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14. SI< 

Kezdődik!... 
A mezőgazdasági kamarákat azzal 

a látszólagos iutencióvel akarja a kor-
mány megalkotni, hogy azok a mező-
gazdaság érdekeit képviseljék, — min-
den politikától mentesen. Ez termé-
szetes is egy Bgráráilambsn. hol olyan 
elsőreíidü érdek a mezőgazdaság előbb-
revitele. 

Éppen közvetlea a parlasaeati cik-
lus lejárta előtt nem is valószinü, hogy 
Bratianu miniszterelnök ezt a fontos 
kérdést annyira a liberális pártérdek 
szolgálatába állította volna, a mit bi-
zonyít az is, hogy néhány megyében 
az ellenzéket kiegészítő kisebbségek is 
a hivatalos listára tették jelöltjeiket, 
röviden: paktumot kötöttek, — látván 
hogy a liberális vezetőség is, ha csak 
részben is. de igyekszik honorálni kí-
vánságaikat. 

Bármennyire is jogos a bizalmat-
lanság a mai rezsimmel szemben, az 
ebben a nohány megyében kötött egyez 
séget mégsem helyes elgáncsolni, mert 
micdenütí biztosítva van a főcél:  t. i. 
hivatásos, szakértő mezőgazdák meg-
választatása. -- Aztán az sbban a néhány 
Kegyében megkötött paktumnak lélek-
tani motívumai, okai is vannak. M<nd-
kei íéi ugyanis, egyforma  lirgalommal 
igyekezett  a megértés  útjára lépni. El-
végre minden kérdésben harcban állani 
nem helyes. — El kell ismerni: van-
nak egyes helyeken koaciliáns kor-
mányexponensek is, kik az ütött Ke-
beket igyekeznek begyógyitaei, kere-
sik a megértés és engeeztelődés útjait, 
egyszóval: gondolnak a jövővel, a mely 
szeszélyes politikai változataival, köny-
cyea és rövid idő alatt, — meglepetés-
szerű cseréket eredményezhet. Az egyes 
megyékben elért megállapodásoknak 
végül az az előnye is megvan, hogy 
a kormányelnök "meggyőződhetik róla, 
hogy a sokat elgáncsolt kisebbségekkel 
io lehet igen szépen együtt működni, 
— a harmónia megteremtésével azoc-
ban megfelelő  exponenseket kell meg-
bízni. 

Vármegyénk Magyar Pártja szintén 
kereste a mezőgazdasági kamarai vá-
lasztások kérdésében a megegyezés út-
jait. — A gazdaközönséghez intézett 
kiáltványában a Gazdasági Egye-
sület részletesen igyekszik megin-
dokolni azon körülményeket, melyek 
külön lista összeállítására indították. 
S e kiáltvány nyomán önkénytelenül 
kitör az aggódó sóbaj, íme: megint 
kezdődik. . . Választási harc ismét, 
hol a hatalom képviselői éB a várme-
gye egyetlen súlyos pártja szemben ál-
lanak egymással! 

Ismerem a vezetőket, kik a meg-
értés útjait keresték, de egyúttal is-
merem ennek a vármegyének úgyneve-
zett „természetrajzát" évtizedek óta. 
Köztudomásu, hogy a legrégibb időkig 
visszamenőleg Udvarhelymegye loyali-
tásban és kormánytámogatásban min-
dig vezetett. Fontos gazdasági okai 
vannak ennek. Földünk sovány, né 
pünk nagy részben szegény ; a hatalom 
támogatását eohasem nélkülözhettük. 
Szelíd megadással deferált  ez a közön-
Bég mindig a mindenkori hstalomsak 
— s legutóbb is — bús rezigiációval 
bár, de tudomásul vette, hogy a vá-
lasztási rendszer szünőban van s a 
képviselőket kinevezik a nyakára. Ha 
ezzel a publikummal nem lehetett meg-
egyezni, — akkor vájjon kivel? 

Hiszen itt nem lehet — éppea 
nálunk — pártpolitikáról szó! Hanem 
igenis BZÓ van arról, hogy ezt a sovány, 
de nekünk oly drága földet  — évszá-

zadok éta — ápolja, gondozza végte-
len szeretettel ez a maroknyi székely, 
a nţely áhítatos szorgalommal mun-
kálja azt a néhány arany kalászt, me-
lyet annyi takarékossággal juttat 
neki a Gondviselés 1. . . Arról van szó 
— Uraim —, hogy ennek a mi Gazda-
sági Egyesületünknek tsgjai nagyob-
bára, öreg szántóvető székelyeknek iva-
dékai, kik generációról-gecerációra ag-
gódó lelkükkel lesték e föld  szivének 
minden dobbanását s adták át azt — 
drága örökségképpen — unokáiknak. 
Ezek az unokák vannak elhívatva te-
hát a vármegye gazdasági érdekeinek 
védelmére. És ez«k apáiktól, opportu-
nus politikát láttak, mert a sovány 
föld  ilyet követelt. Mégis megválaszta-
tásuk ellen bizalmatlansággal visaltet-
sek azok, kiknek megbízóik annyira 

szeretnék a békés megegyezést! Tehát: 
kezdődik... 

Kezdődik isaaét egy oly választási 
harc, mellyel kicsiny és nagy egyaránt 
jól lakett már s a mely oly keveset 
basznál, az annyit hangoztatott kon-
szolidációnak. Öreg és fiatal  szántóvető 
székelyek az urnához járulnak. Sza-
vazói pedig a sZerict fognak,  a miat 
Őseiktől áldott földjük  szeretetét elta-
nulták. A választás különleges esélyei 
falytán  pedig bekerülhetnek esetleg 
tbba a kamarába olyanok is, kik e 
föld  szivének dobbanását kevésbé is-
merik. De az sem lesz baj 1 A kima-
radottek, — hiszem — annál forróbb 
ragaszkodással fogják  ápolni apáiktól 
öröklött sovány, de drága földjüket. 

L-l. 

Felhívás Udvarhely város iparos társadalmához. 
Leromlott közgazdasági életünk, 

a letért való nehéz küzdelem Erdély 
és Bánság kézműiparosait f.  hó 9-én 
és 10 én Arad városába közös ügyük 
megvédése céljából egy táborba szólí-
totta, hogy élő szóval fejezzék  ki és 
juttassák a magas kormány színe elé 
azokat a sulvos fájdalmakat,  melyek 
évek óta rágódnak kézműiparunk 
testén. 

Iparos testvéreink! Megélhetésünk 
ről, kenyerünkről, iparunk pusztulásá-
ról van szó, mely bajaink közt az or-
voslás módját az Arad városában meg-
tartott iparos nagygyűlés tárta fel. 

Nekünk: kiküldötteknek, akik 
részt vettünk ezen a tagygyülésea, 
szent kötelességünkké tétetett, hogy 
hazajőve iparos testvéreink előtt is-
mertessük a negygyülés teljes mun-
káját. 

A szent ige Arad városában hang-
zott el. Nekünk, iparos testvéreink, 
mint gz apostoloknak hirdetnünk kell 
ezeket az igéket. Hirdetnünk kell, 
hogy jusson el az ige minden városba, 
minden kis faluba.  Ébredjetek tehát 
öntudatra, tegyétek félra  a sértett önér-
zetet, nyújtsatok egymásnak békejob-
bot, dolgozzatok közösen, vállvetve — 
egy mindenkiért, mindenki egyért. 

Iparos testvéreink, soha nagyobb 
szükség nem volt az összetartásra, 
mint ezekben a sorsdöntő érákban. Ne 
mosdja közületek egy se, hogy nekünk, 
kis iparosoknak nincsen szükségünk 
támogatásra, irányításra. Míodnyájan 
egyformán  szenvedünk, egyformán  van 
szükségünk támogatásra, útmutatásra. 
Ne bizakodjék el közületek senki, sor-

' sunk közös, a különbség csak az lehet, 
hogy egyik iparos testvérünket előbb 
éri végzete, isig a másikat később, de 
mindpyájuukat érni fog. 

Az idő kereke gyorsan forog  és 
mi eldugott fészkünkben  hátra maradva, 
tanácstalanul várjuk a jobb időket. 

