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Kormányválságról 

beszélnek és irnak itt az utóbbi na-
pokban megint. Beszélnek, irnak, — 
de hát mit lehet erről bizonyosat tudni 
a román politikában, itt, ahol mindenki 
ugy jön, mintha menne s ugy megy, 
mintha jönne, bizonyosnak pedig csak 
az az egy bizonyos, hogy semmi sem bi-
zonyos. Beszélnek s beszélünk a vál-
ságról — sokan azt is hozzá teszik: 
ez igy már nem mehet tovább, de 
ebből itt még nem következik, hogy 
valóban ne menne még igy tovább, 
hosszabb ideig is. Viszont az is meg-
történhetik, hogy egyszer, mikor nem 
beszélünk róla előre — váratlanul má-
ról-holnapra történik meg (mint ahogy 
máskor már történt is meg) a kor-
mány változása. 

Ilyenformán,  sajátságos politikai 
viszonyaink folytán,  haszontalannak, 
sőt vakmerőnek látszik — komolyan — 
mindenféle  jósolgatás is arra nézve, 
hogy az állitólag meglevő kormány-
válság — ha valósággal megvan — 
mikor és hogyan fog  megoldódni! Az 
ellenben szinte egészen bizonyos, hogy 
a forgalomban  levő kombinációk a 
leendő uj kormány elnökének, vezető 
egyéniségeinek személye felől,  pusztán 
önkényes kombinációk, egy-egy neve-
zetes személyiségnek, politikai érdek-
csoportnak önjelöltségi kombinációi ! 
Igy emlegetik egy Averescu, egy Ave-
rescu és Jorga, egy Lupu, egy Titu-
lescu, egy Barbu-Stirbey vezetése alatt 
megalakulandó uj kormány lehetősé-
gét. De lehet, nem is lesz hamarosan 
uj kormány, vagy ha lesz, egészen 
más valaki fogja  megalakítani. ' Mikor 
és ki? Megtudjuk akkor, ha már 
megalakult.... 

A Magyar Párt marosvásárhelyi 
és marostordamegyei tagozatának in-
tézőbizottsága a mult szombaton, 12-én, 
rendkívül nagy érdeklődés mellett gyű-
lést tartott Marosvásárhelyen. A gyű-
lésnek, a tagok nagyszámú jelenlétén 
kívül a város és a megye területén 
tulható, országos nagy jelentőséget 
adott gróf  Bethlen György dr. orszá-
gos pártelnök, több más magyar po-
litikai kiválósággal együtt való, meg-
jelenése és nagyszabású politikai be-
szédben való megnyilatkozása. Beszé-
dében tárgyilagosan, de tárgyilagossá-
gában is ékesszóló módon ismertette 
a pártnak a magyarság érdekében 
folytatott,  állandó küzdelmeit, s a kor-
mánynak helyzetünket folytonosan  meg-
nehezítő intézkedéseit. Meggyőződéses 
komolysággal hangsúlyozta, hogy ilyen 
körülmények közt csak az összetartás, 
egységes küzdelem kecsegtethet ered-
ményekkel, s éppen ezért ellenünk 
dolgozik, s keményen elitélendő min-
denki, aki a párt megbontására törek-
szik. Különben a Magyar Pártba való 
tartozás minden magyar emberre nézve 
a születéssel kezdődik, s azt csak a 
halál szüntetheti meg. A gyűlésen er-
tékes komoly beszédeket mondottak 
még Paál Árpád dr., Willer József  dr., 
László Dezső képviselők, Gyárfás  Ele-
mér dr. szenátor, Szigyártó Gábor dr. 
továbbá Hinléder Fels Akos dr., aki 
a gyűlésen a mi párttagozatunkat 
képviselte 

Megkondult 
a vészharang a több, mint százeszten-
dős kolozsvári szinház fölött  is. Ennek 
a tisztes multu intézménynek, amely a 
nemzeti közművelődésnek nemcsak vé-
dőbástyája, de egyben hathatós ter-
jesztője is volt, ahonnan mindig a ma-
gyar szó, a magyar művészet áradt 
szét s ahol a legkiválóbb színművé-
szek kezdették meg pályájukat, a több 
mint százesztendős múltja alatt nem 
volt soha olyan szomorú színházi esz-
tendeje, mint a most lezárult év, amely-
nek megdöbbentő, szomorú statisztiká-
ját a napokban bocsátotta közre Jano-
vics Jenő dr., a szinház igazgatója. 

A statisztika beszédes hirdetője 
annak, hogy az irodalmi és közízlés 
a nagyháboru után mennyira eldurvult, 
mennyire elfajult.  A komolyabb fajsú-
lyú, irodalmi értékű daraboknak, vagy 
a komolyabb zenei teljesítményeknek 
immár egyáltalában nincs közönsége» 
de a felületes  léhaságok annál nagyobb 
pártolásra találnak. Az ízlést fejlesztő, 
a kedélyt nemesítő daraboktól a kö-
zönség sűjrMja a pénzt,  de  az Ízléste-
lenségekre, léhaságokra könnyedén 
dobja ki még tehetségén is felül.  Pl. 
a Steinhardt-kabaré előadásai még dél-
utáni előadások alkalmával is 70-80,000 
leu bevételt eredményeztek, viszont az 
lbsen-centennarium alkalmával rende-
zett Nóra-előadás összes bevétele 5100 
leu volt; az Uferini  büvészelőadásaira 
rogyásig megtelt a nézőtér, de a Tu-
dós nők reprizének összbevétele csak 
1800 leura rúgott. A szilveszteri ka-
baré alkalmával, mikor 10 eleven ma-
lacot sorsoltak ki, egy állóhely sem 
maradt üresen a nézőtéren, de a Rosé-
quartett hangversenyének összbevétele 
csak 11.000 leu volt, ellenben a Tanase 
revütársulatának bevételei elérték a 
300.000 leut, mig a Cyrano de Berge-
rac reprize 4800, az Othello előadása 
pedig 2600 leu összbevételt eredménye-
zett. 

Ezeket a számokat ragadtuk ki 
hirtelenében a szomorú beszámolóból, 
de ezek a számadatok éppen bősége-
sen elegendők arra, hogy azokból ké-
pet nyerjünk annak a városnak ízlésé-
ről, amelynek, mint a múltban volt, 
most is irányitólag kellene elől járnia. 

Sajnos, a vidéken, a mi kis váro-
sunkban is hasonló jelenségekkel talál-
kozunk. Nálunk is a Steinhardt-kabaréra 
120 leus árak mellett is bőségesen tel-
lett, de ugyanakkor a Schubert est ni-
vós műsora, úgyszólván, üres ház előtt 
folyt  le s a gimnázium ifjúságának  ér-
tékes hangversenye nagyon mérsékelt 
árak mellett is alig tudott félházat  biz-
tositani. Pedig hogy egy-egy komolyabb 
jellegű estély is minő gyönyörűséget, 
minő lelki szórakozást biztosithat, fé-
nyesen bebizonyította a csütörtökön 
megtartott Petres Kálmán-irodalmi em-
lékünnep. 

Ha azt akarjuk tehát, hogy a ma-
gyar színészet véglegesen el ne né-

muljon, ha azt akarjuk, hogy ősi in-
tézményeink romba ne dőljenek, akkor 
végre valahára már szakítani kell a 
háborús Ízléssel, vagy jobban mondva, 
ízléstelenséggel s vissza kell térni az 
igazi izlést fejlesztő  irodalomhoz és 
művészethez. Ha már mindennek di-
vatja van, hát csináljuk meg a tisztul-
tabb ízlés divatját az értéket jelző iro-
dalom és művészet intenziv, odaadó 
pártolásával. 

„A gazdasági szervezkedés" 
cimen a Hargita  legutolsó számában 
megjelent közleményre egy pár sze-
rény észrevételt kell tennem. 

