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A 40 éves önkéntes Tűzoltó 
Egyesület zászlószentelése. 

Városunk legaltruistább alapokon 
álló egyesülete, az önkéntes Tűzoltó 
Egyesület 40 éves működésének meg-
ünneplésével kapcsolatosan 21 én, va-
Bfirnap szentelte fel a Haáz R. tanár 
tervei alepján özv. Dollny Róbertné 
által művésziesen elkészített zászlóját. 
A verőfényes őszi napon már d. e. 
8 óra után kezdtek gyülekezni a Bu-
karest-szálló előtt a különböző egyesü-
letek zászlói, hogy az uj testvért első 
útjára elkísérjék, majd nemsokára meg-
érkezett a tűzoltóság is, köztük 24 
ember uj egyenruhába öltöztetve, a 
Segesvári önkénteB Tűzoltó Egylet 2 
parancsnoka, 26 tagból álló zenekarral 
és a dévai tűzoltó testület fő- és alpa 
rancsnoka parádés tűzoltó egyenruhá-
ban. Kilenc óra után néhány perccel 
indult meg a katonás rendben felálli 
tott menet a rím. kath plébánia temp-
lomba, s] a segesvári tűzoltózenekar 
ropogós-pattogÓB indulóira néhány pil-
lanat alatt Összegyűlt nagy tömeg a 
templomot egészen megtöltötte. 

Pál István plebánus-prelátus a tőle 
megszokott, méltóságteljes ünnepi han-
gulatot keltő módon celebrált miséje 
után, megszentelte az uj zászlót és 
Isten áldását kérte az egyesület ered 
ményes munkájára, s a zászlóba beverte 
az első szeget. - " 

A templomból a menet a róm. kath. 
temetőbe vonult, hol Borosnyay Pál dr. 
főparancsnok és Csillag József alpa 
rancsnok sírjaira koszorút helyezett, 
mely alkalommal Horváth András és 
Kabdebó József mondottak szép emlék-

beszédeket, hogy az egyesületnek el-
hunyt vezetői iránt érzett kegyeletteljes 
szeretetének kifejezést adjanak. 

A temetőből visszatérő menethez 
a templom előtt a zenekar csatlakozott 
s a menet katonás rendben vonult a 
Bukarest szálló elé, hol a tűzoltóság 
Veres Donát parancsnok vezetése alatt 
összes szerelvényeivel együtt diszme 
netben vonult el az uj zászló, az ipar-
testületek zászlói és a vendégek előtt. 
A díszmenet elvonulása után a közön-
Bég pillanatok alatt zsúfolásig megtöl-
tötte a [Bukarest szálló színháztermét, 
hol kevéssel 11 éra után megkezdődött 
az ünnepi közgyűlés. 

A sz'npadra helyezett asztal mel-
lett a zászlóanyák, az egyesület veze-
tősége foglaltak helyett, a vendégekkel 
együtt, mögöttük pedig a különböző 
egyesületek zászlói voltak elhelyezve. 
Nagy Lajos dr. főparancsnok magvas 
megnyitójában a vezetése alatt álló 
egyesület fontosságát éa jelentőségét 
hangoztatva, a közönség fokozott támo-
gatását kérte az egyesület részére. In-
dítványára a közgyűlés egyhangúlag 
elhatározta, hogy Őfelségét, a királyt 
és az egész uralkodó családot távirati-
lag üdvözli. Soó Gáspár egyesületi tit-
kár az egyesület történetére vonatkozó 
alaposan összeállított ismertetése után 
(a történetet a következő számunkban 
közölni fogjuk), a zászló megáldására 
került a sor. A református, unitárius 
lutb. eg yházak képviseletében Bíró 
Sándor tanár, Bölöni Vilmos esperes 
és Mattes János emelkedett hangú, 
lelkes beszéddel avatják fel az uj zász-
lót, majd megkezdődött a zászlószegek 
beverése. özv. Borosnyay Pál dr.-né, 
Gönczy Gábor dr.-né, Nagy Lajos dr. né 
zászlóanyák kezdik meg a szegbeve-

rést, a beteg Jodál Gábor dr.-né 
zászlóanya nevében Nagy Lajos dr.-né 
üti be ,a zászlószeget. 

A hosszadalmas szegbeverést a 
közönségnek nem volt türelme végig 
várni, mire Nagy Lajos dr. elnök Szé-
kely Jánosnak zászlótartóvá történt 
egyhangú megválasztása után, a köz-
gyűlés folytatását felfüggesztette. 

Délután a segesvári tűzoltózene-
kar a vármegyeház épülete előtt tér-
zenét adott-. 

Este a műsoros estély előtt Nagy 
Lajos dr. újra megnyitotta a díszköz-
gyűlést s emelkedett hangú beszédben 
emlékezett meg azokról a személyekről, 
kik az egyesület kebelében hosszú időn 
át kitartóan munkálkodtak, majd Szabó 
József tb. alparancsnoknak, ki az egye-
sületnek megalakításától kezdve mű-
ködő tagja volt, egy művészi kiállí-
tású, Haáz F. Rezső által készitett 
díszoklevelet adott át. Kabdebó József 
pénztárnoknak, Olajos Dezső oszt, pa 
raccBnoknak és Salamon Lajos szak. 
parancsnoknak mellére tűzte az egye 
sülét ezüst emlékérmét. A kitünteté-
seket Kabdebó József a közönség lel-
kes óvációja közepette meghatottan 
kÖBZÖnte meg. 

Nagy Lajos dr. a közgyűlést be-
záró szavai után megkezdődött az es-
tély műsora: Gálffy Zsuzsika mondta 
el Embery Árpád költői szépségű pro 
logját, kedvesen behízelgő hangjával 
és szép előadásával a közönség osz-
tatlan tetszését nyerte el. A Székely 
Dalegylet mindkét énekszáma bizo-
nyítja, hogy a d»legylet a fejlődés ut-
ján őri&si léptelkel halad, Szabó Gyula 
a tőle megszokott, mély és alapos át 
gondolással szavalta el Váradi „Júdás" 
cimü költeményét. A Papa vfzsgázik 

cimü egy felvonásos bohózat szereplői, 
Kapca Igoácné, Ungár Manci, Török 
Ferenc, Papp Emil, Molnár Gergely 
és Bodrogi Balázs, lelkes műkedvelői 
gárdánk jelesei mind elsőrendűen ala-
kítottak. A segesvári zenekar néhány 
szép zeneszáma után kezdetét vette 
a reggelig tartó tánc. 

Tájékoztatás 
a villamosom Szemében jelentkező 

zavarokról. 

Az utóbbi hónapokban városunk-
ban itt is, ott is sok beszélgétés, a 
általában szinte állandó bosszankodás 
tárgya a villamos világítás zátonyra 
került állapota, mely rendszeressé vált 
zavaraival nemcsak a közönségnek okoz 
sek kellemetlenséget, de károsan hat 
a telep áramszolgáltatását nélkülözni 
nem tudó munkára és üzleti forgalomra 
is. Mindezek sürgetővé teszik, hogy 
az illetékesek végre valami uton módon 
a megoldás lehetőségét megtalálják. 

A legutóbbi zavarokról és áram-
szüneteltetésről az üzemvezetőségtől 
értesítést kaptunk, melyben a mi 
utunkon kívánja a közönséget meg-
nyugtatni, a következőképpen: 

A közönség tájékoztatása végett 
van szerencsénk értesiteni a villamos 
világításban beállott zavarok okáról. 

