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Erőpróba. 
A lefolyt  gazdasági kamarai vá-

lasztás az udvarhelymegyei székelység 
óriási erkölcsi győzelmét jelenti. Hiába 
volt a hetek óta folyó  liberális kortas-
kedés, a csendőrszurosy, biába a haté-
sági közegek ijesztgetései és Ígéretei, 
hiába a demagóg jelszavak és osztály 
elleni izgatások 1 

Szervezetlenségünk dacára alig egy 
oehácy vezetőnk pár napi működése 
felébresztette  a lelkeket a letargiából. 
A keresztúri és oklásdi járásbíróság-
nál a szavazatok többsége esett jelölt-
jeinkre és az udvarhelyi szavazásnál 
is ez történt volna, ha a törvény hiá-
nyossága miatt leszavazás nélkül ha-
zatért választók ezrei szavazataikat le-
adhatták volna. Az, hogy a községek sza-
vazási sorrendje nem a választási tör-
vényben elrendelt módon, hanem egyes 
hatósági közegek ástál önkényesen ugy 
állíttatutt össze, hogy a hatósági kö 
zegek befolyása  alatt álló községek 
jutottak az urnához és ezen trükkel 
csekély többséggel a hatóság jelöltjei 
jutottak be a komirába, nem r«agyon 
fontos  azon tény maliatt, hogy az ösz 
szes szavazatok le»dása esetében a füg-
getlen gazdák jelöltjei többezer sza-
vazattöbbséggel jutottak volna a ka-
marába. 

Be kell látniuk a hatóság képvi-
selőinek, közegeinek, hogy tovább ró-
lunk — nélkülünk nem határozhatnak, 
hogy a székely nép ijesztgetések éa 
ígérgetések által félre  nem vezethető 
és általánosságban nem" olyan hitvány 
és gyáva, hogy apró személyi előnyök-
ért ceiBzeti érdekeit elárulja és cser 
ben hagyja. 

Azok a választók, kik faji  érde-
keink ellen vétettek, végezzék el ezt 
saját lelkiismeretükkel. Raaaéljük, 
hogy a következő választásoknál ők 
is teljesitik kötelességüket és a szé-
kelység érdekei elleni párt nem fog  a 
székelység sorából jelölteket sem kapni. 

Városunk iparossága 
a f.  hó 26 iki népes nagygyűlés alkal-
mával, az előadott ügyek iránti érdek-
lődésével s általában az egész nívós 
gyűlés alatt mindvégig tanúsított 
lelkes komolyságával ismét meggyőz-
hetett bármely jelenlevőt arról, hogy 
helyzete, valamint önmaga és a 
köz iránti kötelességei tekiatstében 
öntudatra ébredt s szervezkedéssel, 
egymást megértő, kölcsönös támogatás-
sal haladni, a bajokon könnyíteni akar. 
Tömörülés, az irigykedéa és rosszaka-
rat félretételével,,  egységes fellépés  a 
kormányzat visszás és káros iparpoli-
tikai intézkedéseivel szembea, az ipar-
testület megteremtése s végül a kon-
társág elleni küzdelem, — ezek a jel-
szavak, ezek a gondolatok domináltak 
— az aradi nagygyűlés utóhangjaként — 
ezen a nagygyűlésen s az ezekre vo-
natkozó egységes vélemény fejeződött 
ki határozottan az elhangzott nyilat 
kozaíokban. Csak ugyanannyi határo-
zottság, egység ayiiíánuijoa meg a 
továbbiakban, a megvalósításban is, e 
akkor remélni lehet, bogy a hasznos 
következmények  csakhamarmutstkozei, 
a kellemetlen állapotok csakhamar eny-
hülni fognak. 

A gyűlést, Szigeti Dénes cipész-
társulati elnök nyitotta meg, magvas 
szavakban hangsúlyozván annak szük-
ségességét. Mikor kongresszusok, nagy-
gyűlések foglalkoznak  mindenfelé  a 
bajokkal, sérelmekkel, illő és idején 

való, hogy az itteni iparosság is élet-
jelt adjon. Hegy erre ilyea sokáig nem 
volt alkalom, ezért a mostani gyűlés 
összehívóit felelősség  nem terhelheti; 
az ok inkább az eddigi széthúzásban 
keresendő a hogy az összes iparossá-
got egységbe foglaló  ipartestület még 
mindig nincs megalakítva. 

Az elaök megnyitó szavai után az 
aradi nagygyűlés tárgyalási anyagát 
B az azokra vonatkozó aradi határoza-
tokat ismertették a kijelölt előadók. 
Ezek sorában Rájk József  a kisiparos-
ság általánosan észlelhető zilált gazda-
sági helyzetét fejtegette;  e helyzet 
okai közt a külföldi  minta szerinti tör-
vények alkotása is határozottan felis-
merhető, miután e törvények az it-
teni speciális viszonyok számbavétele 
nélkül készültek. Másrészt a kormány 
a nagyvállalatok, gyárak segélyezésé-
ről bőségesen gondoskodik, mig kis 
ipart általában mellőzi, holott az ál-
lamnak ez is fontos  tényezője és bás-
tyája. A kontárok elszaporodása ezen-
kívül is nagy rséríékbea hozzájárult a 
kisipar helyzetének, tekintélyének csök-
kenéséhez. Ezt fokozta  &z is, hogy az 
iparosságot sokaa csak eszközül tekin-
tették, kihasználták, amit, hogy fcöny-
nyebbea tehessenek, azt széttagoltság-
ban hagyták. Mindezekkel szemben az 
orvoslásnak, védekezésnek legjobb mód-
ja, az autonómiával is readelkező szer 
vezetőkbe tömörülés, az ipartestület 
megalakítása, továbbá az iparos és 
megrendelő közötti vitás ügyek elinté-
zésére a választott bíróságok intézmé-
ayének életbeléptetése. 

Nagy ellensége és veszedelme a 
kisiparnak a kontárok elszaporodása. 
Ezek a mesterséget csak meilékfoglal-
kozáskéftt  üzvéa s adót asm fizetvén, 
olcsóbban dolgoznak ugyan (a mivel 
az árakat is rendjén alul leszorítják)) | 
de viszont silányabb munkájukkal s i 
mert rosszabb anyagokat használnak , 
fel,  az ipar iránti bizalmat îs megren-
dítik. Ezért s kontárság szigorú bün-
tetésekkel való megakadályozása fel-
tétlenül kívánatos. 

Rájk József  ismertetése után Nagy 
János a tőle megszokott nagy áttekin-
téssel és lendülettel a kisipari hitel-
ügy sürgős rendezésének szükségét fej-
tegette. összehasonlításként hivatko-
zott a külföldi  államok példájára. 

A mostani tőkeszegénység sürgő-
sen orvoslandó, mert a halogatás ve-
szélyes, a belyzet tarthatatlan. A kor-
mány olcsó hitelnyújtásra vonatkozó 
Ígéretének megvalósítása másfél  év óta 
késik. A kisiparosságnak olcsó és hosz 
szu lejáratú kölcsönre van sürgős szük-
sége. A hitelügyi zavarok megszünte-
tése érdskében szövetkezeti alapon kell 
szervezkedni, központi árucsarnokkal, 
a mihez a kormánynak kell támogatást 
nyújtania. Ugyancsak töie kéri az ipa-
rosság a kisiparosok, különösen a kez-
dők, gép- és anyggsegély által való 
támogatását. Föltétlenül szükséges az 
inaBtartás ügyének a rendezése is, 
mert a mostani állapotnak rengeteg 
hátránya van, egészségtelen konkur-
reacia fejlődik  a sz inasok túltengő 
száma szaporítja nagymértékben a kon-
tárokat is. Megállapítandó lenne, hogy 
hány segéd mellett hásy iaas tartható, 
valamint, hogy taeulókat csak vizsgá-
zott mesterek terthassaaak. 

