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Megtörtént 
a hónapokon át annyit emlegetett, 
a rendezők által rendkívül nagy követ-
kezményűnek Ígérgetett politikai ese-
mény. Lefolyt  — a mult vasárnap — a 
Maniuék gyulafehérvári  nagygyűlése. 
Lefolyt  és azóta is — mintha szinte sem-
mi sem történt volna — halad itt minden 
a rendes, megszokott mederben to-
vább. A kormányt buktatónak, rend-
szert váltóztatónak szánt nagy szen-
záció egyelőre nem érezteti nálunk 
semmi különös hatását. 

Pedig a gyűlés maga kétségtele-
nül, sok tekintetben kedvező körülmé-
nyek közt, impozánsan nagy számú 
tömeg jelenlétében folyt  le. Komolyab-
ban a kormány sem vádolható, hogy 
intézkedéseivel, általa támasztott lé-
nyeges akadályokkal a gyűlést előze-
tesen törekedett volna kudarc felé  te-
relni, vagy annak napján hatalmi esz-
közökkel meghiúsítani. A résztvevő 
tömeg számára vonatkozó becslések — 
politikai pártállások, szimpátiák, tempe-
ramentum szerint: — igen különbözők : 
40—50 ezertől, 200 ezerig, sőt vér-
mesebbek szerint még ez utóbbinál is 
tovább terjednek. E számok közül pe-
dig akármelyik, még ha a legkisebbet 
fogadjuk  is el hitelesnek, a viszonyok 
tekintetbe vételével, nagyon tekintélyes 
és tiszteletet parancsoló. 

Azonban mindezek mellett is a 
csalódottság a gyűlés után elvitatha-
tatlan, ez (minden kimagyarázkodási 
törekvés dacára is) kétségtelenül meg-
állapítható magukon a gyűlés részve-
vőin, a Maniu-párt tagjain is. Talán a 
túlságosan hangos, előzetes beharan-
gozás okozta, hogy mindenki mást, 
valami többet várt, mint a mi aztán a 
gyűlésen történt. 

A román ellenzék vezéreinek túl-
ságosan habozó volta, a belőlük hiányzó 
nagyobb merészség, lendület hiánya, 
vagy talán elkövetett taktikai, számí-

tási hibák az igazi okai a kevésbé ki-
elégítő eredménynek? Ezt igazán ki-
deríteni ma már alig lehet, de kiderí-
tése ma már nem változtatná meg a 
helyzetet sem. A helyzet pedig az, hogy 
a liberális kormány ezidőszerint éppen 
olyan szilárdan állónak látszik mint 
eddig, s a látható jelekből itélhetőleg : 
közeli kormányváltozás ez idő szerint 
nem is remélhető. Sőt, némi merész-
séggel a következtetésekben és meg-
állapításokban, azt is megállapíthatnék, 
hogy a kormány helyzete a gyűlés ál-
tal okozott előzetes nagy várakozások 
és nyugtalanságok elmultával szinte 
még meg is szilárdult. Ezt különben 
elősegítették azok az egyidejűleg for-
galomba került — s a kormány altal 
ügyesen ki is használt — zavaros és 
ellentmondó hírek Károly volt trón-
örökösről, amelyek szerint, ő a gyula-
fehérvári  gyűlés idején repülőgéppel 
szándékozott volna Romániába vissza-
térni és hivei segítségével itt politikai 
felfordulást,  államcsínyt végrehajtani. 

Természetesen, mindezek tárgyi-
lagos megállapításakor nem vezet min-
ket elfogultság  egyik román politikai 
párttal szemben sem. Hanem vezet 
elsősorban az a régebbi, tapasztalati 
meggyőződés, hogy itt a mai Romá-
niában népakarat kormányokat még 
nem buktathat meg. Ezt a vélemé-
nyünket a gyulafehérvári  gyűléssel 
kapcsolatban ismét megerősítve látjuk. 
És ismét megerősítve látjuk azt a ko-
rábbi, kifejezett  nézetünket, melyek sze-
rint sokan túlságosan nagy jelentősé-
get igyekeztek a gyulafehérvári  nagy-
gyűlésnek tulajdonítani. 

Egyébképpen, elvi vonatkozások-
ban szimpátiánknak nem lehet közön-
bös Maniuék küzdelme, mint semmi-
féle  olyan küzdelem, mely a törvényes-
ség uralmát, szabadságjogok igazi ér-
vényesülését tekinti egyik főcéljának. 
Rájuk is súlyos teherként nehezedik 
a mai liberális rendszer, s ők is ennek 
véget vetni törekszenek. Hogy akkor 

mégis miért nem csaltakozunk mi, itt 
élő kisebbségi magyarok, teljesen az 
ő táborukhoz? Ennek már számtalan-
szor kifejtett  okai közt szerepel a múlt-
ban szerzett sok tapasztalatunk, csa-
lódásunk, s világos tudata annak, hogy 
a mi politikai utirányunk, célkitűzéseink 
egészen azonosak egyik román párttal 
sem lehetnek. Maniuék  gyulafehérvári 
határozatai  is megint  elárulták,  hogy 
nekik sem legbelső  szívügyük  a kisebb-
ségek  boldogulása,  — rólunk  ezúttal  is 
megfeledkeztek.  S tették ezt a minden-
felé  hangoztatott sok szép elvi kijelen-
tés u'án, azok, kiknek emberei főcél-
jukul állandóan az egyedüli székely-
boldogitás jelszavával hangoskodnak. 
Mi késztetne tehát komoly ok gyanánt 
azt ő táborukba való beolvadásra? 

A magyarság tehát küzdelmét ez-
után is a maga érettségéhez, céltudas-
ságához méltó önállósággal folytatja 
tovább. E küzdés utján haladhatunk 
időnkint valamely román párttal pár-
huzamosan is; — a küzdelem sikere 
azért nem lesz kockázatosabb, ha az 
erők külön táborból nyilvánulnak is meg. 
Viszont önállóságunkat fenn  kell tarta-
nunk akkorra is, mikor céljaink eltér-
nek a más pártok önző, elsősorban 
mégis csak a maguk érdekében meg-
állapitott céljaitól 1 

Maju 10 ikének, az egyesülésnek 
az ünnepnapját országszerte megün-
nepeljék. Iskolai, templomi ünnepélye-
ken méltatták a nap jelentőségét. Vá-
rosunkban az ortodox (gör. kel.) is-
tentisztelet után Jonescu egyetemi ta-
nár beszélt. Az ünnepély után, melyen 
a katonai, polgári hatoságok, iskolák 
jelentek meg, zenés katonai diszfelvo-
nulás volt. Este pedig fáklyásmenet 
és kivilágítás. 

Magánvizsgálatok az áll. líceum-
ban. A helybeli Şt. O. Iosif-liceum  az 
évvégi magánvizsgálatokat — mint ve-
lünk közlik — május 15-én d. e. 8 
órakor kezdi meg. 

Petres Kálmán emlékezete. 
(A Kath. Népszövetség május 17-iki ünnepe.) 

Ki volt Petres Kálmán? kérdezik 
sokan. Ez a kérdés bizonyos fokú  tá-
jékozatlanságot árul el az erdélyi iro-
dalom ismerete körül. S hogy ez igy 
van, abban talán a megboldogultnak 
is része van. Annyira szerény volt, 
annyira kerülte a feltűnést,  hogy bár 
rövid élete alatt és más irányú elfog-
laltsága mellett is egy egész kötetre 
való költeményt irt össze, azokat ösz-
szegyüjtve ki nem adta, hanem azok 
vagy a lapok és folyóiratok  hasábjain 
húzódtak meg nagyszerényen, vagy 
pedig csak kéziratban maradtak fenn. 
Azonban ezek a szétszórtan megjelent, 
vagy pedig kéziratban levő költemé-
nyek nemsokára az erdélyi irodalom 
közkincsévé lesznek, mert kiadásukon 
Berlinben most buzgolkodik György 
Lajos dr., a kiváló irodalomtörténetiró. 
E sorok írója abban a szerencsében 
részesült, hogy a sajtó alá rendezett 
költemények legnagyobb részének kéz-
iratos példányait olvashatta s igy azok-
nak az alapján nyugodt lélekkel állit-
hatja, hogy a megjelenő kötet igazi ér-
tékét jelentő nyeresége lesz az erdélyi 
irodalomnak. Különben az arra illeté-
kesek már méltányolták Petres érde-
meit, amikor beválasztották az Erdélyi 
Irodalmi Társaságba. 

