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JEGYZET. 
Szélcsend, kánikulai nyugalom 

vas a politikában is, a parkmenti 
Ezöcet, a a politikusok nagy részének 
fürdőkre,  vidékre vonulása fcövetkez-
tébea. Csak itt ett hangzik el egy-egy 
nyilatkozat, hallatszik valami nesz, mely 
az Őszi ülésszakra âló készülődést 
jelenti. Legutóbb Kolozsváron Tata-
rescu belügyi államtitkár (kisebbségi 
miniszter) tartott tanácskozásokat, a 
közigazgatási reform  életbeléptetésé-
vel kapcsolatban, megtárgyalván a já-
rások beosztásának kérdését is, va-
lamint a mezőgazdasági kamarai vá-
lasztások miatt szükséges tenniva-
lókat. 

Hir szerint, a miniszter a prefec-
tusokat a kisebbségekkel való méltá-
nyoB elbánásra is figyelmeztette.  Hát 
bizony ez szép lenne — s a magyar 
sajtó állandóan hangoztatott meggyő-
ződése szerint is — erősen szolgálná 
az állami élet, a belső rend javulását, 
tartós megszilárdulását is. Csakhogy 
mi már egy kissé ismerjük a minisz 
ter urat a múltból. Igy aztán aémi 
okunk van kételkedni, hogy Tatareacu 
ur vEjjon miképpen értette, milyen ö-
Bzintén mondotta a kisebbségekre vo-
natkozó jóakaratú nyilatkozatát ? 

Lám, Petreacă Comnen, sváj-
ci követünk éppen mostani körünkben 
való időzését, itteni szereplését is mi-
lyen megelégedéssel, örömmel nézhet-
nők máskülönben. Hiszen éppen a teg-
napesti bankettjén is — egyebek 
közt — olyan szép szavak hasgzettak 
el a belső rendről, megértésről, a mi 
nekünk is mind legforróbb,  legőszin-
tébb óhajtásunk. Ugy halljuk, a kövat 
ur ezenkívül bejárja a vidéket, ér-
deklődik a mezők dolgos c épénél is, 
mi sérelme, panasza van? Ez is mind 
milyen szivet viditó, humánus és ro-
konszenves viselkedés. Csak egy má-
sik gondolatnak ne kellene a követ 
nr nevével kapcsolatban folyton  eszünk-
ben nyugtalankodnia 1 Annak, hogy ép-
pen Petrescu Comnen volt az, aki csak 
pár héttel ezelőtt követelte teljes ko-
molysággal szigorú megbüntetését mind-
azoknak, akik a kisebbségekből itt szen-
vedett sérelmeinket, bajainkat a Nem-
zetek Szövetsége előtt panaszolni me-
rik, s ezzel Románia „tekintélyét meg-
gyöngítik" Vagy talán a liberális kor-
mány vezető urai most egyszerre miDd 
megváltoztak, s ezután az eddigitől 
teljesen eltérő politikát szándékoznak 
folytatai?  Sok csalódásunk, keserű ta-
pasztalatunk miat, nem nagyon tudunk 
ebben reménykedni. 

Ezenkivül a követ ur akciójának 
jóindulatu voltában annak a módja is 
okot ad kételkednünk. Az ilyen csend-
ben végzett, véletlenül hallott eseteket 
feljegyző  panaszgyüjtéu sohasem ad hü. 
és teljes képet, félelem,  bizalmatlan-
ság stb. könnyen befolyásolja.  Miért 
nem hivatott tehát a követ ur össze na-
gyobb nyilvánossággal, nagyobb közön-
séget? Igy bizonyára inkább lelt vol-
na módja és alkalma többirányú és 
őszintébb iuformációk  gyűjtésére is! 

A kisebbségi tanárok és ta-
nítók román nyesvü vizsgálata a sze-
beni inspectoratus értesítése szerint 
augusztus 15 én kezdődik. Jól teszi 
tehát minden tsnár és tanító — közli az 
inspectoratus — ha már augusztus 14-én 
készenlétben lesz, hogy az értesítés 
vétele után azonnal utazhasék a vizs-
gálat székhelyére, mert a vizsgálatról 
indokolatlanul elmaradókat az a ve-
Bzély fenyegeti,  hogy a tanítástól el 
fogják  tiltani. 

Iskolapolitika. 
ii. 

Alkalmat veszek egyúttal itt még 
egy-két észrevételt lejegyezni, amik 
ugyan távol állanak az előadott tárgy-
tól, de mégis minket érintő iskola-
ügyek. 

Az iskolaügy a kultura ügye le-
vén. az állami közügyek között min-
denkor meg kell, hogy találja a maga 
helyét. De nálunk ujabb időben a köz-
oktatásügyi kormány évek óta az ősi 
intézetekkel szemben egész tervszerű-
leg olyan eljárást tanúsít, ami valósá-
gos kultúrharcot provokált, ugy, hogy 
ma az összes állami közügyek közül 
a legfőbb  érdekeltség nem csak hogy 
az iskolák faié  fordult,  de azok körül 
a legelkeseredettebb közdelem is foly 
és pedig nem a kultura javára, hanem 
a lelkeknek keseritésére. Jöaui fog  idő, 
amikor meg fognak  botránykozni azon, 
hogy volt egy idő, amikor az iskolá-
nak — a tanulásnak egyetlen ellensége 
volt és ez a közoktatásügyi kormány-
zat volt. A minisztert magát nem me-
rem mosdani, mert vannak, akik azt 
mondják, hogy a miniszter kényszer 
helyzetben van azoknak a nyomása 
alatt, akik faji  ellenségeskedéssel akar-
ják az iskolakérdést kezelni — nem 
megoldani, hanem kezelni. Da a fele-
lősség utójára i& a miniszteré s nem 
azoké, akik a háttérben settenkednek. 
Nem hallunk-e néha olyan hangokat is 
az eljárásban, hogy én igy rendelem, 
hogy én ezt teszem, bármit rendelt is 
a miniszter, mert a miniszter nem ért 
a tanügyhöz? 

Szabadelvű felfogás  szerint, a kü-
lönböző iskoláknak szabad és nemes 
versenyben kellene, hogy serénykedje-
nek az általános kultura előmozdításán. 
Erre kellene az államnak módot nyúj-
tani. S ezzel szemben mit tapaszta-
lunk? Az áilam az államin kivül min-
den más iskolát egész az elnyomásig 
béklyóba ver, megszorít, rendszabályoz, 
annak csendes, nyugodt munkásságát 
az adminisztráció nehézkességével, 
komplífeáltságával,  a sokféle  jelentés, 
kimutatás kívánásával, a folytonos  zak-
latással lehetetlenné teszi. Az admi-
nisztráció nehézkessége különben a sa-
ját iskoláit Í8 nyomja. Az iskola ereje 
elsősorban az eljárásra van igénybe 
véve és nem a tanításra; a fő  az, 
hogy az adminisztráció menjen: a ta-
nításra, a nevelésre csak a komplikált-
sággal agyonfárasztott  és idegessé tett 
munkaerőből jut. Pedig tulajdonképpen 
az iskola tan- és nevelő intézet és nem az 
adminisztráció eszköze; ennek igazán 
a minimálisra, csakis az elkerülhetet-
lenül szükségszerűre kellene szorít-
koznia. A tanító ember leginkább un-
ja a kezelést. 