Azok a jobb idők, iparos testvé-
reink, csak ugy jöhetnek el, ha mi 
testvéri szeretetben összetartva, egy 
máshoz szorosan ragaszkodunk és kö-
vetjük az árad városában elhangzott 
igéket. Mi, mint kiküldöttek, szent kö-
telességünknek tartjuk, hogy azokat 
a javaslatokat, amelyeket az aradi 
gyűlés elfogadott,  veletek ismertessük. 
Ezek a javaslatok szabják meg a Ro-
mánia területéi levő kézmüiparosok 
jövőbeli boldogulását és életképessé-
gét. Ezekben a javaslatokban van le-
fektetve,  hogy mit kíván, mit akar 
Románia kézműipara. 

Jertek tehát augusztus 26 án, azez 
szerdán délután 3 órakor a Barkóczy 
kerthelyiségében megtartandó nagygyű-
lésre, hallgassátok meg az aradi aagy-
gyülés üzenetét. 

Iparos testvéreink, ébredjen fel 
bennetek az iparos öntudat, álljatok 
sziklaszilárdan egymás mellé, mert 
csak egyetértéssel, hatalmas összetartó 
erővel érhetjük el, amit elérni aka-
runk 1 A szent ige nevében kérünk, 
jelenjetek meg misdnyájan! 

Nagy Jáaoí, Bodrogi Balázs, Rájk 
József,  Lőriscz László, Ungár József, 
Bálint Ferencz, mint az aradi nagy-

gyűlésen jelen volt kiküldöttek. 

A mezőgazdasági kamarai 
tagválesztáaokkal kapcsolatos előkészü-
letek, korteskedések mindenfelé  javában 
folynak.  Sok helyen s igy nálunk is, 
nagyobb hevességgel, mint a hogy ez 
kezdetben előrevárható volt. A várme-
gyei gazdasági egyesület a hivatalos kö-
rökkel eredmécytele&ül megkísérelt e-
gyezkedés után, jelölteket állított, s 
erről a vármegye közönségét nyomtat-
ványokon értesítette. Erre vonatkozó-
lag a Magyar Párt vármegyei tagozata 
az alábbi felhívást  bocsátotta ki: 

Székely testvéreink! A mostani 
mezőgazdasági kamarai választásokra 
a Magyar Párt nem állított jelölteket, 
mert ezen választást nem politikai, 
hanem gazdasági kérdésnek tekintette. 
Ámde a liberális párt jelölteket állít-
ván, a választást politikai kérdéssé 
tette és igy a Mggyar Pártcak is ál-
láát kell foglalnia.  Azok jelöltjeire 
adjuk-e szavazatainkat, kik a képvi-
selőválasztáskor megakadályozták, hogy 
a mi embereink legyenek képviselőink, 

vagy azokéra, kik vérünkből való vérek, 
itt születtek, itt éltek és tettek a köz-
érdekért és a kiket tetteikért mindig 
felelősségre  vonhatunk. A székelység 
faji  és gazdasági érdekei ellen árulást 
követ el az a székely, ki sem a gaz-
dák jelöltjeire adja szavazatát, amely-
nek jele egy félig  fekete  kör: ( § E 
mellé kell a bélyegzőt ütni. 

Az a pár községi biró és-szervezet-
lenségük miatt tájékozatlan gazda, ki 
a líberáüz párt jelöltségét rábeszélésre 
elfogadta,  eddig mega bánja legjobban, 
téves lépését. 

Isten segedelme és kegyelme le-
gyen mindöyájunkkal 1 

Odorheiu-Székelyudvarhely.  1925 
augusztus 20. 

A megyei Magyar  Párt  Elnöksége. 

A gazdasági egyesület jelöltjei 
vármegyénkben ifj.  Ugrón Ákos, Sza-
káta Zoltán, Jakab Antal, Szabadi Ti-
vadar, Máthá István dr., Gyárfás  Pál 
dr., E ekes Dénes, Murvay Samu, Ga-
gyi László, Bartalus Izsák. 

A romániai magyarságnak 
ragyogó kulturünnepsége fog  lezajlani 
a szept. 6, 7 és 8-ite napjain Marosvá-
sárhelyen megtartandó II ik országos 
daiosversenyen. A magyar szellemi kö-
zösségnek impozáns megnyilvánulása 
fog  szárnyra kelni mintegy ezer dalos 
ajkán a verseny dobogójáról, hogy bi-
zonyságot tegyen a magyar dalnak 
közkincsünkké lett lélekemelő, szivae-
mesitő és fajtösszetartó  nagy gazdag-
ságáról. 

A versenyző dalárdák időt nem kí-
mélő fáradsággal  készülnek a döntő-
küzdelemre és az áldozatkész közönség 
lelkes bátorításával és támogatásával 
indulnak biztató utjukra. A dalosszö-
vetség és a verseny íntézö-bizottsága 
lázasan késziti elő a Károly trónörökös 
védnöksége alatt lazajlő országos ün-
Eépségét, mely rendezésében és mére-
teiben felül  fogja  múlni az 1923 évben 
rendezett orsz. dalverseny kereteit. A 
Székely Dalegylet is hírnevéhez mél-
tóan msgerősödött, jól szervezett és ki-
tűnően fegyelmezett  karral fog  részt 
venni a versenyen, melyre városunkból 
többen készülnek elkísérni régi ver-
senyekből babérkoszorúkkal diadalma-
san kiemelkedett zászlóját. E zászló 
alatt 42 székely dalos áll ki a verseny 
porondjára és fog  tanúbizonyságot tenni 
a székelység dalkulturájáról, mely a 
régi időkbüa ia nem egyszer vonta ma -
gára zeneművészeink figyelmét.  Váro-
sunk közönségének legközelebb alkalma 
lssz meggyőződni a Dalögylet életké-
pes erejéről és versenyképességéről. 
Ma már a dalárdák hivatását minde-
nütt átérzi a közönség és minden egyes 
élatmegayilvánulását tüntető megjele-
néssel és jalentŐ3 anyagi támogatással 
honorálja. Csakis igy tudnak hivatá-
suk magaslatára emelkedni a dalos 
egyesületek és fajilag  is oly fantos 
bulturmisszíójukaak is eleget tenni. 
Csakis a közönség erkölcsi és anyagi 
támogatása az a két tényező, amely 
egy országos kulturmozgalomban tudja 
megmutatni desaoöstrative faji  erejét. 
Ez erőnknek egyik reprezentánsa ked-
velt Dalegylatünk is, mely városunk, sőt 
vás megyénk közönségének mindenkori 
támogatásávsl jelenhetett meg az orszá-
gos dalos versenyeken éiá szerzett hírnevet 
és tiszteletet a székely névnek. Ez utja 
előtt is a nagyközönség hatékony tá-
mogatására számit, mely mailéit heviti 
a magyar dal szeretete és biztatja régi 
híre. Reméli, hogy közöeségünk ez al-
kalommal is megérti a dal szavát és 
mint több hasonló esetben, ugy ez al-
kalommal is kéaz támogatni a Székeiy 
Dalegyletet. 

A versesydarabokat a Dalegylet 
f.  hó 29 én a Bukarest-színházterem-
ben rendezendő hangverseny keretében 
fogja  bemutatni a közönségnek, mely-
nek műsorát lapunk más helyén kö-
zöljük. 

A róm. kath, főgimnázium 
véndiák-tal&lkozójára, amelyet 
tudvalevőleg október hó elején tarta-
nak meg, serényen folynak  az előké-
születek. A szétküldött felhívásokra 
napról-napra jöanek a tömeges jelent-
kezések, amelyekből következteeve a 
taláhozó nagyon népes lesz. Mintegy 
nyolcszáz véndiák fog  városunkba el-
jönni, hogy hódolatát, ragaszkodását 
fejezze  ki az ősi Alma Mater iránt. A 
védnököket felkérő  levelek is szétmen-
tek s amint a válaszok megérkeznek, 
azonnal nyomtatás alá kerülnek a meg-
hívók is, hogy már szeptember első 
napjaiban szét lehessen azokat küldeni. 



