Ezek az emlékek hozzák össze 
junius 7 én a székely udvarhelyi refor-
mátus kollégium volt tanítványait, if-
jakat és véneket, a kiket életkorban 
évtizedek, sőt emberöltők választanak 
el egymástól, de a kiket egy köteles-
ségetek történetalkolásra hivatott tu-
data köt össze: hogy a mikor az alma 
mater hlv, vissza kell síetai hozzá, 
Oda borulni az Ó anyai kebelére, a 
honnan a lélek és értelem anyai táp-
lálékát szívtuk s a multak emlékeivel 
tenni áldozatos hitvallást a jeles fel-
adataival szemben. 

Mindig szép és lelki megnyugvást 
kellő volt a diákkori emlékek ápolása. 
A kultur-háboro mai megtévedt kor-
szakában történelmi jelentősége van 
egy ilyen diáktalálkozónak, mert az 
alma materek a nemzeti művelődés 
és tudományok kincseinek végváraivá 
alakultak át 8 éppen ezért a ragasz-
kodás és a szeretet példájának át kell 
hatnia mindenkit és boldognak kell, 
hogy érezze magát az, a ki ezen vég-
várak védelmében áldozatkész lélekkel 
részt vehet. 

Fel tehát a lelkek ünnepélyére! 
H. 

Tessitori Nóra szavalóestélye. 
A hogy hirdettük magunk, a hogy 

a Tessitori Nóra nevét körülhordozott 
hir reméitette velünk: ez estén való-
ban ünnepe volt városunkban a ma-
gyar Bzónak. E kivételes asszony lel-
kének gazdag és változatos skáláján, 
muzsikás finomságú  hangján át a ma-
gyar költészet régi és oj énekei zen-
dültek Bzivüakbe, fülünkbe  és mi — ai 
egész közönség — ennyi gazdagságtól 
elkápráztatva, megbabonázva ültünk 
helyeinken. Ez este előtt valóban n«m 
is képzeltük, hogy ennyi kincsünk van, 
ilyen gazdagok vagyunk a hogy ennek 
boldog tudatára ébredtünk: meghálál' 
hatatlan érdeme, ajándéka a csodála-
tos Nóra asszonynak. Régi magyar 
költök már-már felejtésbe  merült re-
mekei, ujabbak kevésbé ismert, vagy 
nem helyesen ismert alkotásai, a szé-
kely népballadák nem is sejtett, ezer 
tüzü szépségeikkel bűvöltek el s eny-
nyiben, a gyönyörködtetés mellett, va-
lóságos felfedező  munkát végzett szá-
munkra Tessitori Nóra. Felfedező  és 
meggyőző munkát, — s áll ez különösem 
az Ady Endre költészetével szemben, 
kinek sok gáncsoló félreértöjéből  hó-
dított IelkeB megértőket. Több vers kö-
zött különösen a Pócsi Mária ragadott 
el mindenkit, csodás mélységeivel, ha-
rangEUgásos szavaival. Vörösmarty: 
Előszava, Arany: Vörös Rébékje, Pe-
tőfi  : Szülőföldemen  je, Babits Dauai-
dák-ja, a székely népballadák veteked-
tek még hatásukban e hatalmas köl-
temény feledhetetlen  előadásának hatá-
sával és nagyon tetszettek a Reményik, 
Áprily, Kádár I. versei, valamint a többi 
előadottkőltemények is, ugy hogy a közön-
ség, miután előbb rengeteget tapsolt, 
a program m befejeztével  alig akart el-
távozni. A lelkes és intelligens közön-
ség, a körülményekhez képest, számra 
nézve is szép volt, bár az estély elő-
készítése igen rövid idő alatt történt. 
Azoaban igy is hiányoztak néhányan, 
akiknek illett volna, sőt nagyon tanul-
ságos lett volna ott lenniök, — pl. 
többen műkedvelő szavalóink közül s 
mások. 

