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Felelős szerkesztő 

TOMPA uAszuó 

Hargita! 
völgyeiddel, ormaiddal és láncolatod-
dal az erő és szépség fenségének  dísz-
példánya, Te! a karjaid közé húzódó 
hun-szittya csecsemőnek szerető anyja, 
mely tőled oltalmat, védelmet kapva 
nőtt, polgáriasuk, miglen mint «székely 
nemzet* vált magyar fajának  ugy anyagi 
mint szellemi élet terén erőforrásává. 

az ebből eredő pénzte-
lenség, az ezzel járó uzsora-kamatok 
s a természetes következményként mind 
sűrűbben előforduló  árverések teritik 
ki az élet küzdőterén. 

Dehát kérdhetjük mindnyájan, e 
velőkig kiszipolyozott, felkoldustarisz-
nyázott nép anyagi és szellemi érte-
lemben véve, államának lehet-e erő-
forrása  ? 

Nem, székely testvéreim ! 

Duca miniszter urnák a ki-
látásba helyezett jobb kisebbségi poli-
kája nemcsak gazdasági, de összes 
sérelmeink orvoslására vonatkozott. 

Az Ígéretek és tények ellentétes 
zűrzavarában a pusztulás sivár képé-
nek változását remélhetjük-e, várhat-
juk-e ? 

Változnia kell helyzeteteknek ! Ezt 
parancsolja az állam érdeke, 

Kérditek, meddig kell várni erre ? 
Válaszom csak az lehet, hogy ma 
a rádió korát éljük, s a pi a tegnap 
nem volt lehetséges, ma ' megvalósult. 
A haladó élet' nagy távolról hozzánk 
ható lüktetése nem engedi a tespedést, 
s máról-holnapra, mint szikra fog  ki-
pattanni a politikai élet tulfeszült  leve-
gőjéből egy jobb belátás, mely boldoggá 
fogja  tenni Románia népét. 

Ne csüggedjünk ! 
Székely gazda. 

Fontos változás az 
állampolgársági ügyekben. 

A Monitorul Oficial  junius 2án meg-
jelent 119. számában közzétették azt 
az egyszakaszos törvényt, mely sze-
rint mindazok, akik azért maradtak ki 
az állampolgársági névjegyzékből, mert 
az 1924 évi összeíráskor nem tartóz-
kodtak lakóhelyükön, — a felvétel  iránt 
előterjesztendő kérelmükre felveendők 
a névjegyzékbe. 

A felvétel  iránti kérést a primáriá-
hoz kell beadni, s csatolni kell ahoz 
azon okmányt, vagy okmányokat, me-
lyekből a távollét igazoltsága vagy in-
dokoltsága megállapítható, tehát pld. 
községi előljárósági bizonyítványt ár-
áról, hogy a kérelmező az összeírás 
idején más községben volt szolgálatra 
vagy munkára elszegődve, vagy kato-
nai szolgálatot teljesített stb. A prima-
ria az igy felszerelt  kérést vélemény-
nyilvánítás (aviz) céljától az igazság-
ügyminiszterhez terjeszti fel,  s annak 
visszaérkezése után maga a primaria 
határoz az ügyben. Határozata ellen 
felebbezésnek  van helye az illetékes 
törvényszékhez. 

A primariához intézendő ezen ké-
rések folyó  évi  december  31 ig  adha-
tók be. 

A törvény által nyújtott kedve-
zőbb helyzetet használja fel  minden 
érdekelt állampolgársági ügyének rend-
behozatalára s ezeket e helyen arról 
is értesítjük, hogy a Magyar Párt nép-
irodája a szükséges kérést bárkinek 
díjtalanul elkészíti. 

Reméljük, hogy az illetékes ható-
ságok nem fognak  nehézségeket gör-
díteni a kérvények kedvező és jóaka-
ratú elintézése elé, hanem követni 
fogják  a törvény engedékenyebb szel-
lemét, mely az évek óta húzódó állam-
polgársági ügyek tömeges megoldását 
akarja lehetővé tenni. 

Ennek előjeleképpen kell megem-
lékeznünk arról az előzékenységről is, 
mely szerint a helyi siguranţa-hivatal 
külön átiratban kért fel  minket, hogy 
a törvény rendelkezésére az érdekel-
tek figyelmét  felhivjuk. 

A Romániai Magyar Kisebbségi 
Nők Központi Titkársága az 1927 év 
nyarán 135 szegénysorsu gyenge, vá-
rosi iskolásgyermeket tudott nemes-
szivü, falun  lakó családoknál két havi 
nyaraláshoz juttatni, s ezáltal elősegí-
tette a szegény iskolás gyermekek test-
ben való megerősödését és lélekben 
való felüdülését.  Ezt az akciót kíván-
ják folytatni  az 1928 év nyarán is, 
miért is ez uton hivják fel  mindazo-
kat, kik magyar iskolás gyermekeket 
nyaralásra hajlandók vendégül látni, 
hogy ez irányú szándékaikat junius 
15-ig Csefó  Sándor Nőegyleti titkárnál 
jelentsék be, annak megjelölésével, hogy 
milyen korú, vallású gyermeket és hogy 
fiút,  vagy leányt látnak e vendégül 
nyaralásra ? Hangsúlyozni kívánjuk, 
hogy családokhoz olyan gyermekeket 
küldenek, akik semmi fertőző  beteg-
ségben nem szenvednek, csupán a 
tanulás fáradalmaitól  és az egész-
ségtelen városi lakástól gyengültek le. 
Reméljük, hogy ez a nemes akció vár-
megyénk területén is visszhangot fog 
kelteni s a székely vármegyében is 
fog  akadni néhány lelkes jó család, 
mely esetleg a jóllét mellett arra is 
gondol, hogy a fajunk  gyermekeinek 
érdekében hozott kicsiny áldozatok ál-
tal fajunkat  is erősilik, annak jövőbeli 
helytállását támogatják. 

Két ünnep, 
két igazán meleg, lelkeket megtelitő, 
áíiitatszerü együttérzésbe kapcsoló ün-
nop folyt  le e héten vármegyénkben, 
vármegyénk két — kulturális iránymu-
tatásra hivatott, s e hivatottságáról 
rendesen lelkes tanuságtevésre is kész 
— központjában : Székelyudvarhelyen 
és Székelykereszturon. Mert a nemes 
és ideális hivatást teliesitő körutjuk 
során ideérkezett »székely irók« estélye 
mind a két helyen igazán ünnepet je-
lentett, ünnepi találkozássá vált köl-
csönösen, ugy a dobogón megjelent 
irókra, mint az őket megértéssel fo-
gadó, nagyszámú, lelkes közönségre 
nézve ! Ma, hogy már e két nevezetes 
este mögöttünk van, sa siker kétségtelen 
tényét — fülünkben  még a megértést, 
a szivekbe találó hatást frappánsul  visz-
szazengő, lelkes tapsok hangjával — 
megállapíthatjuk, nincs miért titkolnunk 
azt sem, hogy az estélyt megelőzőleg 
voltak némi kétségeink is, hogy vájjon 
közönségünk megfelelő  érdeklődéssel 
és szeretettel fogja-e  szivéhez ölelni 
vendégeit, akik voltaképpen nem is 
vendégek, hanem véréből való vérek, 
saját szivedobbanásának szavakban 
való kifejezői  ? Itt-ott mutatkozott, elő-
zetes technikai akadályok, apró vélet-
lenek, a nehéz gazdasági helyzet miatt 
meglevő általános lehangoltság szol-
gái* atták az alapot ehez a kétséges-
kedéshez. Ma annál nagyobb öröm és 
elégedettség számunkra: megállapítani, 
hogy fogékonyságát  annyiszor meg-
mutatott, áldozatát annyiszor megho-
zott közönségünk ezúttal is pompásan 
helyttállott, s a mi legsajátosabban 
saját íróinkkal ugy a »székely anya-
városban®, mint megyénk másik szel-
lemi központjában megéreztette, hogy 
itt valóban itthon vannak, ide csak 
»hazaérkeztek« ! 

