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JEGYZET. 

Legalább civilicáit önkény-
uralom volt a Tisza Istváné, ezt ez 
összehasonlítást vágta oda Bratianu 
jelenlegi kormányelnök fejéhez,  a ro-
mán parlamentben Vaida Sándor volt 
miniszterelnök, egyik legjelentékenyebb 
munkást a mai Románia megteremté 
sének. Civilizáltság, igazság, méltányos 
megtartása a törvényeknek ez az itt 
élÖ kisebbségeknek is minden óhaja és 
igénye ez ország kormányzatával szem-
ben. Hogy a románság legjobbjai is 
rendre fel  kezdik ismerni az e téren 
való hiányokat, s követeléseiket a 
mieinkkel hasonló értelemben kezdik 
megfogalmazni,  igazolása a mi köve-
teléseink tárgyilagosságának és jogos-
ságának. Miudez egyszersmind biztosí-
tékunk is, hogy a civilizáltság, jog és 
bumánizmus uralma elóbb utóbb Ro-
mániában is el fog  következni. 

Junius 7-ikén 
összesereglenek városunkban a három 
százados Bethlen-kollégium vén diákjai. 

Benépesednek a kicsiny város 
szfik  utczái a törhetetlen kálvinista 
szellem, a krisztusi élő hit messze vi-
dékekre elszármazott szürke, öreg 
harczósaival. A fehérre  meszjelt czirá-
dátlan iskolatermek, az elfaragott  padok, 
a kollégiumkert, az expók, a ragyogó 
hangulatu farsangi  diákbálok egykori 
hősei baráti találkozót adnak egymás-
nak az ősi intézet sokszorosan meg 
szentelt földjén,  a Budvára és Szarka-
kő alján, a Küktillő partjáu, ahol a 
virágillatos hajnali szellő évezredek 
távolából székely ősök titokzatos báto-
rító üzenetét susogja minden fülbe. 

Megelevenednek egy napra az öreg 
diákok sziveiben a fiatal  diákélet 
pazarul színes, ragyogó emlékei a kis 
városka Bzüike falai  között, ebol min-
den házacska, minden sarok, minden 
szin és micden haug ifjú  szivek régi 
dicsőségéről beszél. 

Az alma mater rettenetes meg-
próbáltatásai között még egyszer keb-
lére öleli elszéledett gyermekeit, nem 
tüntetésre, nem tiltakozásra, haisem egy 
szent emlékezésre, a volt tanítványok 
sziveit és az általuk széthordott, meg-
sokszorozott kálvini eszméket összefogó 
baráti kézszoritásra. 

A vén Kollégium vén csengője 
szelíden megszólal, hangja tulszáll a 
székely bérczeken és völgyeken, pa-
naszkodóan sírón, fájdalmasan,  esdően 
— de bizakodva az örök isteni igaz-
ságban, — ez a bang hasitKora a szí 
vetekbe régi tanítványok és jöjjetek el 
mindannyian a találkozóra. 

Vén  diák. 

Tessitori Nóra egyetlen előadó 
estélye május 31 én, vasárnap este .9 
érakor a ref.  kollégium imatermében. 
Jegyek elővételben szombat este 7 óráig 
a Könyvnyomda R. T. üzletében, vasár-
nap pedig a ref.  kollégium kapusánál 
kaphatók. A jegy ára 40 leu. 

Hősök emléknapján. 
Pál István prelátus beszéde a r. kath. 

temetőbea május 28-ikán. 

Kegyeletes, szép ünnepet szentelt 
f.  hó 28-ikán városunk közössége is 
az itteni különböző temetőkben pihenő 
hősök emlékének. Egyházi szertartás 
volt mind a két temetőben, kivonultak 
a katonaság, iskolák, hivatalok, testü-
letek, stb. A r. kath. temetőben Pál 
István prelátus szenátor az alábbi — 
minden tekintetben figyelemre  méltó 
— beszédet mondotta: 

T. Közönség 1 Csak ugy tolulnak 
eszünkbe a különböző eszmék, gondo-
latok, amikor ide jövünk, ahol most 
vagyunk, hogy tulajdonképpen ide 
miért jöttünk ? mi értelme van annak, 
hogy évenként ide jövünk? vonunk e 
le ebből a magunk részére valami kö-
vetkeztetést ? stb. . . . mert hiszen a 
gondolatokról mind számot adni, azok-
hoz reflexiót  fűzni  s megint ezen 
reflexiókat  is felsorolni,  sokba kerülne. 

A legközelebbi cél, amiért ide 
jövünk, és amiért évenkint ide jövünk, 
hogy azokról, akik a nagy, de örökre 
gyászos emlékű időben a hazáért hal-
tak, ewlékezzönk. a irántuk kegyele-
tet tanuáitsunk. És mivel nem csupán-
csak mi vagyunk, akik így teszünk, 
hanem teszik ezt ezen a napon más-
belyt is mindenütt, ebben a tettben, 
ebben az eljárásban eszmei tartalom 
van, egy nagy gondolat nyer kifeje-
zést, emlékezni mindenkiről, aki bár-
ból a hazáért küzdött, szenvedett, meg-
hait. Mert a régi felfogás  szeriut: a 
hazáért élei, s ha a szükség ugy hozza 
magával, küzdeni, szenvédai, sőt halni 
is kötelesség volt. Dulce et decorum 
pro patria mori. Akik igy tettek, 
azok a kötelesség halottjai, s azokat, 
bárhol haltak, bárhol nyugszanak is, 
szokat tisztelet illeti meg, amely tisz-
teletet köteles megadni mindenki s az 
ellen nem véthet senki. 

Ebben az eljárásban a holtak, a 
hőeea haltak iránti kegyelet mellett 
bewtfoglaltatik,  e egyben kifejezést  is 
nyer a haza fogalma,  amelynek jelen-
tőségét annál inkább kell ma hacg-
'súlyozni s előtérbe állítani, hogy az a 
nagy nemzetköziségben el ne mosód-
jék, mert ma sokan küzdenek elJene, 
sokan haza nélkül, hazánkivül akar-
nak élni. Pedig a haza fogalma  szent 
volt B&iüdeakor és az is kell, hogy 
maradjon bárminő alakulatában a jö-
vönek. 

De meg a kegyeletnek ezen közös 
tanúsításában megszokják az emberek 
együítérezni, fajra,  cyeltre s vallási 
különbségre való tekintet nélkül, ami 
az emberiség jövő viszonyának alaku-
lására igen jótékony, üdvös befolyás-
sal lehet, ami valóban kivánatos is. 

Mi is, akik most itt vagyunk, 
különböző fajhoz,  nyelvhez, valláshoz 
tartozunk, de egymásnak a megbecsü-
lésével igyekezzünk legalább itt ma-
gunk között a jövő útját egyengetni 
s készitgetai, hogy az emberek, ha 
lassanként is, egymáshoz, egymásra 
találjanak és egymásban minden kü-
lönbség célkül testvérükre ismerjenek, 
testvérükre találjanak. 

Ez legyen a praktikuma a nn 
évenkicti ide zarácdoklá^uckmak. Ezzel 
a feltett  szándékkal, ezzel az elhatá-
rozással távozzunk a kötelesség halott-
jainak sírjai közül. 

