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Az anyaváros kapui előtt. 
Kicsiny sereg érkezik a héten a 

székely anyaváros kapui elé. Egyenes-
szál ősz ember a vezér, kinek hadai 
mindössze öt emberből állanak s ezek-
ből is csak három a férfi.  A negyedik 
gyönge asszony, az ötödik egy apát-
lan árva. Furcsa had, különös kato-
nák. Jóllehet ostromra készülnek, öl-
döklő fegyvert,  falbontó  gépeket nem 
hoznak magukkal. A cernirozott vár-
ból, minden hadiszokás ellenére, még 
segítséget kérnek, igy szaporodik szá-
muk njţşlcra s aztán — hajrá! ro-
hamra indulnak egyenest. 

Megnyílnak é előttük a kapuk 
kényre-kegyre, vagy véres fejjel  fog-
nak elvonulni a falak  alól, melyek szé-
kely elméket és sziveket zárnak körül ? 

Ostromra indul a kisded csapat s 
mégsem ellenséges szándékkal közele-
dik. Ha ugy jönne, megérezné az éber 
székely lélek, amely — szentül hiszem 
— e végzetes időkben kettőzött őrsze-
met tart minden szegelet-toronyban. 
De most repüljenek fel  a fehér  zász-
lók a bástyákra! A kérdésre: 

— Állj, ki vagy ? — kórusban 
zendül a kis csapat ajkairól a felelet: 

— Testvéri 
Hazamegyünk, székely irók, haza-

megyünk Udvarhely városába. Félesz-
tendeje járjuk, üres tarsollyal, sebes 
lábbal Erdélynek és a Részeknek vá-
rosait. Nagyobb falukat  is megpor-
tyáztunk, de nemhogy megsarcoltuk 
volna, inkább megajándékoztuk őket. 
Az eleven tüzet visszük két markunk-
ban, mert a gyertyák a nyomorúság 
és gyötrelem hosszú éjszakáin . át tö-
vig égtek. A tűzhelyek lángja is lob-
badozik immár és erősen megapadt kö-
zöttünk, ember és ember között, test-
vér és testvér között a szeretet melege. 

Félesztendő alatt tizennégy város-
ban s három nagyközségben dobban-
tak meg a szivek közeledtünk hirére. 
Tizennégy városban s három nagy-
községben mondottuk el, hogy fegy-
vertelenül is hóditani jöttünk : sziveket 
hódítani a székely szónak, a székely 
mesének, a székely dalnak. Sziveket 
meghódítani és sziveket visszahódítani. 
Megrepeszteni a közöny jégburkát, 
lángba borítani fásult  érzéseket, kinyitni 
makacsul becsukott szemeket és füle-
ket Szépség istenasszony megtáruló és 
felzengő  pompája előtt. 

Kortescélokra pénzt senkinek sem 
adtunk. Nem Ígértünk senkinek köny-
nyebb polgári sorsot, kevesebb adót, 
italmérési jogot, zsíros állást, jó kere-
seti lehetőségeket. Semmiféle  párt jel-
szavait nem villogtattuk senki szemébe. 
Semmiféle  rábeszéléssel nem kívántunk 
senkit megalkuvásra kényszeríteni be-
csületével, önérzetével, egzisztenciális 
érdekeivel szemben. Kidobtuk a politi-
kát a hajóból s vele kidobtuk a har-
cot és a gyűlöletet. Zászlónk sincs, de 
ahol zászlót követelnek, a szivünket, 
a véres szivünket emeljük magasra. 
Lássa mindenki és hallja mindenki a 
lüktetését, mert a szeretet parancssza-
vainak ritmusára lüktet s az élő áldo-
zat piros vércsöppjei hullanak belőle. 

Ezzel a szívvel'indultunk el s ez-
zel a szívvel érkezünk haza, mikor a 
székely anyaszék városainak, Udvar-
helynek és Kereszturnak kapuin ké-
rünk bebocsáttatást. Ez a sziv a jó 
orvos szive, mely enyhítő szavakat ta-
lál és hullat az Ember testén tátongó 
sebajkakra. Enyhítő szavakat, gyengéd 
kezet és puha kötést hozunk a fájda-
lomra, mosolyrózsákat hintünk a meg-
sápadt orcákra, de tudunk komoly, 
feddő  igéket is a türelmetlen, vagy el-
bizakodott beteg számára. 

Az édes méztől csöpögő lantu turu-
badurköltők kora lejárt. Az elefánt-
csont torony Grál lovagjai, akik a szép-
ség italára méltatlannak hirdették a há-
jas filisztert,  bizony leszálltak a torony-
ból, mert az ő előkelő magányukba 
is feltört  a milliók jajkiáltása : 

— Beteg az emberiség ! Mentsé-
tek meg lelkeinket. 

Es a költő az emberiség orvosa 
lett. Orvos, aki nem nézi, hogy betege 
ur-e, vagy egyszerű napszámos, arisz-
tokrata-e, polgár e, vagy kétkézi mun-
kás ? Zsidó-e, vagy keresztény, fehér-
bőrű, vagy néger: mindegy, ma egy-
formán  beteg, egyformán  szenvedő, 
egyformán  rászorult a segítségre, a ta-
nácsra, a medicinára. Orvos lett a költő, 
akit esküje kötelez, hogy az emberi-
ség érdekében rábizott tudást egyedül 
a jó lelkiismeret parancsai szerint fogja 
felhasználni  és minden szenvedőben 
csak a rászorult embert látja. 

Ilyen szívvel indultunk el félesz-
tendeje, székely irók kisded portyázó 
csapata. Amit tapsokban, virágokban, 
dicsőségben arattunk, itt, az anyavá-
rosban lerakjuk hódolattal a székely 
nép lábai elé, amelyből ilyen-amolyan 
tehetségünk vétetett/Hiszen a mi éle-
tünk az ő élete is, a mi elismerteté-
sünk az ő diadala, aminthogy csak jó 
fa  teremhet jó gyümölcsöket s jó gyü-
mölcseiért a fát  szokta gondosabb ápo-
lásban részesíteni a kertész, a gazda. 

Amit pénzben kereshettünk, igaz 
szívvel megosztottuk előbb egy halá-
los beteg testvérünkkel, utóbb a fiatal 
halott gyámoltalan árvájával. Nekünk 
nincs miből adnunk, csak amit álmat-
lan éjjeleink munkájával, nehéz utazá-
sokkal, fárasztó  szereplésekkel össze-
szedhetünk. És visszük magunkkal, 
városról-falura,  faluról-városra  a halott 
testvér szellemét, ő képviselje velünk 
egy sorban, az erdélyi irósors rettene-
tes mementójaképpen, érdekeit egy er-
délyi iró árvájának, a saját szőke kis 
fiának. 

Az anyaváros kapuin előttünk ő 
kopogtat, az árva, akit a székely Gé-
niusz vezet kezén. Ő kér szállást a jó 
emberektől a szegény, viharvert szé-
kely géniusz előtt, aki ime fegyverte-
lenül érkezik ostromra és várja az ősi 
egyszerű áhitatu feleletet: 

— Istené a szállás. 
Szentlmrei Jeni. 

Iparűgyek. 

Az ipartestület felhívja  mindazo-
kat az iparosokat, akik mult évi tag-
sági dijaikat nem fizették  be, hogy 
azokat a testület irodahelyiségében ha-
ladéktalanul fizessék  be, mert ellenkező 
esetben végrehajtás alá kerülnek a tör-
vény értelmében. 

Ez a kötelezettség annál is inkább 
rendezşndo, mert a folyó  évi tagsági 
dijak befizetése  is esedékessé vált és 
igy a felgyülemlő  dijak fizetése  nehéz-
séget fog  előidézni az iparosoknál. A 
testület méltányos volt és kiméletes 
az iparossággal szemben és nem akarta 
zaklatni az amugyis Igénybe vett és 
pénzügyi nehézséggel küzdő iparoso-
kat. Miután azonban a testület admi-
nisztrálása és fenntartása  költséges, a 
tagdijak befizetése  pedig végrehajtás 
terhe mellett kötelező, a testület még-
egyszer ezúton hivja fel  a hátráléko-
sokat a fizetés  eszközlésére. 

Az ipartestület tudomására hozza 
a vásárba járó iparosoknak, hogy az 
etédi vásár f.  hó 4-én, hétfőn  tartatik 
meg. • 

Nemzeti jellegű ipari kölcsön. 

