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Tisztelt Barátoa 1 

A „Székely  Közélet*  mult számá-
ban hozzám intézett nyilt leveledre a 
kővetkezőkben óhajtok válaszolni: 

Hivatkozott indítványodat, melyet 
a most egy éve tartott közgyűlésünk 
elfogadott,  a gyűlés után — a határo-
zat értelmében — beküldöttem az Or-
szágos Magyar Pártnak Kolozsvárra. 

Mikor a brassói nagygyűlés tárgy-
sorozata kezembe került s láttam, hogy 
ezen határozatunk nincsen felvéve  a 
napirendre, kérdést intéztem az ügy-
vezető alelnökhöz emiatt, aki az felelte, 
hogy az előterjesztés az alapszabályzat 
módosításával kapcsolatban nyer elin-
tézést, ami a nagygyűlés napirendi 
tárgya. 

Ebbe annyival inkább bele kellett 
nyugodnom, mert indítványod lényege 
az volt, hogy létesíttessék az Országos 
Párt keretében gazdasági  szakosztály, 
az indítványban körülírt módozaton 
mellett, ami önként érthetőleg alap-
szabálymódosítást vont maga után. Ez 
meg is történt, a mennyiben az orszá-
gos párt „Szervezeti  szabályzata"  ki-
egészítést nyert a szakosztályok  alakí-
tásáról rendelkező 16-ik § sal, a mult 
évi decemberi nagygyűlésen, igy: 

16. §. A politikai  nemzeti kisebb-
ség életviszonyainak  szakszerű  megfigye-
lésére,  a párt feladata  érdekében  leendő 
feldolgozására,  szakszerű  vélemények  el-
készítésére  szakosztályok  alakitandók. 

És pedig: 
1. közművelődési,  2. sajtóügyi, 

3. gazdasági,  4. néprajzi, 5. kisebbségi, 
jogi és történelmi  szakosztály. 

Az itt félsorólt  szakosztályokon  kí-
vül az elnöki  tanács más szakosztályok 
felállítását  is elrendelheti." 

Kitetszik ebból, hogy az országos 
párt nemcsak, hogy magáévá tette ja-
vaslatunkat, hanem annak rendjén más 
szakosztályok létesítését is felvette  a 
szervezeti szabályzatba. 

A nagygyűlés az előterjesztést rész-
letes tárgyalás mellőzésével egészben 
elfogadta.  Erről .igy a lapok sem em-
lékeztek meg részletesen s ez az oka, 
hogy indítványod mellőzését vélted, 
mivel Te  a nagygyűlésen nem vettél 
réBzt. 

Bőven gondoskodik a 16. §, to 
vábbá a szakosztályok megalakításáról 
munkálkodásáról stb., a melyek közlé-
sét ezuttai mellőzöm. 

A kalotaszegi határozatnak egye-
bek voltak a mozgató rugói. De engedd 
meg, hogy azokkal most ne foglalkoz-
zam. 

A f.  évi márciusi intéző bizottsági 
gyűlésünk elé terjesztett, az által el-
fogadott  8 az országos párthoz beterjesz-
tett 10 pontból álló javaslatod nemcsak, 
hogy az országos párt által is elfogad-
tatott, banem, amint irod, az aradi 
gazda-nagygyűlés határozata is annak 
alapján készült. 

Ezzel kiemeltetett az ügy az or-
szágos magyar -párt kezéből B igen 
valószínű, bogy annak további ellátása 
nem a magyar pártra, hanem valamely 
máB szervre bízatott az aradi gyűlés 
által. 

Ez nem zárja ki, hogy a magyar 
párt is foglalkozzék  az üggyel, azonban 
nincs tudomásom róla, hogy a mezőgaz-
dasági  szakosztály  már megalakittatott 
volna, a melynek ez a hatáskörébe 

tartozik. Az is minden  bizonnyal meg-
alakittatik. 

Magam is ismerem mezőgazda-
sági bajainkat, a melyek érzékenyen 
érintenek mindnyájunkat, akik ebbe 
az érdekszférába  tartozunk- és meg-
értem feljajdulásodat  és türelmetlen-
kedésedet. 

Nézetem szerint azonban a hely-
zet szanálása nem a magyar párton, 
vagy valamely máB szervezeten múlik, 
hanem a kormány makacs merevségén. 

Arnig a darabonkénti 8000 leus 
állatkiviteli vám és a vagonookinti 
30.000 leus buza vám el nem töröltetik, 
a helyzet javulására nem számithatunk. 
Ezen vámok eltörlését több oldalról és 
többször kérelmezték már, de a kor-
mány nem reagál. Ugy vélem, «hogy 
valamely uj szervezkedés sem jutna 
több eredményre. 

A közgyűlést novemberben össze-
hívom. 

Köszönöm jókivánatodat, s marad-
tam meleg barátsággal: 

Sz.  Seakáts  Péter 
pártelnök. 

A községi választásokra 
vonatkozólag — dacára a különböző 
ismertető hírlapi közleményeknek — 
amint tapasztaljuk, most is elég nagy 
és általános a tájékozatlanság. Ennek 
oszlatása céljából most közöljük a tör-
vény alábbi lényeges és aktuális sza-
kaszait : 

171. cikk.  A választási müvelet 
ugy a községeknél, mint a megyénél 
csak egy napig tartanak. Reggel 8 
órakor kezdődnek, egyetlen két órai 
megszakítással az ebéd idején és foly-
tatódnak 17 óráig, meghosszabbíthatók 
lévén az iroda elnöke által legfeljebb 
22 óráig, ha még vannak szavazók, 
akik nem szavaztak. 

175. cikk.  A jelöltek ajánlása ugy 
a községeknél, mint a megyénél a sza-
vazásra kitűzött nap előtt legalább 8 
nappil előbb eszközlendő éa pedig az 
utolsó rendelkezésre álló nap 18 órá-
jáig. A községekben és nem székhely-
városokban az ajánlás azon járásbíró-
ságnál eszközlendő, amelynek kerületé-
ben a község van. A megyeszékhelye-
ken és a megyei választásoknál az 
ajánlás az illető törvényszék fő  elnö-
kéoél eszközlendő. A javaslatot írásban 
kell megtenni, két példányban és leg-
alább 25 választó által írandó alá a 
(vidéki) községekben és városokban és 
legalább 50 által a munícipiumokban. 
Az ajánló választóknak személyesen 
kell megjelenniök vagy megbízottjaik 
utján. Az ajánlatokat elfogadó  bírónak 
meg kell győződnie személyazonossá-
gukról és arról, hogy ugy ők, mint a 
jelöltek fel  vannak véve a választói 
névjegyzékekbe.  Nem kötelező a birák 
előtt a (vidéki) községekből való aján-
lók megjelenése. Személyazonosságukat 
a község jegyzője igazolhatja. Vidéki 
községeknél a jelöltek ajánlása szóbeli-
leg is történhet, de csak a biró jelen-
létében. A biró, aki a jelöltajánláso-
kat elfogadta,  okiratba foglalja  a tett 
nyilatkozatokat és bevezeti a jelöltek 
neveit az ajánlók által kért sorrendben, 
jegyzőkönyvet  véve fel. 

176.  cikk.  Minden jegyzéknek (lista) 
a megválasztandó tanácsosok számával 
egyenlő számú jelöltet kell tartalmaznia, 
valamint a tanácsosok összességének 
egy harmadával egyenlő jelöltet a he-
lyettesek megválasztása végett, Ha va-
lamely község több faluból  ál), az 
ajánlott jegyzékeknek (lista) legalább 
két jelöltet kell tartalmaznia minden 
egyes községre. Senki sem jelölhető 
cBak egy jegyzéken (lista). 

177. cikk..  A jelölések letételével 
egyidejűleg vagy legkésőbb a válasz-
tást megelőző napon az ajánlók vagy 
a jelöltek kijelölhetnek az illető bíró-
nak, minden jegyzék (lista) és minden 
szavazókör után két két asszisztenst és 
két két delegátust. 

178. cikk.  A jelölteknek ki kell 
jelenteniük Írásban vagy szóval, az il-
letékes biró előtt, hogy a jelölést elfo-
gadják, legalább 8 nappal a szavazásra 
kitűzött nap előtt. Ugyanazon határ-
időben az ajánlóknak szabadságában 
áll egy megkülönböztető jelet bejelen-
teni és pedig egy bizonyos számú fe-
kete pontot 5 mm. átmérővel vagy fe-
kete vonalakat 1 cm. hosszúságban. 
Vidéki községeknél a jelölések elfoga-
dása a jegyző előtt is történhet, aki 
miután igazolással látja el, beterjeszti 
az illető biróhoz. 

179. cikk.  Semmisek és be nem 
adottak az olyan jegyzékek, amelyek a 
törvény által megköveteltnél nagyobb 
vagy kisebb számú jelöltet tartal-
maznak. 

184. cikk.  A választók megjelennek 
a szavazásnál és átveszik az iroda el-
nökéti] az összes ajánlott jegyzékeket 
tartalmazó szavazó-lapot, valamint egy 
bélyegzőt, amelyre „votat" (megsza-
vazva) szó van vésve. Az elnök meg 
győződik a választó személyazonossá-
gáról és megmagyarázza neki a szava-
zás módját. A választó bemegy a sza-

vazási helyiségbe, alkalmazza a bé-
lyegzőt azon jegyzékre (lista), amelyet 
megszavaz, azután átadja a négyrét 
hajtott szavazó-lapot az elnöknek elöl 
azzal a résszel, amelyre az elnök pe-
csétje van alkalmazva. 

188. cikk.  Senkinek sincs megen-
gedve a választási zónába és helyiségbe 
fegyveresen  belépnie, sem kiáltásokkal 
propagandát csinálni, sem csoportosulni. 
A választási zónában az összes ital-
mérések bezárandók, (vidéki) községek-
ben pedig ez az intézkedés az egész 
községre kiterjesztetik a választás 
egész napjára. 

195. cikk.  A szavazó-lapok nyom-
tatási költségei a jelöltek által vise-
lecdők. A mennyiséget a központi vá-
lasztási iroda elnöke állapttja meg a 
megyére és olyan községekre, aho,l több 
szavazókör van és az illető járásbiró a 
többi községre nézve és kifüggesztendő 
és közzéteendő nyomban a választókat 
egybehívó rendelet kibocsátása után. A 
jelöltek ajánlásával egyidejűleg a sza-
vazó-lapok nyomtatásához szükséges 
összegek is leteendők. Az esetben, ha 
ez összegek nem tétetnek le, az aján-
latok meg nem tétetteknek tekintet-
nek. A többi költséget az illető köz-
ség viseli a közsági választásoknál és 
a megye a megyei választásoknál. 

A város 
választó polgárságát a közeledő községi 
választások fontos  elhatározás elé ál-
lítják. Elhatározásának fontosságát  nö-
veli az a körülmény is — amit eddig 
talán még nem mindenki gondolt át 
teljes jelentőségében — hogy az uj tör-
vény szerint a megválasztandó 9 városi 
képviselő közül kell kikerülnie, válasz-
tódnia a város polgármesterének is. A 
polgármesternek, aki a város erkölcsi 
személyiségének reprezentálója, a vá 
lasztmány tagjaival együtt a váro3 va-
gyoni ügyeinek is intézője. 

Kívánatos tehát, bogy a választók 
bizalma — alapos megfontolás  után — 
olyanokra irányuljon, akik e súlyos 
feladatra  eddigi tevékenységük,  egyé-
niségük folytán  valóban alkalmasok a 
önállóság, bátorság is van bennük ah-
hoz, hogy öncélú, vagy pártérdekektől 

sugalt befolyásolásoktól  függetlenül, 
pusztán a város érdekeit tartsák szem 
előtt elhatározásaikban 1 

Anélkül, hogy személyek mellett 
állást foglalnánk,  mindezek fontossá-
gára 8 a köz érdekében való megfon-
tolására szükségesnek láttuk külön és 
nyomatékosan is felhivni  polgártársaink 
figyelmét  1 

A helybeli róm. kath. 
polgári leányiskola iránt érdeklődők 
tájékoztatása céljából, felkértek  az 
alábbiak közlésére:* 

A Harghita mult heti számának 
egyik cikke azt mondja, hogy a hely-
beli róm. kath. polgári leányiskola nyil-
vánossági jogát elvették, mert az több-
szöri intés dacára is még mindig a 
róm. kath. főgimnázium  épületében van 
elhelyezve. 

