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A fogarasi  gyűlés. 
Február 5 éo, vasárnap, Fo^ara-

son tartotta a Román Nemzeti Paraszt-
párt második uagy propaganda gyűlé-
sét. Az első i'yea gyűlés volt a jasaii, 
az utolsó lesz — inátc us 11 én — a 
gyulafehérvári.  A Min.u párt ezen gyű-
léseinek célja: a liberálisok bukásának 
siettetése. Ezt a cMt a legutóbbi fo-
garasi népgyűlés f?nyes  sikerrel szol 
gálta. Tízezernyi néptömeg várta a dél-
előtt 10 órára kitűzött gyüiéa megnyi-
tását, amely azonban csak déli 1 óra-
kor vette kezdetét, de a tömeg türel 
maseu várt a c=ikoigó hidegben. 

A liberálisok plakátokkal árasz 
tották el a város utcáit, hogy a lelke 
sedéat tompítsák, de a sikert sem ez, 
sen a faivakban  felállított  csendőrkor 
donok — melyek a városba igyekvő 
falusiakat  kellett volna a részvéteitől 
visszatartsák — nem tudták megaka-
dályozni. A gyűlésen heves beszédek 
hangzottak el a kormáuy ellen. A Nem-
zeti Parasztpárt vezérpoiitikusai, Vasda 
Voivod, Mndgearu, Joaoiiescu, Micha-
lach*-, Dobrescu, majd végül maga 
Maniu beszéltek a lelkseült tömeghez. 

Kisebbségi szén pontból annak a 
megfigyelése  volt érdekes, hogy a gyű 
léBen a kisebbségekről egyáltslán nem 
esett sz6. Pedg ezek a gyűlések két-
eégteleaül meg fogják  hozni előbb utóbb 
a várva várt változást, a kormányzati 
rendszernek felcserélését  a ettől a vál-
tozástól nekünk is volna valami várai 
valónk : a kisebbségi jogok előtérbe-
jutása és kielégítése. Magyar politikai 
körökben nem egyszer felvetődik  ez a 
kritikai kérdés: nem lenne e időszerű 
és opportucu9, ha a kisebbségi politika 
most már a Nemzeti Parasztpárt felé 
kezdene orientálódni ? Nekünk ezen 
kérdésben az a véleményünk, hogy 
a mindenkori kedvező áramlatokhoz 
való kaméleon szerű alkalmazkodás nem 
egyeztethető össze a kisebbségi jogok 
komoly törvényszerűségével és nemzet: 
hivatásunk méltóságával. Mert a kisebb-
ségi jogok elismerését nem az egymás 
sai szembenálló politikai pártoknak tett 
szolgálatok béreképpen kell kiérdemel 
nüuk, hanem maga, a testvéri érzés 
jobb belátására jutó uralkodó nemzet 
egyeteme önként kell biztosítsa azokat 
számunkra. 

S a román nép igazi akaratát, a 
maga teljességében, az a kormáüyzó 
párt fogja  valóbau képviselni, amely 
maga ÍB meg fogja  érteni a történelmi 
szükségszerüségaeK ozt az ujjmutatását. 

Ezt az igazsás<ot mi magyarok ne 
tévesszük szem elől soha, akár a nem 
zetipártiak, akár a liberálisok akarná-
nak közöttünk propagatdagyüléseket 
tartani. 

A kisebbségi jogokat, melyeknek 
csirázui vágyó gumói tiz év óta pin-
cébe vannak zárva, — nem a népgyü 
léseken kell ígérgetni, hanem ki keli 
ültetni azokat az élet napsugaras 
kertjébe. 

Szabadliceumi előadások. A 
Polgári önképző Egylet f.  hó 19 én 
kezdi meg szabadliceumi előadásait. 
Az előadásokat az egyesület helyisé 
gében tartják meg vasárnaponként 
délután 2 órai kezdettel. A febr.  19 iki 
szabadllceumon Biró Lajos és Kassay 
F. István dr. tartan&k előadásokat. Az 
előbbi az olvasásról, mini a művelő 
déscek egyik tényezőjéről, az utóbbi 
pedig társadalmi problémákról. 

Meghívó. Az asztalos , lakatos 
és épitó ipsrtársulat f.  hó 12-tn dél 
után fél  4 órakor tartja a readea év-
záró közgyűlését a Ferecczy Ferenc 
kugli-helyiségébe?. Kéretnek a tisztelt 
tagtárs urak a pontos megjelenésre. 
Az elnökség. 

T O M P A LiASZLtO 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Bulevardul Regele Ferdinánd (Kossnth-ntcza) 14. ss 

Telefonszám:  34. 
Megjelenik minden van&rnap. 

A Szász Józsefnél  lefoglalt 
röpirattal kapc-olatosan a Magyar Párt 
helyi tagozatától közlés céljából az 
alábbi nyilatkozatot kaptuk : 

„Az Országos Magyarpárt udvar-
helymegyei tagozata f.  hó 10 éu tartott 
végrehajtóbizottsági ülésében foglalko-
zott „A zsidók evangéliuma" c men a 
szatmári „Pallas" nyomda kiadásában 
megjelent s állítólag Udvarbelymegye 
egy-két községében terjesztett antisze-
mita röpirat ügyével. A végrehüjtóbi 
zottság egyhangú határozattal kimondta, 
hogy a röpiratot és annak Állítólagos 
terjesztését teljesen egyéni ténykedés-
nek minősiti, azzal semmiféle  közössé-
get nem vállal, megjelenéséről eddig 
tudomása sem volt s azzal, mint a 
kisebbségi jogokért való küzde'emmel 
ellentétes ténykedéssel, magát nem 
azonosítja." 

A mi bajaink. 
Az utóbbi időben gyakran halluok 

egyesek ajkairól panaszos hangokat, 
hogy a mai kisiparos társadalom nem 
törődik eléggé saját sorsával, nem 
akarja felismerni  a mai kor áramla-
tait é.s mintegy vádképpen hozzák fel, 
hogy nem támogatja eléggé meglevő 
és szervezéB alatt álló intézményeit. 
Ezek a súlyos vádak általában 
alaptalanok. Legyünk igazságosak, tart-
sunk szemlét mai gazdasági életünk 
felett. 

A kézműipar mai helyzetének vál-
ságos volla szálló igévé lett gezdasági 
életünkben. Ez a válság megsemmisíti 
a munfeaenergiát,  a jövőbe vetett hitet. 
Akármerre pillantunk a mai kieiparo 
sok tömegének gazdasági életében, ne-
héz küzdelmekkel, harcokkal, azéletért, 
a mindennapi kenyérért való komor 
töprengésekkel találkozunk és megdöb 
biinve állapíthatjuk meg, hogy a mai 
ga/dasági élet egyáltalában nem ne 
vezhető a nyugodt, békés munka életé 
nek, haiíem az színtere egy rettentő 
tömegcsődnek, mely szintéren velőt 
fagyasztó,  életerőt megsemmisítő, der-
mesztő szelek süvöltenek át. 

Csoda-e, ha ilyen terhes viszonyok 
kőzött anyagi ereje, munkakedve meg 
torpant és intézményeinek fenntartásá-
hoz nem tud olyan bőkeíüen anyagi 
javakat szolgáltatni, mint a múltban ? 
A mai iparostársadalom a pusztulás 
közepette is kötelességének tudatában 
van. Érzi, hogy intézményeinek fenn-
tartása az 6 áldozatkészségén, anyagi 
erején muük. Ebben az irányban tel-
jesítette éa igyekezik teljesíteni to-
vábbra is kötelességét, mindaddig, smig 
az általános gazdasági csfcd,  amely ueki 
is ajtaján kopogtat, megengedi. 

Gond éa aggodalom ütött tanyát 
az iparos lelkekben. Mindenki aggedik 
és várja, bogy vájjon a mai kormáey-
politika segi'. e biztosítani a holnap 
kenyerét. ? Lesz-e munkaalkalom, hogy 
az elhagyott műhelyekben újból han-
gos legyen a megrozsdásodott szerszá-
mok kattogása ? ! Gondoskodik e az 
államhatalom, hogy a muDkás<öm?gek 
között megszüljék a munkaiiéiküÜBfg 
és a vele járó szívfacsaró  nyomor ?! 
Goiiúoskcdik e a kormány oiyau vihar-
ágyuktól, melyek a kisiparosok égbolt-
ja» megjelent és csődzáporral fetye-
gető, sötét fellegeket  jótékony hatâă-
aal elhárítják ? Juttat-e nekik pénzt és 
munkaalkalmat ? 1 

A tapasztaltok ellenkezői bízó 
nyitBuak. Az egymást faiváltó  kormá 
nyok a mi mrghaiígalá&uak céikül, 
nyolc hoss; u éven át gyártották a vég 
nélküli, az iparosságra Káros törvénye-

ket. Emelték a súlyos terheket, rést 
ütöttek az adóssággal terhelt kisiparo-
sok myagi helyzetén. Ma ezen a résen 
besütölt a nyomor bántó szele, meg-
dermasztve a gondolkozó agyat. 