Mindnyájan emlékezünk arra a 
nagyarányúnak kezdett mozgalomra, 
amelyet a Creditul Industrial indított 
a kisipar olcsó kölcsönnel való segé-
lyezése érdekében. E mozgalom során 
lépések tétettek a kisipari kölcsönigé-
nyek összeírása iránt s biztatások 
hangzottak el a kölcsön rövid időn belül 
való folyósítására. 

Mindezek hatása alatt nagy volt 
a ' kisipar körében a reménykedés, 
hogy végre a kormány, belátva az or-
szág kisiparának tőkehiányát, súlyos 
helyzetét, hóna alá nyul, fokozza  meg-
élhetését, termelő képességét, megfelelő 
állami kölcsönökkel megsegíti. Sajnos, 
a megindított mozgalom meddőnek 
bizonyult, amely jó volt abban az 
időben kortesfogásnak,  de nem ipari 
segélyezésnek. 

E napokban olvastam a nevezett 
intézet 1927. évi zárszámadását, amely-
nek adatai egyenesen megdöbbentők. 
Megdöbbentők azért, mert egy demok-
ratának nevezett államban, amely elvi-
leg a jog, igazság és egyenlőség alap-
ján áll, megtörténik az, hogy az or-
szág dolgozó elemét, kisiparosait fajok 
szerint osztályozzák és aszerint se-
gélyezik. 

Lássuk tehát, mit tartalmaz a nagy 
nyilvánosságnak szánt zárszámadás ? 
Bekezdésében hivatkozik a Creditul 
Industrial humánus törvényeire és saj-
nálattal jelzi, hogy az ország iparo-
sainak segélyezése a mai pénzügyi 
viszonyok hatása alatt csak részben 
teljesíttetett. A kiadott ipari hitelek is 
csak rövid lejáratú jelzálog, garancia, 
folyószámla,  kereskedelmi zálog mel-
lett folyósittattak.  Ebből a terjedelmes 
jelentésből megtudjuk, hogy az intézet-
nek részben saját készletéből, részben 
államsegélyből 1 milliárd 690 millió 
összeg állott rendelkezésére, amelynek 
az 1927. évi nyeresége, 9—12% kihe-
lyezés mellett, 157 millió leu volt. 

Iparos testvéreim, azt hiszem, ér-
demes e horribilis összegek felett  gon-
dolkozni, hogy vájjon a lerongyolódott, 
tönk szélén álló kisiparosok fillérei 
milyen arányban lettek kölcsönképpen 
szétosztva ? Tartsunk tehát szemlét a 
jelen.és egyes részei felett.  A jelentés 
statisztikailag mutatja ki, hogy az in-
tézet mekkora összeggel segélyezte a 
regáti és mennyivel az erdélyi és bán-
sági gyáripart. Négy évi működését 
összevonva kimutatja, hogy 3 milliárd 
413 millió 883 leu az a hatalmas ösz-
szeg, amely a gyárosok és a nagy 
vállalatok zsebébe vándorolt. A zárszá-
madás fennen  hirdetj (mint dicsőséges 
tényt), hogy az intézet e nagyarányú 
gyáripari segélyezés mellett nem felejtke-
zett meg a nyomorban szenvedő kis-
iparosokról sem. Huszonhárom várme-
gye kisiparosai részesültek kisebb-
nagyobb arányú kölcsönökben. Azon-
ban ha alaposan megvizsgáljuk a 
jelentés egyes adatait és bíráljuk a 
tényeket, megdöbbenéssel kell megál-
lapítanunk, hogy a Creditul Industrial 
hirdetett humánus elvei csak porhintés, 
szemfényvesztés,  az intézet nem ismeri 
az ország össziparosságával szemben 
az egyenlő elbánás elvét. 

A kimutatott 23 vármegye segé-
lyezése során Udvarhely- és Csikvár-
megye magyar kisebbségi kisiparosai 
egy árva bani segélyben sem része-
sültek. A kölcsönök kihelyezése nem 
az egyenlőség elve alapján történt, 
hanem azok nemzeti jellegű kölcsö-
nök címén olyan vármegyékben folyó-
sittattak, amelyekben az uralkodó faj-
hoz tartozó iparosok vannak túlnyomó 
számban. 

* 
Ezek az adatok hiven jellemzikr 

az egymást felváltó  kormányok kis-
ipari politikáját, amelynek alapgondo-
lata, a Creditul Industrial eljárása sze-
rint, a magyar kisiparos osztály anyagi 
helyzetének megsemmisülése. Ez & 
szűkkeblű eljárás is, amely a jog é^ 
igazság cégére alatt folyik,  nem szin-
tén azt mutatja-e, hogy a magyar kisebb-
ségi iparos oáítály csak ükkor jön 
számításba, mikor keservesen kereseti-
filléreit  adó cimén kell beadnia az 
állam kasszájába. Ez az igazságtalan 
mellőzés megalázásképpen í'ekszi meg 
a magyar kisiparosság lelkét, mert 
érzi, hogy becsületes munkájával, va-
gyonának pusztulásával is nagy anyagi 
áldozatot hoz az ország konszolidá-
ciója érdekében, — megértés, méltány-
lás nélkül. 

Különben idézem tanuságul Pau-
kerov Leonard, neves roman újságíró-
nak május 1-én a Lupta cimü román 
lapban megjelent nyilatkozatát, mely 
feljajdulás  a kormányok ipari politi-
kája miatt. (Miért keilett koldussá, 
tenni az erdélyi városokat ?) Az utóbbi, 
években — írja — olyan felfogás  ural-
kodott a kormányok körében, hogy 
az erdélyi magyar városokat, amelyele 
körül románok laknak tu'suiyban, el 
kell szegényiteni, hogy ne legyen oázis,, 
magyarlakta sziget a román tengerben. 

Íme, iparos testvéreim, egy . román 
újságíró őszinte nyilatkozata. Benne-
foglaltatik  visszhangja az erdélyi magyar 
kisiparosság tiz évi küzdelemben el-
hangzott jajkiáltásainak, amelyek mind 
meddők és hiábavalók voltak. A ro-
mán újságíró eme nyilatkozata iga-
zolja, hogy a magyar kisiparos osztály 
a Creditul Industrial jótékony hatása 
kölcsön-segélyezésében «másodrangú* 
polgársága miatt nem részesülhet. Régi" 
közmondás, hogy»segits magadon, az. 
Isten is megsegít*. Ha azt akarja a 
magyar kisiparos osztály, hogy az 
Isten megsegítse, hatalmas összetartó-
erőre van szüksége. Ezt az erőt ke-
ressék magukban, maguk között. Jó. 
indulattal, közös akarattal megtalálják, 
azt és ha ezt az erőt a cél szolgála-
tába állítják, egymás ellen nem áská-
lódnak, hanem megkeresik soraikban, 
személyi sérelem nélkül, azokat, akik 
méltók nagy gazdasági tervek keresz-
tülvitelére, akkor iparos testvéreim, 
nélkülözhető is lesz a Creditul Indust-
rial könyöradománya, mert a támo-
gató eszközöket iparos osztályunk, 
megtalálja a maga körében. 

Nagy János. 

A „székely  irók"  estéje, ujabb 
megállapítás  szerint, a múltkori 
közléstől  eltérőleg,  városunkban 
junius 6-ikán,  Kereszturon  pedig 
7-ikén  lesz. 

Anyák napja az unitáriusoknál. A 
helybeli unitárius egyházközség folyó 
hó 10-ikén tartja az anyák napját. Az-
egyházközség keretei között működő 
Nőszövetség, Dávid Ferenc Ifjusági-
Egylet, D. F. Leányegylet elnökei kö-
zös értekezleten állapították meg a 10 én 
a délelőtti istentisztelet után (a tem-
plomban) tartandó ünnepély sorrend-
jét. Halmágyi Sámuel tanár alkalmi 
felolvasást  tart, Pál Gyula drné orgona-
kiséret mellett énekel s még Csíki 
Andor és társai vonós-négyese és az 
ifjúság  köréből szavalatok teszik az 
ünnepély műsorát. Délután 3 órakor 
az egyletek elnökeinek vezetése mellett 
kirándulás lesz a Csicserre. Gyüleke-
zés 3A3 órakor a Sétatéren. A kirán-
dulásra szórakoztató műsorról gondos-
kodva van. Az ünnepségekre a rende-
zőség vendégeket, bármilyen vallásua-
kat, szívesen lát. 