A versek előadását szerkesztőnk 
bevezető szavai előzték meg. 

Kedden a művésznőnek Kereszt-
urou is volt hasonló estélye, ugyan-
csak Bzép sikerrel. T.  L. 
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Daday Gerő képkiállitást 
rendez városunkban a vármegyeházán 
f.  hó 7—8-ikán, a mely napokoa a 
kiállítás 9—1 óráig és d. u. 2—7 óráig 
— belépődíj  nélkül  — bárki által meg-
tekinthető. Diday, a ki néhány év óta 
a keresztúri ál), tanitóképzőintézet ta-
nára, oda mint már elismert nevü, ki-
forrott  egyéniségű festó  korült Kolozs-
várról, ahol tárlatokon is szép sike 
rei voltak, mini még több más viié 
ki városban is. Azonban mint folyton 
fejlődni  akaró, nyugtalan temparamen-
tumu tehetség a legutóbbi évek alatt 
is több fejlődési  stációt járt meg 8 
igy mostani kiállítása azokat is bizo 
nyára sok meglepetésben fogja  része-
síteni, a kik a művészt korábbi aiko 
tásaiból megismerhették. 

A kiállítás anyaga olajfestmények-
be, akyarellekből és grtftkai  munkák-
ból fog  állani, s azok iráut közönsé-
günk bizonyára élénk érdeklődést fog 
tanúsítani. 

Jobban van Körtvélyfáy  ta-
nácsos. Kőrtvélyfáy  József  a város 
népszerű éa munkás polgármastarhe-
lyettese, első tanácsosa mintegy 5 hét-
tel ezelőtt súlyos bateg lett, s beteg-
ségéről ismételten aggodalmat keltő 
hírek kerengtek, sürgős operáció szük-
ségéről is volt szó. Legutóbb azonban 
a tanácsos egészsége örvendetesen ja-
vult, ugy hogy pár nap óta -«ír-á&M 
még mint csak lábadozó — hivata-
lába is feljárhat,  s sürgősebb teendőit 
végezheti. A gyógyulás híre a tanácass 
sok jóbarátja, tisztelője körében 
ősainte örömet keltett. 

A filharmonikusok  jövő heti 
próbái: hétfő:  énekkar, kedd: zenekar, 
szerda: énekkar, péntek: zenekar. 

A maximális arakat a városi 
tanács a f.  bó 5 ikén, pénteken déle-
lőtt megtartott ülésében revideálta, s 
azot o i a v sz n/ok követelményei szerint 
módosításokat tett. Az újonnan megál-
lapított, illetve módosított árak a kö-
vetkezők : husnemüak árai kilogram-
monkint: marhahús 27, borjúhús 29, 
füstölt  szalona 65, olvasztott zsír 68, 
felvágott  40 leu. A kukoricaliszt ára 
8 leu; kifli,  zsemlye (4 dgr) 2 leu. 
A juhturó 40, caşcaval 50, juhsajt 36 
leu. Fürdödij egyszeri fürdésért  a 
Szejkefürdőn  28 leu, a sétatéri uszo-
dában 8, (ill. utóbbi helyen tisztvise 
löknek, katonáknak, sportegyleti ta 
goknak 5 leu.) A Szejkefürdőre  fiak-
kardij oda és vissza, 1 órai várako 
sással 80 leu. 

Ax általános nyugdíjtörvény 
teljesBzövegü magyar fordítása  24 leu 
beküldése ellenében lapunk utján is 
megrendelhető, úgyszintén a mezőgaz-
dasági kamarák létesítéséről szóló tör 
vény magyar fordítása,  mely utóbbinak 
ára portóval 42 leu. 