Bálint Ferenc a vidéki kirakó vá-
sárok túlságos nagy számának hátrá-
nyait fejtegeti.  Estek csupán a háború 
után engedélyezett kirakó vásárok meg-
szüntetésével lennének orvosolhatók. 

Bodrogi Balázs a szervezkedés 
feltétlen  szükségére mutatott rá. Ez 
most a kamarai vaiasztások közeledése 
folytán  külöaöseu aktuális s ezért az 

is kívánatos, hogy a lajstromokból senki 
ki ne maradjon. 

Nagy János utólagos felszólalásá-
ban újból is nyomatékosan hacgsulyozza, 
hogy az ipartestület megalakítására 
milyen sürgős és fontos  szükség van. 
A jelenlevő várhegyei prefektushoz  és 
a városi iparügyi tanácsoshoz kér-
dést is intéz, felvilágosítást  kérve, 
mi történt a pár évvel ezelőtt már 
megalakított ipartestület megalakításá-
nak ügyirataival, az erre vonatkozó 
szükséges lépéseket megtették-e a ha-
tóságok is ? 

Körtvélyfáy  tanácsos az iparos-
ságnak, mint a város egyik domináló 
elemének üdvözlése után, örömmel közli, 
hogy az ipartestület ügya olyan stá-
diumban van, hogy az — a megala-
kítás ellen baadott felebbszés  eldönté-
sével — szeptember elején már meg-
alakítható le&z. A kontárügy szigorú 
kezelését maga iá szükségesnek látja 
és igéri. Pénzügyi támogatásképpen a 
kormáöy az ipartársulatok részére — 
arányos felosztás  céljából — félmillió 
laut utalt ki. A kirakó vásárak csök-
kentése érdekében a vármegyei pre-
fektus  el fog  járni. 

Aadreiaş prefektus  személyesen is 
felszólalva,  a gyűlést szintéa melegen 
üdvözölte. A tömörülést, a szervezke-
dést maga is örömmel látja s szerinte 
is ez sz egyedüli gt és mód a gazda-
sági helyzet megjavítására, ő is kész 
az iparosság jóindulatu támogatására. 

Kolemaa Lajos és Nagy Ferenc rö-
vid felszólalásai  után, Szigeti elnök a 
gyűlést bezárta, buzdítván az iparos-
ságot a jövő érdekébea való ielkeB mun-
kára és összetartásra. 

Nyilt kérelem 
Andreaş Gheorghe Odorheiuvármegyei 
prefectus  és Negruţiu Emil Odorheiu 

városi polgármester úrhoz. 

Furcsa dolog, hogy vidéki ember 
létemre, mint vezető állásbeli urakat 
egy időbea szólítom meg és a véletlea 
dolga, hogy mindkettőjüket egy és 
ugyanazon dologban kérem. Mert a vé-
letlen dolga az, hogy a vidéki ember-
nek ugyanaz fájjon,  ugyauaz a kíván-
sága legyen, mint a városinak és ne-
künk vidékieknek épp oly hasznos és 
szükséges, hogy az a meredek és ve-
szélyes állami utvoaal, mely a „Fehérke-
pataktól" a 4 ezáasu km.-jg terjed 
(Ugrón Ákos mümalma és gyümölcsöse 
mellett) onnan bármi utoti áthelyez-
tessék. 

Ez az útvonal aekünk, sóvidékiek-
nek valíságos kálvária. Nem elég a 
nagy, hosszu éB fárasztó  ut, ráadásul 
kapjuk, már a célt sziata megközelítve, 
ezen a mai világba» szinte híhetetleu 
úttest-szakaszt. — Mert kérem, tessék 
csak elképzelniük a nap-uap mellett 
bejövő és 4—6 személlyel megrakott só-
vidéki, mosdjuk, parajdi szekerest. 
Aísaak a lova S8 km. ut megtétele alatt 
elfárad,  elbágyad és a Szejke fürdőtől 
való szerpentin nélküli utbaa, a míg a 
tetőre kiör, kimerül s onnan a hidig 
való lejutásbaa, hány meg hány alka-
lommal ki is dől. 

A visszajövetele alkalmából, ha 
terhet hoz, te gy portékát a fuvaros, 
bizony minden uj láda felraká-
sánál önkénytelenül ezen úttestre 
goedol. Igen, erre, mert ettől fél,  ez 
nemcsak próbára teszi a lovát, hanem 
már a kezdet-kezdetéa ki is bágyasztja. 
Méltóztassanak c«ak elgondolni, télvíz 
idején a fagyások  és a hé-oivadások 
idejében, vsgy ha véletlenül BÍk patkóju 
lóval indultunk el és közben fagy  lett, 
micsoda állatkínzás megy ott végbe. 

Jó, hogy rendőri ellenőrzés alatt nem 
áll ez útszakasz, mert bizony sok ár-
tatlan fuvaros  büatetéssel fizetné  meg, 
bogy ezen vidékra is a szokásos teher-
rel mert elindulni. 

A városiak oly kirívóan aem tud-
ják ezen útvonal tarthatatlanságát, leg-
följebb  csak csudálkozaak azon drága 
fuvar-tarifán,  a melyet fizetniük  kell 
a Szejkefürdőig  való eljuchatásért. Hát 
kedves városi polgártársam, ezen ne 
csodálkozz, mert ez utvonalat a legerő-
sebb, a legjobb, a legdrágább konflisló 
şea bírja sokáig: a gazdájának leg-
többször bőrével, legjobb esetbea elrom-
lott testével áldoz. Ezt kell nektek meg-
fizetnetek  1 

Mi vidékiek fizetjük  a vámot, (ha 
ez utvoaal a felemelést  hozza magával 
azt is szívesen) sőt az uj közmunka-
váltsággal való megrovásokat is meg-
nyugvással venaők, ha látni fogjuk, 
hogy ennek a mai században oly torz 
és rossz útszakasznak az áttétele folya-
matba lesz téve. Ez aekünk vidékiek-
nek fontos,  de érdeke a város összla-
kosságáaak is, hogy igy és ezáltal a 
Szejkére való köaayü é3 olcsó eljutha-
tás lehetősége megadassék. Igy lesz 
azonos a mi érdekünk a városiakéval. 

A mi részünkre azonban itt nincs 
megállás, mi kérelmező jogunkkal élve, 
tevább és mást is kérünk! Kérjük, 
hogy az egész sószállitó ut (Odorheiu-
Praid) még az ősz folyamán  mun-
kába vétussék és legalább a többi ál-
lami útvonal nívójára emeltessék. — 
Furcsa ut ez a sóvidéki ut 1 Amíg ka-
londai emelkedése teljesen modern, 
szép, addig a többi része olyan, mint 
az egymást érő, sorjában, de egyen-
lőtlen uagyságb&n eíhaíyezett hacgya-
boiy. — Az egyikről a másikra min-
den átmenet nélkül megyünk, — váj-
jon van e még ehhez hasonló állami 
utvoEal ? 