Ha a mai iparpolitika ugy érzi, 
hogy Erdély kézműipara megérett a 
tömegcsődre, hadd jöjjön. Azonban in-
tézményeinket a pusztulástól a csőd kö-
zött* is megvédjük, segélyezzük, mert 
ez nekünk erás várunk, védelmezőnk. 

Ennyit az aggódóknak 1 
Nagy János. 

A helybeli főgimnázium 
sorsáról, jövőjéről lapunkban megje 
lent cikkek nuegyeszerte nagy érdek-
lődést keltettek a közönség minden ré-
tegében. Az intézet gondnokságának 
tagjait, a voit diákok hatalmas gár-
dáját, a szülőket és a tanitásögynok 
iiBgyázámu barátait felekezeti  különb-
ség nélkül állandóan az intézet ügye 
foglalkoztatja  és nincs nézeteltérés 
abban, hogy az intézetet továbbra 
is fesn  kell tartani. 

A lelkesedés, az érdeklődés min 
denesetre jó jel ebben a nagyfontos-
ságú, mindenkit egyaránt érdeklő kér 
désbea ; jele sz öntudatra való ébre-
désnek, jele sz arra való reá eszmé-
lésnek, hogy a múltból megmaradt 
szent örökségünket továbbra is cíorbi-
tatlasvil meg kell őriznünk. Azonban a 
lelkesedés még nem minden, a szó még 
nem tett. A ielkesedSst, a szót tettek 
nek, cselekedeteknek kell követuiök, 
még pedig minéi előbb, mert csak ak-
kor mondhatjuk el, bogy jó munkát 
végeztünk, ha mindnyájan leraktuk jó 
szívvel, önkéntesen meghozott áldoza-
tainkat a kultúra oltárára. 

Trianon, 
Varseilles, Genf,  Népszövetség és ti töb 
biek, — ti világ nagyfejüi,  akik a csgy 
világégés alvó démonát felébresztet-
tétek, hogy azután csak kábító sze-
rekkel tudjátok elaltatni, Ciió, aki 
arany lapjaidra irod az emberiség tör 
ténetét, figyeljetek  most ida és jegyez-
zétek meg jól ezt az igénytelen, sze 
rény kis szót: Váradiesi Éa ezt, a ne-
vet oda szeretném feljegyezni,  ahonnan 
semmi ki nem törli, oiyan nemes ércba 
vésni, amely minden enyészettől men-
tes, a szivekbe. Hogy miért nevezetes 
ez az «gyszerü kis szó, megtudjátok, 
ha végig olvassátok figyelmesen  az El-
lenzék f.  évi 29. számának egyik tu 
dósitását. Amit tudatlanságból, vagy 
tudatosén rosszul végrehajtott törvé 
nyek — már, ugylátszott, hogy: örökre 
— elrontottak, helyre hozták egy ki 
esi békés falucska  egyszerű földmives 
bácsijai, helyrehozták azok, akiknek 
szivéből a keresztényi testvéri szeretetet 
nem tudta kiirtani sem a békeszerző-
dés, sem a faji  gyűlölet. 

Arról van szó, hogy a váradbsi 
református  egy házföldjeit,  amelyeket az 
agrártörvény kisajátított, Váradles ro 
más lakossága, gondolván egyet: visz 
sza „sajátította" azoknak, akiké volt: 
a váradiesi reformáius  magyaroknak. 
Egyszerűen összeült Váradlea román 
lt>kOfsága,  élén a gör. keleti egyház 
papjával, elöljáróság, jegyző és meg 
fogalmazta»  egy olyan okiratot, ami 
lyen ínég nem fordult  e!ő széles o vi-
lágon. Da hát badd beszéljen itt he-
lyettem sz E'leíizékben közölt jegyző-
könyv egyik passíusa: 

„Mi békébtn és szeretetben együtt 
élünk évszázadok óta. az igaz, hogy 
a tyelvüuk és a vallásunk külön-
böző. de mint emberek, miat kereszté 

nyek testvérek vagyuuk és nem kíván-
juk megrövidíteni keresztény magyar 
testvéreinket. Közöttünk sem most, 
sem régen nem volt felekezeti  és 
nemzetiségi differencia,  mindig békésen 
és barátságban éltünk együtt. Tudjuk, 
hogy a református  egyház közel száz 
esztendő óta fennáll,  azóta használja 
ezt a földet  és teljesít békés keresz-
tényi szolgálatot." 

„Tehát örömmel beleegyezünk 
abba, hogy a váradiesi református  pa-
rocbia harminckét hold földdel  birto-
kositva legyen." 

Még csak annyit, hogy azok, akik 
a népkisebbségek sorsát intézik, de 
jól tennék, ba elmennétek privát órát 
venni a váredlesiekhez 1 

Pont. 

A városházán 
f.  hó 9 én délután ismét közgyűlés 
volt, a „nagy tanács" tagjainak szép 
számú részvételével, Tamás Albert h. 
polgármester elnöklete alatt. A köz-
gyűlésen jelen volt Síabó Gibor sub-
prefec'us  is. A megelőző közgyűlés 
jegyzőkönyvének felolvasása  után, az 
állandó választmány által foganatosí-
tott legutóbbi péiztárvizsgálat jegy-
zőkönyvének a felolvasása  következett. 
A jegyzőkönyv szerint, a mutt év végén 
be nem hajtott hátrálékbau 232.748 
leu maradt, amelyből január hóban 
46.656 leu folyt  be. Intézkedés folytán.-
az adóhivatal a hátralékos közönséget 
egy általátos feihivábban  figyelmez-
tette tartozásai rendezésérc, amelyek: 
fennmaradása  nagyobbrészt kétségtele-
nül a nehéz gazdasági viszonyok kö-
vetkezménye. 

Fontos ügy volt és alapos meg-
vitatásban részesült a városi dijakra 
és illetékekre (ttxákra) vonatkozó sza-
bályrendelet mődosité8s. Életbe vágó 
érdeke a városnak, hogy a kormány 
által köztudomásúlag eltörölt sorompó-
vámok é8 néhány más megszűnt díj-
szedési mód helyett, másképpen tudja 
legszükségesebb jövedelmeit, a megen-
gedett keretek közt, biztosítani. Igv 
például a már régebben megalkotott 
városi szabályrendelet 29 §-a szerinti 
állat átirási dij is megszűnik, ami a 
várost magában is 200,000 leunál na-
gyobb jövedelem elvesztésének gond 
jávai terhelte meg. A kormány által 
követelt törlések meliett tehát a ta-
nács a szabályrendelet egyes részeinek 
módosítását határozta el, a szedhető 
dijak mérvét a szükséghez képest ál-
lapítván meg. így a 38 §. b. pontjá 
ban a zöldség , gyümölcs félék  s más 
szekérről árusított termények piaci 
diját (helypénz), 30 leuban állapították -
meg. a 38 §. o. pontja szerint szed. 
hető barom pi»ci helypénz a nagy ál-
l&tok után 20 leu, 1 é?en aluli bor-
juk és sertések után 12 leu, juhok, 
kecskék után 8, malacok, bárányok, 
kecskegidák utáa 5 leu, üres szekaro-
kért 10 leu. A 38 §. h. pontja SZJ 
rint szekerenként a tűzifa  utáu 15 leu, 
az épületfa  után 30 ieu. a széua után 
25 a a szalm» utáu 20 leu a szed-
hető összeg. A kövezetet nagyobb 
mérvben rongáló gépek, fuvarozási, 
szállítási eszközök dija havi összegben 
a következő lenne: a cséplőgépeké 40, 
traktoroké 50 leu, az aucobmzoké 300, 
az autót; xiké 100 leu. A borvizet szál-
lító szekerek és a molnárszekerak utáu 
a dij 150 leu. A vasúton szállított 
áruk vagonjáért, ha azok faáruk:  150, 
cserép és tígia után 30 leu. Megadva 
a lehelőség arra, bogy a kereskedők, 
gyárosok, vállalkozók e díjtételek he-
lyett megegyezés szerinti átalány-ösz-
szeget fizethessenek. 