Köztudomásu dolog, hogy a műnek 
2 drb. egyforma gépegység áll rendel-
kezésére. A mü megépítésekor az volt 
a cél, hogy míg az egyik gép üzem-
ben van, a másik szűkség esetére tar-
talékul szolgáljon. Mivel azonban ma 
már mindkét gép egyszerre van ál-
landó üzemben, tartalék nem áll ren-

Levél a szerkesztőhoz. 
Tekintetes Szerkesztő Ur! Bécsea 

lapjában, a Székely Közéletben olva-
som, hogy az ismeretterjesztő előadá-
sok sorozatát már megkezdették anya 
városunkban, s ezzel kapcsolatban azt 
is olvastam, bogy az ürességtől csak 
ugy kongott a ref. kollégium imaterme. 
Ez azt jelentené, hogy azok, akikért 
tulajdonképpen a Bzabadliceumokat ren-
dezik, más helyen mindenütt meg-
jelennek, csak éppen itt nemi Ugy 
gondolkoznak igen sokan, hogy minek 
ÍB menjenek oda, nagy korban tanulni 
nem illik, nagy szégyen volna oda 
menni, — nehogy valaki meglásson 
ott, B ezzel a tudatlanságom nyilván-
valóvá váljék. Van más elég, aki 
helyettem ÍB tanult, és most is tanul, 
minek tanuljak én, hiszen a „tudósok 
mind szegények", s elég, ha annyit 
tudok, amennyi kenyerem megkeresé-
séhez szükségeB. Fejemben sokat mo-
toszkál a részvétlenség a tudományok 
iránt, s ugy tűnik fel nekem, mintha 
azok, kiknek az iskola keveset adott 
ebbél — : készakarva üzennének hadat 
minden erre irányuló törekvésnek. Vi-
szont egy másik lapban azt is olva-
som, hogy Bethlen magyar miniszter-
ek ök Kecskeméten egy bankett alkal-
mával a modern parlamentárizmussal 
kapcsolatban a többek között ezt is 
mondotta: „az általános választójog 
behozatalával olyan néprétegek kerül-
tek be a parlamentbe, amelyek ré-
gebben attól távol állottak és iskolá-
zatlanságukban nem képesek még al-
kalmazkodni a parlamentárizmuB elvé-
hez". Kemény, de alaptalannak nem 
mondható kritikai megjegyzés. A két 
figyelemre méltó közlemény szinte egy 
időben való olvasása sok mindent jut 
tátott sz eszembe, s a többek között 
azt ÍB, hogy a magyar iparos és mun 

kás társadalomban bizony mégis csak 
van egy kicsiny töredék, — a többi-
hez arányítva, bizony kicBiny töre-
dék — mely a tudományok, s azok 
minden ágazata iránt lelkesül a jelen-
ben, valamint lelkesült a múltban íb. 
Ez a tudományokért lelkesülő kis 
gárda — a nyomdai munkásság. S ha 
a Tekintetes Szerkesztő ur rosBz néven 
nem veBzi, jelen levelemben — buzdí-
tásképpen is — róluk irok; azokról, 
kik felnőtt korban sem röstell enek 
tanulni. Velük való ismeretségem a 
régebbi múltba nyúlik vissza, fiata-
labb-kori könnyelműségem sokszor ho 
zott össze a másképp bohém nyomdász 
néppel, mint olyan öreg székelyt, aki 
a magyar fővárosban jártában Bokszor 
megfordult közöttük is, s kik kö-
zött magamat mindig igen jól érez-
tem. A nagy nyilvánosság csak annyit 
tud róluk, hogy jó szervezetük van, 
legjobb az összes » munkásság között. 
S ezzel minden meg van róluk mondva, 
de a művelődés mikéntje, mellyel na-
gyobb iskolai tanultság nélkül is si-
keres műveltségi fokot értek el, a 
nagy nyilvánosság előtt ismeretlen. 
Érdemes róluk egy kiB Ízelítőt hozni. 
Hisz minden újságíró, költő, tudÓB bi-
zonyos összeköttetésben van velük — 
s igy van a Szerkesztő ur is, tudom. 
Hogyne volnának velük jó egyetértésben 
az irók, mikor CsszeB munkájuk az ő 
kezükön megy keresztül; míg a jó, 
sokszor rossz kézirat, kiszedés után 
csinosan kiállított könyv alakjában 
kerül sz irók kezébe. Róluk nem ki-
sebb ember, mint néhai jó Bartha 
Miklós, „Hangulatok" cimü könyvének 
egyik fejezetében annyi melegséggel 
ir. Örökös rabjai az ólom-katonák-
nak —: a betűknek, B a kultura örök 
dicsőségén dolgoznak — csak éppen a 
mindennapi megélhetésért, hogy öreg 
korban annál nagyobb legyen a csa-
lódásuk . . . 

Az impériumváltozás előtti Ma-
gyarországon hétezer nyomdász volt, 
ebből háromezer a fővárosban dolgo 
zott, négyezer vidéken (provincon, mint 
a nyomdászok a vidéket nevezik). Pes-
ten van a szervezet központja: a Sán-
dor-téri Guttenberg- palotában. A négy-
emeletes, három utcára néző hatalmas 
nyomdáBzpalota mezaninja a nyomdász 
hivatalok ösBzesBégét foglalja magá-
ban: anyaegyesület, szakegylet, Tip og 
rafia szaklap szerkesztősége, egyleti 
pénztárhelyiségek, szövetkezet, hatal-
mas könyvtára; s e palota pincéjében 
a volt Intim színház nagy terme, az 
udvarra felnyúló üvegtetővel. Jellemző 
gazdasági szempontból is a kis nyom-
dász-társadalomra ez értékeB palota 
felépítése, valamint az Abbáziában volt 
54 ágyas szanatórium, melyet ugy-
Bzólva fillérekből hoztak össze. S hogy 
e lelkes gárda az emberi humanitás-
ból is mennyire kivette részét, erre 
nézve csak a Munkás-rokkantpénz-
tárt kell fölemlítenem, melynek esz-
méje, létrehozása is a nyomdászok ne-
véhez fűződik. Néhai Katits Antal 
nyomdász munkálkodott legtöbbet a 
pénztár létrehozásán, melynek igaz 
gatója lett és e munkásságát legfelsőbb 
helyről kitüntetéssel ÍB jutalmazták.' 

Gazdasági téren elsőbben a fő-
várost szervezik meg, majd belevonják 
a vidéket is. S mikor e munkájuk már 
teljes, alakítják meg szakszervezetü-
ket. Itt kezdődik a szabadoktatás. Ne-
ves tudósok : egyetemi tanárok, szocio-
lógusok, orvos professzorok, s a tudo-
mány más ágazatát is imertető tudó 
sok az előadók, s mondanom sem kell, 
bogy emez ismeretterjesztő előadások 
ingyenesek és zsúfolt teremben tör-
téntek. Egy-egy társadalmi téma fölött 
a vitaestélyek rendezése napirenden 
van. A téli vasárnapokon d. e. 10 órá-
tól 12 óráig tartott nyomdász matinék 
még a fővárosban ÍB számottevők vol-

| tak. Halad lépésről-lépésre a nyom* 
I dászBág kitűzött célja: a magasabb 

művelődés felé s büszke önérzette 
• vallotta magát munkásnak, sem ugy, 

mint azok, kik beteges arisztokratás-
kodó hajlamuknál fogva, még azt is 
le akarják tagadni, hogy munkások! 

Az összetartás testvéries, fegye-
lem és rend honosul meg a szervezett 
nyomdászok között, az: egy mindnyá-
jaért és mindnyája egyért elve a do-
mináló. A vagyonszerzés őket nem iz 
gatja, a szent szegénység náluk nem 
szégyen, — erény! A bűnözés mini-
mális, esetet nem hallottam még rá, 
hogy a nyomdászszervezeten belül élő 
egyén másért, mint politikai vétség-
ért állott volna bíróság előtt. De ha 
történetesen, más bűnbe is esik vala-
mely tagja, B a bíróság Ítéletet mond 
fölötte —: a Bzervezet kilöki kebelé-
ből. A szó legnemesebb értelmében: 
szociális érzésű az összesség és az 
egyén is -— hisz más nem is lehet, 
de a magyar nyomdász jó magyar is, 
— ezt tapasztalatból mondhatom. Te-
kintetbe kell venni, hogy Európa min-
den nyomdászszervezete gazdasági 
kapcsolatban van egymással. „Ha a 
nyomda a tied is, nagy-tőke, de a 
művész, az alkotó erő én vagyok 
bsnne". A német technikáért lelkesül, 
az előretörés szenvedélye ragyog sok-
nak a szemében. Ha vagyonom nincs, 
ha önálló nem lehetek, de azt el tu-
dom érni, hogy a társadalomnak számba 
vehető, hasznos tagja legyek; a váil-
veregetés, a lenézés, mely itt-ott né-
melykor tapasztalható: a nyomdászt 
csak mosolyra készteti, úgyannyira, 
hogy az illető szégyenkezve veszi észre, 
hogy tévedett. A műveltség, szellemi 
képzettség előtt eltörpül a gőg, meg-
torpan a tudatlanság, s kalapot emel 
a józan gondolkozás... 

