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i - - Megjelenik minden vasárnap. 

JEGYZET. 
A kisebbségi kérdés — hiába 

akarna a panaszokat Petrescu Commen 
ur büntetéssel való fenyegetésekkel,  sőt 
törvényjavaslattal elfojtani  s hiába nem 
látja be a kormány, hogy a panaszok 
megszüntetésének egyetlen helyes módja: 
azoknak igazságos elbánással elejét 
venni, az okot megszüntetni — lassan-
lassan mégis a helyes útra tér, meg-
oldás felé  közeledik. Legújabb infor-
mációk szerint, a Népszövetség az er-
délyi magyar püspököknek az iskola-
ügyi sérelmek miatt beadott panaszát, 
a telepesekre vonatkozó panaszt és a 
többit is nem dobta félre,  nem utasí-
totta el, hanem azok tárgyalását, való-
ban komoly okok miatt — hogy addig a 
kérdések anyagát kiegészithessék s azo-
kat alaposan előkészíthessék — csu 
pán elhalasztották az őszi időszakra. 

Immár erősiu aktuális Németor-
szágnak a Népszövetségbe való belé 
pése is, ami által — szemben az an-
tant hatalmak eddigi kizárólagos dik 
tan dójával — a kisebbségi ügyek a 
szövetség tanácsában uj, természetes 
védelmezőre fognának  találni. Ez a vé-
delem ugyan eseteakint néha eddig is 
nyilvánult meg a bentlevő tagállamok 

' — igy különösen Anglia — képvise-
lete részéről is. Például, nemrégibea is 
éppen Anglia külügyminisztere : Cham 
berlain jelentette ki megfelelő  ünne 
pélyes és határozott formában,  hogy a 
penaszt emelő kisebbségek üldözésére 
nincs joga egy államnak sem. 

íme — ha lassan-lassan is —igy 
kezd mégis csak virradni ez eddig sö 
tétségben tartott és szomorú kérdés: 
a kisebbségek kérdése fölött  is. Ha 
cakugyan kivirrad, ha a kisebbségek 
panaszai megnyugtató orvoslást talál-
nak, akkor, de csak akkor elkövetke-
zik a valóban nyugodt és konszolidált 
állami élet Komániában is, hiába nem 
akarják ezt most még megérteni, nem 
akarják megengedni egyes elfogult  és 
szűklátókörű politikai uraink! 

Hónapok óta folytat  immár har-
cot a nagy és hatalmas — haditech-
nikaiig is legjobban felszerelt  — Frf  n-
ciaország a marokkói rifkabilok  fel-
szabadulásért küzdő csapatai ellen, a 
nélkül, hogy ezzel a kis gyarmati nép-
pel boldogulni tudna. Sót: győzelmes 
összeütközések után hovatovább az 
ellenség nyomul előre SZÍVÓS kitartás 
sal és (ha esetleg már eddig el nem 
foglalta)  most már a sztratégiai tekintet-
ben is nagyon jelentékeny Fezt, a fő-
várost fenyegeti  elfoglalással.  Talán 
ezeknek a harcoknak a következménye, 
hogy Franciaországa Ruhr-vidék megkez 
dett kiürítését fokozott  sietséggel igyek-
szik végrehajtani. Az igy felszabaduló 
csapataira szüksége vau afrikai  hely-
zete megerősítése céljából. Mindez pe-
dig a megszállás alatt állott német te-
rületek gyorsabb felszabadulását  vonja 
maga után. 

íme igy kapcsolódnak össze a vi 
láppolitikában kis dolgok a nagyobb 
dolgokkal, távoli események igy okoz-
hatnak egyes népek életére néave 
előnyös, vagy hátrányos változásokat! 

Iskolapolitika. 
i. 

A közoktatásügyi miniszter ur a 
nemáüami iskolákra vonatkozó tőrvény-
javaslatot a kamarában visszavette, 
mert a gyűlés még csak két napig tar-
tott és azt kevés időnek tartotta a ja-
vaslat tüzetes megtárgyalására. Maga 
a miniszter ur ezzel indokolta eljárá-
sát. Hogy azonban a valóság ml? azt 
lehet találgatni, de az mégis csak ta-
lálgatás margd. 

Reánk nézve azonban, akik a ja-
vaslatot magunkra sérelmesnek tartjuk, 
és akik sérelmes voltán a szenátusban 
történt letárgyalás során sem tudtunk 
enyhíteni, reánk nézve az igy beállott 
helyzet előnyösnek mondható, módot 
nyújt reménykedni a jövőben. Hogy 
azonban a jövő mit hoz ? azt termé-
szetesen nem tudhatjuk. De qui habét 
tempus, habét et vitám. 

Vannak, akik abban is reményked-
nek, hogy hátha a miniszter Őszig meg-
bukik. Ez ugyan nincs kizárva, mert 
h'Bzen tudvalevőleg egy miniszterbu-
kásnak sok mindenféle  esélye van, de 
biza mégis csak vékonyka szár lehet 
a reménykedésre. Inkább más körül-
mények hathatnak rá, hogy aki eddig 
oly hajlithatatlan volt, legalább a leg-
bántóbb részeken valamit módosítson. 

Elmondhatnám, hogy mi min-
den történt idevonatkozólag az előtár-
gyalásokon. Hogy a tél folyamán  a 
miniszter a kisebbségek képviselőit 
értekezletre hiván, oly békésen tárgyalt, 
hogy azt véltük, hogy célt értünk. De 
amikor április 30 án a javaslatot ki-
nyomatva a kezünkbe adta, meglepődve 
láttuk, hogy kívánságaink teljesen fi-
gyelmen kívül maradtak. Es amikor 
időt kértünk arra, hogy a javaslatot 
áttarulmányozzuk, azt nea» kaptuk 
meg.* 

A javaslat a szenátusban tárgyalás 
alá vetetvén, kénytelenek voltuok május 
16 án kijelenteni (én olvastam fel), 
hogy ha törvénnyé válik, azt oJcttojnak 
fogjuk  tekinteni. 

Akközben (május 14 én) az egyhá-
zak státusai is rendkívüli Közgyűlése-
ket t,,rtván, az egyházfők  is megje 
lentek a szenátusban és kijelentették, 
hogy ba az egyházak autonóm joga el-
ismertetik iskolákat állítani s tartani 
fenn,  bele mennek a tárgyalásba. De 
ezen nyilatkozatok sem omditoiták ki 
a minisztert álláspontjából. A javash-
tot a szenátus lényegtelen módosítá-
sokkal letárgyalta. 

A legnagyobb sérelem mindenesetre 
abban van. hogy iskolaalapításra és 
fenntartásra  »z egyházaknak is csak 
annyi jog adatik, mint bárki magános-
nak, testületnek, egyesületnek vagy 
községnek. Ilyen mélyen "eszállittatiü 
az egyházak joga az iskolákra. Lyen 
törvény mellett hol marad az erdélyi 
egyházak évszázados törvényekkel  biz 
tositotfc  ősi autonómiája? 

Amikor az egyházi iskolák sérel-
meinek tárgyában az 1923. év folyamán 
tervelt ankétet őszre halasztották, a 
tárgyaláskor egy előterjesztést adtam 
volt be, amely az egyházi autocomiát 
alapjában és teljtartalmilag összefog-
lalta** és gondoltam, hogy Ifsz  anpak 
valami látatja. Nem lett semmi látatja! 