A nemsokára megjelenő költe-
ményes kötetből az erdélyi lélek szól 
az erdélyiekhez Erdély szépségeiről, 
nagy értékeiről, természeti csodáiról. 
Petres költészetének alaphangja bána-
tos, szomorú. Ha dalol is, egy csepp-

nyi könny mindig a szemében ül. (En 
a bánatért járok néha.) Máskor pedig 
felcsillan  a remény, hiszi, hogy nem 
lesz mindig szomorú, lelke mélyén gyul 
még egyszer láng is s fölcsendülnek  a 
szunnyadó dalok. (Vihar után.) Máskor 
meg a szomorú ősz hatja meg, mikor 
nincsen vidám szüret, csendes a kert, 
a ház zajtalan s temető lett az ősi táj. 
Máskor pedig a boldog szerelem ihleti 
lantját ilyenformán: 

Levelet kapott a falu  legszebb lánya, 
Halvány lett csókos, piros, szép orcája, 
Odacsuklott hattyúnyaka patyolatos kis kezébe 
S égő, meleg könny fakadott  gyöngyharma-

[tos két szemébe, 
Gyöngyharmatos két szemébe. 

Lantjának húrjain legerőteljeseb-
ben szűkebb hazájának, a Székelyföld-
nek szeretete zendül meg. Amikor a 
marosszéki piros páris hazájára gon-
dol, megtelik emlékekkel, mert neki ott 
testvére az erdő, mező, patak, virág. 
Még Párisban is ezért a földért  dobo-
gott szive s egyik költeményében vég-
rendeletül hagyta még ifjú  korában: 

Vigyenek oda vissza, holtan, 
Ha messzi hullna rám az éjjel. 
Gyermek a Nyárád mellett voltam, 
S egy székely házból jöttem én el. 
Vigyenek oda vissza holtan. 

Egy éve immár, hogy a kolozs-
vári házsongárdi temetőben elhantolták 
Párisból haza hozott porrészeit s ime, 
amikor másodszor zöldül ki a fű  sír-
ján, emléke is uj életre kel a székely 
anyavárosban. A helyi népszövetségi 
tagozat vállalta magára azt a kegye-
letes feladatot,  hogy ennek a halk szavú, 
de mély érzésű székely költőnek em-
lékét felújítsa  hozzátnéltó ünnepség 
keretében városunk kiváló erőinek köz 

remüködésével. Erre a kegyeletes ün-
nepre hivnak meg lapunk utján min-
denkit, akik még az igaz, szép, jó és 
nemes iránt lelkesedni tudnak. 

A főgimnázium  tornacsarnokában 
május 17-én, áldozócsütörtökön dél-
után fél  6 órakor megtartandó Petres 
irodalmi emlékünnepnek értékes, gaz-
dag műsora a következő: 

1. Petres—Imre: Székely nóta. 
Énekli: a templomi vegyeskar. 

2. Megnyitót mond Pál István pre-
látus, tagozati igazgató. 

3. Hegedűszóló. Játsza : Khell Ist-
ván, zongorán kiséri: Szabó Ilus. 

4. Petres Kálmán életét, irodalmi 
möködését ismerteti: Biró Lajos; az is-
mertetéssel kapcsolatban szemelvények 
költeményeiből és dalaiból: 

a) Hitvallomás. Szavalja: Nagy 
Pálma. 

b) Öreg diák köszöntője. Szavalja : 
Lévay Lajos dr. 

c) Levelet kapott a falu  legszebb 
lánya . . . Énekli: Bodrogi Balázs, zon-
gorán kiséri : Kiss Elek. 

d)  Bujdosó magyar éneke. Sza-
valja : Csendőr Jenő. 

e) Szülőföldem.  Szavalja: Mihály 
Bözsi. 

5. Estharang. Énekli: Szigethy 
Béla, zongorán kiséri: Jodál Gábor. 

6. Zenekari induló. Játsza a fő-
gímn. zenekara. 

A kegyeletes szép ünnepen nem-
csak városunk írói, irodalombarátai 
lesznek jelen, hanem közönségünknek 
minden rétege, hogy együttesen áldoz-
zanak a jeles költő emlékének. Belépő 
dij tetszés szerint. 

Anyák napja. 
Május második vasárnapja az 

Anyák napja. Ezelőtt tizennyolc esz-
tendővel Amerikában kezdődött ez a 
mozgalom, melynek célja, hogy egy 
évben legalább egyszer mindenkigon-
doljon vissza, hogy neki volt, vagy van 
anyja, kinek az életen kivül sok apró 
gyermeki örömet, még több szeretettel-
jes aggódó gondot s az életben Isten 
után a legtöbbet köszönhet. 

Tudomásom szerint, ez a külföldi 
mozgalom Románia határain belül ez 
évben termi első gyömölcsét, az er-
délyi magyarság elsőizben ünnepli a 
nőben az anyát, a gyermeknek elsőiz-
ben jut eszébe nyilvánosan köszönetet 
mondani a szülőinek. 

A gyermekre lehet-e meghatóbb 
pillanat, mint a melyben akár szóval, 
akár Írásban, akár nyilkan, akár titok-
ban az őszinte öröm kifejezésére  nyit-
hatja ajkát ? S viszont el lehet-e kép-
zelni nagyobb boldogságot, mint mi-
kor a szülő tudatára ébred annak, hogy 
ő anya s nem volt hiába való a fáj-
dalom, a gond, a nélkülözés, a virrasz-
tás és nem hiába való az áldozatos 
aggodalom, — mellyel a férfivá  erősö-
dött és asszonnyá fejlődött  gyermekét 
útjára engedi, végig kiséri. 

Erdélyben az Anyák napjának moz-
galmát a ferencrendiek  indították meg, 
akik nemcsak három nagy lapjuk (A 
Hírnök, Katholikus Világ és Szent Ke-
reszt) egy-egy számát szentelték az 
anyai méltóság kiemelésére, de a fen-
nebbi címmel egy kis füzetet  is adtak 
ki, hogy annál biztosabban indítsák 
meg e gyönyörű mozgalmat. 

Cél: tanuljuk megbecsülni az édes 
anyát és ébresszük fel  a nőben fele-
lősségteljes, de magasztos hivatásának 
legszebb tudatát. Ez a nap legyen az, 
melyen a gyermek szive legközelebb 
férkőzik  az anyai kebelhez ; ennek a 
napnak kell meghozza azt a feledhe-
tetlen pillanatot, melyben az anyasziv 
kitágul a maga mélységes méreteiben 
s boldognak mondja mágát, mert az 
élet rügyei benne el nem senyvedtek. 

Az Anyák napja legyen a gyer-
mekek napja is! 

P. Boros Fortunát. 

Panaszok a városi legeltetés 
körül. 

Több városi polgár panaszkodik, 
hogy állatai a legelőre nem mehetnek 
ki, mert a létszám betelt és pedig ide-
gen községi lakosok állatai kaptak he-
lyet a város legelőjén. Mindezekre nézve 
a tanács részéről a következő felvilá-
gosítást adják. 

A városi tanács jóelőre közhírré 
tette, hogy mindazok, akik állataikat a 
legelőre akarják hajtani, április 25-ig 
igényüket jelentsék be és a legeltetési 
és őrzési dijat fizessék  be, mert eme 
határidő után az üres helyekre idegen 
községi lakosok állatjai is felvétetnek. 
Az április 25-ig lejelentkezettek után a 
kiháló csordában még annyi üres hely 
maradt, hogy körülbelül 20—25 idegen 
községbeli marha kapott a város lege-
lőjén helyet. Természetes, hogy azok 
a városi polgárok, akik csak a csorda 
kihajtása alkalmával érdeklődtek a le-
gelő iránt, állatjaik részére már nem 
kaptak jogot, a megállapított létszám 
betelte miatt s az is igaz, hogy azok 
a más községi lakosok, akik állatjaik 
után a taxát befizették,  már nem vol-
tak megfoszthatok  szerzett jogaiktól. 