Különben nincs a magyar munkás-
társadalomban egyetlen osztály sem, 
amelyben annyiszor megnyilvánulna a 



delkezésre, s igy ha az egyik, vagy 
másik gépnek bármi okból, hosszabb 
vagy rövidebb időre meg £llani : 
javitás végett, csak egy m&jp marad 
üzemben, a mely a város vií̂ táeának 
csak egy részét képeB árammal ellátni. 

Ugyanezen eset for&í't t hó ; 
24 ikén, midQn pgyfk |xajaf ej leszid 
gép túlterhelés miatt flou^rpagálódi^t. 
A gép kijavitásán megszakítás nélkül 
dolgoznak, 8 sz előreláthatóan f. hó 
28-ikára fog befejezést nyerni. Ezen 
idő alatt csak egy géppel és <$a£ a 
város egy részét lehet árammal ellátni. 
Hasonló esetek észrevétlenül volnának 
kikerülhetők, ha a már ply régóta j 
szükséges bővítés megtörténne, a egy 
harmadik gép Ás rendelkezésre állana. 

i Romániái Magyar Dalopvetsí 
f. hó 21 én tartotta évi rendes közgyü 
lését Kolozsvárt a ref. kollégium dísz-
termében Inczédy Jokama? Ödön dr. 
elnökletével. A közgyűlést megelőző nap 
pedig a központi igazgatóság ülésezett 
és foglalkozott a közgyűlés előkészité 
sível. Á közgyűlést," amelyén 35 da-
lárda képviseltette magát, az elnök 
kiemelkedő tartalm i megnyitója ve 
mb ty MŰ  Msáji 
jelentés tüzetese? ,ijs#iertette a Dalos-
szövetség és az egyes dalárdák mult évi 
tevékenységét, illetve működését. 

Örömmel állapítható meg e jelen-
tésből, hogy a °>ár moat 85 dalárdát 
felölelő Dalosszövetség intenzív tévé 
kenyaéget lejt ki a dalfejleBztés és ez-
által az országos közművelődés terén 
ÍB. AZ orpágos kulturmozgalmakba le-
endő hatékony bekapcsolódás végett el-
határozta a közgyűlés, bogy Maria ki-
rályné hazatérése alkalmával még ez 
év folyamán Bukarestben egy impozáns 
hangversenyt rendez a Dalosszövetség 4 
kiváló dalárdájával: a Brassói Magyar 
Dalárdával, mint a Dalosszövetség meg-
alapítójával, a Temesvári Magyar Da-
lárdával, mint az I. oszt. dalosverseny 
győztesével, a Székelyudvarhelyi Őzé 
kely Dalegylettel, mint a legjobb szé-
kely iparos dalárdával és a Magyar-
fenesi Dalkörrel, mint a legjobb főld-
mives dalárdával. A hangversennyel 

szakmáján túl törtetés szenvedélye, 
miot a nyomdászoknál. Ismerek — ha 
országos viszonylatban pem is éppen 
elBŐrendii, de szerény körben igen de-
rék költőket, hírlapírókat, színészeket, 
számtalan artistát, sportban, zenében 
kiváló, ş »ás a suftveitiég magasabb 
fokán álló egyéneket, kik a betű 
szedő szekrény mellett állanak, vagy 
állottak. Olyat is ismertem, nem egyet, 
ki érettségire készült szabad idejében, 
ami mind amellett tesz bizonyságot, 
hogy felnőtt korban is folyton lehet 
tanulni, s kell is tanulni. Ha az irók 
a nemzet napszámosai, ugy a nyom-
dászokra rá lehet mondani, hogy ők 
meg az irodalom napszámosai. „Ébre-
dés" nevü dalárdájuk, még fővárosi 
viszonylatban is, elsőrendű; jótékony-
sági körük az emberi humanitási szo-
gálja. Guttenberg palotájuk felszente-
lése alkalmával — mely ünnepségen a 
főváros ÍB képviselteti magát — Bárczy 
akkori alpolgármester elismerő, szép 
beszédben' méltatja a nyomdászság 
nem lankadó előretörését; a a főváros 
közönsége rokonérzését fejezi ki a 
munka diadala fölött. 

Szervezetük a nyugateurópai álla-
mok után halad, sót némelyikéjt, túl 
is szárnyalja. Külföld ismerte el ezt. 
S e több évtizedes munka közben jött a 
világháború, mely aztán a kultúra 
számos javának összeomlását eredmé-
nyezte, a mely a nyomdászság kitartó 
munkával megalapozott intézményeit 
alapjában támadta meg. Azonban ez 
nem csüggeszti őket: újra éled a szer-
vezeti élet s a politikai térképválto> 
zással szétszakadt hatalmas nyomdász-
szervezet ideszakadt réBze Kolozsváron 
jtll talpra: élőiről kezdi részben meg-
semmisült intézményei kiépítését... 

* 
Ezeket láttam hasznosnak meg-

írni, Szerkesztő Uramnak, éppen ak-
kor, mikor a kisebbségi sorba került 
magyarság Borsának maga kell, hogy 
kovácsa legyen. Buzdításul is azoknak, 
akiket illet, B kik az oktatás iránt 
kevés érzékkel viseltetnek. 

Mert elvész a nemzet, amely tu-
domány nélkül való 1 
t . A Szerkesztő urat tiszteli: 

Egy öreg székely. 

kapcsolatosan a dalárdák szerenádot 
adnak őfelségeiknek, a miniszterelnök-
nek és néhány fóméltóságpak. m̂eny-
nyiben a tervbe vett bukaresti ut si 
kerül, dalárdánk ujabb országos siker 
előtt áll éB bizonyságot tehet a székely 
kultuBZBzeretetrŐl. 

Kiemelkedő tárgya volt a közgyű-
lésnek a karmesteri szabályzat megal-
kotása, melynek elfogadásával a kar-
mesteri kérdés egyöntetű megoldást 
nyert. A közgyűlés még kimondotta, 
hogy jövő év folyamán Kolozsvár szék-
hellyel karmesteri tanfolyamot rendez, 
ahol az egyéB dalárdák karnagyai az 
<eAóirt ismereteket könnyű szerrel el 
sajátítsák. 

Elhatározta még a közgyűlés, 
hogy a daíoskeröletefcet megszervezi 
és evégből felállította a tervezett 5 ke 
rületet, melyek területükön belül meg-
alakítják a megyei tagozatokat. E ke-
rületek a jövő év folyamán kerületi 
dalosversenyt rendeznek, J»iért iş a leg-
közelebbi orsz. dalosversenyt a Dalos-
szövetség 1928 év folyaiţân tartja meg. 

Foglalkozott még a közgyűlés a 
dalárdák tagdijainak megállapításával 
is, mely célból 3 osztályt állított fel. 
Az elsőbe sorozottak a központ pénz-
tárába havonta 150, a másodikba so-
rozottak havi 75 és a harmadikba bo 
rozottak havi 60 len tagsági dijat fizet-
nek. E megállapításra azért volt szük-
ség, mivel a központ ügykezelése any-
nyira megszaporodott, hogy annak ve 
zeté&ére fix fizetésű főtitkárt kellett al 
kalmazni rendes irodahelyiséggel. Ha a 
mult évi 1600 ügydarab elintézését és 
a több fontosabb kiküldetést tekintetbe 
vesszük: a központ uj kiépítését mind 
járt indokoltnak, sőt szükségszerű 
nek látjuk. 

A közgyűlésre megjelent tagok és 
vendégek tiszteletére 20 án este a ref. 
theologia dísztermében ünnepélyes hang-
versenyt rendezett a Dalosszövetség, 
melyen az összes kolozsvári 8 dalárda 
és a tordaszentlászlói dalárdán kivül 
Haják Károly hegedűművész éa Ma-
roscher GuBztáv fuvolaművész szóra 
koztatták kellemesen és részesítették 
klasszikus élvezetben a megjelenteket. 

A Székely udvarhelyi Székely Dal 
egyletet ugy az igazgatósági ülésen, 
mint a közgyűlésen Benedek Gáza dr. 
képviselte. 