E kérdés alapos megvitatása, töb-

Vas, 12-én d. u 6 és este 9-kor: „Trulala herceflnö", bohózat 7 felv. Fősz: Lilyan Harvey és Harry Halm. Kedden, í4-én „Fedora Romanow hercegnő", 
Sardou regénye után. Fesz.: Lee Perry és Alf. Fryland. Csüt., 16-án 10 és 20 leus helyárak: „Ne játsz a szerelemmel". W. Krauss, Lily Damita, Erna Moréna 



bek hozzászólása közben Szöllósi Ödön 
dr. nagyon mélyreható és meggyózó 
szavakban fejtette  ki a város nehéz 
helyzetét, s azt is, hogy az utóbbi 
adókivetés Béreimesnek hirdetett módja 
általában csak alkalmazkodás volt a 
törvény rendelkezéseikez, s ott nem 
történhetett más, mint a már készen 
kapott hivatalos értékelés és a meg-
levő kulcs szerint való kiszámítása a 
városi járulékoknak. Ezután 307.030 
leu előirt bevétellel, s ugyanannyi ki-
adással az iparos tanonc iskola költr 
ségvetését hagyták jóvá, olyképpen, 
hogy egy Írógépre előirányzott 7000 
leus tételt az áll. választmány javas-
latára túrültek; a jelzett főösszeg 
bői 175.000 leu a városi hozzájárulás. 
— A póthitel nyitási alapban levő 
19.220 leu felhasználását  a bejelentett 
tartozások fizetésére  engedélyezték. — 
Elfogadták  a f.  évi legeltetéai költség-
vetést 111.517 leu bevétellel és ugyan-
annyi kiadással. 

Az 1928 évi költségvetésre vonat-
kozólag a közgyűlés tudomásul vette, 
hogy felsőbb  helyről kapott utasítás, 
illetve Ígéret folytán,  a varmegye pre-
fectusa  legutóbb azt kivánta, hogy egy 
költségvetési terv — végleges letár-
gyalás nélkül — hozzá beadassék, hogy 
ennek alapján eljárhasson a hiány pót-
lására szükséges összeg államsegélyül 
való kiutaltatása érdekében. Ez az ál-
lamsegély a város nehéz helyzetében 
valóban rendkívül szükséges lenne, s 
annak kiutaláBát örömmel kellene tu-
domásul vennünk. E tárggyal kapcso-
latban Pál István prelátus ismét a 
tanács figyelmébe  ajánlotta az egyhá-
zak támogatását. — Ezek után a köz-
gyűlés további folytatását  a tanács ez-
úttal elnapolta. 

A közbirtokosságok meg-
reformálása. 

Az agrárreform  befejezése  után, 
mint nagy napilapjainkból értesülünk, 
a közbirtokosságok megreformálására 
kerül a sor. A kormány Hodordr. köz 
igazgatáBi felügyelőt  bízta meg a kér-
dés történelmi és jogi szempontból valé 
tanulmányozásával, ki tanulmányai 
eredményeképpen háromféle  eshetőség 
szerint képzeli a kérdést megoldható-
nak. Ezek: az állami közigazgatás be-
vitele a közbirtokosságok belső ügy-
kezelésébe; a közbirtokossági erdők-
nek kisajátítása és községi erdőkké 
való általakitása és végül a közbirto 
kosBági vagyon felosztása  a közbirto 
kosság tagjai között. Hogy a három 
megoldás közül melyik fogja  a törvény-
hozók tetszését elnyerni, nem tudjuk, 
azonban már most megállapíthatjuk, 
hogy a három megoldási mód közül 
egyik sem felel  meg a közbirtokosok 
speciális érdekeinek. Az elaő két meg-
oldási mód a tulajdonjog megnyirbálása, 
illetve megBemmisitéBe, a harmadik ja-
vaslatnál pedig azt felejtették  el, hogy 
éppen a közösség által nyújtott elő-
nyök hívták életre a közbirtokosságo-
kat. Ha a kormány a mócokkal sokat 
törődik, jól teszi; azonban az adott 
helyzetben a székelység is elvárja, hogy 
az ő sajátos ekzisztenciális érdekei ia 
hasonló gondosan mérlegelő figyelem-
ben részesüljenek. Mert ellenkező eset-
ben a közbirtokosságok megreformá-
lása a székely népnek ezidőszerint egye 
düliségében is szűkös jövedelem szerzé-
sét: „a fából  való pénzcsiuálás" lehe-
tőségét is megBemmi8Íti. 

Röviden 
jeleztük, hogy Ivanciu Nicolae rendőr-
legénységi parancsnok, a kit itt álta-
lánosságban „kutya-mérgező" néven ÍB-
mertek, eltávozott a városról. A hír 
városszerte nagy megkönnyebülést vál-
tott ki, mert nevezettnek nem volt egy 
ténykedése összes udvarhelyi szolgálata 
alatt, amely vele szemben szimpátiát 
ébreszthetett volna. Ámde, hogy nevét 
szinte rettegéssel ejtették ki, s igen 
sokan igyekeztek elkerülni vele a ta-
lálkozást ÍB, csak oktalan félelem  volt, 
egy részletjelensége annak a nálunk, 
sajnos, gyakran észlelhető gyávasági 
„hullám"-nak, amely néha különben 
jelentéktelen személyeket is mumusokká, 
„Nérókká" tud egyesek előtt felemelni. 
Ilyen mumus volt az eltávozott is, de 
mert észrevette, hogy ellenszenves, hogy 
félnek  tőle, e körülményt a saját elő 
nyére jól jövedelmeztette. Hányan le 
hetnek. akik, ha nem Ivanciut, de pén-

züket, követelésüket siratják gyors el-
távozta után. 

Éa hány ilyen apró, jelentéktelen, 
„mumus" lehet még városunkban éa 
másfelé  ÍB, akiktől félnek,  akiket va-
lami megdönthetetlen erősségnek tar-
tanak, akiknek hizelegnek, nehogy jó 
indulatukat elveszítsék, — B ezek a 
mumusok aztán egyszerre kifeszített 
mellel kezdenek járni, adják a nagyot 
és hatalmasat s a tömeg gyávaságát 
kezdik igen jövedelmezően kamatoz-
tatni a maguk részére. 

Igazán ideje lenne, ha népünk 
egyszer már megtanulná azt, hogy min 
den hivatalnoknak kötelessége a tör-
vénytisztelet, s a törvény rendelkezé-
seinek megtartása Aki ezek ellen vét, 
az büntetendő, s azok ellen, akik hi-
vataloB állásukat törvénytelen csele-
kedetek végzésére használják föl,  min 
den egyes esetben panasszal lehet élni. 
Ha mindezeknek általánosan tudatára 
ébrednénk, megszűnnének azok a bizo-
nyos apró „mumusok," de ehhez szük-
séges, hogy a tömeg erkölcsi ereje erő-
Bebbé váljon. 

Székely-Támad várnak 
rövid története. 

Felolvasta a helybeli Csizmadia Ipartáreulat 
1928 febr.  5 iki estély én Vajda  Ferenc, 

A mai iskolai tanrend mellett, gyer-
mekeink nagyon keveset tanulhatnak 
nemzetünk történetéből, különösen az 
elemi iskolában. A középiskola Í8 csu 
pán a világtörténet keretében enged 
egy halvány bepillantást a nemzeti tör-
ténetbe. Ez a mai, felnőtt  nemzedék 
még tud valamit multunkról : de már 
a mi fiaink  éa leányaink 8emmitsem 
fognak  tudni, ha csak, önszorgalom ut-
ján ki nem egészítik ismereteiket. A 
mult minden nomzet történetében, de 
különösen a székely nemzet történeté 
ben, annyi drága értéket foglal  magá-
ban, hogy azoknak feledése:  egy je 
lentőségű nemzeti jellegünk levetközé-
sével. 

VisBzaemlékBzem gyermekkoromra. 
Istenben boldogult édeB apám, egyszerű 
Bzékely gazda ember létére, pár gim-
názium: osztály elvégzése dacára is, 
esténkiut igen sokat beszélt nekünk a 
székelység történetéről és a hozzáfü-
ződő mondákról. Tudta a megyében 
majdnem mindenik várnak a történe-
tét. Még most is emlékszem, mint me-
sélte nekünk, hogy a csalfa  Tartód 
tündér miképpen vitette el testvéré 
nek, a szép Firtcs tündérnek vára fUn-
damentumkövét, nagy vas rudakon. 
De mikor Korond mellett mentek volna : 
a kakas megszólalt, a tündérek a nagy 
lyukas követ elejtették, s még most is 
ott van a korondi hegyben. Es igy 
tovább. 

A mi gyermekeink azonban az 
övéiknek már aligha beszélnek Csaba 
népéről, a tündérekről, a székely vi-
tézségről, a mult dicsőségéről, mert 
arról ők semmit sem tudnak, mert sem 
az iskola, sem a család nem tanította 
arra. Az iskola nem, mert annak nem 
volt érdeke; a család nem, mert an-
nak is csak homályosan élt a lelkében. 
Mikor felkértek,  hogy ezen a mai es-
télyen előadást tartBak: rögtön az a 
gondolatom támadt, hogy a székelység 
múltjából elevenitek fel  valamelyes dol-
got. Annyival inkább tehetem ezt, mert 
a nemea Csizmadia-ipartársulat egy 
nagy családot alkot, a maga sok fiai-
val és leányaival: s a lelki atyjuk, ha 
mesél nekik a régi, daliás időkről: azt 
bizonyára szívesen fogadják.  Elmondom 
tehát, igen röviden a mi régi várunk-
nak, a Székely Támadnak, vagy mi-
ként mi neveztük : a régi Csonka vár-
nak a történetét. 