Az egymásratalálásnak, a szivek 
együttdobbanásának, hangulatban mind 
melegebbé, bensőségesebbé fokozódó 
ünnepe volt tehát ugy itt, mint Keresz-
turon egyaránt a két estély, melynek 
a műsora is nagyjában egyazonos volt. 
De — most már ezt is látjuk — en-
nek igy is kellett lennie, ez másképp 
nem is történhetett! Hiszen az itt sze-
repelt irók és más előadók élén a 
munkakészségben, fiatalos  testi-lelki 
rugalmasságban mindenikkel vetekedő, 
minden székely lélek által büszkeség-
teljes szeretettel, tisztelettel körülölelt 
Benedek'Elek vezérkedett; s a mi ma-
gunkból, székely lelki kincseinkből 
kibányászott, felmutatott  kincsek vol-
tak azok, amelyekben a két város 
közönsége mintegy 2—2 órán át gyö-
nyörködhetett. Mindennek a meleg át-
értése, teljes felfogása  vissza is tükrö-
ződött az irók fogadtatásán,  megnyi-
latkozásaik, áhitatszerü figyeléssel,  ki-
kitörő tetszéssel véges-végig való ki-
sérésén. Ez viszont Íróinkra nézve is 
kétségtelenül további biztatásul, erő-
forrásul  szolgál; meggyőzvén őket 
arról, hogy ilyen visszhangra talált tö-
rekvésük folytatható,  sőt azt folytatni 
érdemes és kell is. 

Az estély bevezetéseül pompázó 
előadást Benedek Elek — mindnyájunk 
szeretett »Elek apója«, sőt »nagyapója« 
— olvasta fel,  illetve mondotta el. Már 
a színpadra lépését mind a két helyen 
szűnni alig akaró tapsvihar és virág-
eső fogadta*  s ez a tetszésnyilvánítás 
mindegyre megujult előadása közben 
s annak befejezése  után is. 

Megkapóan, színesen, érdekesen, 
az ő páratlan közvetlenségével beszélt 
az erdélyi »irói sorsról® s az irói cso-

port városról-városra vezető vándorut-
jának, akciójának céljairól. Politika ez, 
de nem a szó megszokott értelmében 
való politika. Főcélja csupán a lelkek-
nek a kultura számára, a szellemi ér-
tékeink felismerése,  fokozottabb  meg-
becsülése számára való megnyerése. 
Munkájuk nem akar pártütés lenni 
személyekkel, vagy csoportokkal szem-
ben, de nem rejteget támadást a ma-
gyar irodalom egysége ellen sem, mint 
ahogy nem jelenthetett számára táma-
dást, csak gazdagodást, a Mikszáth fel-
vidékies, Tömörkény szegedvidékies 
látása, humora, Móricz Zsigmond al-
földi  erőteljes zamatossága. Hasonló 
célja van a székely irók csoportjának 
is: idáig sajnosan nélkülözött uj ele-
meknek az egységes magyar iroda-
lomba való bevitele s ezáltal a magyar 
géniusz további gazdagítása ! 

Nagyhatású előadása után — me-
lyet az estély szereplőinek sok helyen 
ötletes, de mindig atyai jóságú >be-
konferálásával*  végzett — e lap szer-
kesztője olvasott fel  néhányat versei-
ből. Majd Tamási Aron, ez a székely 
őseredetiséggel megáldott, erős, fiatal 
talentum lépett a közönségeié, ezúttal 
egy megrázó erejű, bibliai egyszerű-
séggel és emelkedettséggel irt komoly 
regényrészletét olvasván fel,  döbbene-
tes hatás mellett. Később ugyanő egy 
humoros regény részletének felolvasá-
sával szinte mondatról-mondatra ka-
cagtatta a közönséget, bizonyságául 
eleven részletmegfigyelő-  képességének, 
izes humorának. 

Ugyancsak a tragikai erő és az 
eleven humor váltakozó gazdagságával 
s a mindenik változatban bőven meg-
nyilvánuló, népi őseredetiséggel keltet-
tek lenyűgöző hatást a Bartók Béla, 
Kodály és Delly-Szabó G. gyűjtésé-
ből bemutatott székely dalok. Előadó-
juk : Szentimreiné Ferenczy Zsizsi, bár 
sok dicséret előzte meg — külön nagy 
meglepetés volt. Iskolázott, finom  hangja, 
egyéni bájossága mellett rendelkezik a 
legbensőbb lényeget éreztetni tudásnak, 
s az elevenítő előadói készségnek olyan 
mértékével, hogy produkciója bármi-
lyen igényes közönség számára első-
rendű művészi élményt jelentene. Ná-
lunk szokatlanul nagy sikere volt mind 
a két helyen. 

Szentimrei Jenő szabad versei, 
mondataik kalapácsütésként lezuhanó 
keménységével, belső rithmikájukkal, 
egy erős intellektus világban való állás-
pontját, dramatikus monológként kibe-
szélő emelkedett tartalmukkal, itteni szo-
katlanságuk dacára, erősen megragad-
ták, tapsokra késztették a közönséget. 
Ugyancsak az ő, valamint több 
más ismert székely költő verseiből sza-
valt György Dénes, ki komoly és egy-
szerű eszközökkel tud nagy hatást el-
érni. A versek lelkében való áhítatos 
elmerülés, őt erre képesítő nagy fogé-
konyság, s bensőséggel csengő hang, 
— ezek az ő legfontosabb  eszközei. 

Az estélyt Udvarhelyen a Székely 
Delegyletnek a nivóhoz méltó, kiforrott, 
erőteljes előadással énekelt karénekei 
nyitották meg és zárták be Kereszturon, 
az ottani derék filharmonikusok  lendüle-
tes és összevágó játékkal szolgáltattak 
egy zárószámot. Sz. Ferenczy Zsizsi 
énekszámainak zongorakiséretét mind a 
két helyen Tompáné végezte. 

Megemlítendő még, hogy a sike-
res estélyek előkészítése érdekében vá-
rosunkban több kedves fiatal  hölgy, 
Kereszturon pedig különösen a Nőegy-
let és a Polgári Társaskör vezető 
hölgyei végeztek elismerést érdemlő 
munkát. 

Az estélyek után népes és köz-
vetlen hangulatu társas vacsorák ke-

Yas., 10-én d. u. 6 és este 9-kor: Ördög mátkája, magyar népszínmű. (Ha ez esetleg nem érkezik meg: „Asszony a szek-
rényben". Fó'sz.: Willy Fritscb, Rutli Weyher. — Csütörtökön este 9-kor Henny Perten-film:  Hazudunk a lányok! 
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retében ünnepelték a vendégül jött ki-
váló szereplőket. 

Kereszturon még a következő nap, 
pénteken este óriási sikerű mesedélután 
is volt, az irók nagy részének rész-
vételével. 

A baromvásárnak 
fényesen  bevált első napja várakozá-
son felül  kitűnően sikerült. Rég nem 
volt ennyi eladás, különösen szarvas-
marhában. A marhalevél-átiró hivatal 
alig győzte munkáját, sőt e téren kény-
telenek vagyunk bizonyos panaszhan-
goknak is helyet adni, amennyiben az 
egyik marosvásárhelyi marhakereskedő, 
aki egy vagon ökröt vett a piacon, 
a délelőtt 10 órakor beadott marhale-
veleihez délután 4 órakor még nem 
tudott hozzájutni, ami rá nézve azt a 
hátrányt jelentette, hogy nem tudott a 
délutáni vonattal elutazni, de mert el-
utazását nem halaszthatta, kénytelen 
volt autót fogadni,  ami 3000 leu olyan 
kiadást okozott neki, amelyet külön-
ben elkerülhetett volna. Az*ilyen ta-
pasztalatok rossz benyomást hagynak 
hátra a kereskedőkben, akik ezek miatt 
a jövőben tartózkodni fognak  a vásá-
rainkon való megjelenéstől. Pedig az 
annyira kívánatos forgalmat  ezek csi-
nálják és friss  pénzt ezek hoznak, ér-
demes volna tehát kedvükben járni, s 
ugy készülni fel,  hogy egy ilyen, a 
maihoz hasonló rendkívüli kereslet se 
akassza meg a sima lebonyolítást! 