Vasárnap, jun. 3-án d. u. 6 és este 9-kor: „ÉVA", operett. Fő?z.: Harry Halm, Dina Gralla. Hétfőn,  4-én este 9 kor: „A dühös Lola". Lylian Harvey, Harry 
Halm. Csütörtökön,7-én este 9-kor: „FÉRFIAK A HÁZASSÁG ELŐTT" 8 felv.  legénykori életből. Fősz.: Kăthe von Nagy, Hanni Weisse. 



Fajunk veszedelme. 
Egy nép emelkedése, vagy ha-

nyatlása a néptömeg erősségén alapszik. 
Kevés létszámú nép kiváló egyedei sze-
rezhetnek maguknak, sőt fajuknak  is 
dicsőséget, irodalom, művészet, tudo-
mány terén, de a politikai élet szín-
padán a műveltség, tanultság mellett 
a népakaratnak érvényt szerző szám-
beli erő az a tényező, mellyel diadalt arat, 
vagy elbukik a nemzeti géniusz. 

A magyar nemzet a mohácsi vé-
szig, mint nagyhatalom vett részt az 
európai népek koncertjében, de mege-
lőzőleg török s tatár pusztítások által 
fogyasztva,  meggyöngittetve, — ekkor 
jelentőségéből sokat veszített, sőt 
részben idegen uralom alá is került. 
Később a Habsburg-család alatt is nem-
zeti önállósága állandóan veszélyben 
volt. Ez alatt háború háborút ért s 
ezek pusztításait nemzetünk kiheverni 
nem tudván, gyenge ereje miatt (la-
tinos műveltségű, vezető osztályának 
gigászi politikai erőfeszítései  dacára) 
egészen a legújabb korig: 1867-ig 
csak az idegen uralom járszalagán 
mozoghatott. 

Szükséges volt ezeket ismét át-
gondolni, székely testvéreim, mert ma, 
ezek után, helységeink hősi oszlopai 
is figyelmeztetnek,  hogy megfogyva 
és megtörve élünk székely bérceink 
között! De mindezek dacára egyet 
nem (adhatunk fel  — a jövőt. Nem 
pusztulhatunk ki, nem szabad kipusz-
tulnunk a népek sorából, s az ősi, 
vérrel szentelt földet  nemzedékről-
nemzedékekre a kemény derekú és 
kezű igazi turáni ivadékokra kell 
hagyni. 

De vájjon, ti székely anyák, át 
tudjátok-e érteni, érezni, a rátok váró 
szent kötelességeknek nagyságát ? 
Tudjátok-e, s át tudjátok-e érezni, 
hogy gyermeketek az egész székely-
magyarságnak gyermeke ? 

Vájjon, ma megérdemelnétek-e a 
költő felmagasztaló  szavait? »Magyar 
nőnek születni, nagy és szép gondo-
lat, — »Magyar nőnek születtél ? áldd 
érte sorsodat!* 

Ha egyes községek születési 
arányszámait vizsgáljuk, ugy jön, hogy 
magasztaló szavak helyett átkot kell 
közöttetek sok olyanra szórnunk, kik 
(mint fajunknak  ellenségei) ördögi szö-
vetségre léptek a középkori boszorká-
nyokat helyettesítő s csak saját zsebük 
minél gyorsabb megtöltésére ügyelő, 
lelketlen, lelkiismeretlen, emberi ala-
kokkal, mondjuk: kuruzslókkal 1 

Megdöbbentő, gondolkozóba ejtő 
egyik községünk születési statisztikája. 
1927 évben e községben 86 gyermek 
született, a f.  évben ez ideig 8. Szinte 
ibizonyitólag kiáltják e számok világgá 
a rettentő gyanút, hogy itt sorozato-
san vétkes kezek igyekeznek a termé-
szet rendes munkáját akadályozni. 
Székely testvérek! Mindnyájunknak 
szent kötelességünk, hogy éber szem-
mel őrködjünk a falvainkban  mind-
inkább felötlő  s egyes községekben 
már aggasztó méreteket öltő azon je-
lenségek felett,  melyek kellő magyará-
zatát adják — a gyermekzsivaj lassú, 
de biztos megszűnésének. 

Tudjuk, sokan vannak, akik ma-
guk is megdöbbenve észleltek, vagy 
észlelnek ilyen jelenségeket, s vérző 
lélekkel, elkeseredve keresik a baj or-
voslásának, a bűnök megtorlásának 
modozataít. Ezek számára bátorításul, 
s a másik részre elriasztásul hadd 
idézzünk egy nemrég napvilágot látott, 
rövid bűnügyi közleményt: »Kilenc 
hónapi fogház  tiltott  műtétért.  Felter 
Rudolf  dr, algyógyi körorvos pár hó-
nappal ezelőtt feljelentést  tett Szeles 
Etelka, ottani laboránsnő ellen, mert 
állapotos nőkön műtétet hajtott végre. 
A dévai törvényszék beigazoltnak látta 
a vádat és a mostani tárgyaláson 
Szeles Etelkát 9 hónapi fogházra  ítélte.» 

Látjátok tehát, van eszköz és mód 
megrettenteni, megbüntettetni a hiéna-
lelkű, s csak zsebük duzzasztására 
törekvő s a székely anyákat éppen e 
célból e bűnös cselekedetre verbuváló, 
alattomos angyalcsinálókat! Még 
nem késő ugyan, de tovább késlekedni 
sem szabad! Vonakodnotok, félnetek 
sincs miért, hiszen őseink ezer halál-
lal néztek farkasszemet,  s nektek ma, 
csak a ti ivadékaitokat öldöklő kufá-
rokkal kell leszámolnotok, s nektek, 
mint a pereskedésben annyira járatos 
fajnak  még tanácsot sem kell adni, 

hogy társadalmunk e férgeit  miként 
kell pellengérre állítani, hűvösre tétetni! 
Minden székely embernek szent köte-
lessége fajának  a pusztítóit társadal-
munkból kiirtani, — a további pusz-
títást megakadályozni. 

Székely gazda. 

HÍREK. 
Junius 2 

Festik a barátok templomát. 
ii. \ 

Herceg Ferenc iparművész dunán-
tuli eredetű, Veszprémmegyében szü-
letett. Erdélyt az Országos Műemlékek 
Bizottságának kiküldetésében ismertp 
meg. Möller, a híres műépítész és az 
erdélyi műemlékek helyreállítója kül-
dötte Erdélybe 1908-ban és bízta meg 
egyes mágnáscsaládok kastélyainak 
helyreállításával. Tehát nem lehetnek 
túlzottak azok az ajánló sorok, melyek-
ben bízva a kolostor 1927 okt. 25-én 
megkötötte vele a szerződést, hogy a 
nagy ferences  jubileum emlékére fe-
rences motívumokkal fogja  díszíteni a 
templomot. 

A festőművész  tanulmányait a leg-
híresebb magyar mesterek mellett Vesz-
prém városi ösztöndíjjal a budapesti 
iparművészeti iskolában végezte. Nagy 
előnyére szolgált, hogy tanulmányait 
egyházművészeti és építészeti előgya-
korlatokkal egészíthette ki. Az ipar-
művészeti iskola gyakorlatok végzésére 
a magyar királyi Operaházhoz Span-
raft  Rudolf  szcenikai főfelügyelő,  disz-
letfestő  mellé küldötte ki, hol állandóan 
diszletfestéseken  dolgozott és sok ked-
ves emlék fűzi  az Operaház díszletei-
hez. Az iskolai tanulmányok elvégzése 
után Lotz Károly kiváló történet- és 
genrekép-festő  mellett dolgozott két és 
fél  évig és kedvenc tanítványa volt a 
nagy mesternek egész haláláig, ki a 
legkényesebb munkák végzésével bizta 
meg, mig az igazságügyi palota fres-
kóin dolgozott és az Operaház párat-
lanul szép mennyezetét díszítette. 

Tanulmányainak építészeti részét 
néhai Fittler Kamii építész, építészeti 
iró és iparművészeti őrtől sajátította 
el. Fittler volt az első magyar, kit a 
nemzetközi építészeti zsűri tagjává vá-
lasztottak. Lotz Károly halála után 
önállóan dolgozott Pauli Erik, Lohr 
Ferenc festőművészekkel  a szépművé-
szeti muzeum nagy reneszánsz és 
bárok termein, a bajai plebánia-tem-
plomon, a tihanyi apátsági templom 
és a kecskeméti templomok szentélyei-
nek festésén. 