A megszokott szép siker 
mellett, tekintélyes számú közönség 
jelenlétében folyt  le a helybeli cipész-
ipartársulat legutóbbi műsoros estélye 
is, melyet mint kerti mulatságot <a 
Barkóczy-féle  kerthelyiségben rendez-
tek pünkösd másodnapján. Kovács Lá-
zár talpraesett, ötletes konferálása, 
Török Ferenc kiváló komikai tehet 
séggel, színészi rutinnal előadott kup 
léi a közönségben sokszor keltettek 
zajos derültséget. Viszont Kökösi Ju-
liska érzelmesen előadott, megnyerő 
szavalata, Merc Margit kellemesen 
csengő éneklése, Bálint Ignác érees, 
férfias  hangon énekelt dalai voltak az 
est komolyabb számai, melyeknek szin-
tén nagy sikerük volt. A műsort a 
hajnalba nyúló kedélyes táncmulatság 
követte. — A rendezőség ezúton is|hálás 
köszönetét nyilvánítja ugy a szerep-
lőknek, mint a felülfizetőknek,  a kik szí-
ves adományaikkal hozzájárultak az 
egylet temetési alapjának gyarapitá 
sához. 

Tornaűnnepély. A helybeli ref. 
kollégium' a r. kath. főgimnázium 
együttes tornaünnepélye, a „Vén diákok" 
találkozó napján, vasárnap d. u. 4 
érakor lesz a kollégiumkertben, érde-
kes és változatos műsorral. 

x Egy jó karban levő gyapju-
fésölő-góp  olcsón eladó. — Értekezni,: 
Str. Axente Sever (Rózsa-u.) 10. sz. a. 

Bitkaságánál fogva  igen ér-
dekes esküvő voltlpüakösdm&todaap-
ján déiután zárosunkban. Oroaz Mirgit 
siketnéma, Orosz József  esizmadiameB 
ter leánya és Kolozsi Rudolf  siketnéma 
ifjú,  műasztalos esküdtek, örök hűsé-
get egymásnak. Kolozsvárt mint siket-
néma növendékek ezerették meg egy-
mást s moat házassági frigyre  léptek. 
Az eaketési szertartást Cáiliag László 
végezte s arra az uj pár meghívta a 
környékbeli összes siketnémákaat is. 

Nagy érdeklődés mellett ala-
kult meg folyó  hó 1 éa Milomfalváa 
az Erd. Róm. Kath. Népszövetség he-
lyi tagozata. Fülöp János plébános 
bevezető szavai után Biró Lajos kerü 
leti titkár fejtegette  azokat a szellemi 
és anyagi előnyöket, amelyeket ez a 
miniszteri jóváhagyással biró egyesü 
let a tagjainak nyújt. A kerületi tit 
kár beszédének hatása alatt kimon 
dották a megalakulást és tb. elnöknek 
Fülöp Jánost, elnöknek Lakatos Fe-
rencet, titkárnak Péteiffy  Bélát és es-
pereskerületi bizottsági tagokul pedig 
Bálint Mihályt és Sinka Lőrincet vá-
lasztották meg. Az egyesületbe már 
az alakulás napján többen, mint szá-
zan iratkoztak be. 

Igen Jól sikerült műsoros es-
télyi rendezett folyó  hó 1-én a szent-
léleki népszövetsági helyi tagozat-
Bíró Lajos kerületi titkár megnyitó 
beszéde után egy kedves kiB vígjáté-
kot, humoros szavalatot és egy falusi 
jelenetet adtak elő az ifjak  goados be 
tt&ulással. A műsor lezajlása után 
Geréb Márton alelnök monbott köszö-
netet a megjelent közönségnek érdek-
lődéséért. 