Iparügyek. 
Az ipartestület kedden este 8 óra-

kor hivatalos helyiségében rendes elől-
járósági ülést tartott, amelyen kevés 
kivétellel mind megjelentek a tagok. 
Gyarmathy István elnöki megnyitója 
után Benedek Géza dr. titkár tette meg 
jelentését. Beszámolt az ipartestületek 
szövetségének Brassóban e hó 4-én 
megtartott rendkívüli üléséről, amelyre 
a környék ipartestületeit távirati uton 
hívták meg és ahol az ipartestületet 
az elnök más irányú elfoglaltsága  miatt 
képviselte. 

A rendkívüli ülést Zima Tibor volt 
orsz. képviselő nyitotta meg, ismertetve 
az összejövetel célját. Meg akarják is-
merni az ipartestületek jelenlegi hely-
zetét és tájékozódni kívánnak műkö-
désűk felől.  Majd Reinhart Gyula, a 
szövetség ügyvezető elnöke hosszas 
és tartalmas előadás keretében vázolta 
az általános iparos helyzetet és ismer-
tette azokat az eszközöket, amelyek 
segítségével az ipartestületek könnyí-

ti teni tudnak legalább helyi vonatko-
zásban az iparosok helyzetén. Minde-
nek előtt a szövetségbe való tömörü-
lést sürgeti, hogy ezáltal hatékonyab-
ban tudjon fellépni  a kormánynál az 
iparosság érdekében. Minthogy a meg-
élhetést a tőke irányítja és az üzlet-
menetet ez szabja meg: iparosbankok 
vagy hitelszövetkezetek felállítását 
ajánlja a testületeknek. Ami kevés 
pénze még van az iparosoknak, azt ad-
ják össze és teremtsék meg saját pénz-
intézeteiket. Például állítja az aradi 
iparosbankot, amely 23 ezer koroná-
val kezdte működését és ma 16 millió 
tőkével rendelkezik, melyet csupán az 
iparosság javára használ fel.  Az anyagi 
helyzet rendezése után társadalmi meg-
erősödést, szociális és kulturális mű-
ködés kifejtését  javasolja. Evégből szék-
ház, vagy otthon felállításáról  kell gon-
doskodni és ezek felállítására  az elő-
készületeket haladéktalanul meg kell in-
dítani. A szervezési munkálatokra kész-
séggel szolgál felvilágosítással  a szö-
vetség. 

A szociális működést temetkezési 
és rokkantsegélyezési egyletekben tud-
nák hatékonyabban kifejteni  a testü-
letek. Ézek az egyletek a régebb fenn-
álló ipartestületek kereteiben már szép 
virágzást mutatnak fel.  Mindezek, ha 
megszerveztetnek, fellendülnek  a ma 
nehéz helyzetben lévő ipartestületek és 
az ipai ügyek intézésén kivül kulturá-
lis tevékenységet is eredményesebben 
fognak  tudni kifejteni. 

Reinhart Gyula után Szabó Béni, 
a brassói ipartestület elnöke ismertette 
az ipartestületek általános helyzetét, 
amely bizony nem rózsás, amennyiben 
sok nehézséggel kell megküzdeniök. A 
kiküldött vedégek valamennyien egy-

öntetű panasszal éltek, mely egy nagy 
jajkiáltása az általános leromlásban ver-
gődő iparosságnak. 

Az elnöki zárszó a már fennálló 
testületek mellett való kitartásra és bé-
kés működésre buzdított. Mint látnivaló, 
a bajok mindenütt egyformán  meg-
vannak, amelyek ellen küzdeni csak 
megértéssel és összefogással  lehet. En-
nek ellenkezője pedig csak további le-
romlást, végső katasztrófát  jelentene, 
melyért felelősséget  nem vállalhat senki, 
különösen pedig oly iparos, aki a tes-
tületnek tagja és minden törekvésével 
intézményének javát, annak a bajban 
való támogatását kell elsősorban pol-
gári kötelességéből folyónak  tartania. 

A figyelemmel  hallgatott titkári je-
lentés után Keszler Albert pénztáros 
tette meg jelentését, melyhez Szőke 
István szólott, észrevételezve a tagdí-
jak késedelmes befizetését.  Hinléder 
Ákos dr. ügyész felszólalására  elha-
tározta az elöljáróság, hogy még egy 
ízben ezúton hívja fel  a hátrálékos ipa-
rosokat mult évi tagdijaik azonnali be-
fizetésére,  mert ellenesetben kénytelen 
lesz a nem kívánatos törvényes be-
hajtáshoz fordulni,  melytől ezideig is 
tapintatosságból és méltányosságból 
tartózkodott. 

Az indítványok során Szőke István a 
békéltető bizottság felállítását  javasolja, 
melyet az elöljáróság elfogad  és amely-
nek megszervezési munkálataival az 
elnökséget bizza meg. 

Gyarmathy István elnök bezáró 
felszólalásában  kéri a tagokat aa ipar-
testület fokozott  támogatására és az 
egymás megértésében való intenzivebb 
munkára hívja fel  mindazokat, akik 
eddig bármily indokból távol tartották 
magukat. Különösen pedig harcoljon 
az elöljáróság, mely hivatalból is tá-
masza intézményének. 

Az ipartestület kerti mulatsága 
ujabb halasztást szenved, amennyiben 
a kedden megtartott előljárósági ülés 
a még mindig bizonytalan időre, de 
főképp  a közbeeső hétfői  vásárra való 
tekintettel, f.  hó 16 ikában állapította 
meg az uj határnapot. 

Miután kerti mulatságot csak meg-
állapodott meleg időben lehet rendezni, 
helyesen cselekedett az elöljáróság az 
ujabb halasztással, amely semmi esetre 
sem csökkenti az érdeklődést, sőt biz-
tosabb sikerre számithat a testület, 
amennyiben remélni lehet, hogy junius 
közepe mégis csak szép nyári napo-
kat hoz. Az estélyt falragaszok  fogják 
hirdetni. 

A mi dicsőségünk. 
Csak ugy eldugva, az országos 

lapok sport-rovatában, olvassuk a kö-
vetkező apróbetüs sorokat: 

100 méteres szenior-síkfutás:  első 
Biró Lajos (KAC) 116 mp. 

— Magasugrás II. oszt.: első Biró 
Lajos 164 cm. 

— Távolugrás: első Biró Lajos 
616 cm. 

— Gerelydobás : 2-ik Biró András 
(KAC) 41-31 m, 

— Rudugrás : első Biró Lajos 326 
cm. Biró recordjavitó formában  van, 
nagyobb magasságra a mérce  rövid-
sége  miatt  nem mehetett. 

— Svédstaféta  : első KAC (Bene-
dek—Kelemen—Biró András—Biró La-
jos) 2 p. 1-8 mp. 

— 4X100 méteres staféta:  első 
KAC—U kombinált (Kelemen—Tar&n— 
Biró—Kappler) 50'6 mp. 