Amikor az idén májusban a tör 
vényjavaslat a szenátusban táreyalta 
tott, egy deklarációt akartam felolvasni, 

* A két nyilatkozat közöltetett a Szé-
kely Közélet f.  évi Í9 ik számában. 

** Közölve a Sz. K. 1923. évf.  13-ik 
számában. 

de az alkalmat arra nem találtam meg. 
Itt a7 alábbiakban közlöm : 

Ha valaha ezabadelvüségre van 
szükség, legeső sorban az oktatás, a 
müvelés terén van rá szükség. Olyan 
iskolapolitika inaugurálandó, amely el-
ismerje, hogy az iskola az egyházból 
indult ki, és ennélfogva  ne korlátozza 
az egyházat iskolaállitás, fenntartás 
és neveiés tekintetében. 

Állithassanak községek is, társu-
latok is, magánosok is iskolát. Mutat-
kozhatik szükségessége, vagy célszerű-
sége olyan különleges iskolának is, 
ami inkább tarsadalmi, mint állami 
feladatot  tart szemelőtt. Ilyeneknek állí-
tása sem akadályozható, hiszen képezni, 
művelni akarnak, tehát a kulturát szol-
gálják. 

Az iskolaállitási jog megadatván 
széles körben, szóvá sem tehető, hogy 
az az államot is megilleti. 

Mivel az oktatásügy közügy, az 
állami érdeket is érint, az állam az 
egész oktatásügyet ellenőrizheti. Teheti, 
hogy a maga részéről miféle  iskolát és 
miféle  feltételek  mellett ismer el köz 
jellegű nyilvános iskolának. Módjában 
van minden biztosítékot megszerezni 
arra, hogy az iskolában államellenes 
müveletek ne folyjanak. 

A közoktatás érdekében azonban 
nem korlátozhatja, hogy a nyilvános 
jellegű iskolákba faji,  nyelvi és vallási 
különbségekre való tekintet nélkül sza 
badon léphessenek be s vétethessenek 
fel  a tanulók. Sót éppen elsőrendű ál-
lami érdeknek kell tartani, hogy az 
ezekből keletkező különbségek éle az 
együttes nevelés folytán  enyhüljön és 
a leendő polgárok egymáshoz való si 
mulásanak kezdetiül éa erős jótékony 
előmozdítójának tekimesKék az iskola. 
Ez a leghelyesebb állampolitika az ál 
lamegyseg szempontjából. Azért a nyil-
vánossági jog megadását ahhoz kellene 
kötni, hogy köteles legyeú az iskola 
minden tanulót a faji  és vallási kü 
lönbségre való tekintet nélkül felvenni. 
A tanulás kötelességéből következik 
mindenkinek az a természetes joga, 
hogy olyan iskolában tanuljon, ami-
lyenben akar. Est akadályozni a kul-
tura elleni merénylet — barbárság. 

Az állam ugyan az állami érdekek 
szent pontjából az iskolákat felügyelheti, 
ellenőrizheti, de ez az ellenőrzés ne le 
gyen a kulturális munkára akadáhozó 
vekzáció, szekatúra, kicsinyeskedés, ami 
bántó és bosszankodást szül. 

Csakis olyan iskolapolitikában cyu 
godhatunk veglegesen meg, amely eze-
ktn az elveken épül fel. 

Ez az én álláspontom, meggyőző-" 
déseru ; azt his-zem, hogy nem cs-upén 
csak az enyém, hanem nagyon sokunké 
és ugy vélem, hogy eszerint az iskola 
ügyet mindenkit teljesen kielígitőleg. 
megnyugtatóiig lehetne m<íö'd»ni s 
ennek alapján a különböző iskolafenn-
tartásokkal a hatásköröket szabályozni. 
Azért ajánlom az előadottakat minden 
kinek figyelmébe,  aki iskolakérdések 
kel foglalkozik. 

Pál István  szenátor. 

Álom-e vagy valóság ? 
hogv akadt egy ember, aki városunk 
rendezésével is kiván foglalkozni,  aki 
nemcsak birálni, nemcsak panaszkodni 
tud, hanem egyszersmind rámutat arra 
is. hogy bol van a baj, melyen segí-
teni kellene. A majdnem teljes nem-
törődömséggel szemben tényleg álom-
bau éreztük m»1 unkát, olvasva az e lap-
ban megjent „Örömhir" cimü cikket; 
de hamar a valóságra ébredtünk, mert 
bizony soks-zor tapasztaltuk, hogy ilyen 
fajta  érdeklődés sokszor bizonyult szal-

malárgoak s mikor az ember a legna-
gyobb segitséget érezte maga mellett, 
akkor vesztette azt el. 

A. városi tanács, dacára a válto-
zásokkal átélt nehéz helyzetének, miu-
dig a legnagyobb örömmel és bizalom-
mal fogadott  minden megnyilatkozást, 
a súlyos kritikától a szívélyes segít-
ségig, hogy azokból leszűrhesse a pol-
gárság igazi óhaját. Téves tehát azt 
hinni, hogy a tanács egy külön Bzuve-
rén hatalom, hol a polgárságnak szava 
nincs, hanem igenis egy a polgárság-
gal, egy az érdekük: a város fejlesz-
tése, szépítése. 

A fejlesztés,  igaz, hogy nehezen 
halad, de már elmondhatjuk, hogy meg-
kezdődött. Sajnos, egy egy árviz, mint 
most is, mely nagyobb szabású part-
erősitéseket tett szükségessé s még 
építkezéseket is, a szépítéstől el-el von ja 
a munka- és pénzeröt. 

A város háztartása is csak olyan 
mint egy családé, oda kell foltot  tenni 
hol legnagyobb a szükség; amellett 
meg az az elve, hogy a városnak vas-
utat kell szerezni, iparosságát erősí-
teni, forgalmát  növelni és ha már ki-
nőtte magát, akkor szépíteni. Az egész-
séges, erös leány magában is szép, de 
ha még szép ruhát is kap, még szebb 
lesz, viszont a beteg, gyenge, vézna 
lány, szép ruhában is csak az marad. 
Városunkat is tehát előszörerőssé egész-
ségessé kell tenni, hogy legyen mit szé-
píthessünk és hogy főleg  legyen mivel 
szépíthessük. Ez azonban nem zárja ki 
az oly kisebb3zerü fejlesztési  munká-
latokat, melyek elkerülhetetlenek s 
melyekbe a nehéz anyagi helyzetben 
levő város nem pusztul bale : ilyenek 
például egy öntöző autó beszerzése, 
mely a szemetet is rendszeresen ösz-
szeszedhetné, tartálya leszerelhető lé-
vén, merc nem számíthatunk az isteni 
gondviselés ily pazar segítségére, 
mint a milyennel az idén is megál-
dott, ezt a nagy horderejű kérdést 
megoldván és pormentes levegőt biz-
tosítván. Ilyen a sétatér rendbentartása, 
kibővítése, az ott levő mocsár lecsapó 
lása, az uazoda rendbehozatala, a SZUK-
séges padok beszerzése, mert ezek mind 
elsőrendű közegészségügyi követelmé-
nyek. 

De megcsináljuk a napokban a vár-
megyeház előtti parkot is, terve és a 
szükségelt szegély Kövei már készen van-
nak. Atalatmjuk és modernné tesszüK 
vágohidunkat az egészséges hússal való 
ellátás biztosítása vegett. Csinálunk 2 
uj betonhidat, lévén a régieken való 
közlekedés veszélyes. Mtgkavicsoztat-
juk a mellékutcákat, mivel azokon a 
por elviselhetetlen és amennyiben a 
már ujolag megígért államsegélyt meg-
kapjuK, a vasuii állomás utjat kocka-
kővel kirakatjuü. 

