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Mikor tettre kerül a sor. 
Réti Imre, a nem léHiző magyar 

néppárt önelnöke és Gheorge Băr-
bat, a román párt, elnöke állandóan 
azt hangoztatták (;i választások előtt), 
hogy a Mügyar Párt csak az „urak" 
pártja, melyben a nép neai vesz 
részt s hogy a nagy magyar töme-
gek az ők (Rétiék) háta megett 
állanak. Most a választásokban a 
legkedvezőbb alkalom kínálkozik a 
bizonyításra. Ha Réti urék azt 
állítják, hogy a magyar tömegek 
csak őket támogatják: miért nem 
lr'ptek fel  önálló magyar listával ? 
Miért bnjtak a román nemzeti pa-
rasztpárt háta mögé, a hatalom 
árnyékába ? Miért van szükségük 
a szolgabirákra, rendőrökre és csen-
dőrökre, hivatalos autókra, a mi 
pénzünkön épített bi?atalos telefonra, 
az egész nagy hivatalos gépezetre 
s miadezöJaiek a tetejében még — 
Virgil Solomonra is ? Hiszen Ud-
varbelymegyében minden száz vá-
issztóból kilencven a magyar falusi 
népből kerül ki, miért nem állottak 
tlő tehát tiszta magyar listával, 
mint a Magyar Párt, hogy döntse 
el a magyar n^p maga: melyik 
„magyar8 párthoz akar tartozni ? 
Erre feleljenek  Réti urék ! 

Tudjuk, hogy az ilyen kérdése-
ket nem szeretik R -ti urék. Hiába 
is várnánk tő!ük azokra feleletet. 
De azért van még hozzájuk egy 
ilyen felelet  nélkül maradó kérdé-
sünk. Réti urék ugyanis mindig azt 
hajtogatták, hogy a székely gazdák 
érdekeivel csak ők törődnek s ma-
gukat „Gazdapártnak" hazudják, 
hogy ezáltal a hiszékeny népet fél-
revezessék. Nos hát most itt volna 
az alkalom: miért nem vettek  fel 
a karikás  listára  egyetlen  egy 
gazdát  se ? Ki fogja  képviselni az 
ő listájukról a parlamentben a gaz-
dasági érdekeket? Talán dr. Solomon 
Virgil, a segesvári román orvos ? 
Yagy dr. G-heorga Bărbat, a szé-
kely ségre nézve idegen román ügy-
véd ? Vagy Réti Imre, aki azelőtt 
pap volt s a gazdákhoz csak addig 
van köze, a míg megveszik tőle a 
„Hargitát" ? Avagy talán a másik 
ügyvéd, dr. Blasius Ferencz fogja 
megbalázsolni a gazdasági viszo-
nyokat, hogy jobbak legyenek ? S 
ha már nem vettek fel  egy valósá-
gos gazdát se a névsorba: miért 
nem vették fel  l?ga!ább Hajdó 
Mártont, hogy mict képviselő való-
sithassa meg híres népjóléti javas-
latait, melyekről á Réti ur lapja, 
a „Hargita" mindig azt irta, hogy 
a magyarpárti urak nem engedik 
megvalósítani azokat? Miért? Mi-
ért ? Ki tudna erre megfelelni  ? 

Te kell megfelelj  erre, édes szé-
kely népem, akivel nagy nyomo-
ruságodban csak csúfolkodnak  ezek 
az úgynevezett gazdapárti  urak! 
Válassz az ígéretek üres karikája és 
a székely öntudat becsületes ke-
resztje között ! 

Hol a mi helyünk? 
Maniu mondotta : »Magyar ember-

nek a Magyar Pártban a helye«. E ki-
jelentés nem frázis,  hanern egy ko-
moly vezérpolitikusnak nyiit és kate-
gorikus válasza a magyarság politikai 
hovátartozandóságának kérdésére. Ez 
a válasz egyben a Magyar Párt sú-
lyának országos viszonylatban való el-
ismerése is. Nem lehetünk kicsiny-
hitűek és tétovázók tehát akkor, ami-
kor a választások küszöbén, a sziv 
dobbanásának és az ész parancsának 
szavára, politikai hitvallásunk megté-
telére köteleztetünk. 

Ha tiszta lesz a választás, akkor 
a magyar szavazatoknak tisztán és 
fajunk  évezredes múltjához méltóan 
kel! meghozniok a Magyar Párt fé-
nyes győzelmét, már csak azért is, 
hogy faji  egységünk megbonthatat-
lanságát ugy befelé,  mint kifelé  egy-
aránt bizonyítsuk. 

A paktálások, az alkudozások, 
melyek csak látszólagos eredményeket 
biztosítottak volna, nagy elveink csor-
bításával, most az egyszer nem lesz-
nek Erisz almái a magyarság széles 
tömegeiben, csak azért, hogy a ked-
vezőbb feltételek,  vagy ígéretek feletti 
vitákban szétváljunk, megkülönözzünk 
egymástól. 

Önállóságra szüiettünk és önállóság 
keli nekünk, székely testvéreink. Ön-
álló listával kell belemennünk a vá-
lasztási küzdelembe, már csak azért 
is, hogy megmutassuk: a liberális ura-
lomnak évek hosszú során át ránk 
irányzott minden ütése alatt, faji  ösz-
szeíartozandóságunk hite csak meg-
acélosodott. A küzdelemben tehát 
csakis azok mellé állhatunk, azokat 
vallhatjuk vezéreinkül, akiket ez ütések 
velünk együtt értek, s a legbiztosabb 
próbáját állották meg tőlünk elválaszt-
hatatlan szilárdságuknak. Ezt kívánja 
faji  becsületünk, mely tiszteltté tette 
nevünket még ellenségeink előtt is, és 
amelyre egyaránt büszke volt népünk 
minden egyes fia. 

Nekünk a mi embereink kellenek, 
akiknek már neve is garancia szá-
munkra. Nekünk nem kellenek kon-
kolyhintők mézes-mázos Ígéretei, hogy 
a/oknak hitelt adva lépcsőfokok  le-
gyünk a ŝaját hátunkon való érvénye-
sülésük felé.  Nekünk a mi embereink, 
az országos Magyar Párt higgadt, 
bölcs belátásával kiválasztott, tekinté-
lyével fémjelzett  utmutatók kellenek. 
Nekünk nem kellenek az igérgetőkés 
az ígéretek, amelyek mialatt azok 
ajkain elhangoztak, azalatt tömegesen 
züllött le gazdaságunk, csukódtak be 
iskoláink ajtaival üzleteink ajtai és 
estek ki szerszámaink kezünkből, köny-
nyeink szemünkből. 

Székely testvéreink ! Tanuljuk sze-
retni és becsülni egymást szenvedé-
déseinkben. A közös szenvedés tudata 
gyűjtsön össze bennünket, kovácsolja 
eggyé szétforgácsolt  erőinket és állítson 
átüthetetlen páncélképpen a mi pár-
tunk : a Magyar Párt zászlója köré. E 
magasztos nemzeti tudat gigászi elő-
törése máris kapitulálásra késztette a 
Magyar Néppártot, mely táborba szál-
lásunk láttára kénytelen volt takarodót 
fújni,  és ezzel zászlóbontásunk he-
lyességét és jogosságát, melyet eddig 
kétségbevont, most elismeri. 

A kereszt alá tehát, testvérek, mely 
most még szenvedéseink jelképe, de 
egyben leendő győzelmünk záloga. Ne 
hagyjuk cserben jelünket, ne tagadjuk 
meg fajunkat.  Ha méltók akarunk lenni 
arra, hogy magyarnak nevezzenek, ak-
kor álljunk a kereszt alá, mely az or-
szágos Magyar Párt választási jele, s 
melyet diadalra vinni faji  kötelességünk. 
E jelben nekünk győznünk kell! —k. 

Orbán Balázs közeledő 
születési évfordulója. 

A sok minden évforduló  közt végre 
a székelység is elérkezett egy olyan 
dátumhoz, mely alkalmat ad arra, hogy 
sok évtized mulasztását jóvátehesse. 

A legnagyobb székelynek : Orbán 
Balázsnak a megemlékezésével s szel-
lemének a kultuszával mindig Csak a 
készülődés lépcsőjéig sikerült elérkez-
nünk. Ugy látszik, hogy a -többszöri 
eltemettetése minden erőnket kimen-
tette. Jól jegyezte volt meg valamikor 
a magyar psziché egy jó ismerője : 
»lgen, igen . . . . a magyarok nagyon 
szépen tudnak temetni.® 

Az Orbán Balázszsal való kegye-
letes foglalkozásunk  már csak azért is 
igen szép kötelességünk volna, mert 
munkái s köztük a 7 kötetes monog-
rafia is majdnem eltűntek a forgalom-
ból s igy az uj nemzedéknek nincs 
alkalma amiből megismerhesse az ő 
megbecsülhetetlen munkásságát. 

