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Egy éve 
mult.a napokban, hogy a magyarság 
az országos választásokon nagy fe-
gyelmezettségének és összetartásának 
fényes  tanújelét adta és a csillagra való 
szavazásával a jelenlegi kormányzó pár-
tot többséghez segítette. 

A magyar választó polgárság a 
csillag diadalra jutásához, a paktum 
igéretey alapján, nagy reményeket fű-
zött. Remélte Borsának gyökeres meg-
változását, tűrhetőbbé válását, a má-
sodresdü állampolgárság sorából való 
kiemelkedését s az alkotmánytörvéDy 
alapján az egyenlő elbánást és nyelvé-
nek szabad használatát. 

A csillaghoz fűzött  vérmes remé-
nyekből azonban vajmi kevés valósult 
meg, de ez nem a magyarságon a an-
nak vezetóin mult, hanem azokon, akik 
a kormány gyeplőjét a kezűkben tart-
ják. A magyarság képviselői minden 
alkalmat megragadtak és felhasználtak 
arra, hogy a kormányt a paktumban 
vállalt ígéretek teljesítésére birják. 
Egyik másik kérdésben kaptak is biz-
tatást s a felekezeti  iskolák államse-
gélyének az ügye ugy ahogy tető alá 
is jutott, a nép horribilis kulturadójá-
ból egy csekély hányad végre jut a 
magyar kultufa  sokat szenvedett és 
nélkülözött munkásainak is, de még 
nagyon is messze van a magyarság 
attól, hogy törvény biztosította jogai-
nak teljes birtokába jusson. 

Az egy éves szomorú tapasztalat-
nak és a remények be nem válásának 
azonban nem szabad senkit sem elcsüg-
gesztenie, sőt minden magyart, minden 
választópolgárt még szorosabban kell 
összekapcsolnia, mert az egységben 
rejlő nagy erő képesít csak arra, hogy 
jogaink elismeréseért kitartással és 
eredményesen vehessük fel  a harcot. 

Minden magyar embernek a ma-
gyar pártban van a helye. Ott adja 
elő mindenki nézetét, véleményét, ja-
vaslatait; ott alakuljon ki a magyar-
ság egyetemes felfógása  minden kér-
désben s amikor amúgy is gyengíteni 
igyekeznek mindenféleképpen,  legalább 
mi, magyarok, a széthúzással, az egyet 
nemértéBsel ne gyöngítsük magunkat. 
A mult évi választáson megnyilvánult 
impozáns fellépésünkre  való visszaem-
lékezés erre figyelmeztessen  mindnyá-
junkat, s holmi szirénhangoknak és 
pártbontást előidézni akaró hangzatos 

jelszavaknak ne üljünk fel  egy percig 
se, mert az olyan valaki a magyar-
ságnak nem igazi barátja, aki a mos-
tani, nehéz időkben is éket akar verni 
a magyarság közé. 

A városi adóhivatal felhívja 
az összeB köz- és magánérdekeltBégü 
jogi személyeket (egyesületek, társula-
tok és részvénytársaságok), hogy a f. 
évi május elsején életbe léptetett bé-
lyeg-törvény 16. szakaszában előirt évi 
adó-egyenérték megállapítására vonat-
kozó, ingó és (ingatlan vagyonukat 
feltüntető  vallomásaikat f.  hó 31 ig a 
városi adóhivatalhoz adják be, mert 
vallomás be nem adása esetén, a meg-
állapítandó összeg kétszeresével fognak 
büntettetni. 

Tornavissga. A r. kath. főgim-
názium ifjúsága  junius 2 áu d. u. 5 
órakor tartja torna vizsgáját az intézet 
torna-udvarán, amelyre a Bzülóket és 
érdeklődőket ezúton hivja meg. 

A Filharmonikus Társaság 
pénteken, jnsius hó 3-án d. u. 6 óra 
30 perckor választmányi ÜléBt tart. Az 
elnökség béri az összes választmányi 
tagok pontos megjelenését. 

Válasz 
Nagy János urnák a Székely Közélet-

ben megjelent nyilt levelére. 

A aunká8biztositó pénztár köz-
ponti (bukaresti) igazgatósága várme-
gyénk prefectusához  a következő tar 
talmu hivatalos iratot intézte. 

Prefectus  Ur 1 3667—927. sz. meg-
keresésére van szerencsénk tudomására 
hozni, hogy kirendeltségi szolgálataink 
kiegészítése és tökéletesítése egyik pont-
ját alkotja munkaprogrammunknak a 
azt a rendelkezésűnkre álló eszközök-
kel megvalósítani törekszünk. Ami a 
vármegyei tanács f.  évi március 15 én 
tartott üléséről felvett  jegyzőkönyvben 
említett visszaéléseket illeti, van sze-
rencsénk kérni, méltóztassék Ugrón 
Ákos urnái közbejárni, közölje veiüak 
azon konkrét eseteket, mikor azon in-
dokból kifolyólag,  hogy a biztosító a 
nyugtákat elvesztette, a betegsegélyző 
járulékokból többletet vételeztek be, 
hogy a vizsgálatot megindíthassuk és 
a vétkeseket megbüntethessük. (Alá-
írások.) ° 

Amint a fenti  iratból látható, ja-
vaslatom és a bennefoglalt  panaszok 
eljutottak oda, ahová el kellett jutniuk. 

A munkaügyi minisztérium kere-
tében működő központi igazgatóság 
konkrét adatokat kér! Rajta, székely 
testvéreim, alakitsanak meg egy bizott-
ságot, de azonnal, az egyesek panaszait 
vegyék jegyzőkönyvbe és főleg  azokat 
az eseteket, ahol újra felhajtották  a 
régen fizetett  (1918, 1919, 1920, 1921, 
1922) járulékokat, adják át nekem, 
hogy ujabb felterjesztésemét  konkrét 
esetekkel alátámasztva felküldhessem  a 
munkaügyi minisztériumba. Talán igy 
sikerülni fog  ezen tehetetlen, szociális 
hivatását sutbavető intézményt meg-
reformáltatni,  mert mostani formájában 
nem betegsegélyző, sulyoB beteg tőle 
komoly támogatást, rendes gyógyszert 
ugyan hiába vár. Azonban ugy a munka-
adó, mint a munkás anyagi erejét a 
végsőkig kihasználja és Batu kháot 
megszégyenítő kegyetlenséggel hajtja 
fel  a hátrálékos horribilis dijakat, hozzá-
számítva busás kiszállási költségeit is. 

llgron Ákos, 
a megyei tanács közgazdasági előadója. 

Az állami adóhivatal köz-
érdekű közlései. 

Az üeleti  könyvek  a május 1-tőli 
laptól kezdve, laponként 3 leuval bé-
lyegzendök láttamozás utján, a lapon-
kénti 1 leutól 3 leuig terjedő különb-
ségek kiegészitendők. (Püm. 112,945— 
1927. sz.) 