Ezekben a sorokban a Nagy-
enyedi Tornaklub által a mult vasár-
nap rendezett országos atlétikai ver-
senynek majdnem egész eredménye 
bennfoglaltatik.  S mindezekből nekünk 
azt kell tudomásul vennünk és büsz-
kén hirdetnünk, hogy a folyton  ismét-
lődő két név: Biró Lajos és Biró 
András, két udvarhelyi székely diák-
nak a neve, a Biró Lajos főgimná-
ziumi tanár, érdemes főmunkatársunk 
fiaié,  akik közül az egyik ma már 
mint diplomás gépész-mérnök műkö-
dik Kolozsváron, a másik pedig ugyan-
ott a jogi egyetemet hallgatja. A ki-
sebbik, Lajos, a »Románia rudugró 
bajnoka* címet is viseli, melyet az 
ezelőtt két évvel tartott bukaresti or-
szágos versenyen szerzett meg 3'30 
méteres óriási teljesítménnyel. 

És örömmel jegyezzük ide, hogy 
egy harmadik név: Kelemen Károly 

is érdekel minket, aki három menetben 
lett győztes és pedig: 

— 400 m. futás:  első Kelemen 
Károly (KAC) 1 p. 05-1 mp. 

— Távolugrás : 2-ik Kelemen Ká-
roly (KAC) 587 cm. 

— Svédstaféta:  első KAC (Bene-
dek—Kelemen—Biró—Biró)  2 p. l-8mp. 

Kelemen is udvarhelyi diák, Kele-
men Lajos lakatosnak a fia. 

A dicsőséghez, melynek pálmáját 
fiaink  nem is szedték, hanem valóság-
gal aratták e legutóbbi országos ver-
senyen, gratulálunk a hősöknek is, a 
szülőknek is, de jól esik egyúttal fajunk 
dicsőségeképpen is elkönyvelni azt. 

H-r. 

HÍREK. 
J uniat 9. 

Kollégiumkerti népünnepély. 
E lap mult számában rövid hir 

jelentette már, hogy a helybeli ref.  kol-
légium tanitónőképző intézete f.  hó 
17-én, tehát a jövő vasárnap, d. u. 3 órai 
kezdettel tornavizsgával kapcsolatos 
kerti ünnepélyt rendez a kollégium-
kertben. Az ünnepély sikere érdeké-
ben a munkálatok már meglehetősen 
előrehaladtak. A tanárikar tagjaiból 
alakult rendezőbizottságok a város 
lelkes asszonyainak és leányainak a 
bevonásával már megállapodtak a ka-
cagtató műsorszámokban, valamint az 
étel és ital árusításának módozataiban 
is. A sátrak a tágas és kényelmes 
pavilion belsejében lesznek felállítva, 
ugyanott lesz egy ételek és egy italok 
vásárlására szolgáló blokkpénztár is. 
Az ételek és italok kiadása minden 
sátorban csak a pénztáraknál váltott 
blokkok ellenében fog  történhetni. 
Lesznek különféle  hideg ételek (sonka, 
szalámi, sültek, turó stb.) a meleg éte-
lek közül virsli és fatányéros  ; lesznek 
tészták, fagylalt,  különböző szörpök, 
sör, borok, pezsgő, fekete  kávé, do-
hány. Az ételek és italok egységárai 
a pavilion falán  elhelyezett plakátokon 
lesznek olvashatók. 

A gyönyörű pázsitu árnyékos kol-
légíumkert rögzített és mozgó padokkal 
és asztalokkal lesz felszerelve,  ahol 
mindenki meg fogja  találhatni a neki 
kényelmes-kellemes helyet. 

Délután a leánynövendékek felvo-
nulása, szabadgyakorlatai, játékai, ver-
senyei, majd számos mókás mutat-
vány, fakanál  és kosárverseny, szára-
zon horgászás, konfettizés,  szépség-
verseny, világposta stb. stb. állandó 
jó cigányzene fogják  a közönséget 
szórakoztatni. 

Egy hosszú tél után, a mikor 
alig vártuk a kitavaszodást és a sza-
bad természet ölére való kivonulást, 
ez a nap nagyon alkalmas lesz min-
denki számára, hogy a természet 
iránti szeretetét itt megmutassa, kielé-
gíthesse. A kollégium vezetősége sze-
retettel hiv és vár ide mindenkit. Az 
olcsó ételek és italok tiszta jövedelmét 
szegény tanulók jutalmazására, a be-
lépő dijak jövedelmét tornajutalmakra 
fogjuk  fordítani.  Névre szóló meghí-
vókat nem bocsátunk ki; ez a közle-
mény és a holnap kiragasztandó pla-
kátok szolgáljanak a nagyközönség 
meghívására. 

A kollégium  vezetősége. 

Majláth püspök f.  hó 16-án dél-
után városunkba érkezik és 17-én ki-
osztja a bérmálás szentségét a jelent-
kezőknek. 

„Véndiákok" ünnepe a marosvá-
sárhelyi református  kollégiumban. A 
marosvásárhelyi református  kollégium 
volt növendékei folyó  évi julius hó 3-án 
>véndiákok ünnepségét® rendeznek. 
Délután hálaadó istentisztelet lesz a 
várbeli nagytemplomban, ahová az 
Alma Mater helyiségéből testületileg 
vonulnak fel  65 évfolyam  növendékei-. 
Este a kultúrpalotában müvész-est, 
társasvacsora és táncestély fejezi  be 
az ünnepséget. Ugyanezen a napon 
az 1903-ban érettségit tett tanulók 25 
éves találkozót rendeznek. Az előké-
szítő bizottság felhívja  a volt iskola-
társak figyelmét  az ünnepségekre és 
kéri őket, hogy tartózkodási helyüket 
a kollégium igazgatóságával szives-
kedjenek közölni. 

Űrnapját, a kath világ nagy ün-
nepét, az Oltáriszentség szerzésének 
emlékére ebben az évben is a szoká-
sos fénnyel  ünnepelték meg városunk 
és vármegyénk kath. hívei. Az ünnep-
nek szép idő kedvezett s igy a közeli 
községek hivei nagy számmal jöttek 
be templomi lobogók alatt. A hivek 
nagy számára való tekintettel két he-
lyen volt istentisztelet, bent a tem-
plomban és a főgimnázium  előtt felállí-
tott oltárnál. A templomban a szent-
misét Pál István prelátus végezte fé-
nyes segédlettel, a főgimnázium  előtt 
pedig Kiss János esperes misézett. Az 
ünnepi szónokok P. Szathmáry Román 
és Salati Ferenc voltak. A templomban 
mise alatt a róm. kath. iskolák egye-
sitett énekkara a főgimnázium  ifjúsági 
zenekarának kísérete mellett előadta a 
Teremtés oratoriumát, ami mély be-
nyomást gyakorolt a közönségre. Szé-
pen énekelt a Székely Dalegylet is. 
A piactéren megtartott körmenet is 
fényesen  sikerült s népesség tekinte-
tében talán felülmulta  az előző évi-
eket is. 

Halálozás. Máthé István gyulafe-
hérvári székesegyházi kanonok f.  hó 
3-án életének 69-ik, papságának 45-ik 
évében Gyulafehérvárt  elhunyt. A meg-
boldogult, aki Zetelakán született, egyike 
volt az egyházmegye legkiválóbb pap-
jainak. Halálát kiterjedt rokonság és 
Máthé Dénes táblabíró gyászolják. 