A sibiui inspectorátustól tényleg 
jött egy ilyen rendelet. Mivel azonban 
e rendelet magának Anghelescu minisz-
ter uraak korábbi rendelkezéseivel el-
lenkezik, tisztelettel kértük, s prece-
densekre való tekintettel reméljük is 
annak hatályon kívül való helyezését. 

Anghelescu miniszter ur ugyanis 
1924 november végén, sajátkezüleg az 
alábbi választ irtá Majláth püspök ur-
nák iskolánkra vonatkozólag benyúj-
tott kérésére: Şcoalele vor continua 
a funcţîuna  ca în trecut cu drepturile 
ce aveau, afară  dacă aceste drepturi 
nu li s'a ridicat. Dr. Anghelescu. 
Vagyis: Az iskola folytatni  fogja 
működését, mint a múltban, a jogok-
kal,  melyéket  bírt,  kivéve, hogyha e 
jogai fel  nem függesztettek.  Dr. An-
ghelescu. 

Hogy iskolánk nyilvános jogú is-
kola volt, a Harghita szerkesztője jól 
tudhatja. Hisz felsőbb  megbízásból 
többször elnökölt iskolánk évvégi vizs-
gálatain. 

Anghelescu miniszter ur rendel-
kezése szerint bármely iskolát csak 3 
megintés után, a Consiliul permanent 
véleménye alapján, az iskola illetékes 
hatóságának meghallgatása után zár-
hatnak be. Már pedig iskolánk sem 
a Harghita múltkori cikkében nekünk 
tulajdonitott több, sem a miniszter ur 
által megkívánt 3 megintésben, hanem 
ez ideig még egyetlenegyben sem ré-
szesült, s az iskola illetékes hatóságá-
hoz sem intéztek ebben a tekintetben 
a kérdést. Így hát a miniszter ur esen 
rendelkezése értelmében sem lehet jo-
gos iskolánk nyilvánossági jogának el-
vonása. 

Dumitrescu ur, a minisztériumban' 
a kisebbségi iskolák general directora 
a nála érdeklődő Pál István szenátor 
urnák legutóbb is igy nyilatkozott, hogy 
a magániskolákról szóló törvényjavas-
lat letárgyalásáig iskoláink régi hatás-
körükben működhetnek. Már pedig az 
a törvényjavaslat még nincs letárgyalva. 

Pteancu vezérinspector urés Bratu 
főinspector  ur látogatásuk alkalmával 
nem tettek kifogást  iskoláink elhelye-
zése ellen, — pedig ők már csak elég 
illetékesek arra. 

„A népek közti békesség vágya ott 
él minden lelkileg müveit ember «zi-
vébeu", mondja a Harghita múltkori 
cikke mellett egy hirdetés. Azonban 
neb csak az járul „e magasztos vágy" 
megvalósításához, ki előfizet  a Harghi-
tára, hanem az is, ki más nyelvű pol-
gártársainak anyanyelvét,  kulturáját 
tiszteletben tartja, a nélkül, hogy 
azért a magáét kevéBbé szeretné. 

Közel 70 éve, hogy városunk katho-
likus közönségének szivéhez nőtt az 
apácák iskolája. Ha a szülők odakül-
dik legdrágább kincsüket, gyermekei-
ket, tudják, miért teszik. Mert 



azt, hogy valamely iskolára szükség van, 
leginkább a szülők bizalma, a mostani 
tanítványok szeretete, s a volt tanít-
ványok hálája mutatja meg. 

Tessék c«ak megkérdezni városunk 
közönségét : szükség van e a mi isko-
lánkra ? 

A róm. kath.  polgári  leányiskola 
igazgatósága. 

A Polgári Temetkezési Egy-
let érdekében. 

Iparos Testvéreim! Újból hozzátok 
szólok. Ne vegyétek szerénytelenség 
nek, hogy a nagy nyilvánosság előtt 
mondom el érzelmeimet, amelyek szo 
rosan a mi életünk folyására  vonat-
koznak. 

E napokban egy szürke füzetke  ke-
rült kezembe. Mit gondoltok, mit tar-
talmazott ez a füzetke  ? Statisztikai 
adatokkal mutatja ki, hogy kézmű ipa 
ros társadalmunkban milyen számarány-
ban pusztít a tüdővész. Szomorú star 
tisztika ez, megdöbbent azzal, hogy 
kézmüiparosaink között, mily számo-
san szenvednek ebben a rettentő be 
tegségben. Az adatok igazolják még 
azt is, hogy e betegség a legszebb kor-
ban : 25—45 év között szedi legna-
gyobb mérvben áldozatait. Az életben 
számtalan az olyan eset, amelyben az 
egyes családokban a legnagyobb bol-
dogság közepette, orozva lepi meg a 
mit sem sejtő családfőt,  vagy a hitvest 
s ez pusztul, sorvad, mig a halál el 
nem ragadja. 

Iparos Testvéreim 1 Jertek pillant-
sunk be egy ilyen sorsüldözött beteg 
család otthonába, ahol af  kenyérkereső 
családfő  súlyos betegsége miatt munka 
képtelen. Népes családjának, síró gyer-
mekeinek nem tudja megkeresni a min-
dennapi kenyeret. Ágyban fekszik,  kö-
högési rohamokban szenved, de gyer 
mekeinek jajkiáltásai lábra kényszeri-
tik. Az életösztön, az élni vágyódás 
egy pillanatra erőt. kölcsönöz, fárad 
tan, behorpadt melle), megtört szemek-
kel kezeibe veszi szerszámát, de a kér-
lelhetetlen sors, a halál ott olálkodik 
feje  felett,  betegsége ujult erővel tör 
ki, kezéből kiesik a szerszám, elnémul 
a sziv, megszűnik a küzdelmes élet és 
az élet nehéz küzdelmeitől összetört, 
lelkileg sanyargatott, szeretett hitves 

Levél a szerkesztőhöz. 
Tekintetes Szerkesztő url Álom s 

esős idő, — szokták mondani mindkö 
zönségesen. Nem adok semmit az 
álomra, legalább ez ideig nem adék. 
Idáig ezt hittem, ha jól megterhelt 
gyomorral fekszem,  rémes álomlátásaim 
lesznek — s ennyi az egész 1. . . 

Legújabb álomlátásom azonban mé-
gis furcsa  ébredéssel járt s ezért, ha 
nem terhelném, elmondanám. 

A véndiák-találkozóról, anyaváro-
sunkból, kissé megkésve ballagék haza 
— az apostolok lován. — Tul táplál-
kozva, kissé sok iszogatás után értem 
falumba  haza a késő esti órákban. 
Ennyi fáradság  után, kellett az üdítő 
nyugvás. Juliskám, jó oldalbordám, 
vizes kesdSbe csavarta gőzölgő feje-
met 8 én a lomos cserge alatt úgy 

.tűntem el, hogy már nem is emlék-
szem rá . . . 

* 

Hol is vagyok — tűnődtem, mikor 
pehelysúlyú labdaként villámgyorsan 
szálltam a magasságba s valami sze-
líd  nyomás kormányozott neki egy 
szélrohamnak s hiába igyekeztem va-
lami kemény tárgyat markolni, — ke-
zemben minden elenyészett. — Nincs 
mentség . . . mind fennebb  szálltam s 
már fenn  is voltam Szent Péter előtt. 

— Bocsáss meg, óh Péter atyám, 
tolakodásomért, de lelkemre mondom, 
nem saját akaratomból jövék magas 
színed elé, hanem kényszerítve, valami 
fölfelé  nyomott s jöttömben sem faág, 
sem sziklacsúcs nem vala, melybe ka-
paszkodva, a földön  marádhattam volna. 
Oh irgalom, ob könyörület, szegény to-
lakodó, bűnös lelkemnek — nyögtem 
kínomban. 

Péter haragos tekintetet vetett rám : 
— Mit keresel te gyarló ember az 

Ur Országában — s még hozzá ilyen 
kapatos fővel?  Tudod, hogy ide föl 
csak tiszta lelkiismerettel s ennek meg-
felelő  külső formával  jöhet földi  ha-
landó 1 

árván, egyedül pénz és támasz nélkül 
marad. 

Iparos Testvéreim 1 Tőletek kérde-
zem, van-e ennél szomorúbb, sivárabb 
kép egy iparos családban? Lássátok, 
ezek a mindennapi szomorú esetek tet-
ték szükségessé, nogy a Polgári ön-
képzőkorben megalakittassék a Te-
metkezési Egyesület. Ennek az egye-
sületnek lesz hivatása, hogy tagjainak 
segélyt nyújtson, hogy azzal megszűn-
tesse a hátramaradottak kétségbeejtő 
helyzetét. 

Egy ferde  felfogással  kell tisztába 
jönnünk. Ez az intézmény nem az öre 
gekért létesül, mint sokan állítják, 
hanem azokért a 25 és 45 év közötti 
koruakért, akiknek soraibM kikerülnek 
azok a sajnálni való betegek, akiket 
irgalmatlanul megtizedel eme gyógyít-
hatatlan betegség. 

Iparos Testvéreim 1 Gondolkozzatok, 
hogy vájjon elmélkedésemben van e 
megszívlelni való ? Helyesen gondol-
kozeak e azok, a középkorbeliek. akik 
minden percben ki vannak téve eme 
legsúlyosabb, pusztító betegségnek s 
idáig mégis vonakodtak belépni az 
egyesületbe? Ha belátjátok szavaim 
igazságát, ugy ne késsetek, mindnyájan 
iratkozzatok be a temetkezési egyesü-
letbe, mert erre mindoyájánknak szük-
sége van 1 

Nsgy  János. 

Népjólét-rombolás. 
Irta: TJgron  Zoltán. 

Aradon, Rosenberger és Tsa cég-
nél a királyi ügyész 150 ezer tojást 
zár alá tett és megindította a bün-
tető eljárást, áruhalmozásért, a cég 
ellen. 

A járásbíróság felmentette  a tojás-
nagykereskedőket,  azonban az ügyész 
megfelebbezte  az ügyet s igy az alsóbb-
foku  hatóság nem oldhatta fel  a zár-
latot és igy a csukott raktárban rom 
lott a feloldásig  félmillió  len áru to 
jás. Iiyen dolgok felett  a sajtó hamar 
napirendre tér, a piac közönsége meg 
hirtelen elvégzi. Az egyik azt mondja f 
„Nem árt a zsidóknik", másik: „ugy 
kell a szedőknek, miért drágítják a 
piacot". Az általános .vélemény: „Ro-
senberger kivágja magát pénzzel" A 

termelőre senkisem gondol, padig az 
az „Isteni nép lu 

Bizony ahol hatósági intézkedésre 
történik ilyesmi, bajos a tollas kalapos 
házmesternéket, közrendőröket stb. ki-
tanítani és lehet, hogy én is falra 
hányom a borsót, mikor ezt az ügyet 
magasabb szempontokból igyekszem 
megvilágosítani. 