# * > 

Székely várról és székely népről 
lévén BZÓ : én, a székelyek eredetét 
illetőleg, a hunn származás mellet fog-
lalok állást és C3aba népe maradéká-
nak tartom a székelyeket, kik a 15 
nspig tartó, véres sicambriai csata 
után, a levert éB menekülő Csabától 
3000 en elszakadva, mostani hazájukba 
telepedtek le. Ám, a tudosok vitatkoz-
zanak a székelyek eredetéről, az a tu-
domány feladata:  de az élet és a nem-
zeti jelleg kifejezése  szempontjából ez 
a monda előttem sokkal drágább és 
értékesebb. Annyi szépség és költészet, 
akkora nagyság és erő és annyi meg-
inditáB van a hunn-székely mondában, 
ami magára ÍB elég, hogy egy nép 

fennmaradásának  biztositéka legyen 
minden időben. Már maga amaz egyet-
len vonás, hogy a székelység egész 
egyetemében egyenjogú, egyforma,  ne-
mes és szabad nép volt: egy drága 
ereklye a törpe utódoknak. Egyenlősé-
gének, nemességének és szabadságának 
megvédésére minden időben nagy 
gondja volt. Vármegyénkben és a tCbbi 
székely vármegyékben, az idők hosszú 
során át épitett és ma csak romjaiban 
látható s nevében élő számtalan vár: 
bizonyára mind megannyi hatalmas 
eszköz volt ős jogainak védelmére. 

Csupán két vár jelent ez alól ki 
vételt. Egyik a székelyudvarhelyi: Szé-
kely Támad, másik 'Háromszékmegyé-
ben a várhegyi Székely Bánja nevü 
vár, mert ezek nem a székely ősi jo 
gok védelmére, hanem éppen azoknak 
elnyomására épültek. Szomorú emlékek 
fűződnek  mindkettőhöz. Minket az 
előbbinek a története érdekel közelről. 

A hagyomány és a régi történelmi 
emlékek szerint is: Székelyudvarhelyen 
már 1301 ben létezett vár. Da, hogy 
hol feküdt,  mekkora volt, ki épittette 
és meddig állott fenn:  arról nem azól 
a krónika. Ellenben említés tétetik a 
székelyeknek II Ulászló királyhoz 
1492 ben beadott panaszában arról, 
hogy Báthory István orazágbiró, erdé 
lyi vajda, a székelyek ispánja építte-
tett egy kastélyt. Da erről Bem lehet 
megállapítani, hogy tulajdonképpen vár 
volt-e, vagy pedig a székelyek ispán-
jának rangjáboz méltó főúri  kastély? 
Inkább valószínű, hogy vár volt, mert 
a kastély alatt várszerű, nagy épüle-
tet ért — a székely. Lett légyen akár 
vár, akár kastély: építéséhez ennek is 
könny és vér tapad, mert a panasz-le 
vélben azt hozzák fel,  bogy „mikor a 
vajda a kastélyt épittette, a Bzegény 
széselyebet ökrökként járomba fogták, 
s hordatták velők, mint barmokkal 
maguknak fát  és más szükségeseket, a 
mi székelyföldön  eddig soha nem hal-
latott." 

A szerencsétlen kimenetelű mo-
hácsi vész után (1526), Erdély V özjogi 
helyzete egészen megváltozik. Önálló, 
független  kiB ország lesz, de ennek 
dacára két malomkő közé kerül. Egy-
felől  a török, másfelől  az osztrák csá-
szárok, illetve magyar királyok őrölték. 
Mindkettő szerette volna birtokába 
venni ezt az Istentől gazdagon megál-
dott, szép országot, s titkos tervei ki-
vitelére mindkettő a székelységet igye-
kezett felhasználni.  E célból hol meg-
erősítették, hol megnyirbálták és el-
kobozták ősi kiváltságaikat, ami sok 
vérbe és emberáldozatba került. A kü-
lönvált erdélyi Kendek 1542 ben a tor-
dai országgyűlésen János Zsigmondot 
választják királyoknak. Es éppen ez az 
első, nemzeti király volt az, aki taná-
csosai sugallatára, először kobozta el 
a székelyek régi kiváltságait, b nem 
orvosolta sérelmeiket, Bem az ökörsü-
tés, sem a só szabad használatára vo-
natkozólag, holott I. Ferdinánd caak 
kevéssel azelőtt erősítette meg régi ki-
váltságaikat. 

Az ökörsütés, mint a csiki szé 
kely krónika irja, abban állott, hogy 
a székely ségből, mikor uj királyt válasz-
tottak, mikor a király megnősült, vagy 
mikor nejének fiúgyermeke  született: 
minden családfő  egy-egy ökröt adott 
az uralkodónak. Ez önkéntes adomány 
volt, de ezzel szemben adót nem fizet-
tek. Ökörsütésnek azért nevezték, mert 
azon szék (vármegye) nevének első 
kezdőbetűjét sütötték az ökörre, mely-
ből való volt az illető székely. Minden 
székely köteles volt ökrei számát, hit 
alatt bevallani és kimutatni. Az igy 
beadott ökrök száma nagyon Bokra 
ment. Mert pl. 1555 ben Udvarhelyvár-
megye: 1618 drb. ökröt, az összes szé-
kely vármegyék pedig: 3805 drb. ök-
röt szolgáltattak be. Természetes, hogy 
az ökörsütés nagyon Bok visszaéléssel 
járt. Kijárt a része a székkapitánynak, 
a székbirónak, a bélyegzőknek, az át-
vevőknek, a hajcsároknak és ezt mind 
a nép fizette.  A primorok és a lófő-
Bzékelyek, ha csak lehetett, kivonták 
magukat az ökörsütés alól, s a reájuk 
eső porciót Bzintén a népre sézták. 
Pedig a népnek meg volt még ezenbi-
vül az a nagy sérelme is, hogy meg-
vonták tőle a só szabad használatát, 
inig a más két osztály annak is a bir-
tokában maradt. Ezen sérelmekhez já-
rult sok másféle  .teher: mint a török-
nek fizetett  adó, terhes közszolgálatok, 
ingyen postálkodás, örökös fuvarozás, 
minek következtében a nép nagyon le-

szegényedett és királyától egészen el-
hidegült. Banne látta szabadsága el-
vesztésének és minden nyomorúságának 
az okát. 

(Folyt, a jövő számban.) 

HÍREK. 
Február 11. 

Görög Joachim meghalt. 
Mély meghatottsággal és megdöb-

benéssel fogadta  Erdély magyarsága 
a mult napokban azt a hirt, hogy küz-
delmeinknek egyik lángoló hitű, ékes-
szóval biztatni tudó, tekintélyes fezére  : 
Görög Joachim, gyergyóBzentmiklósi 
plébános, a Magyar Part caikmegyei 
tagozatának elnöke váratlanul elhunyt. 
Fiatalon, mint káplán kezdte meg mű-
ködését Gyergyószentmiklóaon s a kér-
lelhetetlen halálnak kellett jönnie, hogy 
az öreg plébánost letépje azok kebléről, 
kik kedélye3sége, vonzó egyénisége és 
megtántoritbatatlan sziklaszilárd jel-
leme mellett a székelység egyik legeré-
lyesebb védőjét tisztelték benne. Mint 
pap és mint politikus népének igazi ve-
zére volt, s a korábbi ciklusban, mint a 
csiki székelyek által megválasztott 
szenátor védte érdekeinket a román 
törvényhozásban. A legteljesebb akti-
vitása közben néhány nappal eielőtt 
egy fertőzés  miatt vérmérgezési tüne-
tei jelentkeztek nála, 8 az orvoai tu-
domány Görög Joachimot nem tudta 
megmenteni az élet számára. Általánoa 
részvét mellett pénteken kisérték utolaó 
útjára Görög Joachim földi  maradvá-
nyait, emléke azonban ott marad azok-
nak szivében, kik nemea lelke kisu-
gárzásából egy parányit kaphattak. 

Mint értesültünk, a Magyar Párt 
helyi tagozata részvétiratot küldött 
ugy a Magyar Párt kolozsvári központ-
jának, mint a csiki tagozatnak. 