Érre a legjobb alkalom a köze-_ 
ledő százados születési évfordulója" 
volna. Születésének ideje ugyanis, min-
den másféle  adattal szemben (Lexico-
nok, stb.), amint azt a lengyelfalvi 
róm. kath. egyház anyakönyvéből volt 
alkalmunk megállapítani, egész ponto-
san 1829 febr.  3 

Különben álljon itt megemlékezé 
sül a megfelelő  kivonat a maga tel 
jességében: »U!ustrissimus Blasius 
Báró Orbán Johannes,  Paulus. Paren-
tes: lllustrissimus D. L. Báró Joannes-
Orbán etllustr. D. Eugenia Knecht, »vero 
Jerezá« (Tereza.) Ferenczy György-
plébános utólagos bejegyzése. Keresz-
telő  pap Székely András. Patrini: 
lllustr. domines comes Joannes Haller 
et magnifica D. Anna Ugrón. Locnsr. 
Subtitutus Patrinus Magn. D. Geor-
gius Bölcskövi capitanus.« 

Ez a közeledő idő figyelmeztet 
minket arra, hogy Oibán Balázs emlé-
kezésének a megünneplésére készülőd-
nünk kell. A szervezési munkálatokat, 
mivel Orbán nem csak a szülőfalujáé, 
s az egyházáé vagy akármilyen más-
féle  csoportosulásé nem volt, hanem 
az összszékelységé, azért nem lehet 
azt egyoldalúan elintézni. A megün-
neplésben részt kell vegyen az egész 
székelység. A kezdeményező e tekin-
tetben nem is lehet más, mint a szé-
kelység  egyetemes képviselője  a Magyar 
Párt  s itt is tovább precízirozva a 
munkát: az anyaváros: Székelyud-
varhely. 

A tennivalókhoz mindjárt egy pár 
felvetett  ötlettel hozzájárulhatunk Szük-
séges volna első sorban pályázatot 
hirdetni Orbán Balázs arcképének olyan 
kivitelű megrajzolására, mely a legal-
kalmasabb volna annak a szép és 

Példát mutatott Bikafalva  és Hodgya 
székely népe* 

— A hargitások kortesutjáról. — 
A közigazgatási hatóságok jóindu-

latában bizakodó karikás lista egyik 
jelöltje: Réti dr. ur néha egyedül is 
járja a községeket. A községek pénzén 
épitett hivatalos telefon  buzgón jelzi 
érkezését községről községre, azonban 
minden hiába : nagyon kevés az érdek-
lődés s kárba veszett máris a Hargita 
hasábjain elkövetett sok piszkolódás 
és népbolonditás. 

Bikafalvára  volt Hodgya lakossága 
is rendelve s a két faluból  nagy szám-
ban megjelentek déltől délután öt óráig 
várakoztak Réti úrra, de egészen más 
célból, mint ahogy ő remélte. A hang 
nélkül fogadott  hargitás ur igyekezett 
a mézes madzagot elhúzni a székelyek 
száján, igérve minden jót s felhívta  a 
jelenlevőket, hogy szavazzanak a Ma-
niu pártjára, mert ő ígérte meg a gyu-
lafehérvári  pontok valóra váltását. A 
»jelölt« ur beszédét a hallgatóság tel-
jes nyugalommal hallgatta végig s ne-
vükben Szakáts Zoltán bikafalvi  mező-
gazda szólott eképpen : 

Székely Atyámfiai!  Képviselője-
lölt ur ! 

A Maniu pártja szerkesztette a 
gyulafehérvári  határozatokat s azt mind-
végig programmjában is tartotta. Ma-
gyar Pártunk tiz éve a gyulafehérvári 
határozatok teljesítését követeli. Most, 
amikor Maniu kormányra jutott, öröm 
töltötte el székely sziveinket, mert e 
két párt céljaiban találkozott. Meg-
nyugtatom képviselőjelölt urat, hogy 
szavazatainkkal támogatni akarjuk Ma-
niu Gyulát, még pedig  egyöntetűen  és 
összesen, Magyar  Pártunkon  keresztül. 
Leszavazunk kivétel nélkül mindnyájan 
— ezt jól jegyezze meg, jelölt ur — a 
Magyar Pártra. Mert tudjuk azt, hogy 
Maniu Gyulának és pártjának nem 
szétforgácsolódott  egyéni támogatá-
sokra. hanem az összerőkből szikláso-
dott Magyar Pártunk támogatására van 
szüksége. Magyar Pártunknál hűsége-

sebb támogatója nem lesz Maniu Gyu-
lának mindazon ideig, mig a célkitű-
zéseit ránk nézve hátrányosan meg 
nem változtatja s azoknak megvalósí-
tásán munkálkodik. 

Maniu már régen kijelentette, hogy 
mngyar embernek a Magyar Pártban 
a helye. A Magyar Néppárt az utolsó pil-
lanatban rádöbbent a testvérharc kö-
vetkezményeire ; jelölteket nem állit s 
híveivel a Magyar Pártot támogatja. — 
Ezekuíán mi cimen és mily lelkiisme-
rettel jelölt ön, Réti ur ? 

A hargitás román vezetők székely-
mentésében mi nem hiszünk. — Szo-
morú annak a nemzetnek jövője, mely 
nem tudja vezetőit saját magából ki-
termelni. Hasonlatos lesz a juhnyáj-
hoz, melyet farkasok  őriznek. Ezt 
Dobrota ur a Cuvântulban bebizonyí-
totta, hol a székelység elrománositását 
követeli, tnig itthon a székely nép 
megmentőjének tünteti fel  magát. Ez 
a legrutabb csalás. 

Varnak nekünk fajtánkbeü,  igazi, 
becsületes vezetőink ! Éljen a Magyar 
Párt! Éljen gróf  Bethlen György ! 

A hallgatóságnak a Magyar Pártot 
folytonosan  éljenző, tomboló lelkese-
dése közben Emeric Réti ur mosa-
kodni próbált s egy öttagú bizottság 
alakítását javasolta, mely a lakosság 
ügyes bajos dolgát elintézés végett a 
Hargitához közvetítené. Mondták a szé-
kelyek, hogy erre semmi szükség. 
Mondták: van helyi magyarpárti szer-
vezet s ott van Udvarhelyen a Ma-
gyar Párt népirodája. Mondták: ez 
mindent elintéz. 

A hargitás jelölt ur sietve távo-
zott. Utána zúgott a Magyar Párt ün-
neplése. S a hegy, a mi hegyünk, a 
Hargita fenséges  haraggal rázta meg 
havasodó üstökét, hogy igy bitorolják 
előttünk szent nevét. 

Vasárnap nagy szenzáció a moziban: „Revük revüja" cimü filmben  lép fe!  a világhírű n é g e r t á n c o s n ő : JÎISEPHIWE BAKER. Saját érdekében 
siessen és váltsa meg jegyét. — R e n d e s h e l y á r a k ! 



olcsó sokszoritására. Igy művészeink 
is hálás szép témához jutnának. 

Forgalomba kellene hozni olyan 
művészi kivitelű levelező lapokat, me-
lyek Orbán Balázszsal kapcsolatosak. 
(Születési helye, szejkei lakása, ahol 
a Székelyföld  monográfiájának  legna-
gyobb részét megirta, az arcképe is, 
hogy mindenki által olcsón hozzáfér-
hető legyen stb.) 

A születési napján rendezendő 
ünnepekre gondolva feltétlenül  szük-
séges volna egy olyan emlékfüzet  meg-
írását programmba venni, mely adná az 
élelrajzát, munkálkodásának méltatását 
(főként  munkáinak ismertetésével) s 
nem ártana olyan költeményeket is 
közölni, melyek elszavalhatok lenné-
nek az ünnepélyek alkalmával. 

