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A béke felé. 
A magyar nemzetgyűlés megnyitó 

ülését megelőzően pártközi konferen-
ciát hivott össze a magyar miniszter-
elnök. A nemzeti kisebbségekre nézve 
óriási fontosságú  kijelentés történt ezen 
a konferencián.  Bethlen miniszterelnök 
kijelentette a felvetett  vita során, hogy 
o Nemzetek  Szövetségének  legközelebbi 
ülésszakán  javaslatot  tesz a kisebbségi 
problema őszinte  rendezésére.  Arra az 
elhatározásra, hogy a magyar kormány 
ilyen akciót indítson a Nemzetek Szö 
vétségénél, kétségtelenül a locarnoi 
konferencia  által teremtett kedvezőbb 
légkör szolgált indító okul. Bethlennek 
egy más alkalommal — az egységes 
párt vacsoráján — tett kijelentése sze-
rint a locarnoi tanácskozások során uj 
európai helyzet alakult ki, mert az itt 
megszülető békeegyezmény meg fogja 
szüntetni azt a különbséget, amely el-
eddig mindenütt előtérbe nyomult győz-
tes és legyőzött nemzetek között — az 
utóbbiak róvására s a békés fejlődés-
nek ezen uj szakában a magyar kül-
politika számára egészen uj utak nyíl-
nak meg. 

Nekünk tehát — romániai nép 
kisebbségnek — a béke érdekében, a 
valóságos béke érdekében kell remény-
nyel eltelve csüggenünk ezen nagyfon 
tosságu kijelentéseken, mint minden 
komoly eseményen, amelytől kisebbségi 
helyzetünk békés eszközökkel való ja-
vulását várhatjak. 

S bogy a magyar miniszterelnök 
ezen kijelentése nem fog  puszta kije-
lentés maradni és hogy a Nemzetek 
Szövetségében felemelendő  szava nem 
fog  pusztába kiáltott szó lenni: arra 
garancia nekünk a Bethlen István tör-

ténelmi személyisége és a nyugati ha-
talmak által már elismert az a nagy 
érdeme, hogy országát a végromlásból 
kivezette s alkotó munkájával a világ-
béke egyik tényezőjét megadta. 

Ez a kijelentés itthon, a román 
politikai köröket is meggondolásra keíl, 
hogy késztesse. Nem mi megyünk most 
„panaszra", a mint azt a telepesek 
ügyénél is a kormánypolitikusok sze-
münkre hányták: hanem a békeaka-
ratáról jól ismert magyar miniszterel-
nök szólal fel  érdekünkben — éppen 
a cél, a béke szolgálatában, tehát a 
tárgyalás és az igazságos Ítélkezés elöl 
kitérni nehéz lesz. És gondolkozóba 
kell, hogy ejtsék a kormánypolitiku-
sokat a mai események, a melyek elő-
jelei a jövő felfogásának.  A locarnoi 
konferencián  nagyobb áldozatokat hoz-
tak a nemzetek, mint a minőket ná-
lunk az elavult túlzó sovinizmus meg 
hozni nem akar: Németország belépett 
a Szövetségbe és szakított az egyedül 
üdvözítő szovjet szövetséggel, Francia-
ország engedett a Rajnán, jogi vitákra 
nézve elfogadták  a békebiréságot, Né-
metország fejlesztheti  kereskedelmi lé-
gi flottáját. 

És ezekkel a világeseményekkel 
egyidőben meghiúsulnak Guza profé-
szer budapesti antiszemita tárgyalásai, 
mert a magyar sajtó és magyar politi-
kusok még az antiszemitizmus jogos-
sága esetén sem tartják megenged-
hetőnek azt, hogy a magyar nacioná-
lista szervezetek összeüljenek azzal- a 
román politikussal, a ki becsukatta a 
nagyváradi magyar középiskolát és azok-
kal a román professzorokkal  és ifjúsági 
vezérekkel, a kik a kolozsvári egye-
temről kiverték a magyar hallgatókat. 

Be kell hát, bogy lássák már itt-
hon is : a béke testvériséget jelent, de 
nem a rosszul osztozott testvérek fen-
tartásos szövetségét, hanem a valósá 

gos, önzetlen, szeretetteljes testvéri-
séget. 

Ezt a becsületes testvériséget: 
ezt a testvéri békét akarjuk, óhajtjuk 
és várjuk mi. — r . 

Véndiák-találkozó. 
— A róm. kath. fögimn&zium  nagy ünnepe. — 

Szombat, október 10 ke, örökre fe-
ledhetetlen napja, gyönyörűséges ün-
nepe volt a 300 éves helybeli róm. 
kath. főgimnáziumnak.  Az intézetnek 
Romániában élő volt tanítványai sereg-
lettek össze impozánsan nagy számmal 
az Alma Mater iránt érzett hálájuk, 
szeretetük leróvása céljából. Eljöttek 
közelből és távolból, eljöttek minden-
féle  renden lévők: az egyháznak ige-
hirdető szolgái, a tanitásügynek vihar-
vert bajnokai, a tisztviselő pálya tö-
vises útjait járó szellemi munkások, a 
sovány nyugdíjas kenyéren tengődő ag-
gastyánok, az áldott föld  barázdáit ha 
sogató, kérges tenyerű, de' melegszívű 
földmivelők,  az emberek egészségét és 
igazait védő orvos-doktorok és jógtu-
dósok, a magyar fajnak  becsületet szer-
ző kereskedők és iparosok s a toll 
fegyverével  harcoló írók és ujságirók. 

Emberöltők, nemzedékek találkoz-
tak itt. Papek az ő tanitóikkal, taná-
rok és tanítványok az ő tanáraikkal, 
fiuk  az apjukkal, őszbecsavarodott ag-
gastyánok, java férfikorban  lévők és az 
uj nemzedék. Emlékek keltek szárnyra, 
rég nem látott ismerősök köszöntötték 
egymást könnyes szemekkel s a vi-
szontlátás édes csókjával. Diákcsinyek 
elevenedtek fel,  régi tanárok jellegze-
tes mondásai röpködtek a levegőben B 
rég eltemetett szerelmek emléke ujult 
fel.  Földből kinőtt öreg gimnázium és 
jezsuita folyosó,  Csizmadia szin és régi 

városháza főnikszként  feltámadtak  po-
raikból. A szép kor visszajött egy szóra, 
az aggastyán elfeledte  öregségét, a 
férfi  és az ifjú  az élet nehéz küzdel-
mét. 

A hálaadó istentisztelet 
Amint igy elmerengtek és emlé-

keket újítottak a véndiákok az inter-
nátusnak lombpergető térségén, meg-
szólalt az öblös hangú nagy harang, a 
véndiákok régi ismerőse, most is olyan 
szépen, mint régen, ifjú  erőben. Hivő 
szavára sorba állott a jelen és mult, 
az ifjú  nemzedék és a véndiákok ősz-
beborult hada. És amikor 10 órakor 
zúgni kezdettek a harangok, megin-
dult a meghatóan fönséget]  körmenet a 
kanyargó szerpentinen fölfelé.  Elől a 
jelenlegi diákok négyes sorban a Má-
riás-lobogóval s a dolgos méhet jelké-
pező laborummal. Emellett a piros-
színű Zrinyi-mentés, Mária-leventék, 
utánuk a véndiák kántorok, ezeket kö-
vették az intézet volt ieánynövendékei, 
utánuk lépkedett a véndiákok tömött 
sora B a hatalmas menetet bezárta a 
negyven főnyi  papság fehérkaringes 
festői  csoportja. 