Veszprém városa megbecsülte me-
gyéje szülöttét és két izben küldötte 
müncheni tanulmányútra két évre. 
Olaszországban is megfordult.  Az ipar-
művészeti iskolában hétszer nyert első 
dijat. 

Önálló munkái a fiumei,  czeglédi 
zsidótemplomok. A Dunántul igen sok 
templomot festett.  Erdélyben szintén 
igen sok szép munka dicséri a mes-
tert, többek között az emiitett vajda-
hunyadi kolostor-templom és a maros-
vásárhelyi kulturház előcsarnoka, tü-
körterme és két lépcsőháza. 

A barátok templomának festészeti 
munkálatai már előhaladott állapotban 
vannak és a szentély freskója  előttünk 
is csalhatatlanul elárulja a mester ki-
müveit és megállapodott tehetségét. 

P. B. F. 

A tüdővész ellenes liga 
vármegyei csoportjának május 28-ikán 
délelőtt a vármegyeházán értekezlete 
volt, melyet Andreiaş prefectus  hivott 
össze, egy közelebbi akció részleteinek 
megbeszélése céljából. Az akció — tá-
mogatásra méltó, általános humánus 
és emberbaráti céljai mellett — min-
ket különösen azért is érdekelhet, mert 
hivatalos kijelentések szerint, a várme-
gyében folytatott  gyűjtésekből befolyt 
összegeket nem fogják  más tüdővész-
ellenes intézmények létesítése, vagy 
gyarapítása céljából innen elszállítani; 
azokat teljesen itt szándékoznak fel-
használni. Terv szerint — amelyet Cons-
tantinescu t. vármegyei főorvos  ismer-
tetett — első sorban egy ingyenes or-
vosi rendelő létesítésére törekszik a 
helyi vezetőség, hogy utóbb majd egy 
kisebbszerü, de az egészségi követel-
ményeknek megfelelő  szanatórium is 

rendeztessék be, amennyiben ezt a kö-
zönség megértése és áldozatkészsége le-
hetővé teszi. Mindezek céljaira már mint-
egy 100.000 leunyi összeg áll jelenleg 
rendelkezésre, a régebbi adakozások 
eredményéből. 

A következő legközelebbi gyűjtést 
f.  hó 3 ikán és 4-ikén (ortodox pün-
kösd első és másod napjain) fogják 
vármegyeszerte lefolytatni.  E célból el-
határozták Bilciurescuné elnök indít-
ványára, hogy városunkban minden 
nemzetiségből és társadalmi osztály-
ból hölgyeket kérnek fel,  akik a gyűj-
tés munkáját elvégezzék. A vezetőség 
lapunk utján azt is köztudomásra kí-
vánja hozatni, hogy aki ez ujabb 
nyilvános gyűjtési napokon nem jutna 
olyan helyzetbe, hogy óhajtása szerint 
adakozhassék, adományát más alka-
lommal is átadhatja, nyilvános nyug-
tázás ellenében, lapunk kiadóhivatalá-
ban is. 

Zetelaki Sebestyén Mihály. A napi-
lapok pár sorban közölték, hogy ze-
telaki Sebestyén Mihály, a m. kir. kú-
riának nyugalmazott tanácselnöke a 
mult héten Budapesten, 89 éves korá-
ban, meghalt. A megboldogult Zetelaka 
község egyik őseredetü székely csa-
ládjának a sarjadéka, amely család az 
egyháznak és az igazságszolgáltatásnak 
több kiváló férfiút  adott. Nagyatyja: 
Sebestyén István Zetelaka községnek 
1799—1834-ig királybirája volt s ezen 
állásában, mint demokratikus érzésű 
férfiú,  sokat tett községe haladása ér-
dekében. Atyja: Sebestyén Gergely, 
aki 1803 ban született Zetelakán, Er-
délyből az első volt, aki jogi doktorá-
tust szerzett a budapesti egyetemen 
1829-ben. Előbb az erd. r. kath. Stá-
tus kolozsvári jogi líceumának volt 
tanára, később pedig a marosvásár-
helyi kir. ítélőtáblához nevezték ki 
itélőmesternek. Mint ilyen halt meg 
1868 ban Borszékben. Hamvai végső 
akaratához képest a zetelaki temetőben 
pihennek. Fia: Mihály 1839-ben szü-
letett Kolozsvárt. Tanulmányainak be-
fejezése  után a jogi pályára lépett, 
ahol gyorsan haladt előre. Mint fogal-
mazó-gyakornok kezdette pályáját az 
erdélyi főkormányszéknél  1861-ben, 
1863 ban már törvényszéki biró, 
1866 ban kir. ítélőtáblai előadó, 1867-ben 
főügyész.  Az igazságszolgáltatás fej-
lesztése érdekében számos szakszerű 
cikket irt »Zetelaki« név alatt a Jog-
tudományi Közlönybe és a Magyar 
Polgárba. A kolozsvári javító-intézet, 
a marosvásárhelyi és csíkszeredai tör-
vényszéki fogházak  felépítése  az ő ne-
véhez fűződik.  Tagja volt a kolozsvári 
tud. egyetem államvizsgálati, a maros-
vásárhelyi ügyvéd-vizsgálati bizottsá-
goknak s az erd. róm. kath. Státus 
igazgatótanáesának és főgondnoka  a 
marosvásárhelyi gimnáziumnak. Érde-
mei 1886-ban a küriai bírói székbe 
emelték, ahonnan mint kúriai tanács-
elnök vonult nyugalomba s most egy 
szépen megfutott  pálya és pátriarchai 
életkor után örök pihenőre tért. Nénje 
Sebestyén Irma édesanyja volt Damo-
kos Andor dr., miniszteri tanácsosnak, 
vármegyénk egykori alispánjának. Em-
lékét a zetelaki Sebestyén-, Biró- és 
alsócsernátoni Damokos-családok, ame-
lyekkel rokoni kapcsolatban állott, 
kegyelettel őrzik, de megérdemli, hogy 
minden székely hálával gondoljon reája, 
mint a székelységnek egyik kiváló, 
jeles férfiára. 

Főgondnokválasztó-közgyülés volt 
május 27-ikén a helybeli ref.  egyház-
ban, mikor a lemondott Gönczy Lajos 
helyét töltötték be, immár másodízben, 
mert a korábban megválasztott Mezei 
Ödön dr. megválasztását, magas kora 
miatt, nem fogadta  el. Ezúttal a biza-
lom egyhangúlag Jodál Gábor dr. mel-
lett nyilvánult meg, aki előbbi kombi-
náltatása alkalmával szintén törekedett 
magától a megtiszteltetést elhárítani, 
de ezúttal a bizalomnak engedett s a 
gyűlésbe meghivatván, átérzett sza-
vakban jelentette ki, hogy a ráhárult 
uj feladatnak  is igyekezni fog  tőle tel-
hetőleg megfelelni.  Este a ref.  dalkör 
az uj főgondnoknak  szép szerenádot 
adott. 

Hirtelen jött, rövid, de pusztító 
ciklon száguldott át tegnap, pénteken 
kora délután Zetelakán, fedeleket,  ka-
pukat, kerítéseket lerombolván. A leg-
nagyobb kárt — mintegy 100.000 leunyi 
értékben — mégis a templomban 
okozta, melynek fedelét  zúzta, törte 
össze rettenetesen. 

Halálozás, özv. Stratzinger  Emiiné 
Kratochwill Teréz, pünzügyigazgató 
özvegye, május 27-ikén, 74 éves ko-
rában, városunkban elhunyt. Nagy 
részvét mellett temették. 

Sámson Lajos tekintélyes keres-
kedő városunkban, május 27-ikén, 59 
éves korában elhalt. Nagy részvét 
mellett temették. 

O-tordai Kerekes  Erzsike  május 
30-án, Felsőboldogfalván,  25 éves ko-
rában, hosszas betegség után elhunyt. 
A fiatalon  megboldogult a helybeli 
ref.  kollégium tehetséges, kedves vég-
zett növendéke volt. 

x Orvosi hir. Dr. Weiss R. Ottó 
fog-  és szájbetegségek szakorvosa d. 
e. Vs9—l-ig és d. u. 3—6-ig rendelé-
seit Bul. Reg. Ferdinánd megkezdi. 