Ennek a kiadását, mely az ünne-
pélyek rendezését nagyon megköny-
nyitené, legjobban a Székely Nemzeti 
Muzeum vállalhatná magára, amely 
amúgy is programmba vette a székely-
földi monografia-füzetek  kiadását. Ez 
a segitő alkalomszerűség talán nem 
volna kárára a gyors megjelenhetősé-
gének. Ezeket az ünnepségeket, tekin-
tettel Udvarhelynek az Orbán Balázs-
kultusz szempontjából való exponált 
voltára, össze kellene kötni egy kis 
kiállítással, melyen szerepelnének az 
Orbán Balázs személyével kapcsolatos 
emléktárgyak, a kiadott munkái, a 
róla megjelent irodalmi munkálatok, 
folyóiratok  cikkei stb. Meg kellene 
próbálkozni hires szakkönyvtárának az 
összegyűjtésével, melyeket a vidéken 
a menekülési, forradalmi  zavarok után 
szétszórtak ugyan, de valószínűen ke-
gyeletes kezek még őrizhetik egy pár 
példányát, melyet sikerült a kallódás-
tól megmenteni. 

A kiállításnak érdekes és tanul-
ságos részét képeznék a Székelyföld 
leírásában megjelent képek fametszetei, 
melyek valószínűen valamelyik rokon 
őrizetében lesznek. 

Rengeteg sok ismeretlen anyag 
lehet a Székelyföldről  felhalmozva  a 
hátra maradt irataiban és levelezései-
ben, melyeknek összeszedése és azok 
leközlése elsőrendű feladat  volna. Épp 
ugy feldolgozásra  várnak a megjelent 
6 kötet országgyűlési beszédei után 
( f ^ r t o n d a t t s í r ,  melyeket az or-
szággyűlési napló után könnyen ki le-
he'.ne adni. 

Ezekkel az ünnepségekkel kapcso-
latban végre talán végleges megoldás-
hoz jutna a holttetemének az elhelye-
zése is, amely a minapában újra napi-
rendre került. 

Álljunk tehát neki a szervezés 
munkájának, mert az idő telik s ha 
Orbán Balázs emlékét nem tudjuk 
annyira méltányolni, hogy azt egyete-
mesen az egész Székelyföldön  s esetleg 
azon kivül is megfelelőképpen  meg tud-
juk ünnepelni, akkor inkább hagyjunk 
félbe  mindent, mert annyit Orbán 
Balázs még is megérdemel, hogy félig 
vagy egyáltalán nem sikerült kísérle-
tezésekkel ne zavarjuk se az emlékét, 
se a nyugalmát. I,. 

Székelyderzs ünnepe. 
Csendben, szerényen, de annál 

bensőségesebben ünnepelt Székelyderzs 
november 25-én. Ekkor avatta fel  szép 
ünnepség keretében újonnan átalakí-
tott kultürházat. A mai nehéz gazda-
sági viszonyok között igazán eléggé 
nem is méltányolható, hogy még van-
nak emelkedett gondolkozású emberek, 
akik ilyen nemes célért áldozni és dol-
gozni tudnak. A kulturházzá átalakí-
tott régi épület hűen tükrözi vissza a 
község életében végbement változáso-
kat. Kezdetben az unitárius egyház 
felekezeti  iskolája volt benne, később 
az állami iskola helyiségeiül szolgált, 
majd a fogyasztási  szövetkezet boltja 
és korcsmája nyert benne elhelyezést, 
mig most átalakított állapotában a 
kulturának, a művelődésnek lett fel-
szentelt hajléka. 

A felavatási  ünnepélyt a közönség 
éneke nyitotta meg, mely után Balázs 
András helybeli esperes-lelkész ismer-
tette azt a céltudatos és áldozatos 
munkát, melynek eredménye ez a szép, 
a célnak mindenben megfelelő  ku'ltur-
ház. Péter Sándor muzsnai lelkész a 
műveltség erkölcsi alapjaira mutatott 
rá s különösen az ifjúsághoz  szólott, 
hogy igyekezzék a művelődésben a 
.haladó korral lépést tartani. Kiss Sán-

dor székelyudvarhelyi lelkész tartal-
mas, szép beszédében a kultura, a 
tudás áldását fejtegette  s lendületes 
beszédét a következő szavakkal fejezte 
be : »E hajlékban, melyet ma a köz-
művelődés templomává szenteltek fel, 
beszéljétek meg, hogy miként javít-
hatjátok életfeltételeiteket,  hogy mit 
kell tennetek községetek népéért, de 
ami ide hoz, legyen az, hogy értelme-
sebbé és jobbá legyetek, mert csak 
akkor lesz ez a ház a kulturának igazi 
hajléka.« A közönség köréből Egyed 
János közbirtokossági elnök — aki 
maga is ebben a házban tanulta az 
írást-olvasást — fejezte  ki a község 
népének háláját és köszönetét Balázs 
András lelkész iránt, aki igazi vezetője 
egyházának, községének s aki intéz-
ményeiket szeretettel, odaadással vezeti 
s azokat most egy uj alkotással gya-
rapította. Az ifjúság  köréből többen 
ügyes szavalataikkal tették változa-
tossá a szép ünnepélyt.-

Ez a most felavatott  kulturház 
élő példája annak, hogy a vezetők 
és a nép egyetértő mnnkája még a 
mai nehéz viszonyok közötlt is csodá-
kat művelhet, nagy eredményeket ér-
het el. Csak egyetértés, bizalom és 
kölcsönös szeretet kell hozzá ! Cs. A. 

Nagy gazdagyülés Székely-
udvarhelyen. 

Az Udvarhelymegyei Gazdasági 
Egyesület november hó 27-én tartolta 
meg Székelyudvarhelyen utolsó negyed-
évi rendes közgyűlését Sz-  Szakáts 
Péter elnök vezetésével; kinek, mint 
uj elnöknek, egy évi buzgó tevékeny-
sége alatt, az egyesület életében nagy 
élénkség állott be. Ennek tulajdonit-
ható a tagoknak a tanácskozó termet 
zsúfolásig  megtöltő nagy számban 
történt megjelenése, valamint a napi-
rendre tűzött igen jelentős tárgyak 
iránti meleg érdeklődése. 

Az elnök a közgyűlést a folyó 
évi gazdasági viszonyok vázolásával 
nyitotta meg. Megemlékezett a termés-
eredményekről, a nehéz értékesítési vi-
szonyokról s a gazdaközönség súlyos 
helyzetéről, a melyből csak az erő£, 
összetétele által és kedvezőbb közgaz-
dasági állapotok bekövetkezésével re-
mélhető a kibontakozás. 

Az 1929. évi költségelőirányzat 
volt a napirend első tárgya, mely 
68.400 leu szükséglet és ugyanannyi 
fedezettel  nyert megállapítást. A továb-
biakban az igazgató választmány, az 
elnök javaslata alapján összeállított s 
a tevékenység széles mezejére kiter-
jedő munkaprogrammot terjesztett a 
jövő évre a közgyűlés elé. Legelsőnek 
van felvéve  a községi  gazdakörök  meg-
szervezése és a vármegye} anyaegye-
sülethez való kapcsolása. Élénk érdek-
lődéssel foglalkozott  a közgyűlés a 
szakismeretek nyújtására irányuló ja-
vaslattal s elhatározta, hogy tartassa-
nak körzeti gyűlések, gazdanapok  s 
azok keretében szakelőadások. Ilyen 
gazdanapok rendeztetnek egyelőre de-
cember 27-től március 10 ig 14 helyen, 
amelyekből a vármegye minden vidé-
kére esik egy vagy kettő. Ezeken a 
gazdanapokon bemutatást nyernek a 
helyi és közeli községek legszebb ter-
ményei, állatai és házi-ipari készítmé-
nyei. Elismerésben részesittetnek a leg-
kitűnőbb gazdák, gazdasszonyok és 
családanyák. Szakelőadások tartatnak 
a talajképződésről,  annak okszerű  meg-
munkálásáról,  a talaj  veszteti  erejé 
nek visszapótlásáról,  az okszerű  trá 
gyakezelésröl,  a műtrágyáról;  továbbá 
a tejről,  tejtermékekről  és a tejszövet-
kezetekről;  végül a méhészetről  és 
gyűmölcsészetről.  Későbbi előadás-
sorozat az ezekre építendő gazdasági 
ismeretek nyújtásával fog  foglalkozni. 