A csiki vasat 
kiépítése ügyében impozáns értekezlet 
volt f.  hó 15 én Homoródfürdőn,  me-
lyen Csík- és üdvarheiyvármegyéaek 
képviseletében mintegy 150 személy 
vett részt. 

Sajnos, hogy a közlekedésügyi 
minisztérium, miat. táviratilag közölte, 
a maga képviselőjét aem tudta kikűl-
deai; egyébiránt a vasút részéről 
Deregătoriu helybeli állomásfőnök  volt 
jelen, ki mint ez ügy alapos ismerője, 
értékes tanácsokkal és útbaigazítások-
kal szolgált. A hadsereg képviseletében 
jelen volt Borlăriu őrnagy megnyug-
tató kijelentései, hogy e vasútvonal 
kiépítését a hadsereg is szükségesnek 
tartja stratégiai szempontból, erős re-
ményt nyújt arra, hogy az egyéb fon-
tos okokoa kívül ez magában is elég 
arra, hogy a muakálatok minél előbb 
megkezdődjenek. 

Az értekezlet 11 órakor kezdődött 
s azon (tekintve, hogy Andreeş György 
prefectus  ezen ügynek egyik befolyásos 
pártolója Bukarestből a közbejött aka-
dályok miatt az ülésre elérkezni nem 
tudott és Tăsăsescu udvarhelyi járási 
képviselő, ki szintén mindent elkövet 
a vasút kiépítése érdekébea, jelen nem 
lehetett) N e g r u ţ i u polgármester 
előterjesztésére, Oprea csíkszeredai pol-
gármester elnökölt. 

Az előzetes lépéseket és a vasút-
építés okait kimeritőea Kőrtvélyfáy 
polgármester-helyettes, viszont Csík-
szereda város kívánságát, hogy a vas-
útvonal a két megyei székhelyet kösse 
össze, Faroga csíkszeredai város? fő-
jegyző ismertette, icdokolía, hivat-
kozva azon politikai, kereskedelmi, ipari 
és társadalmi okokra, melyek ezt elke-
rülhetetlenül szükségessé teszik. 

Hinléder Ákos dr. magas nivóju 
beszédében, mict az ügy aíep®3 ismerője, 
sok érdemes, figyelesare  méltó indokkal 
szolgált, megjelölve az utat, melyen az 
előkészületi munkálatoknak haladniuk 
kell. A közgyűlés óhajára felolvasta 
egész terjedelmében Becsek Aladár 
„Erdélyi Vasúti Politika" cimü röp-
iratát. Indítványára az értekezlet az 
udvarhely- és csikvármegyei főispánok 
vezetése alatt bizottságot alakitott, 
melynek tagjaivá választattak Csik-
vármegve részéről: Balogh Géza, Po-
toczky Pál, Biró József,  Májer János, 
Lőrincz Gyula, Oprea Miklós. Várme-
gyénk részéről: Hinléder Fels Ákos dr , 
Sebesi Jásos dr., Becsek Aladár, Ne-
gru ţiu Emil, Tőrök Arthur és Kört-
vélyfáy  József,  utóbbi, miat előadó. 

A bizottságnak feladatává  tették, 
hogy a közlekedésügyi minisztérium-
hoz memorandummal forduljon,  kifejt-
ve a vasútépítés elkerülhetetlen és 
gyors szükségének iadekait, azt a bi-
zottság maga személyesen adja át a 
közlekedésügyi miniszternek és ott, va-
lamint a törvényhozó testületnél te-
gyen meg mindent, hogy ez ügyet siet-
tesse, hogy a vasútépítés költségei 
még a jövő évi költségvetésbe felvétes-
senek, hogy igy a munkálatok megkez-
dődhessenek; egyben elhatároztatott, 
hogy Becsek Aladár fenti  cimü röpirata 
a szerző engedélyével román nyelvre 
lefordittassék,  az értekezlet jegyző-
könyvéhez csatoltassék B azzal a ^ mi-
nisztériumhoz fel  terjesztessék. Az érte-
kezlet Negruţiu polgármester indítvá-
nyára Vaiíoiacu minisztert táviratilag 
üdvözölte, kérve az ügy érdekében jó-
indulatú támogatását. 

Az értekezletet társas ebéd kö-
vette, melyen a két vármegye közötti 
erős kapocsnak és szimpátiának két-
ségtelen jelei mutatkoztak meg. 

Itt említjük meg, hogy a kikül-
dött bizottság a napokban össze is ül 
a szükséges lépések megtétele végett, 
s hogy ugy a csíkszeredai, mint az 
udvarhelyi városi tanács hálás köszö-
netét fejezi  ki mindazoknak, kik da-
cára a kedvezőtlen időjárásnak, nem 
kiméivé fáradságot  a nemes cél érde-
kében az értekezleten megjelentek és 
hozzájárultak, hogy az a teljes siker 
jegyében folyhassoa  le. 

SPORT. 

Az agrárreform  végrehajtá-
sakor kiszakított földterületek  szé-
lén elhelyezett határjeleket, cövekeket 
sokan önkényesen eltávolították, vagy 
azok helyét megváltoztatták. A ren-
dőrség közli, hogy egy ujabb belügy-
miniszteri rendelet szerint, az ilyen 
cselekedetet szigorúan megbüntetik. 

Hargita-Concordia. Az első bajnoki 
mérkőzés. 

A Hargita T. E. sajnálattal közli, 
hogy a Brasovia—Hargita tervezett 
mérkőzése elmarad, mart a labdarugó 
szakosztály nem engedélyezte két mér-
kőzésnek egy napon való lejátszását. 
Ennek következtében az eredeti sorso 
lás szerint, a Hargita vasárnap a kollé-
giumkertben az őszi szezon első 
bajnoki mérkőzését jáfsza  a sepsiszent-
györgyi Concordiával. 

Minthogy a Concordia mostanában 
igen megjavult, — a mult héten a 
Colţeât 5: l-re verte, — a Hargita, 
hogy győzelme biztosítva legyen, a kö-
vetkező legerősebb összeállítású csa-
patát fogja  szerepeltetni: 

Löbl 
Kiss A. Bittder II. 

Rájk Vári Solymossy 
C;ászár, Píipp, Göllner, Pál, Bieder I. 

Tartalékok: Síilisr.Wsigel, Ferenczy. 
Minthogy a Brasovia — Hargita 

bajsoki mérkőzése október 4 én Bras-
sóban kerül eldöntésre, a két egylet 
vezetősége megállapodott abban, hogy 
a rákövetkező vasárnap, vagyis október 
11-én a Brasovia barátságos mérkő-
zést játszik Udvarhelyt. 

Tekintettel arra, hogy egy bajao-
ki mérkőzés ma minimálisan 8500 ieu-
ba kerül, a helyárak az eddiginél 25% al 
magasabbak. Figyelembe veendő, hogy 
egy év óta csak a vasút 100%-al drá-
gult meg. 

A Hargita  Testedző  Egylet  részt 
akarván  venni a sportegyletek  football-
csapatainak  legnemesebb küzdelmében  — 
nagy anyagi áldozatok  árán — azjidén 
is benevezett  a bajnokságba. 

Erre  való tekintettel  is kéri  a ne-
mesen gondolkodó  és sportszerető  közön-
séget,  hogy a mérkőzéseken  való töme-
ges megjelenésévél  biztosítsa,  az egylet 
erkölcsi  es anyagi erejét. 

Halló! Turisták! 
A „Hargita"  Testedző Egylet tu 

rista osztálya aug. hó 29—30—31-én 
egy három nspís kirándulás!; rendez 
Szováta-fürdöre.  Isduiás augusztus 
29-én (szombaton) reggel 5 óra 30 
perckor. Érkezés d. u. 4—5 óra 
Körül Parajdra, ahol a sóbányát 
tekintjük meg. Éjszakai szállás Pa-
rajdon. Másnap reggel indulás 4-kor, 
s érkezés kora délelőtt Szovátára. 
E3te vissza Parajdra. Harmadaap 
vissza Udvarhelyre. Élelmezésről min-
den turista maga goaáoskodik. Az 
elszállásolás biztosítása végett kér-
jük a jelentkezőket, hogy részvéte-
lüket a kirándulás vezetőjénél dr. 
Vosxka  Istvánnál  (ügyészség) legké-

sőbb aug. 26. {szerda)  déli  12 ig je-
lentsék  be. Gyülekezés és índülás 
a barátok templomától. A kirándu-
lásra csak olyanok jelentkezzenek, 
akik a naponként 30—40 km.-nyi 
gyaloglást bírják. 