Elekes  Dénes dr., a megyei gaz-
dasági egyesület alelnöke s a megyei 
állattenyésztési bizottság bankettjén bi-
zonyára ilyen minőségében szólalt fel 
és nagyon is stílszerű volt, ha fájdal-
mának adott kifejezést  afelett,  hogy a 
megyei gazdasági egyesület nem tud 
olyac eredményt felmutatni,  mint a 
nevezett testület. Elekes  Dénes dr. na-
gyon jól tudja, hogy az egyesület né-
hány száz tagja által fizetett,  vagy fi-
zetendő 5 és 15 leu évi tagdíjból nem 
lehet olyan eredményt felmutatni,  mint 
az állattenyésztési bizottságnak állami 
szubvencióból és a gazdaközönségtől 
Jjohbf/Je  nmeit bevételezett több száz-
ezeret tevő összegből. Ezért volt a fáj-
dalmas nyilatkozat. 

De nem is indokolt, hogy minden 
testület rendszeresen ugyanegy dolgot 
müveijen. 

Az állattenyésztési bizottságnak 
speciális feladata  benne van a cimében 
és én fölötte  örvendek, hogy ennek a 
faladatának  közmegelégedésre megfelel. 
Igy van ez helyesen, ha megvannak 
osztva a szerepek. 

Lehet, hogy a gazdasági egyesü-
letnek más téren lesz alkalma szolgá-
latokat tenni a gazdaközönségnek. Meg-
próbáljuk. 

Ami azt a vádat illeti, hogy : „a 
gazdasági  egyesület  politizál",  erre csak 
az a megjegyzésem, hogy 1000 (egy-
ezer) leut fizetek  annak,  aki bebizo-
nyítja, hogy az elnökletem  alatt  működő 
Udvarhelymegyei  Gazdasági  Egyesület 
politizál.  S ha ez nem sikerül, rága-
lomnak  minősítem  az eféle  nyilatko-
zatot. 

A szarvaskerep  árusítása nem tar-
tozik az egyesület ügykörébe. Mégis 
meg kell mondanom, hogy a kinek itt 
drága, menjen Nyárádszeredába, ha ott 
olcsóbban kapja. 

Sz. Szakáts Péter gazd. egyl. eínök. 

Konfirmáció  a református  egy-
házban. Áldozó csütörtökön volt a 
helybeli református  növendékek kon-
firmációja  megható szép ünnepség ke-
retében. Konfirmált  31 fiu és 43 leány, 
összesen : 74 növendék. Az isten igé-
jét Biró Sándor vallástanár hirdette, 
mig az asztali áldást Vajda Ferenc 
lelkész adta a növendékekre. 

Főgondnok-választás. A helybeli 
református  egyház kebli tanácsa a fő-
gondnok-választó közgyűlést pünkösd 
második napján d. e. 11 órára tűzte 
ki. Ezen gyűlésre az egyház választó 
tagjait meghívja. 

A Polgári Önképző temetkezési 
egyesület tagjait értesiti, hogy Izsák 
Lajos elhalálozott tag után a be-
fizetések  f.  hó 20-án d. e. 11—12 órá-
ig, d. u. 4—5 óráig lesznek a kör helyi-
ségében. 

Iparügyek. 

Az iparosok részéről az ipartestü-
lethez érkező ujabb panaszos esetek 
azt mutatják, hogy — dacára a testü-
let minden ellenintézkedéseinek — 
azok nem szünőben, hanem emelkedő-
ben vannak. E szomorú jelenségnek 
okai nem városunkban és nem is vár-
megyénkben keresendők, hanem abban 
az általános gazdasági, ipari helyzet-
leromlásban, amelyben sínylődik nem-
csak városunk és vármegyénk iparos-
sága, hanem amelyből jajkiáltását hal-
latja Erdély egész kisiparossága. Amit 
ez országos krízisben az ipartestületek 
tehetnek, vagy tehet e testületeknek 
mintegy százezer iparostagját képviselő 
ipartestületek szövetsége, az vajmi ke-
vés ahoz az energiához, mely a nyo-
masztó erők felszabadításához  megkí-
vántatik. Itt csak egy országos akció, 
egy államhatalmi intézkedés segíthet, 
melynek módjában áll a szükséges 
rendelkezést ugy és oly mérvben al-
kalmazni, ahogy és amely mértékben 
azt a beállott szükség parancsolja. 

Ha már most az ipartestület a so-
rozatos panaszok mindenikét nem or-
vosolja, mert azt nem is orvosolhatja, 
az nem a munka meddőségét, hanem, 
sajnos, a rendszerben rejlő nehézsége-
ket, a kifejtett  ie eredménytelen munka 
negatív értékét"mutatja. Az ipartestület 
minden egyes panaszos esetet, mely 
helyi, vagy vármegyei érdekű, soron 
kivül átteszi az illetékes hatóságokhoz; 
melyek hol intézkednek, hol meg nem. 
Itt már az ügy kiesett az ipartestület 
hatásköréből és idegen hatóságok ha-
táskörébe utaltatott. Innen van az, hogy 
nem mindig és nem minden panasz 
nyer elintézést. A hatóságok elfoglalt-
sága, vagy kismérvű érdeklődése már 
súlyosan hátráltatja az ügy érdemi 
elintézését. 

Az ipartestületnek ilyen, vagy ha-
sonló esetekből kifolyó  vádolása tehát 
indokolatlan bárki részéről, mert azzal 
csak ürügyet lehet kovácsolni bizonyos 
erkölcsi, vagy anyagi kötelezettségek 
alóli mentesülésre, ami már súlyos el-
bírálás alá esik. Az ipartestület, mint 
az össziparosság szerve, csak jót és 
hasznosat tehet az iparosság érdeké-
ben és ez intézményt még annak is 
támogatnia kell, akinek ügyes bajos 
dolga nem volt még e hivatalban, mert 
hisz, ha közvetlenül nem is, de köz-
vetve mégis minden egyes iparosnak 
érdeke az ipartestület, melyet védeni, 
legalább: passzive minden egyes ipa-
rosnak kötelessége. A vádolás sem nem 
indokolt, sem nem ildomos. Azt a kis 
anyagi áldozatot, amit tagdij cimen 
fizet  az iparosság, még megérdemli a 
nemes missziót teljesítő szervezet. 

Uj maximális árak. A városi ta-
nács ármaximáló bizottsága legutóbb, 
junius hó 15-ig tartó érvényességgel 
a következő maximális árakat állapí-
totta meg. A marhahús kilónként 34, 
a szopos borjú 40, a sertés 44, az 
olvasztani való szalona 54, háj 56, a 
zsír 68 leu. A szállított finom  liszt 16 
leu 50 bani, a főző  liszt 15, a kenyér-
liszt 14, barna liszt 12 leu. A fehér 
kenyér kilónként 14, barna kenyér 11 
leu. Az idevaló hal kilója 30 leu. — 
Egyéb maximálás alá tartozó élelmi-
szerek ára változatlan maradt. — A 
fiakkerek  tarifáját  a nagy állomástól 
be, vagy oda ki való szállításra nézve, 
felemelték  35 leuról 40 leura; az uj-
uti megállóra nézve azonban a taxa 
csak 35 leu. 

20 ân d « 6 és este 9 órakor: „Vakációt a «fjeknek-,  Tigjáték. Főszerepekben: Lillán Harvey ési Harry Halni. 
CsütSrtBkiin^mâjns 24 én d u. 6 és este 9 érakor: „Olgánké". Főszerepben: L y a Mara A darab zeneklsérettel megy. 



H Í R E K . 
M&jui 19. 

Festik a barátok templomát. 
Fenti ügyben a rendházból kaptuk 

az alábbi érdekes tájékoztató sorokat: 
Három hete be van állványozva 

a barátok temploma. Festik a barátok 
templomát. A templombajáró közönség 
alig tud többet ennél az előkészületnél. 

A templom mindnyájunk közkincse 
és a barátok templomáról bátran el-
mondhatjuk, hogy nemcsak a városi 
közönségé, mert valláskülönbség nél-
kül látogatják az egész vármegye te-
rületéről, tehát érdekelve van az egész 
vármegye. Ezt mi is ugy gondoltuk, 
mikor a megye katholikusait belevon-
tuk a távolabbi előkészületekbe. 