Alkalmat nyújtandó a vármegye 
gazda ifjúságának  gazdasági ismeretek 
rendszeres megszerzésére, elhatározta 
a közgyűlés egy földmives  iskola  lé-
tesítését, remélve, hogy az arra szol-
gáló eszközök birtokába jut, valamint 
mintagazdaságok  szervezését. Kimon-
dotta, hogy kölcsönös  állatbiztosító 
szakosztályát,  ugy nemkülönben a tag-
jai részére létesített temetkezési  osztá-
lyát,  már meglévő szabályzataikkal, a 
jövő év elején működésbe indítja. 
Elhatározta gyümölcs és zöldség-aszaló 
szakosztály  létesítését, őrömmel vette 
tudomásul, hogy a vármegye részére 
önálló mezőgazdasági kamara létesíté-

sére korábban kezdett mozgalmát az 
prefectus  is magáévá tette. Így annak 
valóra válása remélhető. 

» Gazdasági  Erdekeink«  cimü szak-
lapját, mely eddig csak koronként 
jelent meg, megfelelő  pártolás mellett, 
kéthetenként fogja  megjelentetni. Elha-
tározta a választott  bírósági  intézmény-
nek a tagjai részére való bevezetését. 
A tél folytán  falusi  műkedvelőkkel 
Székelyudvarhelyen  és lehetőleg Szé-
kelykereszturon  sziniélőadásokat  és 
szakférfiak  közreműködésével délelőtti 
gazdasági  vonatkozású  előadásokat 
rendez  a városi közönségnek. 

Tisztújítás  fejezte  be a nagy ér-
deklődéssel kisért népes közgyűlést. 
Megválasztották tiszteletbeli elnökké : 
Ugrón  Ákos székelyudvarhelyi föld-
birtokost, elnökké : Szenterzsébeti  Sza-
káts  Péter eddigi elnököt, alelnökökké : 
Hlatky  Miklós eddigi alelnököt, továbbá 
Szabady  Tivadart (Székelyudvarhely), 
Ugrón  Jánost (Fiatfalva),  Biró Istvánt 
(Olasztelek), Zoltán  Sándort (Szent-
márton), Kakucs  Ferencet (Kadics-
falva),  Pálffy  Áront (Hodgya) és Séra 
Pált (Magyaros). Az alapszabályok 
módosításával 80 tagra emelt igazgató 
választmányba a közgyűlés megválasz-
tott 50 tagot. A többi helynek, vala-
mint két alelnöki helynek a betöltését, 
a tagok számának szaporodása sze-
rint, az igazgató választmányra bizta 
a közgyűlés. A számvizsgáló  bizottság 
tagjaivá választották: Szombatfalvy 
Lajost, Simó  Mátyást és Debitzky  Bé-
lát (Székelyudvarhely). 

Az elnök, egy jobb jövő remé-
nyével, a tagok élénk éljenzése mel-
lett, zárta be a nagyérdekü közgyűlést. 

HÍREK. 
December 1. 

Szellemi Olimpiász a keresz-
túri A. C. rendezésében. 

A Keresztúri A. Club igen derék 
célt tűzött ki, amikor a testi sport 
mellett a szellemi kulturát is igyekszik 
fejleszteni.  Ugyanis versenyt rendez 
egy szilveszteri-álarcos bál keretében 
egy legjobban sikerült programmszámra, 
amely lehet; zene, ének, tánc, felol-
vasás, monológ stb. stb., általában, ami 
egy programmszámnak beillik. Na-
gyon helyes az a gondolat, hogy 
bármivel lehet versenyezni, mert igy 
a maga tehetségét mindenki érvénye-
sítheti. Habár nehéz egy kissé a kü-
lönféle  programmszámokat elbírálni, 
meg tudja mindenki mondani, hogy 
melyik tetszett legjobban és itt maga 
a nagyközönség lesz a bíráló bi-
zottság. 

Remélhető, hogy a versenyben 
részt vesznek mindazok a műkedvelők, 
akik eddig is szerepelni szoktak és a kö-
zönségnek annyi szépet nyújtottak, hi-
szen éppen az ő ambíciójuk fokozására 
és fáradságuk  jutalmazására rendezik 
azt. Az, hogy mindenki első nem lehet 
és nem nyerhet 1000 leut s a győztes 
cimét, senkinek az önbizalmát nem sza-
bad, hogy elvegye, mert épp oly di-
csőség egy kulturális versenyben részt 
venni még akkor is, ha valaki nem 
első, hanem csak kis fokozati  különb-
ség van a versenyzők közt; mindenik 
egyformán  kulturális munkát fejt  ki. 
Helyes gondolat, hogy jutalmat kap-
janak a jelmezek is (t. i. a legszebb 
és legcsunyább női és férfi  jelmezek, 
valamint a legeredetibb is jutalomban 
részesülnek), mert a jelmezbe is na-
gyon sok szellemességet és eredetisé-
get lehet belevinni. A vezetőség álta-
lában mindent megtesz, hogy a kö-
zönségnek egy kellemes és felejthetet-
len estélyt szerezzen, hogy igy az uj 
esztendőt kellemesen kezdje meg. 

Az egyesülés évforduló  napjának, 
december elsejének megünneplése cél-
jából városunkban az Astra egyesület 
vármegyei fiókja  a vármegye prefec-
tusának támogatásával a mai napon 
ünnepséget rendezett. Ez a vármegye-
házán levő imateremben 10 órakor 
tartott istentisztelettel kezdődött, mely 
után katonai diszfelvonuiás  következett. 
11 órakor ünnepség volt a Bukarest-
szálló színháztermében, vegyeskar sze-
replésével, mig az ünnepi szónok Nanu 
tanár-lelkész volt. Este 8 órakor ugyan-
csak a színházteremben műsoros ün-
nepi estély lesz. 

Nagy érdeklődés mellett kezdette 
meg a Polgári Önképző-Egylet nov. 
25-én délután 3 órakor szabadliceumi 
előadásainak sorozatát az egyesület 
helyiségében. A megjelenésben aka-
dályozott Gyerkes Mihály liceumi bir 
zottsági elnöknek a szabadliceumi elő-
adások fontosságára  reámutató meg-
nyitóját, a közönség üdvözlése mel-
lett, Csiky Albert elnök olvasta fel. 
Majd Biró Sándor tanár tartotta meg 
A tudás hatalma cimen, mély figye-
lemmel hallgatott s példákkal meg-
világított szabadelőadását, amit a kö-
zönség zugó tapssal jutalmazott. 
Eichner Emilnek gondos tanulmányra 
valló szavalata után Hartvvig István dr. 
értekezett egy, nagyon is időszerű 
kérdésről, a fertőző  gyermekbetegsé-
gekről, általános nagy figyelem  mel-
lett. Az előadóknak értékes előadása-
ikért, a szavalónak sikerült szavalatá-
ért Csiky Albert elnök mondott kö-
szönetet, aki egyben -felhívta  a jelen 
voltak figyelmét  a következő nagy 
értékű előadásokra is. — Holnap, va-
sárnap délután 3 órakor a Polgári 
Önképző Egylet helyiségében (Árpád-
utca 16 sz. alatt) előadást tart: Csefó 
Sándor koll. igazgató: A légkör cso-
dái és Gyerkes Mihály lic. biz. elnök : 
Tartsunk szemlét környezetünkben 
cimen. A két előadás között Szabó 
Gyula kárpitos szaval. Az előadások 
ismeretterjesztő jellegűek és teljesen 
ingyenesek. Legyünk ott minél szá-
mosabban ! 

Halálozás- Tamás  Irma,  a nagy-
szebeni róm. kath. tanitónőképzőinté-
zet növendéke, Tamás Bálint dr. hely-
beli pénzügyi tanácsos leánya, életé-
nek 16 ik évében, városunkban rövid 
szenvedés után, elhunyt. A korán el-
hervadt rózsabimbó halálával mérhe-
tetlen fájdalmat  okozott szüleinek, kik-
nek gyászában városunk társadalma 
őszinte részvéttel osztozik. 

Herczegh  Albertné  Kakasi Anna, 
69 éves korában, városunkban el-
hunyt. Temetése 27-én volt általános 
részvét mellett. Kiterjedt és tekintélyes 
rokonság gyászolja. 

Kovács  Lajosné Boncz Mária  éle-
tének 72-ik évében, hosszas beteges-
kedés után elhunyt városunkban. Te-
metése f.  hó 2-án d. u. 3 órakor haz. 
Rendkívül kiterjedt rokonság gyászolja. 

Szathmáry  Sziszike,  Szathmáry La-
jos adóhivatali főnök  7 éves, kedves 
kisleánya nov. 29 én elhunyt Parajdon _ 

Óra-árusitó kereskedők figyelmébe. 
Az ipartestület tudomást szerzett arról, 
hogy egyes kereskedők óra-árusítással 
is foglalkoznak,  anélkül, hogy arra kü-
lön engedélyük volna. Az ipartestület 
ezúton is felhívja  az érdekelt kereske-
dők figyelmét  az engedély nélküli óra-
árusítás tiltott voltára, valamint arra, 
hogy az esetben, ha az óra-árusitó 
kereskedők ellen panasz tétetik, a ki-
hágási eljárás megindítása iránt meg-
teszi a lépéseket. 