A turista  osztály  vezetősége. 

HÍREK. 

Csillag László piébánosi ki-
nevezése. Csillag László helybeli röm. 
kath, B. lelkészt gr. Majláth erdélyi 
püspök Vicze község (Szokok-Doboka-
megye) plébánosává nevezte ki. A te-
hetséges segédlelkész 3 és fél  évet 
töltött városunkban, hol általános ro-
konszenvet váltott ki ugy paptársai, 
mint a hivek körében is. Az a mun 
kásság padig, melyet az egyház és is-
kola terén kifejtett  — maradandó em-
lékében fog  élni mindazoknak, kik 
eme tevékenységében munka- és segitő 
társai voltak. Kiváltképpen pedig ne-
héz küzdelmek között élő iskoláink 
fogják  nélkülözni Csillag László és a 
hozzá hasonló fiatal  tehetséges papok 
távozását arról a helyről, mely szá-
mukra ugyan nem lehet végcél, de a 
hol mindenkori tevékenységükre oly 
nagy szükség volt. A rokonszenves lei-
késznek, kinevezése alkalmából mi is 
Bok szerencsét kívánunk. 

Lelkészi kinevezések. Gróf 
Majláth r. kath. püspök Barthos Mi-
hály ezékelyvéckei  plebáoost Zetelaká-
ra és Kovács István vulkáni s. lelkészt 
városunkba ugyanezen minőségben ki-

-nevezte. 

Augusztus 22, 

Tanévnyitás a rom. kath. 
főgimnáziumban. 

A fötanhatóság  az 1925—26 isko-
lai év megnyitásáról a következőleg 
intézkedett: szeptember 1—9 beiratá-
sok, 10—18 javító, kiegészítő éi pótló 
vizsgálatok, 20—25 felvételi  vizsgála-
tok az V. osztályba, 25 tői október 
10 ig baccal&ureátusi vizsgálatok, 26-aa 
reggel 8 órakor Veni sancteval a taaév 
ünnepélyes megnyitása. 

Mindazok a tanulók, akik beirat-
koznak, eziránt kérést adnak be szép -
tember elején az igazgatóságnál talál-
ható minta szerint. A kéréshez az I. 
osztályba való felvételhez  csatolni kell 
születési anyakönyvi  kivonatot, himlő-
oltási vagy ujraoltási bizonyítványt és 
az elemi iskolai IV. osztály iskolabizo-
ayitvácyát aláírva az illetékes tanfe-
lügyelő által. 

Olyaa tanulók, akik nem itt ta-
nultak a megelőző években, a felvétel-
nél összes bizoayiíványaikkat  kötelesek 
bemutatni. 

Az I—IV. osztályba más vallású 
tanulók is felvehetők  — ha nincs az 
illető vallásnak megfelelő  felekezeti 
középiskola (unit., lut.) 

Az V. osztálytél kezdve folyamo-
dás nélkül felvehetők  mindazon más 
vallású taculók, kik az előző években 
itt tanultak. 

Beirási s egyéb dijak összege 
120 L. Tandij és fenntartási  dij az 
alsó tagozaton 2100 L., a felsőn  3000 
L, Szegény sorsú éa jó előmeneteletü 
tanulók beadandó kérés alapján a tan 
és fenntartási  dij fizetése  alól egészben 
vagy részben felmentetnek. 

* Odorheiu-Székelyudvarhely,  1925 
augusztus 22. 

A róm kath.  fögimn.  igazgatósága. 

Ő felsége  Ferdinánd király f. 
hó 24-ikén tölti ba élete 60-ik évét. 
A nevezetes évfordulót  egész Romá-
niában alattvalói hódolattal ünneplik 
meg mindenfelé. 

Dal- és zeneestály. A Székely 
Dalegylet f.  hó 29 én, szombaton este 
a Károly trónörökös legmagasabb véd-
nöksége alatt szept. 6., 7. és 8-ik nap-
jain, Marosvásárhelyen tartandó Or-
szágos Dalosverseny költségeinek fede-
zésére a „Bukaresf-szinháztermében 
tánccal egybekötött dal- és zeneestéiyt 
rendez a s versenydarabok bemutatásá-
val. Az estély műsora a következő: 1. 
Jelige. Énekli a Székely Dalegylet. 
2. Ünnepi megnyitó beszédet moad 
Pál István Bzenátor-prépost plébános. 
3. Metz A.: Ballada. Az orsz. dalos-
verieny II. csoportjának kötött verseny-
darabja. 4. Haydn: Vonósnégyes : Kias-
Zárug. 5. Költeményeiből felolvas  Tompa 
László. 6. Lavotta: A reményhez : A 
Dalegyletnek szerenáddarabja.— Tíz 
perc szünet. 7. Veress G.: A magyar 
nyelv, a Dalegylat szabadon választott 
verBenydarabja. Énekli a Székely Dal-
egylet. 8. Ének-szóló, Bodrogi Balázs 
dalegyleti tag által. 9. Bach: ILSonáta 
I—III—IV. tétel, Hegedű-szóló. Előadja: 
Szabó Ernő. 10. Lányi E. Régi nóta. 
Énekli a Székely Dalegylet. Előadás 
után tánc reggelig. Helyárak: páholy 
180 leu, oldal- és támlásszék 35 leu, 
körszék 25 leu, földszinti  álló 20 leu, 
erkély I. sor 35 leu, II. sor 20 leu, 
erkély álló 10. leu. Kezdete este fél  9 
órakor. Jegyek előre válthatók 26 áa 
reggel 8 órától n y o m d á n k üzlet-
helyiségében és este a pénztárnál. A 
jótékonycéira való tekintettel adomá-
nyokat és felüifizetéseket  köszöaettel 
jogad a Dalegylet. — Miután a Dalegy-
letnek ez eetálye a magyar dalkultura 
fejlesztését  célozza; méltán reméljük, 
hogy városunk félszázados  multu er-
kölcsi és közművelődési egyesületét 
nemes hivatásában közönségünk a mul-
takéhoz méltó támogatásban fogja 
részesíteni. 

Értekezletet tartott augusz-
tus 13-án Segesvárt az erdélyi róm. 
kaíh. Státus iskolaügyi nagybizottsága 
Pál István pápai prelátus-főesperes  el-
nöklete mellett. A népes értekezleten 
megvitatásra kerültek az egyházi is-
kolai életet érintő, megoldásra váró 
fontos  kérdések. 

Sebesi János dr. letartózta-
tásáról keletkezett pénteken délután 
városunkban nyugtalanító hir, a melyet 
széltében hosszában izgatottan tárgyal-
tak. Az eset, a melynek közvetlenül 
utána jártunk, a következőképpen tör-
tént. Sebesi dr. volt alispán, ifj.  Ugroa 
Ákos birtokossal és Jakab Antal szé-
kely gazdával, akik a mezőgazdasági 
kamarai választásra szinté a a megyebeli 
gazdasági egyosftlet  magyar jelöltjei, 
a választás ügyébea autóval a Sóvi-
dékre ment. Parajdon a csendőrőrmes-
ter igazolásra szólította fel  őket, a 
mit meg is tettek. Ennek dacára azon-
bau az őrmester „parancs folytáo"  a 
községből való eltávozásra, s körutjuk 
abba hagyására hívta fel  a társaságot. 
Ssbeai dr. ez ellen tiltakozott, fejte-
getvén, hogy ez törvénytelen, miutáa 
ők semmi raeg nem engedett dolgot el 
nem követtek. Erre az őrmester Sebesít 
az autóval Udvarhelyre bekísérte, s a 
községet a társaság többi tagjaival is 
elhagyatta. A volt alispánt a helybeli 
cseadőrparaacsnobságon történt rövid 
kihallgatás után elengedték, a mi ter-
mészetes is. Természetes, hiszen a kor-
teskedés megengedett módja minden-
felé  széltébsa foly,  sőt maga a hivata-
los apparátus is a vármegye vezetőivel 
az élén, személyesen folytat  megye-
szerte aapak óta élénk korteskedást. 
Éppea ezért, s egyébként is meg kell, 
hogy legyüns győződve, hogy az eset 
rendezésében a vármegye ^ fejeinek 
semmi résza aiocs, csak alsóbb ható-
ságok túlbuzgósága folytán  történt. A 
hivatalos korteskedésre különben jel- • 
lemző, hogy a magyar jelöltek közül 
Elekes Déuea, Birtalus Izsák, Sza'sáís 
Zoltán birtokosokat „sagybirtokosok"-
nak íeszí meg, s a nép kóréban ezzel 
a minősítéssel korteskedik ellenük. 