Hogy kifejezte  ez aNbeszédazt az 
érzést, hangulatot a mellyel évenkint 

erre a kegyeleti ünnepre megyünk: 
mennyire igy van I mennyire igaz, amit 
mosd 1 mennyire nemesen gondolkozik, 
miotahogy kell is mindenkinek gondol-
kozni 1 mennyire jót akar, megbecsül 
mindenkit, nem bánt senkit I mennyire 
vehetnék mások is mintául azokat a 
beszédeket, amiket a tisztes öreg főpap 
(akiről nem árt tudni, hogy ma-
gyar szenátor is) évenkint ilyenkor 
szokott mondani! Akkor nem kellene 
félve  mennünk erre az ünnepre és nem 
kellene onnan bántódottan, azzal az 
elhatározásai jönnünk el, hogy többé 
nem megyünk oda. 

Közigazgatási bizottsági 
ülés volt f.  hó 26-ikán Andreiaş pre-
fectus  elnöklése alatt. Az alispáni je-
lentést Bíró Dénes vármegyei főjegyző 
olvasta fel. 

A jelentés a közigazgatás rendes 
menetéről számolt be, s néhány személyi 
ügyről. Elekes Dénes dr. és Pál 
István Lengyel József  psrsjdi főszolga-
bíró nyugdíjaztatása érdekében szólal-
tak fel,  a mire megnyugtató » választ 
kaptak. Pál István még a kisebbségi 
nyelvnek az egyes hatóságokhoz inté-
zett beadványokban való használatát 
hozta elé, kívánván e kérdés méltányos 
megoldását, hogy a polgárok ügyeik 
elintézésében hátrányt na szenvedjenek. 

A prefectus  kijelentette, hogy a 
helyi közigazgatási hatóságok eddig 
is elfogadták  s ezután is elfogadják  a 
magyar szövegű beadványokat, de a 
minisztériumhoz s más felsőbb  hatósá 
gokhoz címzett iratokat a felek  érde-
kében szükséges románul szövegezni. 
Pál Istvlíu szenátor a papoknak a köz-
ségi illetékek és közmunka alól való 
meptesitése érdekében is szét emelt, 
majd a helybeli postának azt az eljá-
rását kifogásolta,  hogy a magyar cím-
zésű leveleket nem továbbítja. Erre a 
prefectus  ismét megnyugtató kijelen-
tést tett, moEdváu, hogy a címzésben J 
csak a lakóhely (község) írandó a ro-
mán elnevezés szerint. Elekes dr. egy 
vármegyei fordítói  iroda felállítását 
javasolta, a mi azonban a mai viszo-
nyok közt megvalósíthatatlan. 

Néreeth Albert min. tan. pénzügy-
igazgatói jelentésével kapcsolatban, 
Papp Z. Ecdre a városi községi ille-
tékek nagyságát és bováforditását  tet-
te felszólalás  tárgyává. Majd Molnár 
Samu árvaszéki elnök jelentésével kap-
csolatban Bürgefték,  hogy az árvapén-
zekbál juttassanak ismét magánfelek-
nek is kölcsönöket. 

Az állategészségügyi jelentésnél 
Szíillősf  Ödön dr. indítványozta, hogy 
a bizottság az állatkiviteli dijak csök 
kentése érdekében a kormányhoz in 
tézzer, feliratot  ; amit el is fogadtak. 

Andreiaş a prefectus  ezután a 
közigazgatási reform'  készülte folytán 
felmerült  kombinációkat ismertette. 
Ezek szerint, a vármegyét 7—8 járásra 
osztanák, s uj járási székhelyek Etéd, 
Kányád, Vargyas és Szentlélek lehet-
nének. 

Régi magyar költők, Patőfi, 
Arany, ady Endre, Babits Miháiv, az 
erdélyi költők közül: Áprily Lajos, 
Berda Mária. Reményik Sáador, Szeot-
iu»rei Jeijő, Tompa László és Kádár 
Imre vtrsei í'ogn»k vasárnap esíe fel-
csendülni To-'itcri Nóra varázsos mü-
vészetébep. Az eíőadés koronája a 
székely népballadák interpretálása lesz. 

Tessitori Nóra városunkban. 
Vasárnap este tartja estélyét 'a 

ref.  kollégium imatermében. 

Vasárnap este ünnepe lesz a ma-
gyar szónak Székelyudvarhelyen. Tes-
sitori Nóra eljön közénk, hogy versujra-
építő művészetével felemelje  lelkűnket 
a hétköznapok szürke porából. Erdély-
szerte mindenütt ismerik már ezt a 
csodálatos, muzsikabeszédü asszonyt, 
a ki hangjának varázsvesszejével 
friss  patakot bűvöl ki a szóból és a 
ki egész virágfüzéres  fiatal  életét a 
magyar szó kultuszának áldozatköve 
mellé ültette. 

Ennek az apostoli asszonynak a 
nevét már ott Őrizzük az általa uj 
életre támasztott költőkével együtt az 
elszegényedett magyar lélek pantheon-
jában. Nem egyszerű interpretátor é, 
kinek hanganyagát, pátoszát, érzelmi 
skálája gazdagságát rideg, fonetikai 
szempontokból bírálhatjuk; hauem fel-
kent papüó, bátor diakonissza, ki a 
katakombák első keresztényeinek fana-
tizmusával hirdeti az Igét, halott és 
halhatatlan költőket prédikál, szuggesz-
tív egyéniségén keresztül, eleven életre 
galvanizálja & dohos iskolakönyvek és 
aranycirádás diszkiadások kriptáiba 
zárt klasszikusokat. Áldozatot mutat be 
a magyar géniusznak, miközbfln  önma-
gát gyújtja lángra régi költőlelkek 
hamvadhatatlan csóváival. Igy ébreszti 
öntudatra a maga szellemi öröksége 
iránt közömbös magyarságot. 

Tessitori Nóra bűbájos szellem-
idéző. Az extázis lázában letűnt száza-
dok. elmúlt világok mélységeiből vará-
zsolja vissza egy-egy vers váza köré a 
forró,  háborgó, vonagló életet: vágyat 
és bánatot, hitet és lemondást, kétséget 
és haragot. 

i Fel fognak  csendülni a nagy mű-
vésznő ajkán az ősi székely népbal-
ladák barangzugásos szépségei, be fogja 
mutatni a lánglelkü magyar költők 
legszebb verseit, azonkívül az ige va-
rázserejével fogja  lelkünk előtt megje-
lenítői az erdélyi költészet virágba 
borulását. 

Ott leszünk, mert ottlétünk nem-
csak egyéni éleményünk és élvezetünk 
letz, hanem a müveitek tömegének 
önerősitése, egy kollektív vallomás, a 
figyelem  ünnepe és istentisztelete, mely-
nek nem a személy, hanem a «zöveg 
és annak emberi visszhangja adja meg 
a szépségét. Tessitori Nóra közvetítve 
végzi ezt a gyönyörű munkát és bár 
hatalmas művészete mellett el nem 
mehetünk néma főhajtás  nélkül, mégis 
nagyjainkért és önmagunk megbecsü-
léséért hallgatjuk végig, akiknek drága 
még a magasabbrendű élet szépsége. * 

Tessitori Nóra estélyét a reformá-
tus kollégium imatermében tartja meg. 
Az estély 9 órakor kezdődik. A jegyê  
ket szombat este 7 óráig a Könyv-
nyomda R. T. üzletében, vasárnap pe 
clig a í'.f.  kollégium kapusánál lehat 
eícra megváltani. A jegyek ára egy-
s é g : vi,-y személyre való belépő jegy 
40 Jtu. Az ifjúságnak  kedvezményes jrgy 
áll rendelkezésére. 