Jairus leánya a cime annak a 
látványosságokban és tragikus Jelene-
tekben bővelkedő színműnek, amelyet 
a felnőtt  leányok kongregációja és a 
legényegylet tagjai a legkiválóbb sze-
replőkkel december 15-én este a Bu-
karest-szálló színháztermében jótékony 
célra előadnak. Az előadás iránt már 
most nagy érdeklődés nyilvánul meg. 

Szombatfalván  minden 
csendes. 

Politikai »önzetlenjeink«, ha va-
lami alkalmi sikert akartak elérni, min-
dig igyekeztek szombatfalvi  polgár-
társaink lelkébe az egyenetlenség csi-
ráját belopni. Ha még nem is teljes 
általánosságban, de örömmel állapit-
hatjuk meg azt, hogy nagyrésze ama 
szombatfalvi  polgártársainknak, kiket 
átmenetileg megbóditott a Hargita 
maszlaga, kezd tisztán látni. Lel-
kük húrjának rezgése megsúgta, hogy 
tévutakon jártak, s egymásután térnek 
vissza a Magyar Pártba, mert meg-
érezték, hogy nekik a helyük csak 
abban a pártban lehet, ahol az egye-
temes magyar érdekek melegágyát 
gondozgatják féltő  gonddal. 

Hisszük, hogy a még most té-
velykedők lelkében is megmozdul va-
lami s Szombatfalva  lesz a Magyar 
Párt legerősebb oszlopa. Hiszén a 
szombatfalviak  a múltban is megmu-
tatták, hogy az összetartás diadalt arat I 
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Ezen jelre szavazzatok. 
Református  egyházkerületi köz-

gyűlés. Az erdélyi ref.  egyházkerület 
közgyűlése Kolozsváron nov. 24. 25 és 
26-án nagy érdeklődés mellett zajlott le. 

. Makkai Sándor dr. püspök a közgyű-
lés előtt magas szárnyalású imát mon-
dott. Több javaslat körül élénk vita 
fejlődött  ki és minden felszólalás  a ta-
gok áldozatkészségét, egyházuk és is 
kóláik iránti féltő  szeretetét tükrözte 
vissza. Makkai Sándor püspöki jelen-
tésében tiszta képet adott a legutóbbi 
ker. közgyűlés óta eltelt 15 hónap tör-
ténetéről, de a reményt tápláló tények 
felsorolása  után aggódva állapította 
meg azt is, hogy társadalmi és gaz-
dasági viszonyaink folytonosan  rosz-
szabbodnak, a hivek teherbíró képes-
sége csökken s iskoláink sorsa veszély-
ben van. A megüresedett három főgond-
noki tisztséget szavazás utján betöl-
tötték, főgondnokok  lettek : gróf  Bethlen 
György, gróf  Bánffy  Miklós és Visky 
László dr. A szászvárosi kollégium el-
adásának és a brassói kereskedelmi is 
kola átvételének ügyében a legélénkebb 
vita fejlődött,  s több felszólalás  után 
{melyek során az előbbi tárgyban kü-
lönösen Jodál Gábor dr. és Laár Fe-
renc felszólalásai  voltak döntő befo-
Jyásuak) az igazgatótanács javaslatait 
fogadták  el. Az egyház életében ki-
magasló eseményül tekinthető a Nő-
szövetség megalakulása is, amellyel a 
női munka is szervesen belekapcsoló-
dott az egyház életébe. Elnök Makkai 
Sándor dr.-né lett s a tisztikarba ke-
rült Gyárfás  Pál dr.-né is. Elhatároz-
ták egy református  családi lap meg-
indítását, Pilder Mária szerkesztésében. 
Ugyancsak határozatban mondották ki 
a női középfokú  tanintézetek igazga-
tónőinek az egyházkerületi közgyűlés 
tagjai sorába való beiktatását, s ezzsl 
Váróné Csató Gabriella, a székelyud-
varhelyi tanitónőképző igazgatónője is 
helyet nyert a református  egyházke-
rület közgyűlésén. A közgyűléssel kap-
csolatban folyt  le 16 ifjú  lelkésznek a 
felszentelése  is. 

Polgári fillórestély.  Kedden, dec. 
4-én este 8 órai kezdettel tartja a 
Polgári Önképző Egylet szokásos fil-
lérestélyét a Barkóczy-étterem helyi-
ségében a következő műsorral: 1. Nyi-
tány: Halász R. zenekara. 2. Szaval: 
Köpeczy Jenő. 3- Szabadelőadás: Pé-
ter Géza kányádi ref.  lelkész. 4. Éne-
kel: Varró Vilma. 5. Zeneszám: Le-
gényegylet zenekara Ungvári Jancsi 
vezetése mellett. ö.Kuplékat énekel: 
Beldovits Emil. 7. »Sakk és matt« c. 
egyfelvonásos  színdarab, előadják: 
Szenkovits Piroska, Szamai István és 
Beldovits Emil. 8. Konferál:  Embery 
Árpád c. ig. — Műsor után tánc lesz 1 
óráig. Az estély rendezői: Lőrincz 
Juliska, Vass Ilonka, Ferenczy Jenő és 
Fülöp Zoltán. 

Köszönetnyilvánítás. Mindazoknak, 
kik megboldogult feledhetetlen  felesé-
gem és édes anyánk temetésén részt-
vettek. vagy részvétükkel nehéz fáj-
dalmunkban osztoztak, ezúton mon-
dunk hálás köszönetet. Herczeg-család. 

A szombatfalvi  Népház javára 
ujabban adakoztak: Barabás Mózes 
300, Siklódi János és neje, id. Barabás 
Lázár 200—200, Fodor János, Gegő 
László, ifj.  Barabás Lázár, özv. Hegyi 
Mózesné, Lőrincz Albert, Borbély Ig-
nác, Albert Mihály 100—100, Fan-
csali Rózsika 80, özv. Kiss Jánosné 
40, Rozmann Izidor 30, Szilveszter 
Albert 20, Jakó Albert tanár 4 leut. 
A kőmivesek közül: Dénes Ferenc 
500, Balázs László, Bálint Margit 
400—400, Máthé Ferenc 200, Albert 
Dénes 160, László Albert (malomfalvi), 
Dénes Lajos (Józsefé)  100—100 leu 
értékű munkát végeztek. — A kegyes 
adományokért hálás köszönetét nyil-
vánítja az épitő bizottság. 

Egyházi estély. A helybeli refor-
mátus egyháznak holnap, dec. hó 2 án 
d. u. 5 órakor a tanitónőképzőintézet 
tornatermében egyházi estélye lesz. A 
református  egyházi nagy férfiak  soro-
zatából, ez alkalommal Zoványi György 
püspököt mutatja be Vajda Ferenc lel-
kész. Az estélyre a belépés ingyenes, 
perselyes adományokat fűtés  és vilá-
gítás költségeire köszönettel fogadnak. 
Az estélyre az érdeftlődő  közönséget 
tisztelettel meghívja a rendezőség. 

Köszönetnyilvánítás. Mindazoknak, 
kik feledhetetlen  Irma leányunk el-
hunyta alkalmából fájdalmunkban  rész-
véttel voltak, hálás köszönetet mon-
dunk. Dr. Tamás  Bálint  és neje. 

x Orvosi hir. Bukarestbe utazók, 
vagy bukaresti hozzátartozóikat érte-
síteni szándékozók részére Bakk  Elek 
dr.  orvos közli, hogy orvosi rendelő-
jét Bukarestben Calea Griviţei 104 szám 
alatt (vasúti pályaudvar közalében) nyi-
totta meg. Rendeld, e. 7,8—Va9 óráig 
és d. u. 3—6 ig. 

x A kereskedelmi és Iparkamara 
közleménye. Kereskedők és iparosok 
figyelmébe: »Fraţii Ilovits« botoşani 
cég nevében ismeretlen személy, mint 
a cég utazója köt üzleteket és vesz 
fel  előlegeket; óvakodni kell. — Var-
sóban, Uiitza Wieyska 10 sz. alatt a 
román követség épületében, gazdasági 
ügynökség áll román állampolgárok 
érdeklődésének kielégítésére. — Az ér-
dekelteknek tudomására hozzuk, hogy 
a spanyol kormány hozzájárult a Há-
gában 1925 november 6 án hozott, a 
nemzetközi védjegyek és árumintákra 
vonatkozó egyezménynek a maroccói 
spanyol zónában való életbelépteté-
séhez. 

x Mindenkinek jó tudni, hogy mé-
lyen leszállított árakkal árusit Szenko-
vits J. utóda divat-, kézmű- és textil-
áru cég Székely udvarhelyen. 

