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JEGYZET. 

B r a t i a n u miniszterelnök 
egészsége helyreállítása céljából a na-
pokban hosszabb időre külföldre  uta 
zott. Ez érthető és természetes is. Csak 
az a kevésbé érthető, hogy tette ezt 
anélkül, hogy a mezŐga?.dasági kama-
rai választás eredményéből R kormány 
helyzetére nézve levont volna bármi 
következtetést. Megelőzőleg nyilatkoza-
tok, hivatalos lapközlemények ugy ké-
szítettek elő a kamarai választásra, 
hogy abból a kormány a maga iránti 
közbizalom felől  akar meggyőződést 
szerezni. R4 nézve kedvező eredméey 
esetén, persze, igyekezett is volna eb-
ből a maga javára tőkét kovácsolni. 
Eszel szemben következnék, hogy 
levonja a konzekvenciát a kedve-
zőtlen eredméoybői is. B r a t i a n u 
azonban erről hallani sem akar, 
S ez az, a mi erősen rávali a mai 
kormányzat szellemére: mindig és min-
denből csak a haszeost, & rá nézve 
előnyöst kihasználni, egyéb nem szá-
mit. Nem számit a •& ország rongált 
közgazdasági helyzete, nem a eck ku-
darc a külföldi  kölcsön megszerzése 
körüli kísérletezések alkalmával, nem 
a mostani kam&rai választások ered-
ménye. ő — a kormány — akárhogy is 
csak élni akar tovább I £?doí?jó gusz-
tus, — vájjon meddig tartja meg ezt 
még benne H számára az ég, az or 
szág népeinek jámbor türelmével együtt? 

Az egész ország 
iparos köreiben, lázas érdeklődés ész-
lelhető a kereskedelmi- ée iparkama-
rák újjászervezése és a tanácstagok 
megválasztása iránt, a mi érthető is, 
miután ezek a választások, igea nagy 
jelentőségűek közgazdasági életünkre. 

Éppen ezért feltétlenül  el kellett 
várnunk, számítanunk kellett arra, hogy 
az slnökeég a paritás, az igazság el-
vének szem élőit tartásával fogja  a 
választásokat lebonyolítani. Csalódtunk I 

A napokban olyan értesülések 
kerülte'* szóba iparos köreinkben, me-
lyek szerint a kamara elnöksége fi-
gyelmen kivül akarja hagyni Udvarhely-
vármegye iparos érdekeit és nem szán-
dékozik egyetlen tagot eem a kamarai 
tanácsba jelöli»!. Ezt a sérelmes mel-
lőzési szándékot nem akarjuk elhinni 
a kamara elnökségéről. Az udvarhely-
megyei iparosok olyan tagjai a kama-
rának. mint a más körzetbeliek, 
akik filléreikkel  szintén hozzá járulnak 
a kamara feentartásához  és ezért nem 
mellőzést érdemelnek, de követelhetik és 
követelik is a törvényben biziositott jo-
gaik at. Ezeket szigorún követelik annál is 
inkább, mert Udvarhelyvármogye  iparos 
osztálya számtalanszor tanújelét adta 
érettségének és elég öntudatosnak érzi 
magát, hogy sorsának intézésében ő is 
részt vegyen. 

Az igazság és a köz érdekében 
kérjük a kamarát, hogy ebben a sé-
relmes ügyben tegyen megnyugtató nyi-
latkozatot, hogy a nyugtalan kedély-
hangulatok a komoly ügy érdeméhez 
méltóan lecsillapodjanak. De másrészt 
figyelmébe  ajánljuk az ügyet várme-
gyénk vezetőségének is, melytől azt 
várjuk, hogy befolyásával  meg fogja 
akadályozni, hogy iparosságunkat az 
esetleg készülő sérelem érje. — s. 

A tartalékos tisztek rangsor-
jegyzéke a rendőrségnél van, hol az 
érdekeltek megtekinthetik, a mi saját 
érdekűkben célszerű is. 

Dalegyleti estély megnyitója. 
— A helybeli Székely Palegylet augusztus 
29 iki estéiyén elmondta Pál István prelátus-

ezenátor. — 

Azokat a szavakat, amiket én itt 
mostan a T. közönség előtt mondok, 
an&ak a hatása alatt jegyeztem le, 
amit most a napokban olvastass a ma-
gyar dalosoknak sug. 14 én Sopronbaa 
tartott országos versenyéről, amely a 
háborús idők után ez első dalosverseny 
volt, amelyen 108 dalegylet jelent meg. 
37 pedig képviseltette msgát. A meg 
hftíottság  könnye tódult a szemembe 
az ott történteknek az olvasásakor, 
ahogy Sopronban a sagyardalt ünne-
pelték. Ig&záa országos ünnepség volt &z. 

Lehet, hogy ott is tul a Tiszán, a 
a Duna mentén csillan könny a sze-
mekben, ba olvasnak a romániai ma-
gyarok daloaversenyérSI, ami szeptem-
ber elsfi  cspjaiban Marosvásárhelyt 
lesz a trónörökös védnöksége alatt, 
sasire nagyban folynak  a készületek 
Erdélyszerte. 

Ebben a versenyben részt vesz a 
tai dalárdánk is, a saékelyudvarhelyi 
Székely D&legylet is és ma a többek 
között azt a darabot akarja itt be-
mutatni, amellyel a versenyen részt 
veez. És hogyne is vsnne részt, f é l -
százados életében versenyen nyertes 
székely dalárdánk oly sokszorosan meg-
koszorúzott ősi zászlójával, amely alatt 
& legjobb dalerők tömörülnek, akik 
oly lelkes odaadással kultiválják a ma-
gyar dalt, hogy nem hisze®, hogy va-
laki tultegyea rajtuk! 

Zeng tebát a nóta,, hangzik a dal, a 
magyardal itt is, ott ismiedenütt, ahol 
magyar vau, mert a magyar dalos nép, 
szeret énekelni, dalbaönteni érzelmét 
ugy, ahogy az lelkét-szivét eltölti, el-
árasztja örömében avagy bánatában, 
amint a kettő abban váltakozik, mert 
hiszen ilyen volt és ilyen a magyar 
élete. Örüljön-e, busuljon-e. nem tudja? 

Minden népnek meg van a maga 
dalköltészete az ő életének — foglal-
kozásának megfelelőleg.  Meg van a 
magyarnak is, mert amint mondám, a 
magyar dalosnép; az volt a múltban is 
mindenkor. Történeti adataink vannak 
idevonatkozólag a legrégibb idők óta. 
Ha nem is maradtak az őskorból da-
lok szövegükben és dallamukban reánk, 
de azért tudjuk például Priskos föl  jegy-
zéséből, hogy Attila udvarában lako-
ma alatt hun nyelven általuk készített 
dalokat énekeltek, emelyekben Attila 
hadi erényeit és győzelmeit magasz-
talták oly hatással, hogy a hallgatá-
sáéban öriöngéssel határos lelkesedést 
idéztek elő, a szemek csillogtak, BZ 
az arcok rettentőek voltak, sokan sír-
tak, az ifjak  az epedés, az öregek ke-
servnek könnyeit hullatták. 

