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Egy korteskedő 
miniszter. 

Nem tudjuk, hogy ugy történt-e, 
mert nem voltunk jelen, de a » Harghita« 
igazságot hirdető hasábjain olvassuk, 
hogy Dobrescu miniszter ur, aki nem 
sajnálta a fáradságot  városunkba utazni 
s a jegyzők és más hivatalos szemé-
lyek gyűlésén a székelységet — a vá-
lasztások előtt — hirtelenjében meg-
menteni, milyen államférfihez  nem illő, 
komolytalan kijelentéseket kockáztatott 
meg. A megbízhatatlan hiradás szerint 
Dobrescu miniszter az agrárreform  min-
den visszaéléseit és sérelmeit a magyar-
párti »urak« nyakába akarta varrni. 

Megragadjuk az alkalmat, hogy 
Réti urnák, aki a székely nemzetet — 
néhány pillanatig — a miniszter előtt 
képviselte, egy-két agrár-sérelmet be-
cses tudomására hozzunk. Igy például: 
van-e tudomása Réti urnák, a széke-
lyek gyámapjának arról, hogy egy ro-
mán tanitó Homoródszentpál község-
ben, ahol soha életében nem is járt, 
a székely földmivelőktol  elvett földek-
ből egy gyönyörű szép birtokot kapott, 
amelyet még csak meg sem nézett, 
hanem rögtön eladott több, mint 200 
ezer leuért ? Van- e tudomása tisztelt 
gyámatyánknak arról, hogy egy szom* 
bátfalvi  mintagazdaságból a legszebb 
20 holdas táblát a csendőrségnek ad-
ták, amely azt meg sem tudta művelni 
s a mintagazda, aki szerette földjét, 
nem nézhette, hogy az parlagon he-
verjen, kénytelen volt bérbe venni az 
uj gazdától saját földjét,  azaz a földet, 
mely azelőtt sajátja volt? Van-e tudo-
mása kedves Rasputin atyusnak arról, 
hogy Udvarhelyvármegyében még a 
miniszterek is telkeket és villa-telkeket 
kaptak s a különféle  hivatalnokok csak 
ugy cserélték-berélték, adták-vették a 
székelység földjeiből  kihasított telkeket? 
Van-e tudomása a volt szentatyának 
arról, hogy a magyar egyházakat meg-
fosztották  földjeiktől,  a román egyhá-
zakat pedig dúsan ellátták azokkal ? 
Mindezekről s a többi számtalan agrár-
sérelemről kell, hogy legyen tudomása 
a székelyek Nagy Atyjának s ha igen, 
akkor rosszul képviselte fiait  a minisz-
ter ur előtt, ha nem világosította fel 
őt arról, hogy e visszaéléseknek nem 
a magyarpárti «grófok*  az okai. 

Meg kellett volna mondania, hogy 
Bögözön felül  nincs is gróf  vármegyénk-
ben, de bizony még azon alól sincs s 
az a történelmi nevü egyetlen egy gróf, 
aki a magyarpárti listán szerepelt, 
ugyancsak rosszul járt az agrárreform-
mal, mert 3500 holdas birtokából, mely 
az országra nézve is a gazdasági jó-
létnek volt egy forrása,  mindössze 150 
hold mezőgazdasági müvelés alá eső 
földet  hagytak meg. Vagy hallott-e a 
szent «kolléga* ur a csiki magánja-
vakról, melyet egészen elvettek a test-
vérvármegye székelységétől, amely pe-
dig azelőtt arra volt hivatva, hogy a 
székelységnek értelmes, tanult embe-
reket neveljen, iskolákat és templomo-
kat tartson fenn  ? Oh, a szemforgató 
édes szentatyának, aki a székelyeknek 
nemcsak atyja, hanem országgyűlési 
képviselője is akart lenni: meg kellett 
volna ragadnia a ritka alkalmat, mi-
dőn oly közel volt a miniszter ur szi-
véhez és felvilágosítania  őt a rosszul 
tájékozottság sötétségében, hogy a föl-
deket nem a magyar »urak« vették el, 
mert az övéket is elvették s hogy nem 
a magyar uraknak áll módjábsn az el-
vett földek  visszaszerzése ! Meg kellett 
volna cáfolnia  a miniszter urat, midőn 
azt mondotta, hogy »a magyar urak-
nál nem elv az az igazság, hogy azé 
legyen a föld,  aki azt megmunkálja* 

s meg kellett volna mondania, hogy a 
magyar földbirtokosok  ma csak spor-
tot űzhetnek a földön:  mert mind föl-
dönfutók  lettek. 

De hiszen felesleges  lett volna, hogy 
mindezeket megmondja a mi édes fo-
gadott atyánk a miniszter urnák, aki 
szintén tudja ezeket, — mert hiszen 
ők csak kortesbeszédeket tartottak a 
jegyzők — és a nép egyéb vezetői előtt... 
S a legközelebbi választásokig úgyis 
elfelejti  a miniszter ur, hogy kik voltak 
az agrársérelmek okozói. 