Amikor a menet Mária-énekek 
éneklése közben a Bzent Miklós tem-
plomba ért, a véndiákok a jobboldali, 
hozzátartózóik a baloldali padsorokban, 
az intézet jelenlegi ifjuBága  a padso-
rok előtt, a papság pedig a szentély-
ben helyezkedett el. Az ünnepi misét 
a megjelentek között legidősebb vén-
diák-pap: Lőrincz Sándor esperes, 
Székelyszentfeirály  Bzülötte és Kilyéa-
falva  plébánosa celebrálta fényes  se-
gédlettel. Áhítatot keltően csendült 
fel  ajkán a magasztos Te Deum, a di-
csőséges Gloria s a fönséges  Praefatio. 
Az ünnepi hangulatot még fokozta  a 
Filharmonikus Társaság zenekarának 
művésziesen előadott templomi darabja. 
Amikor evangélium után rendjéoek 

Az édesanyák örök igazsága. 
— Paál Árpád dr. felolvasása  a róm. kath. 

főgimnázium  „Véndiák", estélyén. — 

Anyák és gyermekek napja van ma. 
És olyan megvigasztaló annak az 

elgondolása, hogy mi az időből szuve-
rénül kiszakíthatunk napokat s azt 
annak az ünnepévé avatjuk, akit sze-
retünk. Mi adta azt az erőt Józsuénak, 
hogy megállítsa a napot, amíg népe 
győzni tud az idő és a körülmények 
akadályai fölött  ? A rajongás a népeért, 
vagy a világemelő hit, a mai napok 
rejtelmén tulérkező látás, hogy népét 
nem állithatják meg az idők és a kö-
rülmények; tehát inkább a napnak 
kell megállnia, semmint népének el-
senyvednie. 

Mi ÍB igy mondhatjuk el, hogy az 
anyák és gyermekek napjává állítjuk 
meg az időt. Amit tultobzódott, azt 
völgyelje vissza, ami omló ormot gyűj-
tött, annak az árnyékát vigye el a fe-
jünk felől,  mert mi ma az anyáknak 
és gyermekeknek ünnepet akarunk. Ma 
az anyák anyjának, az iBkolának a szel-
leme ismét ugy körül kell, hogy ve-
gyen, mint mikor először tágult bele 
a szemünk az ő tanításaiba. Mint mi-
kor először tanított neg kötelességtu 
dásra, társainkkal való egész életes 
barátságra, tekintélyeknek nem babo-
nákon, hanem tudáson keresztül való 
megismerésére és megbecsülésére. Az 
egész társadalmi rend és annak minden 
egyensulyozódása' ezektől a iskoláktól 
függ,  de nem azok falaitól,  hanem azok 
lelkétől, attól az anyai nagy szellem-
til, mely minden emberi értéket fel-
karol még a gyarló gyönge emberi 
lényben is. Ezekből a gyalóságokból 

fejleszt  éietalakulásokat s ahogyan fej-
leszti, ugy lesz elégedett vagy elége-
detlen jövendője a gyermekből kifej 
lődő embernek. 

Ha nem bontakozhatik ki az is-
kolában a szeretet szabadsága, ha nem 
ölelhet az édes anyaiság egész teljes-
ségével, ha nem sugározhatja ki ma-
gából a jövendők hitét s nem szólhat 
az ő legbensőbb szavaival, akkor nem 
tud ellensúlyozó életértéket nevelni a 
gyermekekben. Igy támadnak az elé 
gedetien emberek. Ha ellenben anyai 
szeretetének minden áldása kicsordul-
hat gyerrtakeire, akkor a gyermekek egy 
egész életre való lelki fölnevelést  kap-
nak tőle s emberkorukban se lehetnek 
elégedetlenek. 

Anyák és gyermekek ünnepét akar-
juk ma, hogy ez az ünnep megtartsa 
az anyai szellem erejét és lélektápláló 
folytonosságát  a hétköznapokon ÍB 
Menekülünk az anyai szellemhez, hogy 
azt a sok verést és összetörést, amit 
az élettől kaptunk, azt kiépüljük nála, 
az ő lesimogató keze érintésétől. Ss 
az iskola anyaisága tulajdonképpen az 
egész életnek az anyaiságát jelképezi. 
Nem alakszerinti asszonyiságot, hanem 
azt az anyai szellemet, mely a világ 
minden gondolkozó és érző finomságá-
nak az összessége s melyből kifogam-
zik és kinő minden lélekerő és amely 
melengetve átöleli az egész világrendet. 

Az ősanyag állapota ez, mely min-
dennek a létbeli elemét magéban hordja 
& amely a változások és alkotások so-
kaságát kitermi magából. Ez az, ami-
hez képest a férfiuság  is csak mulló 
teremtmény, mely önző feltörekvéseit 
és büszke nekilendüléseit kiélvén, visz-
szahull uj formákért  is, uj teremtő 
gondolatért is a világ anyaiságába. 
Ebben az ősanyagban, vagyis ebben 

az ősaoyaiságban van az élet minden 
forrása  és a források  összesítő tengere. 
Az ősérzékenységben, az ősmelegség 
kisugárzó lehetőségeiben, az életet föl 
ápoló kiapadhatatlan szeretetben. Ab-
ban az érzésbeli csodában, mely ki-
csit és nagyot egyformán  ellát az élet 
utravalójával s befödi  ölelésével az 
észrevétlen kis fűszálat  is és a hegy-
ségeket alkotó óriási kőszálakat is. 

Igy menekülünk mi is szeretetért 
az ősanyaiság legtudatosabb kifejező-
jéhez, az iskolához. Mert tudjuk, hogy 
a megvert, összetört, mindenében meg-
csalódott gyermek abban az ősanyai-
ságbsa folytou  uj és uj szeretetet kaphat. 

És egyfőrmán  nagy ez a szeretet 
akkor is, ha kis dolgot ölel át, akkor 
ÍB, ha nagy dolgokra borul reá. Az 
anyaiság ősi szelleme hozzá tud alkal-
mazkodni minden megkülönböztetéshez 
és össze tud foglalni  minden megkü-
lönböztetést. Maga a teljesség éB tel-
jesedés ez a szellem, mely érvényesít 
mindent és a szeretet mosolyával emel 
ki minden ellentétet a versengés lát-
szatából az egymásért élés valóságába. 
Ez az a szellem kell, hogy megoldja 
mindennapi problémáinkat, melyek he 
vületté és szenvedélyekké éleződnek ki 
az ellenkező oldalakon, pedig mind kö-
zös őserőnek a megnyilatkozásai. 

Ilyen éles problémánk mostanában 
a nyelv kérdése. Éppen a mi terüie 
tűnkön, hol régi országok részei cso-
portosultak uj országgá és az egye3 
csoportosuló részletek magukkal hoz-
ták addigi életök természetét, kisza-
kithatatlan lelkiállapotát, gondolkozá-
sának és érzésének sokszázados ha-
gyományait. Az élet anyaiságáoak ezek 
a mozaikdarabjai, mik a felületeken 
különböző szinességeketmutatnak, más-
más formákkal  és hangokkal beszélnek, 

da mégis mind a közös ősi életnek a 
mélységeiből hozzák ők is ezeket a 
formáikat  és hangjaikat. Ilyen kisza-
kitbfttatlaa  őséletbeli gyökér a nyelv, 
az élet különböző állapotának az a fel-
fogása,  amely nem tud hallgatásban 
maradni, hanem vagy külső, vagy bel-
ső ráhatások folytán  ki kell; hogy tör-
jön, észre kell, hogy vétessen valamit 
magából, tudtára keil hogy juttasson 
valamit magából a mások Bzámára. A 
gondolkozásnak és érzésnek kifejező 
lehetősége a nyelv, mely a maga kife-
jezéseivel magát is és a kifejezett  lá-
tásokat, vágyakat, akaratokat is foly-
ton növeli. A nyelv szellemi eszköz, 
mely egyúttal uj szellem alkotására is 
hivatva van. Társadalmakat csoporto-
sít, összehoz és elválaszt, de mikor el-
választ, akkor is egy csoporton belül 
a szorosabb és bensőbb megértést mun-
kálja, tehát felvilágosodásra  érleli ré-
szenkint az emberi állapotokat. 