Az állam közegei igen gyakori lá-
togatásaikban sokhelyt akárhányszor 
valóságosan firtatják,  hogy mi ellen 
tegyenek kifogást  és ̂ legkisebb hiányt 
is, -ami esetleg csakis az ő szemükben 
hiány, elégnek tartják arra, hogy az 
iskola ellen eljárjanak. Nem azért eme-
lik a kifogást,  nem azért észrevételez-
nek, hogy a hiányra, a fogyatkozásra 
rámutassanak és segítsék azt orvosolni, 
hanem, hogy az iskola ellen eljárhas-
sanak. 

Amióla ebbe a helyzetbe kerül-
tüsik, semmi sem okozott annyi kese-
rűséget, mint az iskolaügy körüli el-
járás. Amikor egy revizort vagy ins-
pektort látunk iskolánk felé  közeledni, 
rnfer  ráz a hideg, hogy vájjon miba 
akad belé s hogy nem zárjak e be 
iskolánkat ? 

Arról meg ne is beszéljünk, ami 
a?, iskoián belül történik, ami az is-
kolának szellemi életét képezi, hogy 
mit kell abban tanulni, hogy miről 
kell abban vizsgázni, miféle  vizsgákat 
kell hol abban - - hol azon kivül tenni 
stb. Mert például, senki eem tudja ha-
tározottan megmondani, hogy miféle 
vizsgát kell teani és hogy melyik osz 
tálybelieknek kell tenni? 

Hát az érettségiről, a hírhedt bak-
kalaureatusról, erről a lélekinészárlás-
ról — ahogy elnevezték — beszéljünk-e? 
Világbotrányt csináltak a kultura ki-
csúfolására  a szellemi munkából ezzel 
a vakmerő merénylettel, lelketlen em-
bertelenséggel. 

Kultura az egyáltalán, ami nálunk 
minket illetőleg az iskola körül törté-
nik ? Legtöbb esetben éppen azok a 
kultúra legnagyobb ellenségei, akiknek 
állásbeli kötelességük a kulturát szol-
gálni. Vájjon hová vezet ez és meddig 
tart ez igy ? 

Pál István,  szenátor. 

A város közönségét 
megnyugtatandó, a .SzéMv Közéiet 30. 
számában közzétett „A közönság köré-

Íől" cimü cikkre kötelességének tartja 
vároai tanács Szemlélő urnák a kö-

vetkezőkben válaszolni: 
A városi tanác3 — a közoktatásügyi 

törvény értelmében kötelezve lévén 
minden város és község áll. elemi is-
kolaépületről gondoskodni — föl  lett 
szólítva felettea  hatóságától, hogy az 
1925-26 tanévre iskoláról gondoskod-
jék, föl  lett szólítva, hogy a költség-
vetésbe (áz ideibe) irányozzon elő ugy 
a bevételeknél, mint a kiadásoknál 
3,000.000 leüt iskolaépítés! célra. Az 
iskola-építésre vonatkozó mérnöki költ-
ségvetés 6,500 000 leüt mutat ki. A 
város anyagi helyzetét senki sem is-
merheti jobban, mint maga a városi 
tanács; aki ezen terhet a közönségről 
mintegy elhárítandó, érdeklődni kez 
dett míndeufelé,  keresve azon szoluciót, 
mely kiutul szolgáljon ezen gazdasági 
labirintusból. 

Ekkor érlelődött meg benne az 
a terv (hangsúlyozni kell ezen szót: 
„t e r V — hiszen a vásár csak 
miniszteri jóváhagyás után válik per-
fektté,)  hogy az „Alba Iulia"-szállodát, 
amennyibea a számításai quadrálná-
nak, megveszi, tekintettel Betníeafalvá 
nak á már ténynek is megfelelő  váro-
sunkhoz való csatolására, lévén ez az 
épület ilyenformán  a város kellő cent-
rumában, — átalakítja Primariának; 
a jelenlegi polgármesteri hivatal helyi 
ségét pedig elemi iskola céljára az ál-
lamnak cedálja s ilyenformán  a város 
és ennek közönsége menekül a milliók 
terhének hordozásától. Megkezdődtek a 
tárgyalások, természetesen,kerülvén an-
nak megemlítését, hogy az „Alba Iulia" 
a városnak kell; a város akarja meg-
venni — annál is inkább, mert már a 
városi tanács megjárta egyszer, mikor 
ezen hás&t iskolacélból meg akarta 
venni és ezt az ezelőtti tulajdonosnak 
őszintén megmondotta, mert ez kere-
ken 1.500.000 leüt kért az épületért, 
melyet aztán a jelenlegi tulajdonosnak 
állítólag 520.000 leuért adott el. Ha-
nem egyszerűen az mondatott a jelen-
legi tulajdonosnak, hogy az „Alba Iu 
liátu egy barátunk akarja megvenni és 
pensioat akar belőle csinálni és igy 
sikerült aztán elérni egy elfogadható 
ár&t s még pedig 1.200.000 leus árat. 

Eztn ér még lejebb ísiettvolna szál-
lítható, véleményünk szériát, ha deus 
ex iuachina ként nem szól bele „Szem-
lélő" urnák a Székely Közélet-ben meg-

jelent cikke, melyre föl  a tulajdonos, 
számolva azon nehézségekkel és költ-
ségekkel, ameiyekkal páazéhez hozzá-
juthat, már további engedményeket 
tenni hajl&ndó n̂ m volt, sőt még a fi-
zetési határidőt is rövidebbre szabta. 
Az épület meg lett becsülve, úgyszin-
tén a javítási munkálatok is költség-
vetésileg meg lettek állapítva, nemcsak 
helybeli szakértővel, hanem idegen mér-
nökkel is, az eredmény pedig az, hogy 
ha ma akarnánk egy ilyen házat épí-
teni, legalább is duplájába kerülne 
ezen építkezés. Ha buzavalutában kal-
kulálnánk ki ezen árat, a békebeli 
12000 forinttal  lenne egyenlő, mely 
árért békeviiágban sem lehetett volna 
megvenni egy ilyen épületet. 

Ha ezen ár magas is lenne, még 
mindig előnyösebb a városra, mint a 
költséges építkezés, melynek fedezésére 
külön adót kellett volna teremteni, 
mig igy a vételárat az erdőnk  hoza-
deka  fogja  kiegyenlíteni, olyformán, 
hogy adózó polgárok nem lesznek ezért 
is külön megadózva. 

De még lehetősége is ki volt zárva 
annak — tekintet nélkül a szükséges 
tőke hiányára — hogy szeptember 15-re 
egy uj iskola készen álljon. 

Ami pedig Szemlélő urnák azon 
észrevételét illeti, hogy miért nem 
vette meg a város még a mult évben 
a régi tulajdonostól az „Alba Jttliáí",, 
alacsonyabb áron — azt részint már 
fenntebb  ismertettük, de eltekintve, 
hogy a várostól már akkor 1.500000 
leüt kért érte, erdőnk akkor még 
nem lévén, a szükséges fedezet  sem 
volt biztosítva, külön megadóztatás 
nélkül, de meg főleg  azért eem, mert 
akkor sikerült az iskola elhelyezésének 
problémáját a líceummal kapcsolato-
san ideiglenesen megoldani, ahonnét 
azonban az iskola ki lévén telepitve, 
az utcára került. 

Szemlélő ur felhívásának,  elte-
kintve a már emiitett káros hatásától, 
jó oldala is van, amennyiben alkalmat 
adott nekünk arra, hogy a városi pol-
gárságot megnyugtassuk oly irányban, 
hogy a városi tanács ebben az esetben 
is csupán csak a város polgárságának 
javát akarta szolgálni, egy külön meg-
terhelésnélküli megoldást találván. 