Eléggé ismeretes, hogy mikor a 
magyar vitézek kalandos kirándulásaik-
ban, portyázásaikban — kiruccanásaik-
ban a szt.-ealeni kolostorra találtak, 
a kolostor borából jókedvre derülve, 
énekre s táncra perdültek, amiben még 
a zárdában egyedül visszamaradott 
együgyű frátert  is megtáncoltatták, 
olyan dévaj nótákra gyújtottak, hogy 
a szegény frátert  a dáridó elmultával 
hazakerült elöljárói még meg is Bzidták, 
hogy miért hallgatta, habár nem ér-
tette. Az lehetett az igazi bórdal a 
maga eredetiségében. 

Szent Gellért püspökről fel  ven je-
gyezve, hogy minő nagy érdeklődéssel 
hallgatta egy bükkerdőben egész éjjel 
a malomban ülő magyer leány énekét 
és hogy magyar áztatta magának dalla-
mát kísérőjével, Walterre), aki a Csa-

nádi iskolában a zenések és éneknek 
volt tanítója. 

Amott a vitézek nyers duhajkodása, 
emitt pedig a szelíd munkásleány lágy 
éneke. 

Az énekeket zenével kisérték, mert 
az őrlő leány is szimfóniával  énekelt; 
az igricek először hegedűvel, később 
lantos hangszerrel kisérték énekeiket 
és helyeégről-helységre járkálva mint 
vándor dalnokok "működtek. A legis-
mertebb bözülök laat03 Sebestyén. 
Napjainkban is Fráter Loránd egyszerre 
énekei és muzsikál, énekéhez ö maga 
hegedül. Országos neve van. A Fráter 
dalok országszerte kedveltségnek ör-
vendenek. 

A hegedősök és lantosok énekei 
inkább históriás énekek voltak a nem-
zet történetéből. A dal a kedélynek 
énekben való kiömlése — kiáradása 
annak tartalma szerint és a népdal 
mellett lehet miidal is, ami tulajdon-
képpen a virágéaekekkel kezdődik Ba 
lassával. 

A műdal művelői ismerősök; sok 
és kiváló müdalköltönk van; dalköl-
tészetünk P&tőfibsn  kulminált, akinek 
dalaiban az érzés valóságosan drama-
tizálva jelenik meg. Egy képben többet 
fejez  ki, mint mások hosszas előadás-
ban. 

De akárhány dalünknak a szer-
zője nem is ismerős. Aminthogy külön-
ben a népdalok szerzőit nem istaerjük. 
Ezek névtelenül ott. rejtőznek a dal 
kimeríthetetlen forrásában,  magában 
a népben. Erdélyi János kezdette gyűj-
teni, mint nálunk Kriza a hires Vad-
rózsák cimü gyűjteményében. Ez mind 
csak a világi dalra vonatkozik. De a 
világi dalok énekek meilett voltak egy-
házi énekek is, amiket a régi korból 
Bogisicb Mihály gyűjtött össze és ze-
nésített őíüink buzgósága cimea. 

De hiszen ezek annyira tudott 
dolgok, hogy ezekről hosszasabban be-
szélni ne® szükséges és csupán csakis 
annak a bizonyítására említettem fel, 
hogy a magyar dalos nép volt minden-
kor. A magyar géniusz bőven termelt 
és egyes termékei országszerte hang-
zottak hegyen-völgyön, erdőn-mezőn 
mindenfelé  egyesek ajkain és kórusba 
állva saját maguk jókedvére s mások 
gyönyörködtetésére is. 

Amit mi itt ma este hallunk, az 
is nekünk gyönyörűségünk, nagy gyö-
nyörűségünk lesz. De mi lesz a jövő 
hó első napjaiban a Maros melletti szé-
kelyvárosban, ahol annyi jelesnél-jele-
sebb magyar dalárda lép egymással 
versenyre Románia egész területéről ?1 
Erről hallva,- erről olvasva, lehet hogy 
könny csillan a szemekben, a megha-
tottság, az őröm könnyei a távolban 
is, lehet, hogy tul a Tiszán a Duna 
mentén is, hogy Erdélyben is hangzik 
a dal, szél a magyar nóta. Szóljon is, 
hangozzék is, ha kultivált hacgon is, 
de zavartalan összhangban magyar szív-
vel, msgyar kedvvel, magyar lélekkel I 

Fiaim csak énekeljetek 1 

Hivatalba visszahelyezés. 
Duka András helybeli adóhivatali osz 
tályfőnököt,  kit néhány héttel ezelőtt 
rendelkezési álloasányba helyeztek, a 
minisztérium állásába ismét vissza-
helyezte. 

A ref.  kollégiumban a beira 
tások Bzept. 8 ig tartatnak meg; a 
javitóvizsgálatok 18-án, felvételi  vizs-
gálatok az V. osztályba 21—25 ig, a 
tanév megnyitása 26 án lesz. Beírni 
csuk azokat a tanulókat lehet, akik az 
iskolsi dijak I. részletét befizetik,  vagy 
500 L. előleget fizetnek.  Vidéki tanú 
lók küldjék be ezt postán. Az elma 
radt részlet fizethető  a bejövetel alkal-
mával. Isternátusi elhelyezés 24— 25én. 

A csíkszeredai rom. áll. 
földmivesiskola 

igazgatósága az alábbi feltételekkel 
pályázatot hirdet az iskolánál fennálló 
ingyenes ösztöndíjas helyekre. 

A fóldmives-iskolába  az 1925—26 
tanévre, a földmivelésügyi  miniszter 
40 ingyenes helyet engedélyezett. Ezen 
ingyenes helyekre nemzetiség és val-
lásfelekezeti  különbség nélkül, pályáz-
hatnak mindazon legalább 14—15 évet 
betöltött, kifejlett,  erős, egészséges 
szorgalmas, dolgos fiuk,  kik a mező-
gazdálkodásban magukat képezai óhajt-
ják. A pályázók felvételi  vizsgát kö-
telesek tenni, melynek anyaga: 1. He-
lyesírás és olvasás. 2. Számtan; a 
négy alapmüvelet egész- és tizédes-
tört számokkal. Suly-, hoasz-, űrmérték 
egységek. Időszámítás. Tőke-, kamat-
és százalékszámítás. 3. Mértan; álta-
lános alapismeretek a pont, vonalak, 
szögekről. A 3, 4, 5, 6 és sok oldalú 
szögek szerkesztése és területeik ki-
számítása. A kör kerületánek és terü-
letének kiszámítása. Mértani testek, 
kocka, gula, hengar. kup, stb., felszin 
és köbtartalom kiszámítása. 

A szabályszerűen fölbélyegzett  kér-
vény mellé, melyet a szülő vagy gyám 
ír meg, a következő okmányok csato-
landók: 1. Születési anyakönyvi  kivo-
nat. 2. Ujraoltási bizonyítvány. 3. Az 
elemi iskola legalább IV. osztályáról 
szóló bizonyítvány. A magasabb isko-
lákat végzett és jó bizonyítvánnyal 
rendelkeiő jelöltek előnyben részesül-
nek. 4. Községi illetőségi bizonyítvány. 