Báró Szentkeresssthy Bála 
halála. Báró Szeatkereszthy Béla, a 
Magyar Párt háromszékmegyei tago-
zatának ősz elnöke a raulí hét végén 
hirtelen meghalt. Báró Szentkereszthy 
volt főispán,"  árkosi kastélyában hunyt 
el 74 éves korában szívszélhűdés kö-
vetkeztében. Délelőtt még Sepsiszent-
györgyön volt és semmi jel sem mu-
tatta, hogy pár éra vsa még hátra 
életéből. Jókedvűen ebédelt, elszívta 
szivarát, majd hirtelen hátradőlt és 
pár pillanat alatt meghalt. Halála egész 
Háromszékmegyében és Sepsiszent-
györgyön mély részvétet váltott ki. 
Temetése a környék és város lakossá-
gának általános részvéte mellett folyt 
le. Érdeke3 és megszívlelésre méltó 
körülmény, hogy az elhunytnak a fele-
Eége romáa hercegnő volt, kiaek révén 
rokoni összeköttetésbe, s baráti érint-
kezésbe került a romáa előkelő társa-
dalom tagjaival, sőt a királyi udvarhoz 
tartozók köreivel is. Ez azonbaa a 
saját fajtájához  való ragaszkodását aem 
csökkentette, sőt állandóan tevékeayen 
vett részt a magyarság bulturája, po-
litikai jogai érvényesítése érdekében 
folytatott  küzdelmekben. 

Az uj megyebeosztási mun-
kálatok során — a miat értesültünk 
— a kormáay véglegesen elhatározta, 
hogy a következő kis-küküllőmenti 
községeket: Kibédat, Makkfalvát,  Átos-
falvát,  Csókfalvát,  Szentistváat, Erdő-
szentgyörgyöt, Havadtőt, Gyalakutát, 
Kelementelkét vármegyénkhez csatol-
tatja. A cél sejthető: a szomszédos 
Maros-Torda magyarságának gyengí-
tése. Viszont szó van néhány erdővidéki 
község alcsatolásáról is, a minek a 
megakadályozására a kormányhoz kül-
döttség készül. 

Egy öreg negyvennyolcas 
halála, Az egykori negyvennyolcas 
honvédhősök mindinkább ritkuló H már-
már egészen ki is veszett nemzedéké-
ből halt el ismét egy, talán a legutolsó, 
akit vármegyénk területén eddig még 
életben tartott a gondviselés. Almási és 
bágyi Baszó Mózes birtokos, mint rész-
véttelértesülünk, f.  hó 18 án, 94 éves ko-
rában, Bágy községben elhuayt.Mig erői-
vel rendelkezett, munkás, tevékeny 
egyéniség volt, az utóbbi időkben azon-
ban sok szenvedésben volt része, a mit 
számára családi köre igyekezett eny-
híteni. Számos gyermeke, unokája és 
dédunokája gyászolja az öreg harcost, 
kit a családi sírboltba nagy részvét 
mellett temettok el. 

A Székely Dalegyletnek a 
Caicser-erdőbe tervezett kirándulása 
bizonytalan időre elhalasztódik. 

x Ügyes tiszta leány, gyermek 
mellé azonnal felvétetik.  Cim a kiadó-
ban. 



Halálozás. Fancsali  lg. János 
községi pénztárnok és birtokos f.  hó 
21-én, 39 éves korában, Farkaslakán, 
hosszas szenvedés után elhunyt. A de-
rék, munkás férfi  halála nagy részvé-
tet keltett. Kiterjedt rokonság gyá-
szolja. 

A személyazonossági iga-
zolványokhoz, mint velünk modo 
sitólag közlik, nem egy, hanem két 
fénykép  szükséges, amárjalzett nagy-
ságban. A sorrakerülő utcák lakóival 
a jelentkezés idejét a rendőrök előre 
közlik. 

Tánc, zene és ének együtte-
sen gyönyörködtette f.  hő 15 éa váro-
sunkban a Göllner Picike á,it»l rende 
zett estélyen a színháztermet szinte 
teljesen megtöltő intelligens érdeklődő 
közönséget. A leendő kis táucmüvésznő, 
az öt zocgorán pompás alkalmazkodás-
sal, rutinos technikával kisérő Szabó 
Ilusou kivül, szereplésre kérte fel  még 
a hegedüjátéka által már raind szé-
lesebb körben ismertté vált, tehetséges 
Szabó Ernőt és egy rokonszenves se-
gesvári fiatal  énekest, Eötvös Aladárt. 
Az érdeklődésűek és bizalomnak álta-
lában mind derekasan meg is feleltek.-
Göllner Picike táncprodukcióibaa meg-
jeleaéso kedvességén kivül, táncművé-
szetre hivatott tehetségének s nagy 
előhaladásának adta kétségtelen tanu-
jeleit. Karakter b&batáncávaí, paraszt-
táncával, da különösen az egyéniségé 
hez teljesen illő „Tavasa" c. táncával 
igen sok tsp«.ot váltott ki a közönség-
ből. A külön koncertje alkalmából csak 
legutóbb méltatott Szabó Ernő ezuttai 
is finom  és nívós hegediijátékkai gyö-
nyörködtetett. Eötvös Aladár kellemes, 
férfias  hangú énekes, ki énektudását 
különösen a szép Schubert-dal eiéaeklé-
sében érvényesítette, többi dalát is 
melegen, nagy hatással énekelte. 

Az Irgalmas Nővérek veze-
tése alatt álló róni. katb. kisdedóvó-
ban éa elemi leásiyiskolábau a beírá-
sok ideje szeptember 1-től 10-ig; a 
polgári leányiskolában szeptember 1-től 
8-ig tart. — A kisdedóvóba jelentke-
zők hozzák magukkal születési és ol-
tási bizonyítványukat;  az elemi isko-
lába és a polgári iskola első osztályába 
iratkozók a születési bizonyítványon 
kivül utolsó iskolai bizonyítványukat 
és újra-oltási bizonyítványukat.  — Be» 
irási díj a kisdedóvóban és az elemi 
iskolában 50 leu. A kisdedóvó tandí-
járól a beirás alkalmával szolgálnak 
felvilágosítással.  A polgári iskolában a 
beirás dija 100 leu, tandíj 800 leu. 
Szegénysorsu tanulók szegénységük 
alapján féltandij-elengedés  kedvezmé-
nyéban részesülnek, szorgalmuk alap-
ján pedig további kedvezményben. — 
Kérjük a kedves szülőket, hogy gyer-
mekeik beiratására a meghatározott 
időben pontosan jelentkezzenek, mert 
szeptember 8.-a, illetőleg 10,-e után 
sem szóbeli, sem Írásban benyujtett 
kérvényekre növendék többé be nem 
iratható. — A javitő vizsgálatok a 
polgári iskolában szeptember 10 és 
15-ike között tartatnak. — Igazgatóság. 

A f.  hó 26-iki iparos nagy-
gyűlés tárgysorozata. 1. Megnyitó 
beszédet mond: Szigeti Dénes cipész 
társulati elnök. 2. Az ipartörvény hiá-
nyosságának ismertetése, kapcsolatosan 
az ipartestület szervezésévsi és a kon-
tárügygyel. Ismerteti: Râjk József.  3. 
Tauoac ügy és az ipari hitel szerve-
zése. Ismerteti Nagy János. 4. Vásár-
ügy. Ismerteti: Bálint Ferenc. 5. Or-
szágos ipari szervezkedés. Ismerteti: 
Bodrogi Balázs. 6. Bezáré beszédet 
mond: Szigeti Dénes cipésztárBulati 
elnök. 