Metoaszay Vilma ctasopstélye. 
Meglátszanak o és vájjon milyen 

formában látszanak meg Medgyaszay 
Vilmán az időközben elmúlt évek, kí-
váncsiskodhattak magukban a csütörtöki 
estély előtt azok, akik, mint a béke-
kötés előtti idők elsőrendű kabaré-
csillagát láthatták őt, vagy esetleg még 
régebbi időkbői, mint a János vitéz 
leeresztett, lenszőke bajfonatu, mezit 
lábas, hófehér Iluskájáról őriztek róla 
szivet eimogató emléket. Az est aztán 
meghozta mindenkinek az örömet keltő 
felvilágosítást, meglátszik az elmúlt idő 
Medgyaszayn is, de ugy, amint meg 
látszik egy minden pompájában virító 
rózsán az az idő, ami alatt bimbóból, 
vagy bomladozó virágból ilyen széppé, 
tökéletessé kiteljesedett. Valóban kitel-
jesedett, a művészi tökéletesség legma-
gasabb fokára emelkedett, zenithre ért, 
— ez, csak ez lehet, elámultságunkból 
való felócaudásuuk után, az első és 
aztán végleges megállapításunk is. 
Jelzőket keressünk e tökéletesség rész-
letező megjelölésére? Soha vádlóbban 
eszünkbe nem jutott, mint most, hogy-
ÖBszes jelzőinket — oh jaj 1 — meny-
nyire elkoptattuk műkedvelőink pro-
dukcióinak dicsérgetéBében. Hát csak 
annyit, bogy a közönség minden tagja 
bámulattal adózott ez ezer szint vál 
tani képes, az előadói készség minden 
regiszterén játszani tudó művészetnek, 
a ugy volt meghatódottan komoly, 
ugy vidult ki-ki törő kacagásokra, ahogy 
azt Medgyaszay Vilma éppen akarta. Az 
itt egyedülállóan nag y sikerre való te-
kintettel, 29 én, hétfőn este még egy 
chanson estély • lesz, melyen Petőfi-
Lányi, Ady— Jleinitz dalokat, s Nádor 
Mihály, Szirmai, Lányi több más szer-
zeményét adja elő a. kiváló művésznő. 

Noémi. Ez a elme azon bibliai 
tárgyú színdarabnak, melyet a Leány-
kongregáció dec. 8-án este elő fog adni 
a Bukarest szálló színháztermében. A 
darabot Szalay Mátyás költőpap irta s 
nemcsak nyelvezetében nagyon szép, de 
beállításában ÍB elsőrendű. 

Harmincéves jubileum. 
1896—1926. őizi verőfényes napon 

vonult be Csia Kálmán református lel-
kész Udvarhelyvármegye Etéd közsé 
gébe, hogy meghívás folytán átvegye 
e község református ekíézsiájáoak ve-
zetését. 

November 21 én újra harangzugás 
terjeng a csodálatosan szép, napfényes 
levegőbea és gyülekezetbe hívja a hí-
veket, kiknek jelenlétében óhajt hálát 
adni a Mindenek Urának Ciia Kálmán 
íeíkent szolgája... Igaz megilletődés-
sel, őszinte magunkba szállásol hall-
gattuk Nagy Lajos székelykereszturi 
ref. lelkész mélyértelmü szentbeszédét: 
Uram, ha v£tke*tWk » 30 esdendő 
alatt egyházaddal szemben, nyújtsd 
bűnbocsátó kegyelmedet a pásztorra 
és nyájára egyaránt. 

Délután már korán feketélik a 
templom környéke. — Harangszóra 
megnyílnak a templom ajtai é« tö-
möttre telnek a padsorok az etédiek 
hires, nagy ódon templomában. 

Felbúg az orgona és belép az ün-
nepelt pap — paptársaitól és prezsbi 
teriumátói kísérve — Dam eter István 
küsmödi ref. lelkész imájához szoro-
san kapcsolódik az etédi dalárda eri-
teljes éneke, Féter Márton el. isk. 
igazgató vezetése alatt. Thamó László 
Bzolokmai ref. lelkész szolgatáraának 
és öreg barátjának 30 évét méltatja, 
a híveket magával ragadó kedvesség-
gé!. Majd Gagyi Vilma szép szavala-
tában Reviczky Gynla «Miatyánk" ja 
cseng a nagy templomban. Bakó Dá 
ni el nyug. ig. az etédi hivek adomá-
nyát : egy ezüst keresztelő kannşt 
ajánl fel e nap emlékére az etédi refor-
mátus egyháznak, melyet Bódi György 
kőrispataki ref. lelkész áld meg meg 
hatóan és egy fiu és egy leányka al-
kalmi keresztelését végzi. Üdvözlések 
következnek: Orbán József siklódi ref. 
lel küsz, mint az ünnepelt legidősebb 
.paptársa a papság, Gagyi Albert köz-
ségi bíró a politikai község, Máthé 
László és Bertalan István az „Etédi 
Hitelszövetkezet", Kelemen Ferenc el. 
isk. tanuló az elemi iskola nevében 
üdvözölték az ünnepeltet, melyekre 
könnyező szemmel mond köszönetet 
Csia Kálmán. Nagy András székely fiu 
talpraesetten szavalja ei Rudnyánszky 
Gyula „Fut az idő..." cimü költemé 
nyét és végezetül újra felhangzik a 
dalárda négy szólamu éneke. Az or-
gona hangjai mellett vonul jú a hivek 
serege a templomkertbe a hősök emlék-
oszlopához, hol Csia Kálmán mond 
még egy utolsó imát, mint bezáróját 
az ünnepségnek. 

Este a Mária-házban közvacsorá-
hoz gyűltek össze Csia Kálmán sze-
mélyes tisztelői. E közvacsorán het-
vennél többen vettek részt, férfiak és 
nők, kiknek Boraiban ott láttuk még 
az emiitett lelkészeken kivül a brassói, 
nagysolymosi, szenterzsébeti, cseke-
falvi és felsősófalvi református lelké-
szeket, valamint Katona Ferenc mar-
tonosi unitárius esperest. A közigaz-
gatás képviseletében Lengyel József 
székelykereszturi főszolgabíró jelent 
meg. A vacsorát fesztelen jókedv és 
számos pohárköszöntő jellemezte. 

Vajba mindenkinek lelkében nyo-
mot hagyna e kedves ünnepély és meg-
tanítana minket egymás megbecsülésére, 
közös egyetértésre, mert nehéz sor-
sunkban boldogulásunk utja csak a 
pásztor és nyáj egybeforrott, egymást 
megértő, közös munkájában van 1 

* Jelenvolt 

Lelkéazbeiktat&s volt f. hó 
14 én Betfalván, amely község refor-
mátusadnak tevékeny, lelkes papja 
Rozsondai Ádám nemrégiben egy reá 
nézve előnyösebb, kedvezőbb létfelté-
teleket biztosító egyházközségbe távo-
zott el. Helyébe a betfalviak Nagy 
Lajos ujszékelyi lelkészt választották 
meg, akit az emiitett napon Vajda 
F. esperes a templomot zsúfolásig töltő 
hivő közönség, s számos a közelebbi 
községekből vsló lelkésztársa jelenlé-
tében iktatott be uj pipi hivatalába. 
Nagy Lajos beköszöntő prédikációja 
mély hatást keltett s ennek valamint 
egész egyénisége higgadt komolyságá-
nak alapján bizni lehet, hogy uj hivei 
benne egy igen derék, munkás papot 
nyertek. A beiktatás délutánján népes 
közebéd volt, a szokásBzerü több fel-
köszöntővel. (Technikai ok miatt ké-
sett tudósítás.) 

HI RE K. 
Nov. 27. 

Vármegyénk prefootusa, Cri stea 
vezérfelügyelő legutóbb, ja subprefectus 
és többek társaságában a vármegye 
több községét meglátogatta. Igy volt 
Székelykeresztur, Rugonfalva, Kobát-

• falva, Malomfalva, Szentmibály, Ben-
céd községekben, ahol tájékozódást szer-
zett a községek hivatali ügymenetéről. 
Tiszteletére Kereszturon az Iparoskör 
helyiségében népes bankett is volt, 
melyen Szathmáry jegyző, Viola Sán-
dor dr. ügyvéd, Răpeanu pénzűeyigaz-
gató, Conatantioescu ágyvéd, ffîtâm 
gazdas. felügyelő B mások is többen 
szólaltak fel, valamennyien az egyet-
értő békés munkálkodás óhaját fejt-
vén ki. Hasonló szellemben nyilatko-
zott a p refect,uş is, M'rteMye, tygy fő-
törekvése itt részrehajlatlan, jo köz-
igazgatást teremteni I 

UJ bölosészdöktor. Örömm.el 
fogadtuk azt a kedves hírt, hopy a 
református kollégiumnak fiitaj uj (ta-
nárát, Lévay Lijost, ki rövid tar-
tózkodása alatt is oly rokonszenvesnek 
mutatta magát, szép erkölcsi siker értje. 
E hó elején tett doktori szigprla.tot á 
gţegedi tudományegyetemen, mşiiyjîl 
eddigi gazdag tudományos írói mun-
kássága nyert méltó elismertetést. Gra-
tulálunk az uj doktornak és toyábfoi 
hasonló sikereket kívánunk neki. 