Hargita-induló. E cimen Pelt-
zer Vilmos dr. vármegyei másodfőjegy-
zőtől, a helyi Filharmonikus Társaság 
kiválóan agilis ÍB értékes zenésai te 
hetségü karmesterétől érdekes zenemü-
szerzemény jelent meg, mely közönsé-
günk elölt — itt már ismételten elé 
adatván — ismeretessé, sőt népsze-
rűvé is vált. A szerzemény, melynek 
kedves és jól pergő szövegét Szőcs Ti-
bor irta, lendületes és kellemes meló-
diáju alkotás. Igy füzetben  való megje-
lenése népszerűségét méltán fogja 
növelni, annál is inkább, mert azt 
szerző gépszerű sportegyesületünknek, 
a „Hargitá" nak ajánlotta. Ara 25 leu. 

As Erdélyi Róm. Kath. Nép-
szövetség udvarhely espereskerületi 
bizottsága juaiua 9 én délelőtt 10 óra 
kor tartja tavaszi közgyűlését városunk 
ban a főgimnázium  tornac3arnokábau, 
a következő tárgysorozattal: 1 Pál Ist 
ván: Magnyitó. 2. A helyi tagozatok 
jelentései. 3. A kerületi titkár jelentése. 
4. A tisztikar megválasztása. 5 Do-

. boa Ferenc dr.: Népünk valláserköl-
csi nevelése. 6. Tamás Albert: A ma-
gánoktatási törvény főbb  pontjai. 7. 
Biró Lajos: A népszövetségi ifjúsági 
körök jelentősége. 8. Orbán Domokos 
dr.: Közegészségi kérdések. 9. Indít-
ványok. 10. A gyűlés bezárása. A gyű-
lésre a helyi tagozatok kiküldöttein 
kívül szívesen látnak más érdek-
lődőket is. 

x Figyelem 1 Személyautó fu-
varozást mindenféle  irányba és bármi-
lyen nagy túrákra elvállalunk. Érdek-
lődni lehet a 'Benzinrakíánál. Telefon 
szám 35. 

A Székely Szó ismét meg-
jelenik. A gyergyóiak lelkes hangü, 
derék sajtóorgánuma, a GyergyóBzent-
miklósou megjelenő Székely Szó, melyei 
néhány hónappal ezelőtt az azóta 
hírhedtté vált csiki Bzenátor Fiorea 
Gyula, mint még vármegyei prefectus 
önkényesen tiltott volt be, pünkösd 
napjára ismét megjelent T. Imets Bé-
la szerkesztésében, miután az emiitett 
önkényeskedő intézkedést Handrea 
mostani prefectus  hatályon kívül he-
lyezte. 

Zeneviszgjálat. Az Irgalmas Nő-
vérek vezetése alatt álló róm. kath. 
polgári és elemi leányiskola növendékei-
nek május 17-én és junius 1 én volt 
a szavalatokkal és kisebb színdarabok-
kal tarkított zenevizsgálatuk, amelye 
ken nemcsak a szülök, hanem az ér-
deklődő közönség is nagy számmal 
jelent meg, jeléül annak a meleg sze-
retetnek, amely a kath. nőnevelésnek 
a nővérek vezetése alatt álló intézetét 
övedzi. A bemutatott ének, zene, sza-

valati és más előadói számok nemcsak 
a növendékek szorgalmáról tettek tanú-
ságot," de a nővérek helyes pedagógiai 
érzékét, fáradhatatlan  buzgalmát is 
dicsérték, amivel méltán kiérdemelték 
a jelen volt közönség teljes elismerését 
és háláját. 

Az Erdélyi Könyvbarátok 
Társasága vállalat 10 első könyve 
már megjelent. Az értékes tartalma, 
bámulatos olcsósága miatt ÍB meglepe-
tésszámba menő, pompás erdélyi 
könyvsorozatot legközelebb bővebben 
ismertetjük. 

x Tavaszi  nyári újdonságok  érkez-
tek,  női  és férfi  divatcikkekben 
Szenkovits  utóda:  Degró Béla 
divatüzletébe,  melyeket  jó valuta-fedezet 
mellett  szereztem be s igy a napi árnál 
jóval olcsóbban hozom forgalomba. 

