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14. sz. 

Asszimiláció és adaptáció. 
Ezeket a nagyjelentőségű szavakat 

nem régen hallottuk Goga Oc'avian, te-
kintélyes román képviselő ajkairól el-
hangzani. Az e szavak által maguk-
ban foglalt  sérelmeket Goga Octavian 
képviselő a szászrégeni képviselővá-
lasztás alkalmával tarta fel,  nyomaté-
kosaa 'rámutatva, hogy az omágban 
ban élő kisebbségekkel szemben partja 
az asszimilációt még elvként sem al-
kalmazta és nem is alkalmazza soha. 

Eltekintve e nagy nevll politikus nyi-
latkozatától, e szavaknak jelentősége 
nagyon ismeretes. Sulyo8 lelki szenve-
déseket, nehéz megpróbáltatásokat idéz-
tek eló azokban az országokban, ame-
lyekben népi kisebbségek élnek. Az 
ezekben az országokban élő, egy faj 
hoz tartozó többségeknek, a maguk 
faji  ébredésével, uralkodó vágyával 
és az abból táplálkozó mindenkori kor-
mányoknak örökös, kitűzött cé'juk volt 
az országban élő kisebbségek asszimi-
lációja, átsajátitása. Az átsajátitások 
szolgáltak még egy külön nemzeti célt 
is, azt, hogy a kisebbségek elveszitvén 
külön faji  jellegüket, az országokban 
kialakul egy egységes többség, amely 
vezető szerepat visz a maga kultúrá-
jával, egységes nyelvével és szokásai-
val. Amely országokban ezek a kitű-
zőit nemzeti célok a kisebbségek erős 
akaratán, faji  öntudatán megtörtek, 
nem valósulhattak meg, ott a kormány-
hatalom a legmesszebbmenő erőszakot 
alkalmazta. Az anyanyelvnek szigorú 
korlátozásával, az iskolák bezárásával, 
az egyházak autonómiájáeak felfüggesz 
tésével és gyakran a magyar kisebb 
ségekhez tartozó tisztviselők ü dözé 
sével. 

Az életért való harcok tüzében 
felébredt  a kisebbségek faji  öntu-
data, anyanyelvéhez való erős ragasz-
kodása. Az élni akarás megdönthetet-
len jogával követelte a kisebbségek jo-
gainak elismeiéBét, az országos tör-
vények keretein belül. A többség tü-
relmetlenségig feszült  politikája, ame-
lyet minden országban az uralkodási 
vágy irányított, gyakran a legmesszebb 
menő elfajulásokig  jutott, a kisebbsé 
gek lelkén fájdalmas  szenvedéseket, 
örökös sebeket ejtett. Az átsajátitási 
kísérletek következtében ütött sajgó 
sebek igen sokszor a többséggel szem-
beni gyűlöletben nyilvánultak meg és 
a lelkekben feltornyosult  szenvedések 
vulkánikus kitörései a többség indo 
kolatlan és méltatlan bánásmódjának 
következményei  voltak. 

Ha az ezekben az országokban élő 
népi kisebbségek történelmét olvassuk, 
több évszázados tapasztalatok igazol-
ják, togy valahányszor a kormányok 
az asszimiláció politikájára törekedtek, 
a kisebbségekben felébresztették  a faji 
öntudatot, az anyanyelvhez, az ősi 
erők kifejtéséhez  való erős ragaszko-
dást. 

A faji  öntudat védelme azt is iga-
zolja, hogy a vérségi érzés felébredése, 
a faj  iránti mélységes ragaszkodás 
mindig akkor lépett erős küzdelembe, 
mikor a kormányok elnyomási vágja 
a legnagyobb erővel tört a kisebbsé-
gekre ; ez utóbbi azonban rendszerint 
a kivánt eredményt nem is érte el. 
Alapos tapasztalatok igazolják, hogy 
e hibás politikai felfogások  erős hul-
lámverései mindig a középosztály erős 
öntudatos akaratán törtek meg, amely 
a maga puritán, egyszerű, egészséges 
életével, kimeríthetetlen faji  szerete-
tével oda irányult, hogy a veleszüle-
tett isteni jogokat és a maga faját  a 
megsemmisüléstől megvédje. 

A Romániában élő magyar kisebb-

ségeknek is hasonló a sorsuk. Minden 
órában torlódnak a lelki szenvedések 
és enyhülést a ma uralkodó közszel-
lemtől a kisebbségekkel szembea egy-
hamar remélni sem lehet, dacára an-
nak, hogy a kisebbségek őszinte szol-
gálataikat már többször felajánlották, 
de micdig visszautasításra, sőt legtöbb-
ször bizalmatlanságra találtak. 

A magyarság e méltatlan bánásmód 
miatt soha egy percig a többséggel 
szemben nem gyűlölködött. Tiszta lelüe, 
igaz gondolkozása nem ismeri ennek 
az eszközeit. Vár sebzett szívvel, 
töviskoszoruzta fejjel,  hogy eljövend 
egy tisztultabb felfogás,  felfrissül  a 
közszellem, meghozza a józan ész po-
litikáját, eloszlik a nehéz ködfátyol, 
amely a mai kormányok tisztánlátó 
képességét most még végzetesen elho 
mályositja. 

E ködfátyol  eltűnte után be fogják 
látni, hogy politikájuk hibás volt és 
hogy a népek együttes szeretete, bé-
kés alkotó munkája fontosabb  és nél-
külözhetetlenebb tényezője az orszá-
gok konszolidációjának, miut az eró-
Bzakos és egyolda'u hatalmi vágytól 
túlfűtött  faji  politika. A magyarság az 
átcsatolt területeken igaz hittel, ha-
zája iránt érzett mélységes szeretettel 
várja megvalósulását annak a pillanat-
nak, amelyről Krisztus örökszép igéje 
tanítja, hogy „türőké és szenvedőké 
a meunyeknek országa !" 

Nagy János. 

Iskoláink ügyében. 
— Pál István prelátus-esperes elnöki megnyitó 
beszéde a juliu? 7-iki espereskerütiti nagy-

gyűlésen. — 

T. Espereskerületi gviilés ! Megint 
iskolaügyről van szó. Eljárásunk az 
iskolsügy körül szünetet nem ismerő 
folvamat  attól kezdődőlep, ahogy azt 
1922 ben a soha nem felejthető  seges 
vári országos kongresszuson beve-
zettük. 

Az iskolaügy és a vele kapcsolatos 
kérdések annyira igényelték minden 
időnbet. hogy a kongresszus jegyzö-
könyvét még máig sem tudtuk meg 
irni, azzal még mindig hátrálékban va-
gyunk. do amit akarunk megirni, hogy 
állandó emléke legyen Erdélyben aa 
nak a kulturális tettnek, ami volt a 
segesvári országos tanügyi kongresz-
szus. 

Azóta, ha nem is oly nagyszabá-
sulag. de a kulturális muDka a saját 
területén szünet nélkül foly,  a beszéd, 
az agitálás, a kapacitálás teréről a 
cselekvés terére lépve és pedig hova-
tovább annál erőteljesebben, energi-
kusan. Amit idáig elértünk, azt bizto-
sitanunk kell és készen állanunk, hogy 
ahol a szükség kivánja, oda segítsé-
gül menjünk. Erra kell magunkat szer-
veznünk és ptdig ugy. hogy ez » szer-
vezet, az ő munkaerejével, készségével, 
akarásával, munkabírásával, akcióké 
pességével alkalmas legyen e célra, 
megfeleljen  rendeltetésének. Itt tehát 
többé nem tapogatózásról van szó, ha-
nem egy határozott,energikus, állandó, 
permanens beállításról, amely az ed-
dig elért eredményt biztosítsa s azt a 
szükség és célszerűséghez képest to-
vább vigye, fejlessze.  Nemes és nagy 
feladat  ez és szért ide csak azok jö-
hetnek, akik általános tiszteletben ál-
lanak és teljes bizalomnak örvendenek 
minden irányban, akiknek szavuk van 
a jóra és szavuk nyomís, hatásos má-
sokra is. 