Az egyházi intézmények fenntar-
tásánál ma a legnagyobb, gazdagabb 
hitközségek is rászorulnak a hivek ön-
kéntes adózására. Másképp fenn  nem 
tarthatók. A barátok temploma mellett 
nincsen szervezett hitközség s igy sem 
a hívektől, sem az államtól egy bani 
fizetést  sem kapnak azért a szolgá-
latért, melyet a templomban végeznek. 
A perselyezésből a templomot sem le-
hetne fenntartani,  nemhogy csak egy 
rendtagnak is a megélhetését biztosítaná. 

Hogy lehet akkor a mai nehéz 
viszonyok között templomot festetni  ? 
— kérdezheti bárki. Számítottunk és 
számítunk a hivek jószívűségére, be-
látására, hisz nem magunknak tesszük, 
amit teszünk: a hívekért s az Isten 
•nagyobb dicsőségére 1 Sokan megértet-
ték a nemes célt és siettek a hozzá-
járulással. Isten legyen a jutalmazójuk! 

Mivel látatlanra, bizonytalanra senki 
sem áldoz szívesen s éppen egy éve a 
festő  személye körül is bonyodalmak 
voltak keletkezőben, melyeknek célja volt 
az adakozó készség megcsappantása, 
jónak látom foglalkozni  a festéssel,  a 
festő  személyével és a munkával. 

A templom művészi festését  épí-
tési stílusának szemmeltartása teszi 
széppé. A templom stílusa a XVIII. 
század "tiszta barokját adja. E stílus-
ban alig találunk szebbet Erdély terü-
letén, mint a barátok temploma Ud-
varhelyen. A templom mennyezete kö-
zeledik a befejezéshez,  a két gyönyörű 
freskó  és mellékdiszei arra engednek 
következtetni, hogy az összhangot a 
diszitő munkálatok nem fogják  elrontani. 

Éppen egy éve, hogy a festő  sze-
mélye körül tárgyalások indultak meg. 
A rendháznak volt egy megegyezése 
Rott Márton kolozsvári festőművésszel, 
aki egykor vármegyénk házát kifes-
tette, de ez bizonyos okok miatt fel-
sőbb helyről nem nyert megerősítést. 
Az ősz folyamán  Herceg Ferenc ma-
rosvásárhelyi festőművésszel  állapod-
tunk meg, akinek mult évi munkája 
vajdahunyadi kolostorunkban közmeg-
elégedésre talált. Miért, arról a leg-
közelebb. P. B. F. 

Uj ügyvédek. Voszka István drt 
és Filó Ferenc drt az udvarhelyi ügy-
védi kamara az ügyvédek lajstromába 
bejegyezte. 

A vármegyei tanácsot május 22-ére 
rendkívüli ülésszakra hívták össze, me-
lyen a tanács kebelében történt válto-
zások tudomásul vétele után a legfel-
sőbb közigazgatási tanácsnak az 1928 
évi vármegyei költségvetésre vonatkozó 
véleménye fölött  fognak  határozni. 

Az unitáriusok uj püspökének meg-
választása f.  hó 20-ikán fog  megtör-
ténni a Tordára összehívott püspök-
választó zsinaton. A választás (bár 
időnkint több más érdemes nevet is 
emlegettek) előreláthatólag, egységes 
lesz, s az Boros György dr. eddigi 
püspökhelyettes, egyházi főjegyző  meg-
választásával fog  végződni. Viszont az 
ő utóda a főjegyzőségben  valószínűleg 
Kiss Elek dr. theológiai tanár, vagy 
Vári Albert kolozsvári vallástanár lesz, 
akik mind a ketten nagy és becsült 
•értékei egyházuknak. 

Köszönetnyilvánítás. Mindazoknak, 
akik néhai Izsák Lajos halálesete al-
kalmából részvétükkel vigasztalni, s te-
metésén megjelenni szíveskedtek, ma-
gam és családom nevében hálás kö-
szönetemet nyilvánítom. Özv. Izsák  La-
josné. 

Hősök napja. A nagy világháború-
ban, a hazájukért való kötelességtelje-
sítés közben, hősi halált haltak emlé-
két országszerte megünnepelik f.  hó 
24-ikén, csütörtökön. E napon a sirok 
gondozása költségeire gyűjtéseket is 
rendeznek. Városunkban és várme-
gyénkben szintén megfelelő  módon 
fogják  az emiitett napot megünnepelni. 

A május 15-ikén történt vasúti 
menetrendváltozás következtében a Se-
gesvár—Székelyudvarhely között köz-
lekedő vonat menetrendje ez: Váro-
sunkból indul reggel 6 óra 45 perckor, 
déli 12 ó. 15, d. u. 4 ó. 50 p. Seges-
várra érkezik d. e. 9 ó. 55, d. u. 2 ó. 
55 és 7 ó. 18 p. Segesvárról indul 
reggel 4 ó. 45, d. e. 11 ó. 10 és este 
8 ó. 02 p. Városunkba érkezik reggél 
7 ó. 46, d. u. 2 ó. 05 és este 10 ó. 
57 perckor. — Csatlakozó vonatok Se-
gesváron : Segesvárról indul Brassó 
felé  r. 8 ó. 41 p. expressz, 10 ó. 17 
p. személyv,, d. u. 2 ó. 19 p. expressz, 
d. u. 3 ó. 31 p. gyors, este 7 ó. 09 p. 
személy, éjfél  u. 18 p. expressz, éjjel 
1 ó. 27 p. gyors, éjjel 2 ó. 28 p. sze-
mély, reggel 4 ó 20 p. személy, Tövis 
felé  éjjel 3 ó. 19 p. személy, r. 5 ó. 48 
p. gyorsv., r. 7 ó. 05 p. expressz, r. 
9 ó. 34 p. személy, d. u. 3 ó. 24 p. 
gyors, d. u. 4 ó. 45 p. expressz, este 
8 ó. 13 p, személy, este 10 ó. 17 p. 
expressz. 

Halálozás, özv. Boros Károlyné 
Tamás Eliza f.  hó 17-én, 82 éves ko-
rában, Székelybethlenfalván  elhunyt. A 
széles körben ismert és tiszteletben ál-
lott, áldozatkész úrinő halála tekinté-
lyes és soktagu családokat borított 
gyászba. Tamás Albert h. polgármester 
nővérét, Embery Árpád cimz. főgimn. 
igazgató anyósát gyászolja benne. 

Bálint Ferenc  cipészmester 45 éves 
korában, f.  hó 18 án városunkban el-
hunyt. A szorgalmas, munkás embert 
kiterjedt rokonság gyászolja. 

Stancin  (Seres)  György né Moldo-
ván Pap Eliz f.  hó 15-én, 60 éves ko-
rában, hosszas betegség után elhalt 
városunkban. Nagy részvét ^mellett te-
mették. 

A helybeli állami liceum közli, 
hogy a IV-ik osztályú magántanulók 
magánvizsgálatainak második része is 
május hónapban, a többi magánvizs-
gálatokkal egyidőbeti lesz, hogy-tt  tar-
nulók juniusban az V-ik osztályba való 
felvételi  vizsgára jelentkezhessenek. 

Gazdát cserélt a pesti New-York-
palota. Az Adriai Biztosító Társulat, 
mely megyénkben is évtizedek óta, 
mint egyik legelőkelőbb intézet közis-
mert, nem régen vásárolta meg Buda-
pesten 500.000 dollárért az u. n. New-
York palotát, mely palota vásárlása 
egyik legnagyobb eseménye az utóbbi 
évek budapesti ingatlan-forgalmának.  A 
palota vételára átszámítva 80 millió 
leunál magasabb összegre rug. 