A város 1927 évi költség 
vetésével, az állandó választmány, a 
számvevőség és az adóhivatal fölöké-
nek bevonásával legutóbb több napin 
át foglalkozott, azt a számvevőség ál-
tal Összeállított tervezet alapján rész-
letesen megtárgyalván. A munka elvég-
zése sok fejtörést és gondot okozott, 
minthogy — főképpen a múltból szár-
mazó eok hiány és megterhelés miatt 
— a szükségesnek mutatkozó kiadások 
és bevételek közt, az első számitások 
szerint, mintegy másfél millió leunyi 
különbözet: hiány mutatkozott, mely-
nek pótlása államsegélyből nem vár-
ható. Ilyenformán, természetesen, csak 
többszörös utánszáaolások mellett, aleg-
szigorubb takarékosság elvének kény-
szerű keresztülvitelével sikerült a két 
rész között — mintegy 6 millió bevé-
tellel' és ugyanannyi kiadással — a kí-
vánt egyensúlyt mégteremteni, mintegy 
4 millióval redukálván le a folyó évi 
(rendes és pótköltségvetés szerinti) 10 
milliónyi tényleges szükségletet. Aa el-
készült tervezetet a nagytanács leg-
közelebbi gyűlése fogja letárgyalni. 

A helybeli róm. kşth. fogim-
| názíumban a szokásos lelkigyakor-

latokat ebben az iskolai évben f. hő 
24—28 ig tartották meg, amely alka-
lommal a lelki élfet szépségeiről Veress 
Ernő brassói hittanár, az Erdélyi Tu-
dósító szerkesztője tartott lebilincselő 
elmélkedéseket. Őiidök óta szokásban 
van, hogy az ilyen lelkigyakorlatokon 
minden korlátozáB nélkül résztvesznek 
azok a kath. középiskolai tanulók is, 
akik nem a róm. kath. főgimnáziumban 
végzik tanulmányaikat. Az idén azon-
ban az áll. liceu) igazgatósága arra 
való hivatkozással, hogy a „regula-
mentulu*ban nincs arra intézkedés, netn 
engedte meg a róm. kath. tanulóknak 
a tanítási órákról való elmenetelét és a 
lelkigyakorlatokon való részvételét. Az 
eljáráshoz nem füzünk kommentárt, 
de mindenesetre arra nagyon is alkal-
mas az eset, hogy a kath. szülők el-
mélkedjenek fölötte. 

Az Astra dec. 1-én a piactéren 
ünnepélyes Te Deumöt és ezt köVető-
lég a vármegyeház nagytermében d. e. 
11 órakor iskolai ünnepélyt rendez, 
ének-, zeneszámokkal, szavalattal és 
Grogu tanár ünnepi előadásával. 

Aa OBSÍ kiállítás rendezősége 
ezúton is nyugtázni kíván 200 leüt, 
mely összeget Murvay Samu ujszékelyi 
birtokos küldte be, mint védnöki dijat. 

Művész-estély. Mint értesülünk, 
a Hargita T. E. dec. 18 án nagysza-
bású művész est rendezését tervezi. Az 
estélyen helybeli zene- és iró művé-
szek szerepelnének szerzeményeikkel. 
Az estélyt Tomcsa Sándor konferálja. 
Részletesebb programm lapunk legkö-
zelebbi számában. 

A Filharmonikus Társaság 
a világítási zavarok miatt csak pénte-
ken tart zenekari próbát s közvetlen 
ezt megelőzőleg választmányi ülést. 



A kiréiykis&ssxonyt, Révay 
György nagy sikereket aratott operett-
jét $ Bzékelykereszturi Polgári Kör 
20-ikán zsúfolt ház előtt, rendkívül 
szép kiáUUáhban adatta elő. Részletes. 
iudÓ8Ít$sutk, sajnálatod postái késede-
lem miatt, még joem érk,e?ett meg s 
igy azt csak a jövfl héten közölgetjük. l 

' f a í e , ? t „ " é p , é f e i ? ' ^ 
öftnczy Íj aj,08 nyűg. koll. igazgató szer 
dán éste értékes előadást tartója, mint 
elsejét a kollégium által rendezett elő' 
adássorozatnak. A nagy tudást, emel-
kedett ezellemet visszatükröző előadást 
AZ imatermet megtöltő közönség nagy 
)Bgy|lem»el baigatu. A? estélyt Csejó 
Igazgató magvas szavakkal nyitotta 
meg és zárta be. 

A Polgári Önképaőegy lét-
nek f. hó £8 ikára tervezett szabad-
gceumi előadása közbejatt akadályok 
miatt december 5-ikéra maradt, amikor 

;|iiró Sándor kollégiumi tanár fog elő-
adást tartani. 

Iskolai csini előadás. A hely-
beli Şt. 0, lobif állami liceuta az ál-

remüködésével, december h5 1 en, szer-
dán, a Bukarest szálló színháztermében 
előadja Alecsandr; Vasileaek 3 felvoná-
sos klasszikus vígjátékát Steriopol lí-
ceumi igazgató vezetése alatt. Ale-
csandrü kit Eminescu „a román költé-
szet királyának" nevez, hosszú, munkás 
élete alatt lirai, epikai, drámai és 
prózai müvekkel egyként gazdagította 
a román nemzet irodalmát; legnagyobb 
şzâmma.1 pedig éppen színmüvei van-
nak, mert ezirányu tevékenységé csak-
nem egy félszázadra terjed s csaknem 
ugyanennyi színdarabot irt. Ezek lég 
nagyobb része egyfelvonásos énekes 
színmű, bohózat, vigjáték. Egyik leg-
nevezetesebb, legnagyobb éa mindig ked-
ves, antik tárgyú alkotása a most színre 
kerülő Fântâna B'ac duzi ei (Bauduziai 

íorrás), melynek meséjét Horatius éle-
iéből Veszi éB eszményítve sok szép 
leiráasal varázsolja elénk a latin világ 
aranykorát. Az előadásra, melynek kez-
dete eBte fél 9 órakor lesz, jegyek 
előre a Jorgovan-féle trafikban vásá-
rolhatók. 

Talált tpkén. András Din esnél 
Str. Mircea Voda (Szent János-u.) 12. 
szám alatt egy talált fehér tehén van. 
Jogos tulajdonosa a rendőrségen je-
lentkezzék. 

Rejtelmes gyilkosság* történt 
Fényed községben 22-én este; ismeret-
len tettesek az orvosi megállapítás sze-
rint tompa tárggyal, valószínűleg karó 
val, Sándor Gáspár fenyédi lakost meg 
verték, majd az eszméletlen állapotban 
levő áldozatot a tett színhelyéről el-
hurcolták és az ut melletti sáncban 
hagyták, hol az éjjeli őr találta meg. 
Sándor Gáspár hsjoali 6 órakor a szen-
vedett sérülései következtében (borda-
törés mindkét oldalin és agyzuzódás) 
meghalt. A nyomozás folyik. 

A Lsányclub karácsonyi ba 
•árjába már nagyban készülnek a 
szebbnél-szebb játékok, amelyek elér-
hetetlenek és nagyon olcsók lesznek. A 
bazár december közepén fog megnyílni 
és ajánljuk a közönségnek, hogy ka-
rácsonyi ajándékait ott szerezze be. 

ţnâsodik kollégiumi isme-
retterjesztő előadás december 1-én, 
szerdán este */j9  órakor lesz a kollé-
gium imatermében. Előadó Lévay La-
jos dr., ki Székelyudvarhely város tör-
ténetét fogja ismertetni. A közönség 
azives megjelenését kéri az intézet 
igazgatósága. 