Ezek mind olyan munkák, mik 
halssztást uem tűrnek s még ez év 
folyamán  elvégeztetnek s még ezeufe 
lüfiH  a lehetőséghez képest; de még 
meonyi minden van hátra, mi megva-
lósítás'a vár. Egyebet nem is említve, 
mint H vízvezetéket és csatornázást, bi-
zot y azf  rt is fő  a. tanács feje  eleget, 
de ii \a.-úttól kezdve, melynek létesí-
tése érdekében Csíkszereda város is 
kö'ös akcióba lépett s melynek érde-
kében nag\obb tzabátu értekezletet 
akar a taoacs tartani a közlekedési 
minisztérium bevonásával, mindent meg-
lehet elinalni és meg fog  csinálni, ha 
vannak és lesznek, kik bátorságot önt-
senek dolgozó embereinkbe s kik a 
polgárságot meggyőzzék, hogy a tanács 
mindent csak az ő érdekükben óüajt 
csinálni. Megalakítjuk jövő hét folya-
mán a szépitészeti egyletet is, hisz 
több ember többre képes s a végén 



rájövünk arra, hogy álmunk nem is 
volt álom, hanem valóság 

Fenti közleményt a vároui tanács 
köréből még a mult hét v̂ gén kaptuk 
feleletül  26. számunk „Öröm hirt" 
cimbekezdésü közleményére. 

Udvarhelyi üzenet Háromszékre. 
— Nyilt levél Szilveszter Ferencz dr.-hoz. — 

Doctor ur 1 Kedves Barátom ! 

Ugy értesülök, hogy Háromszéken 
a Székely  Polgárral  mozgalom indult 
meg az erdélyi magyarság egységének 
megosztása végett és a legilletékesebb 
helyről felhívtak,  hogy ez ellen szó 
laljak fei.  Mélyen sajnálom, hogy én 
aki annyira háromszékluek érzem ma-
gamat, hogy senki különben, olyan 
helyzetbe kerültem, hogy alig tudok 
valamit a háromszéki viszonyokról. De 
a figyelmeztetés  olyan helyről jött, 
hogy nem térhetek ki az elöl, hogy a 
tolakodásnak, illetéktelen beavatkozás-
nak minden színezetét kizárva, ue kér 
jem a Doctor ur által, aki annyira 
egységeseu birja az ottani bizalmat, 
ne kérjem földieimet.  mindig szeretett 
testvéreimet, hogy helyi érdekeiket 
ugyan semmiben sem tévesztve szem 
elöl, ne tegyenek semmit a magyar egy-
ség ellen. Ennek az egységnek a meg-
tartása s megvédése mindennél na-
gyobb'érdek. Egységben az erő. Minél 
többen vagyunk, annál erosebbek va 
gyünk. Sajnos, nagyon kevesen vagyunk. 
De ha kevesen is vagyunk, legyüak és 
maradjunk egyek. 

A Doctor ur és mindenki tudja, 
hogy én nem vagyok vezető ember. A 
mikor azonban a régi helyzetünk fel-
bomlott, itteni testvéreim minden kü-
lönbség nélkül teljes egyértelműséggel 
engem bíztak meg, hogy a hol kell, 
eljárjak és szoljak. Ezeu a réven a 
vezetőséggel (ugy a polgári, mint a hadi 
vezetőséggel) gyakori érintkezésem volt. 
Ezek az én viselkedésemet értékelvén, 
megbíztak az egész székelység olyatén 
szervezésével — s erre a megfelelő  se-
gítséget megígérték és a tanacskozás 
szabadságáról biztosítottak, — hogy a 
székelységet ide összehívjam és íti ta-
nácskozzunk afelől,  hogy a székely 
ség az uj helyzettel barátkozzék meg, 
abba találja magát bele A megbízást 
uem fogadtam  el (ami akkor veszélyes 
merészség volt) és nem is lett semmi 
a doiogbol. Nem fogadtam  el, mert ez 
még a béketargyaiásOK előtt voit es 
aruiás lelt volna. Do mar akkor ugy 
gondolkoztunk egyértelműiig, hogy ez 
a székelységnek a magyartiagtol való 
elvonása lett volna,, a magyarságnak 
pedig ebbe a megosztásába nem csak 
hogy bele nem mehetünk, hanem az 
ellen küzdenünk kell. 

Doctor ur 1 Ne menjenek bele 
most éppen meg a székelységnek is a 
megosztásába. Igaz, hogy más a hely-
zete az egy tömegben együtt lakó azé 
ktlyseguek, mint a hol sűrűbben, hol 
gyerebben szét szórt megyarságnak és 
enuelfogva  a székelység más elbánást 
is igényel, és igaz hogy ez a mas el 
bauáet mar evek óta varja, de ha ed-
dig hiábi is vártuk, még sem szabad 
kiláraduunk, mert bizonyosra veheijüg, 
hogy az mégis csak meg fog  jönni, 
csak türelemmel ki kell tartanunk. 
Tartsanak ki a háromszékiek is. 

A háromszékiek nagy tradícióknak 
&z örökösei. Nekik még a többi szé-
kelyeknél is nagyobb kötelességeik 
vaunak. Szentül meg vagyok győződve, 
hogy erre őket nem kell figyelmeztetni. 

Testvéri szeretettel és meleg üd-
vözléssel, 

Odorheiu—Székelyudvarhely,  1925 
julius hó 25 én. 

Pál István 
udvarhelyi szenátor. 

Több utmunka fejeződött  be leg-
utóbb a varmegyében. Ezek köxül meg-
említésre érdemes a pálfalva—korondi 
vicinális közút 0—2 km. szakaszának 
az áthelyezése, ami az eddigi útrész 
túlságosan meredek volta miatt volt 
szükséges. A Fazekas vármegyei út-
felügyelő  vezetése alatt, szakértelem-
mel készült uj útszakaszt már át is 
adták a forgalomnak.  Ugyancsak az ő 
vezetése alatt Kápolnásfalu  községben 
egy teljesen uj ut nyilt meg a telkek 
között, főként  a községközötti belső 
forgalom  lebonyolítására. 

A közönség köréből. 
Beszélik a városban és nyilt titok-

ként különféle  kommentárral kisérve 
mindeufelé  híresztelik az emberek, 
hogy a városi tanács a Dézsi Balázs-
féle  „Alba Júlia" nevű szállodát és 
vendéglőt, melyet Dézsi Balázs 520.000 
leuért adott el Bíró Mózesnek, utóbbi-
tól kerek másfélmillió  leuért vette meg. 

Nem merjük feltételezni  a városi 
tanácstól a vásárnak részéről ilyen üz-
leti érzék nélkül való eszközlését, de 
ha igaz, akkor igazán rossz vásárt 
csinált a város. Rosszat azért, mert ő 
is közvetlen tudomást szerezhetett volna 
arról, mint mindenki ahogyan tudomást 
szerzett, hogy a Dézsi Bilázs háza 
szabadkézből eladó s ekkor egymillió 
leuval olcsóbban ő vehette volna meg 
azt, nem Biró Mózes s igy a város 
adófizető  polgárainak a javára egy kis 
előrelátó üzleti érzékkel megtakarítha-
tott volna kerek egymillió leüt, amely 
összeg most, az állítólag megtörtéot 
rossz vásár folytán,  — vájjon ki tudja, 
miféle  adó cimée ? — az adókkal és 
egyéb terhekkel auaugy is tulsulyosbi-
tott polgárság, nyakaba zudul. 