A kös- vagy magánérdekű  jogi sze-
mélyeknek,  melyek a bélyegterv. 16-ik 
cikke szerint illeték-egyenérték  alá es-
nek, folyó  évi május hó 31-ig írásbeli 
jelentést kell beadniok a pénzügyigaz-
gatósághoz, a törvényben megállapított 
utasítások szerint, azon ingó és ingat-
lan vagyonokról, melyek ezen adóval 
megadézandók. Ellenkező esetben az 
illető jogi személyeket a törvény 76 ik 
cikke szerinti büntetéssel sújtják. (Pü. 
min. 118.682-927. sz.) 

Az összes szeszföei  üstöket ellen-
őrzés céljából a főzés  után lepecsételik, 
hogy a gyártott italok é3 az arra vo-
natkozó illetékek megállapíthatók le-
gyenek. Aki használni akarja az üstöt, 
ezt a körülményt be kell jelentenie az 
illetékeB adóhivatalnak; kitöntetve a 
fó-gyártási  anyag mennyiségét. — A 
pénzügyi közegek a fő  gyártási anyag 

mennyiségét megmérik és felnyitva  a 
kazán pecsétzárját, megengedik a gyár-
tást. A gyártás befejezése  után, ismét 
azonnal értesítendő az adóhivatal, mely 
megállapítja a gyártott mennyiségeket, 
kiszabja az illetéket és újra lepecsételi 
a kazánt. (Püm. 88,660-927. sz.) 

Az égetés  céljaira szolgáló  denatu-
rált  szesz árusítóinak azon gyárhoz, 
melytől ebbeli készleteiket veszik, be 
kell nyujtaniuk évenként (egyszer, 
egész évre vonatkozóan) a lakhelyük 
szerint illetékes pénzügyigazgatóságtól 
egy hivatalos bizonyítványt, hogy ilyen 
denaturált-szesz árusítására vonatkozó 
engedélyük (brevetjüb) van. (Pü. min. 
82,902—927. sz.) 

Mindenféle  állami köztartozás  be-
hajtása fokozott  mértékben folytatódik. 
Az adófizető  polgárok saját érdeke, 
hogy ne várják be a külön-külön fel-
keresést, hanem a büntetések s egyéb 
kellemetlen következmények elkerülése 
végett, pontosan tegyenek eleget fize-
tési kötelességüknek. 

Három öreg diák 
köszönti Budapestről a helybeli ősi 
református  kollégiumot. Három öreg 
diák, akiket 50 esztendővel ezelőtt, 
többi társaikkal együtt, fiatalon,  is-
meretekben és reménységekben gazda-
gon bocsátott utjokra ez a-drága Alma 
Mater. A három öreg diák, — azok kö-
zül, akik a református  kollégiumban 
1877 ben érettségiztek, névszerint: 
Derzsi Kovács  Ferenc  nyűg. áll. fő-
gimn. tanár (Szentes), Földes  Géz« 
nyug. székesfővárosi  polg. isk. igaz-
gató (Mátyásföld,  Budapest mellett), 
Oálffy  Ignác  a miskolci m. kir. áll. 
felső  keresk. iskola ny. igazgatója 
(Miskolc) — egy a f.  é. május 22 én 
keltezett levélben azt irja az igazga-
tóságnak, hogy összejöttek Budapesten 
50 éves érettségi  találkozóra. 

Az ötven esztendővel ezelőtt szárny-
rabocsátottak közül, tudomás szerint, 
már csak négyen vannak életben: az 
emiitett három és a negyedik: Benedek 
Elek,  a négy országban ismert iró, a 
magyar gyermekeknek nagy nevelője, 
a szeretetnek meleg szivü apostola, 
akit a szülőföld  forró  szerelme vissza-
hozott közénk, a Hargita alá, hogy 
legyen az erdélyi magyarul olvasó 
gyermekeknek s mindnyájunknak ra-
jongva szeretett Elek nagyapója. 

A közelgő, junius 12-iki véndiák-
találkozó alkalmából és a jelen diák-
generációnak tanulságul álljon itt az 
emiitett meleghangú, poétikus levélnek 
néhány szép mondata: „ . . u g y érez-
zük, nekünk kellett volna az elhagyott 
Alma Mater kebelére térni, hogy ott 
az ősi falak  között keressük fel  gyer-
mek- éB ifjúkori  emlékeinket. De az 
idők változtak s e vágyunk elé óriási 
akadályok tornyosultak. 

De ha testileg nem lehetünk ott, 
ott vagyunk lelkileg. Képzeletünk be-
járja az ócska épület minden zegét 
zugát, a városiak minden utcáját, há-
Z£t. — Ott állunk az ős Budvár tar 
szikláin. Ismerősünk ott az őstörténet 
minden szentelt köve. És éltünk al-
konyán is azt susogja valami titkos 
hang: „Csak oda tér lelkem, mikoron 
elfárad". 

Mindnyájan egy-egy küzdelmes 
élet, egy-egy tiszteB pálya rokkant ván-
dorai vagyunk. — S ha munkánk után 
élveztünk elismerést, ha láttuk fárad-
ságunk gyümölcsét, ha bátran szán-
tottuk az élet mezőjét, ha csüggedés 
soha meg nem szállta lelkünket: ezt 
mind-mind azoknak a rég pihenőre 
tért tanároknak, egykeri tanulótársak-
nak és az iskola ősi hagyományainak 

köszönhetjük, mert ezek a hagyomá-
nyok voltak vezérlői a székelyudvar-
helyi kollégiumnak évszázadokon át." 

A református  kollégium, amely 
továbbra íb az ősi szent hagyományo-
kat kívánja ápolni, fenntartani,  hálás 
Bzivvel köszöni távolba szakadt öreg 
diákjainak jóleső megemlékezését. A 
gyermeki hála kiapadhatatlan forrása 
a jótéteményeknek, a segítségnek. Ilyen 
szeretett gyermeke az Alma Maternek 
minden mostani és volt diákja, a leg-
fiatalabbtól  a legöregebbig egyaránt, s 
ezeket a gyermekeit az öreg kollégium 
egy meleg, meghitt találkozóra hivja 
junius 12-ikére. Legyünk ott mindnyá- / 
jan, volt diákok! A boldog és feled-
hetetlen évekhez, drága ,'fjuaágunkhoz  $ 
térünk vissza, amikor édesanyánk kar-, 
jai közé megyünk 1... 

A találkozó sikeréért mindent meg-
tesz a rendezőség, amelynek munkájá-
ban, hisszük, minden volt diák Begi-
teni fog. 

Az udvarhelyi 
„Mária-kongregációnak"! 

