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Igaz történet. 
Székely testvérek! Hallottatok ugy e 

a hatalmas római népről ? Vitéz, mü-
veit nép volt s hogy törvényeik mily 
nagyszerűek valának, bizonyítja azon 
tény, hogy a legújabb korig minden 
nemzetnek jogforrása  a római volt. E 
kiváló tulajdonságok a rómaiakat, mond-
hatni, a világ uraivá tették. Azonban 
ők eszközeikben nem voltak válogató-
sak s a Kr. előtti kor erkölcseihez 
mérten is barbárok voltak. A leigázott 
néptől, teherbírásához mérten, tulnagy 
adókat követeltek, mely a nép teljes 
elszegényedését eredményezte. Ha egy 
ily tönkre sanyargatott nép lázongani 
mert — a lázongást légióikkal vérbe 
fojtották,  a fiatalságot  rabszolgákként 
idegenbe elhurcolták. 

Igy történt aztán, hogy a kevésbé 
ellenálló népek, mint a spanyolok, a 
gallok (a mai franciák  ősei) elrómaiasod-
tak. Igen ám, de ez nem minden bar-
bár néppel sikerült. A kemények, a 
szívósak a rómaiak minden törekvése 
dacára — az igaz, hogy szenvedések, 
üldöztetések árán — hívek maradtak 
nyelvükhöz, ősi vallásukhoz s általá-
ban nemzeti hagyományaikhoz. Fel-
jegyzések igazolják, hogy az olyan 
népeket, melyek életük, vagyonuk 
feláldozása  mellett is ragaszkodtak 
nyelvükhöz, faji  kulturájuk kincsei-
hez, hosszas meddő küzdelem után — 
békében hagyták. 

Ilyenek voltak a pannonok, kik kö-
zött őseink rokonai a szarmata szittyák 
is ott voltak, továbbá az illír néptör-
zsek s ezek közül a legvitézebb s leg-
elszántabb néptörzs a — dalmaták. 
Csekély számukkal a rómaiak tömén-

. telen légióinak ellenállni nem tudtak s 
igy területüket a rómaiak elfoglalták. 
E nép még a nagy adókat is kiizzadta 
s bár elszegényedés lett a vége s pász-
torkodásból is tengette életét, de nyel-
véhez, ősi hitéhez hü maradt. 

Jöttek a keményebb eszközök : a 
fiatalságnak  idegenbe rabszolgák gya-
nánt eladása, a helytartók s a többi 
tisztviselők emberietlen, kizsákmányoló 
eljárása. 

Mit tettek a dalmaták ? Nehogy 
azt higyjétek, hogy lázadásban törtek 
ki. Dehogy ! Sokkal eszélyesebb nép 
voltak. Küldöttséget menesztettek Ti-
beriushoz, a hadvezérhez, ki provinciá-
juk közvetlen felügyeletével  volt meg-
bízva, hogy sérelmeiket orvosolja. 

Tiberius nagy haragra lobbant a 
küldöttség megjelenésén s kérdőre vonta, 
hogy miért elégedetlenkednek, holott 
boldogok kellene legyenek, hogy ily 
müveit nép uralma alá jutottak. 

A dalmaták kijelentették, hogy 
nem azért elégedetlenkednek, mert 
római uralom alatt vannak, hanem 
azért, mert nem egyenlő mértékkel 
mérnek. Ha őket római polgárok gya-
nánt kezelnék — örvendenének, de 
őket ugy kezelik, mint rabszolgákat. 
Panaszukat Bato nevü főemberük  e 
jelképes mondattal fejezte  be: »Ti 
vagytok okai (t. i. az elégedetlenség-
nek), mert nyájaitok őrzésére minde-
nek fejében,  nem kutyákat, nem pász-
torokat küldtetek, hanem farkasokat.* 

Ti most azt gondoljátok, székely 
testvéreim, hogy Tiberius Batot rögtön 
lefogatta  e merész, de igazságos sza-
vakért ? Csalódtok. Tiberius, ugy lát-
szik, nemcsak jó hadvezér, hanem jó 
politikus is volt. Batot nem bántotta. 
Ellenben ugy Illiricumot, mint Panno-
niát bejárta s ugy találta, hogy a kü-
lönben is drákói szabályokat e tarto-
mányokban a tisztviselők túlkapásai még 
elviselhetlenebbé tették. Sorsukon eny-

hített s ez által megkedveltette, sze-
mélyén keresztül, az elégedetlen bar-
bár néptörzsekkel a római uralmat s 
közel másfél  századon keresztül a dal-
maták s ugy a többi barbár néptör-
zsek is a római birodalomnak hűséges 
alattvalói voltak. 

Kedves, székely testvéreim! A ke-
reszténység áldása — a szelídebb lé-
lek. Ma már rabszolgaság a szó valódi 
értelmében : nincs. Egy azonban min-
dig szemünk előtt kell lebegjen, lelki 
szabadságunk megóvása. Ez magában 
foglalja  nyelvünk, egyházunk s egész 
kulturánk védelmét. 

Az egész világ kell, hogy lássa, 
hogy néptöredékünk, a »magyar kisebb-
ségi, Romániának hűséges, de egyen-
jogú állampolgára akar lenni. 

Igy, csakis igy remélhetjük, hogy 
végre is egy Tiberius az elnyomás 
gyötrelmeitől megszabadít. Ehhez azon-
ban szükséges, hogy mi, székely ma-
gyarság, mint egy test és lélek egybe 
forrjunk  s az ezen igéket hirdető Ma-
gyar Pártot cserbe soha ne hagyjuk ! 

Székely gazda. 

A magyar párt állásfoglalása 
egy röpirattal szemben. 

A magyar párt helyi tagozatának 
vezetőségétől kaptuk közlés céljából 
e nyilatkozatot: 

Az Országos Magyar Párt Ud-
varhelymegyei tagozata folyó  hó 12-én 
tartott végrehajtóbizottsági ülésében 
foglalkozott  a Hajdó Márton szent-
léteki lakos által »Húsvéti levél 
a magyarpárti papsághoz* cím alatt 
kiadott s részben a «Hargita* cimü 
újság utján is terjesztett röpirattal s 
elhatározta, hogy a röpirat tartalma 
miatt, mely a vallásgyalázás és osztály 
elleni izgatás bűntettének tényálladéki 
kellékeit kimeríti és a társadalmi és 
állami rend megzavarását célozza: a 
röpirat szerzője és annak terjesztői 
ellen a bűnvádi eljárás megindításához 
szükséges lépéseket megteszi s egyút-
tal a belügyminiszternél kezdeményező 
lépéseket tesz a parlamenti csoport 
megkeresése utján az iránt, hogy az 
illetékes helyi hatóságokat utasítsa, 
miszerint a hasonló propaganda-moz-
galmakat kellő figyelemmel  kisérjék 
és minden törvényes eszköz felhasz-
nálásával megakadályozni igyekezzenek. 

A gazdák és egy röpirat Ugye.; 
Az Udvarhelyvármegyei Gazdasági 

Egyesület tovább folytatja  a közsé-
gekben a gazdasági előadások tartását. 
Legújabban Farcád, Hodgya, Alsóbol-
dogfalva  és Székelykeresztur közsé-
gekben jelenték meg az egyesület ki-
küldöttjei és minden községben szép-
számú közönség jelenlétében folyt  le 
az előadás. A megjelentek hangulatá-
ból már is megállapítható, hogy a Gaz-
dasági Egyesület azon akciója, hogy 
egyes községek felkeresésével  vérke-
ringésébe uj és reményteljes életet vi-
gyen be, teljes sikerrel fog  járni, de 
megállapítható az is, hogy ezen elő-
adások mély nyomokat hagynak hátra 
gazdanépünk lelkületében. 