A nyelvek különböznek, de ez 
még nem jelentheti, hogy a nyelvek el-
lenségei egymásnak. A világ külöcböző 
részeinek egy-egy sajátsága mindenik 
különböző nyelv ; együttvéve adja min-
denik a világ hangját, a világ megje-
lelő gondolkozását és érzését. Minde-
nik nyelv a természet jelensége, egyik 
sem alárendeltebb a másiknál, mert 
mindeniken keresztül az emberek által 
megteremthetetlen csodálatos élet jut 
szóhoz. Az élet lélekzéBe minden nyelv 
és bármely nyelvre való ellenséges rá-
törés az élet iélekzésát akarná elfoj-
tani. Lehet-e ez, Bzabsd e ez? 

Kérdezzétek meg az anyákat, kik 
csecsemőiknek gügyögnek, kik gyerme-
keiket az első szó után az élet többi 
kifejezéseire  mind sorjában megtanit-
gatják. Innen is hívják azt a nyelvet, 
amelyen valaki először érzett és gon-



egyszerű ruhájában a szószékre lépett 
P. Tréfán  Leonárd exprovinciália, az 
elismerten jeles és országos hirii szó-
nok, egyszerre mélységes csend támadt 
és mindenki Ieste a szónok szavait. 

- Ballag már a véndiák — kezdette ha-
talmas s a szivek húrjain játszó be-
szédét. Ballag, hogy megkeresse a régi 
küszöböt. De hát hol van as a sokat 
koptatott régi küszöb ? Nincs, eltűnt. 
De van uj köszöb helyette, mert a he-
gyeknek sajátsága, hogy energiák tör-
nek elő belőlük B a szent Miklós he-
gyén is a régi küszöb helyett uj kü-
szöb támadt. Ezt a küszöböt jöttünk 
megcsókolni, hogy az is olyan tartós 
legyen, mint a régi: hogy azon is 
olyan kipróbált tanerők lépkedjenek, 
mint Kovács Antal, Eoródi Eadre, Szi-
getby István, Soó Gáspár és olyan 
buzgó, acélos akaratú ifjak,  mint a ré-
gin. Találjunk rá önmagunkra s régi 
ideáljainkra és higyjük szent hittel, 
hogy azok az ideák elpusztíthatatla-
nok, mint a szent Miklós hegye, amely-
ből uj küszöb nőtt ki a régi helyébe. 

Aki még nem látott az élet viha-
raitól megacélozott férfiakat  sírni, az 
most láthatott, tanuságául aonak, hogy 
a ferences  Pázmány szívből beszélt s 
a szivekhez szólott. 

A véndiák-közgyülés. 
Tizenkettő volt az óra, amikor a 

hálaadó istentisztelet véget ért. A kör-
menetben kivonuló véndiákok hadát 
ekkor már várta a főgimnázium  előtt 
a Kovács István fényképező  gépe, hogy 
örök emiéket készítsen az örökre em 
lékezetes találkozóról. 

Amint a fényképfelvétel  véget ért, 
a véndiákok a tornaterembe vonultak, 
amelyet teljesen megtöltöttek. Amint 
elhelyezkedtek, a virágokkal ékesített 
emelvényen Tamás Albert igazgató je-
lent meg, aki mint az intézetnek vén-
diákja, hosszú időn át tanára s jelen-
leg mint igazgatója szeretettel üdvö-
zölte a kedves véndiák-vendégeket, 
akik eljöttek, bogy a régi tanítványok 
kegyeletes ragaszkodását az uj tanít-
ványok elé követendő például állítsák. 
A lelkes éljenzéssel fogadott  üdvözlő 
beszéd után az értekezlet tb. korelnö-
keiül Lászlóffy  Antal és Szombatfalvy 
Lajos legöregebb véndiákokat, annak 
vezetésére Pál Gábor kir. tanácsos, ny. 
főgimnáziumi  igazgatót és jegyzőül 
Biró Lajos tanárt kérte fel. 

Miután az említettek általános él-
jenzés között az elnöki asztalnál el-
helyezkedtek, Pál Gábor elnök véndiák 
teBtvérei nevében köszönetet mond 
Tamás Albert igazgatónak lelkes és 
szívélyes üdvözlő szavaiért és kijelenti, 

hogy mindnyájan készséggel és egy 
belső indítóerő hatása alatt kötelesség-
érzettel jelentek meg a meghívásra, 
hogy soha el nem feledhető  Alma Ma-
terük iránt hálájukat lerójják éa ne-
héz helyzetében segítségére siessenek. 
Az elnöki megnyitó elhangzása után 
Tamás Albert igazgató felolvasta  Maj-
láth püspök és az igazgatótanács me-
leg hBngu üdvözlő iratait és indítvá-
nyozta a püspök távirati üdvözlését, 
amit az értekezlet élénk helyesléssel 
fogadott.  Majd Biró Lajos jegyző mu 
tatta be az érkezett leveleket, külön 
is felolvasván  a 92 éves Gyetyánffy 
Istvánnak, a legidősebb tanárnak és a 
88 esztendős Bálint Lászió kanonok-
nak, a legöregebb véndiáknak kortör-
téneti adatokban bővelkedő, megható 
leveleit. 

Ezután két szónoklat következett. 
Az egyiket Oláh Dániel főesperes  mon-
dotta, a másikat Paál Árpád dr. Me-
lyik volt szebb, oh, ki tudná megmon-
dani ? Mindkettő könnyeket csalt s az 
ősi Alma Mater Dilléreinek támogatá-
sára buzdított. Nem is volt több be-
szédre szükség, a szivek telítve voltak 
s a kebleket a lelkesedés árja dagasz-
totta. Ebben a pillanatban állott fel 
Nagy Lajos dr., a véndiáktalálkozó fá-
radhatatlan elnöke s előterjesztette 
határozati javaslatát, hogy a véndiá-
kok, az ősi intézet iránt való hála le-
rovása mellett állitsanak a mai nap-
nak örök emléket, alakítsák meg a 
szegény székely diákokat segélyező pa-
tronázst. Az indítványt kitörő helyeB 
léssel fogadták  s nyomban nagyobb 
összeget is adtak össze a szegény diá-
kok segélyezésére. 

A véndiák értekezletet Pál Gábor 
elnök 2 óra tájban lelkes beszéddel 
zárta be, utalva arra, hogy a napnak 
gyönyörű emlékét vigye mindenki ma-
gával, lelkesüljön azon s másokat is 
lelkesítsen, mert ily módon az összeve-
tett erőkkel nagy, sőt csodás eredmé 
nyeket lehet elérni. És ha mi is ilye-
neket akarunk, akkor nem szabad az 
események és a világ folyását  álmata 
gon és közönyösen nézni. Jusson gyak-
ran eszünkbe a költő intelme: 

„Ne csak veszélyben légy szerény, 
A béke vészesebb, 
8 melyet vág álmos népeken, 
Gyógyithatlanb r, seb". 