Az Udvarhelyvármegyei Gazdasági 
Egyesület f.  hó 5-én népes választ-
mányi és szakosztályi ülést tartott, me-
lyen nemcsak a politizáló magyar párti 
főemberek,  »a népnyuzók és az alkal-
mazottak* jelentek meg, hanem a je-
lenvoltak nagy része egyszerű falusi 
harisnyás emberekből telt ki, akik na-
gyon is tudatában vannak annak, hogy 
ha a vármegye gazdanépe össze nem 
fog,  ha egységbe nem tömörül, ha 
szívvel-lélekkel nem áll a Gazdasági 
Egyesület oldala mellé, nem boldogul. 
Handabandázni, hangzatos, gyűlöle-
tet szító jelszavakat lehet egyeseknek 
papirra vetni, de megyei székely né-
pünk legnagyobb százalékban már 
kellő értékére tudja szállítani a Gazda-
sági Egyesület elleneseinek kétségbe 
esett írásbeli kirohanásait. Már tudják, 
merről és miért fuj  a szél! Azokra 
pedig, akik az egységbontó sajtó híra-
dásait szentírásnak veszik, sokat adni 
úgysem érdemes, hadd örvendezzenek 
csak egymásnak az egymáshoz valók. 
A gyűlés tárgya a kölcsönös állatbiz-
tosítás alapszabálytervezetének tárgya-
lása volt. A Varró Elek titkár által 
előterjesztett tervezet némi módosí-
tásokkal elfogadtatott,  s igy remény 
van arra, hogy legkésőbb az ősz fo-
lyamán az állat-biztositás megkezdőd-
hetik. Újra egy olyan intézménynek a 
megvalósulása, amelynek áldásait csak 
akkor fogjuk  igazán megérezni, ami-
kor valakit a sors rendelése alapján. 
esetleg szerencsétlenség ér. 

Egyházi estély. A helybeli refor-
mátus leány-bibliakör f.  hó 10-én, 
vasárnap d. u. 5 órakor a kollégium 
tornacsarnokában egyházi estélyt ren-
dez, melynek műsora a következő : 1. 
A gyülekezet éneke: Feljebb emelje-
tek. 266. 1. vers. 2. Biblia-olvasás. 3. 
A református  dalárda éneke. 4. Sza-
val : Keresztes Nagy Erzsébet VI. kép-
zős növendék. 5. Felolvasást tart: Biró 
Sándor vallástanár. 6. Zongorázik: 
Csép Róza. 7. Szaval: Márton Róza. 
8. Énekel: Kovács Bici. Zongorán ki-
séri : Nagy Pálma tanárnő. 9. Zárszó. 
10. A gyülekezet éneke: Az Ur csu-
dásan működik. 260. 1. vers. A biblia-
kör egy pár kiküldöttje által részt 
akar venni a Marosvécsen tartandó, 
nagy bibliaköri konferencián  és a be-
folyó  tiszta jövedelmet a résztvevők 
segélyezésére fordítja.  Belépti dij nincs, 
önkéntes adományokat a nemes célra 
köszönettel fogad:  a bibliakör. 

Kis érettségi a főgimnáziumban. 
A főgimnázium  V. osztályára szóló 
felvételi  vizsgálatot, vagy másképpen 
a kis érettségit f.  hó 5-én és 6-án 
tartották meg a helybeli róm. kath. 
főgimnáziumban  Nanu Aurél, liceumi 
tanár, miniszteri biztos elnöklete mel-
lett. A IV. osztályt végzett növendé-
kek közül harmincan jelentkeztek fel-
vételi vizsgára, akik közül huszonha-
ton sikerrel tették le a vizsgát, négyen 
pedig a szeptemberben tartandó javító 
vizsgálatra utasíttattak. Az eredmény 
általában igen jónak mondható. A leg-
jobb eredménnyel átment tanulók: 
Márton Lajos (9' 16), Glósz László 
(9 00), Gönczy Kornél (7-91). 
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A Kath. Legényegyesület az üre-

sedésben levő elnöki állásra egyhangú 
választás utján László Ignác vallásta-
nárt választotta meg, akiben buzgó és 
tevékeny elnököt nyert az egyesüket. 

Megnyílt a szövő-ipari tanfolyam 
kiállítása. Az általunk már előre jelzett 
szövő-ipari kiállítás 9-én, szombaton 
megnyílt. Az egy szobában Ízléssel el-
helyezett házi szőttesek gazdag gyűj-
teménye meglepő képét tárja szemünk 
elé annak, hogy az egyszerű osztová-
tán mennyi szép és hasznos házi dol-
got meg lehet szőni. Van itt minden, 
amire a háztartásnál elkerülhetetlen 
szüksége van a gondos házi asszony-
nak, s mely dolgokat már egyik múlt-
kori számunkban föl  is soroltunk. Most 
a tiz napig tartó kiállítás mentől töme-
gesebb látogatására hívjuk fel  az ér-
deklődő hölgy közönség figyelmét.  Meg-
tekintése díjmentes és vásárlási kö-
telezettség nélkül való. — Az egy évig 
tartó tanfolyam  első kurzusa a befe-
jezéshez közeledvén, ujabb kezdő vagy 
haladó növendékek jelentkezésére hív-
ják fel  egyúttal a házi szőttes szövé-
sében kiképzést óhajtó mindazon lá-
nyokat, kik, ha nem is iparszerüleg 
hajlandók űzni a szövést, de a saját 
szükségleteik elkészítésére nagyobb haj-
landóságot éreznek. Fölvételre jelent-
kezni minden nap lehet Kossuth-utca 
€2 szám alatt. 

A Nistor loachim tanfelügyelő  ne-
vére tett 100.000 leus tanitói segély-
alap létesítéséről és az ezzel kapcso-
latos ünnepségekről lapunk előző szá-
mában már megemlékeztünk. Lapzár-
takor az ünnepségek már megkezdőd-
tek. Délelőtt 11 órakor van a tanító-
egyesület udvarhelyvármegyei tagoza-
tának díszközgyűlése, utána népes ban-
kett lesz a Bukarest éttermében. Este 
9 órakor a színházteremben gazdag 
programmu estély lesz. Az ünnepsé-
geket vasárnap a rendes évi tanitó-egy-
leti közgyűléssel zárják be. 

Végre egy férfi!  címmel rövid 
idő alatt könyvalakban három egy-
felvonásos  vígjáték fog  megjelenni, 
melyek műkedvelők által való elő-
adásra is kiválóan alkalmasok. Szer-
zőik : az erdélyi irodalom előnyösen 
ismert értékei: R. Berde Mária és Kab-
debó Erna, kikről azt is tudjuk, hogy 
évekkel ezelőtt már írtak közösen egy 
víg színpadi müvet, mely akkor siker 
mellett, sok zajos derültséget keltve 
szinre is került. Berde Máriának éppen 
a legutóbbi napokban jelent meg egy 
nagy elismeréssel fogadott,  ujabb, ér-
tékes elbeszéléskötete, melyben több 
olyan elbeszélés is van, mely a kiváló 
szerző ízes humoráról, a komikum 
iránti pompás érzékéről is frappáns 
tanúságot tesz. Minden okunk megvan 
tehát, hogy ezt a készülő uj könyvet 
is a legmelegebben ajánlhassuk min-
den olvasónak, s különösen műked-
velőnek, műkedvelői előadások rende-
zésével foglalkozónak.  Ez utóbbiaknak 
annál is inkább, mert többször hallot-
tuk magunk is, mint hiányt panaszolni, 
hogy Erdélyben éppen ilyen rövid, 
hatáskeltésre is alkalmas, de egyúttal 
a kényesebb Ízlésnek is megfelelő, 
irodalmi nivon álló, ujabb színpadi 
müvek nem kaphatók. A készülő 
könyv mely igazán hivatott ezt a hiányt 
is pótolni, megrendelhető, f.  hó 15-ig, 
lapunk szerkesztőségében is. Ára 60, 
illetve postabélyeggel 62 Ieu. 

Jótékonycélu színielőadás Szent-
egyházasfalun.  A szentegyházasfalvi 
ifjúság  f.  hó 16-ikán, szombaton este 
özv. Knobloch Ferencné vendéglőjében 
a hadi rokkantak javára tánccal egybe-
kötött jótékonycélu színielőadást ren-
dez, Szinre kerül: a Csalódásod, Kis-
faludy  Károly kedves, 4 felvonásos 
vígjátéka. 

x Orvosi hir. Gyarmathy Dezső dr. 
cristuri orvos, továbbképző orvosi tan-
folyamra  Budapestre utazott, rendelé-
sét csak e hó végén kezdi meg. 