A tanitónőképző vallásos ünne-
pélye. A ref.  tanítónőképző pünkösd 
első napján rendezett vallásos ünne-
pélye méltó volt a képző eddigi jó hír-
nevéhez. A Veress Gábor zenetanár 
avatott vezetése alatt, teljes szabatos-
sággal előadott karénekek a legkénye-
sebb ízlést is kielégitették. Nagy Pálma 
tanárnő szavalata meglepte a közön-
séget ; Nagy Elemér tanár sok súlyos 
igazsággal terhes, költői szépségekben 
gazdag előadása Lónyay Anna fejede-
lemasszonyról mély hatást gyakorolt a 
közönségre, amely számban nem volt 
nagy, de lelkesen és hálásan fogadta 
az élvezetes műsort. Az estélyt Biró 
Sándor tanár vezette és zárta be. Bó-
dis Ágnes pedig a bibliakör szép és 
igen szükséges lelki munkáját ismer-
tette a Krisztus ügye iránti nagy sze-
retettel. Az intézet növendékei közül 
még: Keresztes N. Irén, Gál Kató, 
Makray Emma, Báthory Margit szere-
peltek, kedvesen, lelkes előadásu sza-
valatokkal. — Végül a kézimunka-
kiállítás kötötte le a közönség érdek-
lődését, változatos és Ízléses anyagával. 

Eljegyzés. Puskás Ilonkát városunk-
ból eljegyezte Pethő Ambrus Nagyvá-
radról. (Minden külön értesítés helyett.) 

Házasság. Elekes Irénke és Szé-
kely Sándor házasságot kötöttek. (Min-
den külön értesítés helyett.) 

Meghívó. Az Udvarhelymegyei Gaz-
dasági Egyesület elnöksége az igazgató 
választmányt, a szakosztályok tagjaival 
együttesen, f.  hó 5-én (román pünkösd 
3-ad napján) d. e. 10 órakor Székely-
udvarhelyen a Polgári Önképző Egye-
sület helyiségében (Árpád-utca 16 sz.) 
tartandó értekezletre tisztelettel meg-
hívja, kérve, hogy a napirendre tűzött 
tárgyak nagy fontosságára  való tekin-
tettel okvetlenül megjelenni szívesked-
jenek. Tárgyak: 1. Vármegyénkben a 
mezőgazdasági és kertészeti több és 
jobb termelés üzembe indítása, ennek 
megvalósítása érdekében pedig a vár-
megyei gazdaközönségnek és más ér-
dekeltségeknek egy közkereseti »betéti 
társaságba* való tömörülése, illetve a 
szervezés iránti javaslat beható tárgya-
lása és az esetleg megindítandó moz-
galomra nézve határozathozatal. 2. Az 
egyesület kebelében megszervezendő 
•kölcsönös állatbiztosító osztály* alap-
szabályainak letárgyalása és intézkedés 
a továbbiakra nézve. 3. Egyéb előter-
jesztések. Odorheiu—Székelyudvarhely 
1928 május 17. — Sz. Szakáts Péter 
egyleti elnök. Varró Elek, titkár. 

Fel akarták oszlatni a vadásztár-
saságot. Néhány nappal ezelőtt futó-
tűzként terjedt el a hir városunkban, 
hogy a minisztérium elrendelte a vadász-
társaság azonnali feloszlatását.  Tudtunk 
szerint, éppen az udvarhelyi vadász-
társaság egyike azoknak az ilyen célú 
egyesületeknek, mely a legerősebben 
őrködik az egyesületi fegyelem  meg-
tartása felett  s igy a hir érthetően nagy 
feltűnést  okozott mindenütt. Utána ér-
deklődtünk a prefecturán,  hogy mi a 
feloszlatás  oka s a feloszlatást  elrendeld 
rendelet indokolásából könnyen meg 
lehetett állapítani, hogy a feloszlatás  el-
rendelése rosszindulatú feljelentés  alap-
ján történhetett. Mint utólag sikerült 
megállapítani, az egyesület elleni fel-
jelentést a társaság szolgálatából el-
bocsátott vadőre tette, mert szerinte, 
az egyesület az alapszabályokban meg-
engedettnél több taggal működött. A 
rendelet megkapása után a vadásztár-
saság elnöke azonnal Bukarestbe uta-
zott s a minisztériumnál sikerült ki-
vinnie azt, hogy az ügy megvizsgálá-
sára egy inspectort küldjenek ki s az 
elrendelt vizsgálat befejezéséig  is en-
gedélyezték, hogy az egyesület tovább 
működhessék. 
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brassói vezető inspector a letelt hét 
folyamán  látogatást végzett az áll. lí-
ceumban, az áll. leányközépiskolában, 
a róm. kath. főgimnáziumban  és a 
ref.  tanitónőképzőben. Teodorescu, a 
kolozsvári tankerülethez beosztott in-
spector szerdán meglátogatta a hely-
beli zárdai polgári leányiskolát. 

A Bob herceg május 27-iki elő-
adásával kapcsolatban illetékes hely-
ről, mint az előadás elbírálásánál mél-
tánylandó körülményre, figyelmeztettek 
arra, hogy a Székely Dalegyletnek, a 
dalos versenyre való készülődés sikere 
érdekében az egylet javaerőit ez al-
kalommal nem lehetett az előadáson 
szerepeltetéssel terhelni. Másrészt az 
egylet fennálló  kötelezettségei anyagi 
érdekből is szükségessé tevén az elő-
adás mostani megrendezését, megren-
dezték, azt kevés kivételtől eltekintve, 
többnyire színpadi gyakorlat nélküli 
műkedvelőkkel, akik a rendelkezésre 
álló idő alatt kétségtelen ambícióval ké-
szültek, s emellett ugyanakkor közcélt 
szolgáló, egyéni csiszolódást is előse-
gítő, nívós foglalkozással  töltötték sza-
bad idejüket. Mindez kétségtelenül szá-
mításba veendő, de egyúttal sokat fog-
lal magába az előadást illető kritiká-
ból is. A kritikából, amelyet hasonló 
jellegű teljesítményekkel saemben, — 
a szó szigorú értelmében — szinte 
nem is, illetve csak a legenyhébb mó-
don szoktunk gyakorolni. Hiszen tud-
juk, a legtöbbször méltányolni valő 
maga a cél — amely rendesen közér-
dekű : jótékonysági, vagy kulturális — 
s másrészt igazságtalanság lenne az 
esetről-esetre vállalkozó, idejüket, mun-
kájukat áldozó, s többnyire igazán am-
biciózus, sőt meglepően eredményes 
munkát produkáló műkedvelőket egy-
forma  mértékű elbírálásban részesíteni 
a hivatásos előadó művészekkel Most 
tehát, megállapítjuk, ezek mellett még 
egy-két okkal több is késztet arra, 
hogy ismertetésünkben tartózkodjunk 
a tárgyilagos kritika mértékének alkal-
mazásától, ami nekünk kapóra jővén 
— némely fogyatékosságok  és vonta-
tottságok elhallgatásához éppen külön 
indítékul is szolgál. Semmiesetre sem 
vonatkozhatik ez a Czikmántoryné sze-
replésére, aki kellemes hangja, meg-
jelenése, rutinos színpadi készsége ál-
tal a címszerepet most is igen sikere-
sen töltötte be. Bede Irén behízelgő, 
érzelmes éneklése, Kabdebó Annus 
és Zathureczky Ibolyka öntudatos 
játéka e sikerből szintén méltó részt 
követel, s mulatságos szerepeikben: 
Csendőr Jenőnek, Zakariás Miklósnak, 
kipróbált színpadi rutinjuk is nagy se-
gítségükre volt. A többi szereplő : Lő-
rincz Teréz, Köpeczy Jenő, Barkóczy 
Dénes, Gállovics J., Kabdebó Bandi 
stb. szintén ambícióval igyekeztek helyt-
állani. A zenekart vezető Peltzer Vil-
mos dr., valamint a rendező Lévay 
Lajos dr., a rendelkezésre álló rövid 
idő alatt, derekas és fáradságos  mun-
kát végeztek. A ruhák és díszletek is 
csinosak voltak. 

x üzletáthelyezés. Tisztelettel ér-
tesítjük a nagyrabecsült közönséget, 
hogy üzletünket áthelyeztük a gabo-
napiacra, a pénzügyigazgatóság mellé. 
Kérjük a további pártfogást  annál is 
inkább, mivel legolcsóbban kitűnő mun-
kát készítünk. Tisztelettel: Bardócz Fe-
renc és fiai,  szabómesterek. 