A legszegényebb agrár népnek min-
den időkben hozzá tartozott meg-
élhetéséhez a barom fi  tartás és tojás-
produkció, de nem egyszer az ily kis-
emberek, baromfiból  sertésre tettek 
szert s ebből lett aztán tehén, majd 
egy pár hold föld.  Ezt a procedúrát 
csak kisigényű emberek űzhették, mert 
előfeltételei  sehogy sem vágtak Ö9sze 
az intenzivebb gazdálkodással. Nagyon 
téved, ki azt hiszi, hogv a baromfi 
tenyésztés töméntelen munkája szak-
szervezeti 8 órás számítás szerint ér-
tékesül a jövedelmezőségnél, mert ez 
a családtagok sok idejét pocsékolja el 
s ha a négy öt éves gyermek vigyá-
zott Í8 a tyúkra emellett bizonyos sze-
rencse kellett, mert egy véletlen jött 
hideg eső vagy szél, egy epidemia órák 
alatt pusztította el hetek, hónap mun-
káját. 

A modern higiéniával sem igen 
egyezik a baromfitenyésztés,  mert egyik 
feltétele  volt, hogy a baromfi  együtt 
éljen a családdal, de a néppedagógia 
is találhatott nem tgy kifogásolhatót 
benne, mert biz a tankönyvön a kul-
turbélyeg mellé, tyúk vagy csirke 
könnyen oda tette saját jegyét, azon-
kívül az iskolai elkésésaknél és mu 
lasztásokcál is nagy szerepat játszik 
a baromfigondozás  egy egy nevezetes 
fázisa. 

Persze, hogy a minisztériumok böl-
csei késői reggelijüknél a tojást fel-
törve. aligha gondolkoznak erről, mikor 
sietnek belga iskolatőrvényeket má-
solni. De ba már törvényhozásban és 
kormányzásukban annyira sürü munka 
folyik,  miért nem ütik fel  a békeévek' 
könnyen megszerezhető statisztikai ada-
tait, melyek megmutatják, hogy a keleti 
államok kiviteli mérlegében egyik je-
lentőséges suly épp a baromfi  termé-
kekre esett és különösen Magyaror 
szág és Bulgária jóravaló népe látta 
el olcsóbb tömegáruval a Nyugat ipari 
országait. 

Itt közbevetve megjegyzem, hogy 
épp ezen keleti országokban a nagy-

ban való baromfi-tenyésztés  nem fi-
zette ki magát, mert a nagytenyésze-
tekben gyakori az elhullás és mert az 
igy előállított tojásnál a pénzen foga-
dott munkaerő oly drága, us>y hogy ott, 
hol a piac távolsága a luxus baromfi-
cikknek (teatojás, kappan és jérce) 
előállítása útjába áll, ueui fizeti  ki ma-
gát. 

Ezekből látható, hogy sporadikus 
esetektél eltekintve, a uagyobb birto-
kosok, üzérek nagybani baromfitenyé-
szete majdnem mindig csütörtököt mon-
dott 8 a törpe birtokosok, ingyen le-
gelös vasúti bakterek és urasági cse-
lédek, az utcát felhasználó  birtoktalan 
napszámosok és zsellérek verejtékes, 
de mégis készpénzt hozó foglalkozása 
volt leginkább a tojásprodukció. Ez 
ritkán vagyonosodásra is vezetett, de 
minden esetre alapját képezte ezeu 
kis ekzisztenciák megélhetésének. To-
jásból, baromfiból  került világításra, 
doktorra, patikára, könyvre, nem egy-
szer lábbeli az iskolába járó csizma-
nélküli gyermek számára. 

Eunek vágta útját a kiviteli tila-
lom időnként és a kiviteli vám, mely 
télen tojásonként 3 leubao, nyáron l 
leuban btabilizálódott. Mit, tesz az, hogy 
a külfölddel  szemben, a fiikus  javára 
megterhelődik 130 tojás után cirka 
200 leuval, azaz 5 tyúk után 1000 leu, 
10 tyúk után 2000 leuval (50 arany 
korona), mint adóval a belföldi  ter-
melő, mit a belföldi  fogyasztó  is élvez. 

Már fenntebb  jeleztem, hogy a 
baromfitenyésztés  már csak az iugyen 
legelőn és a munka leértékelésén ala-
pult keleti államokban lehetséges, de 
ennek fejében  hathatósan fel  is javitja 
a kereskedelmi mérleget. A román kor-
mány kiviteli politikája egyenesen a 
felétetett  takarmány haszonnali érté-
kesítését tette kétségessé. Mindazon-
által a megszokás, a számitás-hiany, 
sokszor az értelmetlenség, még mindig 
fenntartott  némi tojásexportot, mely 
ugyan hasonlatos ahhoz a lámpáshoz, 
melyből a petróleum elfogyott,  de a 
bele mindig felfelé  húzva még mindig 
ég, fogyó  világossággal és növekvő, 
rettentő bűzzel. 

A téli tojás exportot szünteti a 
növekedő vám, lehetetlen vasúti szál-
lítás, de a nyári produkciót egyes két-
ségbeesett tojáskereskedők még min-
dig igyekeznek kihasználni, ámbár in-
kább belföld  számára konzerválnak. 
Ezek terrénumai leginkább a várostól 
távol fekvő  faluk,  honnan nem szalad-
hatnak minden tiz huíz tojás?al a ter-
melők a városba, no meg azok, akik 
megunták a vámosok, rendőrök, pro-
tekciós vásárlók gorombaságát és zsa-
rolását tűrni. Most az egyetlen ársza-
bályozó tényezőt: a konzervátort is 
lehetetlenné kívánja tenni az aradi el-
járás. hivatalos segédlettel. 

Rosenberger & Comp., tudom, hogy 
nem altruista célokkal szedi a konzerv-
tojást, de ha ezért nyereséget remél, 
busásan leadja legitim és illegitim adó-
ját. A királyi ügyész ur, vagy annak a 
rendeletnek kiadói, kik hivatalos út-
jára indították az ügyet, nem tudják, 
hogy ez a cég nagy befektetését,  sok 
tudását és munkáját a nemzeti vagyon 
megmentésére is szolgálatba állította, 
mikor a nyári tulprodukciót a rom-
landó áruból megmenti? 

Fogalma sincs a hatóságoknak, 
hogy a szegényebb fogyasztó  szempont-
jából mit képvisel az ily konzerváru  té-
len, mikor a tojásprodukció minimumra 
száll és épp a legkevésbé tehetős fo-
gyasztó osztályoknak olcsóbb konzer-
vált tojás (meszes) árut ad, mikor a 
friss  tojást a plutokrácia és magas bü-
rokrácia a hotelekben és mulatókban 
felhabzsolja  ? 

Szabad e, hogy a kormányzás el-
nézze, hogy ilyen ítélkezéssel a leg-
szegényebb néposztály keresete tönkre 
tevődjék és a legszegényebb fogyasztó 
osztály téli élelmiszere, 150 ezer ép 
tojás elromolva, a Maros árját növelje ? 

Ez a demokrácia és a népuralom 
korszaka szaktudással föleresztve! 

(Egyidejűleg az „Erdélyi Barázdá"-
hoz is beküldetett.) 

Z&rőra-módositáa. A munka-
ügyi miniszter 30162—925. sz. rende-
letével a hétköznapi zárórát a fűszer-
kereskedésekre', szatócsüzletekre, mé-
szárszékekre és halcsarnokokra nézve 
d. u. 13—15 (1—3) órában állapította 
meg, estepedig 20 (8) órakor zárnak be. 

— Bocsánat, oh bocsánat, Péter 
atyám, hibás nem vagyok. 

Arca megszelídült s erre félelmem 
is engedni kezdett. (Ugy vettem észre, 
oda fönn  hamarabb békülnek az em-
berek). 

— Ha nem jószántodból jösz, ugy 
azonnal el is mehetsz, barátom, — 
mondotta elutasítóan. 

— Nem tudom az utat uram, vissza 
a földre  nem szállhatok. 

Péter gondolkozóba merült. Féltem-
ben annyi időm sem volt, hogy a 
mennyei birodalomban körültekintsek. 
Egyszerre Péter atyánk arca kiderült, 
hozzám lépve, két kezét zsebemre téve, 
imigyen szólott: 

— Mi vagy földi  létedben, gyarló 
ember ? 

— Szánté-vető földmives,  uram, pár 
holdacska földemen  gazdálkodom, be-
csülettel, ha nincs ellene kifogásod. 
Ez az Urnák is tetszik. Amit az agrár-
reform  meghagyott kezeim között, ép-
pen csak arra való, hogy éhen ne hal-
jak — magyaráztam bőbeszédűen, félve, 
hogy tán még a magas mennyben is 
adót sóz majd Péter a nyakamba. 

— Mutasd zsebeidet, ha valami nem 
ide való tárgy van abban, ugy attól 
igyekezz szemem láttára megszabadulni. 

Belenyúlok, kotorászok zsebemben. 
Fényképes igazolvány, meghívó a vén-
diák-találkozóra, pár elszivhatatlan 
szivarka került elő egyik zsebembői. 

— Tovább, a másikat — biztatott 
szent atyám. 

Pénzes tárcám került a kezembe. 
Nyitott helyén pár papírpénz-darab, 
amiről oldalbordám is tudott — de, 
oh, volt ott egyéb pénz is, melyről hi-
testársamnak tudomása nem volt. Ez 
egy elrejtett szakasza vala bugyelári-
Eomnak. Péter atyám csak nem árul 
el neki — gondoltam hirtelenében. S 
kihúztam az ezres banknótát. 

— Rejtett pénz? ki elől rejtegeted, 
ember ? 

— Odalent mindenki elől, uram. Ez a 
nagyobb pénz-darab, amúgy sem az 
enyém már. Pista sógor — met hát ő 

erősebb, mint én — erőszakosan kény-
Bzeritett, valami hegyezett zabot elő-
állító társaságba bé, hogy részt jegyez-
zek magamnak. Ugy mondván, hogy az 
sokat fog  jövedelmezni. Eleget sza-
badkoztam, hogy igy, hogy ugy, én 
nem akarok részes lenni, met hát 
közös lónak túrós a háta, ő nem 
tágított. Jóban van a jegyző úrral s a 
bírónkkal is s igy mit volt mit ten-
nem, az erőszaknak engednem kelle s 
a pénzt elcsúsztattam, hogy hitestár-
sam tudomást ne szerezzen róla. 

— Ejh, ejh, ember, te nem mondasz 
igazat — mondotta Péter, miután ap-
róbb dolgaimat szétszórta a földön. 

Ritkán szoktam hazudni, az is csak 
amolyan fickó  hazugság, ártatlan do-
log, aminek ugy sem igen szoktak az 
emberek hitelt adni s utána mosolygok. 
De most hazudtam, mivelhogy a földön 
senkinek nem adám szavam, hogy részt 
veszek a hegyezett zabos társaságban. 
Most az egyszer mosoly sem jött aj-
kamra. Majd más furfanggal  akartam 
az ezreshez hozzájutni, melyet Péter a 
kezében tartott. 

— Hadd nézem meg, uram, nem ha-
mis e ez a pénz ? — nyúltam utána... 
b aztán zuhanni kezdettem lefelé... 

* 

— Kend tám megbolondult, hallá-é 
— mondotta hitestársam, mikor cser-
géstői legurultam az ágyról. 

Eddig volt álmom, Szerkesztő uram ; 
de amint előbb mondám is — hogy 
álom 8 eaős idő — hát ez most az 
egyszer nem ugy volt. Hanem hát va-
lóság. Falumba valami nadrágosok ér-
kezének csak nem régiben — s a sze-
líd nyomásnak engedve — valami sza-
márságra oda kelle adnom azt a köl-
csönkért ezresbankót, gondolván, majd 
csak kiböjtölöm valahogy. S a fejős 
tehenem juta ehejt az eszembe: mi 
különbség köztem s a fejős  tehenem 
közt? Aki ki találja, annak egy hó-
napig ingyen hordom a hét leus tejet. 

Netáni szerénytelenségemért bocsá-
natot kér: 

Egy öreg Székely. 



Gyujtsunk világot. 
Egy hét y&Iaszt el ama nap-

tól, mikor mindenki igyekszik meg-
gyújtani az emlékezet fáklyáját  és igyek-
Bzik minél fényesebbé  tenni halottjai 
hantjait. 