A város polgársága közül azokon, 
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akik a határidő alatt jelentkeztek, nem 
esett sérelem, aki negligálta a tanács 
intézkedését, az magára vessen. Ez az 
eset talán az ilyent is a jövőben na-
gyobb pontosságra, a rendhez való al-
kalmazkodásra fogja  ösztönözni. Kü-
lönben intézkedés történt az iránt, hogy 
az Agronom-hivatal, amelynek hatás-
körébe tartozik annak megállapítása, 
hogy hány állat hajtható ki a legelőre, 
lehetőleg engedje meg, hogy miodkşt 
csordába 10—15 állattal több legyen 
kihajtható s ha ez megengedtetik, ugy 
azok állatjai is legelőhöz jutnak, akik 
a jelentkezési határidőt elmulasztották. 

A közönség köréből. 
Nyilatkozat. 

A Hargita f.  évi 17. számában 
Lókodi sorsjegyek cím alatt azt kérdi 
tőlem >Egy lókodi«, hogy meddig szed-
jük e cimen a táncmulatságok után a 
dijakat ? A válaszom ez. Sorsjegy ára 
cimen dijat már egyáltalán nem sze-
dünk, hanem az egészségügyi min. 
47,173—1925. rendelete alapján (Lásd 
vármegyei Mon. Of.  5—1926. számát) 
minden táncba menőtől 5 leut kell 
szedni, mindaddig, amíg ezen rendelet 
érvényben van. 

Ezt az »Egy lókodi« álnév alá bujt 
kérdező jól tudja. Csak a feltűnési  és 
szereplési viszketegség bántja. Ha neki 
a doiog nem tetszik, intézkedjék, hogy 
ezen rendelet legyen hatályon kivül 
helyezve s akkor nekem sem kell min-
den táncba elmenjek díjszedőnek, ami 
bizony nem oly kellemes mulatság ne-
kem, mint a kérdezőnek a kákán 
csomótkeresés. 

Lókod, »1928. április 29. 
Sándor Ferenc, k. biró. 

H Í R E K . 
Máius 12 

Székely zeneszerző sikere 
Budapesten. 

Tiboldi József  zeneszerző május 
6-án szerzői estét tartott a budapesti 
zeneakadémia nagytermében, mely ren-
desen a már beérkezett művészeknek 
szokott podiumot nyújtani. Minket kö-
zelebbről azért érdekel a dolog, mert 
Tiboldi keresztúri születésü s Végler 
Gyula tanár tanítványa. Több, mint 20 
éves zeneszerzői működése alatt sok 
şzâp s főként  a szülőföld  lelkét kifejező 
zenedarabbal gyarapította zeneirodal-
munkat s most midőn felfelé  ivelő pá-
lyáján az önálló szerzői estjével elért a 
zeneakadémia pódiumáig, örvendő szív-
vel kívánjuk, hogy ezt a szép nivót 
mindvégig megtarthassa. E jubilánsnak 
is mondható est jelentőségét emeli, 
hogy a megnyitó ismertetést Pékár 
Gyula, a kiváló iró s volt miniszter 
mondja s Tiboldi darabjai mind első-
rendű fővárosi  művészek, főként  az 
operaház tagjainak az előadásában ke-
rülnek a nagyközönség elé. 

A zenemüveinek szövegírói közt 
szerepel többek közt a szintén ke-
resztúri születésü Molnár Sándor is, 
akinek jóizü s a Nyikómente levegőjét 
magán hordozó székely dalocskái a 
Tiboldi zenésitésében a hamisítatlan 
népdal jellegét tükrözik vissza. Amidőn 
földink  szép sikereiről számolhatunk 
be, reméljük, hogy ezután gyakrabban 
fogjuk  hallani, odaát nagysikert elért 
darabjait a mi pódiumainkon is ! 

Himlőoltás városunkban. A város 
egészségügyi hivatalának hirdetménye 
szerint, városunk területén a hivatalos 
himlőoltásoknak és ujraoltásoknak folyó 
hó 11—12-én kellett lefolytatódniuk  a 
városházán (az orvosi hiv. helyiségé-
ben). Értesülésünk szerint azonban, 
tekintettel a közegészségügyi érdekre, 
Böhm dr. főorvos  ugyanott a jövő 
héten is folytatja  az oltásokat és az 
eddig elmaradottakat készséggel be-
oltja még naponta d. e. 10—12 óráig. 
Oltásra kötelezettek az 1927 március 
1-től 1928 március l-ig születettek; 
ujraoltásra kötelezettek a 7—8 évesek. 
Azt, aki oltásra köteles gyermekét be 
nem oltatja, megbüntetik. 

Halálozás. Izsák  Lajos f.  hó 1 l ikén, 
53 éves korában városunkban elhunyt. 
Kiterí t .család gyászolja. 

Egy már többször elnapolt ügy 
— az Iliescu dr. VQ{J biţp. ellen a 
Magyar Pártvezetősége áltat, Válasz-
tási visszaélések miatt, beadott felje-
lentés ügye — kellett volna, hogy 
dűlőre kerüljön a f.  hó 8 ikára'kitű-
zött törvényszéki ţârgyalâson. Azonban 
ez ezúttal sem történt meg, a vára-
kozás nem nyerhetett kielégítést. Az 
eredetileg reggel 8 órára kitűzött, de 
csak délután sorra került ügy alig pár 
percig foglalkoztatta  ezúttal is a bíró-
ságot. A tárgyalás elején ugyanis a 
vádlott és védője azt a kifogást  ter-
jesztette elő, hogy a vádiratot aláirtak 
választói jogosultsága igazolva nincs, 
a legtöbben nem az érdekelt máré-
falvi  kerületbe tartoznak, s nem is 
mindnyájan jelentek meg személyesen, 
vagy szabályszerűen meghatalmazott 
képviselőjük által a tárgyaláson. Ezzel 
szemben hiába volt a feljelentők  ügy-
védje : Wenetsek dr. alapos és frap-
páns érvelése, a törvényszék nem 
látta kétségtelennek : Sebesi János dr., 
Jodál dr., Szakáts Péter, Tamás Albert, 
Mezei Ödön dr. s más ugyancsak te-
kintélyes és közismert egyéniségek vá-
lasztói jogosultságát. Hogy tehát a 
feljelentést  tevők választó joga addig 
megállapittassék, a tárgyalást junius 
16 ikáig ismét elhalasztották. 

Anyák napja a helybeli reformá-
tusoknál és unitáriusoknál. A helybeli 
református  egyház nőszövetsége va-
sárnap, május hó 13-án tartja meg az 
anyák napját. Ez alkalomból kifolyó-
lag, délelőtt 10 órakor, a rendes isten-
tisztelet keretében Vajda Ferenc lelkész 
emlékezik meg az anyai hivatás ma-
gasztos voltáról és az anyaszeretetről. 
Ugyanaznap délután 3 órakor, szin-
tén a templomban, az elemi iskolás 
gyermekek előtt Biró Sándor vallásta-
nár tart beszédet. Folytatólag 5 óra-
kor a tanítónőképző intézet növendékei, 
a gimnáziumba, líceumba, áll. polgári 
leányiskolába járó ref.  növendékek és 
az iparostanonc ifjak  gyűlnek össze, 
kiknek: Csefó  Sándor és Adorjánná 
Veres Margit képzőintézeti tanárok szól-
nak az anyai hivatás magasztos voltá-
ról. A növendékek szavalattal vesznek 
részt az ünnepélyen. A nőszövetség 
felemlíti  a több gyermekes anyák ne-
veit és virágot nyújt át mindeniknek. 
— A helybeli unitárius templombaniszin-
tén délelőtt az istentisztelet keretében 
méltatják az anyákat. 

Az Udvarhelymesyei Gazdasági 
Egyesület igazgató választmányának 
május hó 15 ikén (kedden) d. e. 10 
ófakor  Székely udvarhelyen az Adria 
Biztosító-Intézet irodájában (gabona-
piac) fontos  ülése lesz, melyre az el-
nökség a tagok feltétlen  megjelenését 
kéri. 