Ezek az előadások teljesen gaz-
dasági és kulturális jellegűek. Rámu-
tatnak az előadók arra, hogy szelle-
münk fejlesztése,  tudásunk bővítése 
ma már a legegyszerűbb embernél is 
nagyfontosságú.  Hasznos és erkölcsös 
irányú könyvek olvasása, a dalkultura 
fejlesztése,  az ifjúsági  egyletek meg-
szervezése, szóval: ifjuságunk  lelkének 
müvelése egyik legfontosabb  pillére 
gazdasági életünk építésének. 

A népünknél még széltében-hosz-
szában dívó halotti torok ellei irtó 
hadjáratot indítottunk azzal, hogy rá-
mutatunk annak ma már elavult, igen 
sok esetben nyomort, nélkülözést és 
halálos veszélyt hozó voltára. 

A gazdanép anyagi helyzetén 
óhajtunk segíteni, amikor előadásaink 
alkalmával ismertetjük a tervbe vett 
temetkezési egylet, a kölcsönös állat-
biztosítás megszervezésének szüksé-
gességét s amikor ismertetjük azokat a 
módozatokat, amelyek megvalósítása 
mellett akaratunk testet ölthet. A köz-
ségek lakóit felhívjuk,  hogy a hol szük-
ség mutatkozik, alakítsanak tej-, fo-
gyasztási és hitelszövetkezeteket. 

Gondunk van arra, hogy a több 
termelés érdekében gazdasági egyesü-
letünk kebelében beszerzési osztály 
létesitessék. Célunk éppen ennek ér-
dekében kisebb gazdasági gépeknek 
raktáron tartása, a mezőgazdasági tö-
megtermények jobb értékesítése cél-
jából az értékesítő osztáiy felállítása. 
A gyümölcstermelés ma már igen fon-
tos gazdasági ág, célunk az okszerű 
gyümölcsfakezelés  és gyümölcsterme-
lés megkedveltetése. Nyolc szakosz-
tályt létesítettünk egyletünk kebelén 
belül, ezen szakosztályok feladata  lesz 
a mezőgazdaság minden ágát intenzi-
ven művelni s ez által az általános 
anyagi jóllétet előmozdítani.. 

Politikánk egy van és pedig kizá-
rólag gazdasági, a mely nem magyar 
és nem román, nem függ  kormányoktól 
és nem függ  fajoktól  Szívesen látunk 
egyesületünkben bármilyen nemzetiségű 
állampolgárt s célunk a Gazdasági Egye-
sület célkitűzését román anyanyelvű 
községeinkben is ismertetni, ha a köz-
ségek vezetői biztosítják egyesületün-
ket arról, hogy a gazdaközönséget az 
előadások megtartására össze tudják 
hozni. Mint egyesek lehetünk politikai 
pártnak tagjai — és talán a vezetők 
mindannyia büszkeséggel hirdeti azt, 
hogy az Országos Magyar Párt hűsé-
ges tagja, — de a Gazdasági Egyesü-
let érdekében kifejtett  munkálkodá-
sunknál mindannyiunkat csakis az az 
elv vezérel: mindent az általános gaz-
dasági érdekek diadalra jutása érde-
kében. 

Felemelt fővel,  teljes büszkeséggel, 
de egyben fáradozásunk  eredménye-
képpen jelenthetjük ki, hogy fáradsá-
gos és önzetlen munkálkodásunknak 
már is megvan az örvendetes ered-
ménye. Községeink földmivelő  népe 
tömegesen véteti föl  magát az Udvar-
helyvármegyei Gazdasági Egyesületbe, 
mint tag, igazán nem azért mintha 
arról győződött volna meg, hogy az 
egyesület a «nagybirtokosok* érdekeit 
szolgálja (hiszen megyénkben már na-
gyobb birtokos is alig van), hanem 
mert kezdi észrevenni azt, hogy érde-
kében nem csak hangzatos, hazug és 
gyűlöletet szító frázisokkal  dolgoznak, 
a mint, sajnos, teszik némelyek, ha-
nem tettre, újítások bevezetésére, gaz-
dasági ismeretek szerzésére hívjuk föl 
a vármegye gazdaközönségét. 

A mikor a Gazdasági Egyesület 
vezetősége, s azok jók és nemesek, a 
kik egyszeri felhívásra  sietnek gazda-
társaink érdekében az előadások tar-
tását vállalni, igy törekszenek népünk 
javát komoly munkával szolgálni — 
igazán nagy megbotránkozással, de 
egyben a becsületes lélek nagy megdöb-
benésével kell olvasnunk azt a förmed-
vényt, amely «Husvéti-levél* címen a 
napokban napvilágot látott. 

Nem szándékozom e nyomdai pa-
razitával részletesen foglalkozni,  lesz-
nek nálamnál hivatottabbak, akik méltó 
feleletet  fognak  adni; de kötelességem 

a »levél* 18-ik pontjában foglaltakra 
reflektálni. 

Ha ön, Hajdó Márton uram. aki 
«húsvéti levelével* eddigi irodalmi 
babérait feltétlenül  nagyban gyarapí-
totta, vak gyűlöletében annyira ment, 
hogy (mint a cirkusz porondján felbő-
szített pusztai bika) mindenkinek neki 
megy, ami nem az ön fejéből  pattant 
ki, vagy ami nem az ön és érdektár-
sai nyílt vagy rejtett céljait van hi-
vatva elősegíteni, mondja meg már 
egyszer minden köntörfalazás  nélkül, 
mit is tegyünk már, hogy becses tet-
szését és megelégedését végre-vala-
hára megnyerhessük ? 

Eddig mindig az volt a nagy pa-
nasza, hogy a néppel egyáltalán senki 
sem törődik, a nép olyan árva, olyan 
magára hagyott, a népet nem látj? el 
senki tanácscsal, a vezetők a népet 
mesterségesen a sötétségben, a buta-
ságban akarják hagyni s most, amikor 
érdekében a Gazdasági Egyesület ve-
zetősége egy nagy jelentőségű pro-
gramm megvalósításáért nagy erőfeszí-
téseket tesz, — most már az a baj,, 
miért tesszük mindezeket ? Ha nem 
volna a helyzet olyan nagyon szo-
morú, igazán kacagnunk kellene, a 
farkas  és a bárány meséjére gondolva, 
látván, hogy a farkas  szerepében most 
a «húsvéti levél* irója tetszeleg ma-
gának. 

Azt írja Hajdó ur, hogy »a Ma-
gyar Párt vezetői részire korteskedő 
faluzó  gazdasági oktatók, akik soha-
sem fogták  meg az eke szarvát, nem 
lehetnek a falusi  gazdák mesteri utmu-
tatói.* Hát annyira bizonyára mindenike 
igen, mint Ön. A Gazdasági Egyesü-
let érdemes elnöke, aki okleveles gazda, 
alelnöke, aki hosszú éveken keresztül 
kiváló gyakorlati gazda volt, vagy a 
többi előadók, akik gazdasági-, méhé-
szeti-, gyümölcsészeti-, talaj mi velési-, 
ember-, vagy állat egészségügyi kér-
déseket fejtegettek,  bizonyára tudták 
annyira a felvetett  kérdést ismertetni, 
mint ön; a különbség csupán annyi 
lehet, hogy szeretetet és nem gyűlöle-
tet akartak belopni a lelkekbe, tanítani 
igyekeztek, építeni akartak és nem 
rombolni. 