Eddig a munkát önként magunktól 
végeztük. Ezentúl az erdélyi róna. kath. 
státus megbízásából és nevében foly-
tatjuk. 

A státusgyülés határozatából ki-
folyólag  általában az iskolaügy tár-
gyalására az erdélyi püspöki egyház-
megyére kiterjedőleg egy nagy bizott-
ság szerveztetett, amelynek éléra cse-
kélységem állíttatott és ez a bizottság 
most junius'25 én Kolozsvárt gyűlést 
tartván, az egész püspöki egyházme-
gyét 10 kerületre osztotta, ahol az is-
kolaüggyel mindenütt általában az ál-
tala meghatározott rendszer szerint 
kell foglalkozni.  Ezért vált szükségessé 
ezt a gyűlést a mi kerületünkben is 
tartani, habár mi ilyen nagy gyűlésen 
ismételten foglalkoztunk  az iskölaügy-
gyel, iskolakérdésekkel. 

Mindazonáltal szükséges, hogy ezen 
alkalommal is megismételjük és min-
den tétovát kizáró teljes határozott-
sággal leszögezzük azt az erős elhatá-
rozásunkat, hogy iskoláinkhoz ragasz-
kodunk, azokat akarjuk fenntartani  és 
ebből az elkerülhetetlen következtetést 
magunkra levonjuk. Tesszük azt ugyan 
a saját autonom hatáskörünkben, de 
mégis az egész egyházmegyét átölelő 
egyöntetűség szellemében. 

Eszerint eljárva kell, hogy legyen 
minden egyes egyházközségben 4—5 
tagból álló olyan bizottság, amely tel-
jes hatáskörrel belátása szerint intéz-
zen és tegyen mindent, amit az iskola 
érdekében szükségesnek lát. Helyén 
való, hogy ezek az egyháztanács és 
;:'fo'aszékekbe  .is beválasztassanak. Azt 
természetesen fölösleges  mondani, hogy 
a plebánus az egyháztanács és iskola-
széknek elnöke lévén, vele mindenben 
egyetértőleg kell eljárni; de az eljá-
rás mégis a beállítandó bizottság fel-
adata, amiről olykor-olykor tájékozta-
tás végett jelentést tesznek az egy-
háztanács és iskolaszéknek. 

Ez az elem! iskolára vonatkozó-
lag minden egyes egyházközségben 
szükséges. 

Hangsúlyozom ezen alkalommal 
is, hogy már rég itt van az ideje an-
nak, hogy belássuk, hogy mi reánk az 
iskola — a mi iskolánk és hogy ho-
gyan kell az iskola körül viselkednünk. 
Ha nem volna olyan fontos  az iskola, 
hát ugyan miből lehetne megmagya-
rázni azt, hogy a legizgalmasabb harc 
az állam részéről évek óta az iskola 
körül foly  és hogy ma a legfőbb  ér-
deklődés országszerte az is^olakérdés 
körül forog  ? Akinek van egy csepp 
esze, értelme, belátása, ezt mégis csak 
gondolja meg. 

É3 gondolja meg azt is, hogy ne-
künk senki más sem tartozik iskolát 
adni, hanem magunk kell, hogy gon-
doskodjunk magunkról és magunk ma-
gunknak megfelelőbben  nevelhetjük 
gyermekeinket, mint mások nekünk. 
Ezt tették apáink velünk és ezt akar 
juk tenni mi is, ezt kell tennünk ne-
künk is gyermekeinkkel. 

A népiskolák mellett nem hagy-
hatjuk figyelmen  kivül a gimnáziumot. 
Hogy mi volt a gimnázium évszáza 
dokon át vármegyénkben a kath. ke-
resztény oktatás nevelésre és mi az 
nekünk ma, hát arról kell e beszélni'? 
Akinek erről kell beszélni, azzal nem 
érdemes szóba állani. Itt csak azt 
akarom kiemelni, hogy a gimnázium 
nem idegen intézmény vármegyénk-
ben, hanem az a mi ősi intézményünk, 
iskolánk a magasabb kultura érdeké-
ben. Amikor tehát vármegyénkben ál-
talában az iskolakérdéssel foglalkozunk, 
akkor a gimnáziumról sem feledkez-
hetünk meg és ezzel a mi közönsé 
günknek is kell foglalkoznia.  Ez nem 
egyes községi, hanem általános városé 
gyei ügy lévén, több iránju tárgyalást 
igényel. Mivel azonban ilyen nagy gyű-
lést nem lehet gyakran összehívni, ugy 
láinám célszerűnek, ha ez a gyűlés 
most a kebeléből 5 - 6 tagot az egész 

vármegye területéről kiküldene és ac. 
nak hangsúlyozásával, hogy a gimná-
ziumot a mi intézetünknek tartjuk és 
ahhoz ragaszkodunk, a kiküldötteket 
megbízná, hogy jcjjeneb össze az inté-
zet igazgatójával és a tanári testület 
kiküldötteivel és tanácskozzanak a fö-
lött, amit az intézet érdeke megkíván. 

Néhány hét 
óta többször olvashattunk a Bánság 
sváb kisiparosai és kereskedői gazda-
sági szervezetéről, az úgynevezett : 
Eisenringről, mely szervezet tagjai egy 
rövid év lefolyása  alatt tiz milliót 
fizettek  be az egyesület pénztárába. 
Ötmillió alaptőkével bankot alapítot-
tak, a másik ötmillióval kereskedelmi 
vállalatot teremtettek. A cél világos. 
Bankjuk utján tőkével segítik tagjai-
kat, akik erre rászorultak, s keres-
kedelmi vállalatuk utján tagjaikat 
első kézből szerzett áruval és nyers 
anyaggal látják el. 

A bánsági svábság nem több mil-
liós néptömeg, — számuk dehogy éri el 
a székelység létszámát, de tettük nagy 
életkészségről, nagy akaraterőről, az 
ösazetartózandóság erős kifejlődéséről 
tesz tanúbizonyságot. Vasgyürüvel  (Ei-
senring) kapcsolják össze magukat, 
hogy trzen összekapcsolódás által ne 
érezze egyikük se annyira az élet terhét. 

A mikor ezeket olvassuk s a mi-
kor ezek olvasása után a mi Bzegényes, 
a mi nyomorúságos helyzetünkre gon-
dolunk, önkénytelenül fel  kell, hogy 
törjön belőlünk a gondolat, hogyan 
lehetséges az, hogy a mi minden kö-
zös célt szGlgáló megmozdulásunk egy 
nagy nagy semmivel végződik, — a 
vége mindennek egy ĉsomó békétlen-
kedés, — egy csomó kiábrándulás és 
egy nagy ciomó meggyanusitás. 

Pedig mi tanúságot teszünk, hét-
ről-hétre arról, hogy tudunk áldozatot 
hozni: mulatságaink, szinházi-estéink, 
műkedvelő előadásaink, mozgó színhá-
zunk eladásai, — a csepűrágók és 
büvészkedök előadásai, a .legnagyobb 
látogatottsággal dicsekedhetnek. A vá-
rosunkból jó nagy összeggel távozott 
cirkusz helyett, hirek szerint, már út-
ban van egy másik, mert megtudta, 
hogy ez a város a szórakozó helyek El-
dorádója. 

Fordítsuk meg azonban az érmet, 
s vizsgáljuk a másik oldalról. 

Magyar egyház, hitvallások iskola, 
magyar kulturális cél, magyar érdek 
várjátok-a a magyar faj  áldozatkészsé-
gét? Várjátok és hiába várjátok. 