A dalostestvéri érzésnek, s egyút-
tal kitűnő és ismert hirnevü Székely 
Dalegyletünk igazi méltó megbecsül' 
tetésének kedves kifejezése  került elénk 
mostanában a Magyar dal c. szaklap 
egy legutóbbi közleménye formájában. 
Ugyanis Gokler Antal a jeles nevü, 
nagy megbecsülésnek örvendő orszá-
gos főkarnagy  nemrég mult 70 éves, 
mely alkalomból sok üdvözletet, jó-
kívánságot kifejező  iratot kapott. Ezek 
között volt a Székely Dalegylet értesi-

| tése, melyet az ünnepelthez és a kar-
mesteri vezetése alatt álló babérkoszo-
rus Temesvári Magyar Dalárdához 
intézett, közölvén azt a jegyzőkönyvbe 
foglalt  közgyűlési határozatát, melyben 
dalegyletünk a jubiláns Gokler Antál 
érdemeit kivánta a maga részéről is 
méltányolni, ünnepelni. Az ünneplő 
dalárda ez átiratra ugyancsak testvé-
ries melegségü, szép elismerő szavakat 
tartalmazó átiratban válaszolt, köszö-
netet mondva az ünnepelt karnagyot, 
valamint a dalárdát illető szives üdvöz-
letért. »Boldogan állapítjuk meg — 
jelenti ki a meleghangú válasz-
irat — hogy a nagy távolság dacára 
szivünk együtt érez, vállunk egymásra 
talál, ahol a magyar dalért helyt kell | 
állanunic. Isten vezéreljen, és segítsen ' 
benneteket továbbra is! Éljen székely 
népünk gyöngye, a Székelyudvarhelyi 
Dal- és Zeneegylet  /« Szép köszönő-
levelet irt külön az ünnepelt orsz. 
főkarnagy  is. Természetesen, dalegy-
letünk mind a két elismerő válaszle-
velet örömmel vette tudomásul, elha-
tározván, hogy azokat a már, hosszú 
pályája alatt szerzett, számos más ér-
tékes diadaljelvényt, diszserleget, ko-
szorút, elismerést tartalmazó kincses 
ládájába helyezi el örökös megőrzés 
céljából. 

A fiátfalvi  legelőről május 30 án 
két bivalytehén elveszett. A bivalyok 
egyike fejős,  a másik meddő. Aki tud 
ez állatok hollétéről, szíveskedjék Bur-
szán Sándor fiátfali  (Filiaş) lakossal tu-
datni, aki a fáradságot  készséggel meg-
jutalmazza. 

Uj magyar folyóirat  Erdélyben. 
Széles körökben előzte meg nagy ér-
deklődés az Erdélyi Helikon, az uj 
erdélyi folyóirat  megjelenését. A folyó-
irat első száma pár napja hagyta el a 
sajtót. Főszerkesztője Kisbán Miklós, 
szerkesztője Áprily Lajos. Kötetet ki-
tevő első számában megkezdi Makkai 
Sándor uj regényének, az »Ágnes«-nek 
közlését, amely izgalmas cselekményé-
vel, pompás stiluskészségével meg fogja 
lepni azokat is, akikben már köztudat-
ként élnek Makkai Sándor nagy irói 
képességei.... Kisbán Miklós »Heléna 
Spártában« cimü novellája artisztikus 
felépítésével  és meséjének örök emberi 
mozdulataival emelkedik ki. Marcel 
Proustnak, az utóbbi időben oly sokat 
emlegetett nagy francia  írónak elbeszé-
lését Kuncz Aladár művészi fordításá-
ban »Fiatallány vallomása® cimmel 
hozza a folyóirat.  A kimondottan szép-
irodalmi részt még Reményik Sándor-
nak, Bartalis Jánosnak és Mécs László-
nak, a szlovenszkói magyarság költő-
jének szép versei gazdagítják, Dsami-
nak a perzsa költőnek versét Antalffy 
Endre tolmácsolja. Kuncz Aladár »Tiz 
év« cimmel az erdélyi magyar iroda-
lom mérlegét adja. Lakatos Imre »Orosz 
misztika és európai szellem® cimü 
essayjében kelet és nyugat szellem-
harcáról ir. A folyóiratnak  külön ro-
vata : a Régi Erdély az első számban 
Biró Vencel történelmi tanulmányát 
hozza az erdélyi alkancellária megala-
kulásáról. A szemlében Ravasz László-
nak nem rég megjelent birodalmi 
skizma® cimü cikkére vona tkozólag 
több nyilatkozatot közöl a folyóirat, 
Benedek Elektől, Berde Máriától, Kós 
Károlytól, Makkai Sándortól. Németh 
László, a kiváló kritikus a magyar lira 
1928-iki terméséről számol be. Lyka 
Károly Dürerről, Járosy Dezső »A 
Schubert- centennárium jelentőségéről* 

irt. A gazdag szemlerész többi cikkeit 
J. Chinezu, Ottó Folberth, Molter Ká-
roly, Szentimrei Jenő, Gaál Gábor, 
Bisztray Gyula, Kuncz Aladár, Laka-
tos Imre stb. írták. A folyóirat  illuszt-
rációit gróf  Bánffy  Miklós, Kós Károly 
és Debreceni László rajzolták. A folyó-
irat előfizetési  ára egész évre 900 
leu, 3 számra 270 leu. Egy füzet  100 
leu. Megrendelhető az Erdélyi Helikon 
kiadóhivatalában, Cluj—Kolozsvár, Str. 
Bratianu (Király-u.) 22. I. 

A Róm. Kath. Népszövetség Legény-
egylete f.  hó 17-én, vasárnap este 9 
órai kezdettel a róm. kath. főgimn. 
tornatermében műsoros estélyt rendez 
gróf  Majláth püspök ur tiszteletére. 
Az estély műsora a következő: 1. 
Zene :- »Bagdadi kalifa®.  Játsza a fő-
gimn. zenekara. 2. Szaval egy legény-
egylet! tag. 3. »Erdő, erdő, sürü erdő.® 
«Csillag elég ragyog.® Énekli a vegyes-
kar. 4. Ünnepi beszéd. Mondja : Orbán 
János keresztúri plébános. 5. Gollter-
mann: Ballada. Cello-szóló, játsza: 
Zárug Endre legényegyleti tag, kiséri 
a főgimn.  zenekara. 6. Szaval Forró 
Gézáné urnő. 7. Kéhler Béla: Idyl. 
Hegedű-szóló, játsza: Kiss Elek fő-: 
gimn. tanár ur, kiséri a főgimn.  zene-
kara. 8. Legényegyleti induló. Énekli : 
a legényegylet énekkara. — Tekintet-
tel arra, hogy az estélyen Majláth 
püspök ur is jelen lesz, a legényegy-
let vezetősége különösen igyekezett 
nívós műsort összeállítani. Az estély 
teljes sikere érdekében kérik a közön-
ség minél nagyobb számban való meg-
jelenését. Belépti dijak: első hely 25 
leu, második hely 15 leu, harmadik 
hely 10 leu, karzati állóhely 5 leu. 
Felülfizetéseket  a legényegyleti zászló-
alap javára köszönettel fogad  a ren-
dezőség. 

KÖZGAZDASÁG. 
Az Udvarhelyi >urnapi® vásár nem 

tulnagy felhajtással,  elég sikerültnek 
mondható. Az árak nem akarnak még 
mindig a régi nivóra felemelkedni,  bár 
a jobb húsban levő állatok árai elég 
magasak. Az állatoknak csak egy igen 
csekély hányada van a szük takarmá-
nyozási viszonyok mellett oly állapot-
ban, hogy közfogyasztásra  alkalmas 
legyen — s igy a jobb húsban levő 
állatok árai tartottak. 