Az iglói diákok. 
— A ióm. kath. főgimnáziumi  diákok előadása 

február  18-án. — 

Van e szebb, van e jobb érzés an-
nál, mint ha a felnőtt  ember vissza-
emlékszik a boldog gondtalanságban 
eltöltött gyermekéveire, amikor még 
iskolába járt, amikor még diák volt, 
amikor egyébbel sem törődött, csak a 
lecke megtanulásával, sokszor még as-
zal sem. A felejthetetlenül  kedves em-
lékekre mindig boldogan gondol vissza 
az ember s ez a magyarázata annak a 
különös vonzóerőnek, amelyet a diák-
életet tárgyazó színdarabok, operettek 
a közönségre mindenkor gyakorolnak. 
S ezért volt, van és lesz mindig óriási 
sikere a Farkas Imre bájos zenéjü és mo-
séjü darabjának, az „Iglói diákokénak. 

. . . Csak véletlenül jutottam hozzá I 
A mult vasárnap az udvarhelyi plébá-
niai templomból kijövet, muzsika ütötte 
meg a fülemet.  Mentem a hang után. 
S pár perc múlva ott voltam a gimná-
zium zenetermében, ahol a régi Fil-
harmónikus Társaság tartotta próbáit 
B készült nagy sikerű eatéire. A terem 
ugyanaz volt. A kottatartókra is ráis-
mertem. A bőgő is a mienk. A törede-
zett éa különféle  szépséghibákban szen-
vedő Bzékek is régi ismerőseim. Csak 
a muzsikusok változtak I Mert a régi 
filharmonikus  arcok helyett ott láttam 
az uj filharmonikusokat:  16 fiatal,  pi-
rosarcu diák 1 Szemeikben a lelkesedéi 
tüze, arcukról, játékukról s minden 
mozdulatukról látszik, hogy mily bol-
dogok, hogy ők: a „diákzenekar" fog-
ják kisérni az egész eBtét kitöltő „Iglói 
diákok" at s hogy milyen boldogok, 
hogy muzaikálhatnak! 

És itt álljunk meg egy kissé 1 Tu-
dom, hogy már sokat éa Bokszor irtam 
arról, hogy milyen nagy fontossága  van 
a zenének éB a zenetanitásnak. A dal, 
a muzsika megnemesiti a lelkünket, 
felvidítja  fáradt  kedélyünket, elfelejteti 
velünk a mindennapi bajainkat s oly 
közvetlenül ragadja meg lelkünket és 
szivünket, ahogy talán egyik sem a 
többi művészetek közül. Szeretném min-
den anyának a szivébe vésni, minden 
Bzülőnek a lelkére kötni, hogy Bzebb 
örökséget nem hagyhatnak gyerme-
keikre, mintha dalra, zenére taníttat-
ják őket, mert azzal egy egész életre 
értékes kincaet adnak nekik, melynek 
bok örömet éB boldog órát fognak  ké-
szönhetni. A napokban az oklándi já-



rás egyik legvagyonosabb emberével | 
beszélgettünk a zenéről s a zene gyö-
nyörködtető, nemesítő hatásáról, neve-
léstani fontosságáról.  S amikor szünetet 
tartottunk, egyszerre sóhajtva mondja 
az én dúsgazdag barátom : „El sem tu 
dod képzelni, mit adnék, msnnyit fizet 
nék én most azért, ha muzsikálni tud-
nék, ha a szüleim gyermekkoromban 
zenére tanittattak volna". — Éj én mé-
lyen megilletődve, hálásan gondoltam 
az én jó szüleimre. 

Hogy az „Iglói diákok"-uak feb-
ruár 18 án is óriási Bikere lesz, az 
minden kétségen felül  áll. Hiszen a da 
rab betanítása az udvarhelyi műkedvelő 
gárda egyik féerősségének  : Szász Jó-
zsef  tanárnak a kezében van letéve, á 
zenekar betanítását és vezetését pedig 
Kiss Elek zenetanár látja el. A többi 
magától jön. Udvarhely legfiatalabb 
zenekara bizonyára kitesz magáért s a 
csupa diákokból éa egy bájos diák-
kisasszonyból álló Bzereplők olyan ÖSBZ-
játékot fognak  produkálni, hogy csuda 1 
Ami pedig esetleg hiányzik, azt pótolni 
fogja  a hangulat, a visszaemlésezés, 
amelynek hatása alatt talán Bokán fog-
juk mondani a költővel: 

»Cssk még egyszer gyermek tudnék lenni, 
Mindent, mindent el tudnék feledni; 
Oh te szép kor, — jöjj vissza egy szóra 
őszi rózsa, fehér  őszi rózsa * 

Oklánd, 1928. febr.  8. 
Voszka István dr. 

Halálozás. Mátyás  Andris  Bzé-
kelyzsombori mészáros, községi pénz 
tárnok, 51 éves korában, f.  hó 8-ikán 
elhunyt. Kiterjedt, nagy rokonság gyá-
szolja, BzéleBkörü részvéttel temették. 

Mesei  Póli f.  hó 10 én, 86 éves 
korában, városunkban elhunyt. A szép 
kort ért urinöben Mezei Ödön dr. test-
vérnénjét gyászolja. 

A székely szövészeti tanfo-
lyam, ujabb értesülésünk szerint is, 
méreteiben mindjobban terjeszkedik, az 
iránta éledő érdeklődéssel együtt, A 
napokban is ujabb jelentkezők voltak, 
s már öt osztováia dolgozik, amelyeken 
szinte állandóan előre  megrendelt  mun-
kákat állitanak elő. 

A cenzora helyi gyakorlása ellen, 
valamely sérelme folytán,  a Hargita c. 
helyi lap feljelentést  adott be a minisz 
tériumhoz, amely vizsgálat tartása cél-
jából ide a mult napokban Riuleţ fő-
igazgatót le is küldötte. Nevezett lap 
erről az ügyről közölt híradásában fe-
lületesen érinti a mi megkérdezteté-
sünket is, — a közlés azotban éppen 
e részének rövidsége miatt némi félre-
értésre is alkalmat adhat a magunk 
cenzúrára vonatkozó álláspontját illető-
leg. Ezért közölnünk kell, hogy a hoz-
zánk intézett kérdések pusztán erra 
vonatkoztak, hogy a cenzura gyakorlói 
részéről magunk szenvedtünk-e valami 
személyei Bérelmet, olyan magatartást, 
ami a lap megjelenését akadályozta 
volna. Minthogy magunk ilyesmit köz-
vetlenül nem tapasztaltunk, erre nézve 
adatot sem szolgáltathattunk. Viszont 
a vizsgálat vezetője az elől határozot-
tan elzárkozott, hogy meghallgassa ma-
gára a cenzúrára vonatkozó elvi kije-
lentéseinket, illetve véleményünket, 
amely, természetesen, nem lehet ked-
vező a cenzúrára nézve, melynek fel-
tétlenül magunk is megszüntetését 
óhajtjuk. ' 

Jelmezes bál lesz álarc nélkül 
ma, szombaton este 9 órai kezdettel a 
vármegyeháza első emeleti helyisé-
geiben. A bál rendezője a Tüdővész 
Ellenes Liga helyi csoportja s a jöve 
delem iá ennek alapját gyarapítja. 

Nyilvános köszönet i s nyug-
tázás. Alulírott igazolom, hogy fele 
Bégem elhalálozása alkalmából a Pol-
gári öaképző temetkezési egyesülete 
9000 leüt fizetett  ki temetési segély 
béppen. Mely összegnek gyors és pon 
tOB kifizetéséért  ez utón is köszönetet 
mondok az egyesület vezetőségének. 
Lőrinci)  Károly. 

Piaci árak. A buza : 140—145, 
rozs: 115—120, árpa: 105—110, zab: 
60—65, tengeri: 90—92, burgonya: 
22—25 leu vékánként. V-4. 

A folyó  hó 12-iki antialko 
holista előadás iránt óriási nagy az 
érdeklődés. Az előadás vasárnap d. u. 
pant 2 órakor kezdődik a „Bukarest"-
izálló szinháztermében. Tekintettel arra, 
logy a délutáni mozi előadás pont 5 
órakor kezdődik, ajánlatos, hogy a m. 
tisztelt közönség pontosan megjelenjék. 
Az előadásra belépődíj nincs; de ön-
iéntes adományokat az eszme érdeké 
ben szívesen fogad  a vezetőség. Műsor 
a következő: 1. Megnyitó beszédet 
mond: Szőcs Sámuel. 2. Felolvas Bar-
dócz József.  3. Orvosi előadást tart: 
Orbán Domokos dr. orvos. 4. „Alko-
holizmus és a nép" címen előadást tart: 
Lévay Lajos dr. tanár. 5. „Antialkoho-
lizmus és a nők." Előadja: Czirják 
Hermin tanárnő. 6 „Az antialko-
holista mozgalomról" beszél és bezáró 
beszédet mond: Szabó Gyula. Arra 
való tekintettel, hogy az 1 0 . G. T. 
antialkohoiista egyesület nehezen tudja 
évi egy előadását megrendezni és a 
jelen esetben megfeleld  teremről gon 
doskodott, kéri a város és a vidék 
nagy közönségét, hogy nemre való te-
kintet nélkül, ifjak  és öregek egyaránt 
jelenjenek meg az előadáson. 