Az Irgalmas Nővérek veze-
tése alatt auo róm. kath. polgári éB 
elemi leányiskola növeudékei II. cso-
portjának junius 1 én (hétfőn)  délután 
4 órakor lesz a zenevizsgáJata, a róm. 
kath. főgimnázium  tornatermében. A 
vizsgálatra felhívjuk  olvasoiuk figyel-
mét. önkéntes adományokat a névérek 
felsegéíyezéaére  köszönettel fogadnak. 



Cadar Alexandru 
rendőrségi tisztviselő urnák 

Odorheiu. 
Tisztelt Cadar ur 1 Hozzám inté-

zett ajánlott lévaiét, véletles körül-
mény folytán,  csak folyó  hó 23 án 
(szombaton) vettem kézhez, akkor, a 
mikor a „Székely  Közélet"  már le volt 
zárva és igy, sajnálatomra, abban már 
nem foglalhatott  helyet válaszom. 

Tuleágoá érzékenyen fogta  föl  a 
rendőrségen tett nyilatkozatomnak azt 
a részét, amelybea arra kérem a kar-
öltve működő két hatóságot: a rendőr-
séget és az állambiztonsági hivatalt 
hogy: rjövőre  gyűléseinkre  intelligens, 
müveit, iskolázott  hatósági közegeket 
szíveskedjenek  küldeni."  Ebben nincsen 
semmi meggyalázás, mert az, hogy va-
laki még nincsen teljesen kiiskolázva, 
sz gyalázatára nem szolgálhat. EUea-
ban dicséretreméltó és nagy érdeme 
öanek, hogy magánszorgalom utján 
már az V. középosztályból vizsgázik. 
Ez meglátszik az Írásán is, mert az-
óta, hogy megismertem ugy a fogalma-
zásban, mint az írás Bzépségébea je-
lentékeny sikerre tett szert.,Az, hogy 
nem született, mágnás-családból, nem-
csak nem hiba, hanem a mai demok-
ratikus világban nagy előny, valamint 
az sem hiba, hegy ipart tanúit. 

Szorgalmas tovább tanulás utján 
sok iparos emberből lett már minisz-
ter is, sőt Macdonald  Anglia volt mi-
niszter elnöka, valamint Mussolini 
olasz miniszterelnök szintén iparosok 
voltak. Én, aki negyedszázadon (át 
intéztem a Székelyföld  iparosságának 
magasabb közgazdasági ügyeit, érdeme 
szerint tudom értékelni az iparost és 
az ipari munkát. Da ha hivatalnoki 
pályára szánta magát, jól teszi, ha el-
végzi mindazon iskolákat, a melyek 
magasabb képzettséget adnak, mert, a 
középiskolák erre csak alapvetőül 
szolgálnak. 

Még akik magasabb iskolát, pl. 
akadémiát, vagy egyetemet végeztek; 
politikailag azok Bem mind iskolázot-
tak. A politika külön tanulmányokat 
és sok gyakorlatot követel, hogy va 
laki helyesen tudjon Ítélni. Aki ezzel 
nem bir, az politikailag nem müveit, 
nem iskolázott. 

Erre vonatkozott az én észrevé-
telem és kívánalmam. Ezt most is 
fönn  kell tartanom, mert az V. közép-
osztály politikai gyűlések ellen-
őrzésére még kevés. 

öa azonban, mint szimpatikus 
modorú, csinos megjelenésű férfiú,  te 
hetsége- és szorgalmával hivatott arra, 
hogy megszerezze mindazon ismerete-
ket, a melyek, korrekt magaviselete 
mellett, a hivatali pályán és a társa-
dalmi életben előkelő helyet biztosita 
nak. 

Őszintén óhajtom, hogy igy !legyen 
és eme Boraim szolgáljanak erre ugy 
önnek, mint másoknak biztatásul. , 

Sz .Szakíts Péter 
t i országos magjai párt mdfarhelj-

megyei tagazatának elnöke. 

A helybeli ref.  kollégium 
volt tanítványainak zártkörű „Véndiák-
estélye" és találkozója f  évi junius hó 
7 én a következő részletes terv szerint 
lesz megtartva. D. e. 11 órakor ünne-
pélyes isteni tisztelet a kollégium ima-
termében. 1 órakor küzö3 ebéd a kol-
légium konviktusában. D. u. 4 órakor 
a ref.  kollégium és a róm. kath. fő-
gimnázium együttes toroaünnepélye a 
kollégiumkertben. Este 9 órakor es-
tély a Bukerest-szálló színháztermében, 
a következő műsorral: 1. Ima Vocel-
kától. Énekli a kollégiumi ifjúsági  ve-
gyeskar. 2. A régi diákéletről megem-
lékezik Benedek Elek. 3.. Sonata 
E. Grieg. op. 45. Hegedűn előadja 
Szabó Gizi, zongorán kiséri Tomp» 
Lászlóné. 10 parc szünet. 4. Éoekel 
Palló Imre, zongorán kiséri dr. Jodál 
Gáboraé. 5. Felolvas Sebosi Samu. 6. 
Daloljatok: Hoppé R. Énekli a Szé 
kely Dalegylet. Műsor után tánc. 

A tomaünuepályre belépti díj nincs, 
de önkéntes adományokat a tanulók 
segélyezésére köszönettel fogad  a két 
főgimnázium  igazgatósága. &z esti elő-
adásra páholyjegy 300 leu, földszinti 
ülőhely és erkélyülés 60 leu. Jegyek 
elóre válthatók junius hó 2 tői kezdve 

Z. Székely János könyvkereskedésében. 
A kik elszállásolásra és közebédre 
igényt tartanak, jelentsék JUG-US 3-ig. 
Bíró Sándor koll. tanárnál, ki az 
estélyre megfelelő  ülőhelyről is gon-
doskodik. Jelentkezéseket a közebédre 
junius 5 ig elfogad  Csefó  Sándor koll. 
tanár, konvíktusi elnök is. Pénzadó 
mányok és szives felülfizefések  Ütő 
Mihály pénztárnok cimére (Odorheiu, 
R-íf.  kollégium) küldendők. A kik té-
vedésből meghívót nem kaptak, de ar-
ra igényt tartanak, jelentk<>zzepek Szőcs 
Tibor, vagy ifj.  Koncz Ár tain titkár-
nál. A meghívó kívánatra előmutatandó. 

A rendezőség által összeállított eme 
gazdag programmhoz nincs más hozzá 
fűzni  valónk, mint az, bogy vajha 
ezen a találkozón a régi tanítványok 
sziveinek összedobbaáásábóF a tovább 
élés hatalmas fenntartó  erői sarjad-
zanásak ki, bizonyságául annak, hogy 
emez évszázados multu alma mater az 
egyetemes emberi kultura ápolásában 
és továbbvitelében egy szükséges, nél-
külözhetetlen tényező. 

HÍREK. 

SPORT. 
Kolozsvári csapatok Udvarhelyen. 

A Hargita TeBtedző Egylet hétfőn, 
pünkösd másodnapján Medgyesen ját-
szik barátságos mérkőzést az Amatő-
rökkel. Ezelőtt 2 évvel a Hargita 8:0 
ra verte az Amatőröket, most ezt a 
győzelmet aligha fogja  megismételni, 
mert a medgyesiek azóta nagyon fel-
javultak, nemrégen Kolozsvár baj-
nokcsapatát: a Viktoriát is megverték. A 
H. bár tartalékolva indul a küzdelembe— 
tekintve, hogy jó formában  van: kü 
lönösen sz ifjúsági  játékosok révén — 
bizonyára nem fogja  vesztesként el-
hagyni a pályát. 