A választási igazolványok 
átvétele. 

A képviselők és szenátorok válasz-
tásáról szóló törvény 19. paragrafusa 
szerint Székelyudvarhely városában a 
jogosultak választói igazolványukat a 
székelyudvarhelyi járásbíróságnál ve-
hetik át. 

A választók a választási igazol-
ványok átvétele végett a járásbíróság-
nál személyesen, — azonosságukat 
igazoló okirataikkal — megjelenni tar-
toznak. Igazolvány nélkül senki sem 
szavazhat, a szavazás kötelező. 

A választói igazolványok a követ-
kező sorrendben osztatnak ki. Akiknek 
vezeték (család) neve kezdődik : 
A, A betűvel ,dec. 2-án d. e. 8 órakor. 
B Q 

>1 »( )> »J w « I) 

C, D „ „ „ d. u. 2 „ 
E, É, F „ „ 4-én d. e. 8 „ 
G. Gy „ „ „ „ „ ValO „ 
H, I, J „ „ „ d. u. 2 „ 
K „ „ 5 én d. e. 11 „ 
L, M „ „ „ d. u. 3 „ 
N, O, Ö „ „ 6 án d. e. 8 ,. 
P» ^ »» »> >1 » j>VslO„ 
S „ „ „ d. u. 2 ,. 
Sz „ „ 8 án d. e. 8 „ 
T 10 
* »• >1 » »» »> i u » 
U,Ü,V,Z,Zs „ „ d. u. 2 „ 

Külön is felhívjuk  a választópol-
gárok figyelmét,  hogy az igazolványok 
átvételére való jelentkezéskor személy-
azonosságukat igazoló okirataikat vi-
gyék magukkal. Erre nézve elégséges 
a mult évi választási igazolvány, ál-
lampolgársági bizonyítvány stb. Nem-
esak törvényes, de becsületbeli köte-
lessége is minden magyar választó-
nak, hogy választói igazolványát ki-
vegye. 

Dalosaink parajdi és köröndi sze-
replese. Hetek óta készülődött a Szé-
kely Dal- és Zene-egylet parajdi és 
korondi szerepléseire, hogy ne csak 
helyben, de a vidéken is megfeleljen 
a hozzá fűződő  kívánalmaknak, mint 
ahogy a magyar dalkultura terén rá-
váró e feladatának  már oly sokszor, 
s annyi elismerést érdemelve tett is 
eleget. A mult szombaton délután két 
nagy autóbusz telt meg az egylet 
tagjaival, mely estére Parajdra szállí-
totta őket. Az egylet a legszebb mű-
sort állította össze, melyben több ver-
senydarab is szerepelt, mig másfelől 
— a változatosság kedvéért — igye-
kezett egyfelvonásos  színdarabokkal 
is kedveskedni a közönségnek. Tekintve 
a mult évi kirándulás szép sikerét, a 
legszebb reményekkel nézett elébe 
jelenlegi utjának is, bár figyelmeztetést 
kapott arra nézve, hogy a napokkal 
ezelőtt eltávozott színészek előadásai 
kimerítették volna a közönséget. Mégis 
reménykedett abban, hogy miután az 
egylet évenként csak egyszer veszi 
igénybe a magyar dalt pártoló közön-
ség áldozatkészségét, az mégsem lesz 
mostoha iránta. Sajnos, Parajdon alig 
félig  telt ház jelent meg derék dalo-
saink műsoros dalestélyén, keserű em-
léket hagyva lelkükben, akik a leg-
szebb és legnagyobb kincsükkel: a 
magyar dallal igyekeztek kedveskedni 
a parajdi magyar közönségnek. Más-
nap, vasárnap reggel Korond község 
fogadta  és látta vendégül dalosainkat, 
kik mellé 10 órakor érkezett meg Ud-
varhelyről az egylet Pluhár Gábor által 
vezetett, fúvós  zenekara is. Korond köz-
ség egész lakossága vendégének jelen-
tette ki az egyletet és kedves otthoná-
ban mindenki igazi bőkezű magyaros 
vendégszeretettel látta el, akiket hozzá 
szállásoltak ; valóságos versengés folyt 
az elosztás körül, mindenki vendéget 
kért magának. — De a korondi siker jel-
lemzésére álljanak itt a nagytekintélyű, 
érdemes korondi plébánosnak: Had-
nagy Mihálynak elismerő, lelkes sorai, 
melyekben imigy méltatja az egylet 
szereplését: >A Székely Dal- és zene-
egylet f.  hó 25-én Korondon mindenkit 
meglepő és a legkényesebb igényeket 
is kielégítő műsorral szerepelt. Délelőtt 
a mindkét templomban elénekelt gyö-
nyörű dal szárnyain Istenhez emelte 
lelkünket. Délután a népnek-, este 
pedig az intelligenciának mutatta be a 
fegyelmezett  zenekar, kitűnő vezető-
jével élén, mit tud produkálni a szépért 
és nemesért lelkesedni tudó egyet-
értés. A Dalegylet ének-, szavalat-
műsoros szinielőadással minden jelen-
volt lelkét magával ragadta, mit bizo-
nyított a szűnni nem akaró taps és 
éljenzés. Az erkölcsi siker teljesen 
megállapítható. Gondolom, az anyagi 
siker sem maradott el, mit bizonyít 
egyik lelkes és fennkölt  gondolkozású 
vezetőjüknek a közönséghez intézett 
köszönő és buzdító szózata. Községem 
nevében ezúton én is hálás köszönetet 
mondok a nyújtott gyönyörű műél-
vezetért — fejezi  be szép elismerő 
sorait Hadnagy plébános. Igy kell a 
nép lelkéhez férni  és nem egymás le-
becsülésével demagógoskodni. Isten él-
tesse mindnyájokat derék vezetőikkel 
együtt és arra kérem a költővel: 
»Fiaim, csak énekeljetek!« — Tudó-
sításunk kiegészítéséül még meg-
említjük, hogy az egyletet vendég-
szerepléseire Gönczy Gábor dr. elnök 
is elkísérte, mig a dalos ünnepély 
megrendezésében és kivitelében Lévay 
Lajos dr. ügyvezető elnök fáradozott, 
aki sok más elfoglaltsága  mellett is 
folytonosan  munkálkodik az egylet 
nemes céljai érdekében. Az énekszá-
mok preciz és nagyhatású vezetése 
ezúttal is Kiss E. karnagy érdeme. 

x Pénzéért minden hölgy elsőren-
düleg készíttesse el kabátját és ruháit, 
a legújabb divat szerint, mérsékelt árak 
mellett. Vidékieknek azonnali próba. 
Demeter Zsigmond női divatszabó, 
Bul. Reg. Ferdinánd 12. Varróleányt 
azonnal felveszek. 

Felhívás minden jó magyar em-
berhez. Felkérjük az összes falusi 
székely testvéreket, ha a városba jő-
nek, keressék fel  a Magyar Párt vá-
lasztási irodáját (Kőkereszt  tér, Rösler-
féle  uj ház), hogy a pártvezetőséggel 
értekezve megbeszéljék azokat a teen-
dőket, melyek a választásokkal kap-
csolatban szükségesek. Ha mindenki 
csak egy kis fáradságot  vesz magának, 
hogy a nagy küzdelemből a ráeső 
csekély részt elvégezze, a magyarság 
győzelme biztosítva lesz. 

A kath. Népszövetség elnöksége 
értesiti a csoportvezetőket, hogy a ne-
gyedik számú értesítő megérkezett és 
azt a főgimnáziumban  átvehetik. Egy-
ben kéri az elnökség a csoportvezető-
ket, hogy a tagsági dijakról az elszá-
molásokat mielőbb tegyék meg, hogy 
a tagdijak a központnak beküldhetők 
legyenek 

x Babaklinika Szabó Ödön fod-
rászüzletében, hol mindenféle  játékba-
bát kijavitnak és a hiányzó részeket 
pótolják. Babaparókák minden szinben 
és formában.  Elvállalom műkedvelői 
előadások maszkirozását ugy helyben, 
mint vidéken, úgyszintén mindennemű 
hajmunkának az elkészítését. Kiköl-
csönzök színházi parókákat. 