Hőeök emléktáblája a ref. 
templomban. Hírt adtunk volt arról, 
hogy a helyi református  nők fel  akarják 
állítani a hősök emléktábláját. Az el-
ismerésre méltó szép eszme közelget a 
megvalósulás felé.  Dd addig nem lehet 
az emléktábla megrendelése iránt lé 
péseket tenni, mig a hősök neve össze 
nem iratik. A lelkészi hivatal újból fel-
kéri az érdekelteket, kiknek hősi ha-
lált halt halottjuk van, hogy azoknak 
nevét és a halálozás évét jelentsék be, 
mert bejelentés nélkül nem örökíthető 
meg a nevük. Ha tehát kimaradnak, 
magukat okozzák és ne a bizottságot. 

Elégia estály a ref.  tanítónő-
képzőben. Miként a „Székely Köz-
élet" utóbbi két Bzámában már jelezve 
volt, a ref.  tanítónőképző ifjúsága  f.  hó 
12-én délután 5 órai kezdettel szabad-
előadások, szavalatok és zeneszámok-
ból álló műsor keretébeu bemutatja az 
elégia fejlődését  a magyar irodalombau. 
Az estély a kollégium tornacsarnoká 
ban lesz, tetszésszerinti belépti dij mel-
lett, s a tiszta jövedelmet szegény ta-
nulók segélyezésére fogjuk  fordítani. 
Szeretettel hívunk meg minden iroda-
lom és tanügy barátot e kedvesnek és 
élvezetesnek Ígérkező estélyre. A kol-
légium igazgatósága. 

A ruházati ós bőripari szak-
munkások mult szombati estélyére 
zsúfolásig  telt a Barkóczy féle  ven-
déglő nagyterme közönséggel, amely 
elejétől-végig igen jól szórakozott éB 
sok tetszéssel, tapssal, derültséggel ki-
sérte a változatos műsor érdekes és 
elevenen előadott minden egyes szá-
mát. Halász Róberték nyitánya után 
Rájk József  olvasta fel  a munkások és 
munkaadók közti egyetértésről irott, 
nagyon alapos és érdekes fejtegetéseit. 
Bokor Mancika, Elek Rózsika egy egy 
szép költeményt, nagy átérzéssel Bza-
valt. Az ismert, értékes szép hangú 
Bálint Ignác, a kedves Csép Mimi 
megkapóan énekeltek. Sándor Juliska 
és Elekes Antal, továbbá Dima Erzsi 
és Jani Lajos egy egy humoros jelenet-
ben kacagtatták szünet nélkül a kö-
zönséget eleven komikumukkal, ügyes 
ségükkel. Török Ferenc, mint mindig, 
most is nagy sikerrel kuplézott, mint 
Dobos Ferenc is, aki előbb népdalok 
közvetlen előadásával kezdte, de utána 
általános kívánságra kuplékat is kel-
lett énekelnie. 

Meghivó az Udvarhelyvármegyei 
Népnevelési Egyesület febr.  21 én d. u. 
5 órakor a ref.  elemi iskola helyiségé-
ben (régi kollégium-épület II. em.) tar-
tandó közgyűlésére. Tárgyak: 1. El-
nöki megnyitó. 2. Jelentés az elmúlt 
évről. 3. Pénztárnoki jelentés, a fel-
mentvény megadása. 4 Az 1928 évi 
költségvetési előirányzat. 5. Titkárvá-
lasztás. — Ha a 21 re összehívott köz-
gyűlés nem lenne határozatképes, ak 
kor a 28-án d. u. 5 órakor tartandó 
a tagok számára való tekintet nélkül 
határoz a fenti  tárgyakban. Odorheiu, 
1928. febr.  7. At elnökség. 

Különös tartalmú felhívás  tü 
cik szemebe néhány nap óta a hely-
beli pénzügyigazgatÓ8ág és adóhivatal 
épületében megfordulóknak.  A több he-
lyen kifüggesztett  plakát arra figyel-
mezteti a tisztviselőket, hogy a közön-
séghez csak a „kötelező" hivatalos ro 
mán nyelven szóljanak és válaszoljanak. 
Mert, fűzi  tovább a felhívás,  „nem en-
gedhető meg, hogy a román közigaz-
gatás 9 éve után se bírják a lakosok, 
vagy a tisztviselők az államnyelvet"... 
Mint mondtuk, mindenképpen különös-
nek találjuk a pénzügyi adminisztrátor 
urnák ezt a rendelkezését. Hát ho-
gyan, — ő nemcsak az adók befizetésére 
kell, hogy gondot viseljen, kötele-
zővé teheti valaminek a tudását is 9 1 
Igen, kétségtelenül, helyes és szükséges 
dolog az államnyelvnek a tudása, s ez 
annak, aki tudja, valóban nagy előnyére 
is válik. De hogy ez éppen mindenkire 
kötelező lenne? Ilyesmit, tudtunkkal, 
sem más államokban, Bem Romániában 
nem rendeltek el, s nem is rendelhet-
tek a kormáDyok, a törvényhozók. Ugy 
látsz'k, ezt az általa hiánynak érzett 
körülményt akarta helyreigazítani a 
helyi adminisztrátor ur, akinek egyéni 
intézkedését kétségtelenül más foru-
mon is Bzóvá fogják  tenni 1 

Húshagyókedd! nőegyleti mu-
latság. Regi társadalmi szokás, hogy 
farsang  utolsó napján, húshagyókedden, 
még egyszer összegyűlnek az egymást 
kedvelő, egy szőrű-bőrű emberek és az 
élvezetekben absztinens böjti időszak 
előtt még egy kedélyes, vig estét tar-
tanak, még egyszer felejteni  igyekez 
nek az élet gondjait. Az utóbbi évek-
ben mindig a helybeli Jótékony Nő-
egyesület foglalta  le ezt a napot és 
vagy jelmezes bál, vagy egy műsoros 
estély keretében adott alkalmat váro-
sunk intelligens közönségének finom, 
kedélyes szórakozásra. Szokásos össze-
jövetelét az idén is megrendezi a Nő-
egyesület, azonban az eddigi gyakor-
lattól eltérve, számolván az igen nehéz 
gazdasági helyzettel, csupán egy tán-
cos összejövetelt retdez, műsor és be 
lépti dij nélkül, a Barkóczy-vendéglő 
helyiségeiben, amelyre már most meg-
hívja a mélyen tisztelt közönséget. 
Egyszerűen, olcsón és mégis vigan fog 
mulatni az, aki ezen az összejövetelen 
részt vesz. 

A Polgári Önképző filléres-
télyei a műit években is nagy nép-
szerűségnek örvendettek, 8 azokon a 
megjelent közönség valóban mindig 
kellemes szórakozást talált. Ezért két-
ségtelenül Bzivesen fogadja  a közönség 
a hirt most is, hogy ezek a népszerű 
fillérestélyek  f.  hó 14-ikén, kedden este 
8 órakor ismét megkezdődnek. A Bar-
kóczy féle  vendéglőben rendezendő első 
estély műsora: 1. Nyitány. HalászRó 
bert zenekara által. 2. Megnyité be-
szédet mond: Csiki Albert, a Polgári ön-
képző egylet elnöke. 3. Melodráma: 
Előadja Kökösi Juci. 4. Solymossy-em-
lékbeszédet mond: Gyerkes Mihály, a 
P. ö. titkára. 5. Hegedűn játszik: Gál 
Imre. 6. Kuplézik: Ápfelbaum  Erna. 
7. Páros jelenet: Előadják Tassaly 
Andor és Köpeczy Jenő. 8. Konferál: 
Tomcsa Sándor. — Az estély programmja 
tehát méltán megérdemli a máris mu-
tatkozó nagyfokú  érdeklődést. Rende-
zők : Bacó Juci, Nagy Rózsi, ifj.  Fe 
rency Karcsi, Kabdebó András. Belépti 
dij tetszés szerint, s a szives adomá-
nyokat a felépítendő  Iparos Aggmenház 
alapja javára fogják  felhasználni. 

Mennyi húst ettünk a ta 
valy ? Amint egy, a vágóhídon össze 
irt kimutatásból kitűnik, ott a mult 
évben 917 nagy marhát, 1211 borjut, 
1309 sertést, 391 juhot és 859 bárányt 
vágott a helybeli 11 mészáros. Esze 
rint sertésből fogyasztottunk  & legtöb-
bet 8 azután sorrendben borjú-, marha , 
bárány- és juh-hust. összesen levágtak 
a tavaly 4687 állatot. 

x Elveszett a „Misszió" teaes 
télyén egy trikó-selyem sál 11 óra után. 
(Szürke és fekete  csíkos.) Kérem az ott 
maradt rendező hölgyeket, aki tud róla, 
hozzám juttatni szíveskedjék. Dr. Tamás 
Bálintné,  Vár u. 16. az. 

