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Az örök igazságok 
hirdetésének, az örök igazságokra való 
figyelmeztetésnek  gyönyörűséges szép 
ünnepe a húsvét. Ez az ünnep figyel-
meztető arra, hogy a szenvedésnek, a 
megpróbáltatásnak, a megaláztatásnak, 
a meghurcoltatásnak az ideje sem örök, 
mint ahogy a ragyogó napot sem ta-
karják el mindig sötét felhők  a sze-
münk elől. A nagypénteki gyász, a 
nagypénteki szomorúság sem tartott 
sokáig. A megalázott, a tövissel ko-
szorúzott, keresztre feszitett  Isten em-
ber is harmadnapra feltámadott  szikla-
sirjából, tanulságául annak, hogy az 
igazságot talán ideig óráig el lehet 
nyomni, de aztán annál fényesebb, 
annál ragyogóbb annak a diadala. 

Húsvét a Krisztus feltámadása  fö-
lötti örömnek, az igazság győzedelmes-
kedésének, a hitnek s a jobb jövőbe 
vetett reménységeknek felemelő  érzé-
seket keltő ünnepe. Ember-testvér, aki 
járod az életnek tövises útját, aki ros-
kadozol a szenvedések, a golgotai ke-
resztek súlya alatt, akinek az elnyoma-
tás, a megaláztatás az osztályrészed, 
ne csüggedj, vigasztalódjál, higyj és re-
mélj, mert neked is lesz egykor örö-
med, reád is fog  mosolyogni egykor 
az igazság mindeneket meggyógyító, 
szenvedéseket elfeledtető,  ragyogó nap-
sugara. Lesz húsvétod. Krisztusi tank 
tásban gyökerezik ez; a Krisztusi ta-
nítás pedig örök, minden időknek szóló, 
mert az Üdvözítő mondotta: »Ég és 
föld  elmúlnak, de az én igéim el nem 
múlnak.« 

Es mégis 
minden abnormitásnak ellenére itt a ta-
vasz, s ha késve is, de a természet 
virágainak színpompájában gyönyör-
ködni fogunk.  A virágfakadás  maga az 
él<*j s ki" ne áhitaná ezt, a hálált je-
leiro tulhosszu dermedtség után ! Em-
beri természetünkben rejlik, hogy az 
elmúlás gondolatával kibékülni nem tu-
dunk. 

Annál kevésbé békülhet ki egy 
nép, mely mint a kultura védbástyája, 
hosszas szenvedésével, véráldozatával 
kivívta a történelmi nevet. Ily népnek 
vagyunk töredéke mi, itt élő magyar 
kisebbség, s mint jó román állampol-
gárok, régi kulturánk teljes közreadá-
sával akarunk, igyekezünk uj államunk 
keretei közé beilleszkedni. 

S mégis miért van az, hogy az 
az irántunk való gyanú, — mely jég-
burkolattal vonta be, éppen az erdélyi 
románság által Gyulafehérváron  elül-
tetett jólétünk magvait, — az ültető 
kertész lelkében oly nehezen tud el-
oszlani ? 

Évszázados együttlétünknek szen-
vedése, de öröme is, s végül a kultura 
áldása hogy nem érlelte ki az erdélyi 
románságban — a »salus rei publicae, 
suprema lex esto« magasztos elvnek, 
mint mementonak szem előtt tartásá-
val — azon gondolatot, hogy csak a 
kisebbségeknek az összrománsággal 
harmonizáló jogegyenlőségében lehet 
megtalálni közös hazánk üdvét, bol-
dogságát s végül nagyságát ? Nekünk 
e gondolat, mint vezércsillag világit 
bele sötét éjszakánkba I 

Az Isten igazságának erejébe ve-
tett hittel hogyan várhatja az erdélyi 
románság, élén Maniuval, a most már 
mindnyájunkat közösen nyomó, ki-
használó üzéri, önzésü deszpotizmus-
nak elmúlását, ha az ő demokra-
tizmusukban is a kisebbségek népjoga 
deszpotizmusba fullad  ? Érre kell kö-

vetkeztetnünk, hiszen az erdélyi nép-
gyüléseiken rólunk, kisebbségekről szó 
sem esett. 

Ugy látszik, még közös szenvedé-
sünk sem képes lelkükben felgyújtani 
az emlékezés gondolatát régi közös 
örömünkre — a demokrácia teljes dia-
dalára, melynek áldást osztó melegét 
egyformán  élveztük s mely minket 
testvérekké kellett volna összeforrasz-
szon. Hiszen nyelvük, vallásuk, kultu-
rájuk s életlehetőségük szabad volt! 
S még hozzá, ez eszmének a magyar 
nemzet hozsannája mellett egy nagy 
magyar: Kossuth Lajos volt a zászló-
vivője, megtestesítője. S ha a teljes 
demokrácia csak a Kossuth zászlajá-
val jutott is diadalra, de a szabad esz-
mék az élet sarkalatos fázisaiban  már 
sokkai előtte kibontakoztak. 

Így az 1788—89 évben (melyben 
háború és éhség dühöngött) a felállí-
tott 464 népiskolából 295 a román-
ságnak jutott, s ne feledjük  : román 
nyelvű tanítással, hisz a papok bízat-
tak meg az iskolák vezetésével. Ugyan-
akkor állították fel  Temesváron a görög 
n. e. egyházi papi és tanitói szeminá-
riumot. S hogy ez is mily önzetlen-
séggel történt, bizonyítja azon körül-
mény, hogy az akkor uralkodó róm. 
kath. egyház egy szerzetes rendjének 
kolostorát rendelik hajlékául, a szer-
zeteseket kisebb helyre szorítva. Tehát, 
ha voltak is szenvedések a múltban, de i . - . ,„ 

I- rA-..,A„„l, r, .XtAl frtlí:  " "" 

/ek komoly szavahihetőségüket, meg-
'"hatóságUkat sohasem kockáztatták 
<gok, események tendenciózus elhall-

itásával, megváltoztatott előadásával, 
tetsző, de a valósággal ellenkező 

linte  való átszinezésével. És ez egé-
ben természetes is, — egy megtörtént 
3etről, tényleges dologról való híradás, 
io'sráda csak akkor teljes, ha a szük-
áges adatok, nevek, stb szintén kö-

• ölve vannak. Ezek hijján a mai, té-
. yekhez szokott, részletekre is kiván-
si olvasó gyanakodik, s arra a bizo-

t.yos lólábra gondol, amely a köpe-
,,yeg alól kilátszódik. Vagy az útban 
iMdobált alattomos kaptányra, szeges 
i'sinálmányra, melyet mindenkinek jó 
. brülnie. [ 

Adatok, tények, nevek közlése nél-
iíül ilyesminek kell tekinteni az emli-
tat, s a hozzá hasonló tudósításokat 
is, melyeknek főcélja  ezek szerint két-
ségtelenül nem is annyira pártalakitás, 
i-iint pártbomlasztás ! A Magyar Pártba 
Hrtozó komoly, öntudatos magyar em-
b-.r azonban az ilyenekre komolyan 
ü:.ryet sem vet, hanem a cselvetésről, 
cielvetőkről kialakult, tiszta fogalom-
mal, nyugodtan, bízva halad a maga 
fajából  való, maga választotta vezérei 
áital kijelölt, egyenes uton tovább, szo-
rosan együtt fajtestvérei  megrendithe-
tetlen zárt soraival! 

Iának s ezek fényének  a sötét foltokat 
el kellett volna halványítania. 

Nem kérünk tőlük — Maniuéktól 
és a politika terén általuk irányított 
románságtól — a feltámadás  e szent 
ünnepén mást, mint Krisztusi lélekkel 
gondolkodást. E lélek kizár minden 
salakot, gyanút, bosszút, gyűlöletet s 
helyüket a szeretet, a béke érzetei fog-
lalják el. E kettő termi ki az igazság 
érzetét.. 

E nélkül a politika is — önző 
Űzérséggé válik ! • Szabady Tivadar. 

. Pártbomlasztó párt 
vármegyénkben való, állítólagos meg-
alakításáról bukkan elénk ujabban is a 
hiradás, mint már eddig is több alka-
lommal. Kisebbségi életünknek amugyis 
tövises és göröngyös — bár egyenes — 
utján, mint valami szúrós szegheggyel 
kirakott, ártó csinálmányt, rejtett kap-
tányokat igyekeznek itt-ott elhelyezni 
rossz szándékú kezek ezeket, s az 
ezekhez hasonló híreszteléseket, gon-
dolatokat. Az emelt fővel,  gyanutla-
nul-becsületes szivvel haladók közül 
majd csak belelép néhány a csapdába, 
egyiknek-másiknak a lábán sebet ejte-
nek az alattomos szegszurások, — 
gondolják ők, ezek az ellenünk gonosz 
terveket forraló  áskálódók. 

A hasonló tervszerű machinációk-
nak egyike az a napokban megjelen-
tetett közlemény is, amely már címé-
ben arról ad hírt, hogy vármegyénk-
ben a Magyar Néppárt megalakult volna. 
Magában a közleményben azonban 
hiába keresi a szem (amelyet a fon-
tosnak látszó cim figyelmessé  tett) a 
tulajdonképpeni érdemleges részleteket. 
Hogy mely napon, hol történt ez a meg-
alakulás, kik és körülbelül mennyien 
vettek abban részt ? Ki a párt elnöke, kik 
az »egyelőre« megválasztott intézőbi-
zottságnak a tagjai ? Mindez és általában 
mindenféle  konkrét adat, ismételjük, 
teljesen hiányzik ebből a »tudósitás-
ból.« A tudósító hírszolgáltatásnak ez 
a módja és formája  pedig — még ha: 
kevésbé fontos  dologról van is szó ! — 
teljesen szokatlan a mai újságírásban. 
Az, még azoknál a lapoknál is, ame 

városunkban. 
A Keresztyén Ifjúsági  Egyesület-

nek az egész világra kiterjedő moz-
galma azt célozza, hogy a keresztyén 
ifjúság,  mint a jövő alapjainak letéte-
ményese, lélekben tiszta, jellemben erős, 
gondolkozásban emelkedett legyen. Ezt 
a munkát az ifjúságnak  kebelében ala-
kított bibliakörök és e bibliaköri tagok 
időnkénti konferenciái  végzik. Az er-
délyi református  ifjúság  6 év óta éven-
ként kétszer, tavasszal és nyáron gyűlt 
össze ilyen konferenciára,  amelyek 4—5 
napig tartottak, s hogy mily áldásosak 
voltak, a résztvevők lelkét mennyire 
megtelitették, erről azok a boldog 
gyermekarcok tanúskodtak, amelyek-
kel a konferenciákról  azok résztvevői 
eltávoztak'. 

Ilyen ifjúsági  konferencia  lesz vá-
rosunkban a ref.  kollégium épületében 
f.  hó 11—15 napjain. Románia terü-
letéről mintegy 120 református  ifjú  fog 
összegyűlni lelki vezérei: Sartorius 
Ernő világszövetségi titkár, Imre Lajos 
dr. és Gönczy Lajos dr., theologiai 
professzorok,  László Dezső utazó titkár, 
Borbáth Dániel, az Ifjú  Erdély szer-
kesztője és a többi, egyelőre névsze-
rint még nem ismert tanárok, papok, 
theológusok vezetése mellett. A kon-
ferencia  programmja igen gazdag tar-
talmú, naponta reggel 7-től este 10-ig 
minden órának meg van szabva a ko-
moly foglalkozása,  vagy szórakoztató 
tartalma. 

A kollégium vezetősége a helyi 
Ref.  Nőszövetséggel, az egyházközség 
keblitanácsávái, a helyi leány és fiu 
bibliakörökkel minden elkövet, hogy 
ezek a napok a vendégek, de minden 
résztvevőnek a lelkében is felejthetet 
len drága emlékű napok legyenek. 

Itt emiitjük meg, hogy e konfe-
renciákkal kapcsolatban f.  hó 15-én 
délelőtt Gönczy Lajos dr. theológiai 
tanár fog  a templomi istentiszteleten 
prédikálni, ugyanez nap délutánján pe-
dig az ifjúság  résztvevői s a helyi ve-
zetőség egy templomi hangversenyt 
fog  rendezni; d. u. 5 órai kezdettel, a 
hol Imre Lajos dr. theolőgiai tanár 
tart előadást. ( ó.) 