Méltóságos P r o f e c t u s  Ur! Ezt 
az utvonalat ismeri, hiszen autó-
ját többször láttuk ezen az utón, igy 
hivatalos kiszállások alkalmával is, 
mint gyakorlati embar tudja, hogy az 
ut mily nehéz teljesítményt kiváu az 
igás állatoktól, tudjuk ezt mi is és 
azért vettük a bátorságot, hogyanagy 
nyíiváaosság előtt tárjuk fei  ezea fáj-
dalmunkat es kérva kérjük, hogy ezen 
népes és nagy vidék laüosságának ér-
dekében az eljárást ezt útvonalon ké-
relmünk szerint bevezettetni és végre-
hajtatni kegyeskedjék. 

Tudjuk és ismerjük a nehézsége -
ket, de igazságunk tudata jogot ad a 
reményre és bízva- bizuak, hogy az ősz 
foiyamáu  legalább az útvonal̂  ormai, 
emelkedései eleay ész tatnak. Jóakaratú 
megértésünk kezdetéül ez is volna 
valami 1 

Polgármester Ur 1 Önhöz is van 
szavunk, 5 km.-ig Önt is kell, bogy 
érdekeije az útvonal. A Szejkefürdö-
aek a városhoz való kapcsolására most 
kell gondolniuk. Csak igy less fürdő, 
olcsó borvíz és igy iesz Szejke-épitke-
zés. Igy lehet majd parcellázni, épít-
kezni, életet csiaálai. Ut! Könnyű, 
modern ut kell, anélkül nincs élet! 

Sóvidéki. 

£lz  igavonó állatok, foga-
tok, autók, bicikli, motorbiciklik, há-
mok, sima és tüskés drótok stb. ren-
des évi összeírása városunkban szep-
tember hó 1 éa kezdődik és egész hó-
napon át tart. A bizottság házról házra 
járva fogja  az összeírást teljesíteni. A 
ki hamis adatokat vall be, vagy eltit-
kol valamit, súlyos pénzbírságnak teszi 
ki magát. Az összeírás alapjáa az osz-
tályozó bizottság október 26,27 és 28-ik 
napjain fogja  az osztályozást elvégezni. 



Az uj színtársulat 
bevonulhatásának előkészítése céljából 
Gáspár Jenő színigazgató titkára aapok 
éta városunkban tartozkodik és a bér-
letek gyűjtését nagy agilitással foly-
tatja. E célból felkeresi  mindazokat a 
családokat, melyekről feltehető,  hogy 
a magvar szó, a magyar kultura e 
tényezőjének fennmaradását  lelküköa 
viselik, s azért készek anyagi áldozat-
ra is. 

Az eredmény elég szépen mutat-
kozik is, bérletre sokan vállalkoztak, 
sőt az eddigi akció eredményéből kö-
vetkeztethatőleg, a bérlők az utóbbi 
években elért számot valószínűleg fe-
lül is fogják  múlni. Azonban esnél 
az ujabb idők fokozott  követelései, na-
gyobb kiadásai folytán,  valóban na-
gyobb számra is van szükség, annál is 
inkább, mert a társulat a Fehér-félé-
nél több igényt is kiolégitő, nagyobb 
létszámú, s főként  zenekarral is kiegé-
szített személyzettel készül bevonulni. 

Szükséges tehát, hogy az elől em-
lített ideális szempontokat átértsék, 
teljes lélekkel magukévá tegyék azok 
is, a kik a körülményeink közt szinte 
kötelességszorü pártolásból m agukat 
idáig kivonni törekedtek, bár ezt anyagi 
helyzetükkel nem, csak közönyükkel, 
kulturális igénytelenségükkel tudhatták 
indokolni. Ezek közül sokan sokkal se-
kélyesebb, a léleknek, szellenaaek sem-
mit sem adó szórakozásokra is száza-
kat, ezreket dobnak ki könnyűszerrel. 
Mennyivel inkább kellene áldozniuk 
olyankor, mikor kellemes időtöltésük 
biztosítása mellett, egyúttal segítséget 
nyújtanának a szépaa zengő magyar 
szó vándorapostolainak! 

A pártolással szemben aztán kö-
zönségünk, természetesen, elvárhatja, 
hogy Gáspár Jenöék az itteni — elég 
magasnak mondható — igényeket ki 
is elégítsék. Erre a kilátások biztatók 
is 1 Az igazgató, eddigi információink 
Bzerint, nagy ambíciójú ember, erre vall 
adott programmja, társulatának ismer-
tetett névsora. Ez utóbbi ujabban egy 
nagyon nevezetes és itt már vonzóan 
csengő névvel gyarapodott. Fajk Rózsié 
val, az Erdélyszerte kedvelt, jeles pri-
madonnáéval. Szép hangja, játéka, pom-
pás öltözködése itt két évvel ezelőtti 
szerepléséből már előnyeseu ismeretes. 
A korábban szerződtetett tagok közül 

is, hírük szerint, többen lesznek hoz-
záméltók. 

Igy minden remény megvan arra, 
hogy közönség és igazgató egymással 
a szezon végén kölcsönösen elégedettek 
legyenek 1 Mi kíváncsian várjuk a sze-
zon megkezdését. 

Végezetül itt tolmácsoljuk a tár-
sulatnak lakásügyre vonatkozó kérését 
is. A kinek színészek részére kiadó 
szobája van, szíveskedjék azt Horváth 
Viktor titkárnak, vagy nyomdánk üz-
lethelyiségében bejelenteni! 

Az erős férfi. 
Alig volt még 30 éves. Férfiko-

rának még csak küszöbén állott. Ar-
cáról az élet rózsája piroslott, szemé-
ből az élet tüze szikrázott. Keble te-
lítve volt az apostolok szent lelkese-
désével, akaratát a mártírok törhetet-
len akaratereje aeélozta. 

Es ez a férfi  kiállóit a p3roadn», 
de nem hiuságvágyból, nem azért, hogy 
magának szerezzen dicsőségest, hanem 
azért, hogy fajtájának  haszaáljoa, hogy 
fajának  életét örök időkre biztosítsa. 
Irt, szónokolt, tatt, cselekedett, járt, 
lelkesített. „Nagy szóval" kiáltott a 
székely anyavárosból mindenfelé.  Hang-
ja elhangzott a kéklő Hargitától a Bá-
nátig, a mármarosi bércekig éa Mol-
dováig. Télviz idején nyakába vette az 
utat. A templomok boltíves falai  kö-
zölt felhangzott  harsány szava: Mikor 
őseink vaszodeleabea voltak, véras kar-
dot hordoztak szét. Éa is véres kardot 
villogtatok és kérlek, mindenre, ami szent 
mentsétek meg léteteknek a fundamen-
tumát : az iskolákat. Egyszer aztán ér-
ces hangja elnémult, a aemes kebel 
kiégett, a tüdő gyengülni kezdett s 
erői alá hanyatlottak. Utoljára ott lát-
tam a szent Miklós hegyén, amist on-
aaa nagy busán széttekintett és el 
merengettlszékely fajáeak  szomorú sor-
sán. Azután többé nem láttam. Mosd-
ják, hogy mikor már erőit hanyatlani 
érzé, amikor arcának piros rózsást 
megütötte a tél hervasztó dare, elmart 
az 03 természet ölére, a susogó feny-
vesek közé ózondua isvsgőt szivai. És 
egy szomorú estén, a magyarok eiső 
szent/királyának vigiliáján jött a le-
sújtó hir, hogy Csíki Péter, aki az éla-
evangéliumát hirdette, már halott. Ált 