Ahol szívesen áldoznak a 
templomra és iskolára. 

)Orgonaszentelés K a d i c s f a l v á n . 

A szomszédos Kadicsfalva  községnek 
alig van 520 lélekszáma. Határa is 
igen kicsiny, miért is lakói nagy része 
gyáxí̂  munkás és fuvaros  városunkban. 
E község népe vasszorgalmáról és val-
lásosságáról hires, E két jeles tulaj-
donságának lehet tulajdonítani, hogy 
egyházával  és iskolájával  szemben a 
legnagyobb áldozatoktól seta riad visz-
SZÜ. Harangjait & háború alatt elvitték, 
1923 julius 20-án két uj harangot 
szerzett be nagy költséggel. Templo-
mát belülről 8500 L., kivüiröl 12000 
L. kiadással ojra festette.  Régi, rozoga 
keresztúti képeit teljesen uj, művészies 
kivitelű keresztúti képekkel cserél-
te ki ugy, hogy el lehet mondani, 
hogy Kadicsfalva  temploma ma Er-
dély legszebb, legvonzóbb falusi  temp-
lomai közé tartozik. 

Nagy előnye e községnek, hogy 
egyszerű, kérges tenyerű lakói közül 
támadnak gazdaglelkü mecenások,  kik 
szivesen megvonják maguktól a leg-
szükségesebb doigokat is, csak hogy 
egyházuknak és iskolájuknak segítsé-
gére lehessenek a megpróbáltatás ne-
héz napjaiban. A jótevők sorában ki-



emelendők: Nagy Sándoré» neje, Pál 
József  és neje, Gegő Sâcdor és neje, 
Kovács L. Sándor és neje, akik a vi-
lágháború lezajlása utáu neveiket arany 
betűkkel irták ba a kadicsfalvl  plé-
bánia történetébe. 

Lélekemelő ünnepségnek voltunk 
újra boldog részvevői juliu* 26 áa e 
községbea, mikor Í3 a kerületnek köz-
becsiilésben álló munkás főasp<:r3se  a 
vidéki papság segédlete mellett fel-
szentelte az uj orgonát,  melyet. Mihály 
Dénes és neje: Sándor Ansa 30000 
leu értékben készíttettek terap'omuk 
részére. 

Szentmise előtt a zsúfolásig  meg-
telt templom szószékén, a hívek öröm-
könnyei között fejtette  ki Pál István 
főesperes  az orgona jelentőségét az 
istentisztelet szolgálatában. Majd az 
előirt imák és szertartások elvégzése 
után megköszönte Mihály Déuesaek 
és nejének gazdag ajándékát, egyban 
pedig felolvasta  a megyés püspök kö 
szönö leiratát és Mihály Dénest örö-
kös tb. megyegoadnokká kinevező 
díszoklevelét,  mire a népszövetségi ifj, 
énekkar rázendített a hármas szólamu 
orgonaszentelési alkalmi énekre, me 
lyet mindvégig nagy lelki meghatott-
sággal hallgatott az ünneplő közösség. 

Dicsérendő a kadicafalviak  kultu-
rális életében, hogy ők a messze jövőbe 
látva, nem elégedtek meg a szép uj 
orgonájukkal, hanem gondoskodtak ar-
ról is, hogy aki azoa játszik és isko-
lájukban tanit, annak biztosítva legyen 
az anjagi gondoktól mentes megélhe-
tése. Azért önkéntes megajánlás utján 
30000 leus 

„orgonafenntartási  alapot" 
létesítettek, hogy annak évi kamat-
ja az egyházi kepe mellett fizet,espót 
lás legyen a mindenkori kántortani 
tónak. A hitközség nagytevékenységü 
ügybuzgó plébánosa: Kakucs Feresc 
ez alkalommal felolvasta  az alapra a-
jándékozók névsorát és nyilvánosan 
nyugtáztB adományaikat hálás köszö-
netet mondván nekik az egyház és is-
kola nevében. Ez alap létrehozásán 
az agilis plébános mellett önzetlenül, 
kitartóan buzgólkodtak: Mihály Ár-

jpM tcegj-egOBdaok. Mihály János 
népsz. elnök, Hajdú Árpád tanitó, Nagy 
Sándor községi bíró, Imre Dénes népsz. 
csoportvezető, Ozsváth István közgyám. 

Az ünnepélyes istentiszteletet, fényes 
papi segédlettel szintén Pál István 
prelátus, íser. főesperes  végezte. A mi-
se alatt Németh Gyula, fenyédi  plébá-
nos művészies orgonajátékában és a 
népszövetségi ifj.  énekkar szebbnél 
szebb énekében gyönyörködött a vidék-
ről is nagy számmal összesereglett 
hivő közönség. A mise végén a bucsu 
ünnepi szónoka: László Ignác hitta-
nár mondott gyönyörű elokvenciáju, 
& hivők lelkében mély nyomokat ha-
gyó prédikációt, Szent Annát, mint a 
nevelésnek magasztos példaképét ál-
lítva a hívek lelki szemei elé. 

A Jeath.  népszövetség  üdvözlete. 
Nagy meglepetés érte a templomból 
isitóduló hivő sereget, mely teljes 
számmal maradt vissza a templom ke-
rítésében, hogy meghallgassa Bíró La-
jos népsz. ker. titkár üdvözlő beszédét 
Mihály Déneshez és a többi jótayő hí-
vekhez. A nagy figyelemmel  hallgatott 
beszédét azzal fejezte  be, hogy Mihály 
Dénesnek és a hozzá hasonló áldoza-
tos híveknek emléke még évszá-
zadok multán is élni fog,  mint lelke-
sítő példa. T&más Albert főgimaáziu 
mi igazgató, népsz. elnök a nevelés 
és az iskoláztatás nagy fontosságáról 
beszélt, figyelmeztetve  a szülőket, hogy 
miséi többen taníttassák gyermekeiket 
a középiskolában, hogy azok egykor 
tudásuk révén gépüknek hasznára 
válhassanak. A kiküldött népsz. szó-
nokoknak a hívek nevében Kakucs 
Ferenc plébános mondott szivből jövő 
hálás köszönetet azzal az ígérettel, 
hogy az elmondottakat szivökbe vésik 
és követni fogják,  ami után a meg-
ható ünnepség véget is ért. 

Talált piros női ruha van a 
rendőrségen. Magát igazolni tudó tu-
lajdonosa ugyanott átveheti. 

Arany melltiit találtak váro-
sunkban, mely leginkább csak mint em-
lék lehet értékes. Jogos tulajdonosa 
szerkesztőségünkben érdeklődhetik. 