A szombatfalvi  óvoda felirata. 
Mint tudva van, a szombatfalvi 

óvoda kettős nyelvű feliratából  a ma-
gyarnyelvű táblát ismesetlen tettesek 
eltávolították. Midőn a karikásokat, kor-
tesutjutí alkalmával egy derék szom-
batfalvi  polgártársunk ezért kérdőre 
vonta, közülük egyik, mint a kigyó, 
melynek farkára  hágnak, rögtön ha-
rapásra készen fordította  vissza mér-
get rejtő száját — a magyarsag felé. 
Azt mondta, hogy a «magyar urak* 
vették le a táblát, hogy ezzel a román 
nemzeti parasztpárt ellen szerezzenek 
maguknak fegyvert.  Sajnos, a magyar-
ságnak erre nincs szüksége, mert hi-
szen ezer és ezer olyan felirat  került 
már le a falakról,  melyeket nem a ma-
gyarság vétetett le onnan. De a har-
gitás urak örömmel látják ezt s mint 
a többségi nemzethez tartozó tekinté-
lyes és jómódú román urak -égyetlen 
lépést sem tesznek a magyar feliratok 
érdekében, sőt amikor mi azt követel-
jük, hogy a postán és adóhivatalok-
ban s más hivatalos helyeken szün-
tessék meg a magyar nyelv ellen ki-
adott tilalmat, akkor denunciálnak min-
ket és irredentáknak neveznek. Bezzeg 
Dobrota ur és Réti ur és az általuk 
orránál fogva  vezetett Bărbat ur, mi-
dőn a napokban itt jártak Dobrescu 
és Niţescu miniszterek, akik körül ők 
olyan jól tudtak forgolódni:  egy szó-
val sem panaszkodtak a sokat î érő 
hatalmas uraknak a magyar nyelv 
elnyomatásáról, s egyszóval sem kér-
ték a magyar nyelv elismerését, pedig 
a miniszter urak bizonyára ezt is — 
megígérték volna. 

Egyébként, mint értesülünk, a vá-
rosi tanács állandóválasztmánya Gön-
czy polgármester elnöklése alatt csü-
törtökön foglalkozott  a kérdéssel s az 
óvoda igazgatóságát átiratban kereste 
meg az eltűnt magyar felirat  tárgyá-
ban, amely eszerint hamatosan vissza 
fog  kerülni az óvoda épületére. 

A munkások rokkant-nyugdij 
egylete tagjai részére szük-

séges tudnivalók. 
Az 1928 augusztus 12—13 án 

megtartott küldöttgyűlés az uj alap-
szabályt letárgyalta. Jóváhagyás végett 
az illetékes hatósághoz be van ter-
jesztve, de még a központi vezetőség-
hez vissza nem érkezett. A tagokat 
leginkább érdeklő pontjairól az elnök-
ség ezúttal a következőkben kiván 
rövid tájékoztatást adni. A 40 évi tag-
sági idő betöltése és a tagsági dijak be-
fizetése  után további díjfizetésre  a tagok 
nem kötelezhetők, s ekkor a nyugdijse-
gély folyósítását  a központi vezetőségtől 
minden orvosi vizsgálat nélkül kérel-
mezhetik. 40 évi tagság után a nyug-
dijsegély az I. osztályban 300 leu, a 
Il-ikban 600, a III-ikban 900, alV-ikben 
1200, az V-ikben 1800 és a VI-ikban 
2400 leu. 

Mindazon tagok, akik 1926 julius 
l-e előtt léptek be az egyletbe, 65 
éves életkoruk betöltése és legalább 

25 évi tagsági dij befizetése  után me-
hetnek, a központi vezetőséghez inté-
zett egyszerű bejelentéssel, orvosi vizs-
gálat nélkül rokkantállományba. 

Az uj alapszabály az 1. és II. 
osztályt törölte, azonban a régiek meg-
maradnak szerzett jogaikban, vagyis 
tovább fizethetik  l. II. osztályú tagsági 
dijaikat — csak uj tagok nem vehe-
tők fel  ezután az I. és II. osztályba. 

Késedelmi kamat az I—III. osz-
tályban heti 50 ban, — a IV—Vl-ik 
osztályban 1 leu. Egy heti hátrálék 
után is késedelmi kamat fizetendő. 

Törölt tagoktól ez év december 
31-ikéig csak nyilatkozat aláírása mel-
lett fogadható  el a befizetés.  26 heti 
tagsági dijjal hátrálékban maradott ta-
gok töröltetnek az egyleti tagok sorá-
ból, azonban ha a fizetési  akadályt a 
26 hét letelte előtt̂ a központnak beje-
jentik, ez esetben további 26 heti ha-
lasztást kaphatnak. 

Temetkezési segélyt kap minden 
olyan fizető  tag, aki az egyletnek az 
elhalálozás napján legalább 2 éves 
tagja és pedig 2—6 éves tag az I. 
osztályban 250 leut, a Il-ikban 500, a 
III-ikban 750, a lV-ikben 1000, V-ikben 
1500, a VI-ikban 2000 leut. Hat, vagy 
több évi tagság után az I. osztályban 
500, a Il-ik osztályban 1000, a III ik-
ban 1500, a IV-ikben 2000, az V-ikben 
3000, a VI-ikban 4000 leut. Végül fel-
hívja az elnökség az egyleti lagok 
figyelmét  arra, szerezzék be az egyleti 
naptárt, amelyben sok elkerülhetetle-
nül szükséges tudnivaló van megirva : 
1. Milyen okmányok csatolandók a 
nyugdijsegély iránti kérvényhez ? 2. 
Özvegyi nyugdijsegelyhez ? 3. Özvegyi 
végkielégítési segélyhez ? 4. Árvase-
gélyhez ? 6. Temetkezési segélyhez ? 
A naptárban mindezek pontosan le 
vannak irva, ami a tagok könnyebb-
ségére szolgál és igy a kérvény gyors 
elintézését mi sem akadályozza — nem 
kell hogy az elnök minden kérelmező