Köszöuöfli,  ezerszer köszönöm mind-
azok nevében, kik jelen voltak élőadá-
sukon, azt a vallásos, nemes szórakoz-
tatást, melyet a „Noémi" előadásával* 
szereztek nekünk! Önök nem tudják: 
mi falun  egy ilyen szivet, lelket fel-
emelő előadás. Tudom: csalódtak, na-
gyon csalódtak. De fájóbb  az én sebem, 
a szivemen ütött seb! Hetekig az az 
édes gondolat töltötte el egész lelke-
met : végre-valahára lesz ebben a falusi 
magányban a népnek, a katholikus 
népnek egy igazi szórakozása, mely a 
munkában, robotban elfásult  sziveket 
a vallásosság, a szép szárnyain fennebb 
emeli. Én is csalódtam 1 Azért vártuk 
oly szeretettel, mert tudtuk, hogy mit 
hoznak, — lelket hoznak, mely Jelemel; 
szépet, mely nemesit. 

Ne kutassuk a közönynek az okát. 
Azt hiszem: igy van Erdély katholikus 
ügye mindenütt. Ne keressük az okát t 
Ez az anyagi sikertelenség csak azt 
bizonyítja: még sok teendője van a 
szépet, a nemeset, a vallásosságot ter-
jesztő társulatoknak, hogy száműzze az 
emberi közönyt, mely gyilkol; az irigy-
séget, mely pokoli lángjával elárasz-
totta a világot. Ma a szép éB nagy 
eszméket gunymosollyal fogadják,  oltárt 
építenek a rossznak, mint a francia 
forradalomkor;  e torzmosolyt kell ki-
tartó, nemes munkával igazi lelki mo-
sollyá simítani; 'a rossznak emelt ol-
tárt l̂edönteni. Feltartóztathatatlanul 
csuszunk lefelé,  mint a szikla fogáról 
nekilóditott kő. Egy világot átfogó  kar 
kell, mely azt feltartóztassa. 

Ne keserítse el önöket az anyagi 
sikertelenség! Lépjenek érintkezésbe a 
falukkal,  hogy ott ia ilyen kongregá-
ciók alakuljanak. Akkor biztosabb lesz 
a Biker, mert a falun  alapított kongre-
gációk elő fogják  segíteni a sikert. Az 
elhintett mag mégis kikel. Azzal a bol-
dog érzéssel emelkedjenek fölül,,  hogy 
az a kevés kiválasztott ma is boldo-
gan, hálatelt szívvel gondol az udvar-
helyi „Mária-kongregácié"-ra, maly 
falunkba  Bzépet, jót hozott és hintett 
szét, mint május a virágokat. Még egy-
szer köszönjük fáradságukat,  igyekeze-
tüket, hogy egy estére kiemeltek ebből' 

* A különben nagyon sikerült clfiadás  a 
mult vasárnap volt Zetelakán. Mint uj sze-
replő: Lévay Lajos dr. koll. tanár produkált 
hatásos alakítást. — A szerk. 

A szinházi hét szenzá-
ciója: kedden, máj. 31. Pintér Böske egyetlen vendégjátéka 



a kufár  világból és a szép, nemes, val-
lásosság szárnyain közelebb emeltek 
az éghez 1 

Zetelaka. Ü. Á. 

Hibáink-hiányaink. 
A legrosszabb vicc. Hivatalhoz 

Bzáml&t akart benyújtani egyik polgár 
társunk. Az összeg csak 4 leu 50 bani 
lett volna — csekélyebb reparációért. 
És mi törtéutl? A számlát nem nyúj-
totta be. Munkáját inkább a hivatalnak 
ajándékozta, mert az üj bélyegtörvény 
szerint: 1. a számlára 10,000 leuig 
a bélyeg 2 leu, 2. az adóhivatalnál a 
felülbélyegzés,  1 százai, illeték lefize-
tése készpénzben, félnapi  időpazarlás 
a hivatali Bzobákban stb., stb. legalább 
is 150 leu, 3. Declaraţia (8 leus bé-
lyeggel), számlamásolat (5 leus bé-
lyeggel) 13 leu, összesen 165 leu, azaz 
Egyszázhatvanöt leuba került volna, 
hogy azt a 4 leu 50 banicskát végre 
megkaphassa. Tehát inkább lemondott. 
Le, mert igy 161 leu tiszta haszna 
volt. (Csak nehogy még ezért is bé-
lyeg illeték alá essék, valamilyen ci-
men 1...) 

— Hol vagytok: „Bolond Istók", 
„Kakas Márton" és minden viccek 
lapjai 1 ? . . . 

— De ne, ne jelentkezzetek 1 Hisz 
ilyen tragi-komikus viccet — csakis 
az uj, söt legújabb bélyegtörvény alap-
ján lehet gyártani 1.. . (—gb) 

Szinház. 
Két operett (Cirkuszhercegnő, 

Százszorszép) és két prózai darab (A 
Noszty fiu  esete, Darázsfészek)  előadása 
által igyekezett idáig Ferenczy Gyula 
dr. színtársulata közönségünket közö-
nyéből felriasztani.  Bár e közöny ne-
hezen akar érdeklődő kedvvé mele-
gedni, mégis reméljük, hogy a tapasz-
talható sok jóigyekezetj végre is nem 
maradhat eredménytelen. A társulat 
általában az ismert és kedvelt tagok-
ból áll, bár ezek száma, az utolsó 
találkozás óta, talán a viszonyok kény-
szere folytán,  egy kissé megfogyatko-
zott. 

Viszont az együttmaradtak az 
együttes játék és összeszokáB kedvező 
hatása alatt, annál tökéletesebb, éret-
tebb, Bimább munkát produkálnak. Az 
operettekben Pálffy  Olly pajzánsága, 
táncos készsége, Ágoston Baba szépen 
fejlődött,  csengő hangja, bájossága 
(mely öt, előre sejthetően, egy ismert 

?>rimadonnai hirnevesség szintjére fogja 
elemelni) gyakorolják első sorban a 

női vonzóerőt. Mellettük a férfiak  kö-
zül a Yákár őseredeti humora, mar-
káns alakitó készsége, Rudas Bandi 
sokoldalú kedvessége, bravúros tánc-
ügyessége, Jódy megnyerő megjelenése, 
kellemes hangja érvényesülnek méltó-
képpen. A bájoB és rokonszenves Boros 
Margit ujabban az „anyai" szerepkör-
ben talált egyéni képességeit pompá-
san kiemelkedni engedő területre. Az 
élénk Margittay Anna, a komikumban 
néha frappáns  Hegedűs Miklós ujabban 
szintén sokat fejlődtek,  s a megszokot-
tan gondos alakítást kapjuk rendesen 
Nagy Lászlótól, Hegedűs Oszkártél, 
Földestől is. Az emiitettek rendesen 
ugy az operettek, mint a prózai dara-
bok előadásain láthatók, s szerepeikben 
otthonosak is, mig kiválólag a prózai 
darabok primadonnája, vezető női sze-
replője (Tóth Mari,. Elise Benedetti) 
Pálffy  Zaazsa, kiben ösztönös szinész-
teketség, megnyerő hang, megjelenés, 
fiatalság  egyesülnek, hogy ezek utján 
rövid időn belül egyike lehessen a leg-
jobb drámai, társalgási színésznőknek! 
Végül a csepp Rácz Lidikét is meg 
kell emlitenünk, — a Cirkuszherceg-
nőben tanusitott kedves bátorságáért. 