Kertiünnepély a kollégiumkertben. 
A helyi ref.  kollégium tanitónőképző-
intézetének ifjúsága  és tanári kara egy 
tornavizsgával összekötött kerti ünne-
pélyre készül, amely f.  hó 16-án, va-
sárnap d. u. lesz megtartva a kollégium-
kertben. A tornaszámokon kivül vidám 
szórakozásokról, jó ételekről és italok-
ról is fog  gondoskodni a rendezőség, 
hogy a mult évek hasonló kedves 
összejöveteleire emlékeztető kellemes 
szórakozásokban legyen része most is 
a résztvevő közönségnek. Részletesebb 
ismertetést a következő számban adunk. 

Felvétel internátusba. A sz. Fe-
rencrendi nővérek vezetése alatt álló 
nagyszebeni tanitónőképzőbe és felső-
kereskedelmi iskolába f.  évi junius hó 
végéig lehet felvételért  folyamodni.  Fel-
vehetők a középiskola IV.-ik osztályát 
végzett tanulók. A folyamodványhoz 
születési anyakönyvi kivonat, mult évi 
iskolai bizonyítvány, vagy idei Értesítő 
és himlőoltási bizonyítvány csatolandó. 
Bennlakási havidíj 480 leu és havonta 
12 kgr. liszt. Van az intézetben elemi 
és polgári leányiskola is. Ezen tago- 1 
zatokon is 480 leu a havi ellátási dij. 
Tanácsos mielőbb kérni a felvételt, 
mig a helyek be nem telnek. Az inté-
zet rendkívüli előnye, hogy a növen-
dékek gyakorlatilag könnyen elsajátít-
hatják a román és a német nyelvet. 
Prospektust készséggel küld az igaz-
gatóság. 

A Polgári Önképző temetkezési 
egyesülete értesiti tagjat, hogy Bálint 
Ferenc elhalálozott tag után a befize-
tések junius hó 3-án d. e. 11—12 
óráig, d. u. 4—5-ig lesznek megtartva 
a kör helyiségében. 

Köszönetnyilvánítás. Ezúton mon-
dunk köszönetet mindazoknak, kik csa-
ládunk szeretett fejének  elvesztése 
miatt érzett fájdalmunkat  részvétnyi-
latkozataikkal enyhíteni igyekeztek sőt 
utolsó útjára elkísérték. A Sámson-
család. 

Ingyen tanfolyam!  cimü multheti 
hirdetésben (Singer Bourne et Co) toll-
hiba folytán  junius 15-iki dátum csú-
szott be. A tanfolyam  kezdete helye-
sen junius 5 ike. 

A Ze«ei Szemle t. megrendelőihez. 
A Zenei Szemle részére pár héttét ez-
előtt egy házaspár megbízás nélkül itt 
is előfizetőket  gyűjtött, s valószínűleg 
többektől előfizetési  pénzeket is szedett 
össze, melyekkel aztán az illetők nem 
számoltak el. Ennélfogva  a megrende-
lők nem kaphatták meg mostanig a 
folyóiratot  sem. Az igy érdekelteket 
Járossy Dezső dr, főszerkesztő  és ki-
adó ur felkérése  folytán  kérem, hogy az 
ügy tisztázása érdekében, nálam jelent-
kezni szíveskedjenek. Tompa  Lászlóné. 

A korondi tűzoltótestület az ud-
varhelyi tűzoltótestület közreműködé-
sével, Andreiaş prefectus  fővédnöksége 
alatt, tűzoltó szerei gyarapítása céljá-
ból, Korond fürdőtelepen  f.  hó 3-án, 
vasárnap d. u. 2 órai kezdettel nép-
ünnepéllyel egybekötött tüzoltó-napot 
rendez. 

A Kemény Zsigmond Társaság 
Pálffyné  Gulácsy Irén pályatétele. 
Pálffyné  Gulácáy Irén a marosvásár-
helyi Kemény Zsigmond Társaságban 
tartott székfoglalója  után a következő 
levelet intézte a Társasághoz: »Nagy 
örömömre szolgálna, ha a társaság 
pályázatot hirdetne egy >Májusi éb-
resztő* cimü rövid lyrai versre s a 
pályanyertes költeményt a részemről 
e célra küldött 2000 leu honorári-
ummal jutalmazná. A napot, mikor 
kedves körükből elröpitett a megál-
líthatatlan idő, szeretném valamilyen 
költői formában  megörökítve tudni. Ter-
mészetesen, ha a cím megkötése fö-
löslegesen megnehezítené a pályázó 
Írótársak munkáját, attól kész vagyok 
eltekinteni.*—A KeményZsigmond Tár-
saság választmánya e levél alapján pá-
lyázatot hirdet olyan lyrai költeményre, 
amelynek hangulata az adományozó 
óhajának megfelel.  A pályadijat csak 
abszolút értékű, jelentős mü nyerheti 
el. Pályázati határidő 1928 szeptem-
ber 1. Pályázatok Sényi László főtit-
kár cimére Tgmureş—Marosvásárhely, 
Str. Regina Maria (Bethlen Gábor u.) 
14 sz. jeligés levéllel, idegen írással 
küldendők be. 

Az ipartestület kerti mulatságát, 
a már közölt műsorral, f.  hó 9-én, 
szombaton este 8 órai kezdettel tartja 
meg a Barkóczy-féle  kerthelyiségben. 
Kedvezőtlen idő esetén az estély a te-
remben tartatik meg. 

Köszönetnyilvánítás. Mindazoknak, 
kik felejthetetlen  drága halottunk: 
Bató Mimiké temetése alkalmával rész-
vétüket fejezték  ki, ezúton mond hálás 
köszönetet a gyászoló család. 

Piaci árak városunkban. A buza: 
150—155, rozs : 125—130, árpa: 130— 
135, zab: 75—85, tengeri: 102—105, 
burgonya : 28—35 leu vékánként. V -ó. 

Érdekes tárgyalás volt csütörtö-
kön a törvényszéken. Bercan városi 
számvevő jelentette fel  hivatalos hata-
lommal való visszaélésért Lipoveanu 
siguranca-főnököt,  mert ez őt egy ven-
déglői összeszólalkozás után karhata-
lommal távolitotta el a helyiségből s 
kisértette lakására. Nagyon sok tanút 
hallgattak ki. Az ítélet, különböző okok 
figyelembe  vételével, a főnökre  ugyan 
felmentő  volt, annak kihirdetésekor azon-
ban Brezoianu elnök őt szigorúan figyel-
meztette, hogy hasonló vádakra okot 
ne adjon s alaptalanul ne rendeljen 
senkinek »hercegeket megillető* disz-
kiséretet. 

V y i l t t é r . 
E rovat közleményeiért a szerkesztő nem vállal 

felelősséget. 

Értesítés. 
Értesítem a t. közönséget, hogy junius 

1-ével a Royal-mozgó vezetésétől visszaléptem. 
Kötelességemnek érzem at.közönséggel izem-
ben ezúton hálás köszönetemet kifejezni  a 
szives támogatásért, egyszersmind kérem, hogy 
utódomat is hasonlóan jóindulatu támogatás-
ban részesíteni szíveskedjék. 

A. Kellner. 

Értesítés. 
Értesítem a t. közönséget, hogy junius hó 

elsejével a Royal-mozgó vezetését átvettem. 
Igyekezni fogok,  hogy a jövőben is a lehető 
legjobb filmek  kerüljenek bemutatásra, s e 
törekvésemhez kérem a t. közönség jóindulatu 
szives támogatását. G. Schaaser. 

Nyilatkozat. 
Alólirott mély tisztelettel bocsánatot ké-

rek Barabis Áron kántor-tanító úrtól az 1928 
március 22-én rá vonatkozólag tett sértő ki-
jelentéseimért és ellene emelt minden vád&ma t 
visszavonom és azokért is bocsánatot kérek, 
mert mindezeket csak a lelkiismeretlen, rossz-
akaratú embereknek félrevezető  információi 
alapján tettem. 

Vlăhiţa—Szentegyházaifalu  1928 mái. 30. 
Both Károly. 

Előttünk: 
Daniel Áron, Gothárd Antal. 

üiado: a Könyvnyomda Részvénytársaság 
Odorhein—Székelyudvarhely 

Publicaţiuni. 
La Serviciul de Poduri şi Şosele 

al Judeţului Odorheiu, găsindu-se 2 
lucuri vacante de picheri plătite cu 
salarii de bază 375 lei lunar, ae aduce 
a CUQO  ştinţă amatorilor pentru aceste 
posturi, cari intrunesc condiţiunile 
cerute de lege şi anume: 

1. Să fie  de naţionalitate româaă 
să fi  făcut  armata şi eă posede per-
fect  limba româi'ă. 

2. Să îndeplinească condiţiunile 
generale de admisibilitate îa fuacţio-
nile publice. 

3. Să fi  abBolvat cel puţin 4 clase 
primare şi să fi  reuşit la examenul 
de picher, v sau îa lipsă de examen aă 
fi  absolvită clasa secundare, sau aă 
fi  fost  sergenţi reangajăţi liberaţi din 
armată. 