taláfios  megdöbbenés miadaufelá.  Az-
tán eltemettük szépen, illően. Mág az 
ég is megkönnyezte s azután felragyo-
gott a nap és könnyet csaló szónokla-
tok kíséretében koporsóját elhaatoltuk 
szülőfalujának  csendes temetőjében. 
Ennek immár két éve. Más faj,  más 
nemzet az ilyen harcos katonájának 
ennyi idő alatt még szobrot is emelt 
•olaa s a mi hősünk sírja még jel-
telen. Székely véreim, ez a mi szégye-
nünk, ez a mi mulasztásunk, amit jóvá 
kell teaaüak. Lalkiismeretűak mar-
dosó szaván könnyitsünk azzal, hogy 
jelt állítunk a jeltelen sírra, jelt, szé 
pet, méltót a Cjíki Péter emlékezeté 
hez. Jelt, amely örök figyelmeztető  le 
gyea, hogy ne csak lemondani, megal 
kudni, temetni tudjunk, hanem már egy 
szer tanuljuak is meg élni Csíki Péter 
életéhez méltó, szép, karakteres, fér-
fias  életet. 

Havasalji. 

SPORT. 
Hargita—Concordia 5:1 (3:0). 

Ideális időben s mégis érthetetle-
nül kisszámú közönség előtt folyt  le 
az őszi szszoa eiső bajnoki mérkőzése 
a Hargita és a sepsiszentgyörgyi Coa-
cordia csapatai között. 

A Hargita ezúttal mélyen formá-
ján alul játszott, de igy is biztosan 
győzött a nagyrészt ifjúsági  játékosok-
ból álló és lelkesen védekező Concor-
dia felett. 

A mérkőzést, miat szükségbiró a 
Hargita egykori legjobb játékosa; Egyed 
vezette. Most vasáraap Brassóban ját-
szik a Hargita, szintén bajnoki mérkö 

Olimpiával. 
Az Olimpia a mult héíea a Bra-

sovia felett  aratott győzelmével újra 
bebizonyította, hogy újra komoly as-
piránsa a bajcokságeak. A Hargitának 
komoiyaa és lelkesen kell a játékba 
belefeküdnie,  ha győztesen akar haza-
térni. 

A helybeli román-magyar ta-
nítási ayelvü áií. elemi iskolában szep-
tember 3—10 között less a bairatás; 
naponta reggel 8—11 ás d. u. 2—4 
óráig. (A ref.  kollégium régi épületé-
ben az I emeleten.) 

Levél a szerkesztőhöz. 
Tekintetes uram I Ember tervez, 

Isten végez! Fürdőzésemből (a „Fa-
ketetó" eredményes használata után) 
kis falumba  haza kerültem. Mest fo-
lyik a cséplés, azaz, hogy folyna,  ha 
e tervem elé a gondviselés, vagy tu-
dom is én ki, akadályokat nem gör-
dít. Ne csodálkozzék, ezerkesztő uram, 
ha panaszra nyílik szám, s közben 
hangot kell adjak néha elégedetlensé-
gemnek is. Pár kalongya buzácskám, 
— áldassék érte az Ur! — elég szép 
eredményt mutat; kicséplésére min-
den előkészületet megtéve, kalákába 
udvaromba vontattam a cséplőgépet, 
szóval, minden ugy ment volna, mint 
a karikacsapás, ha . . . s itt van az, 
ami szándékom elé olyforma  akadályt 
gördített, ami éppen kerek bárom nap-
pal tolta odább a cséplés megkezdé-
sét. Ugy irom tehát, ahogyan követ-
kezett az akadály, szép sorrendben. 

Pro primo: Kidoboiták, illetve 
kidoboiták volna, ha falumnak  dobja 
is volna, de mivel, hogy nincs, hát 
pógár iiomám házrókházra vitte a 
parancsot: ki az utcára gyomot tépai, 
Téptük is, uram, a gyomot majdnem 
éjfélig;  sok gyom lévéa házam táján 
— egy napot és egy fél  éjet vett 
igénybe. Igy hasmászt eiég fárasztó 
volt eme muakánk. Rá sem értem 
volna felnézai  a gyomlálásból, ha köz-
ben libáim erősen nem gágognak. 
Utcai legelőjüket siratták, szegéayek 1 
Igy, amint fölnézek  — hát lám az 
egész falum  hasoa fok  üde az utcán, 
mert tisztaságot csiaálai eseberi köte-
lesség. Az eredméay pedig: a falu 
utcája ma ugy néz ki, miat a cseh 
porc3lláa 1 — ragyog a tisztaságtól. 

Pro secundo:  Ezt meg a „Szé-. 
kely Közélet"-bői olvasám, tehát hite-
lesnek kell lennie 1 Elrendeltetett, hogy 
mindenki azoanal menjen a fényké-
pészhez, csináltasson két példányba» 
felvételt.  Ez meg a fényképes  igazol-

ványokhoz szükséges. Tekintetes uram 
tudja, hogy törvénytisztelő öreg szé-
kely vagyok, s eme rendeletnek ló-
halálában igyekeztem eleget tenni — 
nehogy kellemetlenségem származzék 
belőla. Tehát be a városba! Rossz 
gazda, ki kovácstól vesz szenet. Igy 
én is addig keresgéltem a legolcsóbb 
fénykép  rajzolót, mígnem dél lett: — 
fényképezés,  ebéd — RO meg kis bo-
rozgatás: s mire haza érkezém, éppen 
sötét este lett. 

Pro tertio:  Ha most a menydör-
gcs istennyila belém nem csap ... akkor 
soha! Életem folyamán,  ha valamitől, 
ugy a választástól bízvást féltem.  El-
lenségeskedést, magamnak ellenséget 
szerezni soha nem volt szándékómban. 
Da most parancs vitt voksot adni. 
üregem, oldalbordám eléggé biztatga-
tott — ejh de gyáva legény kend! — 
szavazzon miad a kettőre! — Hohó 
baráticskám — gondoltam magambaa 
— ®ajd csak valahogyan ebből a sla-
masztikából is ki fogok  lubickolni 
Egész utoa izzadtam a rémülettől — 
de Isten itt is segítségemre jött. Este-
felé,  mikor már egy dézsányít izzad-
tam, jött ráak a sor: — s ahajt mia* 
ket szépen haza tessékeltek! Oh áldas-
sék érette a Mindenható, legalább 
nincs ellenségem. Ebből is szerencsé-
sen kílubickoltam. 