A mikor egy egész család megy 
el a léha mulatozások pár órájára s 
jó pár száz kut könnyen áldoz, — keze 
össze8zoiul s szitok kél ajkán, ha a> 
bízonytalau jövőbe nézve valami cse-
kélységet kívánsz tőle. Legjobb eset, 
ha kategoríce megtagadja a hozzájá-
rulást. Hiába, ez nem élvezett, ez csak 
a jövő reménytelenségének elhárítása, 
ez csak egy utópia, ez csak a jövő re-
ménység a. 

Élhetetlenek vagyunk, hályog van 
a szemünkön, mert ha nem az lenne, 
nem engednők meg, hogy városunkban 
egy régi magyar intézuaény újra a múlté 
legyen. A sváb iparosság, a sváb kis-
exístenciák öt milliós bankot tudtak 
kis összegből összehozni, — s a Szé-
kelyudvarhalyi  Ipari Hitelszövetkezet 
igazgatósága" kénytelen a szövetkezet 
felszámolását  kimondatni, mert a szö-
vetkezet kellő tőkével nem rendelkez-
vén, életképtelen. Minő sivár a mi éle-
tünk, a mikor egy-egy csepűrágó ko-
médiás- trupD Dár százezer leüt visz 
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el tőlünk, de ugyanakkor nincs ben-
nünk annyi férfiasság  és akaraterő, 
hogy megmentsük a biztos elpusztu-
lástól azt, a mi kizárólag a ttiebk. 

A sváb népet az összetartás vas-
gyürüje tartja össze, mi meg tggyek 
vagyunk az élhetetlenségbsn, a gyá-
vaságban, a könnyelműségbe, az egy-
mást meg nem értésben. Kinzó vas-
gyürü ez, a melyben vergődünk, szen-
vedünk, de a melyből ninc* menekvés, 
mert mi magyarok vagyunk.  V—ó. 

Különös természeti jelenség 
okozott érzékeny károsodást f.  hó 
13 án Farkaslakán néhány gazdának. 
A vidék felett  elvonuló nyári zivatar 
előjeleként hatalmas szél kerekedett, 
melynek egyik nyúlványa forgószéllé 
változott át s a hol elnyargalva földet 
ért, ott szárnya suhogása után a rom-
bolásban maradandó emléket hagyott. 

Nagy Domokos terjedelmes bei-
telkén garázdálkodott leginkább ez a 
hívatlan vendég, hol a gyümölcsös-
kert idős gyümölcsfáit,  mint lenge ko-
rókat tépte ki a földből  s egy-egy ki-
tépett fánál  vidám táncra perdülve, 
az összes fákat,  kivétel nélkül, szét-
zúzta ugy, hogy a nagyterjedelmü gyü-
mölcsösben egyetlen élő fa  sem maradt 
meg. A kerthez tartozó területen nőtt 
bükkönyt és árpát ugy kiszedte a 
földből,  hogy nem állapitható meg, váj-
jon mi volt vetve a földbe  s tönkre 
tett egy nagyobb tábla törökbuzát is. 
Épületekben különösképpen nem tett 
kárt a vihar, da elsodort vagy 4—500 
méter keritést. A szélnek ez a játéka 
Nagy Domokoson bivül még Fancsali 
Zsigmond, Albert Sándor és Pakot 
Mátyás szomszédos gazdákat sújtotta 
csekélyebb mérvű károsodással s Ke-
csetkibfalud,  Kobátfalva  és Szentmihály 
községekben is garázdálkodott. 

* 

A nép képzelő tehetsége pedig 
már tarka barka mende mondákba öl-
tözteti a történteket. Egyik „erdőlő" 
ember a tovanyargaló forgatagba  be-
dobta fejszéjét  s hangos sirás fakadt 
föl  a fejszedobás  nyomán. A másik 
bátor legény vasvillával szúrt bele a 
kavargó tömegbe B másnap az öreg 
fogatlan  „Trézsi néni" bekötött lábbal 
tipegett a falun  végig, tövis szúrta 
meg a lábát, — hej pedig „Trézsi 
néni" aligha ott nem táncolt többed 
magával boszorkánytáncot a kavaro-
dásban. 

Szóval, mint az ilyen eseteknél, most 
ÍB bőségesen bqggyant elő a néplélek 
babonás naivságának forrásából  a fan-

tasztikus kigondolás. Pedig az eset 
nagyon egyszerű s nincs abban semmi 
titokzatosság 1 — A földhöz  legköze-
lebb eső levegőréteg a föld  melegétől 
fölmelegedvén,  könnyebbé válik s föl-
felé  tőr, helyét a magasabban fekvő 
hidegebb s igy nehezebb levegőréteg 
foglalja  el. A levegő mozgásától súr-
lódás, később enyhe tánc, zenebona 
keletkezik s mint Farkaslakás is tör-
tént : lehet belőle katasztrófa  is. 

A természet sohasem tagadja meg 
magát, parányi atomok mozgása, súr-
lódása utján megmozdul a szunyado 
zó őserő s e megmozdulás nyomán lesz 
aztán pusztulás, gyász és halál! —ó. 

Az uj községi 
választások ideje — az uj közigazga-
tási törvény életbeléptetésével kapcso-
latban — erősen közeledik. A törvény 
életbeléptetése az ősszel fog  megkez 
dödni. Miután a törvény a saját ügye 
iukbe, ha mérsékelten é3 közvetve is, 
megadja a beleszólás jogát, feltétlenül 
szükséges annak biztosítása, hogy e 
jogunkkal élni is tudjunk. Ezt külö-
nösen éreznünk kell nekünk kisebbsé-
geknek, kiknek ügyeiről eddig a ha-
talmon levők, megkérdezésünk nélkül, 
nagyon is • szabad tetszésük, kényük-
kedvük szerint rendelkeztek. Nekünk 
minden alkalmat meg keil ragadni, 
hogy e visszás és jogtalan állapot meg-
szűnjék. Épp3D ezért minden érdekelt 
járjon bele, hogy a választási névjegy-
zékbe feitétlenül  felvegyék  s jogtalan 
kihagyás esetén éljen felebbezéssal. 

SPORT. 
Hargita-Olimpia 4:1 (3:0) 
Ideális időben, kis számú közön-

ség előtt folyt  le vasárnap a mindvégig 
izgalmas, de amellett szép és fair  mér-
kőzés. A Hargita Löbl, Sánki és Csá-
szár nélkül állott ki, az O.impia Hen-
nischt volt kénytelen nélkülözni. 

A Hargita mindkét félidőben  tech 
nikai és taktikai íölésyben volt s No 
vák kivételével valameunyi embere ki-
fogástalakul  játszott. Az Olimpia szép 
szál iegéayeiveliganszimpatikus benyo 
mást keltett de csak a Kravatzky— 
Fromm hátvédpár, továbbá Thiessjob 
half  és Tbeii balszélső elégített ki. 
Kapusuk gyenge, Kirschner is formá-
ján alul játszott. 

A Hargita góljain Göllner (2), Papp 

Zakor (1) és Binder Gyula (1) osztoz 
kodtak, az 0 impia gólját a balszélső 
védhetetlen lövésével szerezte meg. A 
segesvári Theil, mint szükségbiró most 
is kitűnően látta el tisztét. Megálla-
podás szerint, jövő vasárnap," folyó  hó 
26 án lesz a revánsmérkőzés Brasséban. 

A Hargita augusztus 2 án nagy 
szabású sportünnepélyt rendez, mely-
nek prograamját jövő számunkban kö-
zöljük. 

HÍREK. 
Julius 18. 

Halálozás. Schuster Lajosné 
Bucsi Eszter, f.  hó 4 ikén Sepsibódo-
kon, 47 éves korában meghalt. Bras-
sóba szállították, hol a családi sirba 
nagy részvét mellett temették el. Az 
elhunytban Szász József  főgimnáziumi 
tanár neje nővérét gyászolja. 