A közönség köréből. Szóvá 
tettük^ hogy a városi gyepmester az 
ürszékek tartalmát, bizonyára legin-
kább kényelmiás idönyerési szempont-
ból a Kük üllőbe önti, a intézkedést 
kértünk, hogy ez a veszedelmes eljá-
ráaímegszüatettessék. Ne* tudjuk, tör-
tént e valamily intézkedés, de tény, 
hogy a „mester" urak jma isszivesen 
fogják  a dolog könnyebb felét  8 a 
Küküllőt nap nap után megfertőzik. 
Kérünk erélyra intézkedést, hogy ez 
az állapot egyszer a mindenkorra meg-
szűnjék. — Másik haeonló dolog a 
vasúti híd melletti baczilus-raktár ügye. 
Most nyáron ÍB mindenféle  elképzelhető 
piszok nagy garmadáját hordják oda 
naponkint, a mikor a vízlevezető ár-
kok mentén egy fűszálat  sem tür meg 
a rendőrség, pedig ez a szeméttelep 
bizonyára kedvezőtlenebbül befolyásolja 
levegőnk tisztaságát. Jó lenne, ha e 
szemét lerakó hely is hamarosan C3ak 
egy rossz szokás tovatűnt emléke 
lenne. (—) 

x Középkorú nyugdijképes, 
vagyonos tisztviselő vagyok. 
Házasság céljából, jó megjelenésű, idő-
sebb lány vagy özvegy- vagyonoB nő 
ismeretségét keresem. — Levelet 
„Sürgős" jelige alatt a kiadóba kérek 

Piaci érák: buza 240-250, rozs 
170-180, árpa 145—155, zab 68—72, 
tengeri 92 -94. burgonya 26—35 leu 
vékánként. — Murvay Samu ujszékelyi 
birtokosnál 3. drb. mangalicza teayész 
kan eladó. V—ó, 

Jövő vasárnap, 14-én kerül eldön-
tésre a BMTE —Hargita elmaradt baj 
coki mérkőzése. 

Kiadó; a Könyvnyomda Béisvénytánuáf 
Odorheiu íS«ékelynd?»irhely) 

Eladó Odorheiun a Str. Princ. Maria 
(Szent Imre u.) 48. szám alatti 5 

szobás lakóház nagy kerttel, kedvező 
fizetési  feltételek  mellet. Vétel esetén 
rövid idő alatt beköltözhető lesz. Dr. 
Gönczy Gábor ügyvéd. 

SPORT. 
Hargita — Amator 3 :2 (l : I) 

Pünkösd hétfőjén  a Hargita erő-
sen tartalékolt csapata Medgyesre rán-
dult, ahol a jóképességü, s főleg  külföldi 
játékosokkal megerésödött Amatőrök-
kel mérte össze erejét. 

A Hargita az erőviszonyoknak 
megfelelően:  minimális gólkülönbséggel 
győzött; a gólok közül kettőt Göllner 
rúgott, a harmadik gólt a balszélen 
játszó Kiss Lici 30 méteres süvítő 
lövése eredményezte. Az Amatörök ma 
már nem az a lekicsinyelhető ellenfél, 
amilyen ezelőtt 2 évvel volt. Nemrégen 
Kolozsvár bajnokcsapatát: a Victo-
riát is legyőzte, mindazonáltal a ruti 
nosabb, s főleg  ifjúsági  játékosokkal 
felfrissített  Hargitával szemben meg 
kellett hajolnia. 

A Hirgita legjobb embere Kiss 
András jobbhalf  és Sánki jobbhátvéd, 
aki a segesvári vasutas egyletből lé-
pett a Hargitába. 

Az Amatőröknél Kozák centercsa-
tár tűnt ki. 

A nagyszebeni Petri mindkét fái 
teljes megelégedesére vezette le a 
mérkőzést. 

Regatul România. 
Ne. 243-925. 

Executor jud. Odorheiu-săcuesc. 