SPORT. 
A Hargita Testedző Egylet f.  hó 

9-én a kollégiumkertben délután fél 
3 órai kezdettel nagyszabású zeffis 
sportünnepélyt rendez. Versenyszámok: 
(Udvarhalymegye bajnokságáért), 100 
méteres síkfutás,  100 m. stafétafutás, 
távolugrás, gerelyvetés, magasugrás, 
rudugrás; hasanna-játék, kötélhúzás, 
(Székelyudvarhely-Székelykeresztur  vá-
rosközi versenye), kövér és sovány 
férfiak  fuíballveraenye  (a csapat össze-
állítása későbbi falragaszokon  lesz kö-
zölve), 11-es futball-akadémla  (a kö 
zöaség részvételével I) Az athlétikai 
viadal a sportszerető közönséget izgal-
makban bővelkedő, élvezetes percek-
ben fogja  részesitesi. A Hargita be 
fogja  bizonyítani, hogy nemcsak a fut-
ballban, de az athlétikában is értékes 
anyaggal rendelkezik. Ez a verseny 
kapunyitás a nemes athléfcika  számára I 
Beléptidijak: ülőhely 25 leu, állóhely 
15 leu, diákjegy 10 leu. A athlétikai 
veraany befejezése  után a közönségnek 
szenzációs, kedélyes szórakozásokban 
lesz része. A Hargita fáradhatatlan 
vezetősége egy világhírű „Angol par 
kot" varázsol a koliégiunakeríbe, lesz 
ott rádióállomás, gyermek-gzépBégver-
seny, karikadobó sátor, dühöngök kony-
hája, virágsátor, halászsátor, bics 
kadobás, konfetti  és szerpentin csata, 
Tomcaa Sándor karikatúrákat fog 
rajzolni, este 8-kor tűzijáték, miköz-
ben dr. Kaligari Benareszböl ejtőernyő-
vel 2000 méter magasságból leeresz-
kedik. Hideg és meleg konyha I Pezs-
gő-, bor- és sörsátor I Cukrászda stb. 
Szenzációs cigányzeae 1 A vezetőség 
étel és italról 1000 személy számá-
ra gondoskodik. Az előkészítő mun-
kálatokat egy 60 tagu bizottság végzi. 
Higyjenek nekünk, augusztus 9-ike a 
kacagás, öröm, boldogság és jókedv 
feledhetetlen  napja lesz. Kísérjék figye-
lemmel a legközelebbi napokban 
ifllenő  falr&gaSK&st  í 

Hargita—Olimpia revánsmérkőzés. 
3:0 (1:0.) 

A Hargita ez Olimpiával való 
ravánsmérkózését Brassóban a mult 
vasárnap játszotta le, s az ismét a 
Hargita biztos győzelmével végződött, 
a fenti  arányban. A sáros, vizes pályán 
folyt  mérkőzésnek egyébként nem volt 
különösebb szenzációja. A gólokat Csá-
szár, Binder I és Paál rúgták, s igen 
jó volt ismét Lőbl k&pus is. 

HÍREK. 
Augusztus 1. 

Ártatlan fürdői  levél. 
Homoródfütdő. 

Milyen érdekes megfigyelni  egy 
ilyen kicsi, fürge  állatot, mint a mókus 1 

Ma kivitettem a függőhintámat  és 
mikor sikerült jól felkötni,  belefeküd-
tem, azzal az elhatározással, hogy ebé-
dig ki sem jövök belőle. 

Végre annyi szobalevegő után: 
csupa fenyőillat  és napfény,  — arany-
sárga sugarak — hogy a szemem alig 
bírta a szokatlan rásugárzást. Turgen-
jefftőí  a Tavaszi hullámokat olvastam 
és újból beleszerettem az északi irók 
müveibe. A karom illatos volt Mignot 
Nárciszom kölnivizétől és ez a hűvös 
illat megrészegített egy barna, kékes-
zöld szinbsn játszó pi'langót. 

Bolond kis pillangó 1 
Mint, a lehelet libbent a karomra 

és a legnagyobb gyönyörűségemre le 
és fel  rakta vékony lábacskáit, majd 
újra elröppent a függőhintám  szélére 
és újra — vonzotta az illat — a ka-
romra, a kezemre szállt. 

Mozdulatlanul tartottam a könyvet 
a kezemben, nehogy elrepüljön. De 
nem I EgéBz bátran repdesett körü-
löttem. .. 

És a mókus I Lemerészkedett a fa 
törzsén, egész közel hozzám; mikor meg-
pillantott, megtorpant, majd hirtelen 

visszafutott  a fára.  0;t egy ágra tele-
pedett és kitartóan fikszirozott.  Hasz-
szaa tartott ez így, ő sem mozdult én 
meg nem akartam elijeszteni. Lopva 
tovább olvastam Szaninról' meg Gem-
máról és Mária Nikolajevnáröl, arról a 
varázslónőről. .. A lapozgatásra meg-
zörrent odafenn  az ág. Ez már félén-
kebb, mint a pillangóm volt. Ahoz 
majdnem beszélni kezdtem, olyaa bát-
ran viseíkedett. 

A mókus ! Minden csekélyke moz-
dulatomra ijedten meg-meglapult. A 
könyvet az ölembe ejtettem és most 
már lestem fölfelé. 

Egy kinyúló, hosszú ágra kapaszko-
dott és figyelt,  fi^yaít.  Percekig néztünk 
farkasszemet  egymással. Egészen ugy 
nézett lefelé,  mint ahogy mi hajlunk 
ki az ablakból. Daén nem mozdultam, 
rendületlenül lestem a parányi állatot 
és igy megleshettem a délelőtti toa-
lettjét. Ahogy mosakodott, az akárme-
lyik nagyvilági nő díszére válhatott 
volna. Előbb csak laBaan, kényeskedve 
dörzsölgette első két lábacskáját a 
nyakához, a pofácskájához,  majd miad 
gyorsabban, végül egész kis teltét 
rendbe hozta, eîsimogatta a kapaszko-
dással itt-ott rendetieaaá vált bun-
dácskát és folyton  körülnézegotett. 
Egészen előre futott  az ágon és megint 
megállt, az utolsó simításokat még elţ 
végezni. Reám már síig vetett egy 
pillantást, azt is csak félszemmel.  Egész 
figyelmét  a szomszéd fenyőkre  irányí-
totta. 

Biztosan találkozója van egy má-
sik mókussal s az szintén Igy készü-
lődik erre a napfényes,  délelőtti talál-
kozóra... azt lesi most. 

De ezt már nem láthattam meg. Az 
eperszedésrőí megérkeztek a gyerme 
keim és a fiam,  mikor lepisszegtem, 
fenyőtobozt  dobott a mókus felé. 

Neki is Igaza vaa. Udvarhelyen 
aem labdázhat fauvőtobozzai. 

Muzsnay  DomoJcosné. 

Petőfi»  emlékünnepély lesz f. 
hó 2 áo Fehéregyhazán, melyet a BS-
gesvári Magyar Kaszinó és a Polgári 
Kör együttesen rendez. A szép mű-
sor rendén az emlékbeszédet Ütő La-
jos székelykereszturi unitárius, az imát 
Nagy Lajos ujszékelyi ref.  lelkész mond-
ja. A kegyeletes szép ünnepen előre-
láthatólag, nagy közönség lesz. 

Személyi változások a fe-
renorendi kolostorban. A feresc-
rendi Rendtartomány tanácsa legutóbb 
Dásen tartott ülésén a helybeli 
kolostor személyzetében a következő 
változásokat eszközölte. P. Orbán CyriH 
Szárhegyre, P. András Jeromost, ki 
egy év óta kórházakban fekszik,  Má-
riaradnára osztotta be. Ideáthelyezést 
nyertek: P. Boros Domokos Vajdahu-
syadról és P. Barát Jusztin ujmisés 
pap-

Iskolalátogatás. I. Bratu nagy-
szebeni iskolaügyi inspector uj iskola-
épületek átvétele miatt B más iskolai 
ügyekben nehánv napig városunkban., 
illetőleg vármegyénkben időzött. 

Halálozás. Nicolescu Gh. törvény-
széki bíró, 50 éves korában, julius hó 
28-án városunkban elhalt. Nagy rész-
vét mellett temették el. 