A Misszió Társulat mu't va-
sárnapi teadélutánja nagy érdeklödes 
mellett, a legjobb hangulatban folyt 
e. A szórakoztató műsor keretében 

Bzavalati-, ének , tánc- és zoogora-
számokkal szerepeltek Bede Irén, Kab-
debó Annus, Hann Manci, Gál Endre, 
Csendőr Jenő és Kubán Endre, akik 
tudásuk legjavát mutatták be. Szelle-
mesen konferált  Pluhár Gábor. — A 
Misszió elnöksége ezúton is hálás 
iöszönetét nyilvánítja a mult vasár-
napi teadélután szereplőinek, rendezői-
nek és a felszolgáló  kisasszonyoknak. 

Magyar népdalok címen tet-
szetős formájú  füzetben  adta ki Kiss 
Elek helybeli gimn. zenetanár éa Nagy 
Lajos 12 dalazerzeményét. A dalok 
általában behízelgő melódiájuab, sok 
melegség is van bennük. A legtöbb ki-
ven fejezi  ki kotta utján is azt az ér-
zést, hangulatot, amelynek kifejezésére 
a versszövegek szerzői törekedtek. E 
szövegek közt van más helyi szerzé 
(Pattantyús Árpád) müve is, de többet 
maguk a nótaszerzők írtak, s adallam-
nak megfelelő  kedves, közvetlen egysze-
rüségüek. Meg kell említenünk, hogy 
mind a két szerzőnek van olyan müve 
is a füzetben,  s éppen az invenciózu-
sabbak közül való (pl. Kisa Elektől a 
Szeretnélek még egyszer látni, vagy a 
Nagy Lajos: Szerenádja), melyek egy-
általán nem népdal-stilusuak, s ennyi-
ben a füzet  főcíme  alá nem éppen il-
lenek, de ez, természetesen, maguknak 
a szerzeményeknek tulajdonképpeni ér-
tékét nem érintheti. A füzet  ára 70 
leu, a kapható nyomdánk üzletében is. 

Kiadó: a Könyvnyomda Részvénytársaság 
Odorheiu—Székelyudvarhely 

Invitare. 
Rafinierla şi Fabrica de Spirt S. A. din 

Odorbei invită pe acţionari la 

adiinarea generală ordinare 
pentru anul de geBtiune 1927, care se 

va ţine in ziua de 26 Februarie 192S U 
oare 10. a. m. in cancelaria firmei. 

Program: 
1. Raportul consiliului de Administraţie şi 

Comitetului de supraveghiere. Constatarea 
bilanţului. Hotă firea  îa privinţa împăr-
ţirii profitului.  Absolvare. 

2. Alegerea Consiliului de Administraţie ţi 
Comitetului de supraveghiere. 

3. Eventuale propuneri. 
Acţionarii potaBpecta bilanţul în cancela-

rea firmei. 
Odorheiu, la 10 Februarie 1928. 

Direcţiunea. 

Egy fekete  antik garni-
tura és egy nagy fekete 
szalon-tükör eladó. Cint 
= a kiadóbaa. = 
Ü U U k J U k J U U k i U U U k i k S 

Szombatfalván Z n Z 
belsőség, ház és gazdasági épületekkel 
együtt, ugyanott 5 hold 366 • öl szántó 
és kaszáló, továbbá 3393 • öl terü-
letű erdő szabad kézből eladó. — 
Értekezni lehet Farcádi u. 1 sz. alatt, 
w y v w y y y v y y w T m ' a 

Eladó bútorok. 
Modern hilószobák, ebédlő-
berendezé3ek, ebédlő plüs dívá-
nyok és heverők, gyári székek 
raktáron kaphatók. Hitelké-
pes egyéneknek részletfizetésre 

is szállítok. 

Garabás János 
műasztalos és butorraktáros. 

Alkalmi olcsó árak HIRSCH RUDOLF divatüzletében! 
I I m. 100 cm. széles valódi selyem minden szinben . . 250 leu 

I m. 100 cm. széles divat ruha-szövet 100 „ 
I m. 110 cm. széles szines opál-batiszt 100 

I m. kelengye-vászon 40 leu 
I m. angol zeffir  45 „ 



A nyomasztó pénzhiány arra késztetett, hogy raktáromon levő kitűnő minőségű bel- és külföldi 
szöveteimből egykori, jó hírnevű szabászommal gondos, pontos kivitelben jó és olcsó ruhákat 
készíttessek* Minden öltöny, kabát, ragián, vagy britses-nadrág kitűnő szabással, kifogástalan 
kidolgozással készült. Egyszeri vásárlás meggyőz mindenkit, hogy kész ruháim, amellett, hogy 
nagyon olcsók,kiváló gonddal és ízlésesen, jó szabással készültek. Raktáron tartok továbbá 
gyapjúszöveteket, rőfös,  kötött, rövid árukat, vász- , I j f  L ^ l 
nakat és síffonokat,  sapkákat, bőr-rídíkülöket Z I E J E * ^ ^ L O D I a 

Lakást keresek, 
2 s z o b a - k o n y h á t l e h e -
t ő l e g k ü l ö n u d v a r r a l . 

Kassay F. Domokos 
szüca. 

Bulevard Heg. F e r d i n á n d IO. 

Dela Primaria comuaei U'-baie 
Odorheiu. 

No. 542—1928 adtn. 

P u b l i e a ţ i u n e . 
Primaria comunei urbane Odor-

heiu somează pe toţi locuitorii oaşu-
lui tă p ăţească taxele onş -iuş'i pe 
priaui pătrar al anu'ui curent iu ter-
men de 8 zile. 

H i r d e t m é n y . 
Odorheiu város polgármestere föl-

hívja a város közösségét, bo^y az 1928 
évre kivetett vároBi taxákból az első 
évnegyedre járó texát a város péoz'.á 
rába 8 cep végrehajtás terhe alatt 
fî osfli)  bp 

Odorheiu, 1& 7 Februarie 1928. 
p. Primar: Sicretar: 

Tamás Albert rop. P. Caţaveiu mp. 

Mikiden reggel friss 
SCHUBERT-

féle 

SÓSPEREC 
kapható. 

Páráidon ew 10 h0,da8 bel" 
J — söség (5 szobás 

lakással, jól bevezetett fűszer-
Üzlettel) és 137 hold külső birtok 
eladó. Bővebbet a kiadóhivatal! 

BcthlenfalVi bfrtoHomat 
írtfK«5  cementipari berendezéssel, 
Vagy anílHul, gabonaK«re$K«d$ssel (s 
ahhoz Való raljtáraKKai «sy'M oksö 
áron eladom. Dr. Jtintfder  Fel; ÁHos. 

Kiadó üzlethelyiség. 
A Szent Imre utca 30 sz. a 
levő Yida féle  üzlethelyiség, 
mely SO év óta fennáll,  rak-
tárhelyiséggel, egy szoba, egy 
konyha és kamrával f.  évi 
ifiííjus  1-től bérbeadó rirte-
feezni  ugyanott Mártou Já-

nosnál lehet. 

Jó házikoszt 
kapható Kornis-utea 

9 szám alatt. 
Dala Jud-.cătoria Ccistur. 

No. G. 3666-1927. 

Pablicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul grefier  prin aceasta 

publică, că ia baza deciziunii Nr. 
1837 şi 2717—1927 a judecătoriei din 
Cristur fn  favorul  reclamaţilor Ko 
vács Mózes Z* şi Péterffy  Albert repr. 
prin advocat Péterffy  Albert d a Cris-
tur pentru îocasarea creanţei de 782f 
12543 Lei şi accesorii se fix->s?ă  ter-
meu de licitaţie pe 21 Febr. 1928 
orele 15 d. in. la faţa  locului îi corn. 
Cristur unde se vor vinde prin licita-
ţiune publică judiciară viţel, bou veiă, 
porc şi car îa valoare de 38000 Lii. 
In caz de nevoie şi sub pr ţu> da es-
timare. 

Pretenziunea care e da încassat face 
782fl2543  Lei. dobânzile de J O s o -
cotind din 16 Iunie 1926 iar «presele 
până acum staverite de 7364 Lei. 

' întrucât mobilele cari ajuog la 
licitaţie ar fi  fost  execvate şi de aîţii 
şi aceştia şi ar fi  câştigat drtp ul ds 
acoperire licitaţia prezeată eate ordo-
nată ş1 îa favorul  acestora îa sensul 
art. LX. : 1881, § 192. 