Ma, szombaton este a Diadalmas asz-
Bzony kerül szinre, Tolnay Andor, az 
országos hirü bonviván vendégfellép-
tével. 

A helybeli rőm. kath. (zárdai) 
polgári leányiskola III és IV. osztá-
lyos növendékei, Dobos Ferenc dr. 
igazgató és egy tiszt, tanitó-növér ve-
zetése mellett, ma, szombaton délelőtt 
meglátogatták lapunk nyomdáját, ahol 
művezetőnk: Sárosy Károly szives 
készséggel adott nekik rövid szakszerű 
magyarázatokat. 

Üdvözlet Erdélyből 
Lindberg kapitánynak. 

Lindberg amerikai repülő 
kapitány, aki New-Yorkból in-
dult, harminckét és fél  órai re-
pülés után május 22-én ejts 10 
óra 20 perckor a franciaországi 
Le Bourgitben, ahol óriási em-
bertömeg várta, győzedelmesen 
leszállott 

Testvérem,  ember! 
Te,  aki diadalmas  repüléssel 
fartoknak  mérhetetlen  távólát 
Kötötted  össze, hogy büszke nevedet  már 
Soha el ne felejtse  az emberiség — 
Lindberg  kapitány  —, 
Kicsiny  testvéred,  ime, üdvözöl! 

Acél szivedet,  gyémánt akaratod' 
Bámulva magasztalja  két  világrész. 
Ujjong  Európa s őrjöngve  ujjong Amerika 
S a lelkesedés  felcsapó  tüzét 
Csodálva  látja a többi földrész. 

Óh, halld,  van Európában 
Egy kis ország, szegény hazám, neve: 

[Erdély  1 
Tespedő  föld  most, de  valamikor 
Leikék  csináltak  itt olyan repülést, 
Mint  a tiéd,  merész kapitány. 

Az emberi rosszakaratú  tehetetlenségnek 
Viharos  szeles óceánja felett 
„Győzni  vagy meghalnia 

Indulták  bátor magyar lélek  aeroplánok 
[már 

Századok  előtt 
És győzedelmes  megérkezésük 
Hirdette:  Ezentúl  a lelkiismeret  szabad, 
Bilincstélen  a lélek  és szárnyra kelhet 
8 repülhet  már ae ember 
Biztonsággal  és akadálytalan1!... 
Itten,  e most bús földön, 
Magam  is bánatban, felgyújtom 
Lelkesedésemnek  kicsinyke  tüzét. 
Óh, hadd  lobogjon emlékezetedre,  te bátor 
„Őrült  repülöu  ... 

Sejtem,  már sejtem: nincs messze az 
[idő 

S már mind  repülünk. 
Még  a rab is, 
8 mégmi is,mi is,erdélyi  árva magyarok, 
Kiszállunk  a szabad  egekre 
Versenyrepülésre 
Napfényben,  viharban csak előre, 
Előre,-  szabadon  élőre!... 
Testvérem,  ember! 
Lindberg  kapitány, 
Egy árva, magyar álmodó,  ime, 
Erdélyből  üdvözöl! 

1927 május U. 
Finta  GerS. 

A MmiM SzételynivarMp. 
Vélemények. 

A ferencrendi  iskolákról irt cik-
kem élénk érdeklődést váltott ki a 
Székely  Közilet  olvasói és főleg  az ud-
varhelyi katholikusok köriből. Sok 
találgatásra és, természetesen, mende-
mondára adott okot, melyeknek alapja 
nincs. Ma, amikor a megélhetés oly 
nehéz, az igaz, hogy ezer leu honorá-
rium nem az a pénz, melyért egy ta-
nitópáternek érdemes volna reggel 8— 
12-ig, d. u. 2—4 ig az iskola porát 
nyelni, de volt idő, mikor még ennyit 
sem kaptunk és minden szó nélkül 
tanitottunk. Tehát egy kissé elképzelni 
is nehéz, hogy ilyen másodrendű kér-
dés vezetné a rendet, amikor szerze-
tes atyáit az iskola mellől visszahívja, 
éppen most, amikor akkora szükség 
volna az olcsó tanerőkre. 

Amivel a rend vezetősége évek 
óta foglalkozik  és most önkényt való-
sitott meg, lehet, hogy rövid időn be-
lül külBŐ kényszer hatása alatt ugy is 
meg kellene tegyen. Ily eshetőségekre 
több irányból biztos kilátásaink vannak. 

Sokat megmagyaráz az, ha isme-
retes előttünk, hogy az erdélyi rend-
tartománynak 17 plébániája van, hol 
a lelkészi teendőket a rend tagjai lát-
ják el s ezen plébániák mellett elemi-
iskola is van, világi tanerőkkel, mert 
a fogarasi  plebániális iskola az egyet-
len kivétel, ahol részben a rend ke-
zében van a tanitás. A marosvásárhelyi 
világi plébánia mellett szerzetes atyá 
ink vezetik az iskolát, mely előbb-
utóbb az udvarhelyi sorsában fog  osz-
tozni. 

Miért? 

Kizárólagos oka a jelen helyzet, 
mely a rendtől más elhelyezkedést ki-
ván, amelyen szélesebb a munkakör 
és biztosabb a rend hivatásának be-
töltése. A rend célja az intenzivebb 
lelkipásztoráció vállalása s ez szükség-
szerű kötelesség, mert Románia terü-
letén ma a ferencrend  van abban a 
helyzetben, hogy a mozgó pásztorálást 
vállalhatja. Hetven papnak nehéz azt 
a munkát vállalni, mit ezelőtt kétszáz 
esztendővel háromszáz rendtag végzett 
el. Ennek tudatában fejt  ki a rend 
olyan erőfeszítést  és hoz akkora áldo-
zatot az uj erők latbavetéséért, mert 
olyan munkakör betöltésére, mint ami-
lyen előtt állunk, amilyenben már 
benne is vagyunk, külső felkészült-
ségre is szükségünk van. A világi 
papság félévvel  előbb le szokta kötni 
a rendtartományfőnökénél  a rendtag-
jainak közreműködését, mert hanem 
kisegítésre nem számithat. A mult 
esztendőre a belgrádi érsek huszonhat 
missziót ajánlott fel  a rendtartomány-
főnőkének  Jugoszlávia területére, me-
lyekből egyet sem tudott elfogadni, 
mert a szorosan vett erdélyiekből is 
sokat vissza kellett utasítania. Ideig-
lenesen kértünk a rend általános fő-
nökétől külföldi  misszionáriusokat, de 
csak kettőt kaptunk rövid időre. 