Különben ne vitatkozzunk — 
úgyis hiába lenne ! Közöttünk végte-
len nagy a különbség. Nekünk nem 
fáj  az, hogy a nagy uri szalonok fé-
nyes, sikamlós parkettjéről egyszerre 
le kellett szállnunk a nép egyszerű 
fiai  közé s most kénytelenek vagyunk 
viselni az élet keresztjét, s mert asz-
talunk nincs : a barázdában a nyugvó 
ökör hátán vagyunk kénytelenek pa-
pírra vetni népboldogító eszméinket. 
Mi sorsunk miatti búslakodásunkban 
nem lettünk osztálygyülölők, a mi 
erősségünk az elárvult fajunk  iránti 
végtelen szeretet s vezető csillagunk 
a békesség, az egyetértés ápolása. 

Mi azt sem vesszük fel  túlságosan, 
ha valaki feltűnési  viszketegségből, 
érvényesülési vágytól hajtatva neki 
megy mindazoknak, akiknek véleménye 
az ő véleményével nem egyezik. Sőt 
azt sem vesszük zokon a húsvéti le-
vél irójtától, hogy szószólónk, védel-
mezőnk óhajt minden áron lenni a 
törvény házában, — Isten segítse 
föltett  szándékában ! De ha ott is oly 
eredménnyel dolgozik, mint amilyen 
eredményei népjóléti javaslatainak a 
legszűkebb hazájában mutatkoztak, 
szülő fálujában,  ahol nincsen, igazán 
nincsen egy népjóléti intézmény, éppen 
Hajdó ur legnagyobb dicsőségére és 
népjóléti javaslatai nagy horderejének 
bizonyságául, avagy ha olyan ered-
mények mutatkoznak, mint néhány 
községünkben, ahol, sajnos, a béke 
és egyetértés helyett a viszálykodás, 
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a gyűlölködés, a perlekedés, a gyanú-
sítás ördöge vert állandó tanyát, — 
akkor csak maradjon itthon, ne kép-
viseljen minket, mert igazán haszno-
sabb lesz, ha itthon, csendes magá-
nyában irja tovább pünkösdi, kísasz-
szonynapi, karácsonyi, hushagyókeddi, 
farsangi  vagy nagypénteki leveleit szé-
kely népünk boldogitására és magyar 
remekirodalmunk örök dicsőségére. 

Mi pedig megyünk tovább a ma-
gunk egyenes utján, mert minket nem 
aggaszt a mások népszerűsége, s tit-
kos terveinket nem keresztezi mások-
nak a néppel való foglalkozása.  Mi 
törik-szakad, még a »husvéti levél« után 
is célt akarunk érni, s ez a cél — vár-
megyénk gazdanépét megmozdítani ed-
digi tespedéséből, a gazdasági kultu-
rát emelni, s ezt a célt még a Hajdó 
Mártonok ellenére is elérjük, mert cé-
lunk világos és nemes, céljaink baráz-
dáiba nem a viszály és gyűlölet, ha-
nem a szeretet és megértés magvát 
hintjük el, s azért lesz munkánknak 
eredménye s azért van máris mellet-
tünk a vármegye földmives  társadal-
mának színe-java, mert érzi, mert látja, 
hogy itt építeni és nem rombolni kell, 
hogy egy uj élet, egy szebb élet fel-
épülhessen. Vairá Elek. 

Egyes cigánycsaládoknak 
némely községünkben tanúsított, nem 
éppen dicséretes, sőt büntetendő visel-
kedésére hívja fel  a figyelmet  egy 
hozzánk érkezett levél. A levélíró sze-
rint, néhol egyes cigányok, visszaélve 
azzal, hogy az államnyelvet beszélik, 
besúgói szerepre vállalkoznak, a köz-
ségek székely népének, ifjúságának, 
vezetőinek a csendőrség előtt való be-
árulásával, humis vádaskodások kita-
lálásával igyekeznek ártani — persze, 
nem egyéni érdek nélkül. S ezek a 
hazug árulkodások, sajnos, nem egy-
szer hitelre is találnak, mig — sokszor 
csak a beárultak meghurcolása után — 
kiderül az igazság, a vád alaptalan-
sága, vagy jelentéktelensége. Némelyik 
homoródmenti községben ezenkívül né-
hány cigánycsalád egyéb erőszakos-
kodásaival, lopásaival tartja rettegés-
ben a községi lakosokat, s ha a tyúk-
jától, fájától,  egyéb holmijától meg-
fosztott  szegény özvegyasszony, elag-
gott, öreg gazda szólni mer, az erő-
teljes fiatal  cigányok megfenyegetik, 
vagy még maguk mennek panaszolni 
a csendőrségre. 

Mindez sehogy sincs igy jól, sőt a 
mint levélírónk nagyon helyesen jegyzi 
meg, a besugások, a hamis alapon 
való vádaskodások s ezek hitelre mél-
tatása sok keserűséget, a népek egy-
másközti megértésében sok hátrányt, 
kárt okoznak. Az ilyen egyéneket — 
tanácsolja a levél írója — a hazug 
besugások meghallgatása helyett, a 
csendőrségeknek, mint a munkát ha-
szontalanul kerülőket kellene figye-
lemmel kisérni, s a dologidőben 
munkába állásra szorítani. Igy ezek 
is hasznára válnának a gazdasági 
munkában, termelésben való rész-
vétellel a köznek is, másrészt alatto 
mos és hazug árulkodásaikkal nem 
hatnának ártalmasan a népek közti 
megértő, jóviszony kialakulására sem. 
Hogy az ilyen félrevezetéseknek,  egy-
más ellen ingerlő alattomos munkának 
mekkora jelentősége lehet, erre nézve 
érdekes és jellemző példát [említ a le 
vél irója, közölvén a következőket: 

Egy jóindulatúnak bizonyult, ba-
rátságos lelkű román emberrel beszél-
tem, aki megvallotta, hogy ő amig 
nem vegyült a nép közé és közelebb 
ről nem ismerte meg a székely népet, 
gyűlölte és nyugodt lelkiismerettel pusz 
titotta volna, mert helytelenül volt ne 
velve és felvilágosítva,  mindig csak 
rosszat mondottak a székelyekről. Most 
mikor őket megismerte, határozottan 
állítja, hogy a népek és nemzetek leg-
nagyobbrészt egyformán  gondolkodnak; 
az emberek, a tulajdonképpeni nép, 
ugy külsőleg, mint belsőleg egyformák. 

Csak becsületes, igazságos és jó 
vezetés mellett terem közöttünk áldás 
— félrevezetéssel  és izgatással pedig 
átkot és keserűséget hoznak még a 
nemzetek is egymásra! 

Az udvarhelyi zenei életről. 
Okláud, 1928. április 10. 