Anyák napja. Megható szép ünne-
pély keretében tartotta meg a helybeli 
református  egyház az anyák napját 
május 13-án. Délelőtt az istentisztelet 
alkalmával Vajda Ferenc lelkész mon-
dott az anyai és gyermeki szeretetről 
megható, szép beszédet.' Délután 3 
órakor Biró Sándor szólott a kicsinyek 
nyelvén az elemi iskolás növendékek-
nek, megmagyarázva, hogy mi az anyák 
napja és mi a gyermekek kötelessége 
az anyákkal szemben. Délután 5 óra-
kor a felnőtt  ifjúság  előtt Csefó  Sán-
dor és Adorján Margit ugyancsak lel-
kes és felemelő  beszédekkel méltatták 
az anyákat. Eme beszédek után a 
kebli tanács nevében Vajda Ferenc 
lelkész üdvözölte az összes anyákat és 
felolvasta  azon édes anyák neveit, ki-
ket az Isten 8—24 gyermekkel áldott 
meg. Egy néhány édes anya jelenleg 
is 8—11 élő gyermekében gyönyör-
ködhetik. Ezeknek az anyáknak a nő-
szövetség elnöke : Vajda Ferencné, a 
szövetség nevében, egy-egy kis csokor 
virágot nyújtott át. Neveik a követke-
zők : Asztalos Dánielné, Bodrogi Ist-
vánné, Bokor Sándorné, Csiki Mihályné, 
Csép Gergelyné, Felméri Józsefné,  Fülei 
Istvánné, özv. Gyarmathy Károlyné, 
Hercegh Albertné, Imreh Domokos drné, 
özv. Kovács Lajosné, Gellért Lajosné, 
özv. Kovács Dánielné, Katona Imréné, 
özv. Koncz Árminné, Kökösi Jánosné, 
Lőrinczy Béláné, özv. Leiber Dénesné, 
özv. Mécz Ferencné, Mécz Istvánné, 
Némethi Gyuláné, Nagy Dénesné, Nagy 
Istvánné, Pál Sándorné, özv. Rájk Jó-
zsefné,  Szalai Balázsné, özv. Szabó 
Gyuláné, Şzâvuly Mózesné, özv. Szé-
les Zsigmondné, Verestói Dánielné, 
Vas Lőrincné, Vetési Józsefné. 

Iskolalátogatások. Jénáki Ferenc 
dr., csíkszeredai főgimnáziumi  igazgató, 
mint az erd. róm. kath. Státus kikül-
döttje f.  hó 14,' 15, 16-án hivatajos lá-
togatást végzett a helybeli róm. kath. 
főgimnáziumban.  — Giurgiu brassói 
inspector a tanitónőképző és a főgim-
názium meglátogatása céljából szintén 
városunkban időzik. 

A ref.  tanitónőképző ifjúsága  f. 
hó 27-én (pünkösd első napján) d. u. 
5 órakor a kollégium tornatermében 
(kedvező idő esetén a szabadban) val-
lásos ünnepélyt rendez. Műsor a kö-
vetkező számban. 

A helybeli főgimnázium  ifjúságá-
nak hangversenye f.  hó 12-én ismét 
ujabb meglepetésként ható teljesítmény 
volt, dacára annak, hogy már néhány 
korábbi sikeres szereplés folytán  el vol-
tunk rá készülve, hogy az ifjúságnak 
ugy a zenekara, mint az énekkara ez-
úttal is derekas és komolyan értékel-
hető szerepléssel fog  tanúságot tenni 
lelkes ambíciójáról, szorgalmáról és ké-
pességeiről, valamint a mindezeket fá-
radságos munkával érvényre emelő, fe-
gyelmező, avatott vezetésről. Valóban 
elmondhatjuk magunk is, hogy itt a 
zene "és ének terén intézeti ifjúságtól 
aligha lehetett emlékezet óta ilyen ma-
gasra törekvő célkitűzést tapasztalni, s 
egyúttal élvezni is annak elért, szép 
eredményeit. Ez az imponáló erőfeszí-
tés, ez a bemutatott kész teljesítmény 
megnyugtatás is nekünk itteni magyar 
ifjúságnak  jövője felől,  amely ekkora 
lelkes igyekezet, az erők ilyen irányú 
felhasználása,  kiteljesítése mellett, csak 
reménnyel kecsegtető, bizalmat keltő 
lehet. Magát az estélyt Frölich Ottó 
tanár közvetlen és magvas megnyitó 
szavakkal vezette be, szépen fejteget-
vén a zenekultúrának a ifjúság  lelkére 
való jótékony, felemelő  hatását. A nagy 
tetszéssel fogadott  beszéd után az es-
tély további részét teljesen az ifjúság 
által előadott zene- és énekszámok töl-
tötték ki. A Weber-, Boieldieu- és Auber-
féle  nehéz operanyitányok preciz, ki-
dolgozott dinamikával való zenekari 
előadásai az énekkar ugyancsak szaba-
tos és nagy tetszésnyilvánításokat ki-
váltó szerepléseivel váltakoztak. Köz-
ben egyes magánszámok, mint Jodál 
Gábor fejlett  technikára, helyes felfo-
gásra valló, öntudatos zongorajátéka, 
Szigethy Béla szép hangú, — Ébert 
Hajnalka által simulékonyan kísért — 
behízelgő éneklése tették a műsort 
változatosabbá, igen sikeresen. S nagy 
hatása volt egy Mendelsohn-trió Jo-
dál Gábor, Bölöni Béla, ifj.  Frölich Ottó 
által, összevágó, biztos előadással való 
interpretálásának is. A legmerészebb 
vállalkozás azonban mégis a Haydn 
»Teremtés«-oratóriuma egy részle-
tének az előadása volt, a r. kath. is-
kolák egyesitett vegyeskara és az ifj. 
zenekar által. A fegyelmezettség  és ki-
tartó foglalkozás  itt is nagyott müveit, 
— kifejtették  mindazt, amit a meglevő 
erőktől várni lehetett. Valamennyi zene-
és énekkari számot, mint karnagy, Kiss 
Elek zenetanár vezette. Az ő keze, lel-
kes munkája, tudása meg is érződött 
mindenik produkción, melyek nagy si-
kerében a legjelentékenyebb érdem két-
ségtelenül az övé. Maguk az ifjak  is 
igyezettel, s ugy látszik, lelkes szere-
tettel is méltányolják tanáruk ügysze-
retetét, buzgalmát, aminek látható, ked-
ves jele volt az estély folyamán  át-
adott csinos emlékgyürü. 

Egy ismert erdélyi előkelőség ha-
láláról küldöttek nekünk gyászjelentést 
Hosszuaszóról. Zágoni báró Szentke-
reszthy István volt csász. és kir. huszár-
őrnagy költözött el f.  hó 13-ikán, ki-
nos szenvedés után, az élők sorából. 
Az aránylag még fiatalon:  53 éves 
korában elhunyt, egykori daliás és vi-
téz huszártiszt, kiváló sportember, bra-
vúros lovas volt, de szeretetreméltó-
sága, társadalmi ügyekben való tevé-
kenysége ezenkívül is Erdélyszerte rend-
kívül széleskörű ismeretséget és ked-
veltséget biztosított neki. Nagy és elő-
kelő rokonság gyászolja. 

Gazdasági Egyletünk választmánya 
és még több egyleti tag pünkösd har-
madnapján, május hó 29-én Székely-
udvarhelyen, a Polgári önképző Egy-
let helyiségében értekezletet tartanak, 
a vármegyei mezőgazdasági és kerté-
szeti több- és jobbtermelés üzembe 
indítása és egy közkereseti »betéti tár-
saság* szervezése tárgyában. Ugyan-
ekkor kerül tárgyalás alá a kölcsönös 
állatbiztosítás alapszabályainak is meg-
tárgyalása. 

Katona MÓ268 volt adóhivatali tiszt-
viselő ismeretes ügyében a főtárgyalás 
mára volt kitűzve s az lapunk zárta-
kor még tartott. 

Az itteni ipartestületnek ma, szom-
bat estére tervezett kerti műsoros es-
télye a kedvezőtlen időjárásra való te-
kintettel, június hó 9 én, kedvezőtlen 
idő esetén 10 én tartatik meg a Bar-
kóczy-féle  kerthelyiségben. 