A pályázati határidő szeptember 
10. A felvételi  vizsgák szeptember 
15—20 ig tartatnak. A kérvények a 
Földmivesiskola Igazgatóságához cím-
zendők. A fölvett  növendékek ingyen él-
veznek lakást, fűtést,  világítást, élel-
mezést, mosást, betegség esetén gyógy-
kezelést, a kiválók ruházatban is ré-
szesülnek. A felvételi  vizsgára való je-
lentkezéskor— mivel a felvett  növendé-
kek mindjárt az iskolánál maradnak — 
minden jelölt köteles magával vinni 
az előírás szerinti, szükséges ruhane-
müeket és egyéb kellékeket, melyek-
ről az igazgatóság az érdeklődőket 
tájékoztatja. Amíg az első éves növendé 
kek teljezen elsajátítják a román nyelvet 
az előadások magyarul és románul tar-
tatnak. Az iskolánál az elméleti és 
gyakorlati oktatás 3 évig tart, mely 
után a végzett növendékek teljes el-
látás mellett, mint fizetéses  gyakor-
nokok, még egy és féi  évig kötelesek 
valamely állami mintagazdaságban vagy 
földmivesiskolában  gazdasági ismere-
teiket böviteai, onnau megkapják a 
végbizonyítványukat,  melynek alapján 
lehetnek: földmivesiskoláknál  kerté-
szek, intézők ós titkárok, gazdasági 
szaktisztviselők, felügyelők,  stb. 

A zetelaki tüzkárosultak ré-
szére ujabban érkezett pénzbeli segé-
lyekből Szabó Gábor vármegyei sub-
pretectu-s, a segélyező bizottság ügy-
vezető elnöke augusztus hó 30 ikán, 
vasárnap a helyi segélyező bizott-
ság részvételével és támogatásával 
200.000 leunyi pénzsegélyt osztott ki 
a községben. Ezzel ai eddig kiosztott 
pénzbeli segély összege mintegy 700.000 
leura emelkedett s ennél jóval több 
voit a természetbeni segély (fa,  üveg stb.) 
értéke. Értesülésünk szerint, az épít-
kezési munkálatok, legnagyobb részben 
a károsultak és hozzátartozóik önere-
jével, szépen előhaladtak, B előrelátha-
tólag, hamarosan be is fejezídnek.  Az 
egész segélyezési akció végleges el-
számolása, miniszteri rendelet folytán, 
december hó 31-én fog  megtörténni. 



Színház. 
Az első hét műsora. színházi 

iroda közleménye.) Vasárnap, 6 ikán 
tartja Gáspár Jeaő a brassói Bziniévadra 
szarvezettt elsőrendű társulatával Szé 
kelyudvarhelyen a megnyitó előadását. 
Színre kerül Farkas Imre szenzációs 
sikert aratott operettje, a Nótás kapi-
táay, mely egyszersmind a társulat 
operett együttesének bemutatkozása 
lesz. A gyönyörű zecéjü, nagyszerű 
humorral átszőtt darab méltó keretet 
fog  nyújtani, hogy a társulat elsőrendű 
eróit úgyszólván : legjobb szerepeikben 
ismerje meg a közönség, Hohsnau 
Gréte grófnő  szerepében az udvarhelyi 
publikum által előnyösen ismert és 
dédelgetett primadonna: Fajk Rózsi 
fog  gyöayörü hangjával, elegáns toilett-
jeivel és játékával tapsokat aratni. 
Gáiffy  Annus, a társulat szu'orett-
primadosnája bájos megjelenése, o?.gy 
szerű táncai sikert jelentenek minden 
operett részére. Ennivaló lesz Gaál 
Piri Bébi grófnő  szerepébea, míg a 
férfiak  közül gyösyörü hangjával ma 
gával fogja,  ragadni a közönséget Szabó 
Gyula, a társulat egyik uj bonvivantja. 
Felhó Ervint nem kell bemutatni. 
Egyike ma Erdély legjobb táncos színé-
szeinek, akit városszerte dédelgetnek. A 
Nótás kapitányban mutatkozik be, mint 
elsőrendű operett-fcuffj  Csóka József, 
továbbá Horváth Viktor, a társulat 
agilis titkára és a fiatal  Révész Lajos. 

Hátíőn egy kiváló francia  ope 
rett: a Gyere be rózsása kerül bemu-
tatóra. Elsőrendű zone, egy végtelenül 
mulattató cselekmény keretébea kivá-
lóan kacagtató jelenetek és táecok 
fogják  sikerre vinni a Gyere ba rózsá-
mat, melynek egyik vezető szerepében 
mutatkozik be Örvöasy Géza énekes 
bonvivant, mig a többi főszerepeket 
F&jk Rózsi, Gáiffy  Annus, Gaái Piri, 
Felhő Ervin és Cáóka József  alakítják. 

Kedden mutatkozik be Fazekas 
Imre világhírű darabjábas, az Altoná-
baa a társulat drámai személyzete. A 
szenzációs, erőssa realisztikus drám;i 
kiváló alkalmat nyújt Lázár Hiidüaak, 
a társulat nagyszerű hősnőjének, hogy 
elsőrendű játékot produkáljon, továbbá 
Gaál Pirinek, Bera Rózsinak, a társu 
lat tehetséges koraikájának, míg a fér-
fiak  közül Szabados Árpád, a társulat 
főrendezője  és kiváló jelíemsziiiésze 
íogja művészete legjavát adni, úgyszin-
tén a fiatal  Révész Lajos, akinek fenti 
szerepe lesz tulajdonképpeni bemutat 
kozásas mint szerelmes színésznek. A 
szenzációs dráma egy német kikötővá-
rosban: Alconábau játszódik, egy éj-
szakai nyilvános helyen. A robbanásig 
feszülő  drámai jelenetekben tárul a 
néző elé egy forró  levegőjű örömtaEya 
éjszakai élete. És éppen ezért az erő-
Ben realisztikus darab megnézése kis 
koruaknak aem is ajánlatos. 

Szerdán Zerkovitz Béla nagyszerű 
operettje, EZ Árvácska kerül színre, 
mely a mult szezonban frenetikus  si-
kert aratott. 

Csütörtökön egy francia  szellemes 
vigjátékujdonság, a Csókoljon meg kerül 
színre, mely az idei szezónban a leg-
nagyobb siker mellett került színre az 
ardélvi színpadokon. 

Pénteken a nagyszerű Nótás 
kapitány megy másodszor a címszerep-
ben Örvössy Gézával, mig szombaton 
Bisson világhírű drámáját, a Névtelen 
asszonyt újítja fol  a társulat a címsze-
repben Lázár Hildával. 

Vasárnap szenzációs premierje 
lesz a színháznak. Bemutatóra kerül 
Stolz Róbert világhírű operettje: a Hun-
cut a lány. Kevés operettnek volt még 
az a frappáns  sikere, miét a Hutscut 
a lánynak. Gyönyörű fülbemászó  ze-
néje mellett egy bájos, romantikus 
cselekmény keretében a legkiválóbb 
meglepetések: rődliverseay a holdvi-
lágnál, a-líl. felv.-beli  vaeutikocsi, a 
mozgó vonat stb. fogják  sikerre vinni 
ezt a nagyszerű darabot, melynek fő-
szerepeit Fajk Rózsi, Gáiffy  Annus, 
örvÖBsy, Felhő Ervin és Cáóka játssák. 