Az üzletek zárórája ügyében 
k'adott miniszteri rendelet, a mint a 
lapokb.il is látjuk, általában a legtöbb 
helyen elégedetlenséget keltett. Náluak 
ez elégedetlenség kevésbé nyilvánul 
meg s remélhető, hogy a változott rend, 
a hatótág jóakaratú magatartása mel-
lett, nagyobb nehézség nélkül fog  be-
vezetődni. Ezt megkönnyíti az is, hogv 
egy ujabb utasítás szerint, az 1—3 
óráig való nappali zárás vásár és he-
tivásárok napjain nem kötelező. 

Katonai ügyben okmányaikkal 
együtt jelentkezzenek a rendőrségen 
(Suciu rendőrbiztosnál): Bokor Dénes, 
Sillfi  Károly, Székely János, Szentes 
Károly, Simó Dénes, Simó István, Ba-
rabás Károly, Barabás Dánes, Vetési 
Imre, Fancsaly Bálint, Benkő Mihály, 
Balog Sándor, Iosif  Jakab. Papp Lajos, 
Pál Lajos, Ciont Stefan.  Ilies Josif, 
Retkes Josif,  Sepsi Lajos, Hubert Eadre, 
Bandi Sándor, Kovács Ernő, Pál Dé-
nes, Balázs Ferencz, Németi Béla, 
Nigy StefaD,  Miklós Síndor, Ioniţă 
Gheorghe, Kakasi András, Kalauz Ja 
DÓS, Kovács Imre, Antal Dánes, Izsák 
Mihály, Kovács Albert, Ludovik Lajos, 
Nagy Béla, Balázs Albert, Hermán 
Gusztáv, Tamás Gispár Gancsi Gyula, 
Sikolya Máté, Máté Mihály, Adriányi 
Géza, Ambrus János. Lányi Kálmán, 
Valencsik Endre, Gispár Boldizsárs 
Czikmántori 0;tó, Lukácsfi,  Makó Sán-
dor, Szalay Lajos, Gábor Gyu'a, Ko-
vács Gergely, Pálffi  István, Deutman 
Jakab, Nándor Dénes, Dobray Károly, 
Gál János, Goteszman Vilmos, Macs-
kási Ferencz, Gál Ioan, Grina Simon, 
Pap Mihály, Bala Ferenc. 

Levél a Szerkesztőhöz. 
Tekintetes Szerkesztő Uram 1 Újra 

itt vagyok, s a szerkesztőség ajtaján 
kopogok, ha unalmas nem lenne leve-
lem. Talán méltóztatik tudni, hogy 
szeretettel szoktam foglalkozni  fajuuk 
asszonyaival, leányaival — s rendesen 
az ő erényeiket rajzolom serényen. 
Most arról szeretnék irni, amit az 
éremnek másik fele  mutat: a fénynek 
az árnyoldaláról. Hogy pedig seckit le-
velemmel meg ne sértsek — irok az 
én oldalbordámról, az én hűséges 
hitestársamról; róla tudom ugyanis, 
hogy egy mosollyal ügyetlenségemet 
elintézi, s ezzel punktum. Asszonyom-
nak a nevét most azonnal át is vál-
toztatom — Juliskára, s igy még ő 
előtte is ismeretlen maradok, ő nem is 
sejti, hogy a Tekintetes Szerkesztő 
úrral levelezésben vagyok. Tehát két 
esetet irok meg; hátha lesz valami 
tanulságuk: 

Juliska 20—30 évvel előbb és most.. 

Divat volt akkor is — van most 
is. De hogy valamiképpen feledésbe  ne 
menjen, Juliskámnak majdnem térden 
alul ért a két ágba fonott  gyönyörüsé 
ges haja. Ez volt régen asszonyaink, 
s lányaink egyik legszebb ékessége. 
Én is helyre legény voltam, de a vélet-
len ugy hozott össze bennünket örökre, 
hogy én előbb kézcsuklón, s nyakon 
fölül  más meztelenséget igazán nem 
ismertem nála, s azt is ugy, hogy ha 
véletlenül a ruhaderék nyaka gom-
bolatlan volt, és én azt észre vet-
tem — : talán nyakon alul is elpirult 
a lelkem. Jaj, az még akkor volt, 

Uram . . . s én ma éppen ezt a pirt | 
keresem — mint kereste Diogenes 
lámpással az embert — s oly ritkán 
adódik e pirt megtalálnom. 

Ama divatot a mostani talán ki 
is nevetné; s viszont a levendula illatú 
kedves Rozmaring nénik halálra ijed-
nének a mostani divat láttán. Jó öreg 
oldalbordám után bizony a hetedik 
falu  határán tul is elmentem volna, s 
ma a Rómeók és Júliák szerelme csak 
képzeletben él. Ma a meztelenség ko-
rát éljük, Uram, azt; 8 aki e szemér-
metlen divatot nem követi — jaj an 
nak! A kalap, a cipő, a ruha — csupa 
ingerkedés, csupa kihívása az erősebb 
nemnek: felkínálkozás  — ime, nézd 
alabástrom nyakam, hófehér  keblem, 
formás  lábam, ez mind neked kínál-
kozik, mesebeli királyfi,  — és te még-
sem jősz?... Szakasztott igy. S ezt 
azért irom meg Szerkesztő Úramnak, 
hadd tudja meg jó öreg Juliskámról, 
hogy most már éppen ezért zsörtölő-
döm vele is a legtöbbet, magyarázva 
a régi levendulaillatot, a Rozmaring 
nénit; de az uj szél öt is meglegyin-
tette, s az öreg kinevet: to maradi — 
mondja félig  tréfásan,  amit azonban 
haragnak is lehet venni, elégedetlen-
ségnek. Hiába magyarázom neki, hogy 

"öreg korban nem illik női bájakat 
mutogatni, azt — ha már semmskáp 
pen nem lehet előle kitérni — hagy-
juk a fiatalokra:  ő nem tágit. Pedig 
nem bánnám, ha valaki elszeretné 
tőlem : bizvást tudom — ruhával, cipő-
vel és kalappal még testéből a lelkét 
is kicsavarná a szerei!csétlennek! 

No de azért szép hosszú haját 
még mindig nem vágatta le: a divat-
nak eme bogara még nem motoszkál 
fejében... 

* * 

A fénynek  még egy árnyoldala 
A napokbaa, hogy valahogy el ne 

késsem, futva  jöttem a városba. Fia-
tal korban, de még öreg koromban is, 
szerettem és szeretem a mülovarnőket; 
s mily régen Lem láttam élő — „lovar-
nőt". Öregemnek nagyot füllentettem, 
hogy, hát igy, hogy hát ugy - ügyes-
bajos dolog miatt be kell utaznom 
Udvarhelyre. Ártatlan hazugság — a 
cirkuszt akartam látni, illetve a bra-
vúros, trikós lovarcőt. Juliskámat be-
csaptam, a művésznő meg engem hű-
tött le — csalódtam I 

A cirkuszban sok mindent meg-
figyelve,  azt tapasztaltam, hogy már 
nem csak én járok a lovarnők után, 
ellenkezőleg, s nem is csak ugy, mint 
én utána, de sokkal inkább, nem egy 
asszony, leány, sőt leányocska is bom 
lik a „műlovar" után. S hogy eme 
felfordított  világnak mi minden kelle-
metlensége és szenzációja nem szár-
mazott ezekből! — mindarról bő al-
kalmam volt hallani a hátam mögött 
és két o'dalt ülő szomszédaim plety-
káibó'. De hogy a Tekintetes Szer-
kesztő ur is elhigyjen eme pletykák-
ból egy szemernyit, saját szemeimmel 
láttam \olna ha be nem hunyom, mi-
bor az Emilio ur neje egy ajándékba 
kapott holmit elég szívtelen volt össze-
tépni. Oii, Emilio ur, elvitted asszo-
nyaink, s leányaink nyugalmát (mái-
akinek 1)... 

Hazamenet, szekérrázás közben, 
aztán folyvást  egy kedves régi nótát 
dúdolgattam, hogy: 

„Ez a kis lány, olyan ki3 lány, 
Maga jár a legény után." 