Vallásos este. A református 
kollégium ifjúsága a téli időszakban 
nyilvános vallásos összejöveteleket fog 
rendezni, valláserkölcsi és irodalmi elő-
adásokkal, szavalatokkal, ének- és zene-
számokkal. Az elsi összejövetelt de-
cember 5 en tartják d. u. 5 órakor a 
kollégium nagytermében. Részletes mű-
sor lapunk következő számában. A kö-
zönséget a kollégium ifjúsága szive-
een látja. 

A kopóval való vadásiat 
Crăciun vadászati inspector rendelete 
szerint, dec. 1-től kezdve tiltva van. 

x Friss kiadása divatlap, pá-
risi szalonok remeke, érkezett. Bluz-
szabásu kabátok, kosztümök. Estélyi és 
báli ruhák legújabb díszítéssel, szőrme-
és rojt díszítésekkel. Csipke- és bársony 
ruhák. Mindezeket elsőrangú, legszebb 
kivitelben készítem. Demeter  Zsigmond, 
női divatszabó. Bul. Reg. Ferdinánd 
^Kossuth-utca) 12. 

Ssent Alajos szentté avatásának 
2 százados évfordulójánál a székely-
ud varhelyi róm. katb. főgimnázium 
ifjúsága is ki akarja venni részét a Szettt 
ünnepléséből. Ezért 28 án, vasárnap 
este 8 órakór a gimnázium tornater-
mében ü,oneps£get rendez. Mű*0r: I-
laydn. Simphonijgt: Adagio és Allegro. 

_ átsza: az ifjúsági zenekar. 2. Szent 
Alajos. Szávaija: Erdélyi András VIII. 
őszt' tan. 3." Grieg: An dón Frühling : 

mgprán jjátsza : Takács Ferenc Yíll. 
mtrtfa.  4- Beszélt mond f  Szász 
József főgimn. tanár. ö. Rossiní: Se-
píjfimis íperábóí á? „Imái" énekli az 
ifjuşâgi énekkar. 6. Maiodramş. Elő 
adja: Kubán Endre VII. Tószt; tanuló. 
Zongorán tagm: Takacjs Ferenc VIJJ. 
oszt, tan. 7. Z-aa. Játsza az ifjusjág 
zeuek&ra. Balépti díj tetszés szeriéi 

színmüveknek ritkán van olyan nagy 
és tartáp hatásuk, jniat a? eredetileg 
színpadra készült daraboknak. Ebben 
a tekintetben az Uj löldesur kivétel, 
mett nemcsak mint regény kitűnő, da 
mint drámai alkotás is ritkítja párját. 
Meglátszik, hogy Hevesi Sándori aki 
a regényt' színdarabbá do'gozta át, a 
színpadnak fo\á,íó ismerője. A regény-
nek rokonszenves, ismerős alakjai ha-
tásos jelenetekben lépnek a színpadra 
éB mondanivalójukat rövid, csattanós 
dialógusokban mondják el. A darabot 
a főgimnázium tanári kara, városunk 
kiváló nöi műkedvelőivel, olyan min-
taszerű előadásban és olyan diszlete-
zéssel hozza színre december 11-én, 
hogy az valóban kulturesemény lesz 
s városunk és vidékünk közönségének 
egy feledhetetlen estben lesz része. A 
sok tingli-tánglí operette után valósá-
gos ttditő oázis lesz az Uj földesúr elő-
adása a maga megható, komoly hátte-
rével. Valóban érdemes mindnyájunk 
érdeklődésére. 

Egy bethlenfalvi legény, Had 
nagy Dénes megkinoztatásáról terjed-
tek el megdöbbenést keltő hirak a hét 
elején városunkban, valamint a köze-
lebbi községekben. Ezek szerint, va-
sárnap este a bethlenfalvi legények a 
községben mulatságot rendeztek, mely 
alkalomra Hadaagy román és magyşr 
nemzeti >?inü papírszalagokat aggatott 
fel díszül a teremben. Enratt, tehát, 
mert a díszítéshez magyar színeket 
is használt, történt volna aztán a hí-
rek szerint, hogy őt a êlyi siguran-
cá'ra felkísérve, össze-vissza verték, 
rugdosták, ujjait is megnyomorgatták, 
szóval, rajta szörnyű „merényletét" 
mindenképpen megtorolni igyekeztek. 
Anélkül, hogy bármi elégedetlenséget 
szítani akarnánk, sőt éppen ennek áz 
ellenkezője kedvéért, kérdezzük, hát 
még mindig lehet az ilyesmi nálunk 
s ha igĂP, mi célból tartják még Bzük-
ségesnek azt a hasonló „hiva îi" tény-
kedések elkövetői ? A nagyobb meg-
nyugvást, megelégedést akarják-e ez 
által fokozni 7  Alig biBszük, hogy ez 
a módszer bárkivel szen»ben is alkal-
mas volna erre I Viszont olyan nagy 
latt volna e a meggyötört legény bűne, 
m|kor a választások alkalmával, s más 
alkalmakkor vezető és felelős kor-
mányzati férfiak részéről elhangzott 
nyilatkozatokból is joggal következ-
tethette, hogy nem követ el államelle-
nes cselekményt a magyar színek ilyen 
használatával ? Nem hiBszük, hogy erről 
a dologról Averescu miniszterelnök, 
Ţ$gy flz  európai műveltségű és első-
rendű költőnek elismert Goga belügy-
miniszter helyeslőleg gondolkoznának I 

x Nyugdíjas tisztviselőknek igen 
alkalmas — a vasúti megálló mellett — 
egy első osztályú 200 • öl területű 
házhely olcsón eladó. Bővebb lalvilágo-
sitást a kiadóhivatal ad. 

x A városi vállalkozó köteles-
ségének tartja a közönség figyelmét 
felhívni, hogy az ürszékek kihordatása 
nála jelentendő be és ilyen természetű 
munkálatok csak általa végeztethetők 
el. Ellenkező eljárás esetén az érde-
kelteket a rendőrség szigorúan bünteti. 

A Str. Avram Jancu (C'sere-utca) 14 
szám alatti épületes belsőség f. évi 
november SS-ib napján d. u. 5 
órakor a helyszínén megtartandó ön-
kéntes Árverésen el fog adatni. — 
Bővebbet dr. Nagy és dr. Szabó 

ügyvédek irodájában. 

KdZŞftZDASÂg. 
Igen kejpoly helyről jött hirek 

szerint,' a kormány a földek adóját a 
jövő évrrállitélag az eddigi adóösszeg 
3 szorosára szándékszik felemelni. 

aĝ í "hgg'y "egyik sa-
nyargatás a másikat érje, de mégis 
érthetetlen előttünk ez, hogy > 
az 'általános' 'íéaíSe'kényedéa és anyagi 
'tonfremébés tóRefréget, - W p 
legyen kedv? a kormányzatnak még 
Ogy súlyos kölöncöt akasztani' nya5-
kuakba, s s mikor minden lehetőség 
megvolna arra, hogy a kiviteli dijak 
és szállitáái költségek eayhitésével HZ 
általános nyomor is enyhüljön, a kor-
mány egyáltalán nem gondol arra, 
hogy a várva-várt enyhületet tieghozza, 
de már arra nagyon is van gondja, 
hógy á nyomorrá" nyomort halmozzon. 

Itt látszik igazán a gazdák szer-
vezetlensége, mért részükről nincs egy 
komoly hang, a mely rámutssaon a 
tervbe tett adóeinelés katasztrófális 
voltára. Ezen ázervezetlenség okát a 
gazdákban is keresnünk kell, ' mert 
egyáltalán senkisem gondol arra, hogy 
a közös érdekek megvédhetéae céljából 
tömörülést kezdjen. 

Plaoi árak. A buza: 110-120, 
rozs: 86—90, árpa: 75—80; zab: 
38—42, tengeri r 70—80, burgonya: 
24-30 leu vékánként. ' V—ó. 

Németül, magyarul tudó több évi 
bankpraxisaal rendelkező önállóan 

diszponálni tudó nő — a fa szakmában 
is jártas, — állást keres. Cim: a kiadó-
hivatalban. 