Eddig volna a csépléB akadálya — 
éppan három nap. Da mint olőbb is 
emlitém tekintetes szerkesztő urasa 
nak, ember tervez, Isten véges, — s 
a negyedik napon meg már azért aem 
ment a cséplés, mert a zivatar akaaz. 
tott meg banne. Az ötödik napot már 
éa adtam rá: ennyi munka utáa illő, 
hogy pihenjen is az emberi Udvaro-
mon a cséplőgép hadd nyugodjon, az 
ugy seía kér eani. Itt ülök tehát a 
kuckóbaa, s olvasgatok. Egy újságban 
igea érdekes hir kapja meg fantáziá-
mat, s élvezsttel olvasom: 

„Európai körutoa van messzi Ke-
letről — Bombayből egy híres egye 
temi tanár, világhírű tudós; kit az 
angol király a legmagasabb polgári 

renddel tüntetett ki, a párizsi akadé-
miától, s a svéd királytól is roppant 
nagy kitüntetéseket feapott;  a híres 
heidelbergi egyetem pedig díszdoktorrá 
választotta meg. Shams Ui-Ulma dr. 
Jivsnji Jams Hedji Modi a nave. ő 
az etruszk meg a babilóniai ásatások-
ból kikerült ékirásos feliratokból  tu-
dományosan bebizonyította az európai 
tudományos világ előtt, hogy a ma élő 
nemzetek között a legősibb, legdicső-
ségesebb történelme a székelységnek 
és a magyaroknak van. Bsbizonyiíotta 
a huaok és magyarok testvéri azonos-
ságát és azt, hogy már 10,000 év-
vel Krisztus születése előtt hatalmas 
nagy nemzet volt; tehát a rómaiak, 
görögök, perzsák, egyiptomiak alé teszi 
a mi történelmüaket, s hogy elődeiEk-
nek Ázsiában az akkori viszonyok kö-
zött bámulatosan magas kulturájuk 
volt. Az egy-istenhittel is megelőzték 
a zsidóságot, tudvalevő az, hogy a 
zsidóság a régi Zead-Avesztából vatta 
a maga hitének alapmotívumait. Modi 
a mai magyarságét az egykori hatai 
mas seythanép egyenes leszármazott 
jásak tartja. Továbbá, hogy vezetője 
fáklyavivője  volt e nemzet a civilizá 
cióaak nemcsak Ázsiában, de Európa 
baa is. Ázsiában: Baktríában és Indiá-
ban kulturát építettek, amelyből az 
egyiptomiak, rómaiak, meg a görögök 
szívták az ő liulíurájukat. A turáni 
kultura volt az alapja az emberiség 
művelődésének. Tarahama és Mihira-
gula indiai nagy hua királyok a világ-
törtáaet lagnagyobb alakjai Attilával 
együtt: Modi, a ma Indiában élő hua 
ágnak szülötte, mely népnek fővárosa 
és kulturközpoutja — Bombay." 

E szenzációs hírt olvasva, egyrészt 
a római székelyek jutnak eszembe; 
másrészt pedig az előbb leírt gyom-
lálás!, fényképszési  és választási ese-
tek okoztak fejemben  egy kis futurista 
zavaros álmot. 

Egyébként hosszura nyújtott leve-
lemért a tekintetes szerkesztő ur szi-
vea elaézését kéri: Egy öreg székely. 

HIRE 
O felsége  Ferdinánd király 

60 ik születésnapját országszerte alatt-
valói hódolattal ünnepelték meg. A tem-
plomokban istentiszteletek voltak, a 
házakat feliobogézták. 

A mezőgazdasági kamarai 
választás napjára, f.  hó 25-ikéra a 
gazdák tömegeinek keltett a megálla-
pított székhelyekre bevonulniuk. Váro-
sunkban is sok ezer ember tolongott, 
a szavaztatáa szánban ennek dacára, 
okos liberális taktika szerint, csak 
vontatott volt. Az esti 8 órára megál-
lapított zárásig a maguk híveit lehe-
tőleg leszavaztatták, a többit hazaeresz-
tették. Igy a leadott 2301 szavazatból 
1487 a liberális, 814 a gazdasági 
egyesületi listára esett. A keresztúri 
kerületben viszont az utóbbi listára 
esett több szavazat: 1323, s ugyanígy az 
okláadi kerületben is: 1005, ezekkel 
szemben a liberális listára elfogadtak 
1109, illetve 848 szavazatot. Végered-
ményében tehát mégis a liberális lista 
győzött az udvarhelyi kerülat jóvoltá-
ból. Ezzel szembün azoabaa az orszá-
gos eredmény, az eddigi megállapítások 
szerint, elég jeleatékany többséggel, 
az ellenzék javára ütött ki. 

Bucsuvaosorát rendeztek aug. 
24 én, hetfőa  barátai és tisztelői a plé-
bánossá kinevezett Csillag László volt 
helybeli segédlelkész tiszteletére. Mult 
száffiuakbas  már nagyjában méltattuk 
az ő érdemeit, s városunkban az egy-
ház és iskola körül kifejtett  tevékeny-
ségét; eme buzgolkodásáaak szép el-
ismerése fejeződött  ki a bucsussíély ke-
retében, mely alkalommal Pál Istváa 
prelátus-plébános, mint volt principá-
lis, kedvesen búcsúzott, az ünnepelttől, 
buzdítva, hogy itteni munkásságát 
arra a szigetre is vigye magával, 
ahová hivatása elszólította, A magvas 
éa tartalmas pohárköszöntők sora kö-
vetkezett ezután: Körtvélyfáy  tanácsos, 
Tamás Albart igazgató, Nsgy Lajos dr., 
Bíró Lajos tanár, BŐIöni Vilmos (ki a 
három vallásfelekezetet  beszédében 
szentháromság jelzővel aposztrofálta.) 
Fazakas Gáspár tanár, ki miat pap-
társ bucsuzottt. Kedvesen, meghatott 
haagoa búcsúzott Lászlő Igaácz, nem-
csak mint pap és katonatárától, de 
miat jó baráttól is. A azomb&tfalvi 
filia  nevében Varess Dónát, Hegyi mo-
gyebiró éa Katona egyházfanácsos  mon-
dottak lelkes felköszöntőkat.  Közben 
kedves felfedezésként  hatott, hogy két 
jelenlevő, az iskolaügyekben is tevé-
keny vezető egyéniségnek, nevezetesen 
Bíró Lajos tanárnak éa Nagy Lajos dr. 
ügyvédnek éppaa erre a napra esett a 
nevenapja. Sok megtisztelő és a sze-
retet hangján elhangzott felköszöntő-
bea tolmácsolták irántuk is többen 
szerencsekiváaataikat. Felköszöntőben 
búcsúzott el Csillag Lászlótól Papp-
Zakor Endre is. Negruţiu Emil váro-
suak polgármestere pedig — ki beteg-
ségo miatt a bucsuvacsoráa aem ve-
hetett részt — meleghangú levélbea 
mondott Istenhozzádot a most már vicei 
plébános Csillag Lászlónak. A kedélyes 
vacsora belenyúlt a késő éjjeli órákba. 

Országszerte erős szélviha-
rok, zivatarok voltak kedden és szer-
dán is. A szél vasúti kocsikat forgatott 
fel,  fákat,  háztetőket tört össze, s álta-
lában óriási károkat okozott. 

Kedden szeptember 1-én meg-
kezdődnek a beiratáaok városunk ösz 
azes felekezeti  iskoláiban és tartaaak 
szepteaibar 9 ig bezárólag. A szülőket 
saját érdekükbea figyelmeztetjük,  hogy 
ez alatt az idő alatt gyermekeiket be-
íratni el ne mulasszák, mart később 
csak a főtan  hatóságokhoz beadott ké-
rések alapjáa vehetők fal.;  < 

Nappal is lesz világi tó ára-
munk. A városi iparosság köréből, 
megnyilvánult kívánság folytán,  mely-
nek annak idején magunk is hangot 
adtunk, a villaaaosmü üzemvezetősége 
a városi tanáccsal egyetértöleg elhatá-
rozta a nappali áramszolgáltatás beve-
zetését is. A vezetékek szükséges mag-
erősítését most folytatják  s azontúl 
egész napon át leh3t az áramot hasz-
nálni. 