(B.  L ) 

A közgyűlés befejezése  után a 
véndiáksereg ősi szokás szerint áldo-
másra, ünnepi bankettre a Barkóczy-
féle  étterem Ízlésesen feldíszített  ter-
meibe vonult, hogy a régi emlékeket 
a fehér  asztal mellett is újra megele-
venítse. A közebéd a nap ünnepélyes-

ségének megfelelő  hangulatban folyt  le. 
Az első szónok, Pál István praelátus 
a királyra és a királyi családra mon-
dott lelkes hangú köszöntőt, melyet a 
résztvevők állva hallgattak végig. Id. 
Pál Gábor nyug. somlyói főgimn.  igaz-
gató Majláth püspökre mondott törté-
nelmi reminiszcenciákban gazdag to-
asztot. Tamai Albert gimn. ig. a Tár-
megye prefectusát,  Orbán Ján03 plé-
bános pedig a megye és a város pol-
gárságát, mint a kultura önzetlen mun-
kásait üdvözölte. Nagy Lajos dr. a 
rendező bizottság elnöke a védnököket, 
vendégeket, Balássy Dénes a közható-
ságokat köszöntötték, FazakaB Gáspár 
tanár felekezeti  különbségre való te-
kintet nélkül a papságot és a testvér-
intézetek tanári testületét éltette, kik 
becsülettel állják a posztot, melyre őket 
a kötelesség állitotta. A véndiákokat 
Embery Árpád cimz. gimn. ig., a vén-
diáksereg osztatlan szeretetében álló 
„Embery táti" üdvözölte pattogó rí-
mekbe szedett pohárköszöntővel, élénk 
tetszésnyilvánítások közepette. Viola i 
Sándor dr. a tanári testületre és az 
öreg tanárokra mondott meleghangú 
köszöntőt. Török Ferenc a jelenlevő 
hölgyeket, B a távollévő ráncba sze-
dett szoknyáju székely anyákat, fajunk 
fenntartóit  üdvözölte. A magával ra-
gadott ünneplő közönség lelkes tap-
sai ünnepelte a kiváló szónokot. 

A társas ebéd után a résztvevők a 
róm. kath. temetőbe vonultak ki az el-
hunyt tanárok sirhalmaihoz, hogy meg-
jelenésükkel is dokumentálják annak 
igazságát, hogy a tanár élete egy fák-
lyához hasonlatos, mely mig mások-
nak világit, önmagát emészti fel,  azon-
ban a világosság, melyet maga köré 
áraszt, örök és elolthatatlan. 

A találkozó nyilvános eseményei-
nek sorozatát a színháztermet zsúfolá-
sig töltő közönség jelenlétében meg-
tartott nívós és érdekes müsoru estély 
rekesztette be, A Khell István tanár 
karnagyi vezetése alatt a főgimn.  ifjú 
eág által lelkesen előadott énekszám 
után P. Jánosy Béla ünnepélyes pát-
hoszu, alkalmi versét méltó színezés-
sel és erővel Bálint József  szavalta el. 
A már többszörös nagy siker mellett 
elénekelt Metz balladát a díjnyertes 
Székely Dalegylet Kiss Elek vezényle-
tére most is megkapó finomsággal,  erő-
vel adta elő, zajos ujrázásokat kaltve. 
Paál Árpád.dr. filozófiai  mélységeket és 
magasságokat végigjáró, nagyhatású 
felolvasását  egész terjedelmében közöl-
jük, — hadd beszéljen önmagáért kö-
zönségünkhöz isi Retezár Katica az 
elismerten kiváló hangversenyénekesnő 

— Szabó Ilus rutinosan simuló zon-
gorakisérete mellett — énekelt ezután. 
Pompásan színező előadása, kiváló is-
kolázottságu énekhangja zugó tapsvi 
hart és ujrázásokat váltott ki a közön-
ségből. Ugyancsak nagy tetszés kÍBérte 
György Dénes szavalatát, ki Mécs 
László és Patres Kálmán 1—1 azép 
versét adta elő nagy átérzéssel, kivált-
ságos előadói művészettel. Sok derűt és 
meghatottságot keltett a Vákár Vilmos 
színművész által frappánsul  megjátszott 
kedves, ötletes monológ, melyet Embery 
Árpád tanár irt ez alkalomra. 

Az estélyt reggelig tartó kedélyes 
táncmulatság követte, melyet egyik uno-
kájával Lászllffy  Antal nyug. Máv. fő-
ellenőr, egyik legöregebb véndiák nyi-
tott meg, fiatalos  elevenséggel. 

Községi és vármegyei 
tanácsos-választások. 

A választások közelednek. Hirlik, 
hogy minden községben a hatóság ré-
széről listát jelölnek és a jegyzők a 
szervilis elemekből már jelöit jegyzé-
ket is terjesztettek be. A községi vá-
lasztások tulajdonképpen nem politikai 
vonatkozásúak, de minden község la-
kosságának fontos  érdeke, hogy füg-
getlen gondolkozású tanácsosai legye-
nek, kik esetleges szelíd nyomással 
Bzemben is merjék a község lakóinak 
érdekeit védelmezni és azokat a kiadá-
sokat, melyek a község lakosait tör-
vény szerint nem terhelik, visszauta-
sítani. Nem a hatósági közegek fel-
adata, hogy minden községre tanácsot 
erőszakoljanak rá, hanem a községi 
választók joga, hogy olyan tanácsoso-
kat válasszanak, akikben bíznak, tehát 
minden községben független  listával 
kell az önálló gondolkozású gazdák kö-
zül 9 tanácsost jelölni. 

A lefolyt  mezőgazdasági kamarai 
választások sok tanulsággal jártak. 
Megtanulták a választók, hogy a bíró-
ság vezetése mellett a szavazás titkos, 
urna lopások nem történnek. Ma már 
tapasztalatlansággal, tájékozatlansággal 
senki nem mentegetőzhetik, tudja min-
denki, hogyha a kisebbségi jogainkat 
semmibe sem vevő, iskoláinkat sanyar-
gató liberális párt listájával szavaz, a 
székelység érdekei eilen árulást követ 
el, az a székely pedig, ki ott jelöltsé-
get vállal, C3ak a megérdemelt köz-
megvetésnek teszi ki magát. Reméljük, 
tudjuk, hogy ilyen akadni sem fog. 

Gallért mos, szőrmét fest 
S C H M I T Z. 

dolkozott, az 6 anyanyelvének.  Hát 
kérdezzétek meg az anyákat, vájjon Ők 
tudnak-e más nyelvet tanítani gyer 
mekeiknek, mint azt, amit ők kaptak 
anyáiktól ? Tudnak-e a csecsemők és 
gyermekek más nyelvszellemet magukba 
szívni, mint azt, amit az ősanyaiság 
hozzájuk juttat ? Az anyák nemzedé-
kei adják egymás lelkén keresztül az 
élet első szavainak a formáját  és hang-
ját. Ez a nyelv nem valami Önkényes-
Bég és emberektől függő  tetszés-szerinti 
alakitás, hanem anyák nemzedékeinek 
lebirhatatlan szelleme, a világ anyai-
ságának egy-egy gyermekhez eljutott 
örök és elháríthatatlan öröksége. 