Egy helyreigazítandó jogi 
vélemény. 

A régi magyar kormány által 
4420—1918. M. E. szám alatt kiadott 
rendelet értelmében, ezen rendelet életbe-
lépésének napjától, vagyis 1918 októ-
ber 15 tői kezdődőleg »az ingatlant 
(fekvő  vagyont)  elidegenítő jogügylet 
érvényességéhez a jogügyletnek irásba 
foglalása  szükséges*. Ez a rendelet 
nálunk ma is érvényben van. 

Egy helyi sajtóközlemény — ugy 
látszik, ezen rendeletről való hallomás 
alapján — a jogkereső közönség meg-
tévesztésére alkalmas jogi vélemény-
adásba bonyolodott, amikor azt fejte-
geti, hogy a „vételnél"*  előzőleg adott 
foglalót  a nem hibás szerződő fél  mi-
lyen összegben követelheti vissza. Mint-
hogy a közlés csak vételről  beszél, ez-
alatt a kitétel alatt a közönséges érte-
lem és a jogi terminologia szerint bárki 
is az ingóságokra vonatkozó adás-
vételre gondolhat, ennek az érvényes-
ségéhez azonban nem szükséges a 
jogügylet irásba foglalása.  Tjnát nem 
áll általában az, hogy írásbeli szerző-
dés nemléte esetén »a megegyezés ne» 
kötelezőnek tekintetik* — mert ez csak 
ingatlanok adásvételére vonatkozik. A 
nálunk, Ecdé&ben éryénybpn levő ma-
gánjogi torVény (ösziraif^polgári  tör-
'injihöfiLm)  ggnrint 
vételénél" a nem hibás fél  — nem tel-
jesítés esetén — a kapott előleget meg-
tarthatja (eladó), — az adott előlegnek 
pedig a kétszeresét követelheti vissza 
(vevő). 

De még az ingatlanokra vonatko-
zólag sem helytálló az a vélemény, 
íogy irásba foglalás  esetén »a foglaló 
duplája jár vissza, ha az eladó mondja 
vissza a vásárt« — mert ilyen fogal-
mazás mellett a nem szakértő közön-
ség ugy értelmezheti a tanítást, hogy 
a vásárt visszamondó eladótól csak a 
foglaló  duplája  követelhető,  mert ezt 
jelentené az a kizárólagos és a to-
vábbi lehetőségekről hallgató kijelentés, 
hogy >a foglaló  duplája jár vissza*. 
Ez sem igy van, mert irásba foglalás 
esetén az eladónak nincs joga egyol-
dalúan felbontani  az adásvételt, még 
a foglaló  duplájának a visszakinálása 
mellett sem, hanem a vevő követelé-
sére köteles teljesíteni a szerződést, 
vagyis köteles a teljes vételár lefizetése 
ellenében az ingatlant a vevőnek bir-
tokába adni és a tulajdonjog telek-
könyvi bekeblezésére alkalmas okira-
tot kiállítani. 

Ezen közleményünknek csak az 
volt a célja, hogy a naponként előfor-
duló jogesetekre nézve a közönséget 
helyesen tájékoztassuk. 

Öngyilkos lett egy iparossegéd. 

Folyó hó 5 én délután 4 óra táj-
ban a Szabó-féle  gátnál Kelemen Jenő 
torockói születésű, Dobrai Károly ci-
pészmesternél dolgozó, 21 éves cipész-
segéd a havasi vizektől megduzzadt 
Küküllőbe dobta magát, ahol pár perc 
alatt eltűnt. Oly gyorsan történt az 
öngyilkosság, hogy bár annak közeli 
szemtanúi voltak, a segítség hiábava-
lónak is bizonyult volna. 

Az öngyilkos csak a napokban 
tért vissza szülőföldjéről,  ahol a soro-
záson volt s bevált katonának. Vissza-
térte után a különben életvidám fiatal 
ember teljesen megváltozott, magába 
zárkozott lett és több ízben kinyilat-
koztatta, hogy nekimegy a Küküllőnek.-

Kijelentéseinek nem tulajdonítottak 

Vasárnap, 8-án d. u. 6 és este 9-kor: „Rin-Tin-Tin, a nagy hó hőse". A hires 
d. u. 6 és este 9-kor: Jeruzsálem, a föld  kiáltása". Lagerlöf  Zelma regenye 

ilmkutya egyik legsikerültebb felvétele.  — Kedden, 10-én, húsvét harmadnapján 
nyomán. Fősz.: Conrad Veidt, lenny Hasselguist, Lars Hansen, Mona Marenson 
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Multjárás  a Budvár  fölött. 

nagyobb fontosságot  s most, a meg-
történt eset után csak találgatás az, 
hogy kizárólag a -katonaság miatti fé-
lelmében, vagy szerelmi bánatában 
dobta-e el magától az életet. A holttes-
tet e sorok Írásáig még nem találták meg. 

Azt mondják, csak egygyel va-
gyunk kevesebben ! Hát nekünk a Ke-
lemen Jenő eldobott élete is kedves és 
becses volt. Egygyel többen voltunk! 
Elmultával magyar fajunk  egygyel idő 
előtt lett szegényebb, pedig a közelmúlt-
ban idő előtt milyen sok, kimondha-
tatlan sok veszteségünk volt, miért 
most ez az egy is és miért az az 
idő előtti elmúlása fajunk  sok tagjának ? 

A nyomor, a nélkülözés környé-
kez, vasmarokkel nehezedik reánk az 
élet terhe; azt tűrhetetlennek találjuk, 
szeretnénk elmerülni a nagy ismeret-
lenség sötét világába, ahol nincs bá-
nat és nincs szenvedés, ahol nincs 
öröm és nincs szerelem, de végzetünk 
int és rendelkezik, hogy éljünk, mert 
fajunk,  elárvult fajunk  érdeke kiván 
tőlünk életet és munkásságot. 

Ebből a nézőszögből nézve fáj-
dalmas nekünk Kelemen Jenő fiatalon 
eldobott élete. Neki altató danát sut-

' togtak a szőke habok, de nekünk az 
élet harsogja fülünkbe  parancsolón: 
élni, csak élni I 

Az Erdélyi Múzeum Egylet 
előadásai. 

Az E. M. E. háború utáni idősza-
kában évről-évre ujabb adatok kerül-
nek a nagy nyilvánosság elé a csend-
ben, de annál nagyobb aktivitással 
folyó  hargitai kutatásokról. Most leg-
utóbb Szádeczky Gy. ismertette mik-
roszkópi vizsgálatai alapján az északi 
rész kőzeteinek ujabb érdekes és so-
kat megmagyarázó adatait. 

Majd Bányai J. a minket köze-
lebbről is érdeklő, s büszkeségünket 
képező, korondi aragonitok képződési 
viszonyairól s a vidék geológiájáról 
számolt be. A megfigyelési  adatai arra 
az érdekes eredményre vezettek, hogy 
a szép rétegetképződésének menetére 
mesterségesen "bele lehetne avatkozni, 
ugy a aflHmfeHOTSW  szempont-
ból is, s igy a természet által produ-
kált amúgy is eléggé változatos elő-
fordulást  ujabb, szokatlanabb esetekkel 
lehetne gyarapítani s viszont a lerako-
dások jelenkori keletkezését irányithat-
nók oly módon, hogy valósággal mint 
egy fejős  tehenet használhatnók ki. 

Az előadás hatását fokozta  az is, 
hogy a bemutatott eredeti vetített ké-
pek (egy pár : helybeli fényképészünk, 
Kováts I. felvétele)  a szakkörök előtt 
is ismeretlen oldalról mutatták be a 

Kopár  tető,  búsongó szirt/alak  — 
Reánk, a fényes  múltból  igy maradt, 
Ormán bástyának,  falnak  hire sincs, 
Nincs  zászló, melyre büszkén föltekints 
Tülök  se búg fenn,  nem zúg harci tor, 
Tar  homlokán  a végzetszél  sipol. 
És lennebb sincs más: — pár haloil 

[üreá 
Csenevész bokrok  s elszáradt  füvek.  1 
Csak  áll,  mint egy szürkébe  öltözött 
Gigászi hotnp, a keskeny  völgy fölött 
És lám, mondát  se mond  már, H| 

[nincs  kinek  — 
Érzéktelen  lett,  néma és siket. 
De vannak néha titkos  éjszakák, 
Ilyenkor  testén forró  láz csap át. 
Leráz magáról  minden  szürke  szinl 
Beszédes  lesz és élni kezd  megint. 
Az ős  tüzünnep bűvös éje ez, 
Csodákat  lát,  ki  ekkor  éjjelez. * 
Az égen sápadt  holdkorong  gurul, 
Felhő  suhan, szép, szárnyaló Turul. 
Fákat  zúgatnak  ó-pogány szelek, 
Árnnyal telik  meg forrás  és berek. 
S a vén hegy, im egyszerre,  mint ak t 
Varázs  ér: régi fényében  vakit. 
Falak  villóznak,  bástyasor feszül, 
Lobogó leng a csúcson legfelül. 
S kigyúl  ragyogva,  — mely már rég 

[oda 
A kastély  is, a száztornyos csoda.  : 

És hogy valóvá izzik  képre  kép, 
A mull  is mozdul  és elénkbe  lép. 
Apáink jártán döng  ismét a vár, 
Szemünk  az élen hún-vitézt  talál. 
Leventék  zúgnak  bent az udvaron, 
Tülök  riongat,  támad  tüzhalom. 
S annak,  ki  vésztől,  kis földjük  felett, 
Megvédett  eddig  minden  tűzhelyet: 
Uj  máglya készül,  — dombján  áldozár, 
Fehér  taláru  felkent  táltos  áll. 
És mintha most, ez ősi  szent szeren, 
Itt  kéne minden  hunnus hős legyen : 
Patáktól  hány szikrát  a mennyburok, 
Kopják  villognak,  csillagpor  zuhog. 
És égi utján, melynek  ive még 
Ma  is legendás  tündökléssel  ég: 
Szellemhadával  ifjú  délcegen, 
Csaba, a hős vezér is megjelen. 
Örömtől  csattog  most már kard,  paizs, 
Lobot vet s gyúl a szent-tüz  halma is. 
Majd  mént szúrnak  le, szép fehér  lovat, 
És száll  Hadúrnak,  — száll  az áldozat. 
— Aztán, — de  im fakul  az égszegély, 
Torony,  fal,  bástya többet nem regél. 
S a vén hegy, mint a fénylő  nap ki-

[száll, 
Megint  kopasz lesz, szürke  és sivár. 
És én arcomra nyomva két  kezem, 
Megyek  és sirok,  sirok  csendesen. 

Farcádi  Sándor. 

természetnek ezt a csodás munkáját. 
A másik előadása Bányainak a Har-
gita környékének összes ásványvízfor-
rásait feltüntető  térkép bemutatása és 
ismertetése volt, amelyen nemcsak azok 
a vizek szerepelnek, melyek forgalom-
ban lévén, amúgy is közismertek, ha-
nem azok a kis erdei rejtett forráskák 
is, melyeket legfennebb  csak a legel-
tető pásztorok ismernek. Közelebbről 
minket az érdekel, hogy megyénkig 
73C£=ss&»- asfcrepel  # térUópon. Sz^Rf 
adatok nemcsak tudományos szempont-
ból fontosak,  hanem igen nagy köz-
gazdasági jelentőségük is $an. Ily mó-
don most a reális s tervszerű gaz-
dasági politikának meg van a bázisa. 

Az elhangzott előadások után" a 
megbeszélések folyamán  az az óhaj 
merült fel,  hogy dacára a .nyomtatási 
nehézségeknek, valamiképp az eddigi 
kutatási anyagnak az egységes meg-
jelentetéséről is kellene gondoskodni, 
hogy az uj adatok a szaktudományi 

folyóiratok  különböző helyein ne szó-
ródjanak szét. 

Mint értesülünk, ennek meg is lesz 
a lehetősége egy önálló Hargita-mo-
nográfia  alakjában, ahol az egyes dol-
gozatok füzetenként  jelennének meg s 
igy olcsóságuknál fogva  is mindenki 
számára hozzáférhetők  lennének. 