A Leánykongregáció „Anyák napja" 
ünnepélye. Mint már közöltük, a hely-
beli leánykongregánisták is megrende-
zik holnap, vasárnap az anyák napját, 
egy este fél  9 órakor, a főgimnázium 
tornatermében megtartandó ünnepély 
keretében. Az estély érdekes és nívós 
műsora: 1. Nyitány. Auber: »Portici 
néma« c. operából. Játsza a főgimná-
ziumi zenekar. 2. Mécs L.: »Anya kell« 
Szavalja : Adorjánná Veress Margit ta-
nárnő. 3. Sibelius : Valse Triste. Drdla: 
Souvenier. Hegedűn játsza: Kiss Elek, 
zongorán kiséri: Tompa Lászlóné. 4. 
Móra—Székely : »Apukám...« Énekli: 
Bodrogi Balázs és Kovács Mancika. 
Zongorán kiséri: Göllner Béla. 5. Be-
széd. Mondja: Salati Ferenc lengyel-
falvi  plébános. 6. Melodráma. Kewlári 
bucsu. Előadja : Kabdebő Annus, zon-
gorán kiséri: Hánn Manci. 7. R. P. 
Illovszky : »Ave Maria>, duett. Éneklik: 
Pál Gyula drné és Benedek Géza dr. 
Zongorán kíséri: Ferenczy Annuska. 8. 
•Királyi itélet«. Előadják : Kovács Mar-
git, György Ica, Györffy  Margit, Ko-
vács Manci, Dobai Magdus. 9. Haydn : 
Részlet a » Teremtés* c. orátoriumból. 
Előadja a róm. kath. iskolák egyesitett 
vegyeskara az ifj.  zenekar kísérete mel-
lett. Belépő dij tetszés szerint. 

Autó-karamból. Csütörtökön az Uj-
székely községen átvezető országút 
egyik éles kanyarulójában Fried Mór 
székelyudvarhelyi autótulajdonos sze-
mélyautója, melyben nevezett felesége 
és kisgyermeke utaztak, összeütközött 
egy teherautóval. Az autók az össze-
ütközés következtében nagyobb sérü-
léseket szenvedtek, a bennükülőknek 
azonban semmi bajuk sem történt. 

Panasz Zetelakárói cimü multheti 
közleményünk helyesbítésre szorul, 
amennyiben alkalmunk volt meggyő-
ződést szerezni arról, hogy a múltkori 
hozzánk juttatott közlemény az ügyet 
nem teljesen és nem alaposan ismerő 
informátor  közlései alapján íródott. A 
valóság az, hogy az üggyel foglalkozó 
áll. tisztviselők az ügyet nem egyéni 
vállalkozás alapján vették a kezükbe, 
hanem erre őket a járásbíróság hiva-
talosan küldötte ki. Ez azért volt szük-
séges, mert a közbirtokossági arány-
jogok az 1886 évben történt rendezés óta 
újrarendezve nem voltak, a sok idő-
közi-változás (elhalálozás, uj tagok stb.) 
nincs a telekkönyvekbe kellőképpen be-
bevezetve. Ennélfogva  adagok és azok 
számának pontos ismerete nélkül még 
a közgyűlés határozatképessége sem 
állapitható meg, ami az érdemleges in-
tézkedéseket is lehetetlenné teszi. Mind-
ezért a közbirtokosság maga kérte egy 
1926 évi decemberi igazgatósági gyű-
léséből a hivatalos rendezés foganato-
sítását. A kiküldött tisztviselők pedig 
az eljárást lefolytatván,  a vonatkozó 
jegyzőkönyveket elkészítették, valamint 
a szükséges tagjegyzékeket és kimu-
tatásokat is, s ezeket még a mult év 
októberében átadták a községi jegyző-
nek. A külön jegyzőkönyvekbe foglal-
tak telekkönyvi foganatosítása  hátra 
van még, de ezt az akadályozza, hogy 
a pénzügyigazgatóság az illetékeket még 
nem rótta ki, holott a járásbíróság e 
célból az iratokat hozzá rég átküldötte. 
A végleges betüsoros névjegyzék kiírása 
pedig csak azután történhetik meg, ha 
a közbirtokossági igazg. tanács a tagok 
azonosságat megállapította. Ami a mun-
kálatokat végző áll. tisztviselők által 
állitólag szedett holdankénli 10 L. dijakat 
illeti, e tekintetben a valóság az, hogy 
a munkálati dijak fejében  maga a köz-
birtokosság szedett be bizonyos ösz-
szeget, s kezeli azt jelenleg is. Eb-
ből fizettek  ki számla szerint a kikül-
dött tisztviselőknek annyi napi dijat, 
amennyi őket munkájukért törvénye-
sen megillette. 

Nyilvános köszönet i s nyugtáz&s. 
A Polgári önképző Egylet temetkezési 
segélyalapja az elhunyt feleségem  után 
temetési járulékban 9000 leüt fizetett 
ki, melynek felvételét  nyilvánosan is 
elismerve, egyúttal ezúton is köszöne-
tet mondok az egyesület vezetőségé-
nek a pontos és gyors kifizetésért. 
Seres Stanciu György. 
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Megrendítő csapás érte Derzsi 
Endre kisgalambfalvi  ref.  lelkészt neje : 
Beke Bertuska halálával, melyről lap-
zártakor kapjuk a gyászjelentést. 30 
éves volt, ma délután temették. Le-
sújtott férje,  gyermekei és tekintélyes 
rokonság gyászolják. 

Petres Kálmán emlékezetére a 
Kath. Népszövetség által, a főgimná-
zium tornatermében rendezett emlék-
ünnepély rendkívül nagyszámú, a ter-
met szorongásig töltő közönség jelen-
létében folyt  le f.  hó 17-ikén. Sivár és 
anyagias napjainkban vigasztaló és a 
jövőre is biztató jelenség a kultura és 
az irodalom egy ilyen tiszta szivü, ideá-
lis bajnokának ez a méltánylása, az ő 
élete és munkássága iránt megnyilvá-
nult nagy érdeklődés. Maga az ünne-
pély méltó volt az alkalomhoz, vonzó 
és emlékezetes megelevenitője Petres 
értékes egyéniségének. Az estély fő-
pontja, s a műsor nagyobb részének 
keretbe foglalója  Biró Lajos tanár, fő-
munkatársunk alapos és kegyeletes lé-
lekkel megfogalmazott  előadása volt, 
melyben hü és érdekes ismertetését 
adta Petresnek, mint embernek, mint 
fontos  állást betöltött kulturmunkásnak 
<a Marianum igazgatója volt) és az 
ideális hevületü erdélyi poétának. Elő-
adása keretében Nagy Pálma, Lévay 
Lajos dr., Csendőr Jenő és Mihály Bö-
zsi szavalták Petres egy-egy költemé-
nyét, annak szépségeit ismert szavalói 
készségükkel érvényre emelve. Meg-
zenésített Petres-dalokat szépen és ha-
tással énekelt Bodrogi Balázs, Kiss 
Elek avatott kísérete mellett és ugyan-
csak énekelt a templomi vegyeskar egy 
dalt a Petres szövegére, melynek ro-
konszenves és tetszést aratott dalla-
mositója Imre József,  aki az éneket di-
rigálta is. A műsor egyéb számai : 
Pál István prelátus közvetlen, rövid 
megnyitó szavai, Khell István hegedü-
játéka, melyet Szabó Ilus kisért, Szi-
gethy Bélának, ifj.  Jodál Gábor által 
kisért, s megujráztatott éneke, a fő-
gimnáziumi zenekar záróindulója mind 
valamennyien a hozzájuk méltó tet-
szésben részesültek. 

Helybeli villa-bérlő Szovátafürdőn. 
Városunkból való bérlője akadt Szo-
vátafürdő  egyik nagyobb villájának, 
ami bizonyára többeket fog  érdekelni 
közönségünkből. Siegmund V., a szent-
keresztbányai kolonia-fürdőnek  is volt 
vezetője, az a vállalkozó, aki a jövő 
szezonra a szovátai felső  telepen levő 
szép Napsugár-villát bérbe vette. Fel-
vesz ide gyermekeket és leányokat, ki-
séret nélkül is, teljes ellátásra junius 
hónaptól kezdve a fürdőszezon  tarta-
mára, jutányos feltételek  mellett. Je-
lentkezések, részletes felvilágosítások 
helyben Str. Reg. Carol (Orbán B.-utca) 
6. sz., később Szovátán, Napsugár-villa. 