Az Udvarhely- és Nagykü-
küllövármegyék területére illeté-
kes közös mezőgazdasági kamara for-
mális megalakulása és első gyűlése f. 
hó 6 ikán, vasárnap lasz Segesváron. 

SPORT. 
Olimpia-Hargita 3:1 (1:1). 

A Hargita második bajnoki mér-
kőzése nem hozta meg a kívánt ered-
ményt, mert váratlanul, meg nem ér-
demelt vereséget szeevedett a bajnok-
ság aspiráaa Olimpiától. 

Az első félidő  egyenlő erők képét 
mutatta, a másodikban az Olimpia 
csatársora Henischsel az élén óriási 
erőfeszítést  tesz a győzelem érdekében, 
de csak a 17. percben sikerült egy tel-
jeses szabálytalan (határon kívül volt 
a labda) góllal a vezetést magához 
ragadni. Buzna a bíró a Hargita játá-
kosok és a közönség hangos tiltako-
zása dacára megítélte a gólt, pár psre 
mulya pedig indokolatlanul, előzetes 
figyelmeztetés  nélkül kiállította Soly-
uaossyt. A Hargitaezután — legjobb já-
tékosától megfosztva,  deprimáltán ját-
szik tovább, mialatt az ellenfél  egy 
harmadik gólial beállította a végered 
ményt. 

A Hargitából különösen kitűnt 
Löbl bravúros védésével; a két Binder, 
valamint Solymossy és Vári most is 
tudásuk legjavát gyújtották, hanem a 
csatárok (Binderi kivéve) borzasztóan 
gyenge játékot produkáltak. 

Cortierarány 3:0 a Hargita ja-
vára. A mérkőzés ellen, természetesen 
óvást adnak be a hihetőleg, a l&bda-
rugószakosztály azt meg is fogja  sem-
misíteni. 

Most vasársap d. u. mutatkozik 
ba nyilvánosan sz újonnan alakult ud-
varhelyi Munkás Testedző Egylet; el-
lenfele  a Hargita kombinált csapata 
lesz. 
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Érdekes esküvő folyt  la au-
gusztus 31 ikén. Saeek nevü városban, 
Hollandiában. A inenyasszosy Kassay 
F. Margit, Ksssay F. Albert dr., váro-
sunk néhai érdemei t. főorvosába* 
leánya, ki évekkel ezelőtt egygyormel?-
cyaraltatásí' akcióval került ki Hollan-
diába. Itt ismerkedett meg vőlegényé-
vel, Pier WeBtra orvossal, ki által az 
udvarhelyi leányból most hollandus 
menyecske lett. A nem mindennapi 
esküvő alkalmával mi is gratulálunk. 

AFilharmónikus Társaság el-
nöksége ezúton kéri a választmány t. 
tagjait, hogy f.  hó 8 ikán, kedden este 
6 órakor a rendes próbateremben fon-
tos ügyek megbeszélése céljából meg-
jelenni szíveskedjenek. 

Halálozás, özv. Urbanete  Edéné 
Fries  Mária augusztus 27-ikén, Kolozs-
váron, hosszas betegség után elhunyt. 
Kiterjedt előkelő családja sorában 
Révay Györgyaé, mint édesanyját gyá-
szolja a megboldogultat. 

Loots G. Frigyes mészáros és hen-
tes, augusztus hó 30 án, városunkban, 
62 éves korában elhalt. A tekintélyes 
derék polgárt nagy részvét mellett 
temették, tekintélyes rokonság gyá-
szolja. 

Qegö József  86 éves korában, f. 
hó 4-ikén városunkban elhunyt. Szép 
számú rokonság gyászolja. 

A Székely Dalegylet augusz-
tus 29-én rendezett hangverseayén fo-
lülfizettek:  Gönczy Gábor dr. 1000 L., 
Megyei Takarékpénztár 1000, Jodál 
Gábor dr. 320, Daróczy Miklós 200, 
Szebeny Antal 200, Szőke István 200, 
Szőliősy Ödön dr. 200, Metz István 
200, Hirsch Rudolf  200, Orbán Domo-
kos dr. 200, ifj.  Kovács Dénes 200, 
X. Y. 200, N. N. 200, Suciu Jáno3 
dr. 180. Dénes Gábor 165, Esztegár 
Gerő 165, Kovács István 160, Pál Ist 
ván 135, Kiss István 100, ifj.  Dázsi 
István 100, Vida Gyula 100, Kakasi 
Árpád 100. Soó Domokos 100, Nagy 
Lajos dr. 100, Hirsch Hermán 100, 
Papp Z. Endre 100. Szabó Gábor dr. 
100, Csató Imre 100, Gváraaathy Ist-
ván 100, id. Verestöi Dá'niel 10Ö, Ve 
restéi Gábor 100, Izsák Lajos 100, 
Szabó György 100, Vetési Imre 100. 
Bartók István 100, Ungár József  100, 

Orbán Lajos 100. Szigathi Dénes 100, 
Bóbm Jenő dr. 100, id. Röalsr 
Káioly 100, ifj.  Rösler Károly 100, 
özv. Darvay Albertné 100, Fernengel 
Gyula, 100, Agrár Takarékp. 100, 
Degró Béla 100, Hirsch Lajós 100, 
Polg. Öaképaő Egylet 100, Barkőczy 
Albert 100, Segesvári Jelz. és Hitel-
bank 100, Dicsőszentmártoni Takarékp. 
100, Sebesi Ákos dr. 100, Soha Ala-
dár 100, Háger Gvula 100, Orbán Nagy 
és Tamás 100, Márkus utazó 100, 
Kelemen Lajos 100, Embery Árpád 
100, Pál János 100, Dolvig Kerestély 
100, Bíró Sándor 65, Pollák Béla 65, 
Orbán Balázs 65, Vajda Ferenc?. 50, 
Fénya András 50, Lőrinczy és Zaka-
riás 50, Roth János 50, id. Nagy 
Dénes 50, Binsán Sándor 50, Szabó 
József  50. Nagy Ferancz 50, Frölich 
Ottó 50, Fazakas Gáspár 50, Schuiier 
Gyula 50, Gönczv Lajos .50, Iszáko-
vits Bernát 40, Gál József  40, Dézsi 
Endre 40, Filó Ferencz dr. 20. Vass 
Lajos dr. 200, Ráduly István dr. 100, 
Hánn József  100, Lörincsy József  100, 
ifj.  Verestói Dániel 50, id. Felméri 
József  50, OrdslE Já«os 50, Sámson 
Lajos 50. 

Házasság. Györffy  O'ga és Bi-
lássy József  mult hó 31-éa házasságot 
kötöttek. 

Az iparos és kereskedő ta-
nonciskolában a beiratások folyó 
hó 6 án, vasárnap d. e. 8 órakor, 
7-és, bétíön délután 2 órakor tartatnak 
meg. Felhívatnak a kereskedők és 
iparosok, hogy fiu  é3 leáaytaaoaca 
itat a fent  megjelölt napokon írassák 
bú. Aliik  f.  hó 10 igbenem Íratják  ta-
noncaikat,  minden tanoncz után egyen-
ként 300 leu büntetéssel  sújtatnak. A 
beiratási dij 120 leu, a mi a beira-
táskor előre fizeteadö.  Az iratkozás 
sorrendje a kővetkező: vasárnap dél-
előtt a Varga-pataktól balra lakó ta-
noncok, hétlőn délután a Küküllőn 
tul és S.íombatfalván  iakó tanoncok, 
kedden délután pedig a Varga patak 
jobb partjáu éá Bathlenfalván  lakó 
tanoncok "iratkoznak. A tanítás f.  hó 
16 án kezdődik. Az igazgatóság. 