A geológiai "adatok nagyszerűsé-
gének a láttára a kutatások minden ol-
dalról mtgipi^iltak megvan a remény 
arra, hogy nemsokára a Székelyföldünk 
szivét képező pompás területnek min-
den oldalú s a legujabbi kutatási ada-
tok alapján megirt képét fogjuk  látni. 

Ennek a nagyobb arányú mozgo-
lódásnak egyik előjele lesz az Erdélyi 
Muzeum Egylet által tervbe vett nyár-
végi kutató-ut, melyen az itt maradt 
kutatóink reprezentáns személyei vesz-
nek részt, hogy a főbb  helyek megte-
kintésé után részletes programmot dol-
gozhassanak ki. Ebben a munkában, 
ugy véljük, nagy szükség lesz ugy 

anyagi, mint szellemi téren, főként  a 
helyi érdekelt közönség támogatására 
is, mert köztudomás szerint, az egy-
let régi anyagi forrásait  elveszítve, nem 
tudja oly intenzív anyagi segéllyel tá-
mogatni ezt a munkát, mint ahogyan 
tenné máskülönben ! 

A vadásztorvénynek 
a vadrucára vonatkozó tilalmi rendel-
kezése a mi viszonyainkra alkalmazva 
teljesen indokolatlan és sérelmes. Áp-
rilis 1-ével beáll a tilalom, pedig csak 
e napokban érkeztek meg vizeinkre a 
rucák. Nálunk nem is költenek, vagy 
legfeljebb  a szentpáli és galambfalvi 
tavak környékén, de ott is csak május— 
junius hónapokra esik a fészkelés. 
Kétségtelen, hogy a maga idejében 
minden vad védelmet érdemel, de az 
már túlzott kívánalom, hogy ez az 
egyébként hasznosnak alig mondható 
és amúgy is nagyon szapora vad ná-
lunk egyáltalán ne legyen lőhető. A 
szigorú védelmi intézkedés helyes le-
het az Aldunán, nálunk azonban, ahol 
jóformán  csak átvonuló vad a ruca, 
elég lenne, ha május 1-én kezdődne a 
tilalom. A vadásztársaság — az inspek-
torátussal egyetértve — tehetne ily 
irányú felterjesztést  a miniszterhez. 

Befejező  szabadliceumi 
előadások. 

A Polgári Önképző Egylet szabad-
liceumi előadásai az április hó l én 
tartott előadásokkal a jelen szezonban 
befejeződtek.  Ez alkalommal, mintegy 
80 érdeklődő jelenlétében, Vámszer  Gé-
zaáll. liceumi rajztanár tartott ismeretter-
jesztő alőadást a képek  sokszorosításá-
ról.  A rajzoknak, festményeknek  több 
példányban való előállítását, körtefára 
való metszés utján — már mintegy 400 
éve — két német rajzoló, festőművész  : 
Dürer és Holbein népszerűsítették. 
Később linoleumlemezre metszettek, 
amelyre való vésés sokkal könnyebb és 
igy finomabb  kivitelű lehetett, s igy 
állottak elő a többszínű klisék lehető-
ségei, vagyis a 4—5 kliséjü képek a 
folyóiratokban,  könyvekben. 

A metszések különfélesége  szerint 
megkülönböztetnek kimagasló (dom-
ború), mélyedéses és siknyomásu vé-
séseket. Kimagasló metszés pld. a gum-
mibélyegző, mély nyomásos metszés a 
réz pecsétnyomó, siknyomás a krom-
zselatinos cinklemezre fényképezett  kép, 
melyek aztán savakkal maratnak be a 
lemez anyagára, hogy adja vissza az-
után a képet a nyomdafesték  révént 
Ez utóbbinak az is a kiválló előnye. 

Kisértet.* 
Néhai jó anyai nagyanyám vala-

mikor régen, a hetvenes évek köze-
pén, sokat mesélt nekem, mint a csa-
lád legkisebb hajtásának. Meséi ren-
desen a jóravaló törekvést, szorgalmat, 
szófogadást,  az öregek iránti tisztele-
tet voltak hivatva a kis gyermekben 
táplálni. De mesélt néha kísértetek-
ről is. Boldogult édesapám ezért sok-
szor meg is szólította őt: — a gyer-
meket nem kell babonával, a halottak-
ról szóló lehetetlen mesékkel ijeszt-
getni, de az nagymámi® csak tovább 
mesélt. Belém pedig olyan félelmet 
öntött, hogy az estének még a gon-
dolatára is borsózott a hátam. Tudni-
illik ketten aludtunk egy nagyobb szoba 
szomszédságában, (olyan nappaliféle 
szoba volt ez, melyben nővéreim alud-
tak is) s mely éjjel rémsötéten meren-
gett az én kísérteteket látó szemeim 
elé. Édesapám szobája és az én háló-
szobám közt — borzalom még ki-
mondani is — örökös kísértetjárás volt... 

Különös félelmem  éppen a nyári 
hónapokra esett, mikor a család a szo-
bán kivül is tartózkodhatott, nem ugy 
mint a téli estéken, mikor mindenki a 
meleg kályha körül húzza meg ma-
gát ; ekkor boldog voltam. Ilyenkor 
aztán bátran beléptem a sötét nagy 
szobába. E nagy bátorság azonban a 
társaságtól származott rám, mely a 
szomszéd szobában vigan kártyázott, 
dominózott vagy más kellemes szóra-
kozásban töltötte a téli hosszú estéket. 

* Mutatváuy a szerző készülő kötetéből. 

Nagyobb leánynővérem — akkori 
sejtésem szerint — szerelmes volt. Sze-
relme tárgya iránt — daliás szép barna 
fiu volt — valósággal utálattal visel-
tettem. Hogyne ! A szép nyári estéken, 
mikor a hold ezüstös fényével  ráfeküdt 
a szép kis falura,  annak virágos me-
zőire : a család felkerekedett  — a fia-
talok elől, az öregek tizenöt lépéssel 
hátrább sétáltak kivül a falun,  a jól 
kövezett országúton. E sétáknak min-
denkor nővérem ideálja volt az indít-
ványozója. És én ? Jaj! mennyire fáz-
tam még a gondolatára is! Otthon 
kellett maradni — nyolckor az ágyba 
feküdni.  Nagymámi mesélt: 

— Szép, holdvilágos éjjel, ugy 
szénacsináláskor — kis fiam  — Va-
csárcsi és Göröcsfalva  között, zász-
lókkal, lobogókkal nagy körmenetet 
láttak az emberek, még az éneket is 
hallották, amint szent áhítattal vonul-
tak be a göröcsfalvi  kis kápolnába. 
Sokan utána is mentek és uramfia:  — 
a kápolna üres volt. A kápolna a te-
mető közepén lévén, bizonyára halot-
tak jártak processziót és ott mindenik 
visszatért nyugvóhelyére: a sirba. Ez 
a halottak bucsujárása volt . . . 

(Izzadtam a paplan alatt s kezem-
mel jókat csaptam a levegőbe, ha nem 
üthetnék-e egy ilyen képzelt kísértetet 
fejbe.  Szólni nem mertem, gondolván, 
hogy igy a kisértetek nem födöznek 
fel.  Egyék meg nagymámit, csak en-
gem ne bántsanak.) Nagymámi to-
vább mesélt: 

— Balázs István bácsi (ide kerül-
tem szállásba, mint kis diák Csiksom-
lyón) a Hargita alól két ökörrel egy 
törvényterü szénát hozott haza a fa-

luba. A szolga is vele volt. Ők mesél-
ték nekem is. Hát amint Somlyó felé 
menet, félúton,  Csíkszereda és Somlyó 
közt, haladnának — uram Isten, nagy 
kiabálásra lettek figyelmesek.  Az ök-
rök pedig sehogysem akarnak előre 
menni. A kiabálás csak két szóból 
állott mindig: »Hová tegyem, hová te-
gyem?!» 

— István bácsi megijedt, de meg 
ám a szolga is. Itt bizonyára kisértet 
jár, aki életében valami nagy bünt kö-
vetett el, — talán lopott. Látni a nagy 
sötétben nem lehetett, csak halványan 
az uttestet — mesélt tovább nagy-
mámi —. István bácsi fölállott  a szé-
násszekér tetejére s onnan teletorok-
kal kiáltott a hang irányába: 

— »Tedd oda, ahonnan elvetted, 
ebadta marhája! Ne kiabálj! (Itt bá-
torság szállott belém, gondolám, hogy 
István bácsi élő emberrel beszél. De 
hamar csalódtam.) 

— A kiabálás megszűnt, kis fiam, 
és képzeld kis idő múlva a szénás-
szekér mellől közvetlen megszólal a 
hang: «Köszönöm!« 

— Szél kerekedett. István bácsi 
meg a szolga térdre estek és hango-
san kiáltották utána; »Minden jó lélek 
az Urat dicséri!« 

(Szólni nem mertem, de az ágy 
közepére csúsztam s a paplan alatt 
eltűntem, teljesen bebugyelálva ma-
gam.) 

— Nagymámi, többet ne mesél-
jen a kísértetekről, mert éjjel nem 
merek fölkelni  — szepegtem nagy 
titokban. 

. . . Ilyen félelmek  között aztán 
nem csoda, ha én az esték és éjjelek 

iránt gyűlölettel viseltettem és az mm 
csoda, ha mindenütt kisértetjárást kép-
zeltem. Egyszer aztán teljesen kiáb-
rándultam és a kísértetekről beszél-
hettek már nekem: — nem féltem, 
mert nem hittem bennük . . . 

Szerény falusi  postamester lévén 
édesapám, szerény volt a postahivatal 
irodája is. A hivatal volt szülőim háló-
szobája és én esténként rendesen cso-
magolni segítettem édesapámnak. Persze 
szívesen tettem, legalább a kisértetek 
itt nem bántanak. Két nővérem és én 
voltunk a családban. Egy nagyobb 
bányatelep tulajdonosának leányai jó 
barátnői voltak nővéreimnek, sokat 
jártak egymáshoz. Nagyobb nővérem 
ideálja is az ő testvérük volt. Az öreg 
Helwig nagyon szerette családját, s 
nagyobbik nővérem kedvence volt e 
tekintélyes családnak. Előkelő uri csa-
lád volt; jól nevelt gyermekek. Az öt 
Helwig-leány közül a második hirte-
len halt meg. Délután két órakor még 
semmi baja sem volt, ötkor azonban 
futár  hozta a bányáról a megrendítő 
hirt: Málvin kisasszony meghalt... 
Nővéreim egyik ájulásból a másikba 
estek. Megrendítő volt. Még édesapám 
is megkönnyezte. Csak én állottam 
száraz szemmel és didergő félelem-
mel. Félelmem még fokozódott,  mikor 
láttam nővéreimet a nekem mindig 
borzalmasnak tetsző sötét szobában 
ágyazni, s készülni a halottas ház-
hoz — bizonyára egész éjszakára . . . 

— Én félek  egyedül maradni! — 
(Nagymámi Csíkban volt, s igy kiseb-
bik nővérem foglalta  el az ő helyét 
mellettem.) 
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hogy a fénykép  segítségével a képeket 
tetszés szerint lehet kisebbre vagy na-
gyobbra venni és visszadni. A mélye-
déses metszés a legjobban a rézmet-
szésben és a rézkarcban érvényesül, 
amelynek Rembrandt  volt a legnagyobb 
mestere. Majd az üveglemezre ponto-
zott Rasler-féle  eljárás, az autótipikus 
rajzkészités, s végül mindezen rajzok-
nak hengeres lemezekbe való átvitele 
tette lehetővé, hogy ma újságjaink, 
könyveink tökéletes és szép képeket 
hihetetlen gyorsasággal állítanak elő. 
Vámszer érdekes és képekkel is szem-
léltetett előadását a jelenvoltak nagy 
figyelemmel  hallgatták végig. 