Talán ez is a divathoz tartozik! 
„Ebencipálódunk!" — mondotta cir-
kuszi szomszédom . . . 

A Tekintetes Szerkesztő Urnák 
kész szolgálattal: Egy öreg székely. 

A villamosüzem vezetőségé-
nek figyelmébe.  Többek kívánságát 
fejezzüa  ki az alábbiakban. Tekintet-
tel a mostani gyakori borús időjárá9-ra 
a műhelyekben sokszor már kora dél-
után sem lehet dolgozni. Eiért szük-
séges lenne, legalább ilyen napokon, 
az 5 órától való áramszolgáltatás, a mi 
az érdekelteknek nagy könnyebbséget 
jelentene. 

Az „Udvarhelyköri Dávid 
Ferencz Egylet" f.  hó 26-án, vas. 
délután 3 oranor Rareş (Recsenyéden) 
az unitárius templomban nagyszabású 
müjorral egybekötött évi rendes köz-
gyűlést tart; melyre a tagokat és az 
érdeklődi közönséget meghívják. 

Iparosok figyelmébe.  Szabó 
József  szabómesternek lapunkban kö-
zölt felszólalására  illetékes helyről ki-
jelentették, hogy az iparosok hirdet-
mények u'ján figyelmeztetve  voltak, 
hogy amennyiben igazolványaikat ro-
mán nyelvűvel kivánják kicserélni, azt 
az iparhatéság minden külön kérés 
nélkül teljesiti — az esetleges kelle-
metlenségek elkerülése végett. Rendel-
kezés hiányában a kicserélést nem 
lehetett kötelezőleg elrendelni és enaek 
folytán  ellenőrizni sem, hogy azt min-
denki megtette-e, de azért az nagy-
részben megtörtént. Amennyibea pedig 
még mindig volna kicserélni való 
iparigazolvány, azt az iparhatóság 
éppen ugy, mint Szabó József  urnák 
tette, a régi iparigazolvány bemuta-
tása mellett ma is készséggel és díj-
mentesen kicseréli; érdekében állván, 
hogy az iparosokat minden zaklatás-
tól és kellemetlenségtől lehetőleg meg-
óvja. Ami pedig egyes közbiztonsági 
közegek erőszakoskodását illeti, azok 
felelősségre  vonása végett az illetők 
parancsnokságához kell fordulni,  vagy 
az iparhatóságnál konkrét eseteket be-
jelenteni, hogy illetékes helyen azok 
megszüntetése iránt intézkedhessék. 

A borbélyok és fodrászok 
közzététetni óhajtják, hogy tekintettel 
az uj zárórareudeletre, ünnepen és 
vasárnap egyáltalán nem mennek el 
házhoz sem kiszolgálni. 

A régi királyságbeli „Bűnvádi 
Perrendtartás" uj fordítása,  Köz 
tudoinásu, hogy szeptember 1 ével kez-
dődőleg az egész országra kiterjesztik 
a regâtbeli bűnvádi perrendtartásnak 
azokat a szakaszait, amelyek az igaz-
ságügyi rendészetet, az ügyészség és 
vizsgálóbirák hatáskörét s a büntető-
törvényszékeknek  az elfogató  parancs 
megerősítése vagy feloldására  vonat-
kozó hatáskörét, valamint a táblák 
mellett működő vádtanácsok eljárási 
módját szabályozzák. Minthogy a bün-
tető perrendtartásnak ezek a szakaszai 
csak a nehezen kezelhető Haoaangiu-
kötetekben kaphatók meg, amely kö-
tetek azonban nem állanak minden biró, 
ügyész, jegyző és ügyvéd rendelkezé-
sére, a már hasonló irányú muakásaá-
gukról is előnyösen ismert Voszka lit-
ván dr- államügyész és Gancsy Gyula 
dr. bírósági jegyző a kartájaknak és 
az ügyvédeknek véltek szolgálatot te-
hetni azzal, ha ezeket az egész ország 
területére kiterjesztett szakaszokat egy 
külön könyvecskében ugy eredeti ro-
máu szöveggel, mint pontos és világos 
magyar fordításban  kiadják. Az, hogy 
e könyvecske ugy a román szöveget, 
s alfabetikus  tárgymutatót, mint a pon-
tos magyar fordítást  hozza, a törvény 
megismerése és megtanulása körüli 
munkát könnyíti meg. A könyvecske 
már megjelent s bolti ára postakölt 
séggel együtt 80 leu, mely összeg be-
küldése után azt portómsntesen meg-
küldik bárkinek. A megrendelések és 
előfizetések  Dr. Voszka István procu-
ror, Odorheiu Parchet cimra küldendők 
be minél előbb. A praktikus és könnyen 
kezelhető műre már eddig is Erdély 
minden részéből számos ügyvéd, biró, 
ügyész és községi jegyző fizetett  elő. 
A könyv a Könyvnyomda  R. T. nál 
készült, csinos zsebkönyvalakban s 128 
oldal terjedelmű. Minthogy a regátbeli 
perrendtartás szerint a községi birák 
(primarok) 8 a községi jegyzők is te-
vékeny részt vesznek a bünügyi nyo 
mozásokban, igen fontos,  hogy ők is 
mielőbb megismerkedjenek a perrend-
tartás rájuk vonatkozó intézkedéseivel. 

Köszönetnyilvánitás. Minda-
zok, kik felejthetetlen  jó apánk vég-
tiszteségén részvétükkel igyekeztek nagy - • 
fájdalmunkat  enyhíteni, fogadják  ezu- T:*?!"' 
ton is hálás köszönetünket. Szilágyi 
János. 



Beretvás pasztilla a legmakacsabb fejfájást is elmulasztja 
A Hargita Testedző Egylet 

f.  hó 18 án, szombat este 9 órakor az 
augusztus 2-ki sportünnepély programm 
jának megállapítása végett Birkccynál 
választmányi ülést tart. 

Kéretnek a tagos, hogy a pro-
gramm fontosságára  való tekintettel mi-
nél számosabban jelenjeuek mag. 

Dollár  és leu átutalásait  'kama-
tozó folyószámlái  betétszámlára  el 
fogadja  és azt — teljes vagyoni 
felelősség  mellettt  — évi 36°/0  ka 
mattal  .gyümölcsözteti  Magyar-
ország békebeli  legtekintélyesebb 
tökelegerösebb  és legmegbízhatóbb 
bankja: a Róth Bank Folyó 
számla Osztálya Buaapesten, Vil-
mos császár wí 45. Bankpalota. 

Alapítási  éve: 1906. 

Esküvő volt f.  hó 14 iüén Ká-
polnásfaluban,  melyet, tánc követett. 
A táncban résztvett Orbán Ambrus 21 
éves legény is, ki éjjel többekkel ösz-
szeveszett s azok rátámadtak. A szen-
vedett sérülésekbe Orbán másnep meg-
halt. Péter Sándort, Orbán Ignácot, Pé-
ter Bálintot és Péter Imrét a csendőr-
ség letartóztatta, rövid jelentésére a 
bírósági bizottság boncolás és vizsgá-
lat céljából a helyszínére utazott. Az 
eredményt a jövő héten ismertetjük. 

Pénzt lopott el ismeretlen tet-
tes Hadaagy Gergelyné helybeli lakos-
tól. Feljelentésire a rendőrség nyo-
moz. 

x Lucerna és lóhere-mag vé-
telére és e takarmány intenzivebb ter 
melésére hívja fal  a földmivelésügyi 
miniszter úr a gazdíközönséget. Az 
1924 évben 70 Leu volt k»r ja a here-
magnak, lehetséges, hogy most olcsóbb 
lesz. Felhívom tehát a gazdaközöjség 
figyelmét,  hogy jegyezz i uálan a 
tavaszi vetésre a jövő évre a szüksé-
ges iuczerna és here magot, legkésőbb 
augusztus hó 10-ig. A here magor, most 
nem Kell megfizetni,  hanem csak 1/3 év 
muiva. A here-magot a földm.  mi, 
niszterium szállítja, s az arankausentes. 
Dénes Samu  városi és járási állatorvos. 