Ihász P. Jenő, a helybeli Hangya 
tranzitó-raktár főnöke  a Hangya köte-
lékéből kilépve, állásáról lemondott s 
értesülésünk szerint, városunkban ön-
álló üzletet szándékozik nyitani. 

A „Transylvánia"  mindkét  autó-
busza rendelkezésére  áll  a f.  hó 
26-án, szombaton Csiksomlyón 
tartandó  búcsúra menni szándé-
kozóknak.  Az egyik  autóbusz reg-
gel fél  7 órakor  indul,  a másik, 
mely Erdőszentgyörgyről  érkezik, 
reggel  fél  9 órakor  indul.  A Csík-
ból való visszatérés vasárnap dél-
után 2 és 6 órakor  lesz. Jegyek 
előre  válthatók  a Cetatea  banknál. 

A trg. mureşi kereskedelmi és ipar-
kamara közleményei. Bukarestben fo-
lyó hó 12 és 27 között való tartam-
mal a Societatea »Liedertafel«  Str. Aca-
demiei No. 20 termeiben» Târgu Vo-
lant* (Repülő vásár) nyílt meg; a lá-
togatók a visszautazásnál a vásárigaz-
gatóság által kibocsátott igazolvány 
alapján 50%-os vasúti kedvezményben 
részesülnek. — A Kamarák Szövetsége 
értesítése szerint Reimsban (Franciaor-
szág) folyó  év november havában egy 
felsőbb  kereskedelmi iskola nyilîk meg 
azok részére, kik a francia  nyelvet nem 
beszélik teljesen. — A több »sector«-ra 
beosztott Bukarest városába irányítandó 
levelezések rendjén azők, amelyek a 
kereskedelmi és iparügyi minisztérium-
hoz intéztetnek, a gyorsabb kézbesítés 
céljából Bucureşti No. 3. címzéssel lá-
tandók el. 

Közvetlen gyorsvonat Galac—Ma-
rosvásárhely — Kolozsvár—Nagyvárad 
között. A marosvásárhelyi kereskedelmi 
és iparkamarának ugy székhelye, mint 
az egész u. n. székely-körvasút jó va-
súti közlekedése érdekében éveken ke-
resztül szívósan szorgalmazott azon 
kívánsága, hogy Galac—Marosvásár-
hely—Kolozsvár—-Nagyvárad közötti 
közlekedésre állíttassák be egy étkező-
és hálókocsikkal felszerelt  közvetlen 
gyorsvonat, a május 15-én életbelépett 
menetrenddel teljesedésbe ment. Az uj 
menetrend ugyanis május 15-től kez-
dődőleg a Galacról 21 óra 50 perckor 
induló, Mărăşeştire 0.22-kor, Gyergyó-
szentmiklósra 8 34-kor, Marosvásár-
helyre 12 óra 23 perckor, Kolozsvárra 
16 óra 32 perckor, Nagyváradra 21 óra 
05 perckor érkező 34 és 32-es, vissza-
felé  pedig a Nagyváradról 8 óra 15-
kor induló, Kolozsvárra 12.12-kor, Ma-
rosvásárhelyre 16.47-pkor, Gyergyó-
szentmiklósra 21.17 perckor, Galacra 
7 óra 20 perckor érkező 33 és 31 szá-
mú közvetlen gyorsvonatpárnak a be-
állításáról gondoskodott. A marosvá-
sárhelyi kamara akciója eredményeként 
közlekedő Galac—Nagyvárad közötti 
gyors ugy kényelmi, mint gyakorlati 
szempontból való fontossága  pillanatnyi-
lag még eléggé nem értékelhető. Két-
ségtelen előnyként jelentkezik már is 
az a körülmény, hogy e vonatpár Nagy-
váradon direkt csatlakozást ad egyrészt 
a Csehszlovákiából, Szatmárról, Mára-
marosból jövő és arra menő gyors és 
személyvonatokhoz, másrészt még egy 
direkt csatlakozást nyújt a M. Á. V.-val, 
illetve a M. Á. V.-on keresztül az 
osztrák és ezen keresztül más nyu-
gateurópai államvasutakkal. 

Nemcsak kisebbségi életünknek, 
hanem az egész ország politikai, gaz-
dasági, irodalmi és művészeti életének 
hü krónikása Tóth Sándor kitűnően 
szerkesztett politikai, közgazdasági és 
társadalmi lapja, az Ellenőr, melyet az 
országban mindenki érdeklődéssel vár. 
Minden második vasárnap, 44—52 ol-
dal terjedelemben jelenik meg az El-
lenőr, mely tudósításokat közöl az or-
szág minden részéből. Cikkeit a leg-
jobb irók, publicisták irják, közgazda-
sági tudósításai, riportjai elevenek, élén-
kek és érdekesek. Okvetlenül vegye 
meg az Ellenőr minden számát, mely 
legjobb és legkellemesebb szórakozta-
tója utazásainál. Az Ellenőr kapható 
minden hírlapárusítónál, ára 20 leu. 
Mutatványszámot készséggel küld a 
kiadóhivatal: Cluj-Kolozsvár, Str. Re-
gina Maria 36. 

A „Korunk" májusi száma. A Dienes 
László szerkesztésében megjelenő b o -
runk* májusi száma; folytatja  azt az 
európaizáló munkát, melyet eddigi szá-
maival megkezdett. Napjainkban a 
revüknek már nem elegendő csak 
irodalmat és elmefuttatásokat  adni, 
ma szükség van arra is, hogy a revü 
egyszersmind fóruma  és kilátó tornya 
legyen mindazoknak a szellemi moz 
galmaknak, melyek időnket keresztül-
kasul behálózzák. A »Korunk« májusi 
számának különböző cikkei mind egy-
egy ablak a kor kilátó tornyából az 
idő ezerféle  mezejére. Szántó Hugó, 
a jó nevü filozófus,  Mechanizmus, 
élet, lélek cimen a metafizikának  leg-
ősibb és ma legaktuálisabb fogalmait 
teszi könnyedén és élvezetesen elmél-
kedése tárgyává. Forgó Pál a kihasz-
nálatlan elektromosság címén közöl 
értékes tájékoztatót a gyakorlati elek-
tromosság problémái köréből. A német 
Dorfmann  Amerika jelleméről ad plasz-
tikus képet. A Gorkij-ünnepséggel kap-
csolatban Kurt Kersten cikkét közli a 
»Korunk«, amely egészen kivételes 
helyet foglal  el a hasonló cikkek között, 
amidőn felfedi  a Gorkij szellemtörté-
neti jelentőségét, ugy az orosz, mint 
az európai, ugy a polgári, mint a pro-
letár oldalról. A »Korunk* szépirodalmi 
cikkei közt a Leonhard Frank-féle  re-
gény folytatásán  kivül két elbeszélést 
talál az olvasó. A »Korunk« kultur-
krónika részében egy cikk a mai orosz 
belpolitika sajátos problémáival fog-
lalkozik, a legautentikusabb források 
alapján. Ugyancsak e részben találja 
az olvasó Silbermann Jenő egy kul-
turtörténetileg nagyfontosságú  problé-
mának : az atomelméletnek a mai ál-
lásáról irt szélesebb jegyzetét. Több 
cikk a modern színházi kultura mai 
állásáról tájékoztetja az olvasót. A 
Kulturkrónika rövid hírekben a tech-
nikai civilizáció olyan ujabb, eredmé-
nyeiről számol be, melyeket sehol sem 
talál meg az olyasó. A Szemle rovat-
ban eleven cikkeket, ismertetéseket ol-
vashatunk amerikai, európai és erdélyi 
Jcönyvekről. A »Korunk« havonta jele-
nik meg 80 oldalon. Előfizetési  áraegy 
évre 860, félévre  460, negyedévre 250 
leu. Mutatványszámot ingyen küld a 
kiadóhivatal. (Cluj. Str. A. Mureşanu 
34. B.) 
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Kiadó: a Könyvnyomda Részvénytársaság 
Odorhein—Ssékelyndvarhely 

K 
Meghívókat, gyászlapokat, vala- I I 
mint minden, a nyomdai termékek f f 
körében előforduló  más nyomlat- | | 
ványokat csinos éa Ízléses kivi- U 
i > telben készít a t s R 

Könyvnyomda 
Részv.-Társaság 

müintéxete. 