A fejlődő  kattaolikus öntudat ré-
vén a lelkiigények megnövekedtek, me-
lyek elől kitérni sem nem lehet, sem 
nem szabad. így történhetik meg az 
a hihetetlen dolog, hogy a helybeli 
rendtsgok közül mindenik két ember-
nek a munkáját végzi, mint tanító az 
iskolában és pop a templomban. Azt 
az udvarhelyiek közül mindnyájan jól 
tudják, hogy nemcsak a helybeli, de 
a vidékiek jó részének is lelkiéletét a 
mi templomunkban látjuk el és ez az 
évnek bizonyos részeiben sok munkát ad. 

Általában véve nagy az aratás és 
kevés a munkás. A tél folyamán  a 
rendnek három plébániát kellett át-
vennie, melyeket Róma ezelőtt 3 esz-
tendővel kapcsolt az erdélyi rendtarto-
mányhoz. A megyés püskökök, vagy 
spoBtoli helynökök nagy városok plé-
bániáit ajánlják fel  s amikor nagyon 
jó alkalmunk volna a terjeszkedésre, 
akkor le kell mondjunk az előnyös el-
helyezkedésről. Valószínűnek tartom: 
az augusztusi választó káptalannak 
meglepd határozatai lesznek. Ha eré-
lyesebb vizitátert küld Róma Erdélybe, 
a könnyen néhány kisebb kolostor fel-
oszlatását határoztathatja el, melyek 
bői a rendnek Bemmi hátránya sem 
lenne. Elv: tömöritett erők latbavetései 

HiBszük, hogy a téspedés után uj 
raélni fogunk  e ha külső akadályok 
közbe nem jönnek, a ránk váró köte-
lességek elöl meghátrálni nem fogunk. 

Hosszú vajúdás előzte meg az ud 
varhelyi iskola feladását  s ez bizo 
nyitja, hogy mi sem szívesen válunk 
meg tőle, de mi hiszünk az udvarhe 
lyiek áldozatkészségében, hogy e lépé-
sünk az iskolára nézve hátrányos nem 
lesz. A mai idők mindnyájunktól áldo-
zatot kívánnak és mi méltók leszünk 
a múlthoz. 

P. Boros Fortunát dr. 

Korond gyógyfürdő 
i 

Erdély legolcsóbb és legszebb, 
klimatikus üdülő- és nyaraié-

• telepe. : 
Az egész fürdőüzem  és vendéglő 

Gáspártestvérek 
tulajdonosok vezetése alatt áll, kik 
újonnan átalakítva és berendezve, ké-
nyelmes szobákkal, JA konyhával 

állanak a közönség rendelkezésére. 
Fürdőidény: 

junius 1-től október 1-lg. 
A közegészségügyi törvény rendelkezése 
folytán,  fertőző  tüdőbajos betegeket nem 

fogadhatunk  el. 'ZZZZZZZ 
Felvilágosítással szolgál: 

KoronHíMrM ipzptósáp 
CORUND, Jud. ODORHEIU. 

x Mindenféle  fehérnemű,  fő-
képpen gallérok, manchetták, ingek 
mosását, vasalását elvállalom és azt a 
lehető legrövidebb idő alatt, jutányo-
sán, pontosan végzem. Kérem a t. kö-
zönség szives támogatását, özv. Belger 
GuBztávné, Str. Avram Jancu (v. Csere-
utca) 5 a. sz. 

HÍREK. 
Május 28. 

Fenyéd község plébánosává 
Majláth püspök Hadaagy János alsó-
porumbáki lelkészt nevezte ki. 

Házasság. Néhai Burnáz Imre 
dr. leánya Burnáz Magda folyó  hó 
28-án tartotta esküvőjét Gabányi Al-
bert pénzügyi s, titkárral Gyulán. 
(Minden külön értesítés helyett). 

Kerületi tornaverseny Nagy-
anyádén. A lélek finom  kiművelése 
mellett a test kultuszára is nagy gon-
dot fordító  erdélyi református  kollégiu-
mok ifjúságai  folyó  hó 20 én kerületi 
tornaversenyen vesznek részt Nagy-
enyeden. A verseny mellett .közös ki-
rándulás is lesz Toroczkó gyönyörű 
vidékére és a páratlan nevezetességű 
tordai hasadéknoz s a tordai gyári 
üzemekhez. Az összesen 4 és fél  napot 
igénylő versenyen és kiránduláson vá-
rosunk református  kollégiumából 32 
tanuló vesz részt Ciefó  Sándor igaz-
gató és Z. Sebess József  tornatanár 
vezetésével, akik f.  kő 28-án reggel 
indultak és junius 1 én érkeznek visz-
sza. A minden elismerést és dicséretet 
megérdemlő verseny iránt mindenfelé 
igen nagy az érdeklődés. Nagy jelentő-
ségét igazolja az a mostanság nem 
mindennapi tény is, hogy a C. F. R. 
bukaresti vezérigazgatósága 50 száza-
lékos vasúti kedvezményt biztosított a 
résztvevőknek 

Lélekkel teljes konfirmációi 
ünnepély volt aldozócsütörtökön a hely-
beli református  templomban, mintegy 
85 növendékkel. Az ünnepséget lefoly-
tató Vajda esperes, Bíró Sándor val-
lástanár és Kis B. lelkész szép és fii-
emelő szavai, imája a növendékeket 
és a templomot zsúfolásig  töltö kö-
zönséget könnyekig meghatották. 