Publicaţie de licitaţie. 
- Subsemnatul executor a judecă-

toriei de ocol Oiorheiu la senzul §-lui 
102 de lege LX. din anul 1881 prin 
aceaBta publică că îa urma decisului 
din anul 1924 de eub G. 2789 al jude-
cătorie de ocol din Odorheiu, efectu-
indu se îa Zatea 15/VIII.—924 pentru 
suma de 33240 lei şi acc. execuţiunea 
de eecontentare îa favorul  Sdlamon 
Benjamin reprezentat 'advocatul Dr. 
Jodál Gábor mişcătoarele cuprinse cu 
aceasta ocaziune şi preţuite 11.000 lei 
şi anume cai şi hram sa vor vinde 
prin licitaţie publică. 

Deci îa urma decisului de sub 
No. G. 2789—924 al judecătoriei 
ocol Odorheiu pentru incassarea pres-
curi unei de 33240 lei capital şi acc. 
stabilite pâaă astăzi eă decidă termi-
nul de licitaţie pa -ziua de lft  Iunie 
1925 la orele 9 a. m. în Zetea 
la faţa  locului şi la aceea cumpă-
rătorii, se înainte cu aceea obser-
vare, că mişcă oarele din sus în 
senzul art. de lege LX. din annl 
1881 § ul 107, 108 din partea celui 
mai sus acestea mişcătoare se vor 
vinde şi sub preţul estimat. 

Oiorheiu, la 25/V. 1925. 
Hagy executor. 

Azonnal bA
eköl;ötető ţ? 

Aurel Vlaicu (Temeto-
utca) 11. Bzám alatt. Értekezhetni 

ugyanott a tulajdonossal. 

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

háló- é s ebédlő-
i garnitúrák a 

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 butorraktára 

Odorheiu, Bul. Reg, Ferdinánd 27. 

Beton kútgyürük 
és esöviztartók: 

HINLÉDER - Bethlenfalva. 

Eiadó Odorheiua a Str. Principesa 
Ileana (Eötvös utca) 10. szám 

âlatti telken levő 3 és 4 szobás lakó-
ház kedvező fizetési  feltételek  mellett. 
Egyik lakás az ősz folyamán  beköltöz-
hető lenne, Dr. Gönczy Gábor ügyvéd, 
Odorheiu—Székelyudvarhely. 

Eladó: a fekete viz: \oo[i 

négyszögöl területtel, esetleg bérbe adó; 
továbbá a kollegiumkerten alul lévő 
sósréten, a vasút és aKüküllő kőzött, 
eladó rét, területe 1 hold 319 négy-
szögöl. Érdeklődni lehet a „Székely 

Közélet" kiadóhivatalában. 



reklám 

Szandálok és vászoncipők nagy választékban 
T T T B T T T c i p ő r a k t á r 

„ X U n U L l ODORHEIU. 

Férfi  szövetek, bélések, kész kabátok, esőköpenyek, férfi  ruha-
vásznak és szőttesek, ingzefirek,  nyakkendők, harisnyák, 
sapkák, övek, siíonok legmegbízhatóbban beszerezhetők: 

LÖBL R. cégnél. Bul. Regele Ferdinánd (volt Kossuth-utca^i 25, 
Judecă aria do ocoi Odorheiu secţia 

cărţi funduare. 
Nr. 1292-1925. c f. 

Extract din publicaţiune 
de licitaţie. 