Igen, az anyanyelv az anyák 
nyelve. Es anyja van mindenkinek, 
szegénynek és gazdagnak, lenyügözött-
nek és hatalmasnak, alázatosnak és 
büszkének, elhagyott árvának éB ké-
nyeztető sorBBal körülvettnek. Anyja 
van a természet minden jelenségének 
is; a vihar is a maga anyanyelvén 
szól, a szellő is azzal susog, a patak 
is azzal CBeveg és a tenger hulláma is 
az anyanyelvén harsog. Madárdal és 
oroszlánordítás, az ólom tompa hangja 
és az arany cBendülése, füvek  hajtásá-
nak a zizzend nesze és erdők zúgása 
mind-mind anyanyelv, mind az őster-
mészet megnyilatkozása; milliónyi vál-
tozatának mind egyetlen östalaja van, 
az anyaiság örök szelleme. Az a szel-
lem, mely a gyermeket gügyögve be 
szédre tanítja s a beszéden keresztül 
uj és uj kifejezésekre,  az élet uj és 
uj meglátásainak ösztönszerű megmon-
dására teszi képessé. A megmondás, az 
élet benyomásainak egyéni visszaha-
tásai, ennek a visszahatásnak hangban 
éB szavakban valá visszatükröződése, 
ennek a visszatükröződésnek jelekben 
és Írásokban való rendszereződése, en-
nek a rendszernek legfinomabb  éB Ieg-

óriásibb méretekben is kifejlődése:  ez j 
a nyelv a maga mind nagyobb jelen- i 
tőségében. Ám ugyebár, hogy a legna-
gyobb jelentőség is visszamutat az ere-
detre, az anya gügyögéséből tanult első 
szóra! 

Az anyanyelv a természet szava 
az emberen és minden teremtményen 
keresztül. És lám, ahogy emelkedik 
ez a természetesség mind magasabb 
jelentőségbe, ugy állanak elő a vetély-
kedések miatta. Az egyik nyelvrend-
szer emberei gazdagsághoz, hatalomhoz, 
területekhez jutnak, s a természettel 
pörbe akarnak szállani, hogy csak a 
maguk nyelve legyen az ur a maguk 
határain. Emiatt hiúság, gőg és erő-
szakoskodás támad bennük, hogy más 
nyelvűek a szavajárása, szine és hangja 
ne érje a fiilüket,  csak a saját maguk 
nyelve. Igy válnak olyan igénylőkké, 
akik a természetet a maguk javára 
megmásítani akarják, holott a termé-
szet már nekik megadtaja maguk nyel-
vét, de nem azért, hogy ezzel elvegyék 
a másét. A vihar hangja is elnyom-
hatja egy pillanatra a gyöngébb han-
gokat, de a vihar hangja után tisztul-
tabb levegő támad s a méh zümmö-
gése is kihallatszik belőle. Nincs te-
hát egyetlen kifejezésbeli  rendszernek 
se örökös hatalma a többi fölött,  ha-
nem a nyelveknek megvan a maga 
munkamegosztása, megvan a maga örök 
éB magában hordott szabadsága. 

Az anyák nyelvének minden te-
remtményen keresztül élnie kell. Aho-
gyan nem lehet elvenni a méhtől az ő 
zümmögését, ugy nem lehet elvenni a 
legárvább és a legkisebb embertől is 
a maga nyelvét. Ez a nyelvhez való 
jog áthárított örökség minden anyá-
ról minden gyermekre, a sz anyákra 
is anyáktól származik és a származás 
folytonossága  visszanyúlik időtlen időkre 

| az ősanya és az ember első megjele-
I néseig. Ez a mérhetetlen időtábor, az 

idő végtelenségének az a folyton  te-
remtő, folyton  uj embert szülő mérhe-
tetlen szenvedése és alkotó gyönyöre, 
ez a nagy mindenhatóság szentté teszi 
a nyelvet is, melyet az anyjától kap 
az ember. Kegyetlen tragédia, ha az 
embereknek igy áthárult szent öröksé-
gét hatalom és féltékenység  szembeál-
lítja egymással és ellenségekké teszi. 
A szentségek egymás ellenségei! Meg 
kell döbbennünk és meg kell éreznünk 
ebben a jelenségben is az anyaisággal 
ellenkező hatalmi önzésnek a termé-
szetellenességét. NyelvnyomoritáB nyelv-
dicsőségért nem lehetséges, mert min-
den harsogó vihar mögött örökre fel-
támad az anyák nyelvtanító giigyögése. 

íme az asszonyiság, az anyaiság 
szellemének érvényesülése a nyelvkér-
désben. Politikát, hatalmi villongást 
akarnak kiébreezteni a nyelvből, ho-
lott a világon levő minden ayának az 
együttes gügyögése elfúj  minden ha-
talmat az anyanyelv átöröklésének a 
természetes növéséről. Az anyák bár-
mily nyelven beszéljenek is, természe-
tes szövetségesek a nyelvvel való min-
den hatalmaskodás ellenében. A világ 
asszonyisága fog  érvényesülni minden 
nyelverőltetéssel szemben s minden ilyen 
erőltetés megtörik és felmorzsolódik  az 
anyanyelv örökéletüségén. Ezt a ter-
mészetességet minden hazának, min-
den földnek,  minden országnak a fé-
nyes szellemi emberei be kell, hogy 
lássák s egyszer majd mosolyogva fog 
visszanézni az egész emberiBég arra a 
furcsa  időre, mikor az anyanyelvért is 
harcolni tudtak egymás ellen. Azért az 
anyanyelvért,  ami megvan mindenki-
nek, tehát nem kell rátukmálni sen-
kire. És harcoltak (s ma még, sajnos, 
harcolnak) talán az édesanyjuktól ta-

{ nult első szónak az emlékével és ih" 
letésével, de kik ellen ? Azok ellen, akik 
szintén ai édesanyjuktól tanult első 
szóra emlékeztek és annak az ihleté-
sével éreztek. Az édesanyákat vitték 
Culajdonképpen egymás ellen 1 

Édesanyák, bármely nyelvet is be-
széltek, ti még kell, hogy változtassá-
tok ezt a furcsa  világot. A ti szivete-
ket ne verje át senki a ti első szóra 
tani giigyögésetekért. A titőletek ta-
nult első szó emléke ne legyen az em-
beriség átka és ne legyen hatalmaa-
kodások tüzelője, mert nem annak volt 
szánva. Hanem annak, hogy az embe-
rek az életet ki tudják fejezni.  Az 
anyanyelveknek  is megvan a maguk 
találkozója, a maguk közössége az iro-
dalom és a művészet magaslataibaan. 
De nem lehet találkozó ugy, hogy egyik 
anyanyelv a másikat elfojtsa,  eltörülni 
és kiirtani akarja. Anyákat éa anyák 
nemzedékeit irtaná ki vele. Mert az 
anyanyelv anyák nyelve, s nem a ha-
talmaskodók irgalmatlanságának a zsák-
mánya. Minden nyelven beszélő anyák 
szeretete és kiegyenlítő eszményisége 
ki kell, hogy szabadítson minden nyel-
vet az ellenségeskedésből és az egy-
mást tipró irgalmatlanságból. Az anya-
nyelvek teremtő békéje kell, hogy fel-
váltsa a fiuk  nyelvének szellemöldöklő 
harcát. 

Édes jó anyánk, kedves régi is-
kolánk, tudd hirdetni te is ezt a hi-
tet, hogy megszűnjék lelkünk legkiu-
zóbb nyugtalansága. Tudj ott állni az 
édes anyák mögött éB sokszázados erőd 
sugározzék ki sokszázados jövendővé, 
melyben mindig az érző szivü, öröksze-
retetü édesanyáknak legyen igaza. Ugy 
legyen I 
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1 mt. 140 cm. széles női kabát velour-szövet . . . 280 leu 
1 mt. 70 cm. széles női színes mosó bársony . . . 110 len 
1 mt. tennisz-flanel  36 leu 
1 mt. kockás női divat ruhaszövet 95 leu 

1 mt. divat szinii I-a eponge-fianel  80 leu 
1 mt. 80 cm széles chiffon  35 leu 
1 mt. liliom vászon 55 leu 
1 mt. finom  férfi  felöltő-szövet  280 leu 

Kérném a kirakataimban kitett á r a k r a figyelni. 
i ím********* 

Sz. Szakáts Péter urnák, 
a Magyar Párt udvarhelymegyei 

tagozata elnökének Bikafalván.* 

Kelt Fiatfalván  1925 okt. 15. 