4. Si nu aibă vârstă mai mari 
de 35 ani. 

Candidaţii cari sunt in drept şi 
solicite vre unul din aee&te 2 posturi 
vor prezintă până la 10 Iuniţcel mai 
târziu cererea formală  la acest Ser-
viciu prezentând'o  personal  împreună 

cu actele: ce posedă, pentru a ae pu-
tea judeca de conisiunea de propune-
rie de numire şi îiaintări, dacă îa. 
deplineec eondiţiualle cerute de lege. 

Ş9ful  Serviciului de Poduri şi 
Şosele. 

Inginer: Secretarul şerv.: 
Indeasifrabil.  Indescifrabil. 

Ua nem akar kárt szenvedRl, ha érté-
1 1 kes bundáját, szőrméit, téli ruháit, 
perzsa- és nás fajta  szőnyegeit moly 

ellen meg akarja védeni, siessen 

Kassay F. Domokos s 
8ZÜC8 • 

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

molykár ZZZl [ 
ben helyezni el holmiját, hol tűz- és J 
betörés elleni biztosítás mellett azo- • 
kat csekély di|összegért nyárára el- • 
vállalják molykár elleni megőrzésre. 5 

Tavaszi kabátokra és 5 
2 kosztümökre prém mérsékelt 5 
• árban kapható, " W l 5 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 

No. 2066 din 25 Maiu 1928. 

Publieaţiune. 
Primăria com. urbane Odorheiu, 

dă îa arendă pe termen de 3 ani baia 
de vară de lângă parcul oraşonesc. 

Ofertele  se primesc până la 10 
IuHie a. c. ora 10. 

Condiţiile se pot vedea Ia Primăria. 

Hirdetmény. 
Udvarhely város elöljárósága a 

Bétatér melletti nyári fürdőt  3 évre 
bérbe adja. 

Ajánlatokat junius 10 én d. e. 
10 óráig fogadnak  el. 

Feltételek a városnál megtudhatók. 
Primăria* 

•adatik, esetleg kiadatik 
nyilvános önkéntes árverés utján 192S 
jnnina hó 10-én d. e. 10 órakor, Feli-
ceni (F.-boldogfalva  jud. Odorheiu) köz-
ségben, Odorheiu várostól 3 5 km. távol-
ságra, a Nagyküküllőre épített 4 kova 
malom a hozzá tartozó 6 hold első osz-
tályú rét éi 7 hold erdővel. A Küküllő 
által körftlhatárolt  rét közvetlen a ma-
lom mellett van a igen alkalmas vil-
lanytelep, sertéshizlalda, aajerság-te-
nyésztés stb. létesítésére — Felvilágo-

sításokat kívánatra közöl: 

S z a b ó F e r e n c 
Odorheiu Str. Principesa Elisaveta 33. 

Felhivom a 

rádiótulajdonosok, 
valamint a rádiót vénni szándékozók 
b. figyelmét,  hogy több hetea rádió-
tanulmányi kurzusra mentem, miért is 
felkérem,  szíveskedjenek esetleges ren-
deléseiket részemre fenntartani. 
S T B 1 S S E R I S T V A J T 

Bul. Reg. Ferdinánd 48. 

Cooperativa  de  credit  ínvitd 
pe toti creditori,  sd-şi  valorificc 
creanţele  contra sacietătii. 

Rugânesti, 1. Maiu 1928. 
Biró Desidereu, 

Kovács Francisc 
membrii comisiunei de  lichidare . 
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] MT Esőköpenyek érkeztek nagy választékban feltűnően  olcsón! 
önkéntes nyilvános árverésen 

eladó a Wesselényi Miklós-utca 18. 
szám alatt 2 szobás ház és csűr, 
a hozzátartozó udvarral és kerttel. 
Az árverés 1928 junius hó 17-én 
d. u. 3 órakor a helyszínen fog 
megtartatni. 
Dr. Kassay F . István és 

Dr. P á l Gyula ügyvédek. 

Corpul Portăreilor Tribunalului 
Odorheiu. 

No. 1561—1928. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul por'ărel prin aceasta 

publică, că îo baza deciziunii Nr. 
1937—1927 şi Nr. G. 523—1927 a 
judeci oriei din Odorheiu îa favorul 
recla»f  ntului Desideriu Havas repr. 
prin advocatul Dr. Vasa Lajos pentru 
încasarea creanţei de 10000 Lei şi BC-
cesorii se fixează  termen de licitaţie 
pe 9 Iunie 1928 ora 11 a. m. la faţa 
locului in Odorheiu Str. Rog. Ferd. 
unde se vor vinde prin licitaţ'une pub-
lică judiciaiă mobile de cară îa valo-
are de 48000 Lei. Iu caz de nevoie 
şi sub preţul de estinure. 

Pretenziunea care e de incassat face 
1000 Lei capital, dotâazile cu 12®, 
socotind din — iar spesele pâvă acum 
stabilite de 1997 Lei. 

Intrucftt  mobilele cari ajung la 
licite ţie ar fi  fost  stchestrate şi de alţii 
şi aceştia şi ar fi  câşigat dreptul de 
acoperire licitaţia prezentă este ordo-
nată şt in favorul  acestora îa senzul 
art. LX.: 1881, §. 192. 

Odorheiu, la 12 Maiu 1928. 
D r . Szabó şafportărel. 

] 
Forgalmas  helyen egy 
saobás — konyhás la-
kás jul.  1-től  kiadó. 
Cim  a kiadóhivatalban \ 

Dela Judecă'oria de Ocol din Cristur 
No. G. 4194-1927. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul grefier  prin aceasta 

publică, că în baza decisiuaii Nr. G. 
4194—1927 a judecătoriei din Cristur 
în favorul  reclamantei văd. lui Török 
Pál repr. prin advocatul Dr. Kassay 
F. István pentru încassarea creasţei 
de 50000 Lei şi accesorii se fixează 
termen de licitaţie pe 12 Iunie 1928 
oréle á d. m. la faţa  locului îa comuna 
Goagiu unde se vor vinde prin licita 
ţiune publică judiciară mobilei ani-
male. mob. de casa îa valoare de 
18000+29000 Lei. In caz de nevoie 
şi sub preţul de estimare. 

Pretenziunea care e de incassat face 
50000 Lei dobânzile cu 12*/0 socotind 
din 26 Oct. 1927 iar spesele pât ă acum 
staverite de 8455 Lei. 

întrucât 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 în favorul  acestora în senzul 
art. LX.: 1881, § 192. 

Cristur, la 16 Maiu 1928. 
Iodeecifrabil  grefier. 

Trautwein Wien — 
Berlin gyártmányú 
k i t ű n ő zongora 

Cim: a kiadóban. 

Corpul Portăreilor Tribunalului 
Odorheiu. 

Nr. 1485—1928 port. 

Publicaţiune de Icitaţie. 
Subsemnatul portărel prin aceasta 

publică, că în baza deciziunii Nr. 2930— 
1927 şi No. G. 7358-1927 a judecă 
toriei din Odorheiu în favorul  recla-
<aantu'ui Banca Economia S A. din 
Praid repr prin advocatul Dr. Jodál 
G. pentru încasarea creanţei de 7700 
Lei şi accesorii se fixează  termen de 
licitaţie pe 11 Iunie 1928 ora 17 p. 
m. la faţi  locului îo comuna Praid 
unde se vor vinde prin licitaţiune pub-
lică judiciară cai şi car îa valoa-e de 
7000 Lei. In caz de nevoie şi sub 
preţul de estimare. 

Pretenziunea care e de încassat face 
7700 Lei capital, dobânzile cu 12% 
socotind din 17 Iunie 1927 iar spesele 
până acum stabilite de 5090 Lei. 

Intrucâ*. mobilele cari ajung la 
licitaţie ar fi  fim  execvate şi de a ţii 
şi aceştia şi ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire licitaţia prezentă este ordo-
nată şi în favorul  acestora în senzul 
art. LX.: 1881, § 192. 

Odorheiu, la 12 Maiu 1928. 
I>r. Szabó şefpor'ărel. 

Corpul Portăreilor Tribunalului 
din Oodrheiu. 

Nr. 1503-1928. port. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul por'ărel prin aceasta 

publică, că î« baza deciziuoii Nr. 1162— 
1926 Jud. Brcşov şi No. G. 7512— 
1927 a Judecătoriei din Odorheiu în 
favorul  reclamantei firma  „Lux" din 
Feldioara repr. prin advocatul Dr. Jodál 
G. pentru încasarea creanţei de 17339 
Lei şi accesorii se fixează  termen de 
licitaţie pe lé Iunie 1928 ore 12 p. m. 
la faţa  locului în Odorheiu Str. Pr. 
Elisabeta unde se vor vinde prin lici-
taţiune publică judiciară 200 kgr. vase 
de bucă'orie în valoare de 30000 Lei. 
Ia CAI. de nevoie şi t>ub preţul de es-
timare. 

Pretenziunea care e de incassat face 
17339 Lei capital, dobânzile cu 12°/, 
socotind din 16 Apr. 1927 iar spesele 
până acum Btabilite de 2720 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 şi în favorul  acestora în senzul 
art LX.: 1908, §. 20. 

Odorheiu, la 9 Maiu 1928. 
Bălăsescu por'ărel 

Corpul Portăreilor Tribunalului 
Odorheiu. 

No. 1534-1928. 
Publicaţiune de licitaţie. 

Subsemnatul portărel pria aceasta 
publică, că în baza deciziunii Nr. 
3328-1927 şi Nr. G. 7714—1927 a 
judecătoriei din Odorheiu îa favorul 
reclamantei Tipografia  Elisabeta repr. 
prin advocatul Dr. Jodál G. pentru în-
casarea creanţei de 4647 Lei şi acce-
sorii se fixează  termen de licitaţie pe 
13 Iunie 1928 ora 12 la faţ»  locului 
in Odorheiu unde se vor vinde prin 
licitaţiune publică judiciară 1 Cască 
de bani ş' 1 maşina de Fcris îa valo-
are da 14000 Lai. In caz de nevoie 
şi sub preţul de estimare. 

Pretenziunea care e de incassat face 
4647 Lei capital, dobânzile cu 12®/0 
socotind din 3 Aug. 1927 iar spesele 
pâcă acum stabilite de 1943 Lei. 

întrucât; mobilele cari ajung la 
licitaţie ar fi  fost  sechestrate şi da 
alţii şi aceştia şi-ar fi  câştigat dreptul 
de acoperire licitaţia prezentă este 
oédonatá şi îa favorul  acestora în sen-
zul art. LX.: 1881, §. 192. 

Odorheiu, la 9 Maiu 1928. 
Bălăsescn portărel. 

Hirdetmény. 
A Văh ţa-i községi korcsmára f. 

é. junis 9 re nirdetett árverés beadott 
felebbezés  folytán  nem le«z megtartva. 

Văhfţa 1928 Május 28. 
Primăr ia . 

Corpul Ponăreilor Tribunalului 
Odorheiu 

No. 1576—1928. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul por'ărel prin sceasta 

publică, că în bazn deciziunii Nr. 
4841—1927 şi Nr. G. 8227—1927 a 
judecătoriei dio Odorheiu îa favorul 
reclamanţilor Dr. Kassay F. litván şi 
Dr. Pál Gyula pentru încassarea cr0 
anţei de 1000 Lei şi accesorii se fixe 
ază termen de licitaţie pe 7 Iunie 1928 
ore 16 p. m. la faţa  Iocuiui în com. 
Dealul se vor vitde prin licitaţiune. unde 
publică j'idiciară un porc şi lemne de 
brad cioplite in valoare de 3000 Lei. 
Io caz de nevoie şi Bub preţul de es-
timare. 

Pretenziunea care e de incassat ff  ca 
1000 Lei capital, dobânzile cu 12°/, 
socotind din 9 Sept. 1927 iar spesele 
până acum stabilite de 880 Lei. 

Intrucâ" mobilele cari ajung la 
licitaţie ar fi  fost  execvate şi de alţii 
şi aceştia şi ar fi  câştigat dreptal de 
ncoperire licitaţia preuen'ă este ordo-
nată şi în favorul  aceBtora îa senzul 
art. LX.: 1881, §. 192. 

OJorheiu, la 12 Maiu 1928. 
Dr. Szabó şefporfărel. 

A A 4 4 A A 

Értesítés. 
Tisztelettel bozem sz'Vfs megren-

delőink, valamint a t. közrioség becses 
tudomására, hogy boidogu't ferjem  jó-
birnevfi 

cipész-műhelyét 
továbbra is feontartoa» s szakképzett 
üzlefvpzetőiro!  vezettetem. Ezeotul is 
rende lésre készitfinij  fi 90m izlésü 
tartós, jó cipftket  s d ú s r a k t á r is 
áll a ni. t. közönség rendttlKez^sére. 
— Felsőrész készítését is vallalom. 

Szives pártfogást  kér, tisztelettel -
özv. Bálint Ferencné 

Kossath utca 26. 

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

SCHMITZ 
G a l l é r o k a t és más frhér-
nemiieket egy héten be-
lül m o s éa fé ny e z. 

Jolin* l - l belépésre 
intelligens 4 középis-
kolát v é g z e t t fiút 
kereskedő tanulónak 
" felvesz • 
Ihász P . J e n ő 

n n n n n n n n r i n r t n n r t 
Corpul Porrwreilor Tribunaiutui 

Olorbeiu. 
Nr. 1481-1928 port. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin acea«ta 

publică, că îa baza deciziuiii Nr. 
3549-917 şi Nr. G. 3955—1927 a Ju-
decătoriei dm Odorheiu la favo»ul  rec-
lamantei firma Orbáu şi M»rkovitB 
repr. prin advocat Dr. Sebesi Ákos-
pentru încasarea creai ţai de 12248 Lai 
şi accesorii se fixează  termen de lici-
taţie la 9 Iunie 1928 ore 17 p. m. 
la faţa  lotului in com. B>botţmi und« 
se vor vinde prin licitaţiune publică, 
judiciară obiecte de casă îu vaioar*) 
de 10550 Lei. In caz de nevoie şi sub 
preţul de eBtim&re. 

Pretenziunea care e de îacassat face 
8517 Lei capital, dobânzile cu 12%. 
socotind din 18 Ian. 1927 iar spesele 
până acum stabilite de — Lei. 

întrucât mobilele cari ajung la 
licitaţie ar fi  fost  execvate şi de a'ţ'E 
şi aceştia şi ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire liciteţi» prezentă este ordo-
nată şi in favorul  acestora îa senzuk 
art. LX.: 1881, § 192. 

Odorheiu, la 15 Maiu 1928. 
Dr. Szabó şe.fpor'ărel. 

DICSÍ ă r o n e , a í ö W amerikai 
^ ^ pathefon 40 drb lemezzel» 
egy jó állapotban leVő tjeréljpár és 
többféle jó Karban Uti házi bntor. 
Ugyanott eladó sBrgSsen és olcsón 
egy n) politúros tölgyfa hálószoba-
berendezés. — Értekezni lehet 5intó 
Béta bádogos-mesternél piac-tér 16 sz. 
S£ Bádogos tannlóHat felveszel;. 35 

V Ingyen tanfolyam! 
A hölgy közönség nb. tudomására hozzuk, hogy jnnius hó 5-én 

egy teljesen dijtalan 

varró- és géphimzö tanfolyamot  kezdünk. 
Tanitjnk a ruha- és fehérnemfi-varrást  és szabást, a géphim-

zé8 minden ágát, n. m : zsinór, monogramm, ajour, riseliö, madeira, 
gobien, tüll, szines és hardangi hímzést, rátét és ürszegély munkákat 
oly könnyen érthető módon, hogy a tanítványok már néhány napi 
részvétel ntán önállóan tudnak dolgozni. 

A tanfolyamon  részt vehetnek azon hölgyek, kiknek cégünktől 
vásárolt „Singer" karikahajós varrógépjük van és még nem tanul-
tak, vagy ha egy előnyös havi részletekben is fizethető  u] varrógép 
vásárlásával erre jogot szereznek. 

Minden kötelezettség nélkül megtekinthető és teljes felvilágo-
sítás nyerhető Bul. Regele Ferdinánd (Kossuth-utca) 39 szám alatt 
a „Singer"-varrógéplerakatban. 

Singer Bourne & Comp 