Magyar tanitók figyelmébe! 
Dr. Szentpétery Lijosaé sz. Halier 
Zsuzsa, turdfci  tanítónő és Gá dac Mi-
hály tanár ez összes tárgyakat felölelő 
olvasókönyveket  írtak az elemi iskolák 
I. II. III és IV. osztálya számára, még 
pedig az uj türvéay utasítása szerint 
azokat a tárgyakat, melyeket románul 
kell tanítani (mint a grammatikát, föld-
rajzot, beszéd és értelemgyakorlatot, 
történelmet) rotnán nyelven közlik, 
hogy ez által megkönnyítsék ugy a ta-
nító, mint a növendék munkáját. 
A könyvek lehetőleg rövidan van-
nak megszerkesztve, nyelvezetük egy-
szerű, könnyen érthető. Egyes tekin 
télyas pedagógusok, kik a könyveket 
átlapozták, nagy elismeréssel nyilat-
koztak szerzők üdvös munkájától; vé 
lemenyük szerint e müvek erősen hé 
zagpótlók. 

A könyvek kb augusztus első nap-
jaiban jelennek meg, amire már most 
felhívjuk  a szakkörök figyelmét. 

Többrendbeli sorozatos szél 
hámosság ügyében folytatott  nyo-
mozást a helybeli államrendőrség, me 
lyek Szolga Gábor, magát bányamér-
nöknek állító 27 éves, itteni illetőségű 
fiatal  embert terhelik. A nyomozás 
eredménye szerint már évekkel ezelőtt 
követett el a párosban és környékén 
csalásokat — nem létező áruinak ela-
dásával és uiegelőlegeztetésével stb., 
majd Magyarországra távozott, hol ha-
sonló üzelmek miatt szintén égni kez 
dett talpa alatt a föld.  A határon visz-
szaszökött, de elfogták  és Nagyvárad 
ról ideinditották. Újból megugorva,; is 
mét több csalást és lopást követett el, 
mig ismét elfogták.  Jelenleg az itteni 
törvényszéknél van vizsgálati fogságban. 

Dollár  és leu megtakarított  kész 
pénzét magyar mezőgazdáknál,  a 
magyar gyáriparban és a magyar 
árukereskedelemben  heti 3/4°/o  ka 
mattal  gyümölcsözteti  Magyar-
ország békebeli  legtekintélyesebb, 
tökelegerösebb  és legmegbízhatóbb 
bankja: a Róth Bank Váltó 
Osztálya Budapesten,  Vilmos 
császár ut 45 Bankpalota.  Ala-

pítási  év: 1906. 

x Hirdetmény. Tisztelettel ér e-
siîem a n. é. közönséget, hogy a für 
dőben történt kazáadef3Ct  nagy fárad 
gág és költségek mellett megjavíttatott. 
A fürdőt  tegnap újból üzembe helyez 
tem. Ezután elismert kitűnő gyógyha-
tású, rendes tisztaság mellett kezelt 
sósfürdőm  minden reggel 8 tói este 7-ig 
nyitva van. Kérem a n. é. közönséguek 
szíves pirtfogását.  Tisztelettel: Farnen-
gel Gyula. 

x A drólnélkUli l e l e fon  Romá> 
niában. A parlament — mint ismereteB — 
megszavazta a romániai rádió-tőrvényt, s igy 
a közel jövőben Románia is belekapcsolódik 
a nemzetközi rádióforgalomba.  Erre való 
tekintettel a középeurópai rádió-amateurök 
hivataloí lapja a bécsi Radio Welt" szer-
kesztőséget létesített Oradea-Mare-n-Nagy-
váradon s felkéri  a romániai rád ó amáteurö-
ket, továbbá mindazokat, akik a rádió ügye 
iránt áltálában érdeklődnek, hogy cimüket 
sürgősen közöljék F a r a g ó Rezső szer-
kesztővel O adea-Mare, Bulevardul Regele 
Ferdinánd 14. 

x Egy szegény és becsületes 
kis leáiyt kisegítőül fölveszek.  Özv. 
Ferenczy  Istvánné  Korona vendéglő. 

x Maiiáth Sándor marosvásár-
helyi parkettező mester elvállal min-
dannemü parkett munkát. Érdeklődni 
lehet Str. Principesa Maria (Szent 
Imre-utcs) 4. riz. a. 

A legbiztosabb  és legjövedelmezőbb 
tökebefektetés!  Dollár  és leu meg 
takarított  készpénzét  kihelyezi  bu 
dapesti  bérházakra,  gyártelepekre 
és magyarországi  mezőgazdasági 
nagybirtokokra  1 helyű  jelzálog 
biztosítékkal  évi 30°l0 kamat  mel-
lett  Magyarország  békebeli  legte-
kintélyesebb,  tökelegerösebb  és leg 
megbízhatóbb  bankja: a Róth 
Bank Jelzálog  Osztálya Buda 
pesten, Vilmos  császár-ut 45 
Bankpalota.  Alapítva:  1906 évben. 
Szóbeli  és Írásbeli  felvilágosítással 
szívesen  szolgálnak  Romániában 

fennálló  bankképviseleteink. 

Udvarhelyi piaci árak . bu*a 
215—225 rozs 185-190. zab 76-80 
tengeri 98—100 leu vékánként. V—ó. 

KÖZGAZDASAB. 

Mezőgazdasági és állattenyész-
S tési kiállítás Chişinău városban. 

F. évi szeptember hó 8 áu egy 
mezőgazdasági, ipari és kereskedelmi 
kiállítasal és mintavásárral kapcsolatban, 
Károly herceg magas pártfogásával 
Cd şttău városban megnyílik az első 
állattenyésztési kiállítás. 

Az állattenyésztési kiállitásoa, mely 
3 napig tart és tenyészáilatvásárral 
lesz egybekötve, az összes baszarábiai, 
moldovai és bukovinai állattenyésztési 
bizottságok értekezletet tartanak, oly 
problémákat tárgyalva, amelyek nem-
csak ezen tartományokat, hanem az 
egész országot érdeklik. 

Az állattenyésztési bízó tságok kö 
zött tartandó ezen értekezlet eszméja 
reudsivül hasznosnak mutatkozik az 
ország gazdasági érdekeinek elősegí-
tésében, miért is vármegyénk állatte-
nyésztő i bizottsága az 1925 évi julius 
hó 9 én tartott üléséa hozott határo-
zata értelmében egy három tagu bi-
zottság kiküldését határozta el. A bi-

zottság tagjai Andreaş György prefect, 
Szász Mihály és Szillasy Jenő bizott-
sági tagok lesznek. 

Kívánatos ezenkívül, hogy a gaz-
daközönség is mennél nagyobb szám-
ban keresse fel  ezen kiállitiat. 

A kongresszus programmja a kö 
vetkező: 

Szeptember  8-án d  u. 4 órakor. 
I  sö probléma.  Milyen intézkedé-

seket kell tennünk a moldovai fajú, 
igavonó szarvas marhák időnap előtti 
elenyéaződését megakadályozandó? 

II  ik probléma.  Malyik ló lenne 
a legmegfelelőbb  mezőgazdasági szűk 
ségleteinkhez ? 

III  ik probléma.  Kall e pártoljuk 
a trapp-lovak tenyésztését és milyen 
vidékeken ? 

Szeptember  9 én d.  e. 10 órakor. 
IV  ik probléma.  Hogyan lehetne 

továbbra is folytatni  és fejleszteni  a 
vármegyei állattenyésztési bizottságok 
eddig kifejtett  örvendetes működését 
azon uj szervezet keretében, amelyet 
a mezőgazdasági kamarák felállítására 
vonatkozó törvény előír? 