A ref.  kollégiumnak 1915-ben 
érettségi vizsgálatot tett véndiákjai, 
mint már jeleztük, augusztus 8 án 
tieéves találkozóra -gyűltek össze a 
kollégiumban. A találkozón megjelen-
tek : Bock Adolf  szolgabíró, Cáép Dezső 
dr. orvos, Benedek Albert magántiszt-
viselő, Fekete Lajos unit. lelkész, 
Groák László dr. ügyvéd, Jakab József 
ref.  lelkész, Kerekes Kálmán földbir-
tokos, Márton Dénes dr. p.ü. s. titkár, 
Szabó Károly ref.  lelkész, Weisz József 
magántisztviselő, Gábos Zoltán dr. or-
vos. A találkozót hálaadó istentisztelet 
előzte meg, melyen imát Jakab József 
mondott. Groák László a kollégium 
vezetőségének és tanári karának üdvöz-

Borotvás pasztilla a legmakacsabb fejfájást is elmulasztja 
lése után beszámolt a meg nem jelent 
osztálytársakról, akik közül hősihalált 
haltak: Gyarmathy Fereucs, Káliay 
Károly, Hoffcaan  Zoltán és Varga Pál. 
A kollégium részéről Szabó András 
igazgató viszonozta az üdvözlést az 
intézet iránt megnyilvánított kegyeletes 
megemlékezésért. A megjelent véadiá-
kok az iskola nehéz sorsa iránt érzett 
bálás kegyeletüknek-anyagiakban  is ki 
fejezést  kivánván adni, a jövő iskola-
évre 3 azegényBorsu tanulónak vállal-
ták ellátási költségeit. A kegyeletnek 
e megható és a mai körülményeknek 
megfelelő  példaszerű megnyilvánitása 
magában foglal  értékelést és elismerést. 
(A mult hétea technikai ok miatt ki-
szorult tudósítás.) 

Bucsu összejövetel. A zetelajd 
róna. kath. egyháztanács a napokban 
összejövetelt rendezatt a távozó Fuchs 
Gusztáv esperes.plebános tiszteletére, 
akinek nagy érdemei vasnak a tem-
plom befejezése  és az uj papilak épí -
tése körül. 

A helybeli pánzügyigasga-
tóság személyzetéoek létszámában 
Birtalan, Duka és Gáspár fóbb  tiszt-
viselőket egy évre rendelkezési álló 
mányba helyezték, hogy ezalatt a ro-
mán" nyelvet elsajátíthassák. 

Osvát Kálmán dr., az éléak-
szellemü, harcos egyéniségű publicista 
kinek szerepléseiről, irodalmi vállalko-
zásairól mi is több alftalonasaal  emlé-
keztünk meg, legutóbb Hétfői  Levelek 
cimühsti szemléjével kelt mind széle-
sebb körre terjedő, élénk érdeklődést. 
Oivái általában mint éles szemű kriti-
kus, ötletes csúfolódó  ismeretes a kö-
zönség előtt s ezek a tulajdonságok 
kétségtelenül jellemzik is őt. Da nem 
teljesen! A megfigyelőnek  meg kell 
látnia a guoy mellett a fájó.  szivet, 
a melynek keserűsége gúny alakjában 
buggyan felszínre,  a könycseppet, mely 
ott lappang az átható nézésű szám-
üveg mögött. E tulajdonságok különös 
keveredése teszi Oivát egyéniségét iz-
gatóan érdekessé, a mi személyes jelen-
léte által — ha mint koaferálót  hall-
juk — csak fokozódik.  Osvát külön-
ben ujabban ismét konferáló  körútra 
indul s értesitésa szerint, az ősz fo-
lyamán városunkban -is száudékozik 
estélyt rendezni. 

Akik még nincsenek benne 
a mezőgazdasági kamarai vá-
lasztók névjegyzékében, azok el-
estek már attól, hogy a 25-én meg-
ejtendő kamarai választásokon részt-
vehessenek. A kamarákról szóló tör-
vény 7 paragrafusa  azonban lehatővé 
teszi, hogy a választók névjegyzékébe 
a kimaradóit gazdák minden év január 
1-15 napjain felvétessenek.  Már most 
felhívjuk  e körülményre az érdekeltek 
figyelmét,  nehogy a törvény ismereté-
nek hiányában ismét kimaradjanak a 
listából. 

x Állampolgársági ügyek, 
bárminemű beadványok, kérvények, 
szerződések, másolások s fordítások, 
továbbá ház-, föld-  s kereskedelmi 
ügyletek lebonyolítását eszközli; bár-
milyen ügyben információkat  nyújt, s az 
összes halyi és más hatóságoknál, úgy-
szintén az összes minisztériumoknál 
bármilyen ügyben eljár. Cornel Bre-
dean, tudósító és ügynökségi iroda, 
Odorheiu Ştr. Pr. Maria 17. (Szent-
Imre utca 17.) 

x Iskolába járó lánykákat 
teljes ellátásra elfogad  özv. Tolvaly 
Zsigmondné Strada Principesa Maria 
(Szent, Imre-utca) 16 szám. 

A kereskedelmi és iparka-
mara közleméuyei: A kamara köz-
li, hogy a szeptember 6—13 kőzött 
tartandó őszi prágai vásárral kapcso-
latos román és csehszlovák vasúti, 
valamint más kedvezmények igésybe-
vehetésére jógositő igazolványok a Ven-
ţel Dávid, Cluj Str. Ragina Maria 10. 
és a „Mercur" Bucureşti, Str. Sft. 
Vineri 8/II. cégeknél kaphatók, darabon 
ként 58 leuért. — A szeptember 12—15 
között tartandó budapesti II. őszi ha-
szonállatvásár, baromfi  és gépkiállításra 
felutazni  kiváeó kiáliitók, eladók, vá-
sárlók utlevélvizum-kedvezményben,  a 

a msgyar államvasút voaalain 50°/o os ] 
maüe'dijkedvazméaybea részesülnek. — 
A chişinău! (Basarabia) augusztus- 15-
szeptember 30 közötti árumiatavásárra 
utazók szintén 75°/»-os vasutidij ked-
vezményben részesülnek. 

Egy derék székely gazda 
megrenditő és borzalmas módon 
járt szerencsétlenül s szenvedett ki e 
szerencsétlenség következtében néhány 
nappal ezelőtt. Zongor S á ndor szorgalmas 
ésjómodu agyagfalvi  gazda felaségável 
együtt a mezőre meat ki, búzát hor-
dani. ő a szekéren rakosgatta a ké-
véket, melyeket neki az asszony ado-
gatott fel.  Mikor a buza a szakérea 
magasra emelkedett, a lovak a szeke-
ret hirtelen megrándították, ugy hogy 
Zongor megtántorodott és bele esett 
egyik karóba, melyre a buza a földön 
keresztbe volt rakva. A hegyes karó 
a szerencsétlen oaibarnek a szivét és 
tüdejét fúrta  át, ugy hogy Zongor, 
miután az eltörött karót magából még 
kihúzta, jajveszékelő felesége  szeme-
láttára a helyszínén szörnyet halt. Ha-
lála nagy részvétet keltett az egész 
vidéksü. Két gyászoló kis árva maradt 
utána. 

x Pályázat. A brassói postai ve-
zérigazgatóság pályázatot hirdat, szep-
tsmbâr 7 iki határidővel, postásak és 
csomagoknak szállítására a Marosvá-
sárhely—Balavásár—Segesvár, továbbá 
a Segesvár—Keresztúr—Udvarhely— 
Szeníegyházasfalu—Csíkszereda  közötti 
vonalakra. Autótulajdonosok érdeklőd-
hetnek a helybeli postahivatalnál. Ár-
lejtés a vármegyei prefecturán  az em-
lített határnapon lesz. 

x Tanítványaimat értesítem, 
hogv a zongoratanitást szeptember hó 
elsején megkezdem. Uj jelentkezőket 
elvállalok. Jelentkezni lehet folyó  hó 
24-től kezdve naponta d. u. 4—6-ig 
Str. Regina Elisabeta (Báthori-u.) 6. 
szám alatt. Maráik  Aranka  oki. zon-
gora-tanárnő. 