A Filharmonikus Társaság 
kirándulásai a Cáicaer-oldalra éven-
te mindig a legszebben sikerülnek, s 
az ott uralkodott kedélyes hangulat, 
fesztelenség  a részvevők kedves em-
léke marad. A társaság f.  hó 2-ikán, 
vasárnap ismét rendez egy ilyen ki-
rándulást, melyre a működő, pártoló 
tagokat és azok hozzátartozóit ezúton 
is meghívják. Ételt és evőeszközt min-
denki vigyen magával, jó italokról a 
rendezőség gondoskodik. Gyülekezés a 
sétatéri kioszknál, indulás reggel 8 
órakor. 

Egy festőtehetséggel 
dott fiatal  ember: Fuchs József  most 
érettségizett gimn. tanuló képei iátha-
tők mostanában a Binder féle  divat-
üzlet kirakatában. Az aquarellek üdék, 
levegősek, van távlatuk és élénk szín-
látásról tanúskodnak, pasztelijei is ma-
gukon viselik egy határozott tehetség 
karakterét. A sok reményre jogosító 
fiatalember  munkáival feltétlenül  ér-
deklődésre és pártolásra méltó. 

Szabó Ernő néhány évvel eze -
lőtt körünkbea tűnt fel  kiváló tehet-
ségre valló éa temperamentumos hegedű-
játékával. Azóta, mint hegedagre«ágz-
növendék évről évre egymás p n ?fes-
gázik a legnagyobb elis neréflek  meUett 
a budapesti zeneakadémián/ » hegedü-
jével már odaát is több nagyob|yf& 
ros közönségét ragadta el kttUitwző 
fellépései  alkalmával. E melllffr  szo-
kása haladását időnkent szülővárosa 
közönségének is bemutatni. Most köze-
lebbről augusztus 8-áa esta 9 órakor 
tart a ref.  kollégium imatermében hege-
düestélyt,  melynek változatos, mindenKít 
érdekelni alkalmas programmja a követ-
kező: 1. Handel: Sonata. 2. Mendels-
sohn : E moll hegedűverseny. Op. 64. 
I. Allegro molto appasionato. II. An-
dante. III. Allegro molto vivace.— Szü-
net. — 8. Wieniawsky : Faust-Fantasia 
Op 20. 4. a.) Chopin: Nocturne. Op. 
9. No. 2. b.) Wieniawaky:  Valse Ca-
prico. c.) Kreisier: Tambouria Ciii-
noisa. A zoagorálúséretet Tompa Lasz-
lóné vállalta ei. Jegyek eíőra váltha-
tok nyomdánk üzlethelyiségében. 

Alig jelent meg a lapokban a 
helybeli róna. k&th. főgimnázium  Vón-
diák-találkozójára vonatkozó faihivás, 
már is többes jaianteoték be címüket 
é& lakóhelyüket hol levélben, hol pa-
dig táviratilag. A nagy érdeklődésből 
következtetve az oktéber elejére terve-
zett találkozó miudeu bizonnyal igen 
impozáns lesz és a Romániában élő 
véndiákok százai fognas  összoaeregle-
ni városunkban. 

Göllner Picike táncestélye. 
Gőllner Picike városunkban, mintegéáz 
kis leány már tanújelét adtü táncra 
termettségéiifck,  temparameatumáaak. 
Kiváló tehetségét most már hozzáértők 
mivelik Nagyváradon, hol szintén nagy 
tetszés mellett lépett fel,  legutóbb egy 
rendea balettolőadás főszerepében.  Ta-
nárja által kiállított bizonyítványa 
szerint, § jelaalsg a logcsheíségeiebb 
íauitvanya. Biztatások foiytia  f.  hó 
15-re nálunk tervezi egy tánc estély 
megtartását, melynek, előreláthatólag, 
aagy közönsége és nagy sikere lesz. 
Tervbaa van még más művészi szá-
mok felvétele  is. Részletes piogrammot 
a jövő számban köziünk. 

A Székely Dalegylet szokásos 
nyári kirándulását f.  ho 16-án vasár-
nap rendezi a Csicser-erdőbe. A kirán-
dulás részleteit a következő számunk-
ban közönük. 

Az Önkéntes Tfizoltó-Egylet 
parancsnoksága értesiti a város közön-
ségét, hogy a tűzoltói felszereléseket 
a rendőrség udvarán lévő raktárhelyi-
ségből a ref.  egyház tulajdonai képező 
telken lévő helyiségbe szállították át 
a Pap Z. Endre üzlete melié. Tüz e-
setén az ott elhelyezett vészcsengőt 
kell hasmálatba venni. A raktárhelyi-
ság kulcsait szükség esetén a rendör-
ségen lehet megtalálni. 

A recsenyédi ünnep. Amint 
lapunkban már előzően jelentettük volt, 
julius hó 26-án az unitáriusod a Dávid-
Ferenc- egylet kebelében szépen sike-
rült templomi ünnepélyt rendeztek.. Az 
ünnepélyen Kovács Lajos brassói lel-
kész tartott magasan szárnyaló imát 
és egyt^i éneket és Pálffy  Ákos h. 
Bzeritpáli énekvezér tanító játszott az 
ö nemes művészetével az orgonán. Is-
tentisztelet alkalmával a recseayedí 
dalkör szép egybehangzó énekkel emel-
te a vallásos érzést. Az ünnepélynek 
más kimagasló pontjai voltak: Ürmösi 
József  elnöki megnyitója, mely gondola-
tokban gazdag, s előadásban pedig 
ékes volt; a Nagy Lajos keresztúri 
tanár remek felolvasása  „ népünk mű-
vészetéről". E felolvasásban  rámuta-
tott azon sok eredeti szépségre, amely 
a székely népet ruházkodásában, élet-
módjában jellemzi s amely lényegéhez 
tartozik. Ennek & nemes művészetnek 
megtartását és fejlesztését  köti a szi-
vére a hallgatóságnak a tartalmas fel-
olvasás. Ezeken kívül szép énekekben 
volt részünk a homoródszentmártoni 
székely dalárda részéről, melyet Zoltán 
Sándor lelkész vezetett és Pálffy  Mar-
gitka k. a. részéről, ki szóló énekével 
kétszer is megmutatta kiváló képessé-
geit. Szép szavalatokban is gyönyör-
ködött a nagyszámú gyülekezet: Bom-
hér Eszter székely leány, Kovács Juia 
székely leány, Gál Irénkp k. a. oki. ta-
nítónő, Kovács Zsigmond főgima.  ta-
nuló odaillő szép szavalataikkal gyö-
nyörködtették a közönséget. (Jelenvolt,) 

ftz ország bármely rfjzie Vállalói; szeiflpzállitást autáVal: ifj. BarKáczy Albert. 
Teljesen -uj családi jégszekrény eladó. 



Papválasztás Zateiakán. A 
Fuch3 Gusztáv esperes-plébános le-
mondása folytán  megüresedett zeteiaki 
plebánosi állásra Majláth püspök a vá-
lasztást julius 26 ra tűate ki. A vá 
lasztó egyházköaségi gyűlésen a kerü-
leti főesperes  megbízási folytán  Kis3 
János esperes elnökölt. A plebánosi 
állásra 4 oályázó adta ba a pályázatát, 
akik közül a választást meg kellett 
volna ejteni. Az egyházközségi köz-
gyűlés többsége azonban eltérve a ren-
des szokástól, arra való hivatkozással, 
hogy a pályázókat nem ismeri, közü-
lök egyet sem választott, hanem e-
helyett az egyhást&aács javaslata alap 
ján maga jelölt ki hét papot, kérve a 
püspököt, hogy aaok közül nevezzen 
ki egyet. K&th. egyházi és világi kö-
rökbea nagy érdeklődéssel és kiván-
caiságga! várják a főpásztor  döntését 
ebben az eddig szokatlan és páratla-
nul álió választási ügyben. 