Délután 4 órakor. 
V  ik probléma.  Hogyan lehetne 

siettetni a községi legelők legelői és 
kaszálói fűmaggal  való bevetését és 
hogyan lehetne az állattenyésztés ér-
dekében a takarmánytermelést általa 
ban intenzivebbé tenni ? 

Szeptember  10 én d.  c. 10 órakor. 
VI  ik probléma.  Hogyan lehetne 

fejleszteni  állataink és állati terméke-
keink kiszállítását ? 

Közlemények.  E. 

X y l l t í é r . 
E rovat közleményeiért a szerkesztő nem villa 

felelősséget. 

Kérelem. 
Kovács Gyula fiam  könnyelműsége foly-

tán — miután még kiskorú — érte semmi-
nemű felelősséget  nem vállalok. 

Özv. Kovács Alber tné . 

Kiadó : a Könyvnyomda Réizvénytar*ai*( 
Odorheio (Ssékelyudvarhely) 

Nr. 91—1925. 

PuMcaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul exaeutor judxiar aduc 

la cunoştinţ i publică îa senzul legii 
srticlul LX din 1881 §. 102 respective 
XLI din 1908 § 19 cumcă lucrurile 
următoare ş a. cai, plug, car, care în 
urma decisului Nr. 5309 din acul 124 
al Jud. de ocol din O lorheiu sau ex ;c 
vat îa Porumbeni Mare îu favorul 
pxicvatorul .firma  Dautech, Schuster şi 
Comp. repr. prin advocat Dr. Szabé 
Gábor împotriva cxecvatului locuitori 
din comuna Poruinbani Mare pentru 
ieeassarea capitaluri de 1325 Lai şi 
acces, prin execuţie de acoperire şi 
cari sau preţuit îi 19.000 lei se vor 
vinde prin licitaţ a-publică. 

Pentru efeptuirea  acestei licita-
ţ uae pe baz i decizuiui NJ. G. 1182/925 
iii Judecătoriei de ocol din Cristur se 
fixează  termicul pa 3 0 I u l i e a n u l 
1935 la oarele'11 îa comuna Porum 
bani Mare şi toţi. cari au voie de a 
cumpăra, sunt îavitaţi prin acest edict 
ca observarea aceia, că lucrurile sus-
amintite vor fi  vâadu .e î î senzul legii 
XL din 1881 § 107 ş; 108 celor cari 
dau mai mult, pa lâogă eolvirea îa bani 
gata şi îa caz necesar şi sub preţul 
de strigare. 

Pretenziunea cira e de îicassat 
f-ce  1325 L?i capital, dobâazile 
cu 5% socotind din Oct. 1924 iar spe-
sele pâ ă acum statorite da 728 lei 
50 bani. 

întrucât mobilele, cari ajung la li-

citaţie, ar fi  fost  execvate şi de al-
ţii şi aceştia şi ar fi  câştigat drep-
tul de acoperire, licitaţia prezentă este 
ordonată şi îa favorul  acestora îa sen-
zul articlului XLI din 1908 §. 20. 

Cristur, la 6 Iulie 1925. 
Adolf  D n b b execut, jud. 

Regatul Ramânia. 
Executor judecătoresc Cristur. 

No. 77-1925. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul exccutor judecătoresc 

aduc la cunoştinţă publică, îa senzul 
legii articlul LX din 1881 § 102 res-
pective XLI. dm 1908 § 19 cumcă 
lucrurile următoare ş. a. mobile de 
casă clavier care în urma decisului 
Nr. 1167-801 din anul 923 al Jude-
cătoriei de Ocol din Sft.  Gheorghesau 
execvat îa Cristur îa favorul  execva-
torul Fogolyán Kristóf  şi Dr. Daragus 
Andrei repr. prin. advocat Dr. Elekes 
Domokos împotriva execvatul locuitori 
din comuna Cristur pantru iocissarea 
capitalului de ă24+872 lei şi acces, 
prin execuţie de acoperire şi cari sa'u 
preţuit îi 39.000 lei se vor vinde prin 
licitaţ e publică. 

Pentru efeptuirea  acestei licitati-
uni,pe bazadeci=u'ui Nr. G. 2431—925 
al Jud. de Ocol diu Cristur se fixează 
terminul pe 31 Iulie 1925 la orele 
16 îa comuna Cristur şi toţi cari au 
voie de a cumpăra sunt îavitaţi prin 
acest edict cu observarea aceia, că 
lucrurile susamintite vor fi  vâaduta îa 
senzul legii XL din 1881 §. 107 ş 108 
calor cari dau mai mult, pe lâagă 
solvirea în bani gata şi îa caz necesar 
şi sub preţul de strigare. 

Pretenziunea care e da hcasaat 
face  524+872 lei capital, dobâazile cu 
6% cosotind din 15 Aug. 1922 iar 
spesele pâaă acum statorite de 561 
lei 20 bani. 

Intrucâ" mobilele cari ajung la 
licitaţie ar fi  fost  execvate şi de alţii 
şi ac ştia şi ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire, licitaţ a prezentă este ordo-
nată şi îa favorul  acestora îa senzul 
articlului XLI diu 1908 § 20. 

Cristur, la 6 Iulie 1825. 
Adolf  l )ubb execut, jud. 

H i r d e t m é n y e 

Közhírré tesszük, hogyaCsiki Amb 
rus és társai betéti társaság tulajdonát 
bépíző homoródfürdői  fürészgyár  a 
hozzá tartozó gatterrel- és gőzgeppal és 
egyéb falszerelési  tárgyakkal, valamint 
a fűrésztelepnek  100 évre terjedő ha-
szonbérleti jogával együtt 1925 julius 
hó 26-án d. u. 4 órakor Căfă'niţa  köz-
ségben illetve Homoródfiirdőn  a hely-
színén megtartandó nyilvános árverésen 
a legtöbbet Ígérőnek eladatik. 

A részletes árverési faltételek  dr. 
Pál Gyula és dr. Kassay  F.  István 
ügyvedek irodájában tekinthetők meg. 

Az igazgatóság. 

A legjobb erótikus 
hetilap! 

Románia és az utódállamok legnagyobb 
és legjobban elterjesztett illusztrált 

— éíclapja. — 

Minden ujságárusitónál kapható! 

L e i é r t é k e s e b b n e k 
a háziasszony előtt a valódi „Fravtck"*  kávépótíék bzonyuít... Nagyon kiadós vol-

tában rejlik igazi olcsósága. * kávédarálóval. 



Liba-tollat=±! 
Cim a kiadóban. 

J b n v i t a r e . 

Cooperativa de Creflit  fin  Odorbeln 
ca membru al Alienai Cooperativelor 
de Economie şi Credit îi locul de con-
sum (Str. Principesa Elisabeta No. 13) 

va ţine la ziua 

26. Iulie 1925, la ore 3 p. m. 

adunare generală 
extraordinară 

la care îavităm membrii ÎQ sensul §. 
lui 47. al statutelor cu aceea, că îa 
caz, dacă membri nu se vor prezenta 
în nunăr suficient  pentru votare, în 
ziu 2 August 1925. la ore 3 p. m. 
8e va ţinea tot acolo o nouă adunare 
generală, şi îa caz, dacă membri nu 
8e vor prezenta îa număr suficut  pentru 
votare nici pe această adunară se va 
ţine tot acolo o noua adunare generală 
îa ziua 9. August 1925. la ora 3 am. 
p. m., care va decide fă  a considerare 

la nuncă ul presecţilor. 

Ordinea z i l e i : 
1. Lichidarea cooperativei. 
2. Propuneri. 

Odorheiu, la 10, Iulie. 1925. 
Consiliul de administraţie. 

M e g h í v ó . 