Minthogy a Hargitának a nyáron 
megint jó csapata lesz, a közönség 
óhajának engedve érintkezésbe lépett 
több kolozsvári csapattal, Udvarhelyen 
való vendégszereplésük érdekében. 

Az eredmény már meg van, mert 
Erdély egyik legrégibb s ma is jóhirü 
egyletével: a Kac cal már meg is al-
kudott junius 28 ára. A KkaBe-vel 
Bzintén megindultak a tárgyalások, de 
ezideig még nem sikerült megállapodni; 
remélhető azonban, hogy julius máso-
dik felében  ezt a mérkőzést is le lehet 
bonyolítani. 

Julius 12 re egy nagyszabású 
sportünnepély megtartását vette pro-
grammjába a Hargita, footballcsapatá-
nak, ellenfele  ekkor a Braşovia lesz. 

Az elmaradt BMTE és Ivria 
bajnoki mérkőzések junius 8-án és 14-
én kerülnek eldöntésre. 

Úszósport. 
A Hargita Testedző Egylet kiváló 

gondot kíván fordítani  az úszósport 
kifejlődésére  is. Ez okból az e hó 28-án 
tartott választmányi ülésén elhatá-
rozta, hogy a lehető legrövidebb idő 
alatt ussétanfólyamot  nyit, ugy gyer-
mekek, mint felnőttek  számára. Az 
uszót&nfolyam  vezetését egy képzett 
úszómesterre bízza, akit kellő jelent-
kezés esetén már a napokban szerződ-
tet a Hargita. 

Felkérjük ennélfogva  a tanfolya-
mon résztvenni kivánókat, hogy hala-
déktalanul jelentkezzenek a Könyv-
nyomda R. T, üzletében. A tanfolyam 
díja igen mérsé-kelt lesz és a jelent-
kezők számától függ.  Hargita  T.  E. 

Értesítés. Az Erd. Róm. Kath. 
Népszövetség udvarhely-kerületi titkári 
hivatala értesíti az egyes helyi tago-
zatok tagjait, hogy a központ a tagok 
anyagi voaatkozásu ügyeinek inegvé 
dése céljából külön álló biztosítási osz-
tályt állított fal,  amely felöleli  a biz-
tositásnak minden nemét. Az érdeklő-
dő népszövetségi tagoknak ebben az 
ügyben szívesen ad felvilágosítást  és 
útbaigazítást a kerületi titkári hivatal 
Odorheiu—Székelyudvacbeíy, Str. Prin-
cipesa Elisaveta (volt Betlea utca) 59. 

AB Erd. Róm. Kath. Népszö-
vetség udvarhely-espereskerületi bi-
zottság junius 9 én városunkban évi 
közgyűlést tart, melyre az egyes helyi 
tagozatoknak a szabályzat értelmében 
négy tagot kell kiküldeniök. 
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Felbivás becsületügybén. 
ld.  Nagysólymosi  Koncz  Ármin 

úr odorheiu—székelyudvarhelyi lakos, 
füitanuk  szeri o t, azt mondta, hogy: 
én alolirott Sz.  Szakáts  Péter és Zol-
tán fiam  a románoknak  eladtuk  ma-
gunkat. 

Felhívom id.  Nagysólymosi  Koncz 
Ármin urat, hogy ezen állítását a nyil-
vánosság előtt, a „Székely Közélet" 
jövő számában bizoayitsa. 

Egyúttal feibivom  mindazokat, 
akik ezen vásárról tudnak B auuak 
körülményeit ismerik, hogy mint tanuk 
álljanak Nagysólymosi  Koncz  Ármin 
úr mellé, bármely Bemzethsz tartoz-
zanak is; foglalják  írásba bizonyítékai-
kat 8 sziatéa adják be a Székely  Köz 
élet  szerkesztőségéhez közlés végett. 

Amennyiben pedig ezt az állítást 
Nagysólymosi  Koncz  Ármin úr bizo-
nyítani mein ludja, sem pedig felhí-
vásomra igazoló tanuk melléje nem 
jelentkeznek; az ügy rövidebb befejez-
hetése végett, már most felhívom,  hogy 
nevezze meg azt a forrást,  a honnan 
értesülését merítette. 

Sz. Szakát* Péter, 
•y, kereskedelmi és iparkamarai főtitkár, 
az Országos MagjarPárt Udvarheljmegjei 

Tagozatának elnöke etil. 

Tessitori Nóra estélyének 
műsora. Tessitori Nóra vasárnapi 
estélyének műsorát gondosan ugy állí-
totta össze, hogy a magyar líra minden 
kiváló reprezentánsa helyet foglal  abban. 
Ez az estély szivárvány hídja lesz gaz-
dag költészetünknek, amely át fogja 
ölelni a magyar géniuszt Csokonai 
Vitéz Mihálytól Ady Endréig. Az e&tély 
műsora a következő: I. Csokonai Vi 
téz Mihály : A pillangóhoz. Vörösmarty 
M.: Előszó.Petőfi:  Kérdezd, szeretlek-e? 
Szülőföldemen.  Arany János: VöröB 
Rébék. Ady Eadre: Hunn uj legenda 
Föl-földobott  kő. ŐÍZ szerelmei. Pócsi 
Mária. Saüaefc.  — II. Bibit* Mihály : Da-
naidák. Erdélyi költők : Áprily Lajos : 
Vallomás, Szentimrei Jenő: Virág. 
Tompa László: Uj Dévavára épül. 
Zenith. Reményik Sándor: Az eredet 
felé.  — Kómives Kelemenné (Székely 
népballada.) Az előadást Tompa László 
iró bevezető szavai nyitják meg. 

Hősök napján. 
Az ég derült,  a felhők  messze menték, 
A temetők  fölé  tavasz terül. 
Virág-özön  száz siron, itt  is, ott is, 
Hol  hősök  szemén örök  szender  ül. 
A tömeglen,  amely ünnepli őket, 
Lelkükért  elzeng egy egy hő ima, 
Hogy  álmodozzon  csendesen  és békén 
A nemzeteknek  sok halott  fia. 
És álmodnák  ... Szemük  már nem 

. nyilik  föl, 
Az álmuk  csendes,  szélid  és örök  — 
Csendes  és édes  ott a sir ölében: 
— Alszanak  virág s,madár  dal  között... 

Körtvélyfáy  János  Imre. 

A parajdi főszolgabírói  állás 
ra Micu Victor helybeli szolgabírót ne 
vezték ki. 

Kinevezés. A 42.789 sz. föld-
mivelésügyi miniszteri rendelettel Băr-
bat Gheorghe dr. ügyvédet és várme-
gyei t. főügyészt  kincstári ügyésszé 
nevezték ki. Az uj kincstári ügyész 
f.  bó 29-ikén már a hivatali eBküt is 
letette. 

Emil napja volt csütörtökön, 
mely alkalommai a város vonzó egyé 
niségü, népszerű polgármesterét rend-
kívül sokan keresték fel  jókívánságaik-
kal. A polgármester a nagyszámú tár-
saságot Szabó Károly vendéglőjében 
szívesen látta vendégül s az ott, a jó 
kiszolgálás és kedélyes feköszöntők  ál-
tal is fokozott  hangulatban sokáig ma-
radt együtt. 

Külföldi  állampolgárok, kik 
itt állásban, alkalmazásban vannak, 
kötelesek a sziguranca hivatalnál ut 
levelükkel, tartózkodási engedélyükkel 
haladéktalanul jelentkezni. 