Cristur, la 31 Ian 1928. 
Ádám, grefier. 

Dela judecătoria din CriBtur. 
Nr. G. 3560-1927. 

Publicaţiune de licitaţie, 
Subsemnatul grtfier  prin aceasta 

publică că îu baza deciziuuii Nr. 
3560—1927 a judecătoriei din Cristur 
în favorul  reclamantului Cassa de 
Păstrare a Judeţului Odotheiu repr. 
prin advocatul Dr. Viola Sándor pen-
tru iocassarea creanţei de 10000 Lei 
şi accesorii fixeavă  termen de licitaţie 
pe 15 Febr. 1928 orele 4 d. a. la faă 
iocuiui îu ceaiuuu Beti şti unde se vor 
vinde prio licitaţiune publică judiciara 
mobile de cisa ect. în valoare de 7400 
Lei. In caz de nevoie şi sub preţul 
de estimare. 

Pretenziunea care e do incassat face 
10000 Lei dotâuzile de 10% socotind 
dio 26 Apr. 1927 iar spesele pâ-ă 
acum staverite d« 2410 Lei. 

întrucât mobilele cari ajuog la 
licitaţia ar fi  fost  t-x-cvata şi de alţii 
şi acestea şi ar fi  câştigat dreptul de 
acoperiro licitaţia prezeuiă este ordo-
nată şi îa favorul  acestora în senzul 
art LX. 1881 § 192. 

Cristur, ia 12  Iau. 1928. 
A d â m , grefier. 

Egy csukott modern 
luxus-autó (Ford) sürgő-
sen eladó. Üzemben meg-

tekinthető: 
Gáspár Dénesnél Odorheiu. 

Amatőrfényképezők! 
Kérjék képes árjegyzékemet fényképezőgé-
pekről és hozzávalókról. Eredeti gyári árak. 

Szétküldés egész Románia területén. 

POLITZER fotoáruház,  Careii-Mari. 
Alap í t t a to t t 1896 évben . 

Corpul Por'ăreilor Tribunalului 
Odorbeiu. 

Nr. 195-1928 port. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul por ărel prin aceaatî 

publică, ră îu baza deciziu"ii Nr. 
408 ş; Nr. G. II. 6095-1927 a Ju 
decătoriei din Odorheiu îa favorul  rec 
lamantului Banca Uniiă repr. prin ad 
vocatul Dr. Jodâl G. pentru îocasarea 
creanţei de 600.000 Lei şi tccssorii se 
fi.Xiiă  termen de licitaţie pe 28 Febr. 
1928 orele 11 la faţa  locului îu Olor-
heiu unde se vor vinde priu l:c tfcţ  uae 
publică judiciaiă mobile casnice, că 
roţi, masa de biliard îo valoare de 
60000 Lei. In caz de nevoie şi sub 
preţul de estimare. 

Pretenziunea care e de îucassat f«ce 
600.000 Lei capital, dobânzile cu 12% 
socotind din 11 Dic. 1927 iar spesele 
pâ<ă acum stabilite de 23918 Lei. 

întrucât mobilele cari ajung la 
licitaţie ar fi  fost  exec?ate şi de alţii 
şi aceştia şi-ar fi  câş:igat dreptul de 
acoperire licitaţia prezantă oste ordo 
nată şi îa favorul  acestora îa senzul 
art. LX.: 1881. §. 192. 

Odorheiu, la 27 Ian. 1928. 
Bălăsescu por ărel. 

w 

Értesítés. 
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű 

g-izdaköíönseget, hogy a 6agy pénz-
hiányra való tekintettel ismételten meg-
kezdeaa az általam készített és elis-
merten legjobb minőségű lószerszámo-
kat, megfelelő  garancia mellett, részlet-
fizetésre  is árm tani. Tahát mielőtt a 
nagyérdemű gazdaközöaség szükségletűt 
beszerezné, tekintse meg raktáromat, 
hol mindenfajta  lószerszámot ugy ké-
szen, mint rendelésre saphatók. 
Javításokat jutányosán és pontosan 
= = eszközlök.  

T i s z t e l e t t e l ; 

S z é k e I s t v á n 
szíjgyártó. 

Odorheiu, Strada Pritcipe&a Elisabeta 
(Betb!en»ufca)  49. 

Dala Judecătoria din Cris'ur. 
No. 3677-1927. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul grefier  prin aceasta 

publică, că îu baza, deciziuuii Nr. 
1362- 1927/2 a judecătoriei din Cris'ur 
îa făvorul  reclamantului Bucurean 
Ioan i;pr. prin advocatul Dr. Corneliu 
Pop ş Dr. Wasichft  pentru iacassarea 
creanţei de 20000 Lei csp. şi «cceso 
rii se fixează  termen de licitaţie ps 
17 Febr. 1928 orele 4 d. a . la faţa 
Iccului în coauua Simoni şti unde se 
vor vicdtî prin licilaţ uoe publică ju 
dîciaiă 2 iapă (pa?.-I. din proces ver-
bal) îu valoara de 2000 Lí;í. Iu caz de 
eevoie şi sub preţui de estimare 

Pretenziunea cure e de incasaat face 
20000 Lh dotâozile cu 10°/o socotind 
din 20 lin. 1927 iar spesele pâră acum 
stabi;ite de 4127 Lei. 

Iattucât mobilele cari ajung la 
licitaţie ar fi  fost  execwto şi de alţii 
şi aceştia şi ar fi  câştigat dreptul de 
scoperire iicitaţla pre'zen'ă fiBte  ordo-
nată şi îa favorul  acestora in seczul 
art LX. 1881 § 192. 

Odorheiu, ia 23 Dec. 1928. 
Ád&m, grefier. 

Eladó modern lakás, Str. M Viteazul 
(Király utca) 24 sz. Négy szoba, 
téli, nyári konyha, előszoba és 
pince; előrészén fenyves,  hátsó 

részén gyümölcsös-kerttel. Értekezni 
lehet ugyanott a tulajdonossal. 

Ahelyi é s vidéki közön-
s é g szives figyelmét  felhí-

vom, hogy férfi-  é s papi 
s z a b ó - m ű h e l y e m e t 

nöi szalonnal 
bővilettem ki, hol feleségem 
mindenfajta  megrendelésnek a 
legújabb francia  divat szerint 
= = tesz eleget. = 
P o n t o s h a t á r i d ő r e való 
s z á l l í t á s . Olcsó, l e szá l -
l í to t t á r a k . Kitünö iz lés . 

Szives pártfogást  kér: 
Jakabos Miklós 

férfi-,  uői- úa papi szabó 
Str. Pr. Ileaná (Eötvös-utca) 4. 
Tanuló fiukat  és leányokat 
— — — felveszek.  —— 

Corpul Portăreilor Tribaaalului 
Odorheiu. 

No. 199-1928 port. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel priu sceasta 

publică, că în baza decizi uoii Nr. 
421 şi Nr. G. 6127—1927 a Ju-
decătoriei din Odorbeiu îa favorul  rec-
lamantului lui Havas Dezső repr. prm 
advocatul Dr. Jodál G. pentru încasa-
rea creanţei de 1000Ö Lsi capital şi 
accesorii bq fixează  termen de licita-
ţie pe 27 Febr.  1928 orele 12 la ftţ\ 
Iocuiui în Odorheiu unde se vor vinde 
prin licitaţiune publică judicia ă mo-
bilele din p'ă-ătfe  de tsp ţer îa valo-
are de 10500 Lei. In caz de nevoie 
şi sub preţul de estimare. 

Protenziuaea care e de încassat feca 
10000 Lei capital, dobâazile cu 12% 
socotind din diferite  date iar spesele 
pâcă acum stbllite da 717 Lsi. 

întrucât, mobile.lo ciri ajung 1» 
licitsţie ar fi  fost 'Xícvate şi ds alţii 
şi aceştia şi-ar fi  câştigat dreptul de 
acopeiire licitaţia prezentă este ordo-
nată şi îu favorul  acestora îa senzul 
art. LX.: 1881. §. 192. 

Odorheiu, la 26 Ian. 1928. 
Bălăsescn portărel. 

önkéntes házárverés. 
A Báthory, uten. 16 fizám  alstí 

levő Vizháayó féle  ház f.  évi február 
hó 8 án délelőtt  11 órakor,  vagyon-
közöstég meghzüüteiése céljából, ön-
kéntes árverésen el fog  adatui. Az ár-
verés dr. Svbetíi Akos ügyvéd', irodá-
jában lesz, ahol a részletes árverési 
feltételek  i-* megfudba>f>k. 

Eladó cséplő garnitura, 
résaleS fiaieíési*©  is , j ó t á l l á s 

m e l l e t t . 

Garabás János 
Bútor-raktáron Odorlie'u Bul. Rîgele 

Fördin&iíd 27. 