Vigasztaló momentumul azonban 
mentő körülmény is közrejátszhatik 
ebben az üzlettelen üzletben s ez az, 
hogy a városi tanács csak azután gon-
dolt a Dézsi-féle  épületnek városházi 
alkalmas céljára, miután az másfélmil-
lió leuért bocsáttatott áruba. Ezen 
esetben a város a késői jó gondolatáért 
drága árat fizet,  habár talán a tanács az-
zal az egyébbként jóhiszemű szándékkal 
kapcsolja össze, hogy a mostani városhá-
zát viaszabocsássa régi, azaz iskolai 
céljának rendelkezésére ? 

De ne főzzünk  több reminiscenciát 
ehhez a — merjük még hinni — csak 
állítólagos vételhez s elégedjünk meg 
egyelőre annak a leszegzésével, hogy 
a város közönsége a maga egy milliós 
leendő megtérheltetésére iskolának 
kapja vissza a mostani városházát s 
cserébe kapni fog  egy tágas, szellős, 
csinos, takaros és impozáns városházi 
épületet, nagy faudvarral  és gyümöl-
csössel együtt. Ez a sok körülmény 
lehet, hogy megérdemel egy millió leüt, 
mi azonban mégis egy minden szóbe-
szédet eloszlató és kedélycsillapitó vá-
laszt kérnénk a városi tanács részéről. 

Szemlélő. 

Fenti — feltétlenül  közérdekű — 
felszólalást,  a kérdés teljesebb tisztáz-
hatása céljából is készséggel közread-
tuk. A maguck információja  szerint 
azoobaa az ügylet még egyáltalában 
nem kész, mert a tanács a tulajdonos 
által kért összeget maga is sokalja, bár 
az iskolák elhelyezéséuek kérdése már 
valóban megoldást követel s az a tanács-
háznak alkalmas épület megszerzésé-
vei csakugyan megoldható is lenne. Ez 
esetben az iskolák visszakerülnének a 
tanács mostani helyiségeibe. 

HÍREK. 
Julius 25. 

Vasatügyi panaszok. 
Lapunk egyik olvasója azt kéri 

tőlünk, tennők szóvá azt az óhajt, hogy 
minden  állomásról  minden  állomásra 
(értve ezalatt a belföldet)  adjanak ki 
vasúti menetjegyet. Micsoda visszás do 
log például az, hogy ha valaki Alsóbol-
dogfalváról  Segesvárra akar menni — 
mégis csak Héjjasfalváig  kaphat jegyet, 
ahol vagy leszáll és iszonyatos lökdö 
sődések között jegyet vált a további 
útra valahogy, vagy pedig baksist kény-
telen adni annak, aki helyette a jpgy 
váltási kálváriára vállalkozik. Hogy 
ez a baj kiküszöbölhető legyeu, elég 
megemlítenünk a kézzel irható jegy-
tömböket, melyekb&l még akkor is le 
het jegyet kiadni, ha talán valamelyik 
állomásra történetesen nem volna nyom-
tatott jegy.készlet. Ha a vasútnak ér-
deke az, hogy a jegyek árát, évnegye-
denként — már előre bejelentve 1 — e 
melje, akkor legyen érdeke az is, hogy 
az utazó közönség kényelmét is fokozato-
san elŐ8egiteni törekedjék és ha véletle-
nül jegy készlet nincs, írjon az illető 
pénztárnok jegyet a jegytömbből, hiszen 

elvégre — egyebek kőzött — azért kapja 
a fizetést. 

Vagy pedig — végső esetben — 
tegyen azonnali előterjesztést felettes 
hatóságának a szükséges jegykészlet 
nyomattatása iránt. 

Egy másik panasz is egy konkrét 
esetből kifolyólag  származik. A keresz-
túri pénztarnál ugyanis az a szokás 
dívik, hogy mihelyt a vonat beérkezik, 
dacára hosszas ott tartózkodásának, a 
pénztárnál már uem lehet jegyet kap 
ni. így Gy. udvarhelyi állami tisztví 
selőc, aki annak idején majd tanukkal 
fogja  igazolni, hogy igenis annyira 
„dörömbölt" az ablakon, hogy szinte 
annak betörésétől kellett tartania, s 
aki, mert a jegy kinemadása miatt 
jegy nélkül volt kénytelen felszál-
lani hozzátartozóival együtt, Héjjas-
falván  leszállították s 400 mondd: Négy-
száz leura büntették. Ugy gondoljuk, 
bogy Gy. urnák lesz annyi esze, hogy 
a jegyzőkönyvileg  „kiszabott" négy-
száz leu büntetés megfizetése  esze á-
gában sem fog  járni, ellenben a ke-
resztúri pénztar aznapi kezelőjét ha-
nyag kötelességteljesítés  cimen felettes 
hatoságanak be fogja  jelenteni. 

Körtvélyfáy  János  Imre 

Mária királyné névnapját f. 
hó 22 ikén országszerte megfelelő  mó 
don ünnepelték meg. Nálunk is a há-
zakat fellobogózták,  s a megyeháza 
nagytermében a hatóságok részvételé 
vei ünnepélyes istentisztelet volt. 

Bírósági tisztviselők kine-
vezése. Pattantyús Árpád helybeli, 
valamint Nagy Pál szelistyei járásbi-
rósági kezelő tisztviselőket (impiegat) 
a helybeli törvényszékhez jegyzősegé-
dekké (ajutor grefier)  nevezték ki. 

Véndiákok találkozója. Ami-
óta a kolozsvári piarista főgimnázium 
volt tanulói megrendezték az első vén-
diák-találkozót, az eszme annyira ka 
pós és közkedvelt lett, hogy a példát 
számos intézet követte. A helybeli róm. 
kath. főgimnázium  volt tanulói köré 
ben is, akik igen tekintélyes számmal 
élnek városunkban, mozgalom indult 
meg egy ilyen véndiák-találkozónak az 
ősz folyamán  való megrendezése iránt. 
Minthogy a részint iskolai értesítők, 
részint magán-tájékoztató alapján ösz-
szeállitott névsor kiegészítésre szorul, 
Nagy Lajos dr., az intézőbizottság el-
nöke arra kéri mindazokat, akik a ne-
vezett főgimnáziumban  végeztek, tanul-
tak, vagy bármely más kapcsolatban 
voltak és állandóan Románia területéu 
tartózkodnak, hogy b. címüket (név, 
állás, lakóhely) nevezete intézet igaz 
gatimágához julius hó végéig bejelen-
teni s ez által a meghívók pontos szét 
küldhetését biztosítani és megkönnyi 
teni szíveskedjenek. 

A szépitési egylet újjáalakí-
tása és a tennivalók megbeszélése ér 
dekében augusztus 2-án, vasárnap d. 
e. 11 órabor a városi tanácsházban a 
tanonciskola helyiségében értekezlet 
lesz. A tanács ez alkalomra tisztelet-
tel meghív minden az ügy iránt ko 
molyan érdeklődőt. 

Halálozás. Pálfy  Lukács f.  hó 
20 án, 75 éves korában, városunkban 
elhalt. A kertészkedéssel foglalkozott, 
ősz szakálu, eredeti megjelenésű öreg 
ember, kit sokan ismertek, régóta be 
tegeskedett. Nagyszámú rokonság gyá-
szolja, nagy részvét mellett temették. 

A „Keresztúri Athletikai Club" 
versenyzője a temesvári orszá-
gos versenyen. Gyarmathy Endre 
(Keresztúri A. Club) a temesvári or-
szágos bajnoki athletikai versenyen a 
gerelydobásból a III ik dijat nyerte 
43 m. 75 cm. dobáaaval. 

Nagy gazdagyülés Aradon. 
Az Erdélyi Gazdasági Eaylet a társé 
gyesületek, valamint az aradi árumin-
tavásár erkölcsi támogatása mellett A-
radoo, 1925 augusztus hó 6 an d. e. 
10 órakor a Kulturpilota nagytermé-
ben gazdaaagygyülést rendez, amelyre 
a gazdaközöQíégat, a földmivelőnépet, 
gazdasági munkásokat és a mezőgaz-
daság ügyei iránt érdeklődő nagykö-
zönséget nemzetiségre való különbség 
nélkül ezúton is tisztelettel meghívja. 
A nagygyűlésen gazdasági életünk, 
jelesei tartaaak előadásokat különbö 
ző,* a mezőgazdaságot érdeklő kérdések-
ről, melyek helyes megoldása nagy-
ban hozzájárulna Románia, különösen 
a kapcsolt részek gazdasági életének 
felvirágoztatásához.  Ugyanekkor, au-
gusztus 1—10 közt nagy mintavásár-

ban és kiállításban gyönyörködhetnek 
az Aradra utazók, a kik a kellő időben 
való jelentkezés esetében az Udvarhely-
megyei Gazdasági Esjyesületnél (Odor-
heiu, Bul. R?g. Ferdinánd 38 sz.) 
75%-os vasuu kedvezményre jogosító 
igazolványt kaphatnak. Az elszálláso 
lásró' jelentkezés esetében gondoskodva 
lesz. Gazd. Egyesületünk társas kirán-
dulást rendez, melyre az érdeklődő kö 
zönséset ezúton meghívja. 

Műsoros nyári mulatságot 
rendez augusztus bó elsején, szomba-
ton este fél  9 órai kezdettel a Bar-
kóczy-kertbeu a helybeli bőripari mun-
káscsoport. A közönséget arra ezúttal 
is tisztelettel meghívja és szives párt-
fogását  kéri. A tiszta jövedelem felét 
a könyvtár javára, a másik felét  az 
alakulóban levő muakás-testedző egy-
let ja.vára fordítják. 

Mária-szobor felszentelési 
ünnepély Hargitafürdőn.  Igazán 
szép es ifilekemeiö  üanepely volt f.  hó 
19 ea a Hargitán. Dacára a kedvezőt-
len időnek, mégis ugy ezerre tehető a 
száma azoknak, a kik e magasztos 
ünnepre messzi vidékekről eljöttek, 
leróni a Mária iránti halájukat. Az 
ünnepély lefolyása  a következő volt: 
Reggel 8 órakor csandes mise, azután 
10 órakor Biliut Lajos prépost főespe 
res fényes  papi segédlettel szent misét 
mondott, mely alatt a csíkszeredai ve-
gyes dalárda kitűnően vezetett ének-
számai emelték hangulatban a szent 
misét ésC-iipak Lajos dr. hittanár lelkes 
és szép szentbaszedtst mondott, mely 
kőnyekig meghatott mindenkit. Ezután 
következett a kis Jézust fogó  gyönyörű 
Mária-szobor megáldása. A szobor 
Hermaun Gyula varosuakbeli szobrász 
és festő  alkotása, mely ismételten hir-
deti a ssékely hivatottság diadalát a 
magas Hargita hegycsúcsai között is. 
D. u. 1 órakor közős ebéd volt, kb. 
150 teritékkel. A kik helyet nem kap-
hattak, állva az erkélyeken is szívesen 
elhallgatták azt a szép búcsúztató 
beszédet, a melyei a szobor alkotója 
Hermann Gyula festÉ-izobráaz  mondott 
es a melyre oly gyönyörűen válaszolt 
Bálint Lajos prépost főesp  res. A han-
gulat a késő estvéli órákig a legkitű-
nőbb volt. Az Ünnepély megtarthatá-
sának főérdeme  Tamás Gyula csíksze-
redai nyug. tisztviselőt illeti és az ál-
dozatkész fürdő  vendégeket, kiemelve 
közülük Szakáts Gvula és neje odor-
haiui kereskedőt. Egy jelenvolt  vendég. 

Az egyházak főhatóságai  az 
idei b&ccaiaureaiusi vizsgálatokon el-
busott tanulók részére négy--hat hetes 
tanfolyamot  rendeznek, különösen azok-
ból a tárgyakból, amelyekből a dolog 
természete szerint nem tudtak a vizs 
gálatokon megfelelni  t. i. a francia 
nyelvből, Rjmáuia földrajzából,  a ter-
mészettudományokból és a vegytanból. 
A tanfolyamok  száma és a helye a 
jelentkezők számától függ.  A helyi 
intézetek igazgatói felhívjak  tehát a 
vizsgálatokon elbukott, illetőleg a vizs 
gálatokra juuiusban nem állott tanu-
lókat, hogy amennyiben a szeptemberi 
vizsgalatokon résztvesznek, az intéze-
tek igazgatóságánál személyesen vagy 
Írásban jelentkezzenek és egyúttal je-
lezzék azt is, hogy az élelmezési (napi 
30 leu) és a vizsgálati (.1200 leu) költ-
ségekhez mennyi összeggel bírnak hoz-
zájárulni ? 

Baleset. Pap Tamás farkaslaki 
esperes-plébánost, amint őszinte rész-
véttel értesülünk, folyó  he 21-én a 
Szejkéu való fürdése  közben sajnálatos 
baleset érte. A cement fürdő-medencé-
ben msgcsuszamlott, minek következ 
tében ket oldalbordáját betöte. A 
népszerű esperes teljes felgyógyulása 
orvosi vélemény szerint mintegy öt 
hetet vesz igénybe. 

A sétatéren térzene lesz a kö-
zönség szórakoztatására, egyelőre min-
den csütörtökön és vasárnap d. u. 17—19 
(5-7) óráig. 

A borbélyok és fodrászok 
ismételten figyelmeztetni  kívánják a t. 
közönséget, hogy az uj munkaszüneti 
tőrvény szigorú rendelkezése miatt nem 
végezhetnek munkát háznál ünnep és 
vasámaDon. 

x Hirdetmény. A Principesa 
Elisabetha(Bethlen)-utca kövezés! mun-
kálatai tárgyában a városi tanácsnál 
folyó  évi augusztus hó 2-án d. e. 10 
órakor a polgármester-helyettesnél ár-
lejtés lesz. Feltételek ugyanott megte-
kinthetők. A munkálatok f.  évi aug. 
hó 3 án megkezdődnek. A városi tanács. 



Szövetkezés c. alatt a Hangya-
központ kiadásában nívós szövetkezeti 
hetilap indult meg Nagyenyeden Szent-
iványi Árpád dr. szerkesztésében. — 
Munkatársai között az erdélyi szövet-
kezeti mozgalom csaknem minden szá-
mottevő képviselője szerepel. 

Hirdetmény. A marosvásárhelyi 
kereskedelmi és iparkamara a keres-
kedelmi és iparkamarák újjászervezé-
séről szóló törvény 14. szakasza alap 
ján a minisztertanácsilag jóváhagyott 
kategóriákba csoportositottan összeál-
lította azoknak a kis és nagy keres-
kedőknek, kis és nagy iparosoknak, 
részvény társaságkép viselőknek a jegy-
zékét, akik a folyó  évi szeptember hó 
folyamán  megejtendő kamarai válasz-
táson, mint szavazók és választhatók 
résztvehetnek. A választók névjegyzéke 
1925. julius hó 20 tói kezdve a kama-
ra titkári hivatalában 15 napi köz-
szemlére van kitéve s az az érdekel-
tek által naponként délelőtt 9—12 ig, 
délután 31/,—5 órag megtekintüető. 
Ezalatt a 15 nap alatt a választójo-
gosult személyek akar a saját szemé-
lyükre, akár pedig (a kamara öt vá 
lasztó tagjának együttes kivánságára) 
más személyekre nézve alulírott kama 
rához intézendő írásbeli előterjesztés 
sel élhetnek, és pedig abból a célból, 
hogy a kihagyott választójogosultak a 
választói névjegyzékba felvétessenek,  a 
íörvényellenesen felvettek  pedig abból 
töröltessenek, s általában a tévedések 
kiigazítást nyerjenek. A kamara a vá-
lasztás listákaak a Maros-Torda, Cdk, 
Háromszék és Udvarhely vármegyéket 
magábanfoglaló  kerületében lakó érde-
keltekkel is való minél közvetlenebb 
megismertetése céljából a listák pél-
dányait nemcsak a törvényrendelte 
egy helyen: a kamara titkári híva-
tsIában kívánta közszemlére bocsátani, 
de gondoskodott arról is, hogy e vá-
lasztólisták egy-egy példánya az ille-
tékes vármegyei prefecturák  utján egy-
idejűleg a tg. mun şi, a reghinul-săsesc-i, 
a mercurea ciuc-i, a gheorgheni-i, a 
sft.  gheorghe i, a tg. tăcuesc-i és az 
odorheiu i városi tanácsok által is ki-
tétessenek közszemlére. A listák ki-
igazítására vonatkozó előterjesztések 
megtétele ezeken a helyekén azonban 
olyképpen kell, hogy eszközöltessék, 
hogy azok a kamara titkári hivatalá-
ban történt közszemlére tétel első 
napjától számitott 15 ik napra, tehát, 
folyó  évi augusztus 4 ikéig  bezárólag 
a titkári hivatalhoz okvetlenül beér 
kezzenek. mert a később beérkezendő 
előterjesztések figyelembe  nem lesznek 
vehetők. Á választói Bévjegyzékbe való 
felvétel  iránti előterjesztésekhez csa-
tolandók : állampolgársági igazolvány, 
s bizonyítvány arról, hogy a választói 
listába való felvételre  jelentkező ka-
marai illetékkel már 1924. évben 
meg volt róva, s hogy ipart, kereske-
delmet ma is folytat.  A kamara hatá-
rozata ellen annak a székhelyére nézve 
illetékes törvényszékhez lehet további 
15 nspon belül felebbezni,  akire vonat-
kozólag történt az előterjesztés. Nyo 
matékosan hivja fel  a kamara az ér 
dekeltek figyelmét  arra, hogy a végle-
ges választói listakba való felvétel 
egyik elengedhetetlen előfeltétele  az. 
hogy kamarai választó csak román 
állampolgár lehet. A kamara megki 
mélni kívánván választóit az ezen 
igazolványok után való utánjárástól, a 
bozzá a kerületébe tartozó pénzügy-
igazgatóságok által minden egyes köz-
ségre vonatkozólag külön külön elkésai 
tetten beküldött kereskedelmi és ipari 
adótfizetők  névjegyzékeiről másolatot 
készített, s e másolatokat az abban 
foglalt  választók román állampolgársá-
gának igazolása céljából maga küldte 
meg az illetékes városoknak, illetve 
községeknek. Azon községek válasz-
tóira vonatkozolag, ahonnan ezen iga-
zolások beérkeztek, a kamara a most 
közszemlére kitett ideiglenes választói 
névjegyzékben foglalt  neveket piros 
betűkkel szedett „cetăţean" jelzéssel 
látta el. Nem törülte egyelőre a köz 
ségek által román állampolgárokként 
nem igazolt többi választókat sem, 
ezeket azonban a f.  évi augusztus hó 
20 án kifüggesztendő  végleges válasz-
tói listába csak akkor veheti be, ha 
f.  é. augusztus hó 4 ig bezárólag az 
eddig román állampolgárokként nem 
igazolt választókra vonatkozólag is 
igazoltatik a kamaránál azok román 
állampolgársága. Tg. Mureş, 1925 ju-
lius 17. A tg. mureşi kereskedelmi és 
iparkamara. 

Hétfői  Brassói Lapok c men 
Elekes Gvörgy dr. uj hetilapot indított, 
melynek főcélja,  hogy aznap, mikor a 
rendes napilapok nem jelennek meg, 
azok hírszolgálatát pótolja s változatos 
híreivel, élénk, apró riportjaival a kö-
zöoség érdeklődését kielégitRe. 

Az 1700 hold zetelakai erdő 
kitermelésének megkezdhetése érdeké 
ben a «árosi tanács lépéseket tett, 
hogy az üzemtervek elkészüljenek. 

x Eladó a Schuller János-féle 
telken egv emeletes faépület  faanyaga. 

x Egy jó családból való, 4 
középosztályt végzett fiu  rőfös  üzletbe 
tanulónak felvétetik.  Több nyelvet be-
szélők előnyben részesülnek. Cim a 
a kiadóban. 

x A városi uszoda reggel 10 
órától este 8-ig nyitva. Hétköznapo-
kon 10—1 ig nők részére, azután kö-
zös fürdő. 

x Pianipót, vagy rövid zongorát 
keresek bérbe. Ajánlatok a lap kiadó-
hivatalába kéretnek. 

x Magyar, német felolvasó  napi 
két órai időre, fizetés  ellenében keres-
tetik. Értekezni: Zöld  Jánosnál  Piaţa 
Regina M»ria 4 sz. 

x A Gutmann-féle  fürésztelepen 
(Bethlenfalván  a város közelében) 
tölgy hidlás palló és asztalos áru kap 
ható. 

x Nincs kedvesebb, mint a 
meglepetések! Nagy öröm a lélek-
nek, ha váratlanul nagy ajándékhoz, 
vagy nyereséghez jutunk a szerencse 
kegyelméből, ami talán megváltoztatja 
egész életünket. Mit szólna olvasónk, 
ha holnap hirt hozna nekünk a táviró, 
hogy 100 000 leüt nyert. Ugrálna az 
örömtől. De nyerni csak ugy lehet, ha 
van a zsebében néhány sorsjegy az 
Erdélyi Román Sajtó-Szindikátüs sors 
jegyeiből. Egy sorsjegy csak két leuba 
kerül. Húzás garantálva 1925 augusz 
tus 16 an. Rendeljen tehát 5—10—20 
sorsjegyet darabonként két leuért, pos-
tautalványon vagy bélyegekben a Ru-
dolf  Mosse R T. hirdetési vállalat ut-
ján (Sajtó sorsjáték jelige alatt) Ciuj, 
Str. Rjgina Maria 37. 

x Mailáth Sándor marosvásár-
helyi parkettezö mester elvállal min-
dennemű parkett-munkát. Érdeklődni 
lehet Str. Principesa Maria (Szent 
Imre-utca) 4. az. a. 