Egy hét és itt van a „Halottak 
napja". Ez ugyan eredetileg nem volt 
keresztény ünnep s először csak a 
katholikusok szentelték meg, de a kül-
sőség tetszett, átragadt a többi ke-
resztényekre is. Nem is hiba t A kül 
söség által felébredt  az érzelem világa 
ÍB B igy egy napon mindenki megem-
lékszik halottairól. Szép és nemes gon-
dolat 1 Megszentelő az érzés, mit őseink 
emléke ébreszt. Nekik köszönhetjük az 
egyéni, társadalmi, faji  létünket. Ne-
kik a kulturát, mire oly büszkék va-
gyunk. Nekik a vallást, mi különösen 
napjainkban egyedüli támaszunk. Szó-
val, ugy az anysgi, mint szellemi ja-
vainkat őseink áldozatkészségéből örö-
költük. Legyen áldott emlékük! 

Gyújtsák meg az élők az emléke 
zet fáklyáját,  hogy bevilágitBon a lel-
kekbe, felébresztvén  ott a hála érzetet, 
mit leróni mindenkinek szent köteles-
sége legyen. Ezt legjobban ugy róhat 
juk le, ha igyekszünk a szenvedőkön 
Begileni, ha igyekszünk könnyeket le-
törölni. 

Van-e Bzenvedőbb ez országban, 
mint a mindnyájunknak bátoritáBt, vi-
gaszt nyújtó, édes anyánk : anyaszent-
egyházunk? Van-e könnyezőbb szem, 
mint a magyar egyházaké, mikor lát-
ják, érzik, hogy kultur-intézményeiket 
maholnap nem képesek fenntartani. 
Siessünk a szenvedőkön segíteni, kö-
nyeiket törülgetni. Minden siron csak 
egy szál gyertyával legyen kevesebb és 
ezen gyertyafénynél  fényesebben  fog 
ragyogni az egy gyertya ára, mit fele-
kezet szerint oda nyujtunk a szenvedő 
egyházi felsőbb  iskolák segélyezésére. 

Siessenek a papok kitenni a per-
selyt és felhívni  hiveik figyelmét,  hogy 
emlékezzenek meg halottak napján 
őseik szelleméről az által, hogy csak 
egy szál gyertya árát nyújtsák oda a 
szenvedőknek. 

Ezáltal teszünk tanúbizonyságot, 
hagy él az ősök szelleme s hatalmas 
erejük tart meg minket is. Zs. 

HÍREK. 
Október 24. 

Pohárköszöntő vers. 
— A véndíák-találkozó bankettjén elmondotta 
Embery Árpid. Több oldalról nyilvánult óhaj-

tás folytán  közöljük. — 

Hölgyeim és Uraim 1 

Minthogy a wirklicher szólt excffo  máris, 
Kell, hogy következzék rá a tituláris. 
Ha fiatal  volnék, kinek nincs még elve, de 

[csip6s a nyelve, 
Izom-ruganyokkal mindent átszökellve, 
Hajdús koponyámnak üde agysejtjével 
Szúró szatírának merszes erejével, 
Mely — Lepke ideálok röpke szerolmébül 
Kutyabölcs-dalokat kitermelni készül,... — 
Boldog ifjúkor,  mely csak jelenre gondol 
Gyerekeszü sorban, nem gyötörve gondtól: 
ötletsziporkázó tréfatáncot  járva 
Régi bohém lantom fölajozva  mára 
Pohárszó levétől kedvre kerekedve: 
Éleet eregetnék most az öregekre.., 
Elmondanám, milyen finom  arcuk pirja, 
Hogy a borvizeBbort mámortalan birja, 
SzemlegeltetésBel miként hozza svungba 
Véndiák asztalnak női garnirungja. 
Hiába markíroz kései vénséget, 
A vén kecske ii még a só után béget, 
Hiába maradt el férj  nélkül a háza 
Otthon is, itt ii csak véndiákné vászna . . . 
Irigyelném tósztban azt a véndiákot, 
Kíaok életeaze idején bevágott; 
Tanulás ballasztját korán sutba téve, 
Korán be&lt egy másodrendű zártszékbe 
S vigan él ma, mint egy balkáni miniszter, 
Mig a studirozó fejmunkás:  filiszter. 
De mert e szép idők messzi frontját  állam, 
Negyvenévi munka terhével a vállon... 
Leteszek az ifjúkori  bolondságrul: 
HÍM' rám szebb feladat  ritka tiszte hárul. 

Hölgyeim és Uraim I 
Vérem fagy,  kő leszek, vaj' miket is hallok? 
Még eddig szokatlan, túlvilági hangoki 
Vióbékönnyekkel ősi templomában 
Kin röge, bútövis lába szent nyomában... 
Éhezik a lelkem, gyermekei fogytán, 
Nincs, aki segitsen szörnyű állapotján, 
Fájdalmában sorvad, senkije sincs, árva, 
Maholnap tán élve koporsóba zárva... 
Szívszaggató sorsban szegény Diákaayjuk, 
Könyörögve kérlel, hogy it el ne hagyjuk... I 

Tettre hiv az óra, hogy dologhoz lássunk 
És világgl indul leveles Írásunk. 
Leveles írásra soknak isivé dobban, 

Leveles üzenet érkezik is nyomban, 
Hazaérző lélek mind-mind akár hol van, 
Legyen az közel vagy oceántávolban. 
Búcsújárás készül a miklóshegyi háton, 
Tengelyen, gőzkocsin, benzinparipákon 
— Rabonbánok fészkén,  csodaképet látok — 
Vándorutról jön sok véndiáksarándok. 

Örök dátum e nap, vigaszunk hozója, 
Tőredék-találkák nagy találkozója 1 
Fényes ivü távlat uj világa nyill' meg, 
Öröme, bánata, öreg, ifjú  saivnek; 
Horizontján Egek áldása sugároz, 
Hogy cljutánk ennyin e tág korhatárhoz 
S mint birnámi erdő, — harangszóra egyben, 
Lobogólengés közt szines egyvelegben, 
Mária szivekbe járó énekére, 
Régi jó barátok kart a karba téve — 
Megmozdul az egykor szélnek eredt tábor... 
Sok jeles egyházi, egy-egy tüzes Gábor . . . 
— Látom őket, amint seregszemlét tartok — 
Szemükben csillognak a bibliáé kardok, 
Oii hitben erős lelkek árzenálja, 
Mely bün ostromát is vitézi mód állja. 
Elül játszi sorban szülék szemefénye, 
Jövendő sorsunknak egyetlen reménye. 
Ünnejn köntösben tegnap még diákok, 
Ma nőhivatással nyilni kész virágok. 
S hogy nem vagyunk elsodort hadaró vert kéve, 
A lelki kapocsról tanúságot téve, 
Messziről is jöttek, üdvözletet hozva 
Ez ünnepi napon velünk imádkozva 
Testvérszeretettel gondolván ő rájuk, 
Kiknek szülőföldje  már nem a hazájuk. 
Legvénebb diákok tisztes sora lépdel 
Félszázadon felül  letett érettséggel. 
Oszi fénnyel  játszó tiszta ő»z fejekkel 
Egy sorban fiúval,  unokagyerekkel. 
Egy-egy finálét  ért hősi eposz, dráma, 
Kivert cimbalomhang, mart az idő már a 
Vágyak, szép reményfák  levelét elhordta. 
Halk ütemben szól még az élet akkordja, 
öregfiuk  pompás, nagy csapatja jön, mén 
Életvidor arcuk áldott delelőjén 
Sok jeles tehetség, sok kiváló elme, 
Családi áldással, tekintéllyel telve, 
Elhivatás szerint különböző pálya, 
Régi barátságuk becsülettel állva. 
8 hála Istenemnek, hogy soraikban látunk 
Falvainkban élő sok derék diákunk, 
Faji hagyományhoz hiven sok harisnyást, 
A napestig nehéz tenyértörő munkást, 
Anteus-erővel megsegítve minket: 
Kenyerünknek földjén  dolgos véreinket.... 

B mennek mind merengve letűnt idő múltján 
Fagyal-kerités közt diákhadak utján. 
Gyönyörű szemlélet kigyóvonulásuk, 
Páratlan, seholsem kapható képmásuk: 
És a vén professzor  hálakönnyel áldoz, 
Aranykori emlék fűzi  őt is mához. 
Életében Isten neki nem is adhat 
Pillanatot, régit, ujat, boldogabbat.... 
Nézi, nézi némán, nézem meghatottan, 
Hisz e tömör gárdát én is tanítottam.... 
Aztán Te Deum zeng mindenek Urának, 
Aztán hódolat az ős édes Anyának.... 
Aki táplált faji  émlője tejével, 
Életet lehelő hite szerelmével 
Nem tekintve fajra,  nem nézve a hitre 
1 közös kultura keresztjén könyitve 
Szabadbejáróján tanszabadság nyillott, 
Csarnekábél soha senkit el nem tiltott, 
Szárnyaival védett kiBdiáki korban 
VércBe vijjogás közt iskola-bokorban. 
Így lesz most iskolánk templommá cserébe 
Fillérünket dobva üres perselyébe, 
Oh mert hol iskola, ott templom is épül 
Mig üres a templom az iskola nélkül. 
Ezt a legigazibb demokrata blokkot, 
Amely elveiben soha meg nem botlott, 
Északi Szatmártól le BokBánbányáig, 
Dobrudsa szélétől nyugati határig, 
Hogy adott szavukat váltsák föl  a tettek, 
Szózatos hívásra összesereglettek, 
Atdozatpaizszsal készen törni lásdsát, 
Nehogy diákanyánk mostohán megbántsák, " 
Én is Simeonként pillantván az égre 
Látva mindnyájukat édes közelségben, 
Azzal az érzéssel, mely szivemben irva, 
Mellyel gondolok volt tanítványaimra, 
Együttmunkálásunk emléke csókjával, 
Jöttük sikerével, céljuk áldásával, 
Azt is, aki misénk fénnyel  celebrálta, 
Örök igazságunk hévvel prédikálta, 
A távollevőkkel mind e pohár borba fogva, 
Ürítem tartalmát a Véndiákokra 1 

Igaz történet 
és éppen ezért kissé banális, de a 
székely furfangot  híven visszatükröző. 
Bejön a falusi  nénémasszony tanácsra, 
nagy elhatározással. Pénz kéne, mert 
hejh szük ám manapság a pénz, a vi-
lágot kormányzó, mindenkit hatalmá-
ban tartó pénz. Sorra járja a banko-
kat. Ott belekötnek a sógor, koma ke-
zességébe, az aláírásba, a kéktintába, 
a csillagos égbe. A bíc i ümmögtet, 
külön véleményt nyilvánít, a szentek-
ről illetlenül emlékszik meg. Jön a 
„kijáró". Kikent, kifent  városi ur. 
Megismerkednek, paroláznak, áldomást 
isznak. Előkerül a pénz, privát hely 
ről. Az áldomás folytatódik,  pénz alig 
marad. Jön a lejárat. Ügyvédi felszólí-
tás, szűkszavú, sokat mondó. „Nyolc 
napon belül. . . ellenkező esetben . . . 
stb." Foglalás, árverezés kitűzés. Ejh 
uri komédia az egész 1 Az utolsó nap 
mégis felcihelődik,  bemegy a pénzki 
adóhoz, Az mérges, nem enged. Elmegy 
az ügyvédhez, az még mérgesebb, még 
inkább nem enged. 

— Az utolsó nap jön ? nincs hala 
dékl Tessék fizetni  1 

— Meddig? 
— Reggel nyolcig/ 

Reggel kapuayitá8 előtt ott van. 
Jön a gépirólány. 

— A nagyságos ügyvéd urat kere 
sem. 