Azt mondta Maniu, hogy ma-
gyar embernek a Magyar 

Pártban van a helye-

x 
Magyar ember tehát csak erre 

a jelre szavazhat I 
Népbolonditás. Az ellenpárt vegyes 

nemzetiségű jelöltjei, akik részint a 
román nemzeti parasztpárthoz, részint 
a visszalépett magysr néppárthoz tar-
toznak, azzal bolonditják a népet, hogy 
ők alkotják a gazdapártot és szégyelve 
igazi nevüket, magukat Gazdapártnak -
nevezik. A gazdák érdekeiért pedig a 
múltban sem tettek semmit, most is 
csak ígéreteket tesznek. De hogyan 
lehessen hinni olyan emberek ígérge-
téseinek, a kik még politikai pártjuk 
nevét is elhazudják ? 

A tanitónőképző egyházi estélye. 
A tanitónőképző intézet ifjúsága  de-
cember 9-én d. u. 5. órakor az intézet 
tornatermében egyházi estélyt rendez 
a következő műsorral: 1. Gyülekezeti 
ének. 2. Szaval Bódis Ágnes VII. é. 
növendék. 3. Énekszóló a bibliáról, 
Keresztesi Anna IV. é. n. 4. Bibliát 
olvas Biró Sándor vallástanár. 5. Ének-
szóló a bibliáról, Keresztesi Anna IV. 
é. n. 6. Előadást tart dr. Váróné 
Csató G. igazgatónő. 7. Preludium. 
Előadja Ferenc Katalin VII. é. n. 8. 
Szaval Kakassi Erzsébet IV. é. n. 9. 
Kerének. Előadják a bibliakörös növen-
dékek. 10. Kézimunka-kiállítás. II. 
Gyülekezeti ének. — A tanítónőképző 
minden eddigi szereplése biztosíték arra 
nézve, hogy most is egy magas szín-
vonalú, élvezetes és épitő estélyber* 
lesz része az érdeklődő közönségnek. 
Az ifjúság  nemes vállalkozása meg-
érdemli, hogy a közönség a legnagyobb 
mértékben pártolja. Belépti dij nincs, 
önkéntes adományokat» szívesen fogad-
nak a bibliakör céljaira. 

x Eladó Batthyány-tér 4 sz. aiaftf 
házak. I. Emeletes kőház, 10 szobá-
val, 16 mtr. hosszú üzlethelyiséggel, kü-
lön udvar és mellékhelyiségekkel. — 
II. Emeletes kőház, 11 szoba, 18 mtr. 
hosszú üzlethelyiség és mellékhelyi-
ségekkel. — III. Emeletes kőház az 
udvarban 8 szobával és mellékhelyi-
ségekkel. Bővebbet Szenkovits J. utóda 
cégnél. 

x A helybeli siguranţa 4—6 szo-
bából álló helyiséget keres, melyért 
az épület állapota szerint 40—60.00» 
leu bért fizet.  Bérbeadók jelentkez-
zenek a siguranţa főnökénél. 
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r Nemcsak olcsó, hanem jó is! Kérem, meggyőződni szíveskedjek, 
hogy kész férfiruhák,  mikádó és télikabátok, britses-nadrágok, mindenféle  szövött, kötött, 
rövid- és trikóáruk, kelengyevásznak,  paplanok, divánteritők, férfi-sapkák,  esőernyők stb» 
stb. legjobb minőségben és legjutányosabban kaphatók: LÖBL ü. üzletében 
S S ^ S S ^ g Str. Principesa Elisabeta (volt Betlen-utca) 13. S S S S S S S S ! 
Legjobb minőségű férfi  szöveteim tartóssága közismert! Vízmentes ponyva-vásznak! 
Róm. kath. kántoroki Ezúton hi 

vom fel  a mélyen tisztelt kántor kar-
társaim figyelmét  arra, hogy az őszi 
tanitógyülésünk határozata szerint 
bevezetjük a kántori hangversenyeket. 
Első hangversenyünk Tămăsesti— 
Szenttamáson lesz, ez évi karácsony 
harmadnapján. Programm : karének és 
a jelentkezők által szabadon választott 
szóló- vagy orgonadarabok. A hang-
verseny után rövid értekezlet lesz az 
iskolában. Kérem kartársaimat, szíves-
kedjenek első hangversenyünkre ná-
lam személyesen vagy levélben minél 
számosabban, sürgősen jelentkezni. 
Kartársi szeretettel: Paál Elek k.-ta-
nitó, karvezető. 

x A Korunk november havi száma. 
A Dienes László szerkesztésében meg-
jelenő Korunk novemberi száma a szo-
kottnál is gazdagabb tartalommal je-
jent meg. Helyszűke miatt csak a kö-
vetkezőket emeljük ki: Kállay Ernő 
tanulmányát a modern építészet leg-
fontosabb  problémáiról, Reményi Jó-
zsef  cikkét európai megfigyeléseiről, 
Nádass József  Babits Mihálynak egy az 
utóbbi időben nagy feltűnést  keltett I 
Írásával foglalkozik,  Horner Miklós az 
európai államok Oroszország elleni 
különböző felvonulási  terveit ismerteti. 
Smith Sebastian Élettartam és halál 
cimen az állati és emberi életkorról 
közöl meglepő adatokat. A szépirodalmi 
olvasmányok közül Palasovszky Ödön 
és Alfréd  Döblin novelláit, illetve no-
vellaszerü tanulmányait kell kiemelni. 
A kulturkrónika és szemle részbe Paál 
Ferenc, Fábry Zoltán, Grő Lajos, Egri 
Victor, Dienes László, Nagy Sándor, 
Gaál Gábor és mások irtak cikkeket és 
kisebb tanulmányokat. A Korunk ha-
vonta jelenik meg 80 oldalon. Előfize-
tési ára egy évre 860— félévre  460'— 
negyedévre 250-— leu. Mutatványszá-
mot ingyen küld a kiadóhivatal. (Cluj, 
Str. Besarabia 10. I. em.) 

KÖZGAZDASÁG 
A levágások alapján megállapit-

tatott, hogy juh-állományunk megint 
fertőzve  van mételykórral. A gyakor-
lat már megmutatta, hogy ha juhain-
kat idejében gyógykezeljük, azok leg-
nagyobb százalékban meggyógyulnak. 

Leghelyesebb, ha a gazdák köz-
ségenként összeiratkoznak s slulirott 
utján megrendelik a Dystolt. Egy adag 
ára 15 leu. Égy juhnak nagyság sze-
rint 1 — 3 adag kell. Gyógykezelés ese-
tén legbiztosabb a siker, ha az őszi 
legeltetés után azonnal gyógykezeljük 
juhainkat. 

A lóhere-mag iránt még nincs 
érdeklődés. Ugy véljük, mint minden 
évben, az a két-három kereskedő 
cég. amely lóhere mag nagybani vá-
sárlásával foglalkozik,  újra ki akarja 
éheztetni a gazdákat. Hiába, a szerve-
zetlenség megbosszulja magát! Ko-
vács B. Lajos udvarhelyi (Szent Imre-
utcai) lakosnál 1 drb. 16 hónapos lin-
colnshirei tenyészkan eladó. 

Piaci árak. Abuza: 115—120, rozs: 
95—100, zab : 45—50, árpa : 90—95, 
tengeri: 85—100, burgonya: 17—22 
leu vékánkint. Varró Elek. 

Hiadó: a Könyvnyomda RéuváuytármÁe 
Odorheic—Székeíyndvarbeiy 

Egy teherautó és egy magyar 
állami 8 lóerős motor eladó. 

Garabás János 
Kossuth utca 27 szám alatt. 

Lisztrakfár 
kezelésére alkalmas kisasszony 
azonnali belépésre felvétetik. 
F á b i á n J ó z s e f 

Odorheiu. 
Judecătoria ocolului secţia cf. 

Nrul 1283-1928 cf. 