Tisztelt Barátom 1 
1924 évben jóval aratás előtt hívtam 

fel  figyelmedet  a fokozódó  mezőgaz 
dasági válságra, mely a székely föld-
mivelőt tönkre teszi, koldusbotra jut-
tatja. Kérésem az volt, hogy ezt meg-
beszélni jóval a Magyar Párt közgyű-
lése előtt hívd össze sürgősen a tago-
zat közgyűlését. 

Októberben e közgyűlés létrejött 
és határozattá emelte, alapos megvita-
tás után, egyhangúlag a földmivelők 
azon óhajtásait, melyeket meg akarnak 
valósítani a Magyar Párt szervezetében. 

Ez óhajtások, ezt megelőzőleg egy 
értekezleten uri házadnál, az én in-
dítványomra, a Te írásoddal lettek 
végleges formába  öntve. 

Sok ellentétes magyarázatot kap-
tam az illetékesnek látszó tényezők-
től, hogy e javaslat miért nem szere-
pelt a brassói közgyűlésen, da azt tu-
dom, hogy ha el nem tűnt volna, eok 
kálváriajárást kiméit volna meg, mert 
megakadályozta volna a kalotaszegi 
határozatot. 

A brassó-kalotaszegi sebek elimi-
tálására márciusban a tagozat végre-
hajtó bizottságát hívtad össze. Ezen 
a gyűlésen a Magyar Párt innen új-
ból aranyhidat kapott. Bárdos 12 pontja 
itt bővült mezőgazdasági programmá 
azon 10 ponttal, melyet én javasoltam 
és a végrehajtó bizottság magáévá tett 
és melynek alapján az aradi gazda 
nagygyűlés határozata készült. 

A Magyar Párt, a mint értesülünk, 
ugya 12, mint a 10 pontot programú»-
jává tette, de még azok összeegyezte-
téséhez sem jutott abban a „Közgáz-
dasági szakosztályban," mely miatt a 
miáltalunk javasolt Mezőgazdasági szak-
osztály mellőztetett. Ezt a szervet máig 
össze sem hívták. 

Kérdem én, legyen Bárdos Péter, 
vagy más, ki ezek után, mint mező-
gazda türelmetlenkedik, lehet-e azt 
osztály falforgató  eszmékkel vádolni ? 

Kérdőm én, nem szükség- e mező-
gazdáknak szervezkedni, ha a Magyar 
Párt keretén belől is, hogy jogos kí-
vánságuk kivitelét kivivják ? 

Kérdem én, van e joga a Magyar 
Párt vezetőségének a magyarság 80% a 
óhajtását, mint másodrendű ügyet ke-
zelni, vagy a 80°/0 mezőgazdaságból 
élőnek nincs-e joga magát ugy szer-
vezni, hogy többségi akarata érvényre 
jusson ? 

Nem véletlen, hogy Udvarhelyvár-
megye nem csak régen, de most is 
elöljár a mezőgazdasági válságok meg-
érzésében. Ennek oka az volt a múltban, 
hogy Magyarországnak, jelenben pedig 
Romániának legmostohább földjén  te-
rül el, kevés és rosszul vezetett va-
sutaival, kikapcsolva a fogyasztó  pia-
coktól. 

A megye nélkülözi a természeti 
kincsek gazdagságát, mely gyáripart éí 
bányaipart fejleszthetett  volna. Egyet-
len boldogulási forrása:  mostoha föld-
jén népe szorgalma es még azt is fe-
lül muló igénytelensége. 

* Közérdekű voltára, s irója személyisé-
gére való tekintettel közöljük, bár a cikk nem 
minden kijelentése egyezik álláspontunkkal. 

Beretvás pasztilla a legmakacsabb fejfájást is elmulasztja 
E megyében emberfeletti  nyomo-

rúsággal kaszálnak le 10,000 és 10 000 
hold sovány szőrfüves  és sziklás hegyi ka-
szálót, hogy a lakosság rövid legeltetési 
idővel biró, rossz legelőkön nyaralt álla 
tait kitelelje, melyek trágyája alig ter-
mék enyiti meg annyira szántóit, hogy 
a magok élelme és igás és hízó 
marhái póttakarmányának alig két-
harmada kikerüljön. Kizárólagosan ál-
latfeleslegére  van utalva e nép, összes 
köz és magánterbe és iparcik-szükség 
lete fedezésére,  ha ez nem futja,  ván-
dorbotot válogathat, mellyel idegenbe 
menjen, mint cseléd, napszámos, idény-
munkás, városokba, báoyákba, a re-
gátba, mi egy sem válik erkölcsi szám-
lája javára, mert hisz, ha boldogul is, 
fajához,  vallásához és c3aládhozi köte-
lékei gyöngülnek, szakadnak. 

Csoda-e, ha e mostoha fö'dön  élő 
nép oldott kéveként hull széjjel, mi-
kor egyidejűleg faja  állami szupremá-
ciája vesztével e legsúlyosabb mező-
gazdasági válságba sodratik a kormá-
nyok legvadabb, nyers, termelő ellenes 
közgazdasági és pénzügyi politikájával. 

Minden fogyasztó,  ki naponként 
egy kiló húst, két kiló lisztet ós 5 tó-
jáét fogyaszt,  nyáron 36, télen 46 leu 
szubvenciót kap a gazda termelőtől. 
Termelési áron látjuk el liszttel, zab 
bal és minden nyersterménnyel a ka-
tonaságot, ingyen a csendörséget és a 
hivatalnokok egy részét, ugy hogy, ha 
a közterheket mind számba veszem, 
1000 leun felül  teszem egy hold ter-
mőföld  terhét t 

Ki látja, hogy a postán levelek 
jönnek Braziliából, a Csendes és At-
lanti Óceán szigeteiről és tudja, hogy 
hirek vannak Afrikából  az idegen légió-
ban sinylődökről, ki utazik az Egyesült 
Államokba és Kanadába törekvő útle-
vél és hozzá való bizonyítványok meg-
szerzésének kálváriáját járókkal, minek 
legtöbbször töménteleu költség és idő-
vesztés az eredménytelen vége, ki meg-
figyeli  a takarékpénztárak kilincselőit, 
kik egy járáB alig 20—25 kis falujá-
ból,' egy ujon nyitott bankfiókból  9 
milliót vettek ki 3 hónap alatt, ki 
észre veszi az omladozó házakat, be-
gyepesedett udvarokat, deszkázott ab 
lakokat, ajtókat és cövekelt kapukat, 
az tisztában van azzal, hogy e megyé-
ben több család existenciájának tönkre-
menetele van útban, mint az egész Ro-
mánia területén tönkremenő 2285 te-
lepes, akiknek ügye Európaszerte port 
vert fel. 

E szomorú kép évtizedet felül-
múló közepes és jótermés után állt elő! 
Mi lesz, ha rossz évek sorozata jön, 
mit egy emberélet alatt te is, én is, 
háromszor-négyszer átéltünk? 