A kisasszony megismeri. 
— Fizetni jött, ugy e? 
A bácsi ravaszkodik: 
— Nem éppen azt, de olyas valame-

lyest. 
Nyugodtan leül, vár. Jön a jelölt, 

utána az ügyvéd. 
— Bshozta-e a pénzt? 
— Avégbül gyüttem, hogy méltóz 

tatnának kegyesen várni az kijövetellel 
árverezés szempontjából, mert hogy 
hát a feleségem  íppea mo3t mene el 
egy kőcsönér'. 

Kilenc óra . . . tiz . . . Jön a vég-
rehajtó. 

— Indulunk. 
— Na ne na, szo gyttn az asszony 

a pénzzel rögvest. 
Tizenegy . . . féltizenkeítő. 
A bécsi nyugodtan ül, a végrehajtóék 

nyugtalanul. 
A déli harangszónál felfohászkodik  : 
— Ejszen elveszett valahun az asz 

szony. Manyek mán s hívom. 
Elment, többet nem látták. Délután 

más árverezés lévén kitűzve, ujabb ter-
minust kell kérni. Két hét. Hejh ad 
dig még lehet valamit kieszelni. 

Csattanónak meg kell említenem, 
hogy a kliensnek nincs is felesége. 

Molnár  Albert. 

A trónörökös születésnapját 
városunkban is lobogódisszel, istentisz-
telettel ünnepelték meg. 

A biróság köréből eltávozott 
A. Boicescu törvényszéki tanácselnök, 
ki Bukarestben ügyvédi irodát nyit. A 
vele érintkezésben állottak jóíndulatu, 
emelkedett szellemű embernek ismerték. 

Fülöp Aron halálának öt éves 
fordulója  alkalmából, okt. 22 én, a ref. 
kollégium ifjúsága,  egy kis emlékün-
nepély keretében, koszorút helyezett 
az érdemes székely költőnek, az inté-
zet alapitványtevójének a sírjára Fel-
sőboldogfalván.  Szabó István VIII. o. 
t. alkalmi beszédében kegyeletes sza-
vakkal emlékezett meg Fülöp Áron 
irói és emberi kiválóságairól; Bak 
Píter VII. o. t. értelmesen szavalta el 

i a kötő Csaba c. époszának Ajánlás át; 
I szépen s mélyen átérezve mondotta el 
I Demeter Gyula VIII. o. t. ugyanezen 

éposz 10-dik énekének végső strófáit, 
Csaba bucsufát  a Hunniába induló ma 
gyaroktól. Az ifj.  dalárda szép ének-
száma rekesztette be a felemelő  batásu 
ünnepélyt, amely a költő özvegyének 
jelenlétében folyt  le. 

Az Astra kultúregyesület elnöke, 
Goldis László volt miniszter ma, szom-
baton városunkban járt B jelenlétében 
a vármegyeházán értekezlet volt, hol 
ő az egyesület célját és hivatását fej-
tegette. Dálkor bankett volt a Buka-
rest szállodában. 

Halálozás. Vármegyénk egy volt 
érdemes, munkás tisztviselőjének el-
hunytáról értesültünk a napokban. 
Donáth Gyula áll. rendőrségi hiv. fő-
tisztviselő f  hó 15 én, 50 éves korá-
ban Budapesten elhunyt. Néhány éve 
történt repatriálása előttig vármegyénk 
nél volt hosszabb időn át közigazga-
tási tisztviselő, előbb az oklándi fő-
szolgabírói hivatalban, majd az alispáni 
hivatalban, mint irodatiszt s szorgal-
mával, munkaképességével mindenütt 
elismerést érdemelt ki. Széleskörű ro-
konság gyászolja, melynek helyben is 
több tagja él. 

Tibád  Antal  mészáros, 54 éves 
korában városunkban f.  hó 22 én el-
hunyt. Kiterjedt rokonság gyászolja. 

A Csizmadia Társulat nov. 
8 án tartandó 400 éves ünnepélyére, 
mely iránt nem csak városunkban, ha 
nem messzi vidékeken is igen nagy az 
érdeklődés, nagyban folynak  az elő-
készületek. A Filharmonikus Társasá-
gon és a Székely Dalegyleten kivül, 
melyek a templomokban a zászlószen 
telés alkalmával fognak  közreműködni, 
még egy harmadik dalárda is fog  sze-
repelni, mely ezen alkalomra Bankő 
József  ig. tanitó vezetésével a társulat 
tagjai közül állíttatott össze. Az ünne-
pély befejezéseül  8 án este színre ke 
rül Szigetinek egyik igen hatáeos nép 
színmüve „A csizmadia, mint kisértet" 
melynek szereplőit a társulat legjobb 
műkedvelőiből válogatták össze. A 
színdarab betanítására éB rendezésére 
sikerült Szőcs Tibort megnyerni, mi 
által a t. közönségnek egy igen kedves 

és jól sikerült szinelőadásbán lesz al-
kalma gyönyörködni. Az ünnepély ren 
doző bizottsága időt, fáradságot  nem 
kímélve azon törekszik, hogy ezt a 
napot a társulat, régi, szép múltjához 
méltóan megünnepelje és nem csak a 
tagjai, hanem városunk nagy közönsé-
ge előtt is hosszú időre feledhetetlenné 
tegye. Tekintettel arra, hogy ezen ün-
nepély tiszta jövedelme jótékony célra, 
a társulat elaggott tagjainak a segélye-
zésére és a hábiru alatt leégett áru-
csarnok felépítésére  fordittatik,  hisszük 
é3 reméljük, hogy megértő közönsé-
güuk ugy a rendezőségnek, miat a köz-
reműködőknek ezen nagy és fáradságos 
munkáját nem fogja  figyelmen  kivül 
hagyni. Részletes műsor a lap követ-
kező számában fog  megjelenni. (R.  J.) 

x Orvosi hir. Dénes Béla dr: 
orvos, rendelését Bul. Reg. Ferdinánd 
(volt Kossuth u.) 69 szám alatt újból 
megkezdte. Kvarc-fény,  hólég és elek-
tromos kezelések. 

Nyilvános köszönet. Mindazok • 
nak, akik Véndiáktalálkozónk alkal-
mából vendégeinknek szállást adni és 
őket magyaros vendégszeretettel fo-
gadni szívesek voltak, ezutoa is hálás 
köszönetet mond a rendező bizottság. 

Beiratkozni lehet a temetkezési 
alap tagjai közé a következő napikon: 
vasárnap, 25-én d e. 11—l-ig, ked-
den, 27 én, csütörtökön, 29 én és pén-
teken, 30-án este 7—8 óráig. A Pol-
gári önképző  Egylet 

A filharmonikusok  jövő heti 
próba programmja: hétfő:  teljes énekkar 
(uj daiab betanulása), péntek: zenekar, 
szombat: teljes énekkar. 

Nagy erkölcsi értékűi kitün-
tetés érte a Székely Dalegyletet. Veress 
G. zenetanár, a Romániai Magyar Da-
losszövetség által Marosvásárhelyt ren-
dezett dalosverseny bírálóbizottságának 
tagja, a dalegylet által szabadon vá 
lasztott „Magyar nyelv" cimü dal szer 
zője a következő tartalmú levelet 
küldötte K i B s E l e k dalegyleti 
karnagy címére: H \ marosvásárhelyi 
dalosversenyen szerzeményemmel elért 
szép siker hatása, alatt, ragaszkodásom 
jeléül, Dalegyletüknek ajánlva küldöm 
eme szerzeméoyemet, azon kívánságom 
kíséretében, hogy egyletük jó hírnevét 
ezzel is öregbítsék. —Kérem, az aján-
lást szíveskedjék az elnökséggel, illetve 
a választmánnyal tudatni. Hiszem és 
bizonyosra veszem, hogy ezzel a mü-
vemmel is a várt eredményt fogják  el-
érni." A fenti  levélhez csatolt mü par-
titúrája Ábrányi Emil „Vándor madár" 
cimü költeményének megzenésítése 
férfiuarra  letéve, mely remélhetőleg 
mielőbb meg fog  csendülni dalosainK 
ajkán. Hogy mily értéket képvisel Ve-
ress Gábornak, a kiváló muzsikusnak 
ez a ténye, azt nem akarjuk kommen-
tálni, mert aki az ő zenei műbíráló és 
zeneszerzői képességét ismeri, a dal-
egyletet ért kitüntetés -jelentőségével 
tisztában van. Részünkről csak azt kí-
vánjuk, hogy ez a kitüntetés acélozza 
meg dalosaink kitartását, hogy ered-
ményes szereplésükkel még sok ha-
sonló kitüntetésben részesülhessenek. 

A tisztviselők ós-nyugdija-
sok által várva-várt nyugdíjtörvény-
szabályzat (regulament) végre megje-
lent a Mónit. Oficial  október 11-én 
kelt 224 ik számában. Minthogy a sza-
bályzat a nyugdijkérvények  felczerelése, 
benyújtása, mellékleteinek beszerzése 
és egyéb fontos  formalitásokra  vonat-
kozólag részletes intézkedéseket tartal-
maz, Voszka István dr. államügyész 
az egész szabályzatot lefordította  ma-
gyarra. A november első napjaiban meg-
jelenő könyv bolti ára 50 leu. Azon 
tisztviselők, vagy nyugdijasok, akik 
legalább 5 elófizetőt  gyűjtenek, vagy 5 
példányt rendelnek egyszerre, példá-
nyonként 40 leuban kapják. Előfizeté-
seket vagy előjegyzéseket már most el 
fogad  : Voszka István dr., ügyészség. 
Odorheiu—Székel) udvarhely. 

A Szejke-fQrdő  megvásárlása 
és üzembe hozása céljából részvény-
társaság van alaku'óban. Az alaptőkét 
egyelőre egy millió leuban tervezik, 
egy részvény névértéke 10000 (tízezer) 
leu. Részvényeket  ifj.  Ugrón Ákosnál 
lehet jegyezni. Kívánatos volna, bogy 
a fürdő,  melynek gyógyhatása általá-
nosan ismert, jó karba helyeztessék és 
a köziekedéd is kellően biztosittaesék, 
bogy a kellemes kiránduló hely is köny-
nyebben megközelíthető legyen, mely 
esetben a fürdő  jövedelmezősége ÍB elő-
relátható. 



A színházi szezon befejezése. 
Mult heti beszámolónk utáa még 3 
este húzódott fel  néhányszor a szin 
ház, keserves kínlódások árán felrán 
gatható, rozoga függönye:  szombaton a 
Tul a nagy Krivánon, vasárnap a Kri-
zantém és hétfőn  a Hattyulovag elő-
adásai alkalmával. (Ez utóbbit ötlet-
szerűen „technikai okok" miatt rán-
gatták elő, bOBzuságára azoknak, akik 
a nagyon jó hirek által megelőzött A 
juss megismerhetéséra számítottak). 
Néhányszor még felcsattanhatott  a taps 
a Felhő Ervin, Gáiffy  Aunus eleven 
táncduettjeire, cseogelt a S'.abó Gyula, 
Halmos M ci éneklése; meg jobban 
szivünkbe véshettük Oókának, ennek 
az értékes, igaztehetségü színésznek 
groteszkül is vonzó, külötiös arcvoná 
sait és búcsúzhattunk is. Bucsuzóul 
elmondhatjuk, hogy a szezon bizony 
nem nagyon „zajlott" a pártolástól, 
pedig a színészek, a direkció spróbb 
botlásaitól eltekintve, eléggé igyekez 
tek a pártolást kiérdemelni. Az utolsó-
előtti estén különben Schreiber kar-
mesternek a jutalomjátéka hozott szá-
mára meleg ünneplést. A Tul a Nagy 
Krivánon előadásán pedig Kerestéiy 
Gyula mutatta meg, hogy hivatásos 
színészek együttesének keretében is ki-
tűnően helyet tud állani, s jobb mü 
kedvelőink méltán adtak okot, hogy 
velük eddig is büszkén eldicsekedhes 
sünk. 