In cauza de cxec utare poroita 
de urmăritorului firmei  Holdengraber 
şi Huttmann şi A contra urraăritulu 
Szentpéteri Carol, îa urma supraofer 
tei iscata , de Fiorian Kristóf, 
dom. îu Odorhei judecătoria a ordo-
nat licitaţiunea execufională  în ce 
pirveste imobilele situate în orsşului 
Odorhei circumscripţia jud. de ocol 
Odorhei cuprinse îa cf.  a oraşului Odor-
hei No. 82 sub Nr. de ord. 6. şi Nr. 
top. 184 casa de lemn şi curte prop 
rietatea lui Szentpéteri Carol cu pre 
tul de strg. 86410 lei şi inca cu drep 
tul de uzufruct  viager intabulat la 
fa*,  vad. lui Asztalos György nas. Kó 
nya Rtbi sub Nr. serial C. 4. şi cu 
dreptul de uzufruct  viager intabulat 
în fav.  soţiei lui Asztalos István nasc. 
Bodrogi Irén sub Nr. ser C. 7 pentru 
incaasarea creat ţei de 20.000 lei capi-
tal, şi accesorii. 

Licitaţiunea seva ţine îa ziua de 
3 1 Iunie 1925 ora 10 în loealul 
•fieiai  »! Cf-  (Str. Princ. Elisabeta Nr. 
2.) aşa 39. 

Imobilul ce fi  lieitat, nu va fi 
vândut pe an preţ mai mie de cât 
•el de strigare. 

Cei, cari doresc sa lieiteze, sunt 
datori Fă depoziteze la delegatul ju-
decătoresc 10°/0 din prejul de strigare 
drept garanţie, în numerar sau în 
efecte  de cauţie socotite după cur-
sul fixat  în §. 42. legea LX.1881, Bau 
ti predea aceluiaşi delegat chitanţa 
constatând depunerea, judecători ş.e 
prealabilă a garanţiei şi ?ă semneze 
eondiţiunile de licitaţie. 

Dacă nimeni nu oferă  mai mult, 
cel, care a oferit  pentru imobil un preţ 

'mai urcat, decât eel de strigare, este 
dator fă  îatregească imediat garanţia 
fixată  conform  procentului de strigare, 
la aceiaşi parte procentuală a pre-
ţului ce a oferit. 

Odorheiu, la 20 Aprilie 1925. 
Dr. Szabó, m. p. şef.  jud. 

Penttü conformitate: 
Hchvarcz m. p. grefier. 

Naponta friss  tea-vaj, 
•menthali sajt, olasz permez&n, tr-a 
pista, eidami sajt, szárdinia, zöldborsó, 
bab, tölteni Való paprika, «zalâmf, 
tortalap, csokoládékttlönlegcsBégek. Min-

denféle  fűszeráruk  kaphatók: 

Hirsch Ignácz, 
csemege kereskedésében. 

legjobb erótikus 
hetilap! 

Románia és az utódállamok legnagyobb 
és legjobban elterjesztett illusztrált 

élclapja. 
Minden ujságárusiténál kapható! 

Regatul Rorwâaia. 
No. 219—1925. 
Executor judecătoresc Odorheiu-răeuesc 

Publicaţie de licitaţie. 
Subsemnatul executor a judecă 

torieide ocol Odorheiu îa senzul § lui 
102 de lega LX. din asul 1881 prin 
aeeftsta  publică că în urma decieiului 
dia anui de sub 3547—924 al jude 
eă cori ei de ocol din Oáorheiu efectu 
indu Be în Odorheiu 20/111—925 pentru 
sama de 3255 Lei şi acc. executiu-
nea de escontentare în favorul  Eijpa-
tski A'txaBdru reprezentat advoca-
tul Dr. J. Gergely mişcătoarele cup-
rinse eu aceasta ocaziuee şi preţuite 
26000 Lei şi anume cai şi tresură 
se vor vinde prin licitaţie publică. 

Deci îa urma decisiului de sub 
No. G. 1406—924. a judecătoriei de ocol 
Odorheiu pentru ineassarea preseuriu-
nei de 8255 Xcu capital şi acc. 
stabilite până astăzi să decide terminul 
de licitaţie pa ziua de 19 Iunie 
1035 la orele II a. m. în Odorheiu 
Strada Princ. Maria No. 1 la f»t» 
locului şi la aceea cumpărători, se 
înainte cu aceea observare, că miş 
cătosrele din sus îa senzul Art. de 
lege LX. dia acul 1881 § ul 107, 
108 din partea celui mai sua, acestea 
mişcătoare Be vor vinde şi sub pre-
ţul estimat. 