Ugy látszik, hogy a Székely Dal-
egylet és a Filharmonikus Társaság 
6 éven át tartott nemes versengése 
nem volt hiába való —: a két egye-
sületbe tömörült zenerajongók kitartó 
munkája meghozta és meghozza a kí-
vánt eredményt. Mert senki sem ta-
gadhatja, hogy Udvarhelyt olyan szé-
pen fejlődött  a zenei élet az utóbbi 
években és oly intenzív a zenekultura, 
hogy az a legszebb reményekre jogo-
sít. Hiába teszem fel  a szigorú és ko-
mor zenekritikus szemüvegét, még 
akkor is az elismerés hangján kell 
megemlékeznem az egyes régibb és 
ujabb alakulatok működéséről. 

Még talán leginkább kritizálhatnám 
a legkitűnőbb erőkkel rendelkező Szé-
kely Dal- és Zeneegyletet azért, mert 
az erők egyesítése óta még semmi na-
gyobb hangversenyt, vagy komolyabb 
zenei teljesítményt nem produkált. Azon-
ban örvendve állapítom meg, hogy el-
késtem a kritikával, mert az április 
16-ra hirdetett »hangverseny«, amelyen 
az énekkaron kivül a nagy szimfóni-
kus zenekar is szerepelni fog,  vala-
mint a legközelebb szinre kerülő bájos 
*Bob-herceg« operett tényleg nagyobb 
zenei eseményeknek ígérkeznek. 

De ne felejtkezzünk  meg az uj 
zenei alakulásokról sem. A gimnáziumi 
zenekar már bebizonyitottöi szorgalmát 
és életrevalóságát. A Benkő József 
ref.  énekvezér kezeiben levő Reformá-
tus énekkart még nem volt szerencsém 
hallani, de szakértőktől ugy értesültem, 
hogy jó hanganyag van együtt és nagy 
lelkesedés. Az eredményt különben 
szerintem garantálja az énekvezér szor-
galma és tudása is. 

A virágvasárnapi passziót a kath. 
plebánia-templomban hallgattam végig. 
Egy egészen uj énekkartól. Mint hal-
lom, a kath. legényegylet tagjaiból és 
kath. leányokból alakult. Még kezdő, 
de elég jó hangokkal rendelkezik. Ha 
meg lesz a jó vezetés mellett a kitar-
tás, kétségkívül szép dolgokat fognak 
produkálni. 

De nézzünk be a »szépek-misé-
jéére I A barátokhoz! Hogy miért a 
»szépek« miséje ? Azért, mert erre a 
misére szoktak járni Udvarhely leg-
szebb asszonyai és leányai. (Minthogy 
mindenben a szépet szeretem, én is 
erre a misére szoktam járni.) Pláne, 
amióta ennek a misének, az emiitet-
ten kivül, még egy ujabb vonzó ereje 
is van. Igen 1 a mi fáradhatatlan  Pelt-
zer Vilmosunknak és Jeromos páte-
rünknek, valamint az ő művész és 
művésznő társainak köszönhetjük, hogy 
a barátok templomában a vasárnap 
délelőtti 11 órás miséken ezután min-
dig művészi nívójú ének- és zeneszá-
mokban lesz részünk. 

A külföldön  általános elterjedés-
nek örvendenek ezek a kis templomi 
ének- és zenekarok. Németországban 
minden templomnak meg van a maga 
»Doppel quartett«-je (kettős ének-né-
gyese) vagyis minden hangra két 
énekesnő, illetve énekes. Nálunk a 
szopránt Orbán Domokos drné és Nagy 
Irma, az altot Maráth Aranka és Papp 
Margit éneklik. A tenort Benedek Géza 
dr. és ifj.  Papp Zakor Éndre, a basz-
szust pedig Révay György és Bálint 
Jóska. Ugy-e, régi ismerősök, régi ked-
venc müvészlelkek ? Ehhez jön még a 
vonós-négyes, (a »régi«) és az orgona-
művész : P. Jeromos. Egyéb semmi! 

Elnök nincs ! Sem diszelnök, sem 
6 alelnök. Sem alapszabályok. Csak a 
művészi szépért való határtalan lelke-
sedés ! Aki hallotta virágvasárnap et-

től a kis énekkartól azt a gyönyörű 
egyházi dalt; »A keresztfához  megyek«, 
annak imádkoznia sem kellett. Vagy 
aki a húsvéti ünnepek alatt Orbán Do-
mokosné drámai színezettel előadott 
szólóját, avagy a Bálint Jóska művészi 
szépségű énekeit élvezhette, az el kell, 
hogy ismerje, hogy ezek az énekszá-
mok bármely nagy város templomá-
ban is elismerésre találnának. A vo-
nósnégyessel és orgonával kisért ve-
gyeskari énekek pedig szakértők állí-
tása szerint is művészi hatásúak voltak. 

Ha igaz, ugy legközelebb egy tel-
jes misét fog  ez a kis egyházi kar 
előadni. Amire nem mondhatok mást, 
csak azt, amit a költő mondott: 

»Fiaim ! Csak énekeljetek!« 
Voszka István dr. 

SPORT. 
A Hargita vasárnap délután tartja 

a tavaszi szezon első mérkőzését. El-
lenfele  a segesvári Unirea—Egyetértés 
csapata lesz, amelyet igen jó hirek 
előznek meg, mert a mult vasárnap a 
marosvásárhelyi kerület bajnokcsapa-
tát, a Dáciát 5 : l-re verte, másnap pe-
dig Marosvásárhelyen a tavalyi bajnok 
M. S. E.-vel eldöntetlenül játszott. 

A mérkőzés a kollégium-kerti pá-
lyán lesz megtartva, ugyancsak ott lesz 
a jövő héten az első bajnoki meccs az 
Olimpiával. 

A segesváriak autón érkeznek egye-
nesen a pályára, a meccs kezdete d. 
u. fél  4 órára van kitűzve. 

HÍRE K* 
Április 14. 

A hasvéti ünnepek alkalmából 

egy, 
röpiratot terjesztettek a falusi  székely 
nép között. A röpirat amellett, hogy 
tajtékzó dühvel ront neki a vármegyei 
magyarság vezetőinek, nem kiméli a 
legszentebb dolgokat sem, gunytár-
gyává teszi a katholikusok szentmise 
áldozatát, mosdatlan szájjal megtá-
madja a vármegyei papságot, sőt tá-
madása körébe vonja a szentéletü, a 
hivei lelki és testi üdvén munkálkodó, 
éjjet is nappá tevő Majláth püspök 
személyét is. 

A röpirat hangja beleütközik a 
büntető törvénykönyv paragrafusaiba, 
kimeriti az osztályizgatás és a vallás-
gyalázás kritériumát s arra enged kö-
vetkeztetni, mintha szerzőjének nem 
,volna ép fogalma  cselekedetéről. A röpirat 
éppen az ellenkező hatástérte el, mint 
amit a szerző vele elérni igyekezett. A jó 
zan gondolkozású, a vallásához, tem-
plomához ragaszkodó, papjait, elöljá-
róit s a törvényt tisztelő székely nép 
mély megbotránkozással és felháboro 
dással dobta el azt a kezéből s ugy 
halljuk, hogy módját fogja  annak ke 
resni, hogy a méltatlanul megtámadott 
püspöknek, papságnak és vezetőknek 
elégtételt szolgáltasson és a röpirat 
szerzőjét figyelmeztesse,  hogy még 
sen lehet a legszentebb dolgokba bün-
tetlenül belegázolni. 