Rendelet a tisztviselők és 
nyugdijasok hadikárainak meg-
térítéséről Az állami megyei és köz 
eégi tisztviselők, valamint a nyugdi-
jasok hadikárainak megtérítéséről in-
tézkedik a pénzügyminiszter 262860 — 
1925. számú resdelete. Az e célra elő 
irányzott 100 milliós alapból ki lesz 
fizetve  azon tisztviselőknek, a járásbi 
róság, tőrvényszék vagy a tábla által 
szabályszerűen elismert hadikára, kik 
1916 augusztus 14 én szolgálatba ál 
iottak és jaleoleg is valamilyen közhi 
vatalt töltenek be. Minden hivatal kö 
teles kimutatásba foglalni  saját hadi-
bárt szenvedett tisztviselőt és azt a 
pénzügyminisztériumnak megküldeni. A 
kimutatásnak a következőket kell tar-
talmaznia: név, szolgálati beosztás, 
jelenlegi lakhely, hadikár helye, a já-
rásbíróság, törvényszék, vagy tábla 
megnevezne, mely a hadikárt elismerte 
ezen hatóságok határozatának száma 
vagy elintézetlen3ég esetén a hadikár 
ügyét tartalmazó akta száma. A nyug 
dijasokat a péczügyigazgaióság foglalja 
kimutatásba. 

Nyilatkozat. Felkértek az aláb 
biak közlésére; A Székely Közélet mult 
heti Bzátíában Peltzer Vilmos dr. alá-
írásával megjelent nyílttéri közlemény 
nyel kapcsolatban, — a való tényál 
Iáénak megfelelően,  minden félreértés 
elkerülése céljából, — kijelenteni kívá-
nom, hogy a Véndiák Estély programm-
jának utolsó számául beillesztett Pelt-
zer-féle  kompozíció, a Székely Dalegy-
let vezetőségeuek annakidején hozzám 
juttatott értesítése szerint, az idő rö 
vidsége m'att nem volt betanulható s 
az igy tényleg nem is adatott elő. A Vén-
diák Estély rendező bizottságának el-
nöke. 

A községi választói név 
jegyzékekről. A msgyar párt helyi 
tagozatának elnöksége felhívta  a vá-
rosi polgárság figyelmét,  hogy a vá-
lasztói névjegyzékekből  sok választó 
maradt ki, azonban ez az értesülés né-
mileg túlzottnak bizonyult. A választói 
névjegyzékből való kihagyás miatt mind 
össze tizenhatan adtak be fa'ebbezést, 
ezekből azouban tiz vissz&utasittatoít, 
azért, mert mind a tizen fel  voltak 
véve a névjegyzékbe és csak hat sze-
mélynek a felvételét  rendelte el a bi 
róság. Ily nagy munkánál enuyi téve-
désből származó eltérés csekélynek 
mondható. 

x Eladó egy kis bunda (bekecs), egy 
pár csizma, posztó hócipők, halina csiz-
mák, tollpárnák, képek. Dr. Einléder 
Féls  Emő. 

x Csinosan bútorozott szobát 
kiadok, 2 iskoiáslányt kosztba és la-
kásra elfogadok,  őket román és német 
nyelvre megtanítom. Jó házikosztot ju-
tányos ároa adok. — Vass Ferencné 
Konezudvar. 

x Egy jó családból való ko-
moly leányt kisegitőnőnek azonnal fel-
vesz a Kassay bodega. 

x Eladó egy utazóbunda. Meg-
tekinthető Sír. Reg. Carol (Orbán B.) 
14 szám alatt. 

x 29 éves, 15 évi irodai gyakor 
lattal rendelkező, gépírásban gyakor-
lott, családos férfi  állást keres azonnali 
belépéssel. Felvilágosítást a kiadóhi 
vatal ad. 

x Figyelem!! Tudomására ho-
zom ugy a helybeli, mint a vidéki kö-
zönségnek, hogy a Koncz patika ud-
varán müseövö műhelyt  nyitottam, hol 
a legkényesebb igényeknek is megfele 
lően készítek asztalnemüeket,  a leg-
szebb kivitelben.  Továbbá bérszövésre, 
vagy megrendelésre selymeket,  eponget, 
lenvásznat,  ágyhuzatokat  többféle  gyapjú -
szövetet.  Kérve szives pártfogásukat, 
teljes tisztelettel Keszler  Dezső,  mü-
szövő, Konczudvar. 

x Egy leányt tanu'ónak fel 
vesz Kassay F. Domokos szűcs. 

x Adria liazt- és termény nsgy 
raktár gabona piac, ajánlja aradi és 
bánáti lisztjeit, a legolcsóbb napi árak-
ban. — Állandóan friss  és legprímább 
minfségü  lisztek raktáron. Ez irányú 
szükségletét ajánlatosnak tartjuk kellő 
időben biztosítani. 

Baleset folytán  életét veszítette 
Erked községben egy öreg cigány, a 
kit a minap a patakba belebukva hol-
tan találtak meg. A vizsgálat megál 
lapitotta, hogy a szerencsétlenül járt 
Kcvécs Péter nevü, 60 éves, szászbu-
dai, kissé elmeháborodott cigány, a ki 
talán részegség vagy hirtelen roszullét 
miatt eset a patakba, melyben halálát 
lelte. Esetéért senkit sem terhelhet 
felelősség. 

x A Royal mozgó heti mű-
sora : Okt. 25 én, vasárnap : Pietró, 
a kalóz, a világ Összes mozgóiban a 
legnagyobb sikert ért kalaodordráma, 
a főszerepben  Paul Richter, a Niebe-
lungan fsm  és a Hindu síremlék ked-
velt szereplője. Eladások d. u. fél  5 
és este 8 órakor. Okt. 29 éo, csütörtö-
kön : Az igéret földje,  monumentális 
film-remek,  a párisi Gaumont-gyár 
egyik legszebb fi  lmja, főszerepben  Rig-
wel Meller. Előadás kezdete pont 8 
órakor. — November 1-én, vasárnap: 
Az utca Madonnája, szenvedélyes tár 
sadaimi dráma 9 felv.  Nabel Wagnalls 
hires regénye után, főszerepben  a gyö-
nyörű Viola Daraa, rendezte George 
Barker. Teljesen uj Mm. Előadások d. 
u. fél  5 és este 8 órakor. 

x Gyógyfürdő.  Tisztelettel ér-
tesítem a nagyérdemű közönséget, hogy 
a fürdőm  ezután csakis, péntek, szom 
bat és vasárnap van nyitva, A fürdő-
folyosó  és fürdőfülkék  jól be lesznek 
fűtve  és tifogástalan  tisztaságról gon 
doskodva lesz. A tisztviselő urak ré-
szére bevezetett kedvezményekre nézve, 
megjegyezni kívánom, hogy minden 
tisztviselő, ki utasításom szerint a 
használt fürdőjegyeket  üzletembe ba 
adta, a 20% kedvezményt megkapta. 
Ezen kedvezrnéoyadásra köteles nem 
vagyok; én azt csakis a tisztviselők 
iránt érzett jó indulatból önként ad 
tarn és adom. Tisztelettel: Fernengel 
Gyula 

x Karikahajós női varrógépek 
bérbe vételre kerestetnek. Felvilágosí-
tást a kiadóhivatal ad. 

Paplanok, ágynemű és fehérne-
mű vásznak, d»másztok legolcsóbban 
beszerezhetők Hirsch  Rudolf  divatüz-
letében Odorheiu. 

Gallért mos, szőrmét fest 
S C H M I T Z. 

x Egy jó családból való, 4 kö 
zépiskolát végzett fi  ut tanulónak fel 
vesz a BsrcFay ée Esztegár cég üzlete 

Piaci árak: buza 130—145, 
rozs 110—115, árpa 90—95, zab 
40—45, burgonya 22—2S, tengeri (ó) 
105-108 leu vékánként. V—ó. 

x Értesités. Tisztelettel értesí-
tem ugy a vidéki, mint a városi kö-
zönséget, hogy a kőkeresztnél levő la-
katos műhelyet, mely a néhai ifj.  Bar-
tók Istváné volt, átvettem és újra 
meg is nyitottem. Elvállalok minden 
e szakmába tartozó munkát, gyorsan 
és pontosan elkészítve. jSzives pártfo-
gátt kér, tisztelettel: MAKÓ SÁNDOR 
lukstos. 

gd| Jg: g kalapok alakítását a leg-
ujabb divat szerint vállalom. 

Lagalább 2 középiskolát végzett fiút 
tanulónak felveszek.  Keszler  Albert 
kalapos. 

Hyilttér. 
E rovat közleményeiért a szerkesztő nem vállal 

felelősséget. 

A Székely Közélet mult heti szá 
mának Nyilttér rovatában Peltzer Vil-
mos dr. vm. másodfójegyző  által közre 
adott ama közleményre, moly szerint a 
róm. kath. főgimnázium  f.  hó 10 iki 
„Véndiák" találkozó estélyén az általa 
szerzett Véndiákok bucsudala c. féifikar 
az én módosításommal adatott volna 
elő, kijelentem, hogy én se darabok 
módosításával, legkevésbbé „csinálmá 
nyok" létrehozásával nem szoktam fog 
lalkozni. Amennyiben a dalköltészet 
terén némi ismeretséggel rendelkezők 
között tudva van: az „fid  hoc" ének 
kar által előadott csinálmány nem is 
annyira csinálmány, mint inkább az 
énekelt szöveg egy a kuruc költészet 
idejéből és a nép ajkán még most is 
élő bujdosó ének dallamára lett alkal-
mazva és előadva. A Peltzer Vilmos dr. 
által szerzett „Véndiákok bucsudala" 
c. férfikar  pedig nem betanulási kép-
telenség, hanem csupán az idö rövid-
sége miatt nem adatott elő. 

K i s » E l e k , ref.  k»ll. zenetanár, 
a Székely Dalegylet karnagya. 

Alulírott ezennel kijelentem, hogy 
volt feleségemtől,  Lörincz Károlyné 
Forró Ilonától — az ő méltatlan ma-
gaviselete miatt, miután Bukarestből 
küldött 115 000 leunyi pénzemet köny-
nyelmüen elköltötte s jelenleg is egy 
cigánylegénnyel él együtt — válófél 
ben vagyok. Mindenkit figyelmeztetek, 
hogy neki senki ne hitelezzen, mert 
adósságait nea fizetem,  sem felelőssé-
get érte nem vállalok. Daia-săcuiească 
1925 október 20. Lörincz Károly. 

Alulírott ezennel sajnálkozásomat 
fejezem  ki a Hann  József  odorheiuí 
nagykereskedő úrral szemben a Bar 
kóczy féle  étteremben, 1925 október 
11 én elhangzott sértő kifejezéseim  fö-
lött s megjegyzem, hogy nevezett ur 
egyénisége ellen'nemcsak nekem, de 
senkinek Bem lehet semmiféle  kifogása, 
— miért is tőle ezúton, nyilvánosan 
bocsánatot kérek, biztosítva őt nagy-
rabecsülésemről. 

Odorheiu—Székelyudvarhely,  1925 
október hó 19. 

Körtvélyfáy  János  Imre 
adóhivatali tisztviselő 

Kiadő>a Könyvnyomda Réizvénj társaság 
Odorheiu (Székelyudvarhely) 

A Principesa Maria (Szent Imre) utcá-
ban Jevö két szoba-, konyha-, kam-
rából álló házamat olcsó áron eladom. 

Eredményes közvetítést díjazok. 
D r . Hinléder Fels E r n ő . 
No. 257—1925 ex. 