Anna - bál Homoródfürdőn. 
Julius hó 25-én, szombaton este kedé-
lyes Anna bált tartottak Homoródfür-
dőn az ott nyaraiő vendégek, melyen 
tőbbaa vettek részt, városunk előkelő-
ségeiből is, igy Asdresş profactus  és 
sok más kiránduld vendég. A tágas 
terrasz alig tudta bafögadni  a nagyszá-
mú és vidám társaságot. A bált a fel-
díszített iánctoremban Sándor Erső 
fürdíbiztos  ropogós csárdással a pre-
fectu3nével  nyitotta uaeg, mire psrcak 
alatt ugyaiiC38.k megtelt a terem tán-
coló párokkal, s a kellemes mulato-
zás a késői éjfélutánig  tartott. Ugy 
láttzik, HomoródfürdŐ  gyors lépésekkel 
törekszik a régi hírnevét ujbói vissza 
szerezni, mit bizonyít ama tény is, 
hogy a fürdői  lakások teljesen teíe 
vannak vendégekkel, e maiiets psdig 
városunk sziae java is nap nap után 
keresi fel  Homoródot. 

Megrendítő módon vesztette 
életét Hegyi János siklódi lakos négy 
hónapos leánykája. Aratási munkában 
levő szüleivel volt, mikor nagy felhő 
szakadás zudult a földre.  Hegyiék siet-
ve haza indultak, az anya karján 
vitte kis leánykáját. A patak hidjánáS 
azonban ez éppes akkor hirtelen oda-
érkezett, megdagadt áradat mind a két 
szülőt elsodorta, ugy hogy maguk is 
csak nehszea, mások segítségével tud-
tak megmenekülni. A kis leányka ps-
dig, kit az ár az anyai karokból ki-
ragadott, odaveszett. Kicsinyke holttes-
tét mintegy 500 lépésnyire találták 
meg keresés után. 

Az Erdélyi Gazdasági Egye-
sület az E. G. ban, ezerszámban 
szétküldött meghívójában hirdette jul. 
1-től, hogy az aradi mintavásárral kap-
csolatos gazdanagygyülésre a 75%-os 
vasúti kedvezményes jegyek & gazda-
sági egyesületeknél lesznek kaphatók. 
Igy tette ezt közé a Székely Közélet-
ben az itteni gazdasági egylet is. Mi-
kor az érdekeitek tömegesen jelentkez-
tek, jul. 22-ról keltezett, áe itt csak 
27-én kézbesített uj hirdetésükben az 
egyletett arról értesítették, hogy je-
gyeket csak tőlük kaphatni 80 leunak 
előleges beküldése ellenében. Ennek 
szíves tudomásul vételét kérik. Tudo-
másunk szerint, a mintavásár rendező-
sége a Löbl R. cég cimére küldött 
100 drb. igazolványt, de küldeményét 
megterhelte 7500 leu utánvéttel, igy 
természetes, hogy Löbl ur azt ki sem 
váltotta, s a nagyarányúnak ígérkezett 
kirándulás ily módon füstbe  ment. (Be-
küldetett.) 
f%  Rajtavesztett tolvajok. Fodor 
József  és Szakáea István munkanél-
küli fiatalemberek  özv. Maksai Lázár-
nélól Székelykereszturon nsgyobbmeny-
nyiségü ruhaneműt és fehérneműt  lop-
tak, mintegy 7500 leu értékbea. A lo-
pott holmit a kőhalmi vásárban akar-
ták értékesíteni, adtak is el belőle, de 
egy ujabb vevővel rajtavesztettek. A 
holmi lopott voltát felismerték,  a tet-
teseket pedig elfogták.  Megszöktek 
ugyan, ida Udvarhelyre, de itta rend-
őrök észre vették, s megint elfogták 
őket, s most az itteni törvényszkéi 
fogházban  üiaek. 

Tizézes találkozó. A székely-
udvarhelyi ref.  kollégiumban 1915 év 
ben érettségizett ifjak  f.  hó 8 án tart 
ják 10 éves találkozójukat a kollégi-

Beretvás pasztilla a legmakacsabb fejfájást is elmulasztja 
umban: az érdekeltek ezúton is meg-
hívató ak. 

A Magyar Dalosszövetség a 
Maroavnsâraelyea megtartandó máso-
dik országos dalosversaay időpontját 
szeptember 6, 7 és 8-ik napjaira tűzte 
ki, melyen, mint jeleztük, a Székely 
Dalegylet is részt vesz. A benevezések 
most folynak  és a jelekből ítélve a 
verseny igen népesnek és impozáns-
nak Ígérkezik. A Dalegylat felkéri 
mindazon alapitó és pártoló tsgjait, 
illetve azok hozzátartozóit, kik a ver-
senyen részt óhajtanak venai, hogy 
ebbeli szándékukat aug. 10 ig bármaly 
dalegyleti tagnál jaleatsék be és a sze-
mélyenkénti 40 leu benevezési dijat a 
jelentkezéskor fizessék  ba. Ez összeg 
a verseny kiadásainak fedezésére  fog 
fordíttatni.  Ă kedvezményes utazáB iránt 
a lépések megtétettek és valószínükig, 
mint az 1923 évben, ez alkalommal is 
sikerül az 50°/o os engedményt kiesz-
közölni 

Egy községben két öngyil-
kosság. Vargyas községben néhány 
napja ugyanegy időben két öngyilkos-
ság is történt. Az egyik áldozat Sán-
dor Miháiy 75 éves juhpásztor, a ki 
életuaság miatt a község erdejében kö-
vette el cselekedetét, A másik Román 
András 43 éve3 ember, a kí betegsége 
miatt lakásában akasztotta fel  magát. 

x Brassói Lapok, ugy előfize-
téssel, uaint példányonkénti vásárlás-
sal kapható Z. Székely János könyv-
kereskedésében. 

z Inspectoratul Muncii din 
Braşov roagă pj D nii Ziarişti, Ia-
ginarí, Literaţi, Pictori, Sculptori, Ar. 
tişti de teatru şi de operă, cetăţeni 
români care profesează  ocupaţiunea pe 
compt propriu (nesalariati) d'in jude-
tala Brsşov. Trei-Scaune, Făgăraş şi 
Odorheiu să comunice pâoă ia 30 Au-
gust a. c. pe adresa Inspectoratului 
Muncii dia Braşov Strada Porţii 25., 
numele şi pronumele, profosiunea  ce 
are, anul naşterei, naţionalitatea şi 
domiciliul (comuna, judaţul, strada şi 
numărul casei) pentru a fi  înscrişi îa 
listele de alegători la Camerile de 
Muncă. 

z Betársulnék vagy társubék 
női, férfi-divaz  és kézműáru kereske-
déshez egyelőre 500,000 leu tőkével. 
Esetleg más üzletág is számításba jö-
het. Csakis köztiszteletbea álló úriem-
berek ajánlatát kérem. 36 éves keresz 
tény ember vagyok. Zárt leveleket 
„Jellem és becsületes munka" jaligére 
a Tg. Secuescben fennálló  „Kovács 
Hirlapirodába" kérek. 

z 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. 

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

z Pianinót, vagy rövid zongorát 
keresek bérbe. Ajánlatok a lap kiadó 
hivatalába kéretnek. 