Istentisztetet a református tem 
plomban. A diák-konferencia  alkalmá-
ból a református  templomban vasárnap 
Gönczi Lajos dr. theol. tanár prédikál. 
Délután 5 órakor ugyancsak a temp 
lomban egyházi estély lesz, melyen 
Imre Lajos dr. theol. tanár tart elő 
adást. A délutáni ünnepélyre belépti 
dij nincs, a perselybe tett adományok 
a diákok felsegélyezésére  fordíttatnak. 
Az érdekes előadásokra külön is fel 
hivjuk a közönség figyelmét. 

x A mozi előadások kíséretéhez 
zongoristát keres a Royal- mozgó. 

A biróság köréből. A közjegyzővé 
kinevezett Boicescu volt törvényszéki 
tanácselnök helyébe Jacobini ismaili 
birót nevezték ki ide. — Corbu hely-
beli h. törvényszéki birót és Lisievici 
bazargicii h. ügyészt kölcsönösen át-
helyezték, illetve kicserélték állásaikban 
is. — Egy ujabban szervezett keresz-
túri járásbirói állásba Jakab János csík-
szeredai járásbirót helyezték át. 

Merénylet az olasz király ellen. 
Az olasz király és Mussolini ellen Mi-
lanóban, mikor egy kiállítás megnyi-
tása céljából annak színhelyére érkez-
tek, pokolgéppel merényletet kíséreltek 
meg. Sokan meghaltak és megsebesül-
tek, de a király és kíséretének tagjai 
sértetlenek maradtak. A nyomozás eré-
lyesen halad a tettesek kézrekeritése 
érdekében. 

A romániai aviatika erősítése, fej-
lesztése érdekében a mult vasárnap 
nálunk is, mint országszerte, gyüjtőnap 
volt. A gyűjtésben buzgóikodó fiatal 
hölgyek, leányok kis repülőgép alakú 
jelvényt árusítottak, amelynek jöve-
delme az alap fejlesztésére  szolgál. 

Halálozás. Márk  Albert  kereskedő, 
f.  hó 10-ikén, 59 éves korában, hosz-
szas szenvedés után városunkban el-
halt. A haláleset kiterjedt, tekintélyes 
családot borított gyászba s a temetés 
nagy részvét mellett folyt  le. 

Bágyi Balási Mihály  asztalos mes-
ter, 68 éves korában, f.  hó 13-ikán, 
hosszas szenvedés után, városunkban 
elhalt. Az ismert nevü, derék.iparos 
elhunytát rendkívül nagy kiterjedésű 
család gyászolja. 

Szünetnapok a hivatalokban. Az 
ortodox (gör. kel.) húsvétra való tekin-
tettel a közhivatalokban péntek reggel 
óta hivatali szünet van, mely bezáró-
lag kedd estig tart. 

Konfirmációi  oktatás. A helybeli 
református  lelkészi hivatal tudomására 
hozza az érdekelt szülőknek, hogy az 
idei konfirmációi  oktatás ápr. 16-án, 
hétfőn  reggel megkezdődik és napon-
kint fél  nyolc órától kilenc óráig tart. 
Jelentkezés, beiratkozás a lelkészi hi-
vatalnál történik. 

Hogy kezelik a pénzügyigazgató-
ságnál az adófelebbezéseket.  Egy 
adott esetben a pénzügyigazgatóság 
iktatóhivatala nem akarta elfogadni 
egy kisiparos adófeiebbezését  azért, 
mert a felebbezéshez  nem volt csa-
tolva a proces verbál. Ez törvényelle-
nes magatartás, mert a törvény köte-
lezőleg nem irja elő a jegyzőkönyv 
csatolását, minthogy az a hivatalos pél-
dányban amúgy is rendelkezésére áll 
a felebbezési  bizottságnak. A felebbe-
zéseket minden körülmények között 
el kell fogadni  és beiktatni, még ha 
hiányosan vannak is felszerelve,  vagy 
indokolatlanok, aminek legfeljebb  az 
lehet a következménye, hogy a feleb-
bezési bizottság elutasítja a felebbezést. 
De az iktatóhivatalnak nincs joga ér-
demben bíráskodni. És végül: a ható-
ságok nem azért vannak, hogy bele-
kössenek a látszólagos hiányokba, 
hanem, hogy lehetőleg segítsenek az 
emberek baján. 

A városi t. főorvos  tanulmányut-
jára vonatkozó multheti hirünk, téves 
információ  folytán,  tévedést tártalmaz 
annyiban, hogy Böhm dr. távolléte 
alatt hivatali helyettesítését nem Or-
bán dr., hanem Dienesch Hugó dr. 
végzi. 

Szivgárdisták ünnepélye. A tisz-
telendő nővérek vezetése alatt álló 
elemi leányiskola »szivgárdistáinak« 
fölavatása  április 15-én (vasárnap) d, 
e. 10 órakor lesz a plebánia-templom-
ban. Délután 1/iG órakor pedig a róm. 
kath. főgimnázium  tornatermében egy 
kedves kis ünnepélyt fognak  tartani a 
gárdisták. Belépti dij tetszés szerint. 

Színészet városunkban. Gáspár 
Jenő színtársulata néhány napra vá-
rosunkba készül, miután Fehér Imre 
még nem jelentkezett a szezon meg-
kezdése céljából. Gáspárék előadásai 
terv szerint, f.  hó 23, 24 és 25 nap-
jain lennének városunkban. 



1928 április 15 SZEKELY KÖZELET 3 ómat 

Hadkiegészítő parancsnokság (cerc. 
de regrutare) lesz ismét városunkban, 
mint már közöltük is, s működését a 
kaszárnya épületében f.  hó 24-ikén 
kezdi meg. Parancsnoka Topencu ez-
redes lesz, kit jóindulatu, igazságos 
főtisztnek  mondanak. 

csonkított 
rész 

Elismerő sorok. Szilágyi M. Dózsa 
premontrei kanonok, az erdélyi róm. 
kath. népszövetség központi igazgatója 
a következő sorokat intézte Biró La-
joshoz, a helyi tagozat elnökéhez: 
«Őszinte örömmel tölt el az a hir, hogy 
a kath. népszövetség kebelében Szé-
kelyudvarhelyt a Legényegylet meg-
alakult. A jó Isten minden áldását ké-
rem működésűkre. Kedves leveléből 
végtelen örömmel tapasztalom az ud-
varhelyi tagozat tagjainak jelentékeny 
gyarapodását. Kérem a csoportvezetők-
nek és Tamás Lajos főcsoportvezető-
nek hálámat és köszönetemet tolmá-
csolni és nagyon kérem, hogy továbbra 
is hü harcosai maradjanak a kath. 
népszövetségnek.* 

. A helybeli Leányklub 9-ikei es-
télye is szépen sikerült, amint ez már 
a Leányklub hasonló estélyei alkal-
mával megszokottá vált. A színházter-
met megtöltő közönség nagy tetszés-
sel honorálta a műsor minden egyes 
pontját, elbűvölve gyönyörködött az 
Ezeregyéjszaka titokzatos mesevilágát 
felidéző  festői  szép élőképekben. Az 
élőképek ismét meggyőzhettek arról, 
mennyi bájosan szép fiatal  leánya van 
városunknak: Nagyon hatásos és ér-
tékes száma volt az estélynek Tolvaly 
Tiborné szavalata, akit keresztúri sze-
repléseiből már értékelni megtanulhat-
tunk. Nagy intelligencia, a szavalt vers 
teljes átérzése és finom  eszközökkel 
való tökéletes érvényre juttatása jelle-
mezték szavalatát ezúttal is. Igen bá-
josan, elevenül hatott Csató Irénke 
humoros szavalata. Énekszámaiban 
pompás hangját, énektudását nagy si-
kerrel érvényesítette ismét Szabó Ilus 
{Ferency Annus rutinos zongorakisé-
rete mellett.) Temperamentummal, igazi 
táncos tehetséggel táncoltak Kovács 
Klári és Csendőr Jenő, s egy másik 
táncszámban Frölich Margitka. Műsor 
után vidám, sokáig tartó táncmulatság 
volt. 