írószer- és papirke-
reskedésében minden-
nemű irodai szükség-
letét mindenki olcaón 

beszerezheti, t : 

„SZÉKELY KÖZÉLET" 
szerkesztősége 

és kiadóhivatala. 

K y i l t t é r . 
E rovzt közleményeiért a szerkeszti nem váltat 

felelősséget. 

Figyelmeztetem az érdekelteket, 
hogy fiam  : Lakatos Lajos lengyel falvi 
lakosnak semmiféle  cselekedetéért, sem 
anyagilag, sem másképp felelősséget 
nem vállalok. Lakatosáé. 

I«a téli s z a l á m i 
kapható az Orbán-

testvéreknél. 
Viszonteladóknak 
árkedvezmény. 

Cséplő-garnitura 
eladó, 

Értekezni lehet: Bal. Regele 
Ferdinánd 27 szám alatt. 

Publicaţie de licitaţie. 
Liceul „Şt. 0. Iosif  din Olorheiu 

primeşte oferte dela Donnit zugravi, 
pentru spoirea exterioară a îitreguhfi 
edificiu  a liceului. Amănunte la Direc-
ţiunea licealul. 

Odorheiu, la 11 Maiu 1928. 
Preşedinte al com. şcolar; Ion Sterlopof. 

Secretar: Kulcsár Francisc profesor. 

Publicaţie de licitaţie. 
Liceul şi internatul „Şt. O. Ioaif" 

din Olorheiu are nevoe de 120 saltele 
de Iarbă de • n e , 150 bănci şcGlafe 
şi 60 noptiere. 

D jritorii de a le furniza  sunt ia-
ştilntaţi, că îşi pot înainta ofertele 
lor îa termen de o Iută dela data 
8ceBtei publicaţii. Aaăaunte la Direc-
ţia liceului. 

Odorbeiu, la 9 Maiu 1928. 
Preşedinte al com. şcolar: Ion Stertopef. 

Secretar: Kulcsár Francisc profesor. 

Primăria comunei urb. Olorheiu. 
No. 1932—1928 adm. 

Hotărâre. 
Delegaţia permanentă a comunei 

urb. Odorheiu luând îa considerare 
reclamaţia brăţărilor dia Odorheiu, 
contra preţurilor maximale, stabilite 
prin ordonanţa 1040—1928 pe durata 
dela 15 Maiu — 15 lanie, 

având îa vedere, că brutarii au 
dovedit cu facturi  originale, că cum-
pără făina  mai scump de cum s-a 
fixat  ia ordonanţă pentru vânzare, 

decide modificarea  ordonanţei sus-
menţionate in punctul III. privitor la 
fâiaa  şi pâine, îa felul  următor: 

Lei 
1. Făină pt. păine după 

calitate kg 12—14'— 
2. Făină mijlocie kg. . . 15 — 
3. Făină albă 16*50 
4. Făină de porumb . . 9'— 
5. Pâine albă 14'— 
6. Pâine neagră . . . . 11-— 

Aceaate preţuri intră ia vigoare 
cu ziua de 19 Maiu 1928. 

Prin şedinţa Deleg, permanente, 
tinută la 18 Maiu 1928. 

p. Primar: 
Tamás. 

Secretar: 
Caţavelu. 

* * * * * * * m 

Legolcsóbb beszerzési forrás. m i é r f i  k a b á f c  é s f u h a k e l f i a * k , mintás 
° grenadin, batist, gyapjú és mosó delinek, 

valamint összes íehérnemü-áruk pünkösdig Qalamnn kereskedésében 
m é l y e n l e s z á l l i t o t t árban k a p h a t ó k : ü a i a u i u u WZrt R f t t h Í B n . , l t n f l 

• Kelengye-bevásárlásnál 10 százalék kedvezmény. 
mvmmmm 
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Raktáromon levő kitűnő bel- és külföldi  szövetekből öltönyök, kabátok, nadrágok csínos sza-
— — ™ á l l a n d ó a n raÍrtáron, u ^ ^ 

függönyök,  abroszok, harisnyák, zsebkendők, 
k é z i t á s k á k ^ ü 2 j e t é { 3 e n p r i n c i p e s a Elisabeta (volt Bethlen-utca)» 

A gyógyulást  keresők,  kik  vérszegénység, 
sápkór,  Basedow-kór,  nehéz légzés,  vese-  és 
hólyagbajban,  idegességben,  általános  gyenge-
ségben, szívbaj-  és vérkeringési  zavarokban 
szenvednek,  úgyszintén  sápadt,  vérszegény  és 
étvágy  nélküli  gyermekek  keresik  fel  a fenyves, 
ózondús  levegőjű,  vasas borvizO 

Homoród-fürdőt, 
ahol  már  számtalan  esetben bámulatos  ered-
ményt  értek  el  a betegek.  — Konyhás  lakások 
is vannak,  több család  közösen  kibérelhet  egy 
egész villát,  mely  esetben közős  konyhával 
igazi  olcsón nyaralhatnak. 

Kérjen  prospektust.  Felvilágosítást  nyújt: 

PLÜHAR  GABOR 
fürdő-igazgató,  Odorheiu. 

Corpul Portăreilor Tribunalului 
Odorheiu. 

Nr. 1533—1928. port. 

PnWicatiuiie de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin aceasta 

publică, că în baza deciziunii Nr. 2572— 
1927 şi Nr. G. 7560-1927 a judecă-
toriei din Odorheiu îa favorul  recla-
mantului firma  Kamner şi Jekelius 
repr. prii? advocatul Dr. Jodál Gábor 
pentru incassarea creanţei de 12075 
Lei şi accesorii se fixează  termen de 
licitaţie pe 5 Iunie 1928 orele 13 p. 
m. la faţa  locului în Odorheiu unde 
se vor vinde prin licitaţiune publică 
judiciară 1 autocamion, 1 bivol şi 1 
vaci în valoare de 40000} Lei. In caz 
de nevoie şi sub prtţul de estimare. 

Pretenziunea care e de îacaasat face 
12075 Lei capital, dobânzile cu 12*/0 
socotind din 11 Febr. 1927 iar spesele 
pătă acum stabilite de — Lei. 

întrucât mobilele cari ajung la 
licitaţie ar fi  fost  execvate şi de alţi 
şi aceştia şi ar fi  câştigat dreptul de 
•eoperire licitaţia prezentă este ordo-
nată şi în favorul  acestora în senzul 
art. LX.: 1881. §. 192. 

Odorheiu, la 11 Maiu 1928. 
Bălăseacu portărel. 

a Városban nagyon jó 
helyen egy betsffsig,  báz, 

nagy «Mar ís 3 bold szántó, 
ugyszinttn 3 latfház  U nagy gyS-
niökso5 Kert, Valamint egy teljesen 
n) b&tö berendezd. Értekezni lehet: 
Jtagy lajos BgynSfrigi  irodájában 
Ştr. Crişan (Vâr-a.) 3 szám alatt. 
Serviciul Technic al judeţului Odorheiu 
No. 404—1928. 

P u b l i c a ţ i u n e . 
Cu ordinul No. 15,042—1928 al 

Direcţiunei Generală de Poduri şi Şo-
sele s'au aprobat aprovizionarea pietri-
şului şi piatră spartă pe următoare 
şoseaua naţională : 

1. Vânători—Ghimeş Făget km. 
40-54—500 580 mc. valoarea Lei 
135,200. 

Pentru executarea lucrărilor sus-
menţionate se publică licitaţie cu oferte 
inchise, care se va ţine în ziua 26 
Maiu a. c, ora 12 în localul Servici-
ului technic al judeţului. 

Doritori să înainteze Serviciului 
technic până la ora 12-a zilei fixate, 
ofertele  întocmite conform  prevederilor 
Art. 72—85 din legea Contabilităţii 
publice şi a condiţiunilor de mai jos. 