Pubiicâţiune de licitaţie. 
Subsemnatul executor judiciar aduc 

la cunoştinţa publică îa sensul legii 
articlul LX din 1881 § 102 respective 
XLI din 1908 § 19 cumcă lucrurile ur-
iră'Oire ş a. car, oi, perne, ele. care 
îo urma decisului No. 5308 din anul 
1924 al judecătoriei de ocol Odorheiu 
s'au fx  cvat îa Porumbeni Mare îa fa-
vorul execvator firma  Deutch Schuster 
şi Comp. repr. prin advocatul Dr. 
Szabó Gábor împotriva execvatului lo-
cuitor din comuna Porumbeni Mare 
pentru încassarea capitalului da 1466 
Lei şi acces, prin execute de acope-
rire şi cari s'au preţuit în 19.000 Lei 
se vor vinde prin licitaţie publică. 

Pentru efeptuirea  acestei licita 
ţiuci pe baza decisului No. G. 1181/925 
al judecătoriei de ocol din Cristur se 
fixează  terminul pe 30 Oct. 1955 la 
orele 10 a. m. ÎQ comuna Porumbeni 
Mare şi toţ< cari au voie de a cum 
păra suat îavitaţi prin aceBt edict cu 
observarea aceia, că lucrurile eusamin-
tite vor fi  vândute îo sensul legii XL 
din 1881 § 107 şi 108 celor cari dau 
mai mult, pe lâ̂ gă solvirea îa bani 
gata şi îa caz necesar şi eub preşul 
de Btrigare. 

Pretenziunea care e de îocassat 
face  1162 Lei 50 baai rest capital, 

dobânzile cu 5°/o socotind d'n 1 Oct. 
1924 iar spesele pâoă acum staverite 
de 1521 Lei. 

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 si îa favorul  acastora îa sensul 
articiului XLI din 1908 § 20. 

Dat îa Cristur la 12 Oct. 1925. 
Adolf  D u b b ex, jud. 

No. 226-1925 ex. 

Pubiicâţiune de licitaţie. 
Subsemnatul executor judiciar aduc 

la cunoştinţa publică în sensul legii 
articlul LX din 1881 § 102 rezpective 
XLI din 1908 § 19 cumcă lucrurile ur-
mătoare ş a. căruţe, porc', maşină de 
cusut, fân,  etc. care în urma decisului 
No. 1528 din anul 1925 al judecăto-
riei de ocol din Odorheiu s'au cxecvat 
îa Porumbeni Mare în favorul  exsc-
vatorului firma  Dautscb, Schuster şi 
Comp. repr. prin advocatul Dr. Szabó 
Gábor şi soţii împotriva execvatului 
locuitor din csmuna P»rumbeni Mare 
pentru încassarea capitalului de 7346 
Lei şi acces, prin execuţie de acope-
rire şi cari s'au preţuit îa 12,200 Lei 
se vor vinde prin licitaţie publică. 

Pentru efeptuirea  acestei licitaţi-
uni, pe baza decisului No. G. 1960/925 
al judecătoriei de ocol din Cristur se 
fixează  terminul pe 30 Oct. anul 1925 
la orele 11 a. m, în comuna Porum-
beni Mare şi toţi cari au voie de a 
cumpăra sunt îavitaţi prin acest edict 
cu observarea aceia, că lucrurile sus-
amintite vor fi  vândute îa sensul legii 
XL din 1881 § 107 şi 108 celor cari 
dau mai mult. pe lângă solvirea în 
bani gata şi îa caz necesar şi 6ub 
prtţ'il de strigare. 

Pretenziunea care este de îacasBat 
face  3346 Lei rest capital, dobânzile 
cu 5°/0 socotind din 30 Martie 1925 
iar spesele pâoă acum staverite de 
2183 Lei 50 bani. 

întrucât mobilele cari ajung la li-
citaţie ar fi  fost  execvate şi de alţii 
şi aceştia şi-ar fi  câştigat dreptul de 
acoporire, licitaţia prezentă este ordo-
na'ă şi îi favorul  acestora h sensul 
articiului XLI din 1908 § 20. 

Dat îa Cristur la 10 Oct. 1925. 
Adolf  D u b b ex. jud. 

No. 258. execuţional 1925. 

Pubiicâţiune de licitaţie. 
Subsemnatul executor judiciar 

aduc la cunoştinţă publică îa senzul 
legii articlul LX dtn 1881 § 102 respec-
tive XLI. din 1908 §. 19 cumcă luc-
rurile următoare ş. a. cai, plug, car 
care îu urma decisului Nr. 5309 din 
asul 924 al judecătoriei de ocol din Odor-
heiu s'au execvat îa Porumbeni Mare 
îa favorul  execvatorul firma  Deutscb, 
Schuster şi Comp. repr. prin advocat 
Dr. Szabó Gábor împotriva execvatului 
locuitor din comuna Parumbeni Mare 
pentru îacassarea capitalului de 1325 
Lei şi acces, prin execuţ e de acóperiro 
şi cari sau preţuit îa 19,000 lei se vor 
vinde prin licitaţie publică 

Pentruefeptuireascestei  licitaţiuni, 
pe biza decisu ui Nr. G. 1182—925. al 
judecătoriei de ocol din Cristur se 
fixează  terminul pa 30 Oct. anul 1925 
la orele 9 a. m. îa comuna Porumbeni 
M&re şi toţi cari au voie de a cumpăra 
sunt îavitaţi prin aceat edict cu obser-
varea aceia, că lucrurile susamintite 
vor fi  vâ&dute îa senzul legii XL din 
1881 § 107 şi 108 celor cari dau mai 
mult, pe Jâagă solvirea îa bani gata 
şi îa caz necesar şi sub preţul de 
strigare. 

Pretenziunea caro e de îacassat 
face  — Lei — bani capital, dobâazile 
cu — socotind din — iar spesele 
până acum statorite rest de 766 Lei 
75 bani. 

îatrucât mobilele cari ajung la li-
citaţie ar fi  fost  execvate şi de alţii şi 
aceştia şi ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire, licitaţia prezentă este ordo-
nată şi îa favorul  acestora îa senzul 
articiului XLI din 1908 § 20. 

Dat îa Cristur, la 12 Oct. 1925. 
Adolf  Dubb, 

executor judecătoresc de ocol. 

Beretvás pasztilla a legmakacsabb fejfájást is elmulasztja 



Naponta friss tea-vajat, paprikás szalonnát, mindenféle sajtot csokoládé-különlegessége-
kei HIRSCH IGNAC fűszer és csemege kereskedőnél kaphat. 

No. 396—1925 tx 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul executor judiciar aduc 

la cunoştinţa publică îi sensul legii 
art'ciul LX din 1881 § 102 respective 
XLI din 1908 § 19 cumcă lucrurile 
următoare ş. a. stelaji, căruţi, cal, vacă, 
care î i urma decitulu! No. 1551 din 
anul 1925 al judecătoriei da ocol din 
Sibiu s'au exscvat îa Târceşti îo fa-
verul exscvator firma  Ludovic Frcnius 
repr. prin advocatul Dr. Elekes Do-
moisos împotriva ex^cvatuiui locuitor 
diu comuna Tă'cşti pentru incaesarea 
capitalului de 5328 Lei 10 b. şi acc. 
prin execuţie de acoperire şi cari s'au 
preţuit în 12500 Lei se vor vinde 
pnu licitaţie publică. 

Pentru efeptuirea  acestei licita ţi -
uoi, pe biiia decihu ui No. G. 2022/925 
al judecătoriei de ocol din Cristur se 
fixsaîă  terminul pe ziua de 12 Nov. 
anul 1925 la orele 16 p. m. îa comu-
na Tă ce şti şi toţi cari au voie de a 
cumpăra f>unt  îavitaţi prin acest edict 
cu observarea aceia, că lucrurile sus-
amintite vor fi  vândute în sensul legii 
XL diu 1881 § 107 şi 108 celor cari 
dau mai mult, pe lâugă solvirea în 
bani gata şi îa caz necesar şi sub 
preţul de strigare. 

Pretenziunea cara e de incassat 
face  5328 Lei 10 bani capital, dobân-
zile cu 6°/0 socotind din 31 Martie 
1924 iar Bpesele pâ ă acum staverite 
de 3343 Lei. 

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 si în favorul  acestora îa sensul 
articlului XLI din 1908 § 20. 

Dat îu Cristur la 15 Oct. 1925. 
Adolf  Di ibb ex. jud. 

No. 225-1925 ex. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul executor judiciar aduc 

la cunoştinţa publică îa sensul legii 
articlul LX din 1881 § 102 respective 
XLI din 1908 § 19 cumcă lucrurile 
următoare ş. a. vaci, care îa urma de-
cisului No. 1220 din anui 1925 al ju-
decătoriei da ocol din Cristur s'au 
execvat îa Avram<ş:i îa favorul  exec-
vator Fülöp Dezső repr. prin advoca-
tul Dr. Eleaes Domokos împotriva 
execvatului din comuua Avrameş.i pen-
tru incassarea capitalu'ui de 500 Lei 
şi acc. prin execuţie de acoperire şi 
cari b'au preţuit îa 16,000 Lai se vor 
vinde prin licitaţie publică. 

Pentru efeptuirea  acestei licita-
ţiuai, îa baza decisului No. G 1959/925 
al judecătoriei de ocol diu Cristur se 
fixează  terminul pe 13 Nov. 1925 la 
orele 15 p. m. îu comuua Avrameşti 
şi toţi cari au voie de a cumpăra sunt 
învitaţi pria acest edict cu observarea 
aceia, că lucrurile susamintite vor fi 
vâudute îu sensul legii XL din 1881 
§ 107 şi 108 celor cari dau mai mult, 
pe lâugâ solvirea îa bani gata şi îa 
caz necesar şl sub preţul de strigare. 

Pretenziunea care e de încassat 
face  500 Lei sapital, dobânzile cu 5% 
Bocotind din 6 Maiu 1925 iar spesele 
pâ ă acum staverite de 1175 Lei 50 b. 

întrucât mobilele cari ajung la 
l-Citaţie ar fi  fost  execvate şi de alţii 
şi aceştia şi-ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire, lieitaţ a prezentă este ordo-

nată şi îa faoorél  acestora în senzul 
artic'u'ui XLI din 1908 § 20. 

Djt îi Cnn!ur la 21 Oct. 1925. 
Adoi f  D n b b ex jud. 

Nr. 333/1925. ex?c. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul executor judiciar aduc 

la cuacş'inţi publică îa senzul legii 
f-rticlul  LX din 1881 §. 102 respective 
XLI diu 1908 § 19 cumcă lucrurile 
următoare ş. a. cai. car şi plug, care 
în urma decisu'ui Nr. 2159 din acul 
1924 al judecătoriei de ocol Cristur 
s'au execvat îe Porumbeoi Mare în fa-
vorul execvatorul Lukács I. Mihály repr. 
prin advocatul Dr. Vass şi Dr. Ráduly 
îspotriva execvatului locuitor din co-
muna PorumbeniMare pentru iscassarea 
capitalului de 545 Lai şi acces prin exe-
cuţie de acoperire şi cari s'au preţuit 
îa 19 000 lei se vor vinde prin licitaţ e 
publică. 

Pentru efeptuirea  acestei licita-
ţ'uni pe baza decizu'ui No. G. 2339/925 
al Judecătoriei de ocol Cristur se fi-
xează terminul pe 30 Octomvrie 1925 
îa orele 9 a. m. în corn. Porumbeui Mare 
şi toţi cari au voie de a cumpăra, rant 
îavitaţi prin acest edict cu observarea 
aceia, că lucrurile susamintite vor fi 
vându'e îa senzul legii XL. din 1881 
§. 107 şi 108 celor cari dau mai mult, 
pe lâogă solvirea îo bani gata şi îo 
caz necesar şi sub preţul de strigare. 

Pretenziunea cire e de îacassat 
face  545 Lei capital, dobâozile cu 
5% socotind diu 2 Oct. 1924 iar 
spesele pâ ă acum staverite de 850 
Lei. 

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 
ordonaiă şi îa favorul  acestora în sen-
zul articlului XLI diu 1908 §. 20. 