Petres Kálmán-emlékünnep. Május-
ban lesz első éves évfordulója  annak, 
hogy Petres Kálmán, a M a r i a n u m volt 
igazgatója, a Magyar Nép szerkesztője, 
akit irói érdemeiért az Erdélyi Irodalmi 
Társaságba is beválasztottak, Párisban 
tragikus körülmények között meghalt, 
írói működése nem nagy terjedelmű 
ugyan, de a Székelyföld  szépségeiről 
zengő költeményei annyira szépek, 
annyira értékesek, hogy már csak 
ezekért is megérdemli, hogy neve, em-
lékezete éljen a minden szépért, jóért 
lelkesülő székelyek szivében. A hely-
beli Kath. Népszövetség, amely nem 
régen olyan szép és magas színvonalú 
ünnepséggel áldozott Prohászka emlé-
kezetének, hasonlóan nagysikerűnek 
ígérkező irodalmi ünnepet készít elő 
Petres Kálmánnak is halála évfordulója 
alkalmából. Az irodalmi ünnepet kiváló 
irói és művészi erők bevonásával má-
jus 17-én tartják meg a főgimnázium 
tornacsarnokában. 

x Köszönetnyilvánítás. Mindazok-
nak, akik felejthetetlen  férjem  halála 
alkalmával részvétükkel fájdalmunkat 
enyhíteni igyekeztek, ezúton mondok 
köszönetet. Özv. Márk  Albertné  és 
családja. 

Képkiállítás. Margineanu Adrian 
helybeli s. tanfelügyelő,  kinek festői 
készségéről s ez irányú munkásságáról 
eddig is hallottunk, most a vármegye-
házán kiállítást rendezett. A 11-ikén 
megnyílt kiállításon változatos tárgyú 
és technikájú müvek láthatók, aqua-

I rellek, tusrajzok s legnagyobb szám-
mal olajfestmények.  A képek legna-
gyobb részén eredeti színlátás, hangu-

| lat s az ecset rutinos, könnyed keze-
lése nyilvánul meg, miért is a kiállítás 
a megtekintést megérdemli. Belépni 
díjmentesen lehet. 

Mit kellene tenni népünk gazdasági 
I helyzetének javítása céljából, mező-

gazdasági bankra, vagy a gazdák szö-
vetkezésére és a terményeket értéke-
sítő szövetkezetekre volna-e szükség? 
Kérdezi az erdélyi róm. ka,th. népszö-
vetség vidéki tagozataitól. A helybeli 
tagozat a gazdák szövetkezését, a ter-
ményeket értékesítő szövetkezeteket és 
az intenzív tejgazdaság felkarolását  tar-
taná legcélravezetőbbnek. 

Tavaszi gyümölcs. Itt nem valami 
rendkívüli természetrajzi csodára kell 
gondolni, hanem egy nemes-szívből 
virágzott, lelki gyümölcsre, amelyet a 
hodgyai Református  Nőszövetség mu-
tatott fel  Istennek — húsvét másod-
napján. Fáradsággal megszerzett, ne-
mes munkával létrehozott, két szép 
zászlót avatott fel  — egyik fekete  gyász-
lobogó, a másik égszínkék diszzászló 
volt — Vajda Ferenc esperes emelke-
dett, ünnepi, szép beszédben a húsvéti 
istentisztelet keretében. A felszentelés 
után megkoszorúzták a zászlókat, ami-
kor Kiss Ferencné tiszteletes asszony, 
mint elnöknő, Bedő Irénke, mint az 
ifjúság  szónoka, meg Pálfy  Áron a 
férfiak  nevében mondtak lelkes beszé-
deket. A zászlóavatás után sok ügyes-
séggel Makkai Sándor dr. püspök : 
«Gyöngyvirágját adták elő — a kö-
zeli falvak  egybegyűlt közönsége előtt 
— megérdemelt erkölcsi sikerrel. A 
darab előtt egy kedves virágcsokorral 
lepték meg őszinte üdvözlő szavak kí-
séretében a' nőszövetség tagjai Vajda 
Ferencet, ki fáradhatatlan  buzgósággal 
vett részt az ünnepélyen. Ügyesen ját-
szottak a darabban : Csiszár Lászlóné, 
Józsa Katica, Józsa Laci, özv. Pálfy 
Jánosné, B. László Ferenc, László Áron, 
Bedő Róza, Tóásó Béla, Gergely Já-
nosné, Pálfy  Albertné, Ambrus József, 
Pálfi  Ferenc, Domokos és Ferenc, de 
szépek voltak a tündérek, a munkás-
lányok, kedvesek voltak az ördögök, 
pásztorok és manók is. Az ünnepély 
megrendezése Kiss Ferencné és Kiss 
Ferenc tiszteletesék dicséretreméltó ér-
deme volt. 

x Üzleti elfoglaltságom  miatt a 
homoródi  borviz szállítását átadnám. 
Érdeklődők az ünnepeken lakásomon 
Vár-utca 1. szám alatt szíveskedjenek 

I felkeresni.  Bodrogi  Géza. 

A homoródi borviz házhoz való 
megrendelői panaszkodnak, hogy egyik-
másik a napi borvizet mostanában is 
2-3 napon át sem kapja, holott a havi 
bérletet rendesen beszedik s már tél 
és fagy  sincs, ami a rendes szállítást 
akadályozhatná. A panaszt ajánljuk a 
a vállalkozó figyelmébe.  . 

KÖZGAZDASÁG.. 
Műtrágya (szuperfoszfát,  mésznit-

rogén) szarvaskerep- és francia  perje-
mag még kapható. 

Piaci árak. A buza: 160—165, 
rozs: 125—130, árpa: 120—125, zab : 
80—85, tengeri: 105—110, burgonya: 
28—35 leu vékánként. 

Varrd Elek, g. e. ti^ár. 

Kiadó: a Könyvnyomda Részvénytáraság 
Odorhein—Bzéketyadvarhely 

Nr. G 234-1928. 
Publieaţiune de licitaţie. 

Subsemnatul portărel judecătoresc 
aduc la cunoştinţa publică îu Heazul 
legii artic'.ui LX din 1881 § 102 rea 
pectiv XLI din 1908 § 19 cumcă luc-
rurile urnă oare s, a. porumb şi fân 
care in urma decisului Nr. 1622—1928 
al Judecă oriei de Ocol din Cristur 
s-au execvat ic favorul  execvatorului 
Cassa de Păstrare a Jud.ţu'ui Odor-
heiu repr. prin advocat Dr. Viola Sán-
dor dio comuna Cristur pentru incas-
sarea capitaului de 15000 Lei şi acea 
sorii prin txecuţie de acoparire şi 
cari 8 au preţuit îa 8500 Lei se vor 
viede prin licitaţie publică. 