Értesités az áll. polgári leány-
iskolára vonatkozólag. Azok 
a, növendékek, kik most, lépaek az áll. 
polgári leányiskola I. osztályába, vagy 
akik más iskolából kibánnak átlépni, 
beiratási kérése aduak be. A tavalyi nö-
vendékek ujrairatkozási kérésfcadnak  be. 
Mindkét kéréshez &z intézet titkárá-
nál 1 leuért nyomtatvány kapható, 
melyre 1 leus és 50 banis .bélyeg ra-
gasztandó s melyhez csatolni kell a 
születési, az ujraoltási és az elmúlt isko 
lai évről szóló bizonyítványt. A kérvény 
benyújtásakor fizetendő  a tandíj első 
részlete és a beiratási dij: 20 leu. Egész 
évi tandij 400 leu, melyből a második 
részlet húsvét előtt lesz esedékes. Ta-
nárok és tanítók gyermekei tandíjmen-
tesek. Szegénysorsu tanulók szegény-
ségi bizonyítvány alapján ré3zbea vagy 
egészben tandíjmentességet nyerhetnek. 
A beiratást az iskola titkára végzi 
minden d. u. 4-től 7-ig szeptember 
1-től 8-ig bezárólag. A magántanulók, 
jelentkezzenek szeptember 14 én 9 óra-
kor Írásbelire és szept. 15 én 9 órakor 
szóbeli vizsgálatra. A javitóvizsgálatok 
sorrendje 1. írásbeli, hétfőn,  szept. 
14-én d. e. 9 órakor, 2. szóbeli vidékiek-
nek szeptember 15 én, kedden d. u. 2 
órakor, a helybelieknek szept. 16 án 
és 17 én, Bzerdáa és csütörtökön egész 
nap. Az iskolában az előadások szept. 
26 án kezdődnek. Felvilágosítást ad az 
intézet titkára mindennap délután 3-től 
5-ig. Igazgatóság. 

Köszönetnyilvánítás. Mind-
azok, akik felejthetetlen  férjem,  illetve 
drága, jó édesapánk elhunyta alkalmá-
val mély bánatunkat bármely uíon nyil-
vánított rét z vét,ükkel enyhíteni igyekez-
tek, fogadjak  ért* ezúton is leghálásabb 
köszönetünket. Özv. Lootz G. Fri-
gyesná és gyarmekei. 

Értesités. Felkértek az alábbi 
közlemény közreadására : Az odorheiu i 
állami eíemi fiu-  és leányiskolában a 
beiratások naponként folynak.  A kö-
zönség felvilágosítása  céljábéi az is-
kola igazgatósága közli, hogy a taní-
tás nyelve román éa sagyar, még pe-
dig külöa taaerő fogja  a román és kü-
lön tanerő B magyar nyelvet taailani. 
A magyar nyelv tanítása mindan osz-

tályban heti 6—6 órában történik. 
Ugy a fiu-,  miat a leányiskolában ipari 
műhelyek is fognak  megcyilni. A fiuk 
asztalos, fonó  és esztergályos munkák-
kal lesznek foglalkoztatva,  mig a leá-
nyok ruhavarrásban, szőnyegszövésben 
és mindenféle  varrókézimunkábau nyer-
nek kiképzést. A szülők jól felfogott 
érdeke, hogy gyermekeiket oly iskolába 
járassák, mely biztosítja a gyermekek 
jövőját minden pályán ebben az ország-
ban. Az állami iskolák igazgatósága. 

x Apel. Sa îavită toţi acei cari 
posed scauas sau alte mobiliere, cărţi 
sau orice obiecte de valoare care for-
measă proprietatea judeţului Odorheiu 
a se retrimite Prefecturei  îa termen 
de 3zile, întrucât îi caz contrar vom 
preda în judecată pentru îastiăinere 
pe ne drept. OJorheiu, la 4 Sept. 1925. 

Andreiaş,  Prefect. 
Felhivás! Fölhívom mindazokat, 

akiknél a vármsgyo tulajdonát képező 
székek, bútordarabok, vagy könyvek 
vagy bármilycemü más értéktárgyak 
vannak, azokat a prefecturához  3 nap 
alatt adják bs, mert ellenkező esetben 
a jogtalan eltulajdonítás miatt büavádi 
eljárást fogok  indíttatni. Olorheiu, 1925 
szept. 4. Andreiaş prefactus. 

Jókai Erdélyben Az egész mü-
veit emberiség megünnepelte abbén az 
évbsa a világ egyiK lagnagyobb meaa-
saondójának, Jókai Mórnak 100 éves 
évfordulóját.  Üanep volt ez az év, kü-
lönösen a magyarság számára és a 
magyarság ünaopéből a kisebbségen 
levő erdélyi magyarok BBKI vonták ki 
magukat. Jókai Erdélyben töltött nap-
jai mipdeukor mély nyomot hagytak 
a nagy regényíró telkében. Ezért iro-
daloaaíörténati missziót vállaltak azok, 
a kik Jókai eddig hiáoyos életrajzi 
adataihoz a nagy regényíró erdáíyi 
é'ete-vonatkozá?ait gyüjtörták Ö3sze éa 
dolgoztak M, a legtermékenyebb ma-
gyar élet emlékeinek kiegészítéséül. 
Éít a? életrajzot Tabéry Gézának és 
Incze Ernőnek a Bzarkesztésébsn szep-
tember hóban fogja  megkapni az er-
délyi magyar oívoRÓisözöeség. A csak-
aem 200 oldalas hatalmas diszmüaöz 
basonlő az imperíumváltozáa óta Er-
délyben nem jslent, meg. Hetven szebb-
nél szebb illusztráció, köztük több szí-
nes mümallé'slet tarkítja az album-
alaku életrajz szövegét, melyet Erdély 
legkitüaőbb szellemaí írtak. A Jókai-
album munkatársai között vannak: 
Karácsonyi János dr. püspök a Magyar 
Tudományos Akadémia tagja, Gyaluy 
Farkas dr. egyetemi tanár. Spectator, 
a kitűnő erdélyi publicista, továbbá 
Tabéry Géza, Szentmirei Jenő, Kelemen 
Lajos, Fogarassy Albert, Osztie Andor. 
Kiegészítik ezenkivül a mü szövegét 
Jókainak Erdélyről szóló írásai és Ady 
Endrének egy eddig teljesen ismeret-
len tanulmánya Jókairól. A Jókai al-
bumnak mindea magyar család aszta-
lán ott kell lennie, a hol a tradíciók 
tisztelete mellett értéke van a magyar 
betűnek és gondolatnak. A müvet ajánl-
juk olvasóink figyelmébe. 