Utána Gyerkes  Mihály áll. tanitó 
lolytatta a kertészet  gyakorlásáról 
március hó 18 án első részletében meg-
kezdett gyakorlati előadását. A talaj 
fontosabb  alkotórészeit, a szerves anya-
gok pótlásának módozatait, a növé-
nyek táplálkozásának jelenségeit is-
mertetve, rámutatott a konyhakerté-
szet, gyümölcskertészet, virágkertészet 
üzembevételének lehetőségeire és szük-
ségszerűségeire. A kertészet intenzív 
felkarolása  megjavítja az emberi táp-
lálkozást és olcsóbbá teszi a családok-
nak egész évi élelemmel való ellátását. 
A veteményezés, átültetés (pikirozás), 
kiültetés, felnevelés  és télire való el-
tevés módozatait ismertetve, a gyü-
mölcskertészet fontosabb  tudnivalóit 
közölte, mely után a virágok párto-
lásba vételét ajánlotta, mint igen ked-
ves és kellemes, élvezetetadó foglal-
kozást. Előadását szintén tetszéssel fo-
gadta á hallgató közönség. 

Végül Kassay  F. István dr. biz. 
elnök fejezte  ki a hallgatóság köszö-
netét az előadóknak. Reámutatva e mo-
zaikszerű, de igen hasznos tudnivaló-
kat nyújtó előadások fontosságára, 
azok folytatását  a jövő őszi idényig 
befejezettnek  jelentette ki. 

HÍREK. 
Április 7. 

Boldog húsvéti ünnepeket kívá-
nunk igen t. olvasóinknak, munkatár-
sainknak és jó barátainknak. 

Kinevezés. Bogárfalvi  Márton Ist-
vánt, ki a helybeli főgimnáziumban 
érettségizett s később mint repátriált 
a budapesti állatorvosi akadémiát vé-
gezte, Moson-megye Halásziba hely-
hatósági állatorvossá nevezték ki Sok 
szerencsét és kitartást kívánunk pályá-
ján Székelyföldünk  e kiváló szülöttének. 

A vámosi t. főorvos tanulmányúton. 
Böhm Jenő dr. városi t. főorvos  mint-
egy 3 hétig külföldi  tanulmányútra 
ment, melynek főiránya  és célja Páris. 
Szabadságideje alatt tiszti orvosi mi-
nőségben való helyettesítését Orbán 
Domokos dr. végzi. 

— Mitől félsz?  — kérdik. 
— Málvin nénitől. • 
— Ő már halott, tőle nem lehet 

félni  — mondják siránkozva. 
— Ő halott már és kisértet; a 

kísértetektől pedig félek.  Nagymámi 
mondta, hogy járnak a halottak éjjel 
tizenkét órakor. — Figyelmen kivül 
hagyták; félelmemmel  magam marad-
tam. Anyám azonban mégis respek-
tálta aggódásomat, mert mellettem ma-
radt, mig csak el nem aludtam. 

Mondanom sem kell, hogy egész 
éjjel Málvin nénit láttam álmomban, 
s izgatottságomban fölébredtem.  Ko-
romsötét volt s néma csönd a házban. 
Halálos veriték gyöngyözött homloko-
mon. Egyszeire valami csörömpölés 
üti meg fülemet.  Mintha valaki a 
»kanalas« kosárból kést venne elő. Jaj 
Istenem, most segíts! — gondoltam. 
Felkelni nem mertem. Ágyban maradni 
még borzasztóbb volt. Hisz a kisértet 
ott öl meg. . . A csörgés tovább tar-
tott, egész addig, mig csak egy nem 
várt esemény kiugrasztott az ágyból... 

Ugyanis anyám, valami dolog 
miatt, az én szobámba indult, keresz-
tül a — kisértetek szobáján. Mikor a 
postahivatal szobájából ide benyitott: 
— oh borzalom, Málvin néni a lányok 
ágyánál állott... 

— Mihály, Mihály! — sikoltott 
anyám — itt van Helw;'g Málvin ! . . . 
ott áll, ott ni ! . . . 

Rupszl Nekem sem kellett több. 
Villámgyorsan ugrottam ki az ágyból, 
be egyenesen a nagy szobába. Itt a 
gyors iramban vakminek neki szalad-
tam, s hanyat vágódtam. 

— Minden jó lélek az Urat di-

Házasság. Gálffy  Zsuzsika és 
Lányi Ferenc házasságot kötöttek vá-
rosunkban április elsején. (Minden kü-
lön értesítés helyett.) 

A székely irók városunkba ké-
szülnek. Az erdélyi magyar irodalom 
több értékes és "hagy tehetségű fiatal 
tagjának ama csoportja, amely általá-
ban »székely irók« csoportja néven 
ismeretes, a fiatal  lelkű, ősz Elek nagy-
apóval : Benedek Elekkel az élén, már 
a mult év folyamán  több erdélyi vá-
rosunkban megfordult,  ott irodalmi 
estélyeket rendezvén. Mindenütt nagy 
érdeklődéssel, sőt lelkesedéssel fogad-
ták őket, általában igen nagy sikerük 
volt. Ez ai nagyra hivatott, lelkes iró 
csoport, amint minket értesítenek: a 
tavasz folyamán  megint útra készül, 
hogy a magyar szó hatalmával a lel-
keket ismét ösztönözze, erősítse ben-
nük a magyar kultura öntudatát. Ké-
szülnek városunkba és Székelykeresz-
turra is s látogatásuk előre látható 
időpontja május eleje lesz. Részt ven-
nének terv szerint az estélyen Bene-
dek Eleken kivül Szentimrei Jenő, 
Nyirő József,  Kacsó Sándor, Tamási 
Áron és az utóbbi időben énekes sze-
replései alkalmával, pompás hangjával, 
művészi előadásával nagy sikereket 
aratott Szentimreiné. Készüljünk foga-
dásukra, hogy az méltó legyen hozzá-
juk, méltó a máris mindenfelé  nagy 
elismerést elért, friss  erejű erdélyi ma-
gyar irodalomhoz 

Háromszék megye a magyar kö-
zépiskolákért. Ismeretes, hogy Molnár 
Dénes dr., kézdivásárhelyi ügyvéd ja-
vaslatot terjesztett be a vármegyei ta-
nácshoz a sepsiszentgyörgyi ref.  és a 
kézdivásárhelyi r. kath. főgimnáziumok 
segélyezése iránt. A javaslatot a vár-
hegye tanácsa e hét elején tárgyalta 
és majdnem egyhangúlag fogadta  el. 
Eszerint a háromszéki két magyar 
középiskola egyelőre száz ezer leu se-
gélyben fog  részesülni a vármegye 
részéről. 

A hét elején a helybeli tanítónő-
képző intézetben felvételi  vizsgálatok 
voltak, amelyeken a brassói lnspecto-
ratus részéről Giurgiu inspector volt 
jelen. 

A feltámadási szertartás és kör-
menet a plébániai templomban ma dél-
után 6 órakor, a barátok templomában 
pedig 7 órakor kezdődik. 

Erdély m ĥállomsnyánal: 50 szá-
zaléka elpusztult a télen A hosszan-
tartó abnormális tél folyamán  Erdély-
ben a méhállomány 50 százaléka el-
pusztult. Az elhullás legnagyobb részt 
március hó folyamán  történt és a 
pusztulás főoka  az éhség. Az Erdély-
részi Méhész Egyesület a további pusz-
tulások megakadályozhatása céljából 
adómentes cukor engedélyezését kérte 
a kormánytól. 

cséri ! — szólt anyám, de a másik 
percben már elájult, engem észre sem 
véve. Apámnak pedig váltig erősítget-
tem, hogy hát igenis, itt van a kisér-
tet. Először az én szobámban volt, s 
csak azután jött át a nagy szobába, 
valószínűleg a lányokat kereste . . . 

— Oh te csacsi, hisz nincs kísértet 1 
Hogy ezt bebizonyítsa, rögtön 

vette a nagy asztali petróleum-lámpát, 
s ahogy anyám magához tért — el-
indultunk szemlére Először is az én 
szobámba vittek szüleim. Mikor édes-
apám az almárium ajtóját kinyitotta 
— a macska nyávogva ugrott ki on-
nan. Valaki véletlenül rázárta az ajtót. 

— Hát ez kísértet ? 
— Nem, édesapám ! 
— No lásd, te kis csacsi. 
Aztán mentünk a nagy szobába. 

Édesapám a lámpát előzőleg bevitte 
az irodába, föltette  a Wertheim-szek-
rény tetejére, hol már előbb is állott, 
s az ajtót félig  kinyitva magyarázott. 
Ezt most már nem nekem, hanem 
anyámnak : A lányok ágyából a fölös-
leges ágynemű két — ülésével össze-
forditott  — székre volt magasan föl-
rakva. Anyámnak erről tudomása nem 
volt. Mikor az iroda ajtóját kinyitotta, 
ő benne is az a félelem  tombolt egész 
bizonyosan, ami bennem — az ajtó 
sarkánál átszűrődött lámpafény  a ma-
gasan fölhalmozott  ágyneműre vetett 
különös világítást. No és aztán a fé-
lelemben való képzelődés . . . Minden-
ről alaposan meg is győződtünk. Apám, 
szegény, egy álló órán át ezt magya-
rázgatta. De másnap már ki is nevet-
tem, aki engem a kísértetekkel próbált 
ijeszteni. Sárosy Károly. 

A Kath Népszövetség igazgató-
választmánya f.  hó 10 én délután 5 
órakor-gyűlést tart, amelyre az elnök-
ség ezuron is meghívja a választmány 
tagjait. 

Engedett a vagonhiány. Ugy lát-
szik, valami jobb szellem kezd utat 
törni magának a C.F.R.-nél, mert na-
ponta bőségesen érkeznek vasúti állo-
másunkra az üres kocsik s ugyanilyen 
arányban futnak  ki városunkból a fa-
termékekkel megrakott tehervonatok. 
Igy is kell ennek lennie, hiszen Romá-
niának magának is nagy kocsiparkja 
van s ezenfelül  a külföld  (Csehország, 
Ausztria, Magyarország stb.) is folyton 
bocsát rendelkezésünkre kölcsönkocsi-
kat s igy kétségtelenül csak a jóaka-
raton múlik, hogy a fakereskedelem-
ben pezsgőbb élet álljon elő — aminek 
fatermelő  községeink is hasznát látják. 

A Polgári Önképző liceumi előadásai 
sorozatában március 25 én Biró Lajos 
tartott folytatólagos  előadást az iroda-
lom köréből. Az irodalomtörténet kor-
szakainak felemlítése  után az 1001-ig 
terjedő ősmondák korát ismertette. A 
fennmaradt  gyér adatok szerint a ma-
gyarság már ekkor bizonyos fokú  mű-
veltséggel rendelkezett. Volt írása, az 
úgynevezett hun-székely rovás-írás, 
amelynek emlékei sokáig fennmaradtak, 
különösen Erdélyben. A megyénkben 
lévő énlaki unitárius templomban is 
találtak ilyen felírást.  Voltak dalaik is, 
bár szöveg szerint egy sem maradt 
fenn  belőlük. Létezésükről azonban 
kétségtelen adatok tanúskodnak. Egy 
feljegyzés  szerint, amikor a vándorló 
magyarok Kiewbe bevonultak, boldog 
volt az a ház, ahol a magyarok dalait 
hallhatták. Ekkehard szerzetes a sanct-
galleni kolostor 926-iki feldulása  al-
kalmából a magyarok harci dalairól 
tesz említést. A magyar népdalt Szent 
Gellért legendája említi először, amely-
ben fel  van jegyezve, hogy egy szol-
gáló leány kézi malommal való őrlés 
közben dallal édesítette fáradságos 
munkáját. Mondák is keletkeztek nagy 
számmal, amelyek az énekesrend tag-
jai révén váltak ismeretesekké. A hun 
mondakörrel kapcsolatban utalt a Bud-
váthoz fűződő  mondákra is és meg-
emlékezett azok feldolgozóiról:  Dózsa 
Dánielből és Fülöp Áronról. Végezetül 
bemutatta Kozma Andornak A magya-
rok szimfóniája  c. költeményét annak 
igazolására, hogy a költő képzelete 
hogyan alakítja, gyúrja át a szűkszavú, 
ezeréves forrás  adatait és hogy meny-
nyire értékes lehet a legkisebb fel-
jegyzés is a müköltő szempontjából. 
A nagy figyelemmel  hallgatott köz 
művelődési előadást Orbán Domo-
kos dr. közegészségügyi előadása kö-
vette, a háború után nagy mértékben 
elterjedt nemi betegségekről. A nemi 
betegségek különböző fajait  sorolta 
fel  s mint legveszedelmesebbről, a lu-
esről szólott részletesebben. A fertőzés 
nyílt seben át történik s az megkap-
ható érintkezés nélkül is. A betegség 
tüneteinek ismertetése után a védeke-
zés módozataira mutatott reá. Egyé-
nileg legjobb védekezés az önmegtar-
tóztatás, az alkoholtól való óvakodás, 
a sportok üzése, az ifjúságnak  az 
iskolában és a szülői háznál okkal-
móddal való felvilágosítása.  Az eset-
leges megbetegedés esetén azonnal 
orvoshoz kell fordulni,  mert a beteg 
ség az ideje korán való gyógykezelés-
sel teljesen gyógyítható Végül a beteg-
ség okozta egyes elváltozásokat szem-
léltető képekben is bemutatta a hall-
gatóságnak. Az érdekes és közhasznú 
előadásokért a kör és a 75 főnyi  hall-
gatóság nevében Kassay F. István dr. 
liceumi bizottsági elnök mondott kö-
szönetet az előadóknak. (Technikai aka-
dály miatt késett tudósítás.) 