Az „itt a piros, — hol a piros ?" 
csalogató kiáltás közben játszott vá-
sári szerencsejáték népbolonditó és né-
pet károsító voltáról ismételten irtunk 
már, felhivni  igyekezvén ugy a ható-
ságok, mint a hiszékenyen beugorni 
kész székely atyánkfiai  figyelmét  a já-
ték veszedelmére. A játék ujabban is-
mét feltűnt,  egy hozzá testvérül sze-
gődött, másik (hol a gaz ? kérdés mel-
lett, gyüszükkel játszott) hasonló vesze-
delmes szerencsejáték.kíséretében. Ez-
úttal a legutóbbi farkaslaki  vásáron 
szedte áldozatait, mondhatni: tömege-
sen, miután ezek egy hozzávetőleges, 
de komolynak mondható becslés sze-
rint, kb. 30,000 leunyi összeggel, ke-
serves munkájuk gyümölcsével gazda-
gították a markukba röhögő vásári nép-
bolonditókat. Vájjon mit csinál és miért 
nem lép fel  ilyenkor erélyesen a csendőr-
ség, mikor, ugy tudjuk, az ilyen hazárd 
szerencsejáték folytatása  s az ilyesmire 
csábítás törvénybe ütközik ? S vájjon 
mikor jön meg végre a székely esze, 
hogy mindegyre fel  ne üljön az ő ká-
rán gyarapodni akaró, maszlagoló fo-
gásokkal őt bolonditóknak ? 

A kereskedelmi és iparkamara 
közleménye. A Banca Naţionala helyi 
fiókja  értesítése alapján tudomására 
hozzuk az érdekelteknek, hogy az el-
használt benkjegyek beváltására a 
Banca Naţionala pénztára mindig kész-
séggel rendelkezésére áll a közönség-
nek ; a nagyobb magánpénztárak és 
nyilvános pénzintézetek legalább he-
tenként igyekezzenek beváltani az össze-
gyűlt használt bankjegyeket, hogy igy 
meggátoltassák a rossz bankjegyeknek 
újból való forgalombahozatala. 

A bukaresti diákszövetséget, az 
ottani egyetem rektorának kérése foly-
tán, a katonai ügyészség feloszlatta. 
Ugyancsa&Jelgşzlatta a bukarest;jC.ent-
rul Studenţesc",nevü diákegyesületét,is. 

A Schubert-estély, melyet ^ Szo-
ciális,Mişszi0 f.  hó 9-én tartott meg, 
lelkes, ae kévés számú közönség je-
lenlétében folyt  le. Talán az estélyek 
torlódása, talán a nívósabb irodalmi 
és művészi megnyilvánulások ' iránti 
közöny okozta az érdeklődés e fogya-
tékosságát, aminél a nívós estély min-
denesetre mást érdemelt volna. Mást 
Lukácsffy  drné, Benedek Géza dr. 
szép éneklése és mást a segesvári 
Schuster-nővérek szereplése, ami itt 
a szereplők újszerűségével is hatott. 
(Egyikük művészi tánc-, a másik ének-
számokkal szerepelt nagy tetszést, uj-
rázásokat is keltve.) Úgyszintén Imreh 
Ibolyka, Bede Irén, Lőrinc Berta ügyes 
szereplését, énekét, táncát is viharos 
ujrázások kisérték. Voszka István dr. 
a tőle megszokott közvetlenséggel, ér-
dekesen ismertette Schubert életét és 
jelentőségét. Tompa Lászlóné Schubert 
egy szonátáját zongorázta, s ő kisérte, 
a filharmonikusok  zenekarával felváltva 
az estély több más produkcióját is. 
A Wenetsek—Beldovits—Imre—Zárug 
kvártett nagyon rokonszenvesen, biz-
tató ígéretet nyújtva, mutatkozott be 
az estélyen. 

Biciklizök a sétatéren. Már nem 
lehet a sétatéren nyugodtan sétálni, 
már nem játszhatnak a gyermekek 
életveszély nélkül a sétatéren. Egy idő 
óta a kezdő biciklizök ide tették át 
a gyakorló iskolájukat. Ha esténkint, 
vagy vasárnap, mint régebben, hozzá 
akarsz fogni  egy nyugodt sétához, ha-
mar felsülsz,  mert nyomban meghar-
san mögötted vagy előtted egy kürt, 
elbőgi magát valami vasállat figyel-
meztetve, hogy »sirülj« valamerre, ha 
kedves az életed, mert a »svung»-ban 
levő biciklista nem ismer irgalmat, nem 
tér ki, mert sokszor nem is tud kitérni. 
Kérjük rendőrségünket vessen véget 
ennek a barbárságnak, adja vissza sé-
taterünk csendjét és veszélymentes ját-
szóterünket. 

A székelykereszturköri Dávid Fe-
renc Egyesület a székelykereszturi uni-
tárius főgimnázium  ifjúsági  könyvtára 
javára a gimnáziumi ifjúság  közremű-
ködésével jól "sikerült műsoros estélyt 
rendezett május 5 én. Az estélyen éne-
kelt a gimnázium dalkara Lőrinczy 
Géza tanár vezetésével. Felolvasást tar-
tott : Szentmártoni Kálmán főgimn.  ta-
nár. Énekelt: Szentmártoni Éviké ur-
leány, Szentmártoni Kálmánné urnő 
zongorakisérete mellett. Hegedűn ját-
szott: Nagy Lajos VI. o. tanuló, zon-
gorán kisérte Jaeger Zoltán VII. o. ta-
nuló. Karinthy Frigyesnek »Visszaké-
rem az iskoIapénzt« cimü egy felvo-
násosát eljátszották Boros Gábor VIII., 
Bácsi Dániel Vili., Darkó Béla VIII., 
Kovács Lajos VIII., Péter László VIII., 
Barthalis József  VIII. és Szász Dénes 
VI. osztályos tanulók. A műsort tánc 
követte. 

A Mária kongregáció az anyák 
napját május 20-ikán, vasárnap este 
fél  9 órakor rendezi meg a főgimná-
zium tornatermében. A gazdag mű-
sort a jövő héten fogjuk  közölni. 

Elzárták a kollégiumkertet a kö-
zönség elől. Közlés céljából az alábbi 
sorokat kaptuk:'A ref.  kollégium ve-
zetősége tudomására hozza a nagy-
közönségnek, hogy a kollégiumkertet, 
amely eddig sport- és játékcélt szol-
gált, de amelyet a tanuló ifjúságon 
kívül önként a nagy közönségnek is 
szívesen bocsátott rendelkezésére, f. 
évi május 1-vel elzárta a nagy nyil-
vánosság elől. Visszaadta a kertet a 
hagyományozó Magyarosi Szőke Jó-
zsef  professzor  intenciója szerint, ki-
zárólag a tanuló ifjúságnak  játék- és 
tanuló-helyül, egyik részében pedig ve-
teményes kertet készített, mivel a ta-
nitónőképzők szabályzata szigorúan 
előírja egy 500 négyzetöles területnek 
konyhakertészeti célra való beállítását, 
ahol a növendékek a gazdaságtanból 
gyakorlati kiképzést "nyerjenek. Erre a 
célra más alkalmas terület nem lévén, 
a kollégium & helyi Hargita sportegy-
lettel kötött és f.  évi április 30-án le-
járt szerződését nem tudta megújítani, 
sőt kénytelen volt a kertet a nagy 
közönség elől is elzárni. Ezután csak 
külön irásos engedély birtokában lehet 
bárkinek is a kertben tartózkodni. — 
Kollégiumi igazgatóság. 

Az áll. ticöum szinialöadása f.  hó 
10 ikén este nagyszámú román és ro-
mánul értő közönség előtt folyt  le a 
szinházteremben. .Roştand, igazi szi-
porkázó francia  szellemet árasztó, bá-
jos vígjátékának : a Regényeskedőknek 
a megrendezése, előadása nagy felada-
tot rótt az intézetre s el kell ismer-
nünk, ezt sikerrel oldották meg. A sze-
replők kifogástalan  szereptudása, élénk-
sége, á csinos stílusos díszlet és a jel-
mezek egyként szolgálták a sikert, 
melyért, ugy tudjuk, a legtöbbet a 
költői hivatottságu, lelkes Steriopol 
igazgató, mint rendező, fáradozott.  Sok 
taps volt neki s a szereplőknek -is a 
jutalma. 

x Köszönetnyilvánítás. Mindazok-
nak, akik felejthetetlen  leányunk, Ilonka 
halála által okozott gyászunkat rész-
vétükkel enyhiteni igyekeztek s a te-
metésen is résztvettek — ezek között 
külön is a harmadrendű testvéreknek 
— ezúton fejezzük  ki hálás köszöne-
tünket. Kovács  Domokos és családja. 