Szerafikusok. 
A barátok templomát járó katholikus 

hívek között socan vannak, kik talán nem is 
•ejtik, hogy mise alatt, vagy a május délutáni 
áhítatosság alkalmával a kóruson a ferenc-
rendi szerzetetek kebelében létező szerafiku-
BOK 3—4. osztályának növendékei énekelnek. 
A minden szép és művészies dolgok iránt ér-
deklődök figyelmét  az Istent imádáson kívül 
az emberben rejlő isteni szikra is élénken 
ragadja meg. Különös, nagyon megragadó és 
vonzó a ferencesek  zirdii élete, s a tem-
plomi szolgálatban a kedvesen szerény egy-

erttség; mintha itt, az Isten házában, a 
szeretet is melegebben lüktetne. Aki bármely 
nagy városban, yagy kisebb helységben is 
időt szakitana magának annak megfigyelé-
sére, hogy mely templomot keresnek leggyak-
rabban a hívek, melyik templom a leglátoga-
tottabb: ugy nagyon sok helyen a ferene-
rendiek előnyére billen a mérleg. S ez a csa-
ládias, melegebb szivü nevelődéa müve: a 
fönségesen  szép egyszerűségé. A templomba-
járással ugy van némely ember, vagy való-
színűség szerint mindenki, hogy gyermekkor-
ban kötelességből megyülik oda; fiatal  korban 
a külsőség fitogtatása  végett; de jön egy kor 
az ember életében — ha bármily templom-
kerülők voltunk is előbb — amelyben sóvá-
rogjuk az Istent, keressük az imádság házát: 
ez az emberi kor ősze — az elmúlás gondo-
lata a szivet Istenfélelemmel  tölti el. Nem-
csak az eszem, de szivem is mondatja velem -, 
valld be őszintén, hogy te is ilyen voltál ta-
vaszán és nyarán életednek — de az ősz, a 
hervasztó fisz  — az közelebb hozott Isten-
hez: od» menni annyi nekem, mint' az élet-
hez a levegő — lélekzek, hogy éljek, s az 
élet őszén imádkozom, hogy hosszas szenve-
dés nélkül múljak el. 

Mindez eszembe jut eígondslközás köz-
ben a helybeli ferencesek  templomi szolgála-
táról, a a szerafikusokról,  kik a zárdai élet 
növendékei — az uj generáció csemetéi. (1. és 
2-ik osztályuk Hunyadon van, a 3—4 váro-
sunkban, s az 5—8 osztályt már Caiksomlyón 
találjuk.) Nevelési rendszerükről — meiy 
mélyebb tanulmányozást igényelne — nem is 
irhatok, áe a nevelést jellemző egy dologról, 
amely momentán ragadta meg figyelmemet, 
arról hallgatni nem birok. Tudvalevő dolog, 
hogy a barátoknak ritka szép orgonája van, 
minden hangot a tökéletességig bájosan, szi-
vet fölemel  ően ad ki, s ha még meBtari a 
játékosa is — mint itt gyakran tapasztalni 
lehet — félimádat,  szárnyalast ad a léleknek. 
A szerafikusok  és orgonát A kóruson imád-
kosom, nemcsak azért, mert az élet Őszében 
vagyok, — de általában, mert szeretek is 
imádkozni, i hallgatom a szerafikusok  ajká-
ról élesen felcsengő  bájos templomi éneket 
Közben figyelmemet  ritka jelenség köti le: 
zsenge, alig 14 évesnek látszó fiúcska  emel-
kedik föi  a* orgona billentyűi mellől, s lesi 
az oltárnál miséző papi szértartás folyását  —-
mint az szokás is már a kántornál — hogy 
az orgona mikor kezdhet, vagy mikor végez-
het. S ez a kis fiu  — névszerint Bponberger 
Antal negyedik osztályos szerafikus,  kolozs-
vári fiúcska  — az egész énekes misét végig 
kisérte orgonán — gyermekdeden kedves sze-
rénységgel. de annyi precizitással, hogy sok 
kántornak dicsőségére válna akkora jártasság 
az orgonán. Nem tudtam hamarjában, hogy a 
fiucskában  gyönyörködjem-e inkább, vagy 
pedig a szemembe gyorsan felszökkenő  öröm-
könnyet törüljem • le? Szinte némán szorí-
tottam meg azt a kis kezet, melynek tulajdo-
nosában m&r benne van. az előbb emiitett 
isteni szikra — s a meghatottság hangján ér-
deklődtem iránta. Kalapot le — gondoltam 
magamban is — mindig a tudomány éB mű-
vészies előtt s hála nevelőinek, s hála kttlö-
Dösen annak, aki nekünk művész tehetségeket 
ad —: Istennek. 

Mig más, hasonló korú gyermeknél a szü-
lők alig birnak a mezi s más gyermeklelket 
romboló dolgok ellen harcolni, addig a kis 
szerafikus  orgonajátékában a felnőttek  néma 
áhítattal gyönyörködnek 1 Egy gyöngyszem — 
a többek között — a ferencrendiek  füzéréhez, 
kik éppen e napon, pünkösd napján, oly ma-
gasztos ünnepet rendezhetnek Caiksomlyón 
Mária tiszteletére. Köszönet nekik 1 (—) 

Halálozás. László Ilona  váro-
sunkban f.  hó 27 ikén, 28 éves korá-
ban elhu-ayt. Kiterjed rokonság gyá-
szolja. 

Csiki  Józsefné  Bonc Biri 84 
éves korában, f.  hó 27 ikén városunk-
ban elhalt. A sokak által „Biri néni" 
néven ismert, piaci árusító asszony 
magas kora dacára az u:óbbi időkig [is 
még jó egészségnek örvendett s csak 
rövid szenvedés előzte mag halálesetét. 



Az ország bármely r&zíbe Vállalói; személyszállítást antőVal: ifj. BarKíczy Albert. 
Teljesen u j családi jégszekrény eladó. 

Gyászjelentés ós köszönet-
nyilvánítás. Minden egyéb közlés 
helyett ezúton hozzuk nyilvánosságra, 
hogy a forrón  szeretett férj,  gondos 
apa, bátya és testvér: Weiss Frigyes 
rövid szenvedés után elhunyt. Egyút-
tal hálás köszönetünket fejezzük  ki a 
megnyilvánult részvétért mindenkinek, 
különösen a helybeli Bárgyár R.T.aak, 
a gyár munkásainak, a kik áremelés-
re virágot hoztak. A gyászoló özvegy és 
család. 

Katonai ügyben sürgősen je-
lentkezzenek a rendőrségen Suciu al-
biztosnál az alább megnevezettek 
katos Domokos, Ábrahám Gergely, La-
katos Dénes, Martinovics Jáuos, Már-
ton Menyhért, Scbenar E ernér, Máté 
Géza, Szabó József.  Kovács Albert, 
Székely Domokos, Szász Irimie, Bodri 
Joan, György Mózes, Asztalos Alexand-
ru, 11 i e ş János, Bak F e r e n c , 
Bamez Ignácz, Bálint Andrei, Kheul 
Ioaif,  András Mihail, Sociu Iosif.  Gher-
marz Nicolae, Grenert Ioan, Farkas 
Lajos, F e r e n c z Cszar, D o 1 a ţ 
Dénes. L ő r i n cz Gyula, Déaes Ta-
mas, Kovác3 Andreiu, Bartha Sándor, 
Negy Eudre, Kovács Gheorghe, Balázs 
Albert, Ambrus Josif  Varga Albert, 
Orbáu Mihály, Ba'eg Fereoc, Ghiaghi 
Simer, Szabó I. Joaif,  Simó Ioan. 