Nem folytatom  tovább. Ez elég in-
dok, hogy kérjelek a közgyűlés mielőbbi 
összehívására, még az esetben is, ha 
súlyos baleset folytáni  házhoz kötöttsé-
ged a személyes elnöklést nem engedi 
meg. Kell ahoz, hogy ideje legyen min-
den illetékesnek, ki szivval és fővel 
bir, kell, hogy érdeklődése legyen a 
leginkább magáért gondolkozónak is, 
mert hisz esik egyesült erővel küzd-
hetjük le a bajokat. 

Mint sötétben a nap feljötte:  ro-
mán államférfi  felől  látszik a pirkadás. 
Az aradi, gazdakongresszuson Oívada 

volt államtitkár végzé, nem rövid, 
magyar beszédét e szavakkal: „egy 
agrárállam gazdasági politikáját nem 
merítheti ki a fiskális-jövedelem  erő-
szakólása és a fogyasztó  termelési áron 
alóli ellátása. Egy agrárállamot csak 
a termelés istápolása és fokozása  tart-
hatja fenn. 

E politikának megvalósítása emel-
heti ki a magyar földmivelőt,  a kisebb-
ségi sorsból és teheti sorsa intézésének 
tényezőjévé. | 

Egy az 1790—92 onzággyülés tör- j 
ténetében olvasott citátumot alkal-
mazok jelen helyzetre: „A túlságos 
egyetértés forszirozása  véget vet a sza-
bad véleménynyilvánításnak."  De for-
díthatom a dolgot igy is: az udvar-
helyvármegyei tagozat mezőgazdasági 
javaslatait teljes egyetértéssel tette, 
teljes tudatában annak, hogy ha a mező-
gazdasági nyomor tovább terjed, az 
teljes csődje fajunknak  éa evvel kul-
túránknak. 

Kérlek a közgyűlést összehívni. 
Hazafias  üdvözlettel, egészséged ja-

vulását kivánó régi jó barátod : 
Ugrón  Zoltán. 

Szinház. 
A szezon utolja sem tíozta meg a 

közönség igazi érdeklődését, mely csak 
mérsékelt volt az újonnan szerződött 
Halmos Mci bemutatkozó felléptei  al-
kalmával, s nem volt olyau mérvű a 
Poór L'li vendégjátékai alatt Eem, 
mint a mely méltó lett volna a mű-
vésznő hírnevéhez, kiválóságaihoz. A 
mult vasárnap a Sárga csikó került 
szinre a személyzet legtöbb tagiának 
fellépésével.  Hétfőn  pedig az Ördög 
címszerepében Szabados Árpád produ-
kálta egyikét legmarkánsabb, legpom-
pásabban átgondolt alakításainak. Az 
előadás alatt, mely jutalomjátéka is 
volt, a közöoBég lépten-nyomon tanú-

jelét adta a jeles színész és rendező 
iránti elismerésének, B tetszésének vi-
rággal s más meglep atésekkel is adott 
kifejezést.  Jolán szerepében méltó part-
nere volt Lázár Hilda és jó alakitás 
volt az Örvössyé, Csókáé, Gaál Pirié, 
Kovács Margité. 

Kedden a széphangu Szabó Gyula 
jutalomjátékául adott Sztambul rózsá-
jában mutatkozott be Halmos Mici, ki 
nagyoa kedves hangú, finoman  éneklő 
és játszó, rutinos színésznő. A jutal-
uazottal együtt sok tapsban, meleg 
sikerben volt része. Friss játékkal gyö-
nyörködtettek még Gáiffy  Annus, Felhő, 
Gaál Piri, B nagyon jók voltak Sza-
bados, Csóka is. 

Szerdán a rokonszenves egyéni-
ségű Örvössy jutalomjátékául Heje-
huja báró operettet sdták. A jutalma-
zott, ki kedves alakítással gyönyörköd-
tetett, több meglepetésben, sok taps-
ban részesült. Mellette Halmos Mici, 
s a megszokott teljes operett-együttes 
vetélkedett a siker érdekébea. 

Csütörtökön Poór Lilivel, a ko-
lozsvári szinház elsőrendű művésznő-
jével a címszerepben, a már ismert, 
nagysikerű Antóniát adták. A művésznő 
alakitó készsége, szép megjelenése és 
legkivált pompásan használt, muzsikás 
hangja, beszélő művészete által való-
sággal elragadta a közönséget. Pompás 
karakteres alakitás volt mellette a 
Szabadosé, Gaál Pirié, Felhőé, Csókáé, 
s jó volt Örvössy, Révész, Kovács Mar-
git, Bera Rózsi is. 

Pénteken este ismét Poór Lili ra-
gyogtatta tehetségét, sokoldalúságát 
Magdolnában, Rákosi Jenő, ma már 
elavult iskoláju, hatásvadászó rémdrá-
májában. Jó alakításokkal szerepeltek 
Csóka, Szabados, Gaál Piri, Bera Rózsi, 
Szabó Gyula, Örvössy és mint műked-
velő, rokonszenvesen, helytállóan illesz-
kedett az együttesbe Papp Zakor Bandi. 

Kiadó: a Könyvnyomda Részvénytársaság 
Odorheiu (Székelyudvarhely) 

A Kereskedelmi áru, Ingóforgalmi  és Székely Juhturógyár és 
Hizlalda Részvénytársaság 

felszámoló  és felügyelőbizottsága  a felszámolási  munkálatokat befejezvén,  annak végeredmé-
nyét a kővetkezőkben közli: 

VAGYON MÉRLEGSZAMLA TEHER 
Leu Leu 

Hsdikölcsön 
Értékpapírok 
Adósok 
Berendezés 
Yagyonhiány 

• 

8750--
140 — 

4767--
8664963 

2373*28 

Gépberendezési alap 
Részvénytőke 
Hitelezők 

1500-— 
3750'-

47429-41 
Hsdikölcsön 
Értékpapírok 
Adósok 
Berendezés 
Yagyonhiány 

• összesen 52679 91 ( )sszesen 52679 91 

VESZTESÉG VESZTESÉG és NYERESÉGSZAMLA NYEREBÉG 

Leu Leu 
Adósok 
Költségek 
Kamatok 
lg. és fel.  biz. szia 
Adók 

2981-07 
4669-62 
5867-24 
2000 — 

44516-1 

Engedmények 
Vagyonapadás 
Vagyonhiány 

661365 
51047 17 

2373 28 

összesen 6003410 összesen 6603410 

A felszámoló  és felügyelő  Bizottság az ismeretien neiyen IBVO részvényé* uuajuuuusai»»i 
közli hogy részvényeiket Koncz Ármin elnökigazgató urnái, a jelen hirdetmény megjelenésétől 
számítandó 30 nap»n belül beválthatják. Ezen idő eltelte után a be nem váltott részvények 
értéke 3750 leu összegben, azok tulajdonosainak javára birói letétbe helyeztetik. 

A törvényesen kinevezett felszámoló  bizottság nevében 
Odorheiu, Î925. október 15-én. 

K o n c z Á r m i n . 
felszámoló  bizottsági tag, elnökigazgató. 

Schaffent  F r igyes , 
felügyelő  bizottsági tag. 



kész férfi-ruhák  már 1300 lentói, struks, 
britses nadrágok, raglánok, esőköpenyek, 
bámnlatos o l c s ó n . Legújabb divatú angol 

és brassói szövetek, bélések, kelengyevásznak, harisnyák, nadrág* 
tartók, szép sapkák W J » M^ • n . . . 
stb. kaphatók; = Ml  f f  I f  1 l l t Ü z l e t é b e n . 

Elszakíthatatlan 
T & I M U s a s f á k  a KLEIN-cég 
I O l y Jf  fűrészénél  kaphatók. 