Pentru efeptu'rea  acestei licita-
ţiuui pa baza decisului Nr. G. 234— 
1928 al judecătoriei da ocol din Cris-
tur se fixează  termicul pe 25 Aprilie 
1928 orele 4 p. m îa comuna Cristur 
şi toţi cari au voie de a cumpăra 
sunt invitaţi prin acest edict cu obser 
varea aceia, că lucrile susamintite vor 
fi  vândute îa senzul legii LX din 1881 
§ 107 -şi 108 celor cari dau mai mult 
pa, lâogă solvirea în bani gata şi îa 
ca» necesar şi sub preţul de strigare. 

Pretenziunea care e de incassat face 
15000 Lei capital, dobânzile cu 12*/0 
socotind din 16 Martie 1926 iar spesele 
pâoă acum staverite de 5927 Lai. 

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

Dat îa Cristur la 24 Martie 1928. 
Ádftm,  portărel. 

BethlenfaWi belsőségemet 
minden tartoztattál együtt 
oksö áron eladom. 

Hinléder Fels Ákos dr. 

A városi és vidéki építtető közönség 
figyelmébe  l Készítek mindenféle 

épület bádogos munkát, u. m. templo-
mok- és tornyok fedését,  épületek csa-
tornázását, házfedelek  festését,  régi 
csatornák javítását és festését  a leg-
szoiidabo arau mellett a legjobb kivi-
telben. lUktároa tartok mindenféle  bá-
dog edéuy árut, ugyeziutéu készítek für-
dőkádakat, tejcsarnokokhoz szükséges 
bádog edéoyeket és mindan e szakmá-
hoz tartozó uj és javítási munkákat a 
legolcsóbb árak mollett. 

t i as«, : Kerestóly Gyula 
bádogos mester. 

Üzlet: Piactér ref.  templom mellett. 

május l-re, | szoba-kony-
hás lakás esetleg 2 szoba-
konyha. Érdeklődni ledet a 
feuti  címnél. — 

e g é r l e e z t e k 

a tavaszi és nyári 
nöi és férfi  divatlapok 

és dús tartalma, tavaszi és 
: : nyári : : 

m i n t a - s z ö v e t e k , 
melyekből már 2000 leatól 
női kosztümöt, vagy felöl-
tőt, vagy 1 rend férfi  ruhát 
vagy felöltőt  l e g n j a b b 
m i n t a szerint késeitek. 

JAKABOS MIKLÓS Eötvös-n. 4. | 

Publieaţiune. 
Camisiuaea de lichidare ai Cjope-

rative da Credit din Betrşti—Rugă-
Deşti învită pa toţi creditorii, să şi 
valorifica  creanţele, ce au îa contra 
societ ăţii-
Biró Dezső Kovács Francisc 

membrii coiaisiunei da lichidare. 

Arlejtési hirdetmény. 
A székelyderzsi közbirtokosság 

egyik legelőjén cement válut akar ké-
szíttetni. amelyre 1928 évi április 22 re 
árlejtést hirdet. 

A feltételek  a közbirtokosság el-
nökénél megtekinthetők. 

Székelyderzs 1928 íprilis. 
Egyed János 

közb. elnök. 

Eladó bútorok. 
Modern- hálószobák, ebédló-
berendezé3ek, ebédlő plös dívá-
nyok és heverők, gyári székek 
raktáron kaphatók Hitelké-
pes egyéneknek részletfizetésre 

is szállitok. 

G a r a b á s J á n o s 
müasztalos és bntorrakt&ros. 

rt 

I 
I 
I I • 
I • 
I 
I 
I 
1 • 
I • 

A n. é. közönség szives tudo- 1 
mására adom, hogy J 

MÜBUTOR-ASZTALOS ! 
• MŰHELYEMET 
áthelyeztem Str. Regina Elisabeta | 
(volt Báthori-utca) 16 szám alá, fi 
ahol a legmodernebb hálószo i 
bák, ebédlők, iroda és ariszobák 9 
raktáron kaphatók és eszakmába I 
vágó épület, portál asztaloámun- ^ 
kák a legméltányosabb árak ţ 
mellett pontos időre elkészülnek. I 
Hitelképes egyéneknek rész- I 

letre Is széllitok | 

Székely János í 
EŰbutor- és épületasztalos. ^ 

i-garnitura 
eladó. -

Értekezni leliet: Bal. Regele 
Ferdinánd 27 száin alatt. 

Bámulatos olcsó árak HIR
dicaLS^.OLF 

Megérkeztek az összes tavaszi divatcikkek, úgymint: női és férfi  íelolto- es 
öltöny szövetek, mosó delinek, marokinek, zeffirekstb. 

n*» Kérem a kirakatomban az árakra figyelni. — 
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LÖBL-nél kaphatók Str. Pr. Elisabeta (volt b] 
n e e h i v ó . 

A KÖNYVNYOMDA R-T. ODORHEIU 
«.évi Április hó 22-én d. e. 11 érakor 

tartja saját üzlethelyiségében 
IX- ik évi 

g o p f f i i i i m s i i n n n i í i s ^ i f ö S i S á S í m p n m i s i M g 
Egészsége érdekében óvakodjék az ecetsavból készült ecettől. 

Ha jó, tiszta és egészséges 
e c e t e t óhajt, kérjen 

3SE 
ir-ir 

îaî 
B 

rendes közgyűlését | Sámson-fele ecetet. le'yre a t. részvényeseket ezennel 
meghívja. 

Tárgysorozati 
1. Az igazgatóság jelentése az 1927 évi üz-

letévről, a zárszsmadas eőterjesztése, a 
nyereség felosztására  vonatkozó indítvány 
és a felfigyelő  bizottság jelentése. 

2. Határozathozatal a. tiszta nyereség hováfor 
ditása, valamint az igazgatóság, felügyelő-
bizottság részére adandó felmentvény  tár-

-3 
gyában 

. Igazgatósig, felügyelőbizottság  újra válasz-tása. 

M 

int 

Gyártja: 

Sámson Lajos ecetffyára 
Odorheiu. 
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4. Esetlege* indítványok tárgyalása, melyek a 
köigyűlés előtt két nappal az igazgatóság-
nak írásban bejelentendók. 
A kózgyülésen résztvenni kivánó részvényö-

sék tartoznak részvényeiket legkésőbb a köz-
IJfiléi  kezdetéig a Könyvnyomda R T. irodá-
jáaan elismervény ellenében letenni. 

A felügyelőbizottság  által megvizsgált zár-
számadás az arra vonatkozó jelentéssel a Könyv-
nyomda R. T. irodahelyiségében közszemlére 
van kitéve. 

Odorheiu, 1928 április 13. 

A t. közönség tudomására hozom, 
hogy az ipar és kereskedelemügyi 
miniszter ur 4156 sz. engedélye alap 
j&n, elismert 

suly- és mérleg-javitó 
vagyok. 

Vállalom bármilyen Romániában 
használatos mérlegek, sulyok és más 
mérő eszközök szakszerű javitását 
pontos időre. 

Gyarmathy Sándor 
lakatod 

Odorheiu, Piac-tér 10 sz. 