Odorheiu, la 4/VI. 1925. 
Nagy executor. 

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

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

végleges kiirtása. Hajfestés  stb. 

Xcrt^zct-ítbelyez^. 
Ţadatni kívánom a nagyérdemű virágked-

velő és pártoló közönséggel, hogy kerté-
szetemet a szent Ferenczrendíek kertjéből 
májas 31-ikéíől áthelyeztem Strada Caza Yoda 
(v. Wesselényi-utcába), a vasúti megállóhelyen 
tal a második utcában jobbra. j 

Egyúttal kérem nagybecsű vevőimet a J 
jövőben is pártfogásban  részesíteni, amiért 4 
előre is köszönettel vagyok: § 

Ttuónyélsz IPeter, S 
kereskedő-kertész Odorheiu. § 

Szenzációs olcsó nyári árak 
HIRSCH RUDOLF 

divat-Uzletében. 
1 ni. vftlédi  színtartó mintázott francia  bstiszt 42 leu 
1 m. «ima szitü divat krep 45 » 
1 m. mosó dalén I. minŐ3ég& . . . 40 » 
110 cta. széles mintázott divat grecadin . , 72 n 
1 m. kockás divat-kelme 80 
1 m. divat epongo 90 n 
1 m. ing zeffir 40 0 
1 a. kelengye-vászon -40 B 
1 m. „IrÍ8a-váBzon 56 
1 ». „Liliom'-vászon 60 
1 na. batiszt-vászon 00 
1 m. fehér  alsónadrág köpper-vászoa . . . 50 n 
1 m. jó minőséga sárga gyolc 45 r> 
180 c*. széles Coverkot férfi  mosó szövet 170 o 
140 cm. széles valódi tagol fytpj«-HÖrat • 350 n > 

1 pár cői divatszinü fátyol-hariusya  . . . . . 80--125 » 
1 féi  fi  gummi esőköpeny 800--850 » 

Nagy v&laszték sima és mintázott nyers selymekben, 
linoleum, viaszkos vásznakban és mindenféle  férfi-öltöny  és 
női ruha pyapju kelmékben stbí ^ ^ s w ^ ^ s - s w ^ s s w 

ni ig sertése, juha, 
szarvasmarhája 

beteg lesz! 

Ne v á r j a 
meg, 

MMtÜMUIItlJlMMUrilfltMIMIIIIIISflUMMItltl 
Betegség ellen mentesítheti állatait és elősegíti hixá- f l p o i n f o l / t r i p 
•át a Dávid Elemér «állatorvos törvényesen védett o M U l 
típerős védsierének használatával. Nincs többé sertésvóiE. májmétely, 
szájfájás,  lépfene.  E tápszerek kaphatók minden községben, kereskedés-
ben. A gazdák ismertetésére, egészséges állatok nevelésére pap, tanító, 
molnár és gazda arak foglalkoznak  e hasznos védszerek értékesítésével. 
Egynegyed kilis doboz 20 lej használati utasítással. 20 doboz 300 lej 
el6rebeküldé*sel, vagy 320 lej utánvéttel. Bérmentve küld SoAz és 
Társa, Románia föbizományosa,  Marosvásárhely, Kiss Ernő-utca 2. sz. 
Rendelésnél kérjük a pontos elmet» megyét, Utolsó postát jelölni. 

E védszerek Udvarhelyt kaphatók Láday és Szabó cégnél. 

Hz ország bármely risztté Vállalói; szemflyszállitájt antftal: ifj. BarKáczy Albert. 
Te l je sen u j c s a l ád i j é g s z e k r é n y eladó. 