KÖZGAZDASÁG, 
A mezőgazdasági kamarák felál 

litása iránt az intézkedések már min-
den vonalon megtétettek s már az 
egyes jelöltek is kiválasztattak, akik 
a földmivelő  osztály érdekeit képvisel-
jék. Mindenesetre különös az, hogy 
a kiválasztottaknak 1000 leüt kell 
befizetniük  ős a nyomtatványok dijá-
nak megfizetését  is vállalniok kell. 
Egészségtelen intézkedés, mert igy 
esetleg nem azok jutnak be bizottsági 
tagokul a kamarába, a kik a köz-ér-
dekét képviselik, hanem azok, a kik 
könnyű szerrel fedezhetik  a tagságuk-
kal járó kiadásokat. Különben is, hogy 

ezak a kamarák fogják-e  szolgálni a 
a gazdák összességének érdekeit, még 
nagyon ia kétséges, akkor, a mikor, 
mint olvastuk, a legtöbb helyen kiha-
gyatott a választói névjegyzékből a 
kisebbségi választók tekintélyes része, 
de benne van (mint Marosvásárhelyen) 
az uralkodó aépfajához  tartozó min-
den hivatalszolga, levélhordó és de-
tektív. Az udvarhelymegyei gazdatár-
sadalom mindenesetre ba fogja  válasz-
tani azokat a férfhkat  a kiket a leg-
alkamasabbnak tart arra, a a kik érde-
kei védelmében a leghathatósabban 
akarnak és tudnak is sikra szállani. 
A fődolog  az, hogy azokat válasszák 
meg, a kikben bíznak, s a kik köte-
lességüket, remélhetőleg, teljesíteni is 
fogják. 

Udvarhelyi piaci árak: buza 
220—225,rozs 140 -145, árps 95—100, 
zab 70—75, teogeri 95—98 leu vé-
kánként. V—ó. 

Kiadó: * Köísyrayoiaöa  Réasvényt&raaiag 
Odorhein (Székelynávsííícly) 

Ministerul Justiţiei 

Comisiunea de Naturalizări. 
Conform  art. 22 din legea privi-

toare la dobândirea şi pierderea naţio-
nalităţii române, se publică următoa-
rea cerere do naturalizare, spre şti-
inţa acelora cari ar voi să facă  vreo 
întâmpinare, potrivit dispoziţlunilor 
art. 23. din zisa lege 

Domnule MINISTRU. 
Raferindu  mă la legea pentru dö-

bâsdirea şi pierderea naţiunii româae, 
mă rog binevoiţi a-mi acorda încetă-
ţenirea româaă, conform  legii amintite. 

Coaform  certificatului  de naştere 
anexai: la A.) sunt ardelean, născut îa 
jud. Ciuc Conform  certificatului  anexat 
la B.) am artenienţa în oraşul Odor-
heiu, jud. Odorhei. Conform  certifica-
tului, anexat Ia C.) am dovedit tot-
deeuaa o purtare bună şi n'am fost 
pedepsit nici odată Conform  actului 
notarial public, anexat aci la D.) re-
nunţ ta supuşenia ungară. 

Am doriuţi, să trăsse ca cetăţean 
român pa pă®ântul României, unde 
trăise şi sau născut părinţii mei, 
unde n'am născut şi m'am crescut şi 
eu, dar de unde m'a depărtat, soar-
tea rea, de aeeia refarindu-tiiă  mai 
odată la legea amintită, mă rog cu 
respect, psatru îacetăţsaire. 

Cu stimă: Francisc  Lányi. 

Subprefectura  Judeţului Odorheiu. 

Publicaţiune. 
Se aduce la cunoştinţa generală 

că în ziua de 31 Aug. ora 10 a. m.se 
va ţine licitaţie publică cu oferta  îa-
chise la Subprefectura  jud. Odorheiu 
îa sala cea mică Nr. 27 pentru furni-
zarea celor 8 rânduri do uniforme.  8. 
buc. capele şi 8 părechi de ghete de 
box necesare pentru servitorii judeţeni. 

Licitaţia se va ţine conform  art. 
72—83 diu legea contabililăţai gene-
rale publice a Statului. 

Ofertele  vor fi  timbrate şi vor fi 
însoţite de o garanţie de 10 la suta 
din valoarea furniturii. 

Odată cu oferta  oferanţii  vor pre-
zenta mostra da stofa  ofarită. 

Condiţiile precum şi orice infor-
maţiuni se pot lua dela archivarul jud. 
(camera No. 35 la subprefectura)  în 
zilele de lucru între oarele 11—13. 

Biró p. subprefect. 

No. G. 946/947-1925. exac. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul executor judiciar aduc 

îa cunoştinţă publcă îa sausul legii 
art. LX. din 1881. §. 102. raspectivă 
XLI. dia 1908 § 19, cumcă lucrurile 
următoare ş. a. 1 boi, careîa urma deci-
sului Nr. G. 881—1925/926 din anul 
1923 al judecătoriei de ocal din Ocland 

sau execvat în comuna Lueta în favo-
rul execvatorilor Lázár Róza şi iLázár 
István Antal repr. prin advocat Dr. 
Jodál Gábor impotrivă execvatul Iccui-
tori diu comuaa Luata pentru incasaarea 
capitalului de 4950/625 lei şi acc. prin 
execuţie de acoperire şi cari sau pre-
ţuit îa 7000 Iái, se vor vinde prin 
licitaţie publică. 

Pentru efectţiirea  acestei licita-
ţiune, pe baza decisului Nr. G. 881/925 
şi C. 296/8—1923 al judecătoriei de 
ocol dia Ocland se fixează  terminul pe 
11 August anu l 1 9 3 5 la orele 15 

p. m. în comuna Lueta la faţa  locuiui 
şi toţi, cari au voie de a oampăra, 
sunt invitaţi prin acest edict cu 
observarea aceia, că lucrurile susamin-
tite vor fi  vândute îa senzul legii XL. 
din anul 1881. §. 107. şi 108. caior, 
cari dau mai mult, pe lângă solvirea 
în bani gata şi în caz necesar şi sub 
preţul de strigare. 

Pretenziunea, care e de iucassat, 
face  4950/625 lei capital, dobânzile cu 
5°/» socotind din 15 Maiu 1920. iar spe-
sele pâoă scum statorite de 1084/1228 
leu. 

întrucât mobilele, cari ajung la 
licitaţie, ar fi  fost  execvate şi de alţii 
şi aceştra şi ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire, licitaţia prezentă este or-
donată şi în favorul  acestora în sen-
zul art. XLI din 1908 §. 20. 

Ocland, la 26 Iulie 1925. 
A. Agyagás, ex. jud. de ocol. 

Nr. 198—1925. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul exteutor judiciar aduc 

la cunoştinţa publică îa senzul legii 
erticlul LX din 1881 §. 102 respective 
XLI din 1908 § 19 cumcă lucruril® 
următoare ş. a. porci, cai, car, care îa 
urma decisului Nr. 743 1925 al jude-
cătoriei de ocol din Cristur s'au exec-
vat în Filiaş în favorul  execvator Ad-
leff  Richárd repr. prin. advocat Dr. Ele-
kes Domokos împotriva execvatului locui-
tor din comuna Filiaş pentru intas-
sarea capitalului de 6275 Lei şi acces, 
prin execu{ie de acoperire şi cari 
sau preţuit în 29.000 lei se vor 
vinde priu licitaţie publică. 