Kégy oldalon faragott  sasfák  ára 
55 len, egy oldalon faragottak  ára 

35 len. 

Nr. 486—1925. 

Pubiicâţiune de licitaţie. 
Subsemnatul executor judecătoresc 

prin aceasta publică, că in baza deci-
ziunii No. G. 3238-925 a judecătoriei 
de ocol Odorheiu, îa favorul  uraărito-
rului Vilcsek Irma repr. prin advoca-
tul Dr. Andrei Szabó pentru îacasarea 
creanţei de 5708 Lei şi acc. se fizează 
termenul de licitaţie pe ziua de 3 3 
Octombrie 1925 orele 3 d. m. la 
f»ţa  locului îa Odorheiu Strada Ştefan 
cel mare No 21 unde se vor vinde 
prin licitaţiune publică judiciară brân-
ză şi maşini diferite  în valoare de 
31420 Lei. 

In caz de nevoie şi sub preţul de 
estimare. 

Odorheiu la 5 Octomvrie 1925. 

Ludovic Nagy executor jud. 

A város belterületén kerestetik 
2—3 szobás kiadó, vagy eladó 
lakás kerttel. Cim: Kiss Károly 

Bisericani. 
• J ^ S kalapok alakit&sát a leg-
H U I ujabb divat szerint vállalom. 
Legalább 2 középiskolát végzett fiút 
tanulónak felveszek.  Keszler  Albert 
kalapos. 

A Principesa Maria (Szent Imre) utcá-
ban levő két szoba-, konyha-, kam-
rából álló házamot olcsó áron eladom. 

Eredményes közvetítést díjazok. 
D r . Hinléder Fels E r n ő . 

No. 440/925 

Pubiicâţiune de licitaţie. 
Subsemnatul executor jud. prin 

aceasta public, că îi baza deciziunei 
No. G. 3692/1925 a judecătoriei de 
ocol Odorheiu, îo favorul  urmăritorului 
pentru iucasaarea creaiţîi de 743 Lei 
şi acc. se fixează  termen de Jlicituţia 
pe ziua de 2 6 Octomvrie 1925 la 
orele 9 a. m. la faţa  locuiţii în Odor-
heiu Strada Ştefan  cel mare No. 21, 
unde se vor vinde pria licitaţiune pu-
blică judiciară maşină ds cusut şi mo-
bile casnice în valoare de 4000 Lei. 

In caz de nevoe şi sub preţui de 
estimare. 

Odorheiu, la 10 Octomvrie 1925. 
Ludovic Nagy fxec.  jud. 

Avis» 
Sunt obligaţi toţi părinţii ca au 

copii între 5—7 ani să şi-i înscrie la 
grădina de copii româoă de stat, cel 
mai târziu pâtă la 20 Octomvrie 1925. 
Toţi acei ce nu vor voi eă şi înscrie 
copii de bună voie vor fi  condamnaţi 
conform  legei. 

Direcţ iunea. 

Szives tudomására hozom a n. é. közönségnek, hogy az őszi 
idényre rendelkezésérc állok az alább felsorolt  cikkekkel, a 

mai viszonyokhoz képest, jntányos árak mellett. 

Zsolnai, losonci és buhusi posztók, 
nöi ruhaszövetek, barchettek, szőt-
tesek, chifonok,  gyolcsok, delainek, 
kartonok, Anton Klinger-féle  ha-
risnyák, különböző minőségben, 
gyermekzoknik, nöi harisnyák, nagy 
posztó- és hárászkendök, fejken-
dök, bútorszövetek, ágygarniturák, 
paplanok, mindennemű rövidáruk. 

Szives pártfogást  kér, 
tisztelettel: 

J A K A B  G ¥ Ü L 1 , 
O d o r h e i u , B a l . R e g . F e r d i n á n d No. 7 . 
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Mindenkit érdekel!! 
Kiváló jó m i n ő s é g ű a n g o l 
férfi  ruhaszövetek érkeztek! 

S z e n k o Y i t s J . u t ó d a : 

Degró Béla. 

Női- és 
gyermekruhák, 
fehérneműk,  menyasszonyi kelengyék 
varrását valamint kabátok készítését, 
a legdivatosabbtól a legegyszerűbbig 
jutányos áron vállalja: Ifj.  Pásztor 
Ferenczné szabónö Str. Regele Carol 

(Orbán Balázs utca) 21. szám. 
Tanulóleányokat is felveszek. 

Szives tn<1omására hozom a n. é. 
közönségnek, hogy évtizedek óta fenn-
álló kalapüzletemet, njonnan 
átalakítva, elsőrangú áruval ellátva, 
a régi lielyeu megnyitottam. Kérem 
a n. é. közönség szives pártfogását 
továbbra is: 

Sţţttiller János utóda 
Bul. Reg. Ferdinand-nt 29. 

Autóbusz járatok 
odorheiu-Segesvár-Csikszereda. 

Odorheiuról indul reggel 7 óra, Segesvárra érkezik 9 óra. 
Odorheiaról indul reggel 9 óra, Segesvárra érkezik 11 óra. 
Oiorheiuról iadul reggel '/i? óra, Csíkszeredába érkezik 9 óra, csatlakozás 

Gyergyó—Bra«ó és Háromszék felé. 
Segesvárról indul délelőtt 11 óra, Odorheiura érkezik d. u. 1 óra. 
Segesvárról indul délután 1 óra, Odorheiura érkezik délután 3 óra. 
Csíkszeredából indul délután */» 1 óra, Odorheiura érkezik délután 3 óra. csat-

lakozás Odorheiu állomásról Segesvárra és minden irányben. 

Október 10-101 hefenkint  S szor közlekedik: hétfőn,  szer-
—— dán, szombaton. — 

Viteldijak: 
Odorheiu--Keresztúr lefelé . 60 L. 
Odorbeiu--Segesvár „ . . 70 „ 
Odorheiu--Csíkszereda . . . 200 „ 
Segesvár— -Odorheiu viBsza . • 120 „ 
Segesvár— -Keresztúr „ . 60 „ 
Keresztur-—Odorheiu ,, . 60 „ 

Bármily községben az autobuszok 
kézleintéare megállnak, föl  vagy le-
szállás végett. 

Figyelmeztetés! Kéri a vállalat az 
igen tisztelt utazó közönséget csakis 
jegy ellenében fizetni,  ellenőrzés végett 
a jegyeket megtart *ui, az ellenőröknek 
kívánatra előmutatni. 

A n. é. közönség szives 
pártfogását  kéri: Márton Manci. 

Legújabb őszi és téli 
nagy kabátokat, kosztümöket és min-
denféle  ruhákat legszebb kivitelben készí-
= z tek, pontos időre szállítok* = z z 
Különleges angol divatlapom megérkezett 

Demeter Zsigmond 
női divatszabó. 

Üzletemet áthelyeztem Bul. Regele Ferdinánd (Kossulh-u.) 
12 szám alá. (Volt ,,Bárány"-vendéglő.) 

yan szerencsém a n. é. közönség szives tu-
domására hozni, hogy Odorheiun Str. Crisan 

(Yár-utca) 4 sz. alatt 

varrodát nyitottam, 
hol a férfi  fehérnemű  és pizsamák gyárilag való 
készítését vállalom. Továbbá Ízléses női ruhák, 
kosztümök, télikabátok készülnek. Ugyancsak gép-
pel való azsurozást, függönyök,  ágynemük készí-

tését vállalom. 

Az ország bármely részibe VállaloK szetnílyszállitíst autítfal: ifj. fartffczy  Albert. 
Teljesen -uj családi jégszekrény eladó. 