Bob hsrceg. A befejező  próbák 
folynak  nagy buzgalommal a Székely 
Dal- és Zeneegylet egyszerű próbahe-
lyiségében, lelkes hangulatban, melyek 
után az egylet Bob herceget, tánccal 
egybekötött estélyen, pünkösd másod-
napján, május 28 án, mutatja be Ud-
varhely minden szépért lelkesedő kö-
zönségének- A darab régi veretű, er-
kölcsös tartalma, a műkedvelői gárda 
kiválósága Lévai Lajos dr. gondos 
rendezése mellett, az erre a célra alakí-
tott, a nagy szimfonikus  zenekarból ki-
választott saját zenekar, dr. Peltzer 
Vilmos karnagy vezetése mellett, biz-
tos záloga lesz a megérdemelt siker-
nek. Bővebbet közelebbi számunkban. 

A vágóhidra hajtott állatok haj-
csárai ezt a munkájukat — amint erre 
minket olvasóink köréből figyelmeztet-
nek — sokszor túlságosan brutálisan 
végzik. Kegyetlenül verik, botjukkal 
döfködik  szegény állatokat, amelyek, 
természetesen, igy még jobban megré-
mülnek, igyekeznek szabadulni. Mindez 
sokszor a legnépesebb utcai forgalom 
közben történik. Mindenesetre jó volna, 
ha az ilyen jelenetek megszűnnének, 
mert az embertelenség önmagában sem 
szép és elitélendő, de amellett, az ilyen 
látványosságok a városunkba Vetődő 
idegenekben rólunk általában i's rossz 
véleményt szülnek. 

Az ipartestület kerti ünnepélyót 
19-én, szombaton este 8 órai kezdet-
tel tartja meg a Barkóczy-féle  kerthe-
lyiségben. A vezetőség igyekszik, hogy 
tartalmas programmot adjon a közön-
ségnek. Amennyiben az idő kedvező 
lesz. a siker sem fog  elmaradni, tekin-
tettel arra, hogy első kulturális meg-
megmozdulása lesz a testületnek. Az 
estély műsora a következő: Nyitány : 
játsza a Székely Dal- és Zenegylet 
fúvós  zenekara. — Szaval: Kovács 
Gergely. — Énekquartett: Benkő Jó-
zsefné  és Löríncz Teréz. — Quarteţt: 
a Székely Dal- és Zeneegylet zenekari 
tagjai által. — Beszél: Hinléder Ákos dr. 
testületi ügyész. — Énekel a Székely 
Dalegylet. — Konferál:  Tomcsa Sán-
dor. — Zene, játsza : a fúvós  zenekar. 
— Énekel a Székely Dalegylet. — A ren-
dezőség gondoskodott, hogy a közön-
ség kiszolgálása teljes mértékben ki-
elégítse az igényeket. Meleg és hideg 
ételeket fog  kiszolgálni, valamint tész-
tát és fagylaltot  árusítani. Az ifjúság 
a reggelig tartó táncmulatságban fog 
szórakozást találni. A műsort tombola 
zárja be. — Családjegy ára 3 szemé-
lyig 80 leu, személy-jegy ára 30 leu. 
Tekintettel a jótékony célra, felülfize-
tést köszönettel fogad  és nyugtáz az 
ipartestület. Kedvezőtlen idő esetén 
az estély másnap, vasárnap tartatik 
meg az étterem helyiségében. Remélni 
lehet, hogy az iparosság első kulturá-
lis estélye iránt meglesz a kellő ér-
deklődés és a tanoncoktatás fejlesz-
tése iránti nemes cél a polgárság méltó 
támogatásában fog  részesülni. 

A szombatfalvi  ifjúság  a Leány-
kérés cimü népszínmű előadását f.  hó 
13-án d. u. 4 órai kezdettel a szom-
batfalvi  r. kath. iskolában közkivánatra 
megismétli, A szombatfalvi  ifjúság  egy 
ily nemes cél (kulturház) érdekében 
történt megmozdulását csak melegen 
üdvözölhetják, s illő, hogy a célba 
vett előadás minél látogatottabb legyen. 

Eladó ház, 
szoba, konyha, kamra. Azonnal 
beleköltözhető. Csere-utca 7/e. 
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Tagavatás. A Székely Dal- és Ze-
neegylet ősi szokásához hiven a fel-
vevő bizottság előzetes vizsgálata, a 
választmány egyhangú határozata után 
az uj tagokat ünnepélyesen fogadja 
rendes tagjává. A mult héten Elekes 
Dezső fiatal,  lelkes dalnokot és Pakó 
Mihály közbecsült, kipróbált dalost 
avatta fel  ünnepélyes szavakkal Lévai 
Lajos dr. másodelnök az egylet rendes 
próbahelyiségében. A » Jelige® felemelő 
hangjai után Pluhár Gábor főtitkár 
ismertette a tagok jogait és kötelessé-
geit. Utána az elnök fogadta  az uj ta-
gokat. »Ez a kézfogás,  mellyel én Önö-
ket az Egylet tagjává fogadom  és ava-
tom, nem valami üres parádé — mondta 
többek között. Ebben a kézfogásban 
benne lüktet mindnyájunknak, kik itt ál-
lunk, az aggódó szivdobbanása, fél-
százados, drága, székely egyletünkért. 
Ebben a kézfogásban,  mint egy szent-
frigykötésben  — egy néma mondat 
van kifejezve,  — ajkamat, szivemet, 
időmet és áldozatomat egyletemért!...« 
Az ünnepélyes felavatás  után Pakó 
Mihály válaszolt meghatódott szavakkal, 
amelyekben Ígéretet tett a dalostest-
véreknek, hogy a legjobb szándékkal 
és akarattal jölt ebbe az ősi egyesü-
letbe, ahol az igazi önzetlen kulturát 
ápolják és fejlesztik.  A két uj taggal 
az egylet hü és értékes katonákat nyert. 

Az állomásnál történt ismeretes 
vasúti tolvajlás ügyében, melynek vád-
lottjai : Gergely Sándor volt váltókezelő 
és Pál András bethlenfalvi  lakos, a bí-
róságnál a vizsgálatot már befejezték. 
Az összes tanuk kihallgatása megtör-
tént s lefolytatódott  a szükségesnek 
mutatkozott hivatalos levelezés is, ugy 
hogyf  ezután.,már az ügy, előrelátha-
tólag, haţftat tárgyalásra JcerüL ? • 

Fanasz Zetelakáról.Zetelakán nagy 
a zúgás a lakosság körében, hogy az 
arányjogok kimutatásának helyesbítése 
munkálataira két udvarhelyi áll. tiszt-
viselő holdanként 10 leüt szedett be, 
de a kimutatások rendezése kérdésé-
ben azóta sem látható egyáltalán semmi 
megmozdulás. Sőt állitólag, az erre vál-
lalkozók a munkát nem is szándékoz-
nak elvégezni, azzal érvelvén, hogy 
olcsón vállalták. Viszont a 10 lpuk 
visszafizetéséről  sem esett még szó. 
Kifogásnak,  ha ugy vesszük, lehet ki-
fogás  az, hogy a teljesítendő munka 
nincs arányban a díjazással, de ha már 
pénzt is , szedtek be, akkor legalább 
a beszedett összegeket, vagy azok egy 
részét az illetőknek vissza kellett volna 
szolgáltatni, mert éppen az ilyen eljá-
rások miatt rendül meg az egyszerű 
fajusí  nép bizalma minden olyan meg-
mozdulással szemben, amely alapjában 
azyő érdekét van hivatva szolgálni, de 
mert, szerinte : urak, nadrágosok, an-
nak mozgatói, nem is lehet a meg-
mozdulásnak eredménye.... 

KÖZGAZDASAS. 

Mindenkit a jövőbe vetett remény-
ség táplál már évek óta, de ugy lát-
szik, hogy ez a reménység csak egy 
gyenge szalmaszál, amibe a mi remény-
telenségünkben belekapaszkodunk. Pén-
zünk értéke már nagyon régi idő óta 
emelkedést mutat, tehát tulajdonkép-
pen a vásárló képessége erősbödik. 
S. ezzel szemben ugyanekkor mégis 
az a visszás helyzet áll fenn,  hogy az 
értékesebb pénz dacára a közszükség-
leti cikkek ára, esés helyett, állandó 

emelkedő tendenciát mutat. Nagyon 
jó lenne kikutatni azokat a mozgató 
erőket, amelyek ezt a helyzetet elő 
idézik. 