A zongoratanitást szeptember 
hó 16 ikán ismét megkezdem. Erről 
eddigi tanítványaimat s a más érdek-
lődőket értesítem, azzal, hogy jelent-
kezéseköt már mostantól kezdve elfo-
gadok lakásomon. Tjapa Llszlóné. ^ 
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Az ország bármely rfszfbe  Vállalót szettUly;zállitá;t attííVal: ifj. Barltfczy Albert. 
Teljesen uj családi jégszekrény eladó. 

Beretvás pasztilla a legmakacsabb fejfájást is elmulasztja 
Beiratkozás a református 

elemi népiskolába. A helybeli re 
formátus  elemi népiskola igazgatósága 
a beiratkozásokra nézve, a kővetkező-
ket közli a szülőkkel: 1. Az állami 
népiskolai törvény 18. cikkelye értei 
mében, a tankötelesek összeírása az 
1925—1926. iskolai évre, hivatalból 
már megtörtént. A törvény megengedi 
a szülőknek, hogy szabadon válasszák 
meg azt az intézetei, a hol gyerme-
keiket taníttatni akarják, de azon meg-
szorítást teszi, hogy szeptember hó l én 
egy nyilatkozatot  Jctll  beadni  az áll. 
elemi iskola  igazgatójához  és abban 
meg kell  jelölni  azt az intézetet,  a hol 
gyermekét  taníttatni  akarja.  A ki el 
mulasztja szept. hó 1 én a nyiiatko 
z&tot beadni: annak gyorsakét hiva-
talból fogják  beírni az áll. iskolába és 
onnan más intézetbe átiratai nem le-
het. — 2. Igyekezzék tehát minden 
református  szülő, a ki gyermekét a 
református  elemi iskolában akarja ta-
níttatni, a szükséges nyilatkozatot 
megtenni és antisk megtörténte után 
szept. 1 — 10. napjam & beiratást meg-
ejteni. A beiratások mindasaap d. e. 
9—12 óráig tartanak a királv-u. iskola-
helyiaégbea. Bairatási dij: 50 leu. A 
ki szapt. 1—10 napjain gyermekét be 
nem íratja, a törvény 21. cikkelye ér-
telisében 100—300 leuig tarjedő pénz-
birsággal büntetik neg és gyermekét 
az állami iskolába irják ba. — 3. Az 
intézet megválasztására vonatkozó ro 
mán nyelvű nyilatkozatokat az iskola 
igazgatósága készséggel bocsátja a ref. 
szülök rendalkezéáöre. — 4, A taakö 
telezettség ideje 7—16 év. Ezen idő-
korban levő gyermekek, fiu  és leány 
t&HOccok, a kik nem tanulnak közép-
iskolában, kötelesek az elesni iskolába 
beiratkozai, még &z esetben is, ha a 
középiskola valamelyik osztályát végez-
ték, Éppen ezért, a szülők az első 
osztályba iratkozó gyermekeik születési 
anyakönyvi  kivonatát, a lelkészi hiva-
taltól beszerezve, mutassák be a beirat-
kozáskor. Az igazgatósig. 

Beiratások a szentferencren-
diek elemi iskolájában. A szeat-
ferencrendiek  vezetése alatt álló rősn. 
kath. elemi fiúiskolában  a beiratások 
ideje szeptember 1-től 10 ig tart. Be-
irási órák d. e. 8-12-ig; d. u. 2-5-ig. 
Bairatási dij 50 ieu. Az uj iskolatör-
vény rendelkezése szerint, a szeptem-
ber 10 ike után jelentkező tanuló nem 
irható be az iskolába s éppen ezért 
kérik az érdekelt szülőket, hogy gyer-
mekeiket a jelzett időben föltétlenül 
Írassák be. 

A tanácsháznak megvásárolt 
Dézsy-féle  épület ügyében az illetékes 
államtitkár ugy döntött, hogy egy te-
kintélyes bukaresti építészt küld ki, a 
ki azt a napokban megvizsgálja és ér-
tékét is megbecsüli. 

AB Irgalmas Nővérek veze-
tése alatt álló rórn. kath. kisdedóvó-
ban és elemi leányiskolában a beírá-
sok ideje szeptember 1-től 10 ig; a 
polgári Mnyiskolában szeptember 1 tői 
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 bizonyitváayon 
kivül utolsó iskolai bizonyítványukat 
és ujra-oltási bizonyítványukat — Ba« 
rási dij a kisdedóvóban ás az elemi-
iskolában 50 leu. A kisdedévé tandí-
járól a boirás alkalmával szolgálnak 
felvilágosítással.  A polgári iskolában a 
beirás dija 100 leu, tandíj 800 leu. 
Szegénysorau tanulók szegénységük 
alapján féltandij-elengedés  kedvezmé-
nyében részesülnek, szorgalmuk alap-
ján pedig további kedvezményben. — 
Kérjük a kedves szülőket, hogy gyer-
mekeik beiratására a meghatározott 
időben pontosan jelentkezzenek, mert 
szepíemöer 8 a, illetőleg 10 e utáa 
sesa szóbeli, sem írásban benyújtott 
kérvényekre növendék többé be nem 

Íratható. — A jivitó vizsgálatod a 
polgári iskolában szeptember 10 és 
15 ike között tartatnak. — Igazgatóság. 

A ref.  kollégium igazgató-
sága közli, hogy ujabb reaüekazesaa: 
Következtében a beiratások szeptember 
1 8 ig iesz&ek. Javitó vizsgálatom szept. 
18-án, felvételi  vizsgálatok az V  osz-
tályba szept. 21-25 ig, elhelyezés az in-
ternátuaban szept. 24-25 én, baccaiau-
reatusi vizsgálat a segesvári bizottság 
előtt szept. 25- okt.  10 ig; as iskolai 
év megnyitása és a tanítás kezdete 
szept. 26-án. Felvételi és baccilaurea-
tusi vizsgálatra az érdekelt tanulók 
szept. 18 ül. 22 ig az igazgatóságaál 
Írásban okvetlenül jelentkezzenek. 

A személyazonossági igazol-
ványokhoz szusségös íényüépesügyé-
bea a rendőrség arra kivanja figyel-
meztetni az érdekelteket, hagy nem 
találó, vagy hibás méretű fényképe 
ket na vigyenek fal  s ezzel a íauaKát 
meg ne nehezítsék. A Helyes aérei 
6X4 éa fél  Cönüméser s a képiek, 
akármelyik fényképész  muakája legyen, 
ekkorának és találóak kall leaui; ez 
& léayeges! Eaaakivüi valamilyen iga-
zoló okmányt mindantii vigyen iaágá-
val, ilyeaaií pi. keresztlevél, házassági 
anyakönyvi  kivosat, családi értasitö, 
muakstfcöayv,  régi igazolvány stb. 