Az udvarhely-eBpereskerü-
leti róm. kath. papság folyó  hó 
25 éa tartotta tavaszi koronsgyülését 
városunkban Pál Istvdn prelátus, ke-
rületi főesperes  elnöklete mellett, aki 
a papságnak a hívekkel való érintke-
zéséről és. bánásmódjáról mondott gaz-
dag tapasztalatról tanúskodó, általá 
nos figyelemmel  hallgatott megnyitó 
beszédet. Majd a papságot érdebló 
kebli ügyekről folytattak  fontos  meg 
beszéléseket. 

A vármegye állatorvosai a 
nyelvismeretük tanúsítása céijábóljelren-
dalt vizsgálatot f.  hó 24-én tették le 
Marosvásárhelyen, sikerrel valameny 
nyien. 

Zetelakának nagy örömün-
nepe voli f.  hó 23 án ; akkor szentel 
ték fal  nagy lelkesedés mellett, óriási 
közönség jelealétébea a kés újonnan 
szerzett harangot. Mint, hogy a lélek-
emelő sẑ p ünnepről érdemleges bosz-
•zabb tudóflitártuak  van, mely azonban 
éppen terjedelmesebb volta miatt, mai 
számunk ayagába beosztható nem volt, 
egyelőre csak ja!e?ni kívántuk az ün 
nepély megtörténtét. Emiitett tudósí-
tásunkat a jövő számban közöljük. 

Műsoros kerti mulatságot 
restdez junius elsején, pünkösd másod-
napján, a Barkóczy féle  kerthelyiségben 
a cipé-tz ipartársulat. Műsor: 1. Ko 
vács Lázár kos furái.  2 Mercz Margit 
énekel. 3 Kókösi Juliska szaval. 4. 
Török Farenaz kupiézik. 5. Bálint 
Igaác énekel. Műsor után táncmulat-
„£G. _ AZ érdekesnek Ígérkező estély 
iránt nagy az érdeklődés. 

Ezüstlakodalom. Szép családi 
üanepélyre gyüít össze Budapesren f. 
hó 3-ikáo a Saombitfdlvy  éa Bihary 
család; Bihary Bála csemegekeres 
kedő, városuak egykori árvaszáki 
ülnökének fia  üauepalte nejével: Saom 
batfalvy  Terézzel, városunk iparos 
polgárának: Szooabatfalvy  Józsofaek 
leányával házasságuk 25 ik évfordulóját. 
A Calvin-téri templomban az üaneps?g 
végeztével Várhegyi Károly ref.  lalkéss 
lélekemelő beszédével a jelenlevőket, 
akik majdaem zsúfolásig  töltötték a 
templomot, köanyekre fakasztotta.  Az 
ezt követő estebéd az ezüst lakodal-
mas pár lakásán volt, hol a meghívott 
rokonok és jó barátok sagy száma 
jelent meg, s a hol az állandó jó 
kedvnek, s pohár köszöntőknek csak a 
hajaali órákban szakadt vége. (Megkésve 
érkezett tudósítás) 

x Tavaszi  nyári újdonságok  érkez-
tek,  nöi és férfi  divatcikkekben 
Szenkovits  utóda:  Degró Béla 
divatüzletébe,  mélyeket  jó valuta-fedezet 
mellett  szereztem be s igy a napi árnál 
jóval olcsóbban hozom forgálombai 

Értesítés. 
A kolozsvári tordai-uti villa sorsolásának első heteiben, 

hatósági intézkedés folytán  előállott kényszerű eladási szünet 
miatt, a sorsoltató kénytelen a sorsolás napját hatósági jóváha-
gyással május 29-ről áttenni visszavonhatatlanul 

folyó  évi julius hó 29-re. 
Ez uj határnap azonban visszavonhatatlanul végleges és 

semmi körülmények között további halasztás nem fog  bekövet-
kezhetni. Ezen sorsolás az illetékes minisztériumok és hatoságok 
által törvényesen és szabályszerűen engedélyezve van. 

A t. nagyközönséget a sorsoltató a szenvedett halasztásért 
kárpótolni akarja és ezért a főnyereményen  kivül további egyszáz 
pénznyereményt állított be. 

Főnyeremény: emeletes villa telekkel 
a Tordai-ut 25. sz. alatt. Áll 5 szoba, 2 konyha, 2 fürdőszoba,  2 
előszoba", cselédszoba és más szükséges mellékhelyiségekből. 

Pénznyeremények s 
I. nyeremény . . . . . . . 10 000 Leu 10.000 Leu 
II. nyeremény 5 000 „ 5.000 „ 
III., IV. és V. nyeremény . á 1.000 „ 3.000 „ 
öt nyeremény . . . . . . á 800 „ 4000 „ 
Tíz nyeremény Z ' J J g » 
Negyven nyeremény . . . . J 300 „ U.UW » 
Negyven nyeremény á 200 „ ö.uuu 

Tehát összesen 101 nyeremény, melyekre valamennyi sors-
jegytulajdonos egyenlő joggal éa eséllyel játszik. 

Főbizományos: SIROCCO Str. Eeg Maria 14. 
Elárusítók: Cristur Székelykereszturon :-Székelykereszturi Bank 
^^s^^s-s^ R.-T. Szemerjay könyvkereskedés. «***»»»»«» 
Odorheiu-Székelyudvarhelyen: Udvarhelymegyei Takarékpénztár 

R. T. Könyvnyomda Részvénytársaság. 

Az agrárreform  folytán  uj föl 
det kapót 17 udvarhelyi lakos földjé-
nek katonai gyakorlótérré való viasza-
változtatásáról 2 héttel ezalőtt irt hosz-
szabb cikket egyik munkatársunk. E« 
ügyban — s talán mondhatjuk : a cifck 
hatása alatt — legutóbb némi fordu 
lat törtéat. A földreform  bízottság 
ugyanis a földmivesek  érdekében át-
iratot küldött a katosaság őrnagypi-
rancsnokához s felterjesztést  intézett a 
minisztériumhoz is. Ezek után remény 
vsn, hojry a szegény gazdák legalább 
újonnan kapott földjeittet  visszakap-
ják s azt háborítatlanul müveihetik. 

A város 1700 holdnyi erdő-
séget kapott a földreform  során a 
zetelaki (libántelepi) erdőn, némi kár-
pótlásául a reform  által okozott más 
érzékeny károsodásának. Mindebben 
jelentékeny része van Negruţiu polgár-
mester ismételt buzgó közbenjárásának, 
felebbezéseinek.  Az erdőt a napokban 
vette át az illetékes bizottság, mely-
ban a polgármester is részt vett 

* H a figyelmesen  megnézzük a 
villanyszámlánkat, rövid idő óta némi 
változást észlelünk rajta. Pár hóval 
ezelőtt uşy nevezett órahasznáiati dijbi 
még havonként 4 leüt szedtek. S bár 
ezen összegnek szedése som volt laikus 
nézőpontból megérthető, mert hgszen 
az óra baállitásáuál annak használati 
dija is levonatott (az mellékes, hogy 
ma az óra beszerzési ára százszorosan 
magasabb, mert hiszen azok az órák 
az „olcsó" világban szereztettek be.) 
A 4 leukat nem nehézményeltük, mert 
hiszen legtöbbször ugy vagyunk, hogy 
esetenkinti kifogásaink  süket fülekre 
találnak, de igazán kíváncsiak vagyuak, 
hogy mit tesz a számlákon az a bizo-
nyos 10 leu. Nem szabad megenged-
nünk, hogy bárhol és bármily cimeu 
csak adóztassanak, hiszen misem ter-
mészetesebb, hogy ha már fizetni  kell, 
helyes tudni azt is, hogy voltaképpen 
miért is kell fizetni,  a fizetésnek  van-e 
jogos alapja, törvényes intézkedésen 
alapul-e az? — k. 

xEgy jó karban levő gyapju-
fésülő  gép olcsón eladó. — ErtekezniJ: 
Str. Axeute Sever (Bózsa-u.) 10. sz. a. 

x Ház kerestetik készpénzzel, 
megvételre, a/onnal beköltözhető. Cim 
a biadóbao. Ügynökök kizárva. 