Uj napilap alakul Maros-
vásárhelyen. A székely fővárosban 
évtizedek óta kísérleteznek olyan lap 
alapításával, amely a székelységnek 
abbén a knlturgócpontjában méltóan 
reprezentálhatná a várost és annak 
szellemi és gazdasági megmozdulásait. 
Néhány évvel ezelőtt a Székelyföld  c. 
lap indult napilapnak, s az akkori sú-
lyos átmeneti idők között igyökezatt 
is hasznos éa értékes szolgálatot ten-
ni a székelyföldi  magyarságnak. Mégis 
a Székelyföld  az erdélyi zsurnálisztika 
fokozott  fejlődése  nyomán nem tudott 
kialakulni s lassanként visszafejlődött 
kisigényű, lokális orgánummá éa napi 
megjelenéseit is beszüntette. Most a 
Bolyai r. t, uj érdekeltsége teljes fal 
készültséggel és áldozatkészséggel is-
mét napilappá alakítja át a Székely-
földet,  amely már szeptember elején 
kibővített terjedelemmel, élénk és or-
szágos érdekű anyaggal jelenik meg. 
A szerkesztőség élén Gyulai Zzigaond 
főszerkesztő,  az erdélyi ujságiráa régi, 
kipróbált munkása áll. A székelyföldön 
a napilap iránt máris élénk az órdak-
lődés. 

x Szakácsnő jó fizetéssel,  Ra-
gele Carol-ut 30 sz. alatt, felvétetik. 

x Uri család 2—3 iskolás fia4 

teljes ellátásra felvesz.  Cim: a kiadóban 

ftz ország bármely ríszibe Vállalóţ sztnflyszillitfst  artWal: ifj. 3ari(oczy Albert. 
Teljesen uj családi jégszekrény eladó. 



x Eladó Dicioí ânaăriinban a rRd-
kóczi kert." E kort a város szélén, 
gyalog alig 10 percnyi távolságban, 
igen szép és pormentes helyen fekszik. 
Alkalmas gazdálkodásra, kertészetre, 
méhészetre, nyári vendéglőnek, szana-
tóriumnak. A kert 10 hold területül s 
be van keritve. Ebből 6 hold finom 
gyümölcsöket bővan teraő gyümölcs-
fákkal  van beültetve, a fák  aljában 
kaszáiható széaafü  terana. Van egy 
hold csemege fajszőilő,  2 hold száutó, 
1 bold diszpark. A lakóházban talál-
ható 4 szoba, egy nagy terem, mely 
nyilvános táncmulatságra is alkalmas, 
egy kamara, verenda stb. Van külön 
konyha, gazdasági szertár, istálló 8 
marhára, szekérszin, autógarázs, pincze, 
méhes s más mellékhelyiség. Van 5 
kut, egy szökőkút, egy csorgó, mely 
egyúttal a fürdő  vizét szolgáltató gyógy-
víz. Van egy betonból készült nagy 
fürdőnsedencze  a szabadban. Több sé-
tatér, egyik kőosziopos, több pavillea 
stb. A kert a maga jnemébeu páratla-
nul áll a vidíken. Ára tízezer djllár. 
Bívebbet: Szabó Mihály dr. tuiajdo 
nosnâl, Diciosâamă'-tiabaa a „Rikóczi„ • 
kertbsa, Româaia. 

x Uj olvasó» és tankönyv 
sorosat. Magyar tannyelvű elemi is-
koláink számára Oivssoisöuyv cim alatt 
dr. Szeatpáteri Laiosaé tordai áll. ta-
nítónő és Gă?dac Mihail tordai áll, lí-
ceumi tanár, az elemi iskolai tantár-
gyak tudnivalóit felölelő,  uj szabású 
olvasókönyveket  állitottais essze, ma-
gyar és román nyelven megírva. A leg 
ujabb miniszteri íaaterv alapján ké-
szült és a közokt. misiszteriuca 162— 
1925. sz. rendeletével enged ílyezett 
ezen olvasőköayv sorozat első réssé: 
„ABC és Iatuiţie, Beszéd és értelem-
gyakorlatok" así I ső oszt. részére, fo-
nomimikai modorban. Ára 18 leu. Ol-
vasókönyv a II. o. sz. 26 leu. Olvasó-
könyv a III. o sz. 30'leu és végül: 
Olvasókönyv a IV. o. sz. 35 leu. A II. 
III. és IV. oszt. könyvek magukban 
foglalják  az összes tantárgyakat egy 
könyvben — a tzámtan Jméíeiével, 
tehát csak egy köayvet kell naegvencie 
a növendéknek. Tanügyi szakemberek 
a legnagyobb elragadtatással cyilat-
koztak a könyvek praktikus ezerkesz 
téséről és a nyelvhasználat könnyed 
alkalmazásáról. Iskolák 35% árenged-
ményt kapnak ezen árakból. E könyv-
sorozatot Hirsch Adolf  könyvnyomdája 
Déva adta ki és ugy kiadónál, mint 
bármely könyvkereskedőnél  megren-
delhető. Aki ezen olvasókönyveket  be-
vezeti : önmaga munkáját megkönnyíti, 
növendékei előhaladását pedig biztos 
eredményűvé teszi. 

Kiadó: a Köuyvayosir.a Részvénytársaság 
Odorheiu (Scébelyndv&rkeiy) 

I T y i l t t é r . 
E rovat közleményeiért a szerkesztő nem vá!kl 

felelősséget. 

Nyilatkozat. 
Rösler Károly odorheiui kereskedő 

ur as elmúlt héten utoa-utfélen  azt 
hiraszíelte rólam, hogy én az ő nevé-
vel váltót hamisítottam a hogy ő en-
gem azért a rendőrséggel kerestet ós 
nem találnak sehol, miután a város 
területéről megszöktem. 

Saját reputációm érdekében kény-
szerítve érzem magam a nyilvánosság 
előtt Rősler ur részéről történt rágal-
mazásból kifolyólag  kijelenteni, bogy 
minden szó szemenszedett hazugság. 

Én nevét nem hamisítottam, hanem 
saját maga Rösler ur irta alá a vál-
tót és azt a cég bélyegzőjével látta el,; 
engem & rendőrség nem keresett, én a 
városról nem szöktem meg, hanem a 
mai «apig is itt vagyok. 

Röslar urnák fenti  cselekményei-
ért a büntető bíróságnál feljelentést 
tettem, abból meggyőződést fog  sze-
rezni arról, hogy ki irta alá a váltót 
és amellett kártérítési part is akasz-
tok a nyakába. 

Odorheiu, 1925 Szept. 4-én. 

Radó Dóim. 

Eiadé há^. 
Str. Mihai Vitaâ ul (Kirá!y-uícs) 22. 
számú ház eladft,  azounal beköltözhető, 

értekezhetni ugyanott, zzzz^z 

Szemerjay könyvkereskedésébe 
íri síur -Székelykeresztur 

megérkeztek az 

őszi saison-divatlapok! 
Record és Schöoe Wieneri. 

allandóan raktáron. Ára : 30 leu. 

Egy  ügyes  fiút 
tanulónak felvess  Lorincsy és 

Zakariás  cég. 

Eladé egy ház 
Bul. Rsg. Ferdinánd (Kossuifi-u.) 
80. szám aiatt. Értekezni lehet 

- ugyanott. 

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

háló-

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

Meg rendeléseket bármily kivitelben 
elvállalok: 

Balázs Károly utóda 
kész butorraktara 

Odorheiu, Bul. Reg, Ferdinánd 27. 

legjobb eróíikus 
hetilap! 