A regát s főleg  Bukarest részére 
egyes kereskedők nagyobb vásárláso-
kat teljesítettek, de e vásárlásoknál egy 
szomorú és gazdaságilag nagyon ká-
ros dolgot nem szabad szó nélkül 
hagynunk. Az általános pénztelenség 
és szükség a gazdákat ráhajtja arra is, 
hogy a hitvány pénz miatt a tenyész-
tésre felette  alkalmas növendékállat-
jaikat  a piacra dobják. Ez a kénysze-
rűség marhatenyésztésünk csődjét okoz-
hatja ! 

Az időjárás néhány nap óta ked-
vező s ha továbbra is ilyen időnk lesz, 
ha nem is minden, de még sok pó-
tolható. 

A lóhere- és lucerna-táblákban 
már mutatkozik a fecskefonal  (aranka). 
A gazda saját érdekében cselekszik, ha 
a »Cuscután® nevü szerrel igyekszik 
szabadulni e veszedelmes élősditől. A 
kisérlet fényesen  bevált s ha gazdáink 
összeállva irtják e szerrel a fecskefo-
nalat, magtermésünknek jövőben bizo-
nyára nagyobb lesz a becsülete, mint 
most a mekkora. E szer a Gazdasági 
Egyesületnél előzetes bejelentés alap-
ján beszerezhető. 

Piaci árak városunkban. A buza: 
150—160, rozs : 130—135, árpa: 130— 
135, zab: 75—85, tengeri: 115—120, 
burgonya: 26—33 leu vékánként, v -6. 

Kiadó: a Könyvnyomda Béuvénytánaaig 
Odorhein—Székelyadvarhely 

sKOROND-JFS 
| Klimatikus gyógyfürdő  ^ ^ 4 

534 m. magasságban a 
tenger szine fölött. 
Fenyvesekkel bontott, 
festői  vidék. Szénsavas, 
vasas alkalikus ivó és 

fiirdóviz. 

D i 
ŐS 

Î Megnyílik jun. hó 14-töl S 

^ seggel ad Băile—Corund (Judeţul ^ 
fe  Odorheiu) igazgatósága. * 
m I 

Kiadó lakás, 
mely áll 3 szoba, konyha, kamra 
é3 pincehelyiségből nagy kerttel és 
udvarral, teljesen különálló, azon-
nal b e k ö l t ö z h e t ő . 

Felvilágosítást ad : 
MERCUR-IR0DA, Asztalos Dénes 
Odorhniu Str. Principesa Elizabeta 

(Bethlen-utca 55). 

Több évi praxissal és 
jó bizonyítványokkal 
rendelkező k o m o l y 
szakképzett SOffffÖrt 
keresek, azonnali be-
lépésre. Cint a kiadó-

hivatalban. 

77gy  IV.  középiskolát  végzett 
fiu  tanulónak  felvétetik 

CSATÓ  és  KUN  füsserkeres-
kedésében. 

Eladó 
I drb 150 kilós tizedes mérleg 
I „ 250 „ 

Cim a kiadóban. 
Corpul Portăreilor Tribunalului 

Odorheiu. 
No. 1514-1928. 
Publieaţiune de ieitaţie. 

Subsemnatul portărel pria aceasta 
publică, cá îa basa deciziunii Nr. 
147—1923 şi Nr. G. 1677—1927 a 
judecătoriei din Ocland în favorul 
reclamantului Lassel János repr. pria 
advocatul Dr. Jodál Gábor pentru în-
casarea creanţei da 1300 Lei şi acce-
Borii ae fixează  termen de licitaţie pe 
25 Iunie 1928 ora 15 p. m. la faţa  lo-
cului in Aldea unde se vor vinde prin 
licitaţiune publică judiciară ua car, 
orăs, grău, cai juguniţi îa valoare de 
28160 Lei. In caz de nevoie şi sub 
preţul de estimare. 

Pretenziunea care e de incassat face 
1300 Lei capital, dobânzile cu 5 şi 10*/, 
socotind dia 1 XI. 922 şi 19 V. 925 
iar spesele până acum stabilite de 5504 
Lei 50 bani. 

Iatrucât mobilele cari ajung la 
licitaţie ar fi  fost  sechestrate şi de 
alţii şi aceştia şi-ar fi  câştigat dreptul 
de acopnrire licitaţia prezentă esta 
oodonală şi îa favorul  acestora în sen-
zul art. LX.: 1881, §. 192. 

Odorheiu, la 26 Maiu 1928. 
Bălăieicu portărel. 
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Raktáromon levő kitűnő bel- és külföldi  szövetekből öltönyök, kabátok, nadrágok csinos sza- ţ 
bással és gondos, pontos elkészítéssel állandóan raktáron, úgyszintén legjobb szövetek, bélések, 
szőttesek, kartonok, delinek, kelengyevásznak, függönyök,  a b r o s z o k , h a r t e ^ 

kézi-táskák nagyon olcsón L ö b l üzletében Str. Principesa Elisabeta (volt Bethlen-utca), 
Esőköpenyek érkeztek nagy választékban feltűnően  olcsón! TBB | 

wwww 

Egy intelligens segéd, 
vagy kisasszony, tanuló 
HEE felvétetik  ESSZ 
f o r r ó ftézánáL 

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

és dús tartalmú, tavaszi és 
: : nyári : : 

m i n t a - s z ö v e t e k , 
melyekből már 2000 lentól 
női kosztümöt, vagy felöl-
tőt, vagy 1 rend férfi  rnhát 
vagy felöltőt  l e g n j a b b 
minta ' szerint készítek. 

JAKABOS MIKLÓS Eötvös n. 4. | 

Eladatik, esetleg kiadatik 
nyilvános önkéntes árverés utján 1928 
jnniui hó 10-én d. e. 10 órakor, Feli-
ceni (F.-boldogfalva  jud. Odorheiu) köz-
ségben, Odorheiu várostól 3 5 km. távol-
ságra, a Nagyküküllőre épített 4 kövtt 
malom a hozzá tartozó 6 hold elsó osz-
tályú rét és 7 hold erdővel. A Küküllő 
által körülhatárolt rét közvetlen a ma-
lom mellett van s igen alkalmas vil-
lanytelep, sertéshizlalda, majorság-te-
nyésztés stb. létesitésére — Felvilágo-

sításokat kívánatra közöl: 

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

Eladó Str. Principesa Maria 
(Szent Imre-u.) 14 sz. alatti 1 
őt szobás*és 3 háromszobás 
külön lakást magában foglaló 
emeletes kőház, udvarral és 
= = kerttel. = 

Dr . Gönczy Gábor és 
Dr. Molnár Imre ügyvédek. 

Férfi-,  női- és gyermekruhákat 
bármilyen szinre, felelősség 
mellett, fest  és t i s z t i t 

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

Értesítés. 
Tisztelettel hozom szives megren-

delőink, valamint a t. közönség becses 
tudomására, hogy boldogult férjem  jó 
hirnevii 

cipész-műhelyét 
továbbra is fenntartom  s szakképzett 
üzletvezetővel vezettetem. Ezentúl is 
rendelésre készítünk finom  ízlésű 
tartós, jó cipőket s dús raktár is 
áll a m. t. közönség rendelkezésére. 
— Felsőrész készítését is vállalom. 

Szives pártfogást  kér, tisztelettel: 
özv. Bálint Ferencné 

Kosauth-utca 26. 
n n n r t r j n n n n n n n n r t 

Ü s y t t ö H H e r e s t e t i K -
A „Singer" Varrőgíp-leraKat, 

Bul. tygele Ferdinánd (Kössnth-ntca) 
39. egy az UdVarbelyVármegye terü-
letin Való VidiKi eladásra aüjalmas, 
Komoly, megbízható ügynöKöt Keres. 