Szabó Ernő elvégezta a zene-
akadémiát. Szabó Eruo, Szabó András 
ref.  kollégiumi tanár, tb. igazgató fia, 
jó ismerőse városunk intelligens, kü-
lönösen zenekedvelő közönségének. Sze-
retetteljes érdeklődés és figyelem  kísérte 
őt kicsiny diákkorában történt első nyil-
vános fellépései  óta, amikor már kezdő 
hegedülésével is ritka zenészi hivatott-
ságról, nagy tehetségről tett kétségte-
len tanúságot. Ez a megállapítás még 
inkább bizonyossággá vált, mikor a 
kedves éa tehetséges „Bazsó" a buda-
pesti áll. zeneakadémia tanítványa lett, 
a jogi tanulmányainak párhuzamosan 
való folytonos  végzése mellett egymás-
után, a legnagyobb Biker mellett, tette 
le zeneakadémiai vizsgáit, ráérvén és 
méltónak bizonyulván arra is, hogy 
z legelőkelőbb zeneértő közönség előtt, 
többször, nagy tetszés és elismerés 
mellett hangversenyeken is szerepel-
hessen. Most, amint halljuk, haladá-
sának egy ujabb jelentós állomásához 
ért, pár nappal ezelőtt jeles eredmény-
nyel tette le a zeneakadémián a befe-
jező vizsgát. Most már a legfelsőbb  fok, 
a tulajdonképpeni művészképző követ-
kezik, amelyet Szabó Ernő, előre lát-
hatólag, szintén a legteljesebb lendü-
lettel, s a legszebb eredménnyel fog 
elvégezni, mig mi most már büszkeséggé 
vált érdeklődéssel és örömmel figyel-
hetjük ót pályájának mind magasabbra 
Ívelése közbeni 

A ker. munkásbiztositó pénz-
tárnál — amint közzététel céljából 
értesítenek — a befizetések  állandóan 
kedden  és szombaton délelőtt teljesít-
hetők. 

Halálozás. Nagy  Pálné Melzer 
Johanna f.  hó 27 iken, 51 éves korá-
ban, városunkban, hosszas szenvedés 
után elhunyt. Az elhunytban, aki va-
lóságos mintaképe volt az önfeláldozó, 
gondos nőiségnek és szorgalomnak, 
Nagy Pál kórbázi gondnok nejét gyá-
szolja, a többi, nagyszámú és tekinté-
lyes rokonsággal együtt. Temetése va-
sárnap, 29 ikén d. u. 4 órakor lesz. 

özv. Mildner  Bernátné Gröbedün-
kel Emilia 82 éves korában, f.  hó 22 én 
városunkban elhunyt. Pillich Lajos 
nyug. ipariak, igazgató neje gyászolja, 
mint leánya, 8 ezenkívül számos uno-
kája, dédunokája és más hozzátarto-
zója. 

Koazornmegváltás cimenNagy 
János és neje 200 leüt juttattak a sze-
gények részére a Jótékony Nőegylet ut-
ján, Nagy Pálné elhalálozása alkalmából. 



Az antialkoholista gyűlésen 
minden Good Templár-testvér május 
31-én, kedden este pont 7 órára jelen-
jen meg, a tárgysorozat fontossága 
miatt, ugyanakkor uj tagok fölvételre 
jelentkezhetnek. Pontos megjelenést kér 
a vezetőség. 

A rőm. kath. főgimn.  növen-
dékeinek tanulmányi kirándu-
lása. Igen Bzépen sikerült és tanulsá-
gokban felette  gazdag tanulmányi 
kirándulásban volt része a helyi róm. 
kath. főgimnázium  92 növendékének 
5 tanár vezetése mellett f.  hó 20-23-
ikáig. Megtekintették a tanulók ezalatt 
a természeti szépségében elragadó 
Vargyaspatak völgyét; a messze vidé-
ken hires természeti csodát: a homo-
ródalmási barlangot,; a szentkereszt-
bányai tárnákat̂  a vasgyár teljes 
özemét; a Lobogó és Homoród fürdő-
ket. Nemcsak a látottak szempontjából 
volt elsőrangú a kirándulás, hanem 
turisztikailag is újszerű és a modern 
nevelés szempontjából felbecsülhetetlen, 
mert a majdnem 75 kmnyi utat a ki-
ránduló csoport teljesen gyalog tette 
meg. A három és fél  napi élelmezést 
a róm. kath. finevelö-intézet  mozgó-
konyhája teljesítette, éjjeli ^szállást 
pedig Lővéte és Szentegyházasfalu 
derék székely népe adott, a hagyomá-
nyos székely vendéglátással. A túrázó 
ifjak  a szives fogadásért  ugy Lövétén, 
mint Szeutegyházasfaluban,  gyönyörű 
összhangban előadott énekszámokkal 
és szavalatokkal kedveskedtek a lakos-
ságnak. Szinte csodálatos, hogy az 
általában esősre változolt idő is a 
kirándulóknak mindenütt kedvezett. A 
szép tura után a lelkes ifjak  kedélyük-
ben felfrissülve,  23 án este féltíz  óra-
kor hangos énekszóval érkeztek vissza 
otthonukba. Kiemelendő, hogy az egész 
kirándulás a legnagyobb fegyelemben 
folyt  le. A kirándulásról néhány bő-
vebb részletet a jövő számunkban 1 

Betöréses lopást vettek észre 
csütörtökön reggel a helybeli „Hangya", 
raktárában. Mintegy 100 drb — kb. 
3000 leu értékű — szárdiniás doboz 
hiányzott, amelyet megelőző éjjel vagy 
szerdán késő este tüntethettek el. Fel-
jelentés folytán,  a rendőrség erélyesen 
nyomoz, s a tettes — előreláthatólag 
— rövid idő alatt megállapítható is 
lesz; habár a tettet szinte bizonyos 
sággal elkövetett gyanúsított, kit |le 
is tartóztattak, soraink írásakor még 
állhatatosan tagad. 

Kulturdélután Kecsetkisfa-
ludban. A helybeli ref.  kollégium 
ifjúságának  10 tanulója, Gsefó  Sándor 
igazgató és Nagy Elemér tanár veze-
tésével, e hó 22-én, a kecsetkisfaludi 
ref.  egyházközség nemes presbitériumá-
nak meghívására, egy kulturdélutánon 
való részvétel céljából jelent meg a 
községben, s ott beszédekkel, szavala-
tokkal, szóló- és karénekszámokkal, 
igen népes gyülekezetek előtt szere-
peltek. A vezetők példás irányítása, a 
tanulók engedelmes és önfegyelmezetl 
magatartása, a haladás iránt fogékony, 
de ősei tiszta, romlatlan, nemzeti ha-
gyományait féltve  őrző nép lelkében 
igen mély nyomokat hagyott. Vajha a 
lelkek ilyen összeölelkezéseiből a leg-
tisztább gondolatok és áldásos csele-
kedetek fakadnának! 

x Homoródtól — Udvarhe-
lyig elvesztettem zsebtárcámat. Kér-
ném a megtalálót, hogy a rám nézve 
nagyfontosságú  okmányokat cimemre 
eljuttatni szíveskedjék. Tomcsa Sándor 
Odorheiu Str. Pr. Elisabeta No 36. 

x 1100 drb komlóssárit^, desz-
kakeretbe foglalt,  jókarban levő nád-
fiók,  darabonként 10 leuért Ugrón 
Ákosnál Odorheiu, készpénzfizetés  mel-
lett eladó. Ugyanott 20 drb országos-
méretű Zirzon 1—2—3 as, valamint 
10 drb. gyékény méhkaptár jutányos 
áron eladó. 