Extract din publieaţiune de licitaţie 
Io cererea de exţcutare făcută de 

urffăritorul Cissa de Pădtrare a Jud. 
Odorheiu contra urmăriţilor Györffy 
György şi văd. lui Györffy  IOMI tă-c. 
Andrási Jadith. Judecă oria a ordonat 
licitaţiuneaa execuţ ona'ă in ce priveşte 
imobilele situate in comuna Bezidul-
Nou circumscripţia Judecătorului Oco 
lului Cristur cuprinse in cf.  a comunei 
Bazidul Nou Nrul protocolului Cf. 120 
Nr. de ord. Afl2  pe poiţiunea lui 
Györffi  György de top. Nr. 683/2 (1/20 
parte) cu prtţul do strigare 65 Lei, 
Nr. de ord. A|13 pe porţiunea lui 
Györffy  György de top. Nr. 4199/1/b/l, 
4199/2/b/2 (1/20 parte) cu preţul de 
Btrigare 50 Lei, Nr. preţ cf. 298 Nr. 
de ord. Afl  pe poiţunea iui Györffi 
György minor de top. 4092/1 (1/15 
parte) cu preţul de strigare 6 Lai, 
Nr. da ord. Af2  pe po'ţune* lui 
Györffi  György minor da top. 3133, 
4134 (1/15 parte) cu preţul de stri-
gare 206 L«!í. No. d» oid. Af3  pa por-
ţiunea iui Gyöiífy  György muior de 
top. 4184 (1/15 parte) ia pr.ţul de' 
strigare 175 Lei, Nr. de ord. Af4 
pa poi^ucea lui Györffy  Gjörgy minor 
de top. 3199/1/2, 4199/2/1 (1/16 parte) 
cu preţul do strigare 33 La;, No. da 
ord. A+5 pe porţ uuea iui Györifi 
György miDor de top. 4207/2 (1/15 
parte) cu pnţul da strigare 50 Le', 
Nr. prot. cf. 491 N*. de ord. A+l pa 
potţiunea lui Gyötffi  György minor 
de top. 394, 395 (2/15 psrte) cu pre-
ţui de strigere 1270 Lei, Nr. pnţ cf. 
566 Nr. da ord. Afl  Nr. top. 684, . 
685, 686 ia Utreg cu preţul da stri- I 
gare 8440 Lei, Nr. do ord. Af2  Nr. | 
tcp. 1689. 1690 ia istrrg cu preţul j 
de strigare 11780 L?i, Nr. p-ot. cf. 
864 Nr. de ord. Afl  p; porţiunea lui 
Györffi  György wicor da top. 587. 
588 (1/20 parte) cu preţul de strigsra 
190 Lsi, Nr. de ord. cf,  Ai2 pa por-
ţuoea iui Györffi  György minor de 
top 598, 600 (1/20 parte) cu preţul 
da strigare 70 Lei, Nr. de ord. Af4 
pe porţiunea lui Györffi  György minor 
de top. 1330/1 (1/20 parte) cu preţul 
de strigare 20 Lei, Nr. de ord. Af5 
pa porţ.unea lui Györffi  György miuor 
de top. I3á6/l (1/20 parte) cu preţul 
da Btrigare 6 Loi, No. de ord. Afő 
pe porţiunea lui Gvflrffi György minor 
de top. 1494/1 (1/20 parte) cu preţul 
de strigare 32 Lai, No. de ord. Af7 
pe porţiunea lui Györffi  György minor 
de top. 2420/1 (1/20 parte) cu prsţil 
de strigare 7 Lsi, Nr. de ord A+8 
pe porţiunea lui Györffi  György misei-
dé top. 4049/3 (1/20 parte) cu preţul 
da strigare 1 Lei, Nr. da ord. Af9 
pe porjiunea lui Györffi  György minor 
de top. 4204/1 (parte) cu preţul da 
strigare 141 Lei pentru iücsssarca 
creat>t°i ds 6400 Lai capital şi ECCJ-
eorii. 

Licitaţ'une se va ţine in ziua da 
17 luna Deo. anül 1928 ora 10 la 
casa coiîiuna'ă a Comunei Bszidui Nou. 

Imobilele sub Nr. top. 394, 995 
ce vor fi  licitate nu pot fi  vândute pe ua 
preţ mai mic decât jumătate din pre 
ţui de strigare şi mai muîţi imobileis 
ce vor fi üc'tate nu pot fi  văcdutcpe 
un preţ ®?.i mic de cât duă treimi 
diu preţul de strigară 

Cei cîri dorotc uă liciteze Bunt 

daio'i >ă depoziteze la dalegatul jude 
că'ore»c 10°/o din preţul da strigare 
drept garanţie, io numerar sau io 
efecte  de cauţ'a socotite după cursul 
fixdt in art. 42 legea LX. 1881, sau 
să predea aceluiaşi delegat chitarţi 
constftiâ'd  dtpunerea, judecătorie, 
prealabilă a garai ţiei şi fă  semneze 
condiţiunile ds licitaţie (art. 147, 150, 
170, legea LX. 1881, srt 21 legea 
XLI. 1908). 

Dică ni casai nu ofeiă  mai muît, 
ce! care a oferit  pentru imobil un preţ 
mai urcat de c t col de strigare este 
dator să intrageas<ă imediat garanţia 
— fixate  conform  procentului preţului 
da «trigaro — la aceiaşi parte pro-
centua ă a p-iţu'ui ce a oferit, (art. 
25 XLI. 1908.) 

Cristur, la 19 Aprilie 1928. 
Dr. Demeter mp. judecător. 

SCHMITZ 
kelmefestő  és t i s z t í t ó 
üzeme, a tulajdonost ért 
baleset dacára is, dolgo 
zik. Munkálatokat gyor-
san és pontosan végez. 

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

Könyvnyomda 
Részv.-Társaság 

műintézete. 

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

„SZÉKELY KÖZÉLET" 
szerkesztősége 

és kiadóhivatala. 

Modern 2 szoba, Konyha 
laKás azonnali 

stb. 

tozísre Kiadó. Cin a Kiadóhivatalban. 

Disznóöléseket 
vállalok bármilyen Ízlésnek 
és szokásnak megfelelően. 
C s o m o r E r u ő mészáros. 
Odorheiu Király-u 14 szám. 

Corpul Portăreilor Tribunalului 
Odorheiu. 

Nr. 3701-1928. port. 

Publieaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin acaas'a 

publică, că îct baza deciziunii Nr. 
546-927/12 şi Nr. G. 6800—928 a ju-
decătoriei diu Odorheiu îu favorul  rec-
lamantului Tompos Ludovic repr. prh' 
advocatul Dr. Ŝ abó G şt Dr. Natiy 
L. pentru incassarea creanţei de 500 
Lei şi accesorii se fixează  termen dn 
licitaţie pa 5 Decemvrie 1928 orele 12 
U faţa  locului în Beclesn unde se vor 
vinde prin licitaţiune publică judiciară 
ucă căruţă îu valoare de 2000 Lai. 
Ia caz do nevoie şi sub preţul de ea 
ti «sare. 

Pretenziuaea care e do îacass&t faca 
500 Lei capital, dobâo?i!e cu '—-°/c 
socotind d n — iar spesele pată acoi» 
stabilite de 304 Lei. 

întrucât mobiiele cari ajung 
licite ţie ar fi  fost  execvate şi de a ţt 
şi aceştia şi ar fi  câştigat draptul de-
scoperire licitaţia prezentă eate ord 
cată şi în favorul  acestora în aenzui 
nit. LX.: 1881. §. 192. 

Odorheiu, la 14 Nov. 1928. 
Bălăsescn portăre . 

Báró 
Szentkereszthy György 
hossznasiéi 1927 évi terméséből való 
rizling kapható literenként 44 leuért 
Szöllősi Samu kisraktárában, 
Str. Principesa Elisabeta (Bethlen-

utca) 10 szám alatt. 
Butorozottszoba ki* 

adó Szent Imrén 
utca 16 s z á m alatt. 

J ól főző  mindenes kerestetik két 
tagu családhoz újévre, Tolt 
Kossuth-utca 109/a szám. 

Egy középkorú főzni  tudó minde-
nes nő december l-i belépésre 

felvétetik.  Cim Fábián Józse f 
Odorheiu. 

Üzletáthelyezés miatt 

nagy karácsony i 
kiárusítást rendezek. 

Karácsonyi diszek, játékáruk nagy választékban. 
Háztartási cikkek, porcetián , üvegárnk, elsőrendű 
evőeszközök, képkeretek mindenféle  kivitelben. 

Feltűnő olcsó árak, gyors kiszolgálás. = = 
Mielőtt szükség'etét beszerezné, tekintse meg üzletemet minden 

;— vétel kényszer nélkül 
Szives pártfogást  kér: 

DÓZSÍ EllŰre gyermekjáték-, üveg- és porcellán-kereskedő 
Odorhein- Székehudvarhely (Kossuth utca) 