CsaK olyan egyineK VitetneK 
figyelembe, KiKneK lehetőleg nagyobb 
ismeretsignK Van a VidiKen és azt 
állandón beutazhatják 

felttteleK a fent jelzett üzletbe-
lyistgben részletesen megtudhatók 

m m * COM?. 

Corpul Portăreilor Tribunalului 
Odorheiu. 

Nr. 1628—1928. port. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin aceasta 

publică, că în baza deciziunii Nr. 1564, 
963—1928 şi Nr. G. 3165—1928 a 
judecătoriei din Odorheiu în favorul 
reclamantului Albert Szabó firma  din 
Arad repr. prii? advocatul Dr. Sebesi 
Ákos dia Odorheiu pentru incassarea 
creanţei de 30C00 Lei şi acceserii se 
fixează  termen de licitaţie pe 16 Iunie 
1928 orele 13 p. m. la faţa  locului în 
Odorheiu unde se vor vinde prin lici-
taţiune publică judiciară marfă  din 
prăvălie, sticlărie, cassa de bani, ma-
şina de mak, rafturie  şi mese în va-
loare de 66,793 Lei. JIn caz de nevoie 
şi sub preţul de estimare. 

Pretenziunea care e de îocassat face 
30000 Lei capital, dobânzile cu 12*/0 
socotind din 15 Jan. 1928 iar spesele 
până acum stabilite de 4240 Lei. 

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

Odorheiu, la 22 Maiu 1928. 
Bălăsescu portărel. 

Jal ins l - l belépésre 
Intelligens 4 középis-
kolát v é g z e t t fiút 
kereskedő tanulónak 
= felvesz  z = = 
I h á s z P . J e n ő 

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

D r . P á l G y u l a ügyvédek. 

r H i r d e t é s 71 
A dús jódtartalmárói közis-

mert és reumátikus bajokat hatá-
sosan gyégyitó friaşi (Fiátfalva, 
Székelykeresztur mellett) sóefiirdő 
junius l-én megnyilt. A fürdőn 
állandóan tartózkodni szándéko-
zóknak 6 szoba áll rendelkezésre 
olc&ó éa jó ellátással. Székelyke-
reszturról naponta többszöri autó-
járat. 

Cristur (Jud. Odorheiu). 

O r b á n Káro ly 
vendéglős, t. bérlő. 

-V I 

Corpul Portăreilor Tribunalului 
Odorheiu. 

No. 1563—1928 port. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin aceasta 

publică că îa baza deciziunii Nr. 1482, 
7762—1927 şi No G. 1359—1928 a 
Judecătoriei din Odorheiu îa lavórul 
reclamantului Kovács Mihály repr. prin 
advocatul Dr. Kertész Árpád pentru 
incasarea creanţei de 2000 Lai şi ac-
cesorii se fixează  termen de licitaţie 
pe 14 Iunie 1928 ora 17 p. m. la faţa 
locului îa comuna Atia unde se vor 
vinde prin licitaţiune publică judiciară 
doi junei îa valoare de 8000 Lei. Ia 
caz de nevoie şi sub prtţul de esti-
mare. 

Pretenziunea care e de incasat tace 
2000 Lei capital, dobâozile cu 12°/, 
socotind din 1 Sept. 1927 iar spesele 
până acum stabilite de — Lei. 

lotruc it mobilele cari ajung la 
licitaţie ar fi  fost  execvate şi de alţii 
şi act ştia şi ar fi  câştigat dreptul üe 
acoperire licitaţie prezen'ă este ordo-
nată şi îa favorul  acestor» în senzul 
legii LX 1881 § 192. 

Odorheiu, la 12 Maiu 1928. 
Dr. Szabó şetportărel. 

Felhívom a 

rádiótulajdonosok, 
valamint a rádiót venni Szándékozók 
b. figyelmét,  hogy több hetes rádió-
tanulmănyi kurzusra mentem, miért is 
felkérem,  szíveskedjenek esetleges ren-
deléseiket részemre fenntartani. 
S T R i S S E B I S T V Í 3 Í 

Bul. Reg. Ferdinánd 48. 

Corpul Portăreilor Tribunalului 
Odorheiu. 

Nr. 1615—1928 port. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin aceasta 

publică, că în baza deciziunii Nr. 
7420 şi No. G. 7561-1927 a judecă-
toriei din Odorheiu îo favorul  recla-
mantei firma  Czell şi Fii repr. prin 
advocatul Dr. Jodál G. pentru încasa-
rea creanţei de — Lei şi accesorii 8e 
fixează  termen de licitaţie pe 19 Iunie 
1928 ora 11 a. m. la faţa  locului în 
Odorheiu unde se vor vinde prin lici-
taţiune publică judiciară 1 autocamion, 
bivol şi vacă îa valoare de 40000 Lei. 
In caz de nevoie şi sub preţul de es-
timare. 

Pretenziunea care e de încasBat face 
7639 36 Lei capital, dobânzile cu 12% 
socotind din 1 Iann. 1926 iar spesele 
până acum stabilite de 2580 Lei. 

întrucât mobilele cari ajung la 
licitaţie ar fi  fost  execvate şi de alţii 
şi aceştia şi ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire licitaţia prezentă este ordo-
nată şi în favorul  aceBtora în Benzul 
art. LX.: 1881, §. 192. 

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

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 

Kassay F. Domokos 
sziies 

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

molykár • 
ben helyezni el holmiját, hol tüz- és 
betörés elleni biztosítás mellett azo-
kat csekély díjösszegért nyárára el-
vállalják molykár elleni megőrzésre. 

Tavaszi kabátokra és 
kosztümökre prém mérsékelt 

árban kapható. 

Corpul Portăreilor Tribunalului 
Odorheiu. 

No. 1562—1928. 
Publicaţiune de licitaţie. 

Subsemnatul portărel prin aceasta 
publică, tă în baza deciziunii Nr. 
500—1926 şi Nr. G. 2407—1927 a 
judecă oriei din Odorheiu îa favorul 
reclamantului L4zár Antal repr. pria 
8dvocatul Dr. Kertész Arpid pentru 
încasarea creanţei de 4260 Lei şi ac-
cesorii se fixea;ă  termen de licitaţie 
pe 14 Iunie 1928 ora 18 p. m. la faţa 
locului m com. Atia unde se vor vinde 
prin licitaţ une publică judiciară o vacă 
îa valoare de 5000 Lei. In caz de ne-
voie şi sub preţul de estimare. 

Pretenziunea care e de incassat face 
4260 Lei capital, dobânzile cu 12% 
Bocotind din 16 Sept. 1926 iar spesele 
pâoă acum stabilite de 2750 Lei. 

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

Odorheiu, la 12 Maiu 1928. 
Dr. Szabó ş»fportărel. 

A Hargita-fürdő 
megnyitása. 

V&n szerencsém tudomására 
hozni a n. é. közönségnek, 

hogy a Hargita gyógyfürdőt  f.  évi 
junius 10 ével megnyitom. A fürdő-
szezon alatt tiszta szobákkal, 
rendeB kiszolgálással, Ízletes éte-
lekkel és italokkal állok a n. é. 
közönség rendelkezésére. 

Fürdőre vonatkozólag felvilá-
gosítással készséggel szolgálok. 

Tisztelettel: 
I t l D U L Y B É N I 

fürdőbérlő  Madéfalva. 

MMMMOMMUMMMMMMMM^ 
Egészsége érdekében óvakodjék az ecetsavból készült ecettől. 
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Ha jó, tiszta és egészséges 
e c e t e t Óhajt, kérjen 

Sámson-féle ecetet. Gyárija: 
Sámson Lajos 

Odorhe iu . 
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