Piaci árak. A buza: 130—140, 
rozs: 95—105, árpa: 85—90, zab : 
60—65, tengerir 78—85, burgonya: 
30—35 leu vékánként. v-ó. 

Vajda János emlékünnepély 
Saékelykeresaturon. A széuely-
kereszturi unitárius főgimnázium  „Or-
bán Balázs" Önképzőköre, május 22-én 
délután Vajda János születésének szá-
zadik évfordulója  alkalmából emlékün-
nepélyt rendezett, a következő műsor-
ral : 1. Elnöki megnyitó: Kozma Mik-
lós VIII. o. t. 2. Vajda Jánosról felol-
vasott Kovács Ernő VII. o. t. 3. Vajda 
János: „Harminc év után", szavalta 
Kovács Lajos VII. o. t. 4. Énekelt: 
Szentmártoni Éviké IV. o. t. Reményik 
Sándor: Vajda János szelleméhez, sza-
valta Péter László VII. o. t. 6. Éaek-
óra, előadták: Boros Gábor VII., Darkó 
Béla VII. o. t. 7. Hegedült Murvay 
István VIII., zongorán kisérte Péteiffy 
Gyula VIII. o. t. 8. A nagybácsi, elő-
adták : Bácsi Dániel VII., Kovács La-
jos VII, Péter László VII. o. t. 9. Éne-
kelt az ifjúsági  dalárda. Az emlékün-
nepély minden részletében igen szépen 
sikerült, J- anyagi tekintetben is. 

As Ugron-féle  gyártelep épít-
kezései. Egy ízben már hirt adtunk 
az Ugron-féle  agyagipsri gyár tervezett 
nagyarányú fejlesztéséről,  most ujab 
ban a kibontakozó méretekről számol-
hatunk be. A Szejke felé  kiránduló far-
dőzőket az agyegtelepek alján elhúzódó 
s üémileg (legalább a mi szerény mé-
retekhez szokott szemünk számára) 
amerikai tempójúnak feltűnő  építkezé-
sek lepik meg. Az egymásután követ-
kező epületeknek egész sora áll készen 
a modern glpsk befogadására.  Szinte 
már előre oda tudjuk képzelni a csinos 
s praktikus iparvasut vágányain meg-
induló zajos életet. A tulajdonos igazi 
szociális gondolkozását elárulják a csi-
nos tisztviselői lakások, melyekkel mun-
katársai számára a nyugalmas elhe-
lyezkedést biztosítani elsőrendű köte-
lességének tartotta. Az itt folyó  nagy-
arányú befektetést  példaadónak kell 
tekintenünk, főként  a mai időben, 
mikor mindenfelől  csak leépitésröl hal-
lunk és olvasunk. 

A filharmonikusok  mult szom-
bati estélyén az önálló estén régóta 
nem szerepelt társaság szép számú 
közönség jelenlétében adta elő válto-
zatos műsorát, amelyik zeneszámainak 
fárasztó  betanítása, s precíz dirigálása 
Peltzer dr. elismerést érdemlő . kar-
mesteri teljesítménye. Kiemelkedő szá-
mai voltak az estnek a szép csengő 
hacgu Szabó Ilus és a szintén értékes 
hanggal rendelkező Roth Egon ének 
lései, bár az utóbbi által előadott Két 
gránátos az ő kvalitásait némiképpen 
meghaladó drámai erőt, lendületet kö-
vetel. A vegyeskar éneklése szintén 
sikeres volt, míg egy kis egyfelvoná-
sosban Fazakas Piroska, Saőcs Tibor, 
Balázs Elvira sok kedvességgel, humor-
ral szerepeltek. Duka Irén és Csendőr 
Jenő bravúros táncszáma pedig hatal-
mas ujrázást is keltett. Az eBtély má-
sodik felében  a népszerű Embery Ár-
pád fáradhatatlanul  konferált,  ötleteivel 
időnként hangos hahotázásokat is váltva 
ki az asztalok körül. Filó dr. és Khell 
István humoros strófái  is tetszést kel-
tettek, s a tréfás  zenekari produk-
ciók ÍB. 

Tanitógyülés. Az udvarhelyi 
espereskerület Róm. Kath. Tanitó-
Egyeaülete f.  hó 19-én Udvarhely— 
Szombatfalván  tartotta meg rendes ta-
vaszi közgyűlését. A Kiss János espe-
res tanfelügyelő  által celebrált ünne-
pélyes szent mise után Veress Dónát 
egyesületi elnök elnöki megnyitójában 
az olvasós karddal hadakozó Mária-
tisztelő őseink szellemének ápolásában 
jelöli meg az alapot, melyre faji  öntu-
datunk ápolását és valláserkölcsi ne-
velésünket, épiteni kell. A mély be-
nyomást keltő ünnedi megnyitóval kap-
csolatban a gyűlés az összes jelenlevők 
aláírásával üdvözlő iratban hódolt gróf 
Majláth püspök urnák 30 éves püs-
pöki jubileuma alkalmából. A gyakor-
lati tanítást Veress Dónát tartotta 
pedagógiai Bzakavatottsággal. Gál Sán-
dor a hősi halált halt tanítókról köny-
nyekig megható emlékbeszédet mondott. 
A magyar nyelv tanitásáról Ürmösy 

Árpád, a nyugdíj ügyről Hadaagy Dá-
nos, az igazgatói kinevezésekről Szabó 
Antal és a tanítói vizsgákról Mihály 
Gergely tanítók értekeztek. Gyűlés 
után közebéd volt a Barkóczi vendég-
lőjében. (Késetten érkezett tudósi.) 

Szép számú közönség jelen -
létében tartotta meg a róm. kath. 
főgimnázium  ifjúsági  önképzőköre disz-
gyülését az intézet tornatermében f.  hó 
26 án este. A gondosan összeállított 
műsor keretében az ifj.  ének- és zene-
kar két két sikerült számmal szerepelt, 
Kiss Elek zenetanár vezetése mellett. 
Demeter János VIII. o. t. a XVII. 
század végéről adott gondos tanul-
mányra valló korképét s amellett még 
egy kiválóan Bikerült szavalattal is Bze-
repelt a műsoron. Hasonlóan sikerült 
szavalattal, felolvasással  és énekszá-
mokkal vettek részt a gazdag műsoron 
Dimény Imre, Landt György, Erdély 
András, Takács Ferenc VIII. o. t., 
Máthé László és Kubán Endre VII. o. 
t. A minden részében kiválóan sikerült 
diszgyülést Fazakas Gáspár vezető-
tanárnak az ifjúsághoz  intézett, a mult 
hagyományainak é3 értékeinek meg-
becsülésére figyelmeztető,  lelkes beszéde 
zárta be. 

Bosszul kezelik borvizein-
ket. Annyi panaszt lehet hallani mos-
tanában a palackozott borvizéinkről, 
hogy kénytelenek vagyunk azokat immár 
nyilvánosan szóvá tenni. Röviden ösz-
szefoglalva:  a panaszok főként  abban 
Gsucsusodnak ki, hogy részben a kellő 
tisztaság hiánya, részben a használt 
olcsó dugók szennyező hatása miatt 
élvezhetetlenné válik az egész palack-
víz, ami nemcsak kidobott pénzt jelent 
a nagy közönségre nézve, hanem egyút-
tal undornak s. különböző betegségek 
nek vetheti meg az alapját. Mivel a 
hibát nem a tulajdonosokban s nem 
is a különben jó vizekben látjuk, ezút-
tal azt ajánljuk a tulajdonosoknak, 
hogy az álkalmazottaikra való szorosabb 
felügyelettel  igyekezzenek kiküszöbölni 
a hibákat, mert ez nemcsak az ő 
egyéni érdekük, hanem székelyföldei 
ásványvizeink becsületéről lévén szó 
— közgazdaságunk szempontjából is 
feltétlenül  szükséges. Amennyiben sza-
vunk eredmény nélkül maradna, kény-
telenek leszünk az általánosítás elke-
rülése céljából névszerinti adatokkal 
Bzolgálni a jóhiszemű közönség tájé-
koztatására. 

x Mordán Mária tudatja a kö-
zönséggel, hogy lakását és varró-mü-
helyét Str. Gh. Coşbuc (v. Bem utca) 
3 sz. alá helyezte át. 

Székely humor. 
Egyik faluban  az atyafi  hazafelé 

ballag, s a komáját a kapuban találja 
álldogálni. Kérdi tőle: te Laji, hát 
kalap nélkül itt mit állingálBz? 

Én biz-a' az asszont egy lécdarab-
bal meggyomrászám oda bé igazába, 
mán csak egy istenős embőr kéae, aki 
a kalapomat kihozná a házból. 

Pluhár G. 

Győződjék meg, hogy a legmo-
dernebb és a legolcsóbb 

BÚTOROKAT 
nálam szerezheti be. Hálószoba 
és ebédlő garnitúrák, plüs ebédlő-
díványok, her.cserek nagy válasz-
tékban raktáron vannak. Úgyszin-
tén olcsóbb festett  bútorok és 
: : hajlított székek kaphatók. : : 
Rendeléseket olcsó árban és fe-

lelősség mellett vállal. 
Balázs Károly utóda a 

Garabás János 
múasztaloB. 

Bulevard Regele Ferdinánd (Kos-
suth-utca) 27.. szám. 

A szerkesztő üzenete. 
I. Z dr. Igal. A kiadóhivatal pontos könyv-

vezetése Bzerint, kérdezett tartozásod a f.  év 
végéig — az 1924. évi julius 1-től kezdve-
fennmarait  hátralékkal — lenne a lap dijában 
537 leu, amihez még, mint porto-többlet 
250 len számítandó. Vagyis összesen 737 len. 
Szives üdvözlet! — B. A. Hsztmárton. Az em-
lített akció a már megállapított nyugdijakat 
nem érinti, s igy nem következik balöle válto-
zása, illetve emelése a Te nyugdijadnak sem. 
Mint illetékes helyen tájékoztattak, erre csak 
ujabb általános rendezés, illetve kormányin-
ézkedés folytán  kerülhetne sor. 

Kiadó: a Könyvnyomda Részvénytársaság 
t Odorheiu—Székelyudvarhely 

Eladó 
a Strada Axente Sever 
(Rózsa-utca) 4 számú 
ház anyaga, a felső 
rész fa,  alsó kő. Érte-

kezhetni a kiadóhivatalban vagy a 
Strada Horia (Komis-utca) 21. szám 

' alatt* lehet. -

Eladó két darab Rudii-szita. Üzem-
ben megtekinthetők KISS 
DÉNES malomtelepén Almi is 
B l Székelymagyaros. 

Fiatal és 1 1 | | | I füles 
öreg élő W I I W baglyot 
legmagasabb áron vásárol 
Sorger János Odorheiu, Agrár 

Takarékpénztár. = 

Homok és kavics 
s = szállítását — 
bethlenfalvi  telepünkről a város bár-
mely részére éB bármily mennyiségbea 

jutányosán vállalom. 

Bolyai Gábos Dénes, 
Nr. G. 1190 Port. 1927. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel aduc la cu-

noştinţa publică în senzul legii art. 
LX din 1881 § 102, respective XLI 
din 1908 § 19, cumcă lucrurile urmă-
toare ş. a. vacă şi viţel care în urma 
decisului Nr. 219—927 a judecătoriei 
din Ocland s'au execvat în comuna 
Aldea în favorul  execvatorlui Ilonka 
János domiciliat în Aldea repr. prin 
advocatul Dr. János Domokos domici-
liat în Ocland împotriva execvatului 
domiciliat îa Aldea pentru încassarea 
capitalului de 588 Lei şi acces, prin 
execuţie de escontentare şi cari B'au 
preţuit în 11500 Lei se vor vinde prin 
licitaţie publică. 

Pentru efeptuirea  acestei licitaţi-
uni, pe baza decisului Nr. 219/927 al 
judecătoriei de ocol din Ocland »e fi-
xează terminul pe 3 Iunie  anul 1927 
orele 17 p. m. îa comuna Aldea la 
faţa  locului şi toţi cari au voie de a 
cumpăra, sunt îavitaţi prin acest edict 
cu observarea aceia, că lucrurile sus 
amintite vor fi  vândute în senzul legii 
XL din 1881 § 107 şi 108 celor cari 
dau 

mai mult, pe jâugă solvirea în 
bani gata şi în caz necesar şi sub 
preţul, de strigare. 

Pretenziunea care e de incassat 
face  538 Léi capital, dobânzile cu 10°/* 
socotind din 15 Aug. 1926 iar spesele 
până acum staverite de 556 Lei 25 
bani şi care 8e mai vor ivi. 

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

Dată în Ocland. la 21 Maiu 1927. 
A. Agyagăsi portărel. 

Olcsó árak 
1 Hirsch Rudolf 

1 m. 90 cm. széles siffon-batiszt 
Siessen mindsnKi szüKség-8 

1 m. színes cérna crepp . . . . 35 L. * * . . « , 5 

— letét beszerezni, mtg az olcsó i 
divatüzletében s 

IMMIIII 
L h m S H » 

1 m. cérna zefir  . . . . . . . 40 L 
•IIIIIIINIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIII 1 m. sima színű divat crepp . . 33 L. 
l"m'''gyapjü'férfl^  "TÓ'ÍPL! âralţ tartana^ Î 
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kellemes üdülő hellyé. Vendéglőjében Ízletes hideg- és meleg ételek, 
jó bor, pontos kiszolgálás. 