SPORT. 
Hargita—Olimpia. — Jön a Bra-
sovia. — A Hargita Konstantiná-

polyban. 
A Hargita első csapotm vasárnap 

revánsmérkőzést játszik Brassóban az 
Olimpiával. Az Olimpia két héttel 
ezelőtti vereségét kárpótolandó, min-
den lehetőt elkövet a győzelem érde-
kében s mint hírlik, e mérkőzésre hs-
zahozatta a Temesvárra távozott Hen 
nischt és Brechtbolzot is, ugy hogy 
komplett összeállításban fog  szerepelni. 
A Hargita csapatában lényeges váltó 
zás nem lesz, mindössze annyi, hogy 
a kapuban újra Lobi, a jobbszélen pe-
dig Császár fog  játszani. 

A sportszerető közönséí nagy örö-
mére közölhetjük, hogy a Hargitának 
sikerült augusztus 23-ra lekötni a ke 
rület bajnokcsapatát: a Brasoviát. 

A Brasovia tervbe vette, hogy a 
Hargitával közösen szept. 1 — 10 között 
egy túrát bonyolít le Bulgáriában és 
Törökországban, mindkét egylet 8—8 
játékost adna s mindenütt a Hargita— 
Brasovia kombinált csapata játszana. 

A tervek szerint 4 mérkőzést ját-
szanának le, kettőt Bulgáriában (Szófia 
és Várna), kettőt pedig Konstantiná-
polyban. 

A Brasovia mult vasárnap az or 
szágos bajnokság elődöntőjében legyőzte 
a híres,nagyváradi NAC ot, ugy hogy 
most a középdöntőben a Kinizsivel ját-
szik Temesváron. 

A Hargita' sportünnepélyét, te 
kintettel arra, hogy igen nagyszabású 
lesz és nagy előkészületeket igényel, 
augusztus 9 ére halasztotta. 

Jövő számunkban az ünnepély rész-
letes programmját is közöljük. 

Hétfőn,  27 ikén este 9 órakor a 
Polg. Önképzőkör helyiségében a Har 
gita választmányi ülést tart. A tárgy 
fontossága  folytán  a vál. tagokat ezú-
ton is kérik a feltétlen  megjelenésre. 

KÖZGAZDASÁG. 
Hiába . . . nincs meg ennek a 

nyárnak perzselő, lankasztó melegsége. 
— Hosszas, hüvős esőzések után végre 
kitisztult az ég, ragyog a napsugár, de 
mintha a mult betek bágyadozásában 
a nap is elvesztette volna melegfej 
leszto energiáját, sugarai erőtlenül tüz-
ntk le a földre.  Olyan ez az idő, mint 
a túlérett asszony, ragyogni, csillogni, 
gyújtani akar, — de csak az akarat 
nagy, a vágy van meg, de UÍDCS ha-
talma hozzá, tüze már nem perzsel. 

Csak egy pillantás a mezőkre s 
azonnal észre vesszük, minő munka-
hátrányt okozott a hetekig tartó ked-
vezőtlen időjárás. Itt még kapálják a 
gyomba belesárgult apró tengerit, amott 
a kasza csillan meg a gyenge fűben, 
tovább már a pilypalaty menekül a 
sarló alatt megdűlt buzaszár tövéből. 
Csoda, ha a gazdának van 1—2 órája, 
a mikor csendes pihenőre hajthatja 
fejét. 

A búzatáblák már megpirulva 
várnak a sarlóra, aratásuk megkésett, 
de ha szerencsésen betakarodhatunk, 
— lesz istenáldás. A tengeri gyenge, 
a zab, árpa jó termést iger. A kaszá-
lók az elmúlt hetekben sokat javultak ; 
szóval, nem éppen vigasztalan kilátású 
ez a gazdasági esztendő. 

A szarvasmarháknál a ragadós 
száj- és körömfájás  felütötte  a fejét 
a gazdától függ,  hogy ez a folyton  is-
métlődő betegség ne legyen nagy ki-
terjedésű. A sertésállománynál évről-
évre fellépő  betegségek még nem igen 
mutatkoznak. 

Ugrón Zoltán fiitfalvi  gazdaságá-
ban mongolica tenyészkanok kaphatók. 

Udvarhelyi piaci árak: buza 
220—230, rozs 185 -190, uj árpa 120— 
130, tengeri 96—98, zab 70—75 leu 
vékánként. V—ó. 

Kiadó: a Könyvnyomda Héizvénytar*»»»* 
Odorheiu (Székelyudvarhelyt 

Bérbe veszek egy zon-
gorát. Cim a kiadóban. 

Hirdetmény. 
A Homoródalmás községben fekvő 

Goldenfeid  fele  korcsmaházat, melyre 
zálogjogom áll fenu,  a tulajdonos bele-
egyezésével folyó  évi augusztus 2 nap-
ján d. e. 10 órakor szabad kézből nyil-
vános árverésen a hely sziaéa el fo-
gom adui. Szöllösi Samu. 

Publica'iune. 
Direcţiunea liceului  reformat  dtn 

Odorheiu  comunică că certificatul  de 
absolvire a cursului superior a lui Mol-
nár Petru  s'a. pierdut. Molnár P. s'a 
născut la 1 Febr. 1905 îa comuna 
Vă eni, jud. Odorheiu, de religiune re-
format.  Certificatul  pierdut sa eli-
berat sub No, 526/1924,seria IV-a—17, 
la 22 Iulie 1924. 

Székelyudvarhelyi  ref.  kollégium. 

Értesítés. 
Üzletfeleinket  értesítjük, hogy vál-

lalatunk kötelékéből Barra Albert ur 
k020< megegyezéssel kivált. 

Árurendelés és pénz felvételével 
Dőry István tisztviselőnket biztuk meg, 
amiérc is más kezéhez történt esetle-
ges lefizetést  el nem ismerünk. 

Teljes tisztelettel: 
„ A d r i a " 

liszt és termény raktár. 

Odorheiu. 

H i r d e t m é n y . 
Közhírré tesszük, hogy a Csíki Amb 

rus és társai betéti társaság tulajdonát 
bépjző homoródfürdői  fürészgyár  a 
hozzá tartozó gatterrel- és gőzgéppel és 
egyéb felszerelési  tárgyakkal, valamint 
a fürésztelepnek  100 évre terjedő ha-
szonbérleti jogával együtt 1925 julius 
hó 26-án d. u. 4 órator Căpă uiţi köz-
ségben illetve Homoródfürdön  a hely-
színén megtartandó nyilvános árverésen 
a legtöbbet Ígérőnek eladatik. 

A részletes árveré«i feltételek  dr. 
Pál Gyula és dr. Kassay  F.  István 
ügyvédek irodájában tekinthetők meg. 

Az igazgatóság. 

No. 289 tx-cuţional 1925. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul executor judiciar aduc 

la cunoştinţa publică în sensul legii 
ar ticlui LX d'.n 1881 § 102 respective 
LXI din 1908 § 19, cumcă lucrurile 
următoare ş. a. mobile caanice care 
î<i urma decisului Nr. 396 din anul 
1825 al judecătoriei de ocol Odorheiu 
s au exjcvat îa Tăureni la 25 IV. 1925 
îa favorul  execvalor Firma L9bl R. 
repr. prin advocatul Dr. Varó Géza 
împotriva execvatului pentru îacasarea 
capitalului de 2156 Lai şi accas. prin 
execuţie de acoperire şi cari s'au pre-
ţuit îa 4200 Lei se vor vinde prin li-
citaţie publică. 