Románia és az utódállamok legnagyobb 
és legjobban elterjesztett illusztrált 

— élclapja. — 
Minden ujságárusitónál kapható 

Ruhákat elismert szépen 
FEST •» TISZTIT 

Kehmits Miklós 
Odorheiu—Székelyudvarhely. 

Gyüjtötelepek: 
Barceav és Esziegár, Főtér 
és özv. Rátz Istvánná Székeiy-
— : keresztúr, Főtér. 

Postai szétküldés .naponta. 

M e g h i v ó . 
Az Oderheiui Vadásztársaság folyó  évi 
szeptember hó !9-én, szombaton dél-
után 3 órakor tartja a vármegyeház 

•kistermében 

évi rendes közgyűlését, 
taelyre van szerencsém a tagokat tisz-

telettel meghívni. 

Tárgysorozat : 
1. Elnöki magoyitó. 
2. A véglegesen, jóváhagyott alapsza 

bályok bemutatása. 
3. Tisztújítás. 
4. Tagsági dijak megállapítása. 
5. Ieditványok. 

Az elnökség. 

Felső ruhavasaló 
leányokat magas fizetéssel  azon-

nali belépésre keres: 

SCHMITZ kelmefestő. 

Nr. 428—431/1925. 

Pubiicâţiune de licitaţie. 
Subsemnatul txacuto'r judecătoresc 

prin aceasta publică, că in baza deri-
ziunii G, 3769—3771 şi 4852-924 a 
judecătoriei de ocol Oiorhaiu, îi favo-
rul Blatt Mazimilisn pentru îacasarea 
creanţei îa total 23867 Lei şi acc. se 
fizeafă  termen da licitaţie pe ziua de 18 
Septemvrie 1925 orele 9 a. m, ia 
faţ*  locului î i Olorheiu Regina M%ria 
18—20. unde se vor vinde prin lici-
ttţ uns publică judiciară mobile cas-
nice, cimbală şi maşină de cusut îa 
valoara 7900 Lei. 

Ia caz de nevoie şi sub preţul da 
eşiimere. 

Odorhei la 3/IX. 1925. 

Ludovic Nagy executor juiec. 

Filz HalapoKat âtalatytoţ 
a legdivatosabb formáKra 
= h% íra alatt = 
5iiV« pártfogást  Hír, tisztelettel: 

oüket jfijtos. 
FíoHínlf  szabadkézből, jutányos 
b l dl UJUK  á r b a n a s t r s t e f a n  c e , 

Mare (Malom-ujtca) 42 szám alatti 
két lakóházzal beépített beltefket.  Mind-
két lakóház 3 - 3 szobából, konyhából 
és a szükséges mellékhelyiségekből 
áll, az egyik azonnal, a másik rövid 
z = r időn beköltözhető. . " 

Dr. Kassay és dr. Pál Gyula 
ügyvédi irodája. 

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

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

l» ls&áPÍÍ9Hlf f  smMkézből uaél-
E B « % B J 1 i l i l L tányoa árban a 
Str. Priccipesi Ilaana (Eötvös-utca) 6 szám alatti 4 szobás különálló 

_ lakóházat. ~ 
I>r. Kassay éta  dr. P á l ügyvédek. 

Serviciul da poduri şi şosele dia 
i jude(ul Odorheiu. 

No. 643/1925. 

Pubiicâţiune de licitaţie. 
Cu adresa Na. 2893 din 14 Aug. 

1925 a Prefecturei  judejului Odorheiu 
cprobându-se a se vinde prin licitaţie 
publică uaeltele de drum, instrumen-
tele şt alte obiecte de judeţ uzate îa 
număr de 244 bucăţi se publică li-
citaţie publică care se va ţine îa ziua 
do 17 Septemvrie 1925 ora 11 îa lo-
calul Serviciului da Poduri şi Şosele 
Odorheiu. 

Ofertele  se vor prezenta pentru 
toate obiectele îa bloc sau pentru fie-
care «alegorie în parte. 

Inventarul obiectelor scoase spre 
vânzare se poate vedea zilnic între 
oarele 8—12 la Serviciu. 

După aprobarea licitaţiei şi achi-
tarea sumei cumpărătorul este obligat 
a ridica neîntârziat obiectele cumpărate. 

Şaful  serv. Ing. şjf.  Secretar. 
Alexandreseu. GuneA. 

No. 82/1925. 

Concurs. 
Spitalul jud. Odorheiu are nevoie 

pe asul 1925 de 40 stj. lemne de foc, 
pentru furnizarea  căruia sa publică 
concurs. 

Combustibilul trebue să fie  diu 
lemne de foc  uscat despicate mai gros 
predâadu-se îa curtea spitalului puse 
îa stânjeni. 

Sa primesc oferte  şi pentru 10 
slâajeni. 

Doritorii vor înainta ofertele  lor 
îa scris timbrate cu timbre de 2 Lai 
50 b. î apreucă cu 500 Lei cauţiune 
administraţiei spitalului pâaă îu ziua 
de 15 Octomvrie a. c. 

Ofertele  sosite mai târziu nu se 
vor lua îa consideraţie. 

Concursul va avea loc îa cance-
laria administraţiei îa ziua de 20 Oc-
tomvrie 1925 la oarela 11 a. as, 

No. 82/1925. 

Arlejtósi hirdetmény. 
Odorheiu vármegye közkorháza ré-

szére az 1925 évre szükségeltetik 40 
öl tűzifa,  melynek szállítására ezennel 
pályázat hirdettetik. 

A szállítandó tűzifa  száraz, hasá-
bos, bükk tűzifa  kell legyen és a kór-
ház udvarán ölekbe rakva adandó át. 

Ajánlatok 10 öles mennyiségre is 
elfogadtatnak.  Vállalkozni óhajtók 2 
leu 50 banis bélyeggel és 500 leu bá-
natpénzzel ellátott írásbeli zárt aján-
lata, f.  évi október  15 ig a várm. köz-
kórház irodájába adandó be. Később 
érkezett ajánlatok nem fogadtatnak  el. 

Az árlejtési tárgyalás 1925 Októ-
ber 20-án d. e. 11 órakor tar tátik 
meg a korház fenti  helyiségében. 

Odorheiu 1925 augusztus 28. 
Korházigazgatóság. 

Önkéntes árverés. 
Közhírré tétetik, hogy 1925 szep-

tember hó 13-án d. u. 3 órakor Daalul 
(Oroszhegy) községházánál az orosz-
hegyi 1273 sz. tjkv. 8332 a. kaszáló 
(Nyárosmocsár) hat hold terjedalemben 
önkéntes árverésen el fog  adatni. 

Elvállalom mindenféle 

JTÖI RUHÁK, 
KABÁTOK, 

KOSZTÜMÖK 
készítését, valamint mindenféle 
fehérnemüek  varrását jutányosán. 

Hunyadi iánosné 
Strada Stefan  cel Mare (Malom-

utca) 22. szám. 

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



fi liMÜfchfif  «cgfrţczteţ. 
x Három- négy polgárista kis 

leányt intelligens cau'aa uljes ellátásra 
felvesz.  Ciia a kiadóhivatalban. 