Május, a reménység hónapja, ked-
vezőtlen jelek mellett köszöntött be, 
s ugy látszik, hogy még mindig nincs 
kilátás arra, hogy május jó hónap le-
gyen. Hűvös, sőt többnyire: hideg 
szél süvölt a virágos lombok között 
s az esőfelhőicet,  amelyek áldást fa-
kasztó enyhületet lopnának le a földre, 
tova űzik. Kevés az eső, kevés a remény, 
pedig ha május esőtlen, a reménység, 
csak fele-reménység. 

Megyeszerte panaszkodnak a gaz-
dák, hogy az őszi vetések ritkásak, 
sok helyen gyengék, fejletlenek,  s a 
lóhere-vetések nagyrésze megsemmi-
sült. Ha még hozzátesszük, hogy a 
legelők alig nyújtanak élelmet az ál-
latoknak, s a tavaszi vetések a ked-
vezőtlen időjárás miatt alig hajtanak 
csirába, s a természetes kaszálók gyen-
gén fejlődnek,  — igazán elmondhatjuk, 
hogy májusi reménységünk ez ideig 
minden egyéb lehet, csak nem egy jó 
gazdasági- esztendő reménysége. 

Piaci árak városunkban. A buza : 
150—160, rozs : 125—130, árpa: 105— 
110, zab: 75—85, tengeri: 105—110, 
burgonya : 25—32 leu vékánként, v-ó. 

Kiadó : a Könyvnyomda Béssvénytáriaróg 
Odorbein—Sxékslyudv&rheiy 

Dela Judecătoria Cristur. 
No. G 1229-1928. 

PuMicaţiune de licitaţie. 
Subeemcatal grtfiér prin aceasta 

publică, că Î3 baza deciziunii Nr. G. 
1229—1928 a judecătoriei dio Cristur 
în favorul  reclamantei Prima Ardeleana 
repr. prin adv. Dr. Gusztáv Hirsch 
pentru încasarea creanţei de 20300 
Lei şi accesorii se fixează  termen de 
licita{ie pe ziua de 1 Iunie 1928 ore 
4 d. a. la faţa  locului îa comuna Sâu-
george Pădureai unde se vor. vinde 
prin licitaţiune publică judiciară mobi-
lei, cassa de fiar,  masa îa valoare de 
17000 Lei. In caz de nevoie şi sub 
preţui de estimare. 

Pretenziunea care e de încassat face 
20300 Lei capital, dobâaziie .de 12°/, 
socotind din 13 Oct. 1927 iar spesele 
până acum staverite de 8000 Lsi. . 

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 in favorul  aceBtora în senzul 
art. LX.:, 1881, §. 192. 

Cristur, la, 5 Maiu 1928. 
ÁdAm grefier. 

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

és dis tartalma, tavaszi és 
: : nyári : : 

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

JAKAB0S MIKLÓS Eötvös-n. 4. 

Corpul Portăreilor Tribunalului 
Odorheiu. 

No. 871—1928. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin aceasta 

publică, că îa baza deciziunii Nr. 
6246—1926 şi Nr, G. 7039-1927 a 
judecătoriei dio Odorheiu îo favorul 
reclamanţilor Tokay György şi Albert 
litván repr. prin advocatul Dr. Gönczy 
Gibor pentru încassarea creanţei de 
10000 Lai şi accesorii se fixează  ter-
men de licitaţie pe 16 Maiu 1928 ore 
11 a. m. la faţa  locului în Odorheiu 
unde se vor vitda prin licitaţiune pub-
lică judiciară un automobil de curse 
marka Commenwelt (No. 17) io valoare 
de 30000 Lei. In caz de nevoie şi Bub 
preţul de estimare. 

Pretenziunea care e de incBBsat face 
10000 Lei capital, dobânzile cu 12°/, 
socotind din 12 VII. 1926 şi 15 XII. 
1923 iar spesele până acum stabilite 
de 3030 Lei. 

întrucât mobilele cari ajung Ia 
licitaţie ar fi  fost  execvate şt de alfii 
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, 11 18 Aprilie 1928. 
Dr. S iabó şefportărel. 

Corpul Portăreilor Tribunalului 
Odorheiu. 

No. 1353—1928. 

P u b l i e a ţ i u n e d e l i e i t a ţ i e . 
Subsemnatul portărel prin aceasta 

publică, ră în baza deciziunii Nr. 
6852—1926 şi Nr. G. 6096—1927 a 
judecătoriei din Odorheiu îa favorul 
reclamantului Válentsik Endre repr. 
prin advocatul Dr. J. Kálmán pentru 
incasarea createi de 10083 Lsi şi ac-
cesorii se fixează  termen de licita(ie 
pe 12 Maiu f 1928 ora 11 a. m. la fata 
tocului in Odorheiu unde se vpr yinde 
prin licitaţ'uae publică judiciară o masă 
de biliard în valoare de 20000 Lei, In 
caz de nevoie şi sub preţui de esti-
mare. 

Pretenziunea care e de incassat face 
10083 Lei capital, dobânzile cu 12% 
eocotind âîn 22 D;c. • 1926 iar "spesele 
până acum stabilite de 2371 Lai. 

întrucât mobilele cari ajung la i 
licitaţie,ar jî fost  sechestrate şi de alţii 
şi aceştia şi ar fi  câş'igat dreptul de I 
acoperire licitaţia prezentă este ordo-
nată şi in favorul  acestora îa Benzul 
art. 1881,' §. 192. 

Odorheiu, la 21 ápr. 1928. 
I>r. Szabó şsfportărel. 

Dela Judecătoria de Ocol diu Cristur. 
Nr. G. 906—907—1928. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul grdfier  prin aceasta 

publică, că îa baza deciziunii Nr. 
1523, 24, 25-1927 a judecătoriei de 
rcol din CriBlur în favorul  reclamantu-
lui Szócs Ioan repr. prin advocatul 
Dr. Kertész tArpád pentru încasarea 
creacţei de 3502t3946fS152  Lei şi acc. 
se fixează  termen de licitaţie pé ziua 
de 16 Maiu 1928 ore 3 şi 5 d. m. la 
fa{a  iocuiui în com. Viforoasă  unde se 
vor vinde prin licitaţiune publică judi-
ciară vaci, cai, care şi hamuri îa va-
loare de 24000 Lei. In caz de ne-
voie şi sub preţul de estimare. 

Pietenziuae* care e de ncasaat face 
10600 Lei, dobânzile cu 12% socotind 
d a 15 DLC. 1926 iar spesele pâtă 
acum staverite de 2577 L?i. 

Iatrucât mobilele cari ajung la 
licituţia ar fi  fasi.  execvate şi de alţii 
şi aceştia şi ar fi  câştigat dreptul d,* 
acoperire Ijcitaţ-a prezeuiă esie ordo 
na'ă şi îi f-tvorul  acestora î i senzul 
art. LX : 1881. arf.. § 192. 

Cnetur, li 24 Aprilie 1928. 
Á d á m grefier. 

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

ellen meg akarja védeni, siessen 

3 • 
s 

Kassay F. Domokos | 
• s • 
i 

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

molykár 
ben helyezni el holmiját, hol tiiz- is 
betörés elleni biztosítás mellett azo-
kat c?ekély díjösszegért nyárára el-
vállalják molykár elleni megőrzésre. 

Tavaszhkabátokra és 5 
j| kosztümökre prém mérsékelt Ş 
5 árban kapható. 
• • • • 

. 1 1 • 11. 
A gyógyulást  keresők,  kik  vérszegénység, 

sápkór,  Basedow-kór,  nehéz légzés,  vese-  és 
hólyagbajban,  idegességben,  általános  gyenget-
ségben, szívbaj-  és vérkeringési  zavarokban 
szenvednek,  úgyszintén  sápadt,  vérszegény  ét 
étvágy  nélküli  gyermekek  keresik  fel  a fenyves, 
ózondús  levegőjű,  vasas borvizü 

Homoród  fürdőt, 
ahol mir  számtalan  esetien  bámulatai  ered-
ményt  értek  el  a betegek.  — Konyhás  lakások 
is vannak,  több család  közösen  kibérelhet  egy 
egész villát,  mely  esetben közös  konyhával 
igfLz/.olcpóo  nyaralhatnak,.  , , 

Kérjen  prospektust.  Felvilágosítást  nyújt: 
PLÜHÁR GÂBOR 
. fürdő-igazgató,  Odorheiu. 