Judecătoria din Odorheiu secţia cf. 
Nrul 2454-926 cf. 
Extract din publicaţîuţiê de licitaţie 

In cererea de executare făcute da 
următorilor Fischer Bela şi cons. 
contra urmăritu'ui Siegmund Josif, 
judecătoria o ordonat licitaţiunea exe-
cuţională in baza supraofertei in ca 
priveşte, porţiunea din imobilului Sieg 
muod Josif in comuna Sâmbăteşti cir 
cumscrp'ţia judecătoriei din Odoehei 
cuprinse in cf. a com. Sâmbăteşti Nrul 
prot. cf. 280 Nr. de ord. A f 4 nr. t. 
245/1  (c*să de piatră) cu preţul Btri-
gare 1100 Lai pentru incassarea crb-
anţii de 56690 f 100000 f 10000, 
capital şi accesorii. 

Licit8ţ une se va ţine in ziua de 
21, Dec 1926 ora 10 in localul oficial 
Str, Prin. Eliz. Nr. 2 uşa Nr 39. 

Gei cari doresc eă liciteze sunt 
datori jsă depoziteze la delegaţul jude-
cătoresc 10%' din preţăi' de Btrigare 
drept garanţie, in numerar sau in 
efecte de cauţ'e socotite flfipă cursul 
fixat in art. 42 legea LX. 1881, gau 
să predea aceluisţi delegat chitanţ% 
copBtat nd depunerea, judecătoreş̂ e, 
prealabilă a garanţiei şi eă semneze 
condiţiunile de licitaţie (art. 147, 160, 
170, legea LX. 1881, art 21 legea 
XL. 1908). ' 

Dacă nimeni nu aferă mai mult, 
cel care a oferit pentru imobil un preţ 
mai urcat de c it cél de strigare este 
dator să întregească imediat garanţia 
— fixafe conform procentului preţului 
de Btrigare — lá aceiaşi parte pro-
centuală a preţului ce a oferit, (art, 
25 XLI. 1908.) 

Odorheiu la 19 Octombrie 1926. 
Dr. Szabó m. p. judecător 

Pentru conformitate 
impiegat Mora. 

• m 9 I • I 4 •• 

21 kh. szántó birtok, 
melyben 600 drb gyü-
mölcsfa,150 drb ribizke, 
50 egres, 100 öl szilvafa, 

sövénykert, 16 drb marhára istálló, egy 
Bzoba, konyha téglából és melléképü-
letekkel. Odorheiutól 3 7, km. az or-
szágút mellett, tejgazdaságra éa kony 
hakertészetre alkalmas. Értekezni 1 

kiadóhivatalban lehet. 

Str. Pr.. Maria (Szent Imre-utca) 6. 
az. alatti 4 szoba, 2 konyha, kam-

rából és mellékhelyiségekből álló in-
gatlan eladó. Értekezni Strada Regina 
Elisaveta (Bithori utca) 2 sz. alatt 
Metz Istvánnál lehet. 

JEladó egy jókarban ley(5 
ebédljjf,  férfi  szoba. Jiáló és 
ffl  wm- - Cfm $ 

kiadóban. 
Dala Printăna comunei urb. Odorheiu. 
No. 5192-926. adm. 

Publicaţiune. 
Conform ordinului Ministerului de 

Răîboiu íffó. 20100 «in* 8 Dct. l9Ş 
toţi'locuitori acestei comuoí, éari vwr 
găsi 'pe câinp Bau páduré'élc. mâţeriiŞe 
de ră/.boiu,  ca; fer, traverza, tubtm 
de cartuşe, săroă ghimpată pluguri, 
msşjm" motoare etc.sunt invitaţi ale 
préda Goinándamétítuhii1 da Jandarmi 
local, spft» a se intrebainţ» pentru 
nélóile afmáteK" 

Hirdetmény. 
A belügyminisztérium 20100/1926 

szám alatt f. évi október ho 8 án kelt 
rendelete alapján felhívatnák az ösfe-
sze8 városi lakosok, hogy az általi^ a 
mezőü"; érdőó,' Vagy bárhol 'eaótlé̂ Tel-
találandó hadi anyagokat u. m.: vaa, 
sín'talp, golyó hüvely, drótsövény, eke, 
gép- és motor, adják át á helybéli 
cseodőrparancsnokságnak további intéfc-
kedés végett. 1 ^ " 

7 Odorheiu, 1926 nov. 23-án. 
Şeful serv. adm. 

P. Caţaveiu. 
P.. primar: 

Tompa. 
Judecătoria din Olorheiu secţia ţf. 

Nr. 1290—1926 cf. 
Extract din pu blicaţiune de licitaţie. 

Ia cererea de execntare făcută da 
urmăritorul Ferencz Sándor contra 
urmăritei soţiei lui Jakab Lörincz 
născ. Tamas Krisztina, judecătoria a 
ordonat licitaţiunea execuţională in 
baza art. 144, 146, 147 din legea 
LX. din 1Ş81. asupra părţi ă 1/160  din 
imobilul înscris In cf. a com. Lupeni 
din circumscripţia judecătoriei din 
Odorheiu, Nrul p.rot. cf. 1970 Nn de 
ord. A t 1 Nr. tóp. 5081 (Fânaţ) în-
scris Bub B. 5 pe numele soţiei "lui 
Jakab Lörincz născ. Tamás Krisztina 
cu preţul de strigare de 1495 Lei. 
pentru incassarea' creanţei de 1688 
Lei capitj&l şi accesorii. 

Licitaţiunea se va ţine îa ziua 
de 7 Dec. 1926 ora ,10 Ia casa Co-
munală a comunei Lupeni. 

Imobilele ce va fi licitat nu pot 
fi vândut pe un preţ mai mic decât 
două-treimi din perţul de strigare. 

Cei cari doreBc fă liciteze sunt, 
datori să depoziteze la delegatul jude-
cătoresc 10°/p  din preţul de strigare 
drept garanţie, îa numerar sau îa 
efecte de cauţie socotite după cuţBul 
fixat îa § 42 LX. 1881. sau să predea 
aceluiaşi delegat chitanţa constatând 
depunerea, judecătoreşte, prealabilă 
á garanţiei şi Bă Bemneze condiţiunile 
de licitaţie, art. 147, 150, 170, legea 
LX. 1881, art. 21, legea XL. 1908) 

Dacă nimeni nu oferă mai mult, 
cel care a oferit pentru imobil un 
preţ mai urcat de cât cel de strigare 
este dator să întregească imediat ga-
ranţia fixate conform procentului pre-
ţuim de strigare lfi aceiaşi parte Ârp-
centuală a preţului ce a oferit. Âirt. 
25. XLI. 1908. 

Odorheiu, la 2 Iunie 1926. 
Dr. Szabó m. p., judecător. 

Pentru conformitate: 
impiegat illóra. 

1. Egy Frank—Kiss gyártmányú 
két lebres, vízmelegítővel ellátott por-
cellán-takaréktüzhely, teljes jó álla-
potban. 

2. Egy drb. 5X5 méteres és 3V, 
m. magasságú szobához alkalmas, tel-
jesen uj, még kicsomagolatlan cserép-
kályha. 

3. Egy teljesen jókarban levő 
Stelzhammer (aausik) gyármányu első-
rendű kereszthuros rövid zongora. 

4. Különböző használt bútorok. 
Cim: a kiadóhivatalban. 

Egy jó zongorát 
bérbe veszek. 

Cim a kiadóhivatalban. 



megkezdődött a kiárusítás, feltűnő  o{c>én; mijyen I, e s z á 11 i t o 11 árakban. 
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ÁLLÁIDÚAI ERISS 
TEAVAJ 

Dénes Gábornál. 
Ministerul Justiţiei. 

Comisiunea de naturalizări 
No. 86964 18 Noy. 1926. 

Domnule Administrator, 
Potrivit diepoziţiuuilor art. 22 din 

legea privitoare la dobândirea naţio-
nalităţii române, am onoare a \ă îna-
intă aci alăturat. în copie, cererea de 
naturalizare a Drei Eugenia Barwig 
şi \ă rog iă binevoiţi a dispune că ia 
stăruinţa şi contul susnumitului tâ se 
pnblice îa acel ziar. 

Secretarul Comitiuni, indescif-
rabil. 

Ministerul Justiţiei. 
Gomisiunea de naturalizări 

Conform art. 23 din legea privi-
toare la dobândirea şi pierderea naţio-
nalităţi române, se publică următoarea 
cerere de naturalizare, spre ştiirţa 
acelora cari ar voi Bă faiă vreo întâm-
pinare, potrivit dispozi junilor art. 23 
din zisa lege. 