No. 128 exccuţional 1925. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul executor judiciar aduc 

ia cuEOştipţâ publică îo sensul legii 
articlul LX din 1881. § 102. respective 
LXI din 1908. § 19, cumcă lucrurile 
urroătoare ş. a. cai. că uţ>;, care îa 
urma decisului Nr. -2625. din anul 
1924. al judecătoriei de ocol Cristur 
s'au cxecvat îa Porumbenii Mare în 
favorul  fxecvatorului  repr. prin edv. 
Dr Gombos János împotriva execva-
tului locuitor din Porumbenii Mare 
pentru încasarea capitalului de 232 
Lei şi acces, prin execuţie de acopa 
riro şi Gsri s'au preţuit în 14.000 Lei, 
se vor vinde prin licitaţie publică. 

Pentru ofeptuirea  acestei licifati-
uni, pe baza decisului Nr. G. 1325/925 
al Judecătoriei de ocol din Cristur se 
fixeară  terminul pe 22 Sept. acul 1925 
ia orele .10 a. îs. îa comuna Porum-
benii Mare şi toţi, cari au voie a 
cumpăra, sunt invitat' prin acest edict 
cu observarea aceia, că lucrurile sus-
amintite vor fi  vândute îa senzul legii 
XL din 1881. § 107. şi 108. celor cari 
dau mai mult, pe lângă solvirea îa bani 
gata şi în caz necesar şi sub preţul de 
strigare. 

Pretefiziunea  care a de î̂ cassat 
fsca  232 lei capital, dobânzile cu 5% 
Bocotind din 3/XII 1924. iar spesele 
până acum staverite de 375. Lei. 

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

Cristur la 24 Aug. 1925. 
A d o l i Dubi», 

executor judecătoresc. 

Judecătoria Ocolului Odorheiu secţia cf. 
No. 1315/1925. 

Extract din publicaţiune de licitaţie 
In cererea di! executare făcută  de 

urmăritul Bálint György contra urmă 
rito&ra scţ-ei lui Nóvák István săsc. 
Pataki Iloua, Judecătoria a ordonat 
Jicitaţiunea din nou îa baza suprao-
fertei  îi ca privişte inobilela situata 
îa comuna Sâmbăteşti, circumFcripţia 
Judecătoriei Ocolului Odorhesu, cuprin 
se ÎQ cf.  a comunei Sânbătfcşti  NÎUI. 
protoco'u'ui cf,  557 No. de ordiae A-f-
1. 2. şi No. top. 283/2/b/l. 284/2/H/l. 
(caş! şi curte) cu preţul de strigare 
de 100.000 Lai. peatru îocassaraa ere-
atţsi de 25 000 Lei capital şi acces. 

Licitaţ unea se va ţ̂ nea îu ziua 
da 22 Ocîomvrie 1925 ora 10 îa lo 
calul oficial  al cf.  str. Priacipasa E'i-
sabeta Na. 2 uşa No. 39 

Imobilul ce va fi  licitat ru va fi 
vândut p3 ua preţ mai mic da câî 
douăireimi din preţul de strigare. 

Cai cari doresc fă  liciteze, sunt 
datori să depoziteze ia delegatul ju-
decătoresc 10% diu preţui de strigare 
drept garanţie, îa uumărar sau îi 
efecte  de cauţie socotita după cursul 
fixat  îa § 42. legea LX. 1881, sau să 
predea aceluiaş delegat cbiîarţt coa-
statâid depunerea judecătorcşte prea-
labilă a garanţiei şi Fă asmneza coa-
diţ uuila ds licitaţie. (§ 147, 150, 170, 
legea LX. 1881, § 21 legea LX. 1908."» 

Dacă nimeni nu oferă  mai inult. 
cel care a oferit  pantru imobü ua preţ 
mai urcat decât cel da strigar», este 
dator eă întregească imediat garanţia 
fixa'ă  conform  procentului preţului de 
strigare la aceiaşi parte procentuală 
a preţului ce a oferit  (§ 25 XLI. 1908) 

Dată îi Odorheiu la 25 Apr. 1925. 
I>r. Alo i s Szabó na. p. judecător. 

Peatru conformitate: 
M. Schwiirtz m. p. grefier. 

Azőszi idényre 
legdivatosabb 

öltönyök 
készülnek: 

Dobai és Retkes 
szabó-üzletében. 

Szíves tudomására hozom a n. é. közönségnek, hogy az őszi 
idényre rendelkezésére állok az alább felsorolt  cikkekkel, a 

mai viszonyokhoz képest, jutányos árak mellett. 

Zsolnai, losonci és buhusi posztók, 
nö! ruhaszövetek, barchettek, szőt-
tesek, chifonok,  gyolcsok, delainek, 
kartonok, Anton Klinger-féle  ha-
risnyák, különböző minőségben, 
gyermekzoknik, női harisnyák, nagy 
posztó- és hárászkendők, fejken-
dők, bútorszövetek, ágygarniturák, 
paplanok, mindennemű rövidáruk. 

pártfogást  kér, 
tisztelettel: 

K A B « ¥ V L A, 
Odorhela, Bal . Reg. Ferdinánd No. 7. 

x Iskolába járó lánykákat; 
íoljes ellátásra elfogd  Tolvaiy 
Z-ijgöíoniué Strad s. Prirc pasa Maria 
(Szeut Lare-ntca) 16 szára. 

Elsőrendű tűzifát 
házhoz szállít I öltő! kezdve fölfelé 
nagyobb tételekbe Citate* bstnk Odor-
heiu fiókintézete,  ahol az ár és feltó-

•—: telek megtudhatok. ~— 

Naponta friss  tea-vaj, 
eraenthali sajt, olasz permezân, tra-
pista, eidami eajt, szárdinie., zöldborsó, 
bab, tölteni való paprika, s za lámi , 
tortalap, caokoládékülönlegeseégek. Min-

denféle  fűszeráruk  kaphatók: 

Hirsch Igsiácz, 
csemega kereskedésében. 

Legjobb, legtökéletesebb 

legnagyobb választékban 
csak 

HÖSKH cígncl Vehet! 

Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy váro-
sunkba visszatérve 

asztalos műhelyemet 
a Korona-vendéglő udvarán S t r . Prinţul 
Mircea (v. Petőfi-u.)  I sz . alatt ujra meg-
nyitottam. Vállalom a legújabb stilü háló és ebédlő 
bntorok elkészítését, épület és portál asztalos mun-

kák ei'-égzését a legjutányosabb napi áron. 
Vidéki megrendeléseket azonnal teljesítek. Antik 
bútorokat szakszerűen a bútor eredeti stílusában 
javítok és a megrendelt munkákért felelősséget 

~ vállalok. ,, .. ..,.,=: 
Szíves támogatást kér: 

I Z É K E L Y JÁHí 0 § , 
műbutor- és épület-asztalos. 

Legújabb őszi és téli 
nagy kabátokat, kosztümöket és min-
denféle  ruhákat legszebb kivitelben készi-
n=z=: tek, pontos időre szállítok» znzz 
Különleges angol divatlapom megérkezett* 

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

Naponta friss virsli kapható a K a S S a y - b o d e g á b a n . 

dWsi&zlctftcti tfásárolbat, a Mí  «todnffle  oszi fclolto-
<s a UfdWatejabb tiSi Hosztfim-, rnba-