Köszönetnyilvánítás. Mindazoknak, 
kik férjem  elhunyta alkalmával részvé-
tüket fejezték  ki, ezúton mondok hálás 
köszönetet. Özv. Landár  Józsefné. 

Az Erdélyi Szemle, S Nagy László 
szellemes és mindig változatos »Kro-
nikás Könyvének* legújabb száma az 
eddigieket is felülmúlja  érdekesen és 
ötletesen megirt cikkeivel. E húsvéti 
szám az eddigieknél 4 oldallal nagyobb 
terjedelemben jelent meg s ezen az uj 
területen Pap Domokosnak, a külföldi 
tanulmányútra ment erdélyi piktornak 
két szép linómetszetével találkozhatik az 
olvasó. A lap ára a nagyobbodott ter 
jedelem dacára is 10 leu. Kapható 
minden tőzsdében. 100 leu előfizetés 
mellett is megrendelhető: Cluj—Ko-
lozsvár. Cal. Vict. 37. 

ízlés, modor, divat. A Vámszer 
Géza liceumi tanárnak lapunkban is 
előre megemlített, ilyen cimti könyve 
a napokban jelent meg városunkban 
igen csinos, ízléses kiállításban. A könyv 
a cimben foglalt  kérdésekkel, a lakás, 
az iskola, a családi, társadalmi élet 
szempontjából nagy hozzáértéssel és 
könnyed stílusban foglalkozik.  A mű-
vészetek, a divat, a társadalmi maga-
viselet különböző vonatkozásai és kö-
vetelményei mind részletes megbeszé-
lés alá kerülnek s a szerzőnek szak-
értelme, tárgyába való komoly elmé-
lyedése lépten-nyomon elénk ütközik 
a könyv lapjairól. Megjegyzései — akár 
elfogadjuk  őket, akár nem — minden-
képpen meggondolkoztatnak és sok 
olyan részletre hívják fel  a figyel-
met, melyeknek, különben nem tu-
lajdonítanánk fontosságot.  Érdeme az 
is, hogy eszmélkedései körébe von 
a legtöbbször meglevő intézménye-
ket is s ezek fejlesztésére,  erősí-
tésére nézve is vet föl  praktikus gon-
dolatokat (igy minket közelről érdekel, 
amit a ref.  kollégiumbán elhelyezett 
székely néprajzi muzeumról mond.) 
Végeredményében igen hasznos és 
okulást nyújtó kis könyv ez s emellett 
folyamatos  stílusánál, szemléletes, ele-
ven előadásánál fogva,  szórakoztató 
kellemes olvasmány is, melyet érdemes 
megvásárolni. A könyv a helybeli 
Globus-nyomda ízléses kiállításában, 
szerző címlapjával és több kedves 
tollrajzával ékesítve 216 oldal terjede-
lemben jelent meg. Kapható 80 leuért 
a szerzőnél és könyvkereskedésekben is. 

Székely Dal- és Zeneegylet műsoros 
estélye. Városunk dicső multu kultúr-
egyesülete f.  hó* 16-án a róm. kath. 
főgimnázium  tornacsarnokában művész 
estélyt rendez a következő gazdag mű-
sorral: 1. Jelige. 2. Zenekari nyitány, 
előadja az egylet symphonikus zene-
kára. 3. Kiss Pattantyús : Serenatta — 
énekli a dalkar. 4. Szaval: Szabó Ju-
dith tanárjelöltnő. 5. Székely ballada, 
énekli a dalkar. 6. Városunk tükörben, 
rajzolja Tomcsa Sándor művész. — 
Szünet. 7. Verdi: Aida részlet előadja 
— az egylet symphonikus zenekara. 
8. Verseiből olvas Finta Gergely kol-
légiumi tanár. 9. Barcarolla : énekli a 
dalkar. 10. Magyar dalokat énekel Bod-
rogi Balázs dalnok. 11. Élőmozi, ren-
dezi Tomcsa Sándor művész. Állandó 
élőplakát, Pluhár Gábor konferencier. 
Az estélyen az egylet által előállított 
változatos buffet  áll a nagyközönség 
szives rendelkezésére a szabad szín-
paddal, - alkalmi anyakönyvhivatallal, 
galambpóstával és egyéb apró kedves 
meglepetésekkel. Az estély városunk 
egyik legszerencsésebb s legbájosabb 
összejövetele lesz, ahol a társadalom 
minden számottevő rétege megjelené-
sével áldozik a kulturának. Belépődíj 
tetszés szerint. 

A kereskedelmi és iparkamara in-
terveniált a pénzügyminiszternél, hogy 
az adókivető bizottságok nem veszik 
figyelembe  és igy nem hozzák levo-
násba a kereskedők és iparosok által 
kölcsöneik után fizetendő  u. n. keze-
lési költségeket (Comision de Cont), 
amelyek velük szemben a kamatokkal 
egyidejűleg számoltatnak fel  a bankok 
részéről. A pénzügyminiszter a 87397 
sz. 1928 március 28 án kelt értesítése 
szerint, amennyiben a kezelési költsé-
gek (Comision de Cont) szabálysze^ 
rüen igazolva vannak, az adókivető 
bizottságok épp ugy figyelembe  kell 
vegyék és levonásba hozzák azokat, 
mint a kamatokat is. 

A timárok uj zászlója. A helybeli 
timár ipartársulat régi, elrongyolódott 
zászlója helyett, Spanyár Pál művészi 
tervezése alapján gyönyörű uj zászlót 
készíttetett, amelynek ünnepélyes meg-
áldása március 25 én történt meg. A 
zászlószentelést a társulat tagjai, tekin-
tettel a jelenlegi nehéz gazdasági vi-
szonyokra, házias jellegű összejövetel-
lel ünnepelték meg. 

x A „Cultul Eroilor" (Hősök Em-
léke) társaság április 28 án d. u. 4 
órakor a prefectura kistermében ülést 
tart, melyre ezúton is meghívja a 
megyei választmány tagjait, valamint 
a vidéki tagozatok titkárait. 

Legújabb divatú tavaszi és nyári 
kabátok, kosztümök és mindenféteT ííír~ 
hák legszebb kivitelben, elsőrendüleg 
készülnek pontos időre. Vidékieknek 
azonnali próba. Demeter Zsigmond 
női dívatszabó Bul. Reg. Ferdinánd 
(v. Kossuth-u.) 12. 
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itt vannak ök I A titokzatos tavaszi 

vendégek, a pihenésre kárhoztatott va-
dász tavaszi szórakoztatói, a szalon-
kák. De már mindjárt nincsenek is itt. 
Mert az idén nehezen és szeszélyesen 
bontakozott ki a tavasz. Mikor nálunk 
az első igazi tavaszi napok megtörték 
a tél bilincseit s a meleg szél végre 
eltüntette a máp-már örökösnek tetsző 
hólepelt: ugyanakkor a déli tengerpar-
tokon hóviharok voltak. Ez a vonulást 
megakasztotta. Mire pedig ideértek a 
szalonkák, nálunk már az ibolya is 
virágzott, palmarum is eltelt, meleg 
van, a szalonka feljebb  húzódik a ha-
vasi régiók felé.  A Bontában már nem 
húznak, a lengyelfalvi  nyirben akad 
még egy-kettő, de igazi húzást idelent 
már nem lehet kapni. A régi versből az 
idén nekünk csak a »trallárum« jutott. 

Az ezeregyéjszaka meséi a világ 
irodalmának legmaradandóbb, legtüze-
sebb szinü, legkevésbé kétségbevont 
értékű kincsei közé tartóznak. Elbű-
völő ragyogásukkal szászadévek óta 
gyönyörködtették az ujabb meg ujabb 
nemzedékeket, s egészen bizonyos, 
hogy gyönyörködtetni fogják  még sok 
száz éven át is. A mesehang megejtő 
forrósága,  a képzelet legváltozatosabb 
alakokat, csodálatos eseményeket életre 
varázsoló ereje érvényesül, ragad ma-
gával e mesékben, melyek egyikét 
— Zein Alasnam herceg és a kilenc 
szobor különös és titokzatos esetét — 
eleveníti meg élőképekben 9-ikén, hús-
véthétfőjén  este, a helybeli Leányklub 
redezésében, a város egész sereg, a 
legszebbje közül összeválogatott, le-
ányszereplője. Mindezeken kivül, egész 
csomó kedvesnél-kedvesebb műsor-
szám : tánc, szavalat, zene, ének fogja 
gyönyörködtetni a megjelenő közön-
séget, amely az eddigi érdeklődésből 
xr.egállapithatólag, zsúfolt  házat fog 
ez alkalommal megtölteni. Az estély 
műsora: 1. Nyitány. Előadja a helyi 
zenekar. 2. Miért vagyok ilyen kicsi? 
Előadja; Csató Irénke. 3. Spanyol 
tánc, lejti: Frölich Margitka. 4. Schu-
bert-dalokat énekel: Szabó Ilus, zon-
gorán kiséri: Ferenczy Ar.nüs. 5 
Ady-verseket szaval: Tolvaly Tiborné 
6. Tánc-duett. Táncolják: Kovács 
Klári és Csendőr Jenő. 7. Ezeregy 
éjszaka meséiből »Zein Alasnam her-
ceg és a kilenc szobor* cimü mese-
játék ének- és táncszámokkal. Szerep-
lők : Szultán : x x x, Seherezád: Pap 
Margit, Dinársád : Suciu Viorica, Her-
ceg : Vass Márta, Fatime: Kovács 
Nusi, Apród: Lukácsffy  Juci. Szobrok; 
Mihály Bözsi, Szebeny Magda, Duka 
Irén, Schuller Lisbet, Putnoky Ica, 
Lőrinczy Ica, Kabdebó Annus, Fel-
méry Juci. Török nők: Haán Manci, 
Imreh Ibi, Bolner Anita, Fülöp Emma, 
Máthé Nusi, Rájk Berta, Muszka Irén, 
Kassay Juci, Vajda Margit, Csató Irén, 
Veress Margit, Birtalan Juci, Popa 
Leticia. — Műsor után tánc reggelig. 

Azok a kath. népszövetségi cso-
portvezetők, akik a tagsági igazolvá-
nyokat és jelvényeket még nem vet-
ték át, haladéktalanul vegyék át, hogy 
az elszámolást mielőbb be lehessen 
küldeni a központi igazgatóságnak. 

A ,̂Korunk"á£rilisi száma még 
gazdigabbánTTmeg érdekesebben foly-
tatja a lap eddigi nagyjelentőségű kultur-
munkáját. Az áprilisi szám bevezető 
cikkét ezúttal a német tudományos vi-
lág egy elismert kitűnősége Fritz Kahn 
irta, egyenest a Korunk számára. Fritz 
Kahn cikke beható elmélyedéssel s egy 
irómüvész csillogó készségével ismer-
teti a legutolsó huszonöt év természet-
tudományi kutatásainak eredményét. 
Ligeti Sándor szociológus ezúttal az 
emberi munka erkölcseiről elmélkedik. 
Gró Lajos pedig a filmszínész  szocio-
lógiai értelmezéséhez közöl érdekes és 
meglepő adalékokat. Hasonlóan gaz-
dag a Korunk szépirodalmi része is. 
Leonhard Frank Polgár cimü regényé-
nek folytatásán  kivül hoz a Korunk 
magyar és külföldi  irodalmat, Benedek 
Marcell finom  szatiráju szép históriája 
mellett Stefan  Zweig mesteri történeti 
miniatűrjét, az Eldorádó fölfedezése 

SPORT. 
A Hargita Testedző Egylet 

a tavaszi szezon első mérkőzését hús-
vét vasárnapján tartja Segesváron az 
ottani Munkás—Egyetértés csapatával. 

Az első meccs Udvarhelyt jövő 
vasárnap lesz, valószínűleg a vásár-
helyi M. S. E.-vel. 

Itt emiitjük meg, hogy a brassói 
kerület labdarugó szakosztálya köte-
lezte a Hargitát, hogy az őszről elma-
radt, valamint a tavaszra kisorsolt baj-
noki mérkőzéseket — felfüggesztés 
terhe mellett — játssza le. 

A szabályok értelmében a Hargi-
tának 3 mérkőzést Brassóban, 3-at pe-
dig idehaza kell lejátszania, de tekin-
tettel arra, hogy a Hargita szerződés 
felmutatásával  igazolta, hogy csak má-
jus l-ig rendelkezik pálya felett,  a 
szakosztály ugy döntött, hogy e sze-
zonban a Hargita Udvarhelyt csak 2 
bajnoki mérkőzést játszik és pedig 
április 22-én az Olimpiával, 29-én pe-
dig a Brassoviával, a többi 4 meccs 
Barassóban kerül eldöntésre. 

Hol van a városi szemétlerakóhely ? 
Fölvetjük ezt a kérdést, mert még a 
tavaly ősszel történt, hogy valaki ne-
lány szekér szemetet halmozott fel  a 
?etőfi  utcában, a Varga-patak partján 
és az a szemét még most is ott dí-
szeleg. Ha az illetékeseknek eddig nem 
ötlött a szemébe, ezen az uton hivják 
fel  a figyelmüket  arra, hogy-teremtse-
nek rendet és ne engedjék városunk 
színvonalát sülyedni. 

cimü irást, mely olyan dramatikus ér-
dekű, mint egy film.  A Korunk »Kul-
turkrónika* rovata mindig erőssége 
volt a folyóiratnak.  S ebben a szám-
ban talán még inkább, mint valaha, 
mert olyan kulturális aktivitásokról 
számol be, melyeket az olvasó sehol 
másutt nem talál meg, csak e speciális 
és mégis közérdekű rovatban. Az Elnök-
választás és alkoholcsempészek Ame-
rikában a mai Amerika egy jó törvé-
nyének bűnös tüneteit állapítja meg. 
Korunk háborús tébolya s a Háború 
és béke aránya cimü cikkekben meg-
döbbentő statisztikai adatokra lel az 
olvasó. A filmvilág  háborúja viszont a 
világ filmiparában  beállott eltolódásokra 
hivja fel  a figyelmet.  Több kis cikket 
hoz még a Korunk ebben a számban 
is, könyveket ismertet, illetve nem is 
annyira könyveket, mint szellemi moz-
galmakat, melyeknek a szóban forgó 
könyvek csupán kivirágzásai s ebben 
a rovatban több, mint tizenöt egé-
szen friss,  angol, francia,  német, 
magyar könyv ismertetését kapja az 
olvasó. 

A szükség élelmessé teszi az em 
bert. A nagy szénahiány miatt több 
juhserget teleltettek megyénkben, kü-
lönösen románlakta vidékekről volt 
nagy a kereslet megyénk iránt. Egy 
ilyen nagy juhnyáj még most is a 
város körüli mezőkön várja a tavasz 
megnyilatkozását, amikor a hosszú tél 
után ismét hazahajthatják őket. Ez az 
élelmes pakulár minden szerdán a fa-
piacra hajtja juhsergét, ahol a juhok 
a keddi napról visszamaradt széna-
hulladékokban valóságos teritett asz-
talra találnak. 

Az Ex Libris húsvéti száma ezút-
tal a megszokottnál is változatosabb és 
elevenebb tartalommal jelent meg. A 
vezetőcikk Ligeti Ernő P. Gulácsy-
Irénnel folytatott  érdekes beszélgetését 
nyújtja és e beszélgetés alkalmas arra, 
hogy a kiváló irónő portréját közelebb 
vigye a közönséghez. A Parkettáncos 
regénye cimmel az Ex Libris Bourget 
legújabb feltűnést  keltő regényének 
analízisével foglalkozik.  A tárca-rovat-
ban híres emberek intimitásait közli a 
lap, valamint az Uj irók rovatában 
Somerset Maugham munkásságáról ol-
vashatunk brilliánsul megirt sorokat. 
Kosztolányi Dezső »A könyv költője* 
cimen ir szellemes cikket, ezenkívül a 
különböző rovatokban 20—30 könyv-
ujdonságot ismertetnek és elemeznek 
az Éx Libris kritikusai. A szellemi élet 
minden területét felölelő  folyóirat  rend-
kívül olcsó, amennyiben egész évi elő-
fizetési  ára 160 leu. Mutatványszámot 
8 leu postabélyeg ellenében szívesen 
küld a kiadóhivatal Cluj, Strada Maria 1. 

KÖZGAZDASÁG. 

Már tavasz van, a mezőket, ha 
nem is nagy sokaságban, de már meg-
tarkitják az ekés fogatok,  megkezdőd-
vén a tavaszi vetés, -— fecskék  röp-
ködnek a levegőben s az erdő virág-
tól himesedik. Néhány hét még s eny-
hébb lesz a most szinte tűrhetetlen 
gazdasági helyzet is. Az őszi vetések, 
csodálatosképpen, dacára a hosszan 
tartó télnek, elég jól teleltek s ha az 
időjárás valamivel kedvezőbb lenne, 
ma már az őszi vetések üde zöldje 
hirdetne uj reménységet. 

A mostani takarmányinség, de a 
takarmány ára is kell, hogy a gazdát 
gondolkozóba ejtse s olyképp rendezze 
be gazdaságát, hogy kellő és jó minő-
ségű takarmányban ne szűkölködjék. 
Maros-Tordamegyében s főleg  a nyá-
rádmenti községekben általánosságban 
termelik a szarvaskerepet, amely fű-
maggal keverve elsőrendű takarmányt 
szolgáltat és pedig jóval többet, mint 
a közönséges kaszáló, ugy hogy a 
Nyárád mentén rossz takarmányt egy-
általában nem lehet látni, de nincs 
takarmányinség sem. 

Az Udvarhelymegyei Gazdasági 
Egyesület vezetősége ezen hasznos, de 
vármegyénkben alig-alig ismert takar-
mányt a gazdák között általánositja a 
felhívás  folytán  jelentkezőknek, de fö-
löslegesen is beszerzett kisebb meny-
nyiségü magot, s azt a gazdák ren-
delkezésére bocsátja beszerzési áron. 

A lóhere- és lucerna-mag beszer-
zésétől az egyesület eláll, mert a heti 
piacokon oly nagy a kínálat, hogy bár 
nem garantált arankamentesek a ma-
gok, a gazdák inkább veszik ezeket a 
piacon árusított, de jóval olcsóbb ma-
gokat, mint az ólomzárolt arankamen-
tes magot. A Gazdasági Egyesület a 
gazdákat ez idő szerint műtrágyával 
és szarvaskerep- és fűmaggal  láthatja 
el addig, amig a készlet tart, termé-
szetes, hogy aki előbb jelentkezik alul-
írottnál, biztosan csak az kaphat. 

Piaci árak. A buza: 160—170, 
rozs : 125-130, árpa: 120—125, zab : 
80-90, tengeri: 105—110, burgonya: 
28—35 leu vékánként. 

Varrd Elek, g. e. ti*ár, 

Kiadó: a Könjviijomda Részvénytársaság 
Odorheiu—Székelyudvarbely 

Meghívókat, gyászlapokat, vala-
mint minden, a nyomdai termékek 
korében előforduló  más nyomtat-
ványokat csinos és Ízléses kivi-
: : telben készit a « « 

Könyvnyomda 
Részv.-Társaság 

mfiintézete. 

írószer- és papirke-
reskedésében minden-
nemű irodai szükség-
letét mindenki olcsón 
: : beszerezheti. '• : 

„SZÉKELY KÖZÉLET" 
szerkesztősége 

és kiadóhivatala. 

Jégszekrényeket 
olcsó árban, részletfize-
tésre Is elad a Jéggyár. 
Felvilágosítást ad és e l ő -
j e g y z é s e k e t elfogad: 

Szöllősi Samu irodája. 
Corpul Portăreilor Tribunalului 

Odorheiu. 
No. 1171—1928 port. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul şefportărel  prin ace-

aafă"  publică, că îa baza deciziunei 
Tribunalului Odorheiu No. C. 167— 
1926/12 şi a incheerii judecătoriei 
Mixte Odorheiu No. G. i792—1928 
in camă ex?cutiona)ă a reclamantului 
Fekete Ludovic împotriva pârâtei se 
fixează  termenul de licitaţie pe ziua 
de 25 Aprilie 1928 orele 15 p. m. la 
faţa  locului in comuna Mugeui unde 
se va da in arendă prin licit&ţ'e pub-
libă judiciară pe termen de un an o 
moară de spă cu 4 pietri, impreucă 
cu toate dependenţele ei, din proprie-
tatea comună a reclamantului şi târâtei. 

Prtţul de strigare e 60 feldere  de 
bucate. Condiţtunile de licitaţ e se pot 
vedea in orele de biiou ia Corpul 
Por'ăreilor Odorheiu (Str. Prin. Elia. 
No, 2 uşa 46) şi la primăria comunei 
Mugeui. 

Odorheiu, la 27 Martie 1928. 
Şef  Portărel Dr. 8»ab6 m. p. 

r i J ' a Str. Reg. Maria (Szent-
LlaClO imre-atca) 36 szám alatti 
3 szoba, konyha és megfelelő  mellék-
helyiségekből álló kőház. Felvilágo-
sítást ad VIDA GYULA (Szent Imre-
utca 30 szám). 

Üzletáthelyezés. 
A nagy közönség szivea tudomására hoz-

zuk, hogy a 

SINGÉ R-varrógép-lerakat 
a Str. Principesa Maria (Szent Imre-utca) 3 
szám alól a Bul. Reg. Ferdinánd (v. 
Kessulh-utca) 39 szám alá a postával 
szembe helyeztetett át. 

Bejelentjük egyben, hogy az uj helyiség-
ben közvetlen húsvét után 

díjtalan varró- és 
himzőtanfolyamot 

tartunk. 
A tanfolyamon  részt vehetnek, kiknek 

ma igényük van, vagy uj gépet vásárolnak. 
Gépek beszerzése nagyon előnjóü feltételek 
mellett részletfizetésre  is eszfcösölhetö.  Meg-
tekintés és tájékozódás minden kötelezettség 
nélkül. 

Jelentkezni lehet már moit a «SIN6EIU-
varrógép- lerakat,ban. 

SINGER B0URNE & Comp. 

Vásároljon a 

„Hangya"- szövetkezetben. 
Vásárlási visszatérítéses 
rendszer. — Saját érdeke, 
hogy belépjen a „HANGYA" 

tagok sorába. 

A HANGYA-szovettezet i p p M t a . 
Fiók-üzleteink: 

Bethlen-utca és Bethlenfalva. 
g B H B M M H M M B a i i 

Cséplő-garnitura 
eladó. 

Értekezni lehet: Bul. Regele 
Ferdinánd 27 szám alatt. 
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Corpul Portăreilor Tribunalul 
Odorheiu. 

No. 631—1927 port. 

Publieaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin aceasta 

publică, că îa baza deciziunii Nr. 
3952—1926 şi Nr. G. 7114—1927 a 
Judecătoriei din Olorheiu îa favorul 
reclamantului Bertalan Árpád repr. 
prin advocaţi Dr. Vass Lajos pentru 
încasarea creanţei 415 Lai şi acceso 
rii se fixează  termen de licitaţie pe 
7 Maiu 1928 ora 16 la faţa  locului 
îa comuna Zatea (Zsigmondtelep) unde 
ee vor vinde prin licitaţiuae publică 
judiciară ţig ă, scânduri şi casa de 
lemne îa valoare de 4000 Lei. In caz 
de nevoie şi Bub preţul de estimare. 

Pretenziunea care e de încassat face 
415 Lfli  capital, dobânzile cu 10% 
socotind diu 26 Iulie 1926 iar spesele 
pâuă acum staverite de 765 Lei. 

întrucât mobilele cari ajung la li-
citaţie ar fi  fost  execvate şi de alţii 
şi acestie şi ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire licitaţia prezentă este ordo-
nată şi îo favorul  acestora îa senzul 
art LX. 1881 § 192. 

Odorheiu, ia 29 Martie 1928. 
Dr. Szabó şefportărel. 

Corpul Po ăreilor Tribunalului 
Odorheiu, 

No. G. 806—1928. 

Publieaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin aceasta 

publică, că îa baza deciziunii Nr. 
1111—1927 şi Nr. G. 390-1928 a 
judecătoriei din Odorheiu îa favorul 
reclamantului Dr. Riduly şi Fekete 
Lajos repr. prin advocatul Dr. Vass 
Lajos pentru încassarea creanţei de 
1090 Lei şi accesorii se fixează  termen 
de licitaţie pe 25 Aprilie 1928 la faţa 
locului în Mugeni la orele 16 unda se 
vor vitde prin licitaţiunu publică ju-
diciară doi cai iu valoare de 6000 Lei. 
Iu caz de nevoie şi sub preţul de es-
timare. 

Pretenziunea care e de incassat face 
1090 Lei capital, dobânzile cu —°/0 
socotind din — iar spesele până acum 
staverite de 824 Lei. 

întrucât mobilele cari ajung la 
licitaţie ar fi  fost  execvate şt da alţii 
şi aceştia şi ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire licitaţia prezen'ă este ordo-
nată şi îa favorul  acestora îa seazul 
art.. LX.: 1881, §. 192. 

Odorheiu, la 13 Marlia 1927. 
Dr. Ssabó şafportărel. 

Corpul Portăreilor Tribunalului 
Olorheiu. 

Nr. G. 636-1928. 

Publieaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin aceasta 

publică că îa baza deciziunii Nr. 
134—1924 şi Nr. G. 7366—1927 a 
judecătoriei din Odorheiu îa favorul 
reclamantului Gergely Mária repr. prin 
advocatul Dr. Vass Lajos pentru înca-
ssarea creanţei de 2800 Lai şi acce-
sorii tă fixăiză  termen de licitaţie pe 
5 Maiu 1928 orele 15 p. m. la fa  ţi 
locuiui îa com. Căpălniţa unde se vor 
vinde prin licitaţiune publică judiciară 
fân,  scânduri îa valoare de 5200 Lei. 
In caz de nevoie şi sub preţul de es-
timare. 

Pretenziunea care e de încassat face 
2800 Lei capital, dobânzile cu —°/0 
Bocotind din — iar spesele pâcă acum 
staverite de 778 Lsi. 

întrucât mobilele cari ajuog la 
licitaţie ar fi  fost  execvate şi da alţii 
şi aceştia şi ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire licitaţia prezentă este ordo-
nată şi în favorul  acestei în senzul 
art. LX. 1881, art. 192. 

Odorheiu, la 29 Martie 1928. 
Dr. S*ab6;şifportărel. 

Corpul Portăreilor Tribunalului 
din Odorheiu. 

No. 522—1928. 

Publieaţiune de tictatie. 
Subsemnatul portărel prin aceasta 

publică, că în baza deciziuui Nr. 
831 şi Nr. G. 7557—1927 a Ju-
decătoriei din Odorheiu îu favorul  rec-
lamantului Missolbach I. B repr. prin 
advocatul Dr. Jodál G pentru înca-
saera creanţeide 5238 85 Lei şi acca-
Borii se fixează  termen de licitaţie pe 
30 Aprilie 1928 orele 10 a. m. la faţa 
locului îu Odorbeiu uude se vor vinde 
prin licitaţiune publică judiciară 100 
kgr. vase da bucă ărie în valoare de 
15009 Lei. In caz de nevoie şi sub 
preţul da estimare. 

Pretenziunea care e de încassat face 
5238 85 Lei capital, dobânzile cu 124/t 
socotind din 10 Febr. 1927 iar spesele 
până acum stabilite de 1856 50 Lei. 

întrucât mobilele cari ajuog a li 
citaţie ar fi  fost  execvate şi de alţii 
şi aceştia şi ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire, liţitaţia prezentă este ordo-
nată şi în favorul  acestora îa senzul 
art. LX. 1881 §. 192. 

Odorheiu, ia 17 Febr. 1927. 
Dr. Szabó şefportărel 

Dala Judecă orie din Cristur. 
Nr. G. 829-1928. 

Publieaţiune de licitaţie, 
Subsemnatul grefier  prin aceasta 

publică că îa baza deriziuni Nr. 
2464 şi No. F. 1135—1927 a judecă-
toriei din Odorheiu în favorul  recla-
mantului Haun József repr. priu ad-
vocatul Dr. Jodál G peatru incassa-
rea creanţei de 1000 Lei şi accesorii 
se fixează  termen de licitaţia pe 26 
Aprilie 1928 orele 16 p. m. la faţi 
loeu ui îa comuna Măreşti unde se vor 
vinde prin licttaţ'une publică judiciară 
1 maşina de cusut îu valoare de 10000 
Lei. Iu caz de nevoie şi sub preţul 
de estimare. 

Pretenziunea care e de incassat face 
1000 Lei capital, dobâazile cu 12% 
socotind din 23 Iulie 1926 iar spesele 
pâiă acum staverite de 1180 Lei. 

întrucât mobilele cari ajung la 
licitaţie ar fi  fost  execvate şi de alţii 
şi aceştia şi ar fi  că-itigat dreptul de 
acoperire licitaţia prezentă este ordo-
nată şi în favorul  acestora în senzul 
art. LX. 1881 § 192. 

Odorheiu, la 12 Martie 1928. 
Dr. Szabó şefportărel. 

Corpul Portăreilor Tribunalului 
Odorbeiu. 

Nr. 465—1928 port. 

Publieaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin aceasta 

publică, că în baza deciziunii Nr. 
11629 şi Nr. G. 7512—1927 a Ju-
decătoriei din Odorheiu îu favorul  rec 
lamantului firma  Lux repr. prin 
advocatul Dr. Jodál Gábor pentru 
încasarea creanţei de 17339 60 Lei şi 
accesorii sa fixează  termen de licitaţie 
pe 26 Aprilie 1958 orele 12 a. m. la 
faţa  locului îo Odorheiu uude se vor 
vinde prin licitaţiune publică judiciară 
200 kgr. vase de bucă ârie în valoare 
de 30000 Lei. In caz de nevoie şi Bub 
preţul de estimare. 

Pretenziunea care e de încassat face 
17339 60 Lei capital, dobânzile cu 12°/, 
socotind din 26 Apr. 1926 iar spesele 
până acum stabilite de 2710 Lei. 

întrucât mobilele cari ajung la 
licitaţie ar fi  f03t  execvate şi de alţii 
şi aceştia şi-ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire licitaţia prezentă este ordo-
nată şi îa favorul  acestora îa senzul 
art. LX.: 1881, §. 192. 

Odorheiu, la 16 Febr. 1928. 
Dr. Szabó şefportărel. 

Corpul Portăreilor Tribunalului 
Odorheiu. 

Nr. 628—1928 port. 

Publicaţinue de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin aceasta 

publică, că în baz» deciziunii Nr. 1108— 
1926 şi No. G 7134-1927 a judecă-
toriei din Olorheiu îa favorul  recla-
mantului Tamás I. Gáspár repr. prin 
advocatul Dr. Vass Lajos pentru înca-
sarea creanţei de 2200 Lei şi acce-
sorii se fixează  termen de licitaţie pe 
27 Aprilie 1928 ora 15 p. m. la faţa 
locului îu comuna Lupeni unde se vor 
vinde prin licitaţie publică judiciară 
căruţa, fâa  şi hamuri îa valOa-e de 
4000 Lei. In caz de nevoie şi sub 
preţul de estimare. 

Pretenziunea care e de îacassat face 
2200 Lei capital, dobânzile cu 12*/0 
socotind din 3 Martie 1926 iar spesele 
până acum stabilite de 1330 Lei. 

întrucât mobilele cari ajung la 
licitaţie ar fi  foit  execvate şi da a'ţii 
şi aceştia şi ar fi  câşugat dreptul de 
acoperire licitaţia prezentă este ordo-
nată şi în favorul  acestora în senzul 
art. LX.: 1881, § 192. 

Odorheiu, la 23 Martie 1928. 
Dr. Szabó şafportărel. 

Corpul Portăreilor Tribunalului 
Odorheiu. 

Nr. 637-1928. port. 

Publieaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin aceasta 

nublică, că îo baza deciziunii Nr. 4442 
şi 4443-925 şi Nr. G. 7361—1927 a 
judecătoriei din Odorheiu în favorul 
reclamantului Dr. Vass L'jos pentru 
iccassarea creanţei de 3830 Lei şi ac-
cesorii se fixează  termen de licitaţie 
pe 28 Aprilie 1928 orele 16 p. m. la 
faţa  locu'ui în comuna Satul Mare unde 
se vor vinde prin licitaţiune publică 
judiciară cai, care şi hamuri îo valoare 
de 12000 Lei. In caz de nevoie şi sub 
preţul de eBtiaare. 

Pretenziunea care e de îacassat face 
3850 Lei capital, dobâazile cu 10*/, 
socotind din 25 Supt. 1927 iar spesele 
pâuă acum stabilite de 2097 Lei. 

întrucât mobilele cari ajung Ia 
licitaţie ar fi  fast  execvate şi de alţi 
şi aceştia şi er fi  câştigat dreptul de 
acoperire licitaţia prezentă este ordo-
nată şi în favorul  acestora îa senzul 
art. LX.: 1881. §. 192. 

Odorheiu, la 23 Martie 1928. 
Dr. Szabó şefportărel. 

Corpul Portăreilor Tribunalului 
Odorheiu. 

No. 1006-1928 port. 

Publieaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin aceasta 

publică, că îo baza deciziunii Nr. 2572— 
1927 şi Nr. G. 7560-1927 a Judecă-
toriei diu Odorheiu îo favorul  recla-
mantului firma  Kamner şi Jekeliua 
repr. prin advocatul Dr. Jodál G. pan-
tru încasarea creanţei de 12075 Lei 
şi acc. se fixează  termen de licitaţie 
pe 3 Maiu 1928 ora 11 a. m. la faţa 
locului îa Odorheiu unde se vor vinde 
prin licitaţiune publică judiciară auto-
camion, bivoi, vaca in valoare de 40000 
Lei. Iu caz de nevoie şi Bub preţul 
de estimare. 

Pretenziunea caro e de îacassat face 
12075 Lei capital, dobânzile cu 12°/0 
Bocotind din 11 Febr. 1927 iar spesele 
până acum stabilite de 2927 Lei. 

întrucât mobilele cari ajung la 
licitaţie ar fi  fost  execvate şi de alţii 
şi acesteatia şi ar fi  câştigat dreptul 
de acoperire licitaţie prezentă este or-
donată şi îa favorul  acestora îa sen-
zul LX 1881 § 192. 

Odorheiu, la 27 Martie 1928. 
Dr. Ssabó şefportărel. 

Eladó a S'ent Imre ntcában kiilöi 
is két családi ház Egyik áll 2 

szoba, konyha, kamra, másik 4 szoba, 
konyha, kamra, üveges veranda, gyi-
mölcsös kertes udvar. Felvilágosítást 
ad: Plohár Gábor. 

Corpul Portăreilor Tribunalului 
Odorheiu. 

No. 826-1928 port. 

Publieaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin aceasta 

publică, că îa baza deciziunii Nr. 
2990 şi Nr. G. 7358—1927 a Ja-
decătoriei din Odorheiu îa favorul  rec-
lamantului Banca Economie din Praid 
repr. prin adv. Dr. Jodál G. pantru îa-
casarea creanţei de 7700 Lei capital 
şi accesorii se fixează  termen de licita-
ţie pe 27 Aprilie 1928 orele 17 p. m. 
la faţa  locului în Praid unde se vor 
vinde prin licitaţiune publică judiciară 
iapă cal, car îa valoare de 7000 
Lei. In caz de nevoie şi Bub preţul 
de estimare. 

Pretenziunea care e de îacassat face 
7700 Lei capital, dobâazile cu 12°/« 
socotind din 1 Iunie 1927 iar spesele 
până acum stabilite do 5090 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 îu favorul  acestora în senzul 
art. LX.: 1881. §. 192 

Odorheiu, la 13 Martie 1928. 
Dr. Szabó şafportărel. 

Corpul Portăreilor Tribunalului 
din Oodrheiu. 

Nr. 887—1928. port. 

Publieaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin aceaala 

publică că în bwa deriziunii Nr. 3328— 
1927 şi No. G. 7714—1927 a Judecă-
toriei din Odorbeiu în favorul  recla-
mantului Tipografii  Elizabata repr. 
prin advocatul Dr. Jodál G. pentru 
încasarea creanţei de 4647 Lei şi 
accesorii se fixează  termen de lici-
taţie pe 3 Maiu 1928 orele 12 a. m. 
la faţa  locului îa Odorheiu unde se 
vor vinde pria licttaţiuue publică ju-
diciară ca->a da bani, maşina de scris 
îa valoare de 14000 Lei. In cat de ne-
voie şi &ub preţul de estimare. 

Pretenziunea care e de îacassat face 
4674 Lei capital, dobânzile cu 12°/0 
socotind din 3 Aug. 1927 iar spesele 
până acum stabilita de 1943 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 îa favorul  acestora în senzul 
art LX.: 1908, §. 20. 

Odorheiu, la 27 Martie 1928. 
Dr. Szabó şefportărel. 

Varrodát nyitottam, 
hot mindcnnam'ó gyermeH-ruha, f«Mr-
«etnii- is Habát-wunHát elVállalolf 
jutányos áron. ViMţrc pontos ís 

gyors Kiszolgálás. 
Szhfes pártfogást Hír: JaKab Cajosní 
Hállay ftnnusKa Str.'Crisan (Vár-tu) 

27 szám. 

Eladó bútorok. 
Modern hálószobák, ebédlő-
berendezések, ebédlő plüs dívá-
nyok és heverők, gyári székek 
raktáron kaphatók. Hitelké-
pes egyéneknek részletfizetésre 

is szállítok. 

Garabás János 
müasztalos és butorraktáros. 

Bámulatos olcsó árak H,R'^UJ>°" 
Megérkeztek az összes tavaszi divatcikkek, úgymint: női és férfi  felöltő-  és 

öltönyszövetek, mosó delinek, marokinek, zeffirek  stb. 
m h b h m h h h h h m » Kérem a kirakatomban az árakra figyelni,  m m m — m m m — m — 
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E l e g á n s , 
s z é p , o l c s ó , 

t a r t ó s k é s z férfi.-rio.h.á.lc,  k a b á t o k : , 
n a d r á g o k , s a p k á k c s a k 

LŐBL-nél kaphatók str. Pr. Elisabeta (volt Bethlen-u.) 13. 
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Corpul Portăreilor Tribunalului 
•0 lorheiu. 

Nr. 521-1928 port. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemna"al portărel prin aceasta 

publică, că îa baza deciziunii Nr. 
10513 şi Nr. G. 6885—1927 a Ju 
ckcătonei din Odorheiu la favorul  rec 
lamantu'ui firma  Librăria Nouă repr. 
prin advocat Dr. Jodál G. pentru în-
casarea creai ţM do 3131 Lei şi ac-
cesorii se fixeafă  termen de licitaţie 
pe 26 ̂ Aprilie 1928 ore 11 8. m. ia 
faţa  locului in Odorheiu unde se> vor 
vinde prin licitaţiune publică judiciaiă 
harţi de şcoa'ă do perete îa valoare de 
10000 Lei. In caz de nevoio şi sub 
preţul de estimare. 

Pretenziunea care e de îacassat face 
3131 Lei capital, dobâizile cu 12% 
socotiad din 1 Maiu 1927 iar spesele 
până acum stabilite de 1678 Lei. 

întrucât mobilele cari ajung la 
licitaţie ar fi  fost  execvate şi de aiţ'i 
şi aceştia şi ar fi  câştigat dreptul do 
acoperire licitaţia prezentă este ordo 
na'ă şi în favorul  acestora îa senzul 
art. LX.: 1881, §. 192. 

Odorheiu, la 17 Febr. 1928. 
Dr . (Szabó şefporîărel. 
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n. é. közönség síiyes tudo-
mására adom, hogy A 

MÜBUTOR-ASZTALOS 
• MŰHELYEMET • 
áthelyeztem Str. Regina Elisabeta 
(volt Bálhori-utca) 16 szám alá, 
ahol a legmodernebb hálószo 
bák, ebédlők, iroda és uriszobák 
raktáron kaphatók éseszakmába 
vágó épület, portál asztalosmun-
kák a legniéltányosabb árak 
mellett pontos időre elkészülnek. 
Hitelképes egyéneknek rész-

létre is szállítok 

Székely János 
nűbutor- és épületasztalos. 

Kárpitos műhelyemet 
április 1-én Bul. Reg. Ferdinánd (v. 
Kossuth u.) 16 sz. a!á (Kassay bodega 

udvarába) helyezem át. 
Elvállatok mindeanemü e szakmába 

vágó muekákat u. m.: uri és női gar-
nitúrák. hevtró diváoyok, matracok és 
mindenféle  diszitésak, függönyök  fel-
tevése és elkészitéso, diszpárca min-
tázás, bármilyen minta szerint, pony-
vák, rolettek stb. 

Elsőrangú kivitel. Szolid árak. 

I 

I 
9 

] 
A nagyközönség további szives tá-

mogatását kéri: 
K o v á c s C í e r g e l y 

kárpitos. 

Eladó 
2 drb 9 hónapos elsőrangú 
mongolica tenyészkan, Mállié 

Elek kányáűi gazdánál. 

A t. közönség tudomására hozon, 
hogy az ipar és kereekedoiemiigyi 
miniszter ur 4156 sz. etgedeiye alap 
ján, elismert 

suly- és mérleg-javító 
vagyok. 

Vállalom bármilyen Romániában 
használatos mérlegek, sulyok és má3 
mérő eszközöli ozabszerü javítását 
pontos időre. 

Gyarmathy Sándor 
lakatos 

Odorheiu, Piac tér 10 sz. 

Corpul Portăreilor Tribunalului 
Odorheiu. 

No. 638—1928 port. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin aceasta 

publică că îa baza deciziunii Nr 6457 — 
2926 şi No G. 7635—1927 a Judeeă 
toriei din Odorheiu îu favorul  reclaman-
tului Cooperativa de credit din Căpăl-
niţa repr. prin advocatul Dr. Vsea 
Lsjos pentru încasarea creanţei de 
3000 Lai şi accesorii se fixează  termen 
de licitaţie pe 24 Aprilie 1928 ora 18 
p. m. la faţi  locu'ui îa Văiiţi uade 
bb vor vinde prin licitaţ'uua publică 
judiciară o vacă îa valoare da 5000 
Lai. la caz da uovoie şi sub preţul de 
estimare. 

Pceteuziuuea care e da încasat face 
3900 Lel c • pita], dobâozile cu 12e/0 
socotind din — iar spesele stabilite 
până acum 1642 Lei. 

Iatruc t mobilele cari ajung la 
licitsţ'6 ar fi  fost  execvate şi de alţii 
şi act ştia şi ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire licitj ţie prezen'ă este ordo 
nată şi îa favorul  acestora în sen?u! 
legii LX 1881 § 192. 

Odorheiu, la 13 M&rtie 1928 
Dr. Szabó por'ărel. 

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

és dús tartalmú, tavaszi és 
: : nyári : : 

m i n t a - s z ö v e t e k , 
melyekből már 2000 leutól 
női kosztümöt, vagy felöl-
tőt, vagy 1 rend férfi  ruhát 
vagy felöltőt  l egújabb 
m i u t a szerint készítek. 

JAKABOS MIKLÓS Eötvös n. 4. 

Halló! sw- Halló I 
Ingó és ingatlanok eladására, valamint ház 
és házhelyek' vételére megbízásaim vannak. 
Útlevél-beszerzéseket gyorsan és pontosan 

— ~ eszközöl: ~ 

NAGY LAJOS 
Odorheiu—Székelyudvarhely Str. Principesa 
Elisabeta (Bethlen-u.) 55. — Galther féle  ház-

ban a fapiaccal  szemben. 

Amatőr fényképezők! 
Kérjék képes árjegyzékemet fényképezőgé-
pekről és hozzávalókról. Eredeti gyári árak. 

Szétküldés egész Románia területén. 

POLITZER fotcáruház,  Careii-Mari. 
= = Alapíttatott 1896 évben. = = = = = 

6 A világhírű 
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szolid szer-
kezet. Biz-
tos üzemü. 
Petroleum 

üzemre 
be-

rendezve. 

fr 

íPitás. 
Kicserél-

hető 
hengerrel. 
Kizarólag 
kis üze-

mekre szer-
kesztve. 

Gazdaságokban nélkülözhetetlen. -IV2> 3, 6 és 10 HP. nagyságban. 
Árajánlattal ég kedvező fizetési  feltételekkel  szolgál: 

Ifj. B a r k ó c z y , autogarage, Odorheiu. 2 
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Férfi-,  női- és gyermekrnhákat 
bármilyen színre, felelősség 
mellett, f e s t  és t i s z t i t 

SCHMITZ 
G a l l é r o k a t és más fehér-
nemiteket egy héten be-
Itil m o s é s f é n y e z 

Tisztelettel értesítem a in. t. közönséget, hogy 

kocsi-, nyerges- és fényező-műhelyemet 
a néhai Burghardt Gyula műhelyébe 
(TIBÁD ANTAL-ntca) helyeztem át. 

Elvállalok a szakmámhoz tartozó mindenféle  uaiakát, u. m.: 
luxus- és teherautók, kocsik, szekerek, kerékpárok, gyermekkocsik stb. 
stb. fényezését.  — Szakszerű munkáról biztosilom a m. t. közöuságet 1 
Szolid árak! Tisztességes kiszolgálás! 
Szakszerűen mosok «u ókat, kocsikat és bfállóhelyet  adok átutazó 

sutoknak. 

Szives pártfogást  kér: S e f t l Ő k  L á S Z l Ó kocsiféoyezö 

A hírneves Göricke és Opel-kerékpárok 
minden nagyságban kaphatók, férfinak,  nőnek, fiúnak  és leánynak, 
előnyös havi részletfize  ésre is. Ugyanilyen ha i részletfizetésre  kap-

Í a f r / g é V e k t  Bacsícs József vaskereskedő-
cAhon HrlnrlinMi UgyanottHoiTkerésSehrautz féle  ésmagyar-
dCUClI UUUI ilClU. állatni cséplőgépekről árajánlattal szíve-
sen szolgálok, gaf"  A c s é p l ő g é p e k 3 évi t ö r l e s z t é s r e . 

Havi részletre! 
Angol gyártmányú koffer  és családi grammophon, euphon, páthe-

phon már 2360 leutól, 3 drb. slágerlemezzel, 200 drb. elsőrangú tűvel. 
Villamos eljárással készült, kristálytiszta hangú, mellékzörej nélküli 
lemezek: Odeon, Syrena, Columbia, Clausophon stb. gyártmányúak, román, 
magyar, német, francia,  angol stb. nyelven 105 leutól fölfelé. 

Tük : 5 hangerősségig 25 leutól fölfelé. 
Bemutatásra magánfeleket látogatunk! 

írógépek:  Underwood,  Premier,  Remington, Corona,  Ideal slb.  márkák,  hordozha-
tók,  bőrtokkal,  3*/* k9 sü// u'  bármilyen  nemzeti  nyelv  betűivel,  10 000 leutól  föl-

felé.  Nagy  irodai  gépek  13.500 leutól  fölfelé. 
Vőlegény-,  menyasszony-hozománybiztositás,  kölcsönös  halálesetbiztositás  stb 

nagyon  előnyös  feltételekkel. 
Standard-Machine-Company LONDON. 

Kép- M r C I 6 7 Á D Odorheiu Str. G. Cosbuc 
viseli: v 3 l 9 £ i H n (volt Bem-utca) 12 a. 