SzéMintaMfi  Hitelszövetkezet A 
mint a Gazdasági és Hitelszövetkezetek 

Szövetségének tagja 
1925 évi julius 26-án, d. u. 3 órakor 
a szövetkezet üzlethelyiségében (Beth-

len utca 13.) 

rendkívüli közgyűlést 
tart, 

melyre a tagok az alapszabályok 47. 
§ a értelmében meghivatnak azzal, 
hogy amennyiben ezen a tagok hatá-
rozatképes számban nem jelennének 
meg, ugy f.  évi augusztus 2-án d. u. 
3 órakor ugyanezen helyen uj közgyű-
lés fog  tartatni, s ha a tagok ezen 
sem jelennének meg határozatképes 
számban, akkor f.  é„ aug. 9-én d. u. 
3 órakor ugyanezen helyen egy harma-
dik közgyűlés fog  tartatni, mely a meg-
jelentek számára való tekintet nélkül, 
érvényesen fog  határozni. 

Napi rend s 
1. Határozat a szövetkezet felszámo-

lásáról. 
2. Inditványok. 

Odorheiu, 1925 jul. 10. 
Igazgatóság. 

Gyermektelen "j""'̂ ,'îs, 
lakást keres sürgősen a város belteiü-
letén, Szalon jeligére a kiadóba. 

Bérbe veszek egy zon-
gorát. Cim a kiadóban. 

Hirdetmény. 
Közöltetik, hogy vasárnap, julius 

18 án, a két fekete  ló ki soroltatik. A 
Borsolás helye a bethlenfalvi  adóhivatal 
épületében, kezdődik d. e 10 órakor. 

Figyelem! 
Str. Prinţul Mircea (Petú'íi-utca) 13. 
sz. a. egy nagy üzlethelyiség egy pin-
cével azonnal KIADÓ. Alkalmas singes, 
vagy bőrüzletnek, borbélyüzletnek is. 

A legforgalmasabb  helyen van. 
Értekezhetni ugyanott: 

Z O L L Á T H Xj. 
közvetítő irodájában. 

No. 90-1925. ex, 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul fxrcutor  judiciar 

aduc la cunoştinţă publică, îa senzul 
legii articlul LX, din 1881 § respec-
tive XLI. din 1908 §. 19 cumcă luc-
rurile uroá'oare ş. a. car, oi, perne 
etc care în urma decisului Nr. 5308 
din anul 924 al Jud. de ocol din Odor 
heiu sau execvat îa Porumbeni Mare 
în favorul  extcvatorul firma  Dsudsch, 
Schuster şi Comp. repr. prin advocat 
Dr. Szabó Gábor împotriva execvatului 
locuitor dîn comuna Perumbeni Mare 
pentru încassarea capitalului de 1466 
Lei şi acces, prin execuţ e de acoperire 
şi cari sau preţuit îi 11.200 lei se vor 
vinde prin licitaţie publică 

Pentru efcctuirea  acestei licitati-
uni, pe baza decisului Nr. G. 1181/925 
al Judecătoriei de ocol din Cristur se 
fixează  terminul pe 3 0 I u l i e anul 1925 
la orele 10 în comuna Porumbeni Mare 
şi toţi cari au voie a cumpăra, sunt 
invitaţi prin acest edict cu observarea 
aceia, că lucrurile susamintite vor fi 
vândute îa senzul Legii XL din 1881 
§ 107 şi 108 celor cari dau mai mult, 
pe lângă solvirea îa bani gata şi în caz 
necesar şi sub preţul de strigare. 

Pretenziunea care e de ucassat 
face  1466 lei capital, dobâozile cu 5% 
socotind din 1. Oct. 1924 iar spesele 
pâcă acum statorite de 738 lei 50 bani. 

întrucât mobilele cari ajung la 
licitaţie ar fi  fost  execvate şi de alţii 
şi aceştia şi-ar fi  câştigat dreptul de 
acopefire,  licitaţia prezentă este ordo-
nată şi în favorul  acestora în senzul 
articlului XLI din 1908 § 20. . 

Cristur, la 6 Iulie 1925. 
Adol f  D n b b 

fxecutor  judecătoresc. 

Hirdetmény. 
A „Hangya" szövetkezet befőző 

cukrot olcsón árusít, amiért saját ér-
deke, hogy szükségletét onnan szerezze 
be. Frissen pörkölt kávé, frissen  érke-
zett lisztek kaphatók. 

Tea-vaj, 
trapistasajt, csemegeturó, 
szebeni téli szalámi na-
ponta frissen  kapható: 

D é n e s G á b o r 
fűszer-,  csemege- és gyarmatáru üzleté-

ben Piac tér. 

Mélyen leszállított árak 
Szenkovits J. utóda 

r 

Degró Béla cégnél 
noi és férfi  divatcikkekben. 

Uj autó-taxi. 
Az ország bármely résztbe elő-
nyös, olcsó árak mellett, pontos 
kis?olgálá«sal személy fuvarozást 
vállalok. 

Göllner Károly Odorheiu, Bulevardul 
R?g. Ferdinánd 37 szám. 

M Á f l I I  gimnáziumot végzett fiu 
rotSgJF Flórián Kristcf  oclandi 
vegyes kereskedésébe tanulónak felvé-
tetik. Ériekezni lehet ottan, «agy özv. 
Flórián Gargelynénél Str. Principesa 
Maria 33. szám alatt. 

2 erőteljes tanuló 2 

kovácsmühelybe azonnal felvétetik. 
Feltételek: szegidség 3 évre, koszttal és 

lakással. A tanuló azonban 
sem fehérneműt,  vagy ruhát, 
sem tanulópénzt nem kap. 

Johann Stűrzer 
Segesvár, Mühlgasse (Malom-u.) 32. 

Agrár Takarékpénztár Részv.-Társ. 
Marosvásárhelyt 

Székelyudvarhelyi Fiókintézete. 
Előnyös feltételek  mellett nyújt bekebele-

zéssel vagy kezesekkel biztosított 

váltókölcsönt, folyószámlahitelt 
ipari vállalatok, cégek, iparosok és gazdák részére. 

Elfogad  betéteket könyvecskékre  vagy 
folyószámlára!  Ajánlja takarék-perselyeit! 

Vállal belföldi  átutalásokat táviratilag is* 
Közvetlen bankösszeköttetés az egész 

országban* 

Központja számára elfogad  külföldi  átuta-
lásokat, vesz és elad idegen pénzeket, 

csekkeket. 

Képviseli a „Generala" biztosító társulatot. 

Agrár Takarékpénztár Részv.-Társ. 
Marosvásárhelyt 

Székelyudvarhelyi Fiókintézete. 
Telefon:  Odorheiu 29. — Sürgönyeim: Agrár Odorheiu 

V ân szerencséin a m. t. közönség tudomására hozni, hogy 
atyámtól, Sándor Alberttől a kerekes műhelyet átvet-

tem s a még régi anyagraktárt kibővítettem és újonnan "beve-
zettem a fának  gőzzel való szárítását, ami által az anyag tartó-
sabbá lesz, s különösen kerék munkánál nagy pénzmegtakarítást 
jelent. — Gőzölt anyagból készült gazdasági kerekek állandóan 
raktáron. 

Készítek bármilyen szekér, kocsi, teher- és személy-autó 
karosszériákat, azon kívül alakításokat és b&rmíly javítá-
sokat szakszerűen és jutányos áron, felelősség  mellett, ugy 
(—) helyben, mint vidéken elvállalok. (—) 

Szives pártfogást  kér, tisztelettel: 

Sándor Dénes (G-uszti) 
kerekesmester, Odorheiu Str. Regele Carol (Orbán Balázs-utca) 115 szám. 

Siesssen mindenki vásárolni 

Hirsch Rudolf 
divat-üzletében; 

az összes nyári árukból 0 engedményt kap, 
a-3s:I 5 0 0 l e - u . i i f e l v L l  " v á s á r o l . 

E z az e n g e d m é n y jul ins 3 3 - i g t a r t ! 

ftz ország bármely risztbe Vállalói; személyszállítást antáVal: ifj. Barţiczy Albert. 
Teljesen, uj családi jégszekrény eladó. 