x Két leányt vagy fiat  teljes 
ellátással kosztba vesz egy uri család, 
ahol a ronaáa és némát nyelv tanulá-
sában segitve lesznek. Str. Principesa 
Maria (Szent-Imre utca) 46 sz. 

x Inspectoratul muncii din 
Braşov roagă pa D-nii: Ziarişti, In-
gineri, Literaţi, Pictori, Sculptori, Ar-
tişti do teatru şi da operă, cetăţeni 
români cari profesează  ocupaţiunea pe 
coapt propriu (nesalariaţi) din jude-
ţele Braşov, Trei-Scaune, Făgăraş şi 
Odorheiu să comunice cal mai târziu 
până la 22 August a. c. pe adresa In-
spectoratului Muncii Braşov Str. Porţii 
25, numele şi pronumele, profesiunea 
ce are, anul naşterii, naţionalitatea şi 
domiciliul (Comuna, judeţul, strada şi 
numărul casei) psntru a fi  înscrişi în 
listele de alegători la Cimerile de 
Muncă. 

x Méhészeti eszközök, kaptá-
rok és kutszivattyu eladó Blájer Báláns 
tanítónál Odorheiu Str. Ştefan  cal Mara 
(Malom utca) 10. 

x Elveszett egy pénzeserszény, 
melynek tartalma 1800 leu volt. A ká-
rosult szegény ember, miért is kéri a 
becsületes megtalálót, hogy azt szol-
gáltassa vissza. Cim a kiadóban. 

Kiadó: a Könyvnyomda Részvénytársaság 
Odorheiu (Síékeíyudvarhely) 

Eladó. 
Az összes butorraktáram kész 
letét mélyen leszállított árakon 
kiárusítom, ahol a legmodernebb 

háló- és ebédlő-
s garnitúrák 5 

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

Megrendeléseket bármily kivitelben 
elvállalok: 

Balázs Károly utóda 
kész butorraktára 

Odorheiu, Bul. Reg, Ferdinánd 27. 

KÖZGAZDASAS. 

Elmúlt Szeut látván napja s még 
alig volt nyár, már nom is lehet, csak 
arra lehet kilátásunk, hogy a mi ha-
gyományos szép őszeink egyike megint 
el fog  következei, a mire a törökbuza-
termés biztosítása érdekében feltétlen 
szükség lenne. A mindennapi esőzést 
néhány nap óta szép tiszta idő vál-
totta föl,  azonban az éjjelek hűvössége 
arra enged következtetni, hogy az idéa 
hamar lesz részünk a dérben. 

A cséplési munkálatok megyeszerte 
csaknem mindenütt megkezdődtek s az 
eredmény a mi termési viszonyaink 
szerint, teljesen kielégítő. Itt, a hol az 
5-6 métermázsás búzatermés már jó-
nak mondható, — a búzatermés az ő 
7 8-9 s helyenként még több mázs ás 
hozamával rekordtermésnek nevezhet ő. 
A rozs- és árpatermés szintén teljesen 
kielégítő. 

Lapunk mult számában felhívtuk 
a gazdaközöaséget az Őszi vetéshez 
szükséges műtrágya megrendelésére, ez 
alkalommal is figyelmükbe  ajánljuk, 
hogy megrendeléseiket e hó végéig fel-
tétlenül eszközöljék, hogy az őszi ve-
tés késedelmet ne szenvedjen. 

Piaci árak: buza 115—130, 
rozs 90—95, árpa 90—95, zab 70— 
75, tengeri 92—95, burgonya 30—32 
leu vékánként. F—' 

A legjobb erótikus 
hetilap! 

Románia és az utódállamok legnagyobb 
és legjobban elterjesztett Illusztrált 

— élclapja. = 
Minden ujságárusitónál kapható 
Eladó egy 1 és fél  lóerős, alig használt 

benzinmotor, fa-esztergáíyos 
padnál vagy kerékpárra felszerelhető. 

Cim : a kiadóhivatalban. = 

x Mintegy 100—120 köbméter 
teljesen száraz, különböző hosszúságú, 
vastagságú faragott  épületfa  szabad-
kézből eladó. — A fa  megtekinthető 
Zatelakán és értekezni lehet az ottani 
jegyzői irodán, 

x Értékes antik könyvszekrény 
fekete  ében-fából,  berakással s több 
kép eladó. Str. Principesa Maria (8zt. 
Imre-u.) 8 sz. 

Lakatos szerszámok 
augusztus 25 én d. e. 10 órakor tar-
tandó nyilvános árverésen eladatnak 
Odorheiun Szabó Károly vendéglője 

udvarán. 

Eladó egy ház 
Bul. Reg. Ferdinánd (Kossuth-u.) 
80. szám alatt. Értekezni lehet 

ugyanott. ===== 

I skolás fiukat  vagy leányokat, licaum-
istákat is kosztba és szállásba elfo-

gadok. Cim: özv. Kovács Pálné erdő-
tanácsosné Strada Principesa Maria 
(Szent Imre-utca 8. szám). 

Jz ország báraely risztbe VállaloK szemilyjzíllitlst ntflal: ifj. Birţdczy Albert. 
Teljesen, -uj családi jégszekrény eladó. 



Dela Prlnăria oraeuiui cu consiliu 
Odorheiu. 

No.: 3403—925 adm. 

Publicatgune. 
Se aduce 3a cunoştinţă publică că 

Lista electorală a alegătorilor címerei 
de comerţ şi industriei din Tg. Murtş 
anului 1925 este espus îa vederea pub-
lică dela data da 20 August 1925 
pâtă la 20 Sept. 1925 ia Primăria 
oraşului Odorheiu îu birou ajutorului 
da primar, unde se pot privi sub oa-
rele oficioase. 

Hirdetmény. 
Tudomására hosatik a helyi kö-

zönségnek, hogy a târgu muresi—ma-
rosvásárhelyi kereskedelmi é* iparka-
mara kerületébe tartozó 1925 évi vá 
lasztók névjegyzéke  augusztus 20 tói 
sSpt 20-ig közszemlére van kitéve 
a vftrosi  tanácsnál, s azt az érdekeltek 
a hivatalos órák alatt a polgármester • 
helyettes hivatalos helyiségébea meg-
tekinthetik. 

Odorheiu la 20 August 1925. 
Primăria oraşului Odorheiu. 

Ruhákat elismert szépen 

FEST ««TISZTIT 
S c h m i t z M i k l ó s 

Odorheiu—Székelyudvarhely. 
Gyüjtöteiepek: 

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

keresztúr, Főtér. = 

Postai szétküldés naponta. 

Serviciul de poduri şi şosele din jud. 
Odorheiu. 

No. 605—14 Aug. 1925. 

Pubiicâţiune de licitaţie, 
Cu ordiüul No. 27641 din 1 Aug. 

1925 a Direcţiunei Generale de Poduri 
şi Şosele, aprobându se a se vinde prin 
licitaţie publică uneltele de drum, in-
strumentele şi alte obiecte de stat 
uzate în cunăr de 821 bucăţi, se pu-
blică licitaţie publică care se va ţine 
îa ziua de 15 Septemvrie 1925 ora 11 
în localul Serviciului da Poduri şi So-
cele din Odorheiu, 

Ofertele  se vor prezenta pentru 
toate obiectele în bloc Eau pentru fle-
cara categoria îa parte. 

Inventarul obiectelor scoase spre 
vânzare se poate vedea zilnic între 
orele 8-12 a. m. la serviciu. 

După aprobarea licitaţiei şi achi-
tarea sumei cumpăiătorul esta obligat 
a ridice neîntârziat obiectele cumpărate. 

Odorheiu Ia 13 August 1925. 
Şeful  serv. Ing. şef:  Secretar: 
Alexandrescu. J . Onnea. 

Női- és 
gyermekruhák, 
fehérnemük,  menyasszonyi kelengyék 
varfáááí,  valamint kabátok készítését, 
a legdivatosabbtól a legegyszerűbbig 
jutányos áron vállalja: ifj.  Pásztor 
Ferenczné szabónő Str. Regele Carol 

(Orbán Balázs utca) 21. szám. 
Tanulóleányokat ia felveszek. 

Elsőrendű tűzifát 
házhoz szállit I öltől kezdve fölfelé 
nagyobb tételekbe Cetatea bank Odor-
heiu fiókintézete,  ahol az ár és felté-

" telek megtudhatók, z z z z z 

No. 381 ex.cuţional 1925. 

Pubiicâţiune de licitaţie. 
Subsemnatul executor judiciar aduc 

la cunoştinţa publică îa sensul legii 
artic '.ui'LX din 1881 § 102 respective 
LXI din 1908 § 19, cumcă lucrurilo 
următoare ş. n. 80 m8 lemne de f  gş 
dreptul de exploatare da păduri circa 
5 jufărs  care îa urma decisului Nr. 
4H07 e.tc. dia anul 1924 al judecăto-
riei de ocol Odorheiu s:au ex«cvat îa 
Ocna de jos şi Pr&id la 25 VII. 1925 
îa favorul  ursăritoru'ui Ilyés Lajos şi 
cons. repr. prin advocatul Dr Kertész 
Árpád pentru încasarea capitalului da 
3305 Lsi şi accîs. pris cxecuţie de 
acoperire şi cari s'au preţuit îa 14400 
L3i sc vor vinde prin licitsţia publică. 

Pentru efeptuirea  acestei licitati-
uni, pe baza decisului Nr. G. 3486/925 
al Judecătoriei de ocol din Odorheiu se 
fixează  terininui ps 27 August anul 1925 
la orele 9 a. i». îa OCB» de jos îa 
pădurea numiiă Tálas kalibája şi du 
pă amiaz la ora 1 îa Praid numită 
Kárba hágó şi toţi cari au voie a 
cumpăra, sunt invitaţi prin acest edict 
cu observarea «caia, că lucrurile &U3-
amietite vor fi  vândute îa senzul Lsgii 
XL din 1881 § 107 şi 108 celor cari 
dsumai mult, pe lângă solvirea îi bani 
gata şi îa caz necasar şi sub preţul de 
strigare. 

Pretenziusea care e de îvxassat 
face  3305 lei capital, dobânzile cu 5% 
socotind din 31/X 1924 iar spesele 
până acum Btaverite de 2499 lei 50 b. 

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 sanzui 
articiului XLI din 1908 § 20. 

Odorheiu la 12 Aug. 1925. 
Jiagy l u d o v i c 

executor judecătoresc. 

Hirdetmény. 
Oklánd községben a községházánál 

f.  hó 3O-ím d. u. 3 órakor sz 
id. Elekes István-féle  köházas beltelek 
mellékhelyiségei és terjedelmes kertjé-
vel együtt nyilvános, önkéntes árveré-
sen el fog  adatai a legtöbbet Ígérőnek 
kedvező fizetési  feltételek  mellett. 

» r . Mátlié ügyvéd. 

Nr. 383/1925. exec. 

Pubiicâţiune de licitaţie. 
Subsemnatul exeeuior judiciar aduc 

la cunoştinţa publică în senzul legii 
srticlul LX din 1881 §. 102 respective 
XLI din 1908 § 19 cumcă lucrurile 
următoare ş a. mărunţişuri care îo 
urma decisului Nr. 574/2 din acul 
1925 al Tribunalului Odorheiu s'au 
execvat îi  Odorheiu la 29 Iulie 1925, 
în favorul  execvatorul soţia lui Kiss 

Zsigmond repr. prin. advocatul Dr. 
Varó Géza pentru iaeassarea capitalu-
lui da 35358 Lei şi acces, prin exe-
cuţie de acoperire şi cari Bau preţuit 
îa 11180 lei 20 baai se vor vinde 
prin licitaţie publică. 

Pentru efeptuirea  acestei licita-
ţiune pe baza dscizului No. G. 3527/925 
al Judecătoriei de ocol Odorheiu se 
fixează  termicul pe 31 August 1925 
la oarela 10 a. m. în Odorheiu Str. 
Principesa Elisabata No. 2 şi toţi, 
cari au voie de acumpăra, sunt in-
vitaţi prin acest edict ca obasrvarea 
aceia, că lucrurile susamintite vor fi 
vândute îa senzul legii XL. diu 1881 
§. 107 şi 108 celor cari dau mai mult, 
ps lâogă solvirea îa bani gata şi îa 
caz necesar şi sub preţul de strigare. 

Pretenziunea care e da îacassat 
face  35358 Lai capital, dobânzile cu 6% 
iar spesele pâcă acum sîatorite da 
3738 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 articiului XLI din 1908 §. 20. 

Odorheiu la 16 Aug. 1925. 
Mayer I.mlovie exec. jud. 

Akar Ön takarékoskodni 
anélkül, bogy kávéjáról lemondjon? . . . Ezt eléri, ha az 
D i i r i l o - t használja. Az E n r i l o eg/magában, minden 
pótlék nélkül helyettesíti a ma oly költséges babkávét. ízben 
lehetőségig megközelíti a babkávét, emellett zamatos, szép 
színű és összeállításánál fogva  tápláló. Nagyon kiadós és 
ezért a fogyasztásban  rendkívül olcsó. Egy kísérlet meg 
fogja  önt győzni. E különlegesség kiváló m i n ő s é g e é r t 

- — - aonak egyedüli gyártói: • 1 

Franck Henrik Fiai szavatolnak. 
Enrilo. 

Mélyen leszállított árak 

Szenkovifs  J. utóda 

Degró Béla 
cégnél 

noi és férfi  divatcikkekben, 

24 óra alatt 
arcképes igazolványokhoz fényké-
pet készítek a legolcsóbban. 
A felvételeket  augusztus 23-tói 
kezdve a Persián és Zimny-féle 
üzlet udvarán eszközíöm minden 
nap reggeltől estig. Tisztviselőknek 
rr-T-rr— kedvezmény. 
PlnháF ( tábor . 

Eladó ház, 
mely áll 2 szoba, konyha, fgy  alsó 
ház, pince és a hozzá tartozó mellék-
helyisé gekbőí. Ugyanott eladó az ezen 
házhoz tartozó üres telek is. Érte-
kezni : Str. Ensche Vacareecu (Sós-
r = fürdfl  utca) 5. szám alatt. = 

A Str. Crisan (Vdr-uica) 2. sz. alatt 
elvállalok mic dac féle  férfi  éa női 

fehérnemű-varrást,  a legmodernebb 
ágyhuzatok, menyasszonyi kelengyék 
készítését, úgyszintén mindenféle  kézi-
munka-varrást, a legkényesebb igécye-
kat kielégítően. Kívánatra házhoz is 
elmegyek. Özv. Eichner Emiiné. 

D á l i l y cipőraktára Odorheiu Strada Horia (volt Kornis-u.) 
i n O i i agr 27 szám alatt, ahol 

cipőszixkiségleíét 
hárbi iflnnip.snhhün  beszerezheti. Gyermekcipő 150, nöi 450 , 

férfi  5 0 0 leufól  feljebb. Bt 

ÍI^íla  u r a m ! N e vári'a meS' á l I a t a i ét" \ l a £ U a III d i l i • vágytalanok, betegek lesznek, 

mert állatait nemcsak mentesítheti 
c e t r f - Á c r o c v f - n l  1 m a r h á Í á t 8 z á j f á Í á s t ó I >  ^pfenétől, 

seriesveszioi • juhait májmételytől, 

de elősegíti 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 

sertésvész, marháknál szájfájás, 
nincs XODDe juhoknál májmétely! 
E táperős védazerek kaphatók minden községben, a kereskedésben és szövet-

kezetnél V* kilós doboz utasítással 20 leu. 
Kereskedőknek 20 dobozt 300 L. előre beküldéssel, vagy 320 L. utánvéttel bér-
mentve küld Románia főbizományosa  Soós és Társa Tg.-mures Marosvasárhely 

Kius Ernő-utca 2. 
E''védizerek"Udviáírheiyt kaphatók Láday és Szabó cégnél. 

Naponta friss tea-vajat csak HIRSCH IGNÁC fűszer- és cse 
mege kereskedőnél kaphat. 