Domnule  Preşedinte, 
Subsemnata Eugenia Bai vig de 

ocupeţinne casnică, cetăţeană, actual-
mente dom. în ort şui Gheorgeni jud. 
Ciuc am onoare a \ă înainta docu-
mentele mele necesare pentru încetă-
ţenire, rugându-\ă tă binevoiţi a-mi 
acorda îa baza legii dobindirea şi 
pierderea mţ'oalităţ i ronâne, cetăţe-
nia statului român prin naturalizare. 
In sprijinul cererii mele alătur urnă-
toarele documente pre\ăzute în lege: 
1. cert, meu de naştere în traducere 
aut. sub A. 2. cert. de indigenat stiăin 
şi traducere aut. eub B. 3. cert dove-
ditor că am mijloacele necesare pentru 
traiul meu sub C. 4. cert, de bucă 
pustare sub D. 5. Declaraţiune despre 
renutţarea cetăţeniei mele cehoslovacă 
sub E. 

In baza actelor de mai sus cu 
onoare vă rog, fă binevoiţi a-mi eli-
bera dovada despre aceea, că am iă-
cut prezenta cerere de împatriere. 

In speranţa unei rezolviri favora-
bilă rog primiţi Domnule Preşedinte 
asigurarea deosebitei mele considera-
ţiuni. 

Gheorgheni. la Octombrie 1924. 
Eugenia Barwig. 

Fekete hajtókocsi 
(egy vagy két ló számára) közepes 
állapotban, olcsón eladó. Cim Bulevard 
Regele Ferdinánd (Kossuth-utca) 69. 

Kaiser és Diirrkopf 
varrógépek nagy választékban 
és a legolcsóbb árban 

kaphatók: 
Fritz Károly vaskereskedőnél. 

Strada Aurel Vlaicu (Temető-utca) 
15. szám alatt, halálozás folytán, 

egy teljes asztalosmühely-berendezés 
eladó. Értekezni lehet naponként délig 
ugyanott. 
No. 233-1926. 

Concurs. 
Spitalul jud. Odorheiu are nevoie 

pe anul 1927 de 50 S'j. lemne de foc. 
pentru furnizarea căruia se publică 
concurs. 

Combustibila! trebue să fie din 
lemne de foc uscat despicate mai gros 
predâodu se în curtea spitalului pusa 
în stânjeni. 

Se primetc oferte şi pentru 10 
etânjeni. 

Doritorii vor inainta ofertele lor 
îa scriB timbrate cu timbre de 2 Lei 
50 bani împreună cu 500 Lei cauţiune 
administraţiei spitalului pâ.ă îa ziua 
de 15 Decemvrie 1926. 

Ofertele sosite mai târziu nu se 
vor lua îa consideraţie. 

Concursul va avea loc îa cancela-
ria administraţiei îa ziua de 20 Decemv-
rie 1926 la oarele 11 a. m. 

Direcţiunea Spitalului. 
Árlejtési hirdetmény. 

Odorheiuvármegye közkórháza ré-
szére az 1927 évre szükségeltetik 50 
01 tűzifa, melynek száliitáBára ezennel 
pályázat hirdettetik. 

A szállítandó tűzifa száraz, hasá-
bOB bükk tűzifa kell legyen és a kór-
ház udvarán Ölekbe rakva adandó át. 

Ajánlatok 10 öles mennyiségre is 
elfogadtatnak. 

Vállalkozni óhajtók 2 leu 50 ba-
nis bélyeggel és 500 leu bánatpénzzel 
ellátott Írásbeli zárt ajánlata f. évi 
december 15-ig a várm. közkórház 
irodájába adandó be. Később érkezett 
ajánlatok nem fogadtatnak el. Az ár-
lejtési tárgyalás 1926 december hó 
20-án d. e. 11 órakor tartatik meg a 
kórbáz fenti helyiségébe!?. 

Odorheiu, 1926 nov. hó. 
Kórházigazgatóság. 

Nagy karácsonyi vásár 
Dec. 1-24-ig. 

Szenzációs olcsó árakkal 
Szenkovits J. utóda: 

Degró Béla cégnél. 
IfffffffM immi 

Hirdetés. 
Értesítjük tagjainkat, hogy a szö-

vetkezetünk évi rendes közgyűlését 
1926, dec. hó 5-én, vasárnap délután 
3 órabor tartjuk meg, a ref. kollégium 
épületében lsvő gazdasági egyleti he-
lyiségben. 

Tárgy: 1. A mult évi üzletered-
mény tárgyalása. 

2. Zárszámadás megvizsgálása és 
felmentvény megadása. 

3. Mérleg megállapítása. 
4. Tiszta jövedelemről rendelkezés. 
5. Felügyelőbizottság kiegészítése. 

A „Hangya" Szövatkezet 
Igazgatósága. 

v h Mf r • i • r 

Közgyűlési meghívó. 
Felhívjuk mind̂ zokai. kik a meg-

alakítandó Udvarhelyi Háztulaj-
donosok Szövetségébe, mint ta-
gok mar beléptek, vagy belépni óhaj-
tauak. Odorheiun, a Barkcczy-étterem-
ben 1926 november 28 án d. u. 3 óra-
kor tartandó 

alakuló közgyűlésen 
megjelenni szíveskedjenek. 

Tárgysorozat: 
1. Az alakulás kimondására határozat-

hozatal. 
2. Az alapszabályok elfogadása. 
3. A tisztségek betöltése. 
4. Esetleges indítványok. 

Odorheiu, 1926 nov. 10. 
Az előkészitő-bizottaáfl. 

Kiadó az állomás közeiében 1'5 kat. 
kold rakterület, kényelmes széles 

bejáróval. Esetleg konyhakertészet foly-
tatására is alkalmas. Felvilágosítást a 
kiadóhivatal ad. Ugyanott ab'aktokok 
éa ablakok is kaphatók. 

IMIegke: 
karácsonyi és újévi reklám-vásár. 
Mindennemű rőfös árukban nagy választék. 

Versenyárak: 
J A K A B OTÜLA üzletében 

Bulevard Regele Ferdinánd (Kossuth-utca) 15. 

Értesítés! 
Tisztelettel érteBitj&k a m. t. helybeli 

és vidéki vev&inket és a m. t. nagy 
közönséget, hogy Szabó Gyula kárpi-
tos és Balási Ernő kárpitos a régebben 
fennálló kárpitos műhelyeiket a Strada 
George Cosbuc (Bem-utca) 1 szám alá a 
barátok templomával szembe helyeztük 
át, ahol ezután közösen tovább folytatjuk. 

Elvállalunk: minden stílben kárpitos 
és diszitimunkákat a legegjszerübbtől, 
a legdivatosabb kivitelig. 

Baktáron tartunk: ebédlő és kisebb 
divánokat, heverőket, matracokat, sace 
kérüléseket stb. 

Javításokat pontosan és jutányosán 
készítünk I 
Paplant varrunk  bármilyen 
minta szerint  /  Kényelmes éa 

tartós  munka / 
A m. t. közönség szives bizalmát és 

pártfogását kérve, továbbra is vagyunk 
készséges szolgálattal: 

S z a b ó ^ B a l á s i 
kárpitosok és diszitök. 

n MELOÚON BESZÉLŐGÉP 
a legjobb és legolcsóbb. 

Nagy raktár: művész- és tánclemezekben 
= I. TRISKA 

Cluj, Strada Saguna 14. 
Képviseletek egyes véresek részére még i 

Eladás. 
December tizenkettedikén, tizenkettőkor Odorheiu 

(Székelyudvarhely) a Transilvania benzinraktáriiál önkén-
tes árverésen egy 35 lóerős Ditrich autóbusz, egy 
Ford autóbusz, egy 15 tonnás turinói Fiat kamjon-
teher vagy autóbusz karossériával üzemképes jó álla-
potban eladatnak. Alvázák és karossér iák külön is eladat-
nak. Kikiáltási ár autóbuszonként ötvenezer (50000) leu. 

T r a n s i l v a n i a . 

friss teavaj, paprikás és füstölt szalonna, szalámi, ementhali és 
trappista^sajt, mindenféle zöld főzelék, konzerva, paradicsom, 
cukorka és csokoládé^különlegességek, málna- és citrom^szörp 

tfIftSCH IGNÁC^nál kaphatók. Gyomorbajosok részére karlsbadi kétszersült 
és Graham«kenyér kapható. 

Naponta 