Kedvezményes vasúti jegy a 
kolozsvári méhészeti kiáüitasra 
utazók részér®. Az Erdélyré3zi Mé-
hészet-Egyesület szeptember hó 6—8 ig 
Kolozsvároa Str. Andrei Mureşan (át-
tiia utca) 10 szám alatt mé'aészeti Ki-
állítást rendez. A C. F. R igazgató-
sága ugy a kiállítást látogatók utazá-
sára, mint a kiállításra kuldaadŐ tár-
gyak szállítására 50°/0-os viteldíj kod-
vezíaéisyt engedélyezett. A ksdvezffié; 
nyes vasúti jegy váltására jogosító 
igazolványokat; 15 Iau portó és kiállí-
tási dij beküldése ellenében az Erdély-
részi Méhész-Egyesület titkári hivatala 
(Ciuj Sír. Andrei Mureşja 10) azon-
nal továbbítja. 

x Elveszett arcképes igazol-
vány. Catalina, Nemes névra kiállított, 
10392 számú, harmadik osztályra szóló 
arcképes igazolvány van a readőm-g-
nél. Tulajdonosa, a hivatalos órák 
alatt átveheti. 

x Tanítványaimat értesítem, 
j hogy a zongoratanitást szeptember hó 

elsején megkezdem. Uj jelentkezőket 
elvállalok. Jelentkezni lehet folyó  hé 
24-től kezdve naponta d. u. 4—Ş ig 
Str. Regina Elisabeta (Báthori-u.) 6. 
szám alatt. Maráth  Aranka  oki. zon-
gora-tanárnő. 

x Két leányt vagy flut  teljes 
ellátással kosztba vesz egy uri család, 
ahol a román és német nyelv tanulá-
sában segitve lesznsk. Str. Principesa 
Maria (Szent-Imre utca) 46 sz. 

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

x Három négy polgárista kis 
leányt intelligens család teljes ellátásra 
felvesz.  Cim a kiadóhivatalban. 

24 óra alatt 
arcképes igazolványokhoz fényké-
pet készítek a legolcsóbban. 
A felvételeket  augusztus 23-tól 
kezdve a Persián és Zimny-féle 
üzlet udvarán eszközíöm minden 
nap reggeltől estig. Tisztviselőknek 
= = kedvezmény, = = 
P l u h á r Gábor . 

x Uri család 2—3 iskolás fiat 
teljes ellátásra felvesz.  Cim: a kiadóban. 

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

KÖZGAZDASÁS. 

Falkéretnek a t. gazdák, hogy mű-
trágya megrendeléseiket, tekintettel 
a maholnap beálló őszi vetés ide-
jére, sürgősen eszközöljék. A műtrágya 
szeptember 10 ikére c*ak ugy érkez-
het meg, ha legalább is 8 nappal mag-
előzőleg a pénz a gyárhoz basüldhető 
lasz. 

Piaci árak: busa 135—150, 
rozs 110—115, árpa 95—98, zab 50— 
60, tengeri 95—98, burgoaya 30—32 
leu vékánkéat. V—ó. 

FaiSiivás. 
Süives tudomásukra hozztik, hogy 

sz összes bánáti liszteket, úgymint: 
aradi, Seme3várir iomni stb. raktáron 
tsrtjuk, azokat a legolcsóbb napi ároa 
szerezhetik be zsáktételekben termény-
raktárunktól. Aki lisztszükságletét előre 
fedezni  akarj A, forduljon  bizalommal 
az „Adria" liszt és tersaény nagyrak-
tárhoz, Odorheiu, Gibonapiac. 

A szerkesztő üzenete. 
E. D. dr . Cikke — nem tudjuk, mily 

okból î — műit számúak megjelenése 
után, hétfőn  érkezett meg hozzánk; mostanra 
pedig mir aktualitását vesztette. Sajnálatunkra, 
ezért nem közölhettük. Szíves üdvözlet 1 

Kiadó: a Könyvnyomda Részvénytársaság 
Odorheiu (üteékeiyudvtwíieiy) 

Butorkészitéshez értő asztalos-segé-
det azonnali belépésre fal  vesznek 

a Verestóy testvérek. Str. Pr. Nicolae 
(Árpád utca) 28. 

Ministerul justiţiei 

Comisiimeade naturalizări 
Conform  art. 22 din legea privi-

toare la dobândirea şi pierderea naţio-
nalităţii române, 8e publică următoarea 
carefe  de naturalizare, spra ştiinţa 
acelora cari ar voi Bă facă  vreo î»tâm-
pinare, potrivit dispozitluailor art. 23 
din zisa lega. 

Domnule Ministru. 
Subsemnatul Tatnaş Iosif  domici-

liat La Odorheiu Strada Ragele Cirol 
No. 13, cu cel mai profund  respect 
vin a vă ruga să binevoiţi a-mi aproba 
cetăţenia romană pria naturalizare 
conform  lege, fiind  că sunt născut şi 
crescut în Romania şi am fost  conside-
rat de supus stră'n numai ,pe baza că 
m'am folosit  de pasaport maghiar ne 
având alte mijloace de a mă putea in-
toarca îi ţiră, 

Nu am optat nici câid pantru 
vra-o cetăţenia străină. 

Anexez un timbru de 50 lei şt 
chitanţa de taxă pantru publicarea îa 
Monitorul Oficial  precum şi toate actele 
cerute ds lega. 

Ia speranţă îatr'un rezultat favo-
rabil pantru miue. 

Odorheiu h 28 Fevruaria 1925. 
Cu profund  respect 

(ss.) Tamaş Iosif. 

Elsőrendű tűzifái 
házhoz szállít I öltő! kezdve fölfelé 
nagyobb tételekbe Catatea bank Odor-
heiu fiókintézete,  ahol az ár és felté-

telek megtudhatók. 
E l a ^ ó n e g y ^ l i á r 

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

% ugyanott. ~~ 

E gy kalapdoboz és egy fürdőkád 
eladó. Cim: a kiadóhivatalban. 

Legújabb őszi és téli 
nagy kabátokat, kosztümöket és min-

denféle  ruhákat legszebb kivitelben készí-

tek, pontos időre szállitok* 

Demeter Zsigmond 
női divatszabó. K o n c z-u d v a r. 

Az ősai idényre 

legdivatosabb 

öltönyök 
készülnek: 

Sebsl és 
szabó-üzletében. 

íWatizlett te» tfMit,  a Mi  a i i ieeff l t  iszi Bjéoo-
ságtK i k p a n y o i b Vílasztffyai  «(ffcţezteK. 



Takaréiá#s háztartásban 
egy erős, kiadós, amellett zamatos kávépótlék kiválasztása nagy szerepet játszik. Okosan száaiitó háziasszonyok már rég belátták, hogy a 

* kávédsrá'óvR?.  régóta bevált SüV&Kck*  hálás, m e g b í z h a t ó kávépótlék. 

Ministerul lucrărilor publice. Direcţiu 
nea VII. do poduri şi şosele Braşov. 

Serviciul de poduri şi şosele din 
judeţul Odorhsiu. 

No. 624/1925. 

Publicaţiune de licitaţie 
Sa scaate la licitaţie repararea su 

prastructurei podului No. 3 de pe şo-
seaua judi ţest ă OţsniOrtşeni îatre 
klm. O 300-0 400 din judeţul Odor-
heiu 

Valoarea lucrărilor de pe deviz 
este de lei 98.000. 

Licitaţia se va ţine la Direcţiunea 
VII. de poduri şi şosele Brtşîv strada 
Gărei No. 54 A., precum şi la Servi-
ciul de poduri şi şosele Odorheiu, îu 
ziua de 15 Sept. 1925 orele 11 a. m. 

Proiectul lucrărilor şi coadiţ'unile 
se pot vedea zilnic îatre oarele 11 13 
ia Direcţiunea VII do poduri şi şosele 
Breşov, precum şi la Ssrviciui de po-
duri şi şosele Odorheiu. 

Ofertele  vor fi  redactate numai îa 
limba românească. 

Supraoferte  nu Fă primesc. 
Odorheiu la 15 August 1925. 

Şeful  serv. log. şef.  Sscretar. 
AlexAndrescn. Ciunea. 

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

háló- é s ebécSHő-
8 garni túrák s 

vásárolhatók. Plüs ebédlő divá-
rtfofc-  nagy válasiioHuan kapha-
tók. Továbbá olcsóbb festett 
bútorok ós székek is kaphatok. 

Megrendeléseket bármily kivitelben 
elvállalok: 

Balázs Károly utóda 
kész butorraktára 

Odorheiu, Bul. Reg, Ferdinánd 27. 

Értesités. 
Odorheiu — Székelyudvarhelyen leg-
olcsóbb bevásárlási forrás a „Hangya" 
szövetkezet. Gyözödjön meg verseny-

r árainkról. 
Ministerul lucrărilor publice. Direcţiu-
nea VII. da poduri şi şosele Braşov. 

Serviciul da poduri şi şosele dm 
judeţul Odorheiu. 

No. 624/1925. 

Publicaţiunedelicitatie. 
Se scoate îa licitaţia repararea su 

prastructurei podului No 1 de pe şo-
seaua judeţeană Bezidul nou Corund 
între klm. 0"100-0'200 dm judeţul 
Odorheiu. 

Valoarea lucrărilor de pa deviz 
este de lei 89.000. 

Licitaţia se va ţine la Direcţiunea 
VII de poduri şi şosole Brsşov strada 
Gărei No 54 A,, precum şi la Servi-
ciul de poduri şi şosele Odorheiu, în 
ziua da 15 Sept. 1925 orela 11 a. m. 

Proiectul lucrărilor şi coadiţiunile 
se pot vedea zilnic între oarele 11-13 
la Direcţiunea VII de poduri şi şosele 
Braşov precum şi la Serviciul de po-
duri şi sosele Odorheiu, 

Ofertele  vor fi  redactate numai în 
limba românească. 

Supraoferte  cu fă  primesc. 
Odorheiu la 15 August 1925. 

Şeful  serv. Ing. şef.  Secretar. 
Alexandrescu. « u n e a . 

Elvállalom mindenféle 

IÖI RUHÁK, 
KÁBÍTOK, 

KOSZTÜMÖK 
készítését, valamint mindenféle 
fehérnemüek  varrását jutányosán. 

Hunyadi Jánosné 
Strada Ştefan  cel Mare (Malom-

utca) 22. szám. 

40 méhcsalád 
fiatal  anyával íbüringiai kaptárban 
(felül  és hátul kazalbetó) jutányosán, 
családonként is eladó. Schneider, 

1 Dealul (Oroszhegy.) . 

Eladó ház . 
Str. Mihai Viteazul (Király-utca) 22. 
számú ház eladó, azonnal baköltözhetö, 

értekezhetni ugyanott.. 

iszíelettel értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy váro-
snnkba visszatérve T 

asztalos műhelyemet 
a Korona-vendéglő u d v a r á n S t r . Prinţul 
l î p c e a (v. Petőfi-u.)  I s z . alatt újra meg-
nyitottam. Vállalom a legújabb stílű háló és ebédlő 
bntorok elkészítését, épület és portál asztalos mun-

kák elvégzését a legjufányosabb  napi áron. 
Vidéki megrendeléseket azonnal teljesítek. Antik 
bútorokat szaksseriien a bútor eredeti stílusában 
javítok és a megrendelt munkákért felelősséget 

— vállalok. - — — 
Szíves támogatást kér: 

S Z É K E L I J Á J I O i , 
műbutor- és épület-asztalos. 

Mélyen leszállítóit árak 

Szenkoviis J. utóda 

Degró Bél 
cégnél 

noi és férfi  divatcikkekben. 

f . n 7 r | »  u r a m f N e v á r J a  m e s 

ţ J a Z U e l ( l l d l l l • váervtalanok. í 
mig állatai ét-

vágytalanok, betegek lesznek, 

mert állatait nemcsak mentesítheti 
e u r t p e r o e v t n l ' m a r h á ] á t s z á j f á j á s t ó 1 '  l é P f e n é t ö I > s e r x e s v e s z i o i • juhait májmételytől, 

de elősegíti esek erős fejlődését és 
fc  8 & & S* gyors hízását $ $ ^ ^ « 

a Dávid Elemér főállatorvos  törvényeseu védett 

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

' i " L L ' sertésvész, marháknál szájfájás, nmes tODDe juhoknál májmétely! 
E táperős védszerek kaphatók minden községben, a kereskedésben és szövet-

kezetnél 1U kilós doboz utasítással 20 leu. 
Kereskedőknek 20 dobozt 300 L. előre baktldéssel, vagy 320 L. utánvéttel bér-
mentve kü!d Románia főbizomanyosa  Soős és Társa Tg.-mures Marosvásárhely 

Kiss Ertő-utca 2. _ _ _ _ _ _ _ 

E''védazerek"udvarhelyt kaphatók Láday és Szabó cégnéi. 

Naponta friss tea-vajat, paprikás szalonnát HIRSCH IGNÁC fű-
szer- és csemege kereskedőnél kaphat. 

cipőraktára Odorheiu Strada Horia (volt Kornis-u.) Hifii?  27 szám alatt, ahol 
cipő szükségletét 

bárki legolcsóbban beszerezheti. Gyermekc ipő 150, női 450, 
férfi  500 leutól fel jebb. 

Nr. 305/1925. exsc. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul executor judiciar aduc 

la cunoştinţa publică îa senzul legii 
articlul LX din 1881 §. 102 respective 
XLI din 1908 § 19 cumcă lucrurile 
următoare ş. a. car, lemne Âa brab, 
scânduri şi lamne de fag  care îa urma 
decisului Nr. 293/2 dm anul 1925 al 
judicătoriei da ocoi Odorheiu s'au exec 
vat îa Dealul 29/V. 1925 în favorul 
execvatorul Guttuaann Sámuel repr. 
prin. advocatul Dr. Jodál Gábor 
pentru istassarea capita!u!ui de 2780 
Lei şi acces, prin execuţia de acoperire 
şi cari sau preţuit îa 6380 lei se vor 
vinde prin licitaţia publică. 

Pentru efeptuirea  acestei licita-
ţlune pe baz* dscizuiui No. G. 2556/925 
al Judecătoriei de ocol Odorheiu se 
fixează  terminul pa 31 August 1925 
la oarele 2 p. m. îa Dealul No. 49 
şi toţi ciri au *<íc*döi 
invitaţi prin acesfc  edict cu observarea 
aceia, că lucrurile susamintite vor fi 
vândute îa senzul legii XL. din 1881 
§. 107 şi 108 celor cari dau mai mult, 
pe lângă solvirea îa baoi gata şi îa 
caz necesar şi sub preţul de strigare. 

Pretenziunea caro e ds îacassat 
fsc;?  Rest, 3869 L̂ si capital, dobânzile 
cu 6°/o sccotiad din iar spesele pâ ă 
acum statorite da lei 

întrucât mobilele, cari ajung la li-
citaţie, ar fi  fost  execvate şi de al-
ţii şi aceştia şl ar fi  câştigat drep-
tul de acoperire, licitaţia prezentă este 
ordonată şi î« favorul  acestora în sen-
zul articlului XLI dia 1908 §, 20. 

Odorheiu la 18 Aua. 1925. 
Hayer l u d o v i c exec jud. 