Pentru efectuirea  acestei licitati-
uni, pe baza decisului Nr. G. 2014/925 
al Judecătoriei de ocol din Odorheiu se 
fixează  terminul pe 39 I u l i e anul 1925 
la orele 9 a. IB. îa comuna Tăureni 
şi toţi cari au voie a cumpăra, sunt 
invitaţi prin aceBt edict cu observarea 
aceia, că lucrurile susamintite vor fi 
vândute îa senzul Lsgii XL din 1881 
§ 107 şi 108 celor cari dau mai mult, 
pe lângă soIvirea îi bani gata şi îa caz 
necesar şi sub preţul de strigare. 

Pretenziunea care e de hcassat 
faca  702 lei capital. 

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

Odorheiu la 14. julie 1925. 
Kagy Ludovic 

executor judecă oresc. 

No. 305-1925-

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul executor judecătoresc 

aduc la cunoştinţă publică, îa senzul 
legii articlul LX din 1881 § 102 res-
pective XLI. din 1908 § 19 cumcă 
lucrurile următoare ş. a. car, lemne 
de brad, scâaduri şi lemne de foc,  care 
îa urma decisului Nr. 292/2 din anul 
1925 al Judecătoriei de Ocol din Odor-
heiu execvat îa Dealul la 29 V. 1925 
îu favorul  execvalorul Guttmann Sá-
muel repr. prin. advocatul Dr. Jodál 
Gábor împotriva execvatul pentru in-
cassarea capitalului de 6780 lei şi 
acces, prin execuţie de acoperire şi 
cari sa'u preţuit îa 6380 lei se vor 
vinde prin licitaţ e publică. 

Pentru efeptuirea  acestei licitati-
uni, pe-baza decisului Nr. G. 2556—925 
al Jud. de Ocol Odorheiu se fixează 
terminul pe ziua de 1 August 1925, 
la orele 9 a. m. îa Dealul No. 49 
şi toţi cari auvoie de a cumpăra sunt 
îavitaţi prinacest 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 în bani gata şi în 
caz necesar şi sub preţul de strigare. 

Pretenziunea care e de îacassat 
face  rest 3869 lei capital şi acces. 

întrucât 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 în favorul  acestora îa seazul 
articlului XLI din 1908 § 20. 

Odorheiu, la 18 Iulie 1825. 
Nagy Ludovic execut, jud. 

gimnáziumot végzett fiu 
l l ţ S g jf  Flórian Kristóf  oclandi 
vegyes Kereskedésébe tanulónak felvé-
tetik. Ériekezni lehet ottan, vagy özv. 
Fioriáu Gergelynénél S:r. Principesa 
Maria 33. szám aUtt. 

az Ugrón Ákos kútja felett, 
a Szejke-fürdővel  határos 2 

hold és 300 m2 öl területü növendék 
bükkerdO. Bóvebb felvilágosítás  a 

kiadóban. 

Elcserélném! 
Modern, piacközelébeni, 2 szoba, 

konyha, kamrás lakásom, 
gyermektelen házaspárral 
Piactól nem messze, külön-

udvar, mellékhelyiség, esetleg I szoba 
: - : konyhával. :—: 

Értekezni: 
Szentes Károly, szabómesterük. 

Bul. Rag. Ferdinánd 31, 



Utazd Közönig 
figyclwfbg!  = : 

TRANSILVAN lA-AUTÓBUSZ 
augusztus 1-tOi ktz.ave, héttő, 
szerda és tzombat napokon 
Csíkszeredáig közlekedik, mint 
rendesen szokott, a többi napo-
kon Homoród lürdfiig.  — Indulás 
a Bukarest-szálloda elöl, reggel 

8 órakor. 

Beretvás pasztilla a legmakacsabb fejfájást is elmulasztja 
UJ autó-taxi. 

Az ország bármely részebe elő-
nyös, olcsó árak mellett, pontos 
kiszolgálással személy-fuvarozást 
vállalok. 

Göllner Károly Odorhpîu. Bulevardul 
Ferdinánd 37 szám. 

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

B é n e § G á b o r 
fűszer-,  csemege- és gyarmatáru üzleté 

, ben Piac tér. 

Gyermekleien tr'Ű/S, 
lakást kpres siirgö;eu a város belterü-
letén, Szalon jeligére a kiadóba, 
Hajlandó magas bázbérfizetésre  is 

Ruhákat elismert szépen 
(FEST -TISZTIT 

S e h m i t z M i k l ó s 
Odorheiu—Székelyudvarhely. 

G y ü j t ö t e l e p e k : 
Barcsay és Esztegár, Főtér 
és özv. Rátz Istvánné Székely-

keresztúr, Főtér. = 

Postai szétküldés naponta. 

Hetedt pénzbe Hcrttl 
a kávéja, ha habkávé és pótlék helyett az 
újfajta  „Enrilo"-t>ói készíti. „Enrslo" 
sikeresen pótolja a habkávét. Erősebb, 
Ízletesebb és ezenfelül  még rendkívül olesó 
is Eme különlegesség minőségéért gyár-

tójának, a — = 
F r a n c k H e n r i k F i a c é g n « S h i r f i 

Mélyen leszállított árak 
Szenkovits J. utóda 

Degró Béla 
cégnél 

noi és férfi  divatcikkekben. 

( I n i A a u r a m 1 N e v á r i a m e 9 

U a Z Q d u r á l i i J váevtalanok, I 

mig állatai ét-
vágytalanok, betegek lesznek, 

mert állatait nemcsak mentetitheti 
. A ^ M I Â M Î A I I marháját szájfáj  ístó i, lépfenétől, 

sertesvesztol: juhait májméteiytői, 
de elősegiti ezek erős fejlődését és 
* * * * * * * * * * gyors hízását ** ** « ** ** 

a Dávid Elemér főállatorvos  törvényesen védett 

D E S I N F E C T O R 
táperős védszer rendes használatával — ott 

• i M l . L ' sertésvész, marháknál szájfájás, 
nincs tODDe juhoknál májmétely ! 
E táperős védszerek kaphatók minden községben, a kereskedésben és szövet-

kezetnél */« kilós doboz utasítással 20 leu. 
Kereskedőknek 20 dobozt. 300 L. előre beküldéssel, vagy 320 L. utánvéttel bér-
mentve kü d Románia föbizomanyosa  Soós és Társa Tg.-mures Marosvásárhely 

Ki>s Ernő-utca 2 

É"̂  védszerek̂ ^ Udvarheiyt kaphatók Lâday és Szabó cégnél. 

Agrár Takarékpénztár Részv.-Társ. 
Marosvásárhelyt 

Székelyudvarhelyi Fiókintézete. 

Előnyös feltételek  mellett nyújt bekebele-
zéssel vagy kezesekkel biztosított 

váltókolcsont, 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. 

Tordai cement, 
fal  kötő vasak, vasgerendák, épület- és butor-
vasalások, szerszámok, konyha-felszerelési 
cikkek, gazdasági eszközök, karikahajós var-
rógépek, Puch-féle  kerékpárok, gázcsövek 

n á d f  o n a t J ^ 0 1 " ^ ? r b
á

b s e a " = 

FRITZ KÁROLY 
vaskereskedó'nél. 

ftz ország bármely rtsztbe Vállalót; személyszállítást autáVal: ifj.  BarKo'czy Albert. 
Teljesen ixj családi jégszekrény eladó. 