Cristur la 10 Oct. 1925. 
Adolf  Dnbb exec jud. 

Halló! Hallói 
Megnyílt 

az udvarhehelyi Kristály gőzmosó 
és vegytisztitó intézet Str. Gh. Cosbuc 
(Bem-u.) 3 sz alatt. Siessen mindenki 
munkáival felkeresni,  hogy kiszól 
gálásomról és előnyös munkadíjaim-
ról meggyőződhessen. Vidékre postán 
küldöm az elvégzett nfünkát,  postán 
beküldött megrendelést is pontosan 
elintézek. 

Hajdú Gergelyné. 

A kisebbségek 
minden ügyének leghathatósabb 

támogatója a maga 

nagy 
nyilvánosságával Erdély és a Bánát 
legismertebb és legolvasottabb 

lapja 
a gyors hírszolgálata és tartal-

mas cikkei által népszerű 

KELETI ÚJSÁG. 
Minden vasárnap Minden hétköznap 

16 oldal. 12 oldal. 

Egy szorgalmas fiút  fölveszel  tanu-
lónak azoonal Keszler  Albert  kalapos 

Malomban a mázsa melié egy jól 
számolni tudó leányt keresek, 

azounsli belépésre, teljes ellátás mel-
lett. Cim : Fábián  József•  ' 

Legújabb divatú női velour, 
filz,  selyem, bársony és posztó 
kalapok, kalapkellékek, finom 
és egyszerű harisnyák, min-
denféle  divatcikkek nagy 
raktára, o l c só v e r s e n y -
á rak , model-kalapok 

Binder István utóda 
divatüzletében. 

Nov 296—1925. exec. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul executor judiciar 

aduc la cunoştinţă publică, în Benzul 
legii articlul LX din 1881 § 102 res-
pective XLI. dia 1908 § 19 cumcă 
luci urile următoare ş. a. geche gra-
mafon,  care în urma decisului Nr. 920 
din anul 1925 al Judecătoriei de Ocol 
din Cristur s'au execvat îo Cristur 
în favorul  execvatorul Adleff  R chard 
repr. prin. advocatul Dr. Elekes Do 
mokos împotriva execvatului locuitor dm 
comuna Cristur pentru incassarea capi-
talului de 1259 Iei ş* acces, prin exe-
cuţie de acoperire şi cari sa'u preţuit 
îa 2100 lei se vor vinde prin licitaţie 
publică. 

Pentru efeptuirea  acestei licitati-
uni, pe baza decisului Nr. G. 2136—925 
al Jud. de Ocol din Cristur se fixează 
terminul pe ziua de 7 Nov. 1925, la 
orele 10 a. m. îu comuna Cristur şi 
toţi cari au voie de a cumpăra, sunt 
îavitaţi prin acest edict cu observa-
rea aceia, că lucrurile susamintite vor 
fi  vândute îa senzul legii XL din 1881 
§. 107 şi 108 celor cari dau mai mult, 
pa lângă solvirea îa bani gata şi în 
caz necesar şi sub preţul de strigare. 

Preteaziunea caro e de îacassat, 
face  1259 lei capital, dobânzile cu 6% 
socotind din 1 Sept. 1924 iar spesele 
până acum staverite de 1081 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 îa seuzul 
articlului XLI din 1908 § 20. 

Cristur, la 14 Oct. 1925. 
Adolf  D n b b execut, jud. 

Legjobb 
ecet a SAjVISOfl~íéle 
eeetgy árban készül. 

Csak 
Sámson-féle ecetet vegyen. 

No. 324 exvcuţ'onal 1925. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul executor judiciar aduc 

la cuuoşticţa publică îa sensul legii 
articlul LX d:n 1881. § 102. respective 
LXI din 1908. § 19, cumcă lucrurile 
următoare ş. a. trifoi,  care îa urma 
decisului Nr. 9113 din anul 1924 al 
judecătoriei da ocol din Tg -Mureş s'au 
execvat în E iseui îa favorul  exjcvato 
rul Blénessy Ede repr. priu adv. Dr 
Alexandru Viola împotriva execvatului 
locuitor din comuna Eliseni peatru 
încasarea capitalului de 1136 Lei 50 
b. şi acces, priss execuţie de acoperire 
şi cari s'au preţuit în 12.000 Lei ee 
vor vinde prin licitaţie publică. 

Pentru efeptuirea  acestei licitati-
uai, pe baza decisului Nr. G. 2255/925 
al Judecătoriei de ocol din Cristur se 
fixeasă  terminul pe 9 Nov. anul 1925 
la orele 15 p. m. în comuna Eliseni 
şi toţi, cari au voie de a cumpăra, 
sunt invitaţi prin acest edict cu obser-
varea aceia, că lucrurile susamintite 
vor fi  vândute îa senzul legii XL din 
1881. § 107. şi 108. celor cari dau mai 
mult, pe lâugă solvirea îa bani gata şi 
îu caz necesar şi sub preţul de strigare. 

Pretenziunea care a de îacassat 
face  1136 Lei 50 b. capital, dobânzile cu 
8% socotind din 1 Aug. 1924 iar spe-
sele până acum staverite de 1213 Lei. 
50 bani. 

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

Cristur la 14 Oct. 1925. 
Adolf  Dnbb. 

executor judecătoresc. 

A „Gazdák" bizt. int. r.-t. 
tisztelettel értesiti a város közönségét, 
bogy üzleti életének szép fejlettsége 
szükségessé tette alkalmazottainak sza-
porítását. Az incassoval V A J D A 
D E Z S Ő odorheiui lako3 urat bizta 
meg, s ogj úttal üzletszerzéssel is, mi-
után SZABADY  TIVADAR  volt fő-
szolgabíró urat, mint főképviselőjét 
nagyobb területen és más módozatok-
kal alkalmazta, meghagyva ugyan a 
városon is továbbra működését. 

Târgu-Murăş, 1925. október 15. 
A „Gazdák" bizt. int. r.-t. 

Vezérképviselősége. 

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

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

7 

A város belterületén kerestetik 
2—3 szobás kiadó, vagy eladó 
lakás kerttel. Cim: Kiss Károly 

Bisericani. 

Kérném a k i rakata imban k i tet t á r a k r a figyelni. 

Szenzációs olcsó úrak 
HIRSCH RUDOLF divatüzletében 1 mt. 140 cm. széles női kabát velour-szövet . . . 280* leu 

1 mt. 70 cm. széles női szines mosó bársony . . . 110 leu 
1 mt. tennisz-flanel . . 36 leu 
1 mt. kockás női divat ruhaszövet . . . . 

1 mt. divat szinii I-a eponge-fianel  . . 
1 mt. 80 cm. széles cliiffon  . . . . 
1 mt. liliom vászon 
1 mt. finom  férfi  felöltő-szövet  . . . . 



Elszakíthatatlan kész férfi-ruhák  már 1300 lentől, struks, 
britses nadrágok, raglánok, esőköpenyek, 
bámulatos o l c s ó n . Legújabb divatú angol 

és brassói szövetek, bélések, kelengyevásznak, harisnyák, nadrág* 

stb. kaphatók: SS L f i b l R. üzletében. 

Szíves tudomására hozom a n. é. 
közönségnek, hogy évtizedek óta fenn-
álló k a l a p ü z l e t e m e t , újonnan 
átalakitva, elsőrangú áruval ellátja, 
a régi helyen megnyitottam. Kérem 
a n. é. közönség szires pártfogását 
továbbra is: 

Schuller János utóda 
Bul. Reg. Ferdinand-ut 29. 

A legjobb erótikus 
Románia és az utódállamok legnagyobb 
és legjobban elterjesztett illusztrált 

— élclapja. — 
Minden ujságárusitónál kapható. 

Eladó emeletes ház. 
A Bul. Reg. Ferdinándon (volt Kossuth-
utcában) a legszebb és legforgalmasabb 
helyen egy emeletes ház 16 lakóhe. 
lyiséggel és egy modern üzlethelyiséggel 

eladó. Cim : a kiadóhivatalnál. 

Nr. 438-1925. 

Pubiicâţiune de licitaţie. 
Subsemnstul txeeutor juderătoreec 

prin aceasta publică, că in baza deci-
ziunii No. G 3646-925 a judecătoriei 
de ocol Odorheiu, îa favorul  urmărito-
ru'ui I L et A. Hesshaimer repr. prio 
advocatul Dr. György Zsigmond pentru 
îecasarea creanţei de 11,720 Lei şi acc 
se fizea»ă  termenul de licitaţie pe ziua 
de 30 Octombrie 1925 orele 10 a. m. 
la feţi  locului îa Odorheiu Strada Prin-
ţul Mircea No. 2 unde se vor vinde 
prin licitaţiune publică judiciară vin 
şi butoaie îa valoare de 5500 Lei. 

Ia caz de nevoie şi sub preţuT de 
estimare. 

Odorheiu la 13 Octomvrie 1925. 

Ludovic Nagy executor jud. 

A „Hangya" 
szövetkezetben egy kiló l-a akác-

méz 48 Ieu. 
A szövetkezetben versenyárak. 

Tegyen próbavásárlást. 
70°-os tea-rum kitűnő ital. 

„Hángya" keserü-különlegesség! 
„Hangya". 

R u h á k a t 
legszebben 
fest,  tisztit 

SCHMITZ 
Odorhe iu . 

Hölgyeim! 
Női divatszabó üzletemet áthelyeztem Bul. Reg. 
Ferdinánd (Kossuth-utca) 12 szám alá (volt 
Bárány vendéglő). 

Legújabb őszi és téli 
nagykabátokat, kosztümöket és mindenféle  ruhákat 

a legszebb kivitelben készítek és pontos időre 

szállítok. 

Demeter Zsigmond női divatszabó. 

Gondolja meg Ün: 
vájjon a „valódi Franck a kávédaráló-
val" tudna-e mindenütt oly könnyen tért 
hódítani, ha minőségét a háziasszonyok 
már rég fel  nem ismerték volna? 

Uan szerencsém a n. é. közönség szíves tu-
domására hozni, hogy Odorheiun Str. Crlsan 

(Yár-ntca) 4 sz. alatt 

varrodát nyitottam, 
hol a férfl  fehérnemű  és pizsamák gyárilag való 
készítését vállalom. Továbbá Ízléses női ruhák, 
kosztümök, télikabátok készülnek. Ugyancsak gép-
pel valő azsurozást, függönyök,  ágynemük készí-

tését vállalom. 
A n. é. közönség szives J L M I M M 
pártfogását  kéri: P l a r i W l l P l C i l l * ! » 

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

mai viszonyokhoz képest, jutányos árak m«llett. 

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

Szives pártfogást  kér, 
tisztelettel: 

J A K A B  G Y Ü I A, 
O d o r h e i u , B u l . Reg . F e r d i n á n d No . 7. 

Mindenkit érdekel!! 
Kiváló jó m i n ő s é g ű a n g o l 
férfi  ruhaszövetek érkeztek! 

Szenkovits J . utóda s 

Degró Béla. 
Az ország bármely risztbe Vállalói; személyszállítást antáVal: ifj. Bartfczy Albert. 

Teljesen -uj családi jégszekrény eladó. 

Hirdetmény. 
Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses tudomására 
adni, hogy PAÁL GYULA közismert szakemberrel társultam 
és Üzletemet; Benedek Pólinak a Piac-téren levő házába 
Kovács Dénes mészáros mellé helyeztem át, hol a legdiva-
tosabb, elegáns M i M n l r C k l ' a Iegj»tányosabb árban 
kivitelű SUT U ' P U l t C * készítünk. — Óhajom az 
volna, hogy a n. é. közönség uj vállalatomban is támogatni 
méltóztassék és becses rendeléseivel engem, ugy mint eddig, 

felkeresni  kegyeskedjék. 
Kiváló tisztelettel : 

Unaár József ««Paál Gyula. 