— 

A t. -közönség- tudomására hozom, 
hogy eddig i^íbe, adptt kőkereszt-
teri,. os- ,i 

vendéglőm és szállodám 
v e z e t é s,é t személyesen.» átyeiíew. 

Elfogadok  havi ebéd- és vacsora-
abenomákat, vállalom társas vacso-
rák és bankettek kiszolgálását, íz-
letes ételekkel, finom  asztali és faj-
borokkal. , , 

Naponta friss 
csapolás, zóna. 

Elsőrendű pontos, gyors és tiszta 
kiszolgálás, tiszta szállodai szobák. 
Ha jól akar étkezni, kellemesen szó-
rakozni és nyugodtan pihenni, keresse 
fel 

pegi jó hirnern vendéglőmet és 
szállodámat. 

Szabó Károly vendéglős 
Odorhein. .',1 

a ü É H k 
n f*  v 

t 'i  T 

HIRSCH RUDOLF 
d i v a t t t z l é t é b é n . 

Mégérkeztek az összes tavaszi divatcikkek, úgymint: női és férfi  íelöltő- és 
öltönyszövetek, mosó deliiíek, marokinek, zeífirek  stb. 

• Kérem a k i raka tomban az árakra figyelni. — — 
^ J f W f l l l l W I l B P ^ 

eprrlíw 

mm ftWinr  rfn»  ír̂ f  v jf  H'Jl. f 11o»«wtim»w«*iíw»nrHir -• 
• n iu 



jflLJM 
Raktáromon levő kitűnő beír és külföldi  szövetekből öltönyök, kabátok, nadrágok csinos sza-

i...................... ••••• ••••••••••••••••••iu». . • • • • . . . • • . • . • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • • • • • . • I I I . . . 

bással és gondos, pontos elkészítéssel állandóan raktáron, úgyszintén legjobb szövetek, bélések, 
• • • • • • • • • ( • • « ( • • • • • • i i i t i i i i i t t i i i i i i i i i i f i i i i t i i K i i K i K K i t t i c i i a i t v i t i M a i i i i i i i i i i i K i t K a i i i i K i i a i i i i i K i i i i  ••aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaíaiaaaaaaaaaaBaaaaaaaaaaaaaataaaaaaaaaaaBaaaaaBBaaaaia  aaaaaaaaaaBaaaaaaaaaaaaaaaiaaBaaaeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaBaaaaaaaaaaesaBaaaaaBaaaBaaaMaaaBeaaaeiBBeaa» 

szőttesek, kartonok, delinek, kelengyevásznak, függönyök,  abroszok, harisnyák, zsebkendők, 
kézi-táskák nagyon olcsón | . Ö b l üzletében Str* Principesa Elisabeta (volt Bethlen-utca)* 

T i n w w n n w n r n i n > w > m m ^ n > r y T f r y f » y i ' » t t f t w T m i T y n ' y y y t r v v y y y y r y f y r T f t t n v w H r r 
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Lakásnak vagy műhelynek 
2 szobás kiadó helyiség a 
piachoz közel. Cím megtud-
ható a kiadóhivatalban. 

No. 842-1928. 

Hirdetmény. 
Haszonbérbe adatik 1928 májas 

20 án d. n. 2 órakor az Ighiu-i köz-
ségi korcsma 3 évi időtartamra, amely 
1928 jalius 1-én kezdődik. 

Kikiáltási ár 5000 leu, bánat-
pénz 10%. 

Egyéb feltételek  az elöljáróságnál 
Megtekinthetők. 

Ighiu, 1928 májua 3. 
E lö l járóság . 

Dela Judecătoria de Ocol din Cristur. 
Nr. G. 4226-1926. 

Publieaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul grefier  prin aceasta 

publică, că în baza deciziunii Nr. G. 
2658—1926 a Judecătoriei din Cristur 
în favorul  reclamantei Verea Márton 
repr. prin advocatul Dr. Viola Sándor 
pentru încasarea creanţei 1625 Lei 
şi accesorii ae fixează  termen de lici-
tare Pe 19 Maiu 1928 orele 16 d. a. 
la fa(a  locului în comuna Vetca unde 
se vor vinde prin- licitaţiune publică 
judiciară mobilei cal şi ham îo valoare 
de 7000 Lei. In caz üe nevoie şi sub 
preţul de estimare. 

Pretenziunea care e de îacassat face 
1625 Lei dobânzile cu 10®/, Bocotind 
din 24 Iunie 1926 iar spesele până 
acum stabilite de 1365 Lei. 

întrucât mobilele cari ajung Ia 
lieiteţie ar fi  foat  execvate şi de alţii 
şi aceştia şi-ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire licitaţia prezentă este ordo-
nată şi în favorul  acestora în senzul 
art. LX.: 1881, §. 192. 

Criatur, la 1 Maiu 1928. 
Ádám grefier. 

Eladatik, esetleg kiadatik 
nyilvános önkéntes árverés utján 1928 
junius hó 10-én d. e. 10 érakor, Feli-
cenl iF.-boldogfalva  Jud. Odorheiu) köz-
ségben, Odorhel várostél 3 5 km. távol-
ságra, a Nagyköküllőre épített 4 kövii 
malom a hozzá tartozé 6 hold első osz-
tályú rét és } hold erdővel. A Küküllé 
által körülhatárolt rét kőzvet'en a ma-
lom mellett van s igen alkalmas vil-
lany teep, sertéshlzla'da, majorság-te-
nyésztés stb. létesítésére — Felvilá-
gosításokat kívánatra közöl: 

S z a b ó F e r e n c 
Odorheiu Str. Principesa Elisaveta 38 

Dela Judecătorie din Cristur. 
No. G. 3646-1927. 

Publieaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul grefier  prin aceaBta 

publică cumcă în baza deciziunii Nr. G. 
3646—1927 a Judecătoriei din Cri8tur 
în favorul  reclamantului Birtalan Ioan 
repr. prin advocatul Dr. Viola Sándor 
pentru îccsesarea creai ţel da 5000 Lei 
şi acceBori se fixeasă  termen de liei-
teţie pe ziua de 19 Maiu 1928 orele 
177j a. m. la faţa  locului îa comuna 
Vetca unde ae vor vind9 prin licitaţi-
une publică judiciară porci, porumb, 
grâu îa valoare de 13000 Lei. In caz 
de nevoie şi sub preţul de estimare. 

Pretenziunea care e de încassat face 
5000 Lei capital, dobânzile cu 10% 
socotind din 10 Martie 1926 iar apeBele 
până acum staverite de 3528 Lei. 

întrucât mobilele cari ajung la 
licitaţie ar fi  foat  execvate şi de alţii 
şi aceştia şi-ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire, licitaţia prezentă eate ordo-
aată şi îu favorul  acestora. 

Cristur la 3 Maiu 1928. 
Ádám grefier. 

» 

Értesítés. 
Értesítem a m. t. Közönséget  és t. 

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

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

Corpul Portăreilor Tribunalului 
Odorheiu. 

No. 1449—1928 port. 

Publieaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin aceasta 

publică că îa baza deciziunii Nr. 891— 
1927 şi No G. 3263—1927 a Judecă 
toriei din Odorheiu îa favorul  reclaman-
tei tăd. lui Hegyi Mózea repr. prin 
advocatul Dr. Viola Sándor pentru în-
casarea creanţei de 9100 Lai şi acce-
sorii ae fixează  termen de licitaţie pe 
23 Maiu 1928 ora 15 p. m. la faţa 
locului îa Porumbeni-Mari uade se vor 
vinde prin licitaţiune publică judiciară 
obiecte de cară îa valoare de 8600 
Lei. Ia caz de nevoie şi aub preţul de 
estimare. 

Pretenziunea care e de incaaat face 
9100 Lei capital, dobânzile cu 10% 
socotind din 30 Apr. 1927 iar spesele 
până acum stabilite, de 8459 Lei. 