KÖZGAZDASÁG. 
Májusnak a mérlegét elkészítet-

tük s ez a mérleg nem váltotta való-
ra a gazdák bizakodását. Az első na-
pokban bőséges csapadékban volt ré 
szüok, de azután jöttek a szeles, hi-
deg idők, fölváltva  meleg napokkal s 
a föld  kiszáradt, két éjszakai fagy  a 
kerti veteménjrtikben, burgonyában, pa-
szulyban s helyenként a törökbuzában 
is tetemes kárt okozott. Már most 
megállapíthatjuk, hogy anya-széna ter-
mésüak gyengébb lesz a mult évinél, 
tehát alig lesz valami, mesterséges ta-
karmányaink : a lóhere és lucerna 
gyenge fejlődést  mutatnak s ha első 
kaszálásuk a takarmányinség miatt 
nagyrészben befejeztetett  is, a második 
termés fejlődése  a szárazság miatt meg-
akadt. Az ősziek nagyon szépen fej-
lődnek s ha a jég nem tesz kárt az 
ősziekben, jó termésre lesz kilátás. 

Gyümölcsfáink  nagy részben du8 
virágzásban állottak, de azért kevés 
lesz a gyümölcs. Korai gyümölcsből: 
megy, cseresznye még mutatkozik ter-
més, de a téliek alig kötöttek valamit. 
Á Bicsérdysták nem nagyon örvéndenek 
a gyenge gyümölcstermésnek, de köz-
gazdasági szempontból is veszteség a 
termés elmaradása. 

Piaci árak: buza 240—250, rozs 
160-180, árpa 140—150, zab 70—72, 
tengeri 90 -94. burgoaya 26-35 leu 
vékánként. F ~ 0 -

Kiadó: a Köcyvnyomd» Részvénytársa»** 
Odorheiu (Székelyudvarheiy) 

Teherautomobil, 
teljesen újonnan javitva és uj gummik-
kal ellátva, valamint egy 24 személyes 
csukott, ugyancsak teljasen újonnan 
javított, uj gummikkal ellátott autóbusz 
olcsón, esetleg kedvező fuetési  feltéte-
lek mellett eladó. Megtekinthető: Eco-
nomia Kereskedelmi és Ipari R. T. 
'ZZ^^Z^ Oradea-Mare. — 

Judecătoria de ocol Odorheiu 
secţia cf. 

Nr. 539—925 cf. 

Extras din publicaţiune 
de licitaţia. 

In cerere de executare făcută  de 
urmăriteara firmă  Banca Uaită pentru 
Industrie şi Ipotecă s. a Sighişoara 
centra urmăriţilor Antal József  şi An-
tal Endre, şi secţia Gargely Lajos nasc. 
Antal Mária judecătoria^ a ordonat li-
citaţiunea execuţionala îi ce priveşte 
imobilul situat în comuna Odorhoi 
asupra porţiunilor la Antal József.  An-
tal Eudre şi soţia lui Gergely Lajos 
iăsc. Antal Mâna înscrise sub Nr. 
seria B. 45, 46. 47 din imobilul în-
scris îo pret. cf.  a oraşului OdorheL 
Nr. 1031 sub Nr. de ord. 22 şi Nr. 
top. 223, 224, 225. «radina, casă de 
lemne şi curte şi grădină cu preţul de 
strg. 7500 lei pentru încasarea creau • 
ţei de 3000 lei capital şi acc precum 
şi pentru încasarea creanţei de 300 
lei capital şi acc. a iui Audrási Fe-
renc şi creanţei de 1497 lei 10 bani 
capital şi acc. a lui Sigmund József, 
creanţei de 600 lei capital şi acc. a 
fem  Müller Katalin, a creanţei de 5000 
lei capital şi acc. a lui Herceg Albert 
şi pentru încasarea creanţei de 40.000 
lei capital şi acc. a lui Cristea György 
şi soţta sa Balázs Julianna. 

Licitaţiunea se va ţine în ziua de 
18 I u n i e 1925 ora 10 în localul 
oficial  al cf.  str. Priccipesa Elizabeta 
Nr. 2. uşa|39. 

Imobilele, ce vor fi  licitate, nu 
pot fi  vândute, pe un preţ mai mic, 
decât dottă treimi din preţul de stri-
gare. 

Cei, cari doresc să liciteze, sunt 
datori să depoziteze la delegatul jude-
cătoresc 10®/0 din preţul de strigare 
drept garanţie, în numerar sau în 
efecte  de cauţie socotite după cursul 
fixat  în § 42 lege LX. 1881 sau să 
predea aceluiaşi delegat chitanţa con-
statând depunerea, judecătoreşte, pre-
alabilă a garanţiei şi să semneze con-
diţiunile de licitaţie. 

Dacă nimeni nu oferă  mai mult, 
cel, care a oferit  pentru imobil un preţ 
mai urcat, da cât cal de strigare, este 
dator tă întregească imediat garanţia 
— fixată  conform  procentului preţului 
de strigare — la aceiaşi parte pro-
centuală a preţului ce a oferit. 

Odorheiu, îa 23 Febr. 1925. 
Dr . Szabó m. p. şef  jud. 

Pentru conformitate: 
Schvarcz, m. p. grefier. 

A kisebbségek 
minden ügyének leghathatósabb 

támogatója a maga 
nagy 

nyilvánosságával Erdély és a Bánát 
legismertebb és legolvasottabb 

lapja 
a gyors hírszolgálata és tartal-

mas cikkei által népszerű 

KELETI ÚJSÁG. 
16 oldal. 12 oldal. 

ícgolcsóbban Jtirsch fodoU 
dWat-uzletíbcn Vásárolhat: fírfiöltöny-szöVeUW,  nöi ruha-, Kosztüm- fc  MMJ-



LOBL 

Férfi  szövetek, bélések, kész kabátok, esőköpenyek, férfi  ruha-
vásznak és szőttesek, ingzefirek,  nyakkendők, harisnyák, 
sapkák, övek, siíonok legmegbízhatóbban beszerezhetők: 

cégnél. Bul. Regele Ferdinánd (volt Kossuth-utca) 25, 
P u b l i c a ie d e l i c i t a ie 

Şcoala Normală din Cristurul-Săcusec. 

In ziua de 28 Iunie a. c ora 11 
diminaţă se va ţine iicitsţie publică, cu 
oferte  î.jchire îa cancelarie directorului, 
pentru aprovizionarea a 150.000 kg. 
lemne de foc.  Direcţiunea îşi rezervă 
dreptul de a mări sau micşoara canti-
tatea do mai sus cu 30%. Ira oferră 
se va aiă a calitatea lemnufui,  care 
trebue fă  fie  de esenţă tare. 