1. Deasupra adresei pe plicul în-
chis şi sigilat a ofertei,  se va scrie: 
•ofertă  pentru aprovizionarea pietri-
şului şi piatră pe şoseaua naţio-
nală Vânători—Ghimeş Făgat km. 
40—54—500*. 

2. Ofertele  jntârziate, ofertele  te-
legrafice,  cât şi ofertele,  cari vor cup-
rinde alte condiţiuni nu se vor lua în 
considerare. 

- 3. în oferta  se va arăta rabatyl 
la °/o asupra preţurilor din deviz, iar 
nu suma globală. 

4. Garanţia cerută este de 4% ca 

garanţie provizorie şi 6% ca garanţie 
definitivă. 

5. Proiectul lucrărei condiţiunile 
detailate şi modelul  de  oferte  se pot 
vedea  zilnic intre orele 9—12 la Servi-
ciul technic al judeţului. 

6. Ofertele  vor fi  valabile timp de 
60 zile dela data licitaţiei. 

7. Ofertantul  cade în obligă indată 
după prezentarea ofertei,  iar serviciul 
numai după aprobarea Direcţiunei Ge-
nerală de Podurii şi Şosele. 

Odorheiu, la 5 Maiu 1928. 
Şeful  Serviciului Inginer: 

Dumitrescu (ss). 

Értesítés. 
Értesítem a m. t. közönséget  és t. 

megbízóimat,  hogy 
kereskedelmi  ügynökségi,  ingó 
és  ingatlan  forgalmi  irodámat 
Bethlen utca 55. szám alól  a Str.  Crişan 
(Vár  u) 3. szám alá a saját lakásomba 
helyeetem át, ahol is minden  e szak 
mába vágó megbízást  elvállalok,  mint : 
útlevelek  beszerzése, bármely irányban, 
ingé és ingatlan  eladásának  és vételének 
közvetítése,  hitel-tudósítás,  kölcsönök  szer• 
zése, valamint mindennemű  felvilágosí-
tással állok  a m. t. közönség  rendel-
kezésére. 

A m t. vidéki  és helybeli  közönség 
szives pártfogását  továbbra is kérve, 
maradtam  tisztelettel: 
NA  G Y  LAJOS  kereskedelmi  ügynök. 

• Ua nem akar kírt szenvedni, ha irti-
2 1 1 kes bundáját, szőrméit, téli ruháit, 
• perzsa-és más fajta  szőnyegeit moly 
• ellen meg akarja védeni, siessen 

[ Kassay F. Domokos | 
• 8ZÜC8 " 

3 B. Reg Ferdinánd (Kossuth-u) 20 sz. alatti • 

t l a l í molyk ar elleni meg- 5 
óvó intézeté- 5 

ben helyezni el holmiját, hol tüz- és g 
betörés elleni biztosítás mellett azo- • 
kat csekély díjösszegért nyárira el- • 
vállalják molykár elleni megőrzésre. J 

Tavaszi kabátokra és 
kosztümökre prém mérsékelt 

árban kapható. 

>Qh»ţa« Fabrica O ăsaneaxă de Ghisţ* Societate Anonimă Odorhein. 

B i l a n ţ u l f i n a l . 
D e b i t , 
Fabrici ţinoe 7200- Capital, social 
Instalisţiuni 
Debitori . . . 
Pierdere . . . 

292600-
1 0 1 0 -

94353 73 

C r e d i t . 
200000— 

Creditori 19519373 

39519373 395193 73 

Acest bilaiţ il comisiderâm şi accepiâm ca bilaiţul de lichidare al Societatei. 
Odorheiu, la i3 Aprilie 1926. 

Lichidatori: 
Orbán Endre  Törők  Arthur  Hirtch Hermán 

Dr. Kálmán  József  Dr. SzöUöai  ÖdOn 

Sürgönyeim: Transylvania. 

Értesítés! 
A n. é. közönség b. tudomására hozom, hogy a Standard-

Ma chit e Company Oradesi fölerakatától  kiléptem és a 

Transylvania R.-T. Odorheiu 
géplernkatot képviselem, mint utazó-képviselíje. Kérem a Stan-
dard gfp  és lemez igen t. vevőit, hogy hátrálékos fizetségük*.t 
volt cégem címére pontosan postán küldjék be. 

Ford-gépek összes alkatrészei, Michelin Fireston külső, belsfl 
gummik bármely nagyságban raktáioa. Rendelésre bármi 72 órán 
belül eszközöltetik. Varrógép, Írógép, családi és koffer  grammofo-
nok, lemezek, tük, kerékpárok, becs in, olaj Ptb. stb. főraktára. 

A n. é. közönség pártfogását  bérve továbbra is: 
C s i s z á r - A - X l t a . 1 Transylvania-raktár. 

Férfi-,  női- és gyermekrnhákat 
bármilyen színre, felelősség 
mellett, f e s t  és t i s z t i t 

SCHMITZ 
G a l l é r o k a t és más fehér-
nemneket egy héten be- 
Iul m o » é s f é n y e z . 

l é g é r k e z t e k 
a tavaszi és nyári 
nöi és férfi  divatlapok 

és dús tartalmú, tavaszi és 
: : nyári >: 

m i n t a - s z ö v e t e k , 
melyekből már 2000 lentól 
női kosztümöt, vagy felöl-
tőt, vagy 1 rend férfi  ruhát 
vagy felöltőt  legnjabb 
minta szerint késeitek. 

JAKABOS MIKLÓS Eötvös n. 4. 
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Dela Primăria comunei Lupeni. 
P u b l i c a ţ i u n e . 

Se aduce la cunoştinţă publică 
că, priDEăria comunei txarendeaiă căr 
ciuma comnna'ă din coműna Lupeni, 
prin licitf  ţie publică, pe 3 ani, ce se 
va ţine în ziua de 25 Maiu 1928 oara 
8 a. m. în caBa comunală. 

Arendaşul îjtre îa drepturile la 
data de 1 Iunie 1928. 

Preţul de strigare 17000 Lei. Va-
din 10%. 

Condiţiunile de licitaţie se pot 
vedea în cancelaria primăriei în toate 
zilele şi orele de lucru. 

Dat îa Lupeni, la 30 Apr. 1928. 
Primăria comunală. 

H i r d e t m é n y . 
Köztudomásra hozatik, hogy a Lu-

peni (Farkaslaka) községi korcsma f. 
é. május hó 25-én reggel 8 órakor a 
községházában tartandó nyilvános ár-
verésen 3 évi időtartamra bérbe adatik. 

A bérlet kezdődik 1928 juniua 1 én. 
Kikiáltási ár 17000 leu. Bánat-

pénz 10°/o. 
Az árverési feltételek  megtekint-

hetők hivatalos napokon a Lupeni 
jegyzőség irodahelyiségében. 

Lupeni 1928 április hó 30. 
Községi elöljáróság. 

IOC 

Egészsége érdekében óvakodjék az ecetsavból készült ecettől. 

M T Ha jó, tiszta és egészséges 
e c e t e t Óhajt, kérjen 

Sámson-féle ecetet. 
Gyártja: 

Sámson Lajos ecetjpa 
Odorheiu. 

» IDE 

mt 
3Z3Í int: :cr mi 
3SE 

t Ügynökségi, tudakozódó és hirdetési 
irodámat „MERKÚR" cég alatt önállóan 

Odorheiu-Sz.-udvarhelyen-Str. Principesa Elisabeta (Bethlen-u.) 
i 55 BZ. alatt a volt Biró István-féle  vendéglő épületében megnyitottam, 

hol ezen iroda hatásköribe tartozó: adásvételek, bérletek, 
tudakozódások hitóságoknál is cégekről és magánügyekben, 
okiratok, Magyarországba és a világ bármely részébe szélö útle-
velek, vízumok és hajójegyek legrövidebb idő alatti beszerzése, 

i hirdetések ügyében és bármily közvetítési ügjben készséggel 
állok a városi és vidéki nb. közönség rendelkezésére. ===== 

Olcsó díjszabás 1 Gyors és pontos elintézés T 

Teljes tisztelettel; A S Z t a l O S D é l i e S volt városi tisztviselő 