Ifitruc  .t mobilele cari ajung la 
licitaţie ar fi  fost  execvate şi de alţii 
şi actştia şi ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire licitsţie prezentă este ordo-
nată şi îa favorul  acestora în senzul 
legii LX 1881 § 192. 

Odorheiu, la 27 Apr. 1928 
D r . Szabó şefportărel. 

Nr. G. 791—192& 
Publieaţiune de licitaţie. 

Subsemnatul portărel judecătoresc 
aduc la cunoştinţa publică în sensul 
legii articiul LX din 1881 § 102 res-
pectiv XLI din 1908 § 19 cumcă luc-
rurile uro:ăfoare s. a. oi, paie, miei, 
porci şi mobile din cară. care in urma 
decisului Nr. 2975 din anul 1927 al 
Judecătoriei de Ocol din Cristur B-au 
execvat îa Veţca in favorul  execvato-
rul văd. lui Sánta Ioas i ăsc. Birtalan 
Mária dom. îa Vtţci rep. prin advccat 
Dr. Viola Sáudor in Vetca locuitorii 
din comuna pentru incassarea capita-
lului de 10400|5200 Lei şi accesorii 
prin execuţie de acoperire şi cari a au 
preţuit îa 11250 Lei se vor vinde prin 
licitaţie publică. 

Pentru efeptuirea  acestei licita-
ţiuni pe baza decisului Nr. al judecă-
toriei de ocol din Cristur se fixează 
terminul pe 19 Maiu 1928 orele 17 
p. m îa comuna Veţca şi toţi cari 
au voie de a cumpăra eunt invitaţi 
prin acest edict cu observarea aceia, 
că lucrile susamintite vor fi  vândute 
îa senzul legii LX dia 1881 § 107 
şl 108 celor cari dau mai mult pe 
lângă solvirea în bani gata şi îa caz 
necesar şi sub preţul de strigare. 

Pretenziunea care e de incassat face 
10400f5200  Lei capital, dolâczile cu 
IO*/, socotind din 13 Maiu 1927 iar spe-
sele până acum staverite de 4619 Lsi. 

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

Cristur la 2 Maiu 1928. 
Ádám, portărel. 

Egy bennvaló, két szobás lakással, 
lngosi cseréppel födött  uj csfir, 

istállóval azonnal eladó s beleköl-
tözhető: Szent Imre utca 67 szám. 

Értekezni lehet ugyanott. 

Corpul Portăreilor Tribunaiuiui 
Odorheiu. 

Nr. 1182—1928 port. 

Publieaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul grefiar  prin aceasta 

publică că îa baza deciziuoi Nr. 2220. 
2221—1927 ş*. No. G. 6551—1927 & 
judecătoriei din Odorheiu îa fivorul 
reclamantului Szanig2ló Ároa repr. 
prin advocatul Dr. Viola Sándor pestru 
incassarea creasţei de 7000f10000 Lei 
şi accesorii ae fixează  termen de lici 
taţie pa 14 Maiu 1928 orele 17 p. m. 
la ftţt  locului îa comuaa Porumbeni 
Mari unda se vor vinde prin licstaţ une 
publică judicia: ă obiecte casnice, boi, 
căruţa, ţ g ă, roate da car şi Fă iii îi 
valoare de 15200 Lei. In caz da ne-
voie ş< sub preţul de estimare. 

Pretenziunea care e de ircassat face 
7000fl0000  Lei capital, dobânzile cu 
10% socotind din 5 Maiu 1924 iar spe-
sele pâ-ă acum stabilite de 4223 Lei. 

întrucât mobilele cari ajung la 
lieiteţie ar fi  foat  execvate şi de alţii 
şi aceştia şi ar fi  că t̂igat dreptul de 
acoperire licitaţia prezentă este ordo-
na' ă şi în favorul  acestora îa senzul 
feri.  LX. 1881 § 192. 

Odorheiu, la 7 Aprilie 1928. 
Dr . Szabó şefportărel. 

£ I a i i * Városban nagyon ii 
Myu egy betrfsíg,  ház, 

nagy udVar ís 3 bold szánta, 
ngyszintin 3 latfhlz  fs  nagy gyu-
mötcsís Kert, Valamint egy teljesen 
uj báli berendező. Értekezni tehet: 
jtagy lajoj ilgynöWgi irodájában 
Str. Crişan (Vár-n.) 3 szám alatt. 

Veszek kevéssé 
használt j égszek* 
f é n y t  és gyerek* 
ágyat . Cim a ki~ 

adóhivatalban. 

Dela Primăria coauoei Lupeni. 

Publieaţiune. 
Se aduce ia cunoştinţă publică 

că, priasăMa comunei exarendeasă câr-
ciuma camuna ă din comuna Lupeni 
prin licitsţie publică, pe 3 ani, ce ae 
va ţiue îa ziua de 25 Maiu 1928 oara 
8 a. m. îa casa comunală. 

Arendaşul htre îa drepturile la 
data da 1 lunia 1928. 

Prfţul  da strigare 17000 Lsi. Va-
din 10%. 

Cjiidiţiunile de licitsţio se pot 
Vfdaa  îa cancelaria primăriei îa toate 
zilele şi oreie ds lucru. 

Dat îa Lupani, la 30 Ap.-. 1928. 
Primăria comunală. 

Hirdetmény. 
Köztudomásra hozatik, hogy a Lu-

pani (Farkaalaki) közaégi korcama f. 
é. május fcó  25 én reggel 8 órakor a 
községházában tartandó nyilvános ár-
verésen 3 évi időiertarara bérbe adatik. 

A bérlet kezdődik 1928 junius 1 én. 
Kikiáltási ár 17000 len. Bánat-

péoz 10% 
Az árverési feltételek  megtekint-

hetők hivatalos napokon a Lupeni 
jegyzőség irodahelyiségében. 

Lupeni 1928 április hó 30. 
Községi elöljáróság. 

Értesítés. I Van szerencsém a m. t. közön-
ség tudomására hozni, hogy ápr. 

| hó folyamán  az eddig általam 
bérben tartott Szabó Kácoly-féle 

vendéglő bérletét felmondva, 
jelenleg a BARKÓCZY ALBERT 
é t t e r e m , kávéház, s z á l l o d a 
és kerthelyiségét béreltem ki. 

A jövőben is főtörekvésem  az lesz, 
hogy a m. t. közönség teljes megelége-
dését kiérdemeljem és bogy állandóan a 
l e g j o b b b o r o k k a l , legízletesebb 
ételekkel at, közönség szolgálatára áll-
hassak. SjGT  Naponta friss  gőr, vil-
lás reggeli és mindenféle  hideg éa 
meleg ételek kaphatók. Bármilyen 
társaavacsorát éa közebédet a leg-
jutányosabb áron vállalok. "VG | 
A m. t. közönség szives pártfogását 

kérve, kiváló tisztelettel: 

K a r r e s F r é d i 
vendéglős. 

I 

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

O d o r h e i u - S z . - u d v a r h e l y e n Str. Principesa Elisabeta (Bethlen u.) 
55 sz. alatt a volt Biró István-féle  vendéglő épületében megnyitottam, 
hol ezen iroda hatáskörébe tartozó: a d á s v é t e l e k , b é r f e l e k , 
t u d a k o z ó d á s o k hatóságoknál is cégekről és magánügyekben, 
o k i r a t o k , Magyarországba és a világ bármely részébe szólö ú t le -
v e l e k , v í zumok és h a j ó j e g y e k legrövidebb idő alatti beszerzése, 
h i r d e t é s e k ügyében éa bármily közvet í tés i ügyben készséggel 
===== állok a városi és vidéki ob. közönség rendelkezésére. _ _ _ 

Olcsó d í j s z a b á s ! Gyors és p o n t o s e l in tézés í 

Teljes tisztelettel: A S Z t e l l O S D é l l C S 
volt városi tisetviselő 

«•t 
Egészsége érdekében óvakodjék az ecetsavból készült ecettől. 

SG§T Ha jó, tiszta és egészséges 
e c e t e t Óh8jt, kérjen 

Sámson-féle ecetet. 
Gyár t ja i 

S á m s o n L a j o s ecetgyáfa 
Odorheiu. 'nnr.Mnfínt.minrfn.iffrinfíní 