Nr. G.  3614-1927. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel judecătoresc 

aduc la cunoştii ţt publiră îu senzul 
legii artic u! LX din 1881 § 102 res-
pectiv XLI din 1908 § 19 cumcă luc-
rurile uroă'oare ş a. masa de scris, 
căatar, mtş na de cusut şi fier  in ruda 
care in urma decisului Nr. G. 3614— 
1927 al Judecătoriei de Ocol din Cris-
tur h'au txecvat îa Cristur îa favorul 
execvatorul Cassa da Păstrara a Jude-
ţului Odorheiu repr. prin advocatul 
ur. Viola Sándor pentru incassarea 
capitalului de 1300fl0000  Lei şi ac-
cesorii prin (Xtcuţie da acoperire şi 
cari 8-hu pnţuit îa 21500 Lai se vor 
vinde prin licitaţie publnă 

Pentru efeptu'rea  acestei licita-
ţiuai pe baza decisului Nr. 3614—1927 
al judecătoriei de Ocol din Cristur so 
fixt  a; ă termit ui pe 27 Aprilie 1928 
orele 4 p. w. îu  comuca Cristur ş toţi 
cari au voie de a cuuiţăra sunt invi-
tsţ prinace: t ed.ct cu observarea aceia 
că îucrile iiusanictite vor fi  ^â.dute 
ie se&zul legii LX din 1881 § 107 şi 
108 celor cari dau m.ti mult pe âugă 
solvirea ia bani gata ş îa caz necesar 
şi sub priţul de strigare. 

Pretenziunea care e de incassat face 
11300 Lei capital dolânztle cu 12°/0 
socotind din 14 Dáj. 1925 iar spesele 
ţâţă acum staver:te de 4140 Lei. 

Intiucât mobilele cari ajung Ia 
licittţie ar fi  fost  execvate şi de alţii 
şi aceştia şi ar-fi  (âş'igat dreptul de 
acoperire* licite (ia prezentă este ordo-
nată şi în favorul  acestora in senzul 
ariiclului XLI din 1908 § 20. 

Dat îu Cristur la 23 Martie 1928. 
ADFTM, portărel. 

mr Halló I ««- Hal ló I 
Ingó éa ingatlanok eladására, valamint ház 
és házhelyek vételére megbízásaim vannak. 
Útlevél-beszerzéseket gyoraan és pontosan 
^ Z Z m ^ eszközöl: 

N A G Y L A J O S 
Odorheiu—Székelyndvarhely Str. Principesa 
Elisabeta (Bethlen-u.) 55. — Galther féle  ház-

ban a fapiaccal  szemben. 

Invi tare. 
Prima Fabrică d » Piele S. A. Odorheiu 
are onoare a învita pe Dnii acţ onari la 

adunarea generală 
ordinarft 

pe anul X. 
ce ae va ţinea Luni Ia 23 Aprilie a. c. a. m. 
la 10 ore, în localul de biurou al fabricai. 

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

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

Kérjen  prospektust,  felvilágosítást  nyújt: 

plühAr  gábor I 
fürdő-igazgató,  Odorheiu  I 

csonkított 
resz 

Program: 
1. Raportul Direcţ unei asupra anului 1927, 

prezeLtarea contului de gestiune, propunerea 
re'f.  la repartizarra beneficiului  net şi raportul 
Comitetului de cenzori 

2 Hoterire asupra îutrebuii ţării benefi-
ciului net cum şi asupra desemnări ce este a 
se da Direcţiuqei şi Comitetului de cenzori. 

3. Alegerea unui membtu in comitetul de 
cenzori. 

4. Eventualele propuneri, cari cu douăzi 
inaintea adulării generale se vor declara îa 
scris Direcţiunei 

Acţionarul, care vdirşte că ia parte la 
adunare, are că depune acţiunile lui contra 
dovezii de primire la cassa fabrice!  ] âtă la 
ora 12 a m. din ziua de 22 A pr. 1928 

Contul de gestiune verificat  ge cătră Co-
mitetul de cenzori s'a pus spre vedere publică 
îu biuroul fabrieei. 

Odorheiu. la 12* Aprilie 1928. 
Direcţiunea. 

Meghívó. 
Az Eiső Székelyudvarhelyi Bőrgyár 

Részvénytársaság 
1928 április hó 23-án, hétfőn  d. e. 10 óra-

kor tartja 
X.ik 

Fejő Juhokat 
keresek olcsó és jó legelőre 

Szent György napra. 
BEDŐ MIKLÓS, Hodgya. 

Eladó a 8<ent Imre-utcában kiilSn 
is két családi ház Egyik áll 2 

szoba, konyha, kamra, másik 4 szoba, 
konyha, kamra, öreges veranda, gyü-
mölcsös kertes ndvar. Felvilágosítást 
ad: Pinhár Gábor. 

Tisztelettel értesítem a m. t. közönséget, hogy 

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

Elvállalok a szakmámhoz tartozó mindenféle  munkát, u. m.; 
luxus- és teherautók, kocsik, szekerek, kerékpárok, gyermekkocsik stb. 
stb. fényezését.  — Szakszerű munkáról biztosítom a m. t. közönséget 1 
Szolid árak! Tisztességes kiszolgálás! 
Szakszerűen mosok autókat, kocsikat és beállóhelyet adok átutazó 

autóknak. 

rendes közgyűlését l P Szives pártfogást  kér: S e b ő k L á S Z l Ó kocsifényezö. 
a gyári irodahelyiségében, melyre a t. rész-

vényeseket tisztelettel megyhivja. 

TArgysorozat: 
1. Az igazgatóság jelentése az 1927 évi 

üzletévről, a zárszámadások előterjesztése, a 
nyereség felosztására  vonatkozó indítvány éa 
a felilgvelőbizottság  jelentése. 

2 Határozathozatal a tisztanyereség hová-
fordítására,  valamint az igazgatóságnak és a 
felügyelőbizettssgnak  adandó felmentvény  tár-
gyában 

3. Egy felügyelőbizottsági  tag választása. 
4. Esetleges indítványom, melyek a köz-

gyűlést megelőzőleg két nappal az igazgató-
ságnak irasban bejelentendők. 

A közgyűlésen résztvenni kivánó részvé-
nyes tartozik részvényeit legkésőbb 1928 áp 
rilis 22-én déli 12 óráig a gyár irodapénztá-
ránál elismervény ellenében letenni. 

A felügyelőbizottság  által megvizsgált 
zárszámadás, az arra vonatkozó jelentések a 
gyár irodájában közszemlére vannak kitéve. 

Odorheiu, 1928 április 12. 
Az Igazgatósig. 

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

testvéreknél. 
Viszonteladóknak 

árkedvezmény. 

S 

s 

A hírneves Göricke és Opel-kerékpárok 
minden nagyságban kaphatók, férfinak,  nőnek, fiának  és leánvnak, 
előnyös havi részlet flze:ésre  is. Ugyauilren ha i részlel fizetésre  kap-

ÍíSftWrt Bacsics József vaskereskedő-
C Á h a n h H n r h a i i l Ugyanott Hoffher  és Schrante--féle  ésmagyar-
a c u c i l UUUI IICIU. á l l a m i cséplőgépekről árajánlattal szive 
sen szolgálok, i A c s é p l ő g é p e k 3 év i t ö r l e s z t é s r e . 

• i 

Férfi-,  női- és gyermekrnhákat 
bármilyen szinre, 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 frhér-
nemiieket e g y h é t e n b e -
lül m o s é s f é n y e z . 