Of-rta  va fi  însoţită de o garanţie 
provizorie în numerar sau efecte  pub-
lice admis* Ja casele statului, repre-
zentând 8% din valoarea ofertei. 

Garanţia definitivă  fi  de 1 é°/0 
din valoarea furniturii.  Oferta  va purta 
pe plic menţiunea : 

Oferta  pentru Icitaţia  ăela 28 Iunie 
1925. 

Lemnele vor fi  furnizate  pâră îa 
curtea institutului. 

Plata se va fa  ca în termen de o 
lună după recepţia lemnelor. 

Direcţunea şc normale. 
A székelyudvarhelyi kir. törvényszék. 
No. C. 324-925. 

A székelyudvarhelyi kir. törvény-
szék közhírré teszi, hogy Komporály 
Ferencz m.-hermányi lakos kérése foly-
tán Baló Juliánná volt m.-hermányi 
lakos ellen, aki született 1841 augusz-
tus 1-én, a holttányilvánítási eljárás 
aPc. 733. §. 1. pontja alapján megindit-
tatott. 

Nevezett 16 éves korában eltá-
vozott M.-Hermány községből ismeret-
len helyre és azóta semmi életjelt nem 
adott magáról. Gondnokává a kir. tör-
vényszék dr. Kassay F. István székely-
udvarhelyi ügyvédet nevezte meg. 

Â kir. törvényszék ezennel felszó-
lítja Baló Juliánnát és mindazokat, 
akiknek nevezett életbenlétéről tudomá-
suk vau, bogy értesítsék a kir. tör 
vényszéket, vagy a nevezett gondnokot, 
mert ellenkező esetben ennek a hír 
detménynek a kolozsvári „Buletinul 
Justitiei" ben való megjelenésétől szá-
mított egy év múlva a fent  nevezett 
holttá lesz nyilvánítva. 

Székelyudvarhely, 1925 márc. 14. 
G. Boicescu s. k. 

törv. elnök. 
A kiadmány hiteléül: 

Vozáry, kiadó. 

Csak'most jövök rá arra a kézenfekvő 

t teL L O B L - n é l 
esőköpenyt veszek ez évi idényre-
Nagy választék, olcsó á r a k ! 

Bereívás pasztilla a legmakacsabb fejfájást is elmulasztja 
Eladó Odorheíua a Str. Princ. Maria 

(Szent Imre u.) 48. szám alatti 5 
szobás lakóház nagy kerttel, kedvező 
fizetési  feltételek  mellet. Vétel esetén 
rövid idő alatt beköltözhető lesz. Dr. 
Gönczy Gábor ügyvéd. 

Beteş t i — Be t f a lván 
(Udvarhelymegye) az állami ur. mellett 
eladó Bátidi Ferencz és neje Pitó Ju 
liánná tulajdonát képező 560 négyzet 
öl területű két beépített belsőség, akár 
együttesen, akár külön külön. 

Az érdeklődőknek felvilágosítást 
ad : d r . Fodor Boldizsftr  cristur— 
székeJykereszturi ügyv*'d. 

Eladó Odorbeiuu a Str. Principesa 
Ileana (Eötvös utca) 10. szám 

alatti telken levő 3 és 4 szobás lakó-
ház kedvező fizetési  feltételek  mellett. 
Egyik lakás az ősz folyamán  beköltöz-
hető lenne. Dr. Göncey Gábor ügyvéd, 
Odorheiu—Székelyudvarhely. 

£ L A D 6 
egy üzemben levő aragonit csiszolő-
mühely Str. R«gina Elísabeta (Báthori-
utcábin) háztelkek felől  építménnyel. 
Str. Regele Carol (Orbán Balázs-utcá-
ban) három ház 10., 12. és 14. szám 
slatt. Értekezel lehet: ÖZV dr. Boros-

nyay Pálnénál Főtér 7. szám. 

Eladó!! 

Beton kútgyurök 
és esöviztartók: 

HINLÉDER - Betblenfalva. 
A jogkereső közönséggel tisztelet-

tel tudatom, hogy mint bejegyzett 
ügyvéd, ügyvédi irodámat Sft.  Gheorg-
heban (Sepsiszentgyörgy) Piaţa Gece-
ral A?arescu 4. sz. alatt (a Három-
széki takarékpénztár épületében) László 
Endre dr. ügyvéd úrral társulván, meg-
nyitottam. Tisztelettel: 

P a p J á n o s , ügyvéd. 

Eladó: a fekete viz: \wld 

négyszögöl területtel, esetleg bérbe adó; 
továbbá a Tkollegiumkerten alul lévő 
sósréten, a vasút és aKüküllő között, 
eladó rét, területe 1 hold 319 négy-
szögöl. Érdeklődni lehet a „Székely 

Közélet" kiadóhivatalában. 

Naponta friss  tea-vaj, 
ementhali sajt, olasz permezán, tra-
pista, eidami sajt,Bzárdinia, zöldborsó, 
bab, tölteni való paprika, szalámi» 
tortalap, csokoládékülönlegességek. Min-

denféle  fűszeráruk  kaphatók: 

Hirsch Ignáczy 
csemege kereskedésében. 

IVTégy  középosztályi  végzett 
V fiu  tanulónak  felvétetik 

a Könyvnyomda  R.- T.-nál. 

Ruhákat elismert szépen 
FEST ésTISZTIT 

fiehinitss  Miklós 
Odorheiu—Székelyudvarhely. 

Gyüjtötelepek: 
Barcsay és Esztegár, Főtér 
és özv. Rátz Istvánná Székely-

keresztúr, Főtér. 

Postai szétküldés naponta. 

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

Könyvnyomda 
Részv.-Társaság 

müintézete. 

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

„SZÉKELY KÖZÉLET" 
szerkesztősége 

és kiadóhivatala. 

O L O S O 

CIPÓ reklám eladás 

Szandálok és vászoncipök nagy választékban. 
r p T T T D T T T " c i p ő r a k t á r 

„ l U n U l J O D O R H E I U . 
r 

Uzina Electrica a Oraşului ODORHEIU Conducerea 
GANZ S. A. de electricitatea & COMP. 

Ajánlja: a legjobb gyártmányú villamos izzólámpáit a legelőnyösebb árakon. Nagyobb tételeknél kedvezményt nyújt 
Készít- villamos világítási és erőátviteli berendezéseket a legelőnyösebb árakon. Közsegeknek, ipartelepeknek, gya-
raknak, malmoknek, önálló erőforrással  bíró villamos világítási és erőátviteli berendezéseket. M T Rajzokkal, költség-
vetésekkel és jövedelmezőségi számításokkal díjtalanul szolgál. ,, , 
Szállift: elektromos és benzinmotoros szivattyú-berendezéseket, községi és házi vízvezetékek reszere. 

GANZ é s T Á R S A - - D A N U B I U S -
gyár összes készítményeit, mint benzin és szivó-gázmotorokat, téglagyári és malomberendezési gépeket stb. a legelőnyösebb árakon. 

Az Összes butorraktáram kész 
ietét mélyen leszállított árakon 
kiárusítom, ahol a legmodernebb 

háló- és ebédlő-
garnitúrák 

rásárolhatók. Plüs ebédlő divá 
nyok nagy választékban kapha-
tók. Továbbá olcsóbb festett 
bútorok és székek is kaphatók. 

Megrendeléseket bármily kivitelben 
elvállalok: 

Balázs Károly utóda 
kész butorraktara 

Odorheiu, Bul. Reg, Ferdinánd 27. 