Pentru efeptuirea  acestei Iiciia-
ţiune pe baza decizului No. G. 1407/925 
al Judecătoriei de ocol din Cristur se 
fixează  terminul pe 18 Aug. a n u l 
1925 la oarele 10 a. m. în comuna 
F i l i a ş şi toţi, cari au voie de a 
cumpăra, sunt îavitaţi prin acest edict 
ca observarea aceia, că lucrurile sus-
amintite 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  6275 Lai capital, dobâazile 
cu 6% socotind din 1 Sept. 1924 iar spe-
sele pâiă acum statorite da 3647 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 în sen-
zul articlului XLI din 1908 §. 20. 

Cristur, la 29 Iulie 1925. 
Adolf  Dubi» execut, jud. 

EIadókorcsmaí be|s°s®9i 
Dealul-Oroszhegy községébenfekvő,Tass 
Ignácz féle  belsőség,mely jelenleg korcs-
mai üzlet, céljaira szolgál, örök áron 
eladó. A belsőségben lévő ház az üz-
lethelyiségen kivül 2 lakószobából, téli 
és nyári konyhából, kamarából és pin-
céből áll. Az udvaron isegfelelő  gazda-
sági épületek is vannak. Vevőazoanal 
birtokba léphet. Értekezni lehet Dr. 
Nagy Lajos és Dr. Szabó Gábor üsy-
védek irodájában é3 Vass Ároa orojz-

I hsgyi lakosnál — 

Naponta friss tea-vajat csak HIRSCH IGNÁC fűszer- és cse-
sZZZZZZZ^Z: mege kereskedőnél kaphat 



cikorin csomagokat 
szintén piros papirba göDgyölve ujabban erősen feldicsérnek  és olcsóbban ajánlanak. Ne hagyja magát megtéveszteni. . . Csak a valódi 
Franck-ot fogadja  el, melynek címkéjén rajta áll az ismert kávédaráló, valamint a Franck Henrik Fia cégjelzés. A valódi Franck* 

a legismertebb kávépótlék és az is marad. 

Momorédfiirdőii  [augusztus 
15-től egyes szobák és konyhás 
lakások szabadulnak fel.  Felvilágo-

— sitást ad: •• 
PlUhár fürdő-igazgató. 

& helybeli (5 fiiiHi  «. í. 
zSnsSg becses tudomására hozzuH, 
hogy folyí  Mi augusztus hó 1-től 
Odorheiu, Bulevardul ţeg. Ferdinánd 

(Kassuth-utca) 55. szám alatt 

© szabó-műhelyet ® 
oyitottuuH. 

HérjüK a u. (. KSzousíg sziVes 
pártfogását,  M tisztelettel: 

pobay (s KefHes 
szabimestereH. 

^ Á n u gimnáziumot végzett fiu 
l l G ^ y Flórián Kristóf  oclandi 
•vegyes kereskedésébe tanulónak felvé-
tetik. Értekezni lehat ottan, vagy özv. 
Flórián Gergelynénél Str. Principesa 
Maria 33. szám alatt. 
Cl arfj?  az Ugrón Ákos kútja felett. 
QiaBO a Szejke-fürdövel  határos {2 
bold és 300 m2 öl területü növendék 
bükkerdő. Bővebb felvilágosítás  a 

kiadóban. 
Egy négy szobából 
álló faház  faanyaga. 

Bővebb felvilágosításokat  a csizmadia 
ipartársulat korcBmahelyiségébea adnak. 

Borszéki b o r v iz megrendelhető : 
Id. Siklódy István Odorheiu Cusuta 

Poştală 35. Becleao. 

Eladó! 

D i á d é ház . 
Bul. R.'g. Ferdinánd (Kossuth u.) 

77. sz. a!atti háa, mely áll 4 szoba, 
konyha, kert és a hozzá szükségeltető 
helyiségekből, eiadó. Értekezni lehet : 
Str. Avram Jancu (Ciere u ) 6. sz. alatt. 

Értesítés. 
Tisztelettel értesítem, hogy 

nöi-kalapiizletemet 
Pista Regina Maria (Batthyány-tér) 15. 
sz. alól Str. ştefan  cel Mare (Malom 
utca) 22. sz. -alá helyeztem át, hol 
továbbra is bármiféle  női kalapkészitést, 
átalakítást, villanylámpaernyők készí-

tését elvállalom. 
Továbbra is szíves pártfogást  kér: 

I K T a - n y a d . ! I l o n a . 

A nagyérdemű közönség tudomására 
hozom, hogy 

új bádogos műhelyet 
nyitottam és egyúttal át is helyeztem 
Bulevardul Regele Ferdinánd (volt 
Kossuth-utca) 61. szám alá, ahol 
minden e szakmába vágó munkát el-
vállalok és pontosan és jel el is vég-
zek. Ugyancsak nálam olcsó fürdő-
kádak rendelhetők meg. 

Épületcsatornázásokat, torony-fe-
dést, javítást éa festést  a vármegye 
bármely részébea eszközlök. 

Konyhafelszerelést  raktáron tartok, 
rajz után is pontosan készítek. 

A nagyérdemű közönség szíves 
pártfogását  kérem továbbra is : 

§imő ISéla, bádogos. 
Ugyancsak nálam tanoncok felvétetnek. 

Mélyen leszállított árak 
Szenkovits J. utóda 

Degró Béla 
cégnél 

nőies férfi  divatcikkekben. 

r^rvtfl^  n v - o m ! N e várja meg, mig állatai ét-
U a Z U a Uicllll* vágytalanok, betegek lesznek, 

'mert állatait nemcsak mentesítheti 
I marháját szájfájástói,  lépfenétől, 

sertesvesztoi! juhait mételytől, 
de elősegíti ezek erős fejlődését és 
fc ** S* S* ** 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 i ' sertésvész, marháknál szájfájás, 

mnes tODDe juh0knál májmétely! 
E táperős védszerek kaphatók minden községben, a kereskedésben és szövet-

kezetnél '/* kilós doboz utasítással 20 leu, 
Kereskedőknek 20 dobozt 3«0 L. előre bektldéssel, vagy 320 L. utánvéttel bér-
mentve kűírRománia főbizom&nyosa  Soós és Társa Tg.-mures Marosvásárhely 

Kiss Ernő-utca 2. — TZZT. S H i i B S n S B Láüay és Szabó cégnél. 

Transilvania (Fiat) autóbusz 
közlekedik augussstns 1-től kezdve 

Segesvár— Odorheiu 
Csíkszereda között. 
Segesvárról indul reggel 5-30, Odorheiura érkezik 7 30, 
Osikszeredára érkezik 10 órakor, Csíkszeredáról indul délu-
tán 2 órakor, Odorheiura érkezik 4-30 p. kor, Segesvárra érke-
zik 6 20 p.-kor. Közlekedik miaden nap. Indul Segesvárról a 
Steaua-szállótól é3 Csíkszeredáról a Tranwlránia-szállodától. 

Homoródfürdőn  10 perc tar tózkodási idő. 
- — Személysníő is megrendelhető. 

Agrár Takarékpénztár Részv 
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. 

Tordai cement, 
falkötő  vasak, vasgerendák, épület-és bntor-
vasalások, szerszámok, konyha-felszerelési 
cikkek, gazdasági eszközök, karikahajós var-
rógépek, Pach-féle  kerékpárok, gázcsövek 

n á d f f o n a t J ^ ' f o r r á ^ a T ^ l 

F R I T Z K Á R O L Y 
vaskereskedó'nól. 

: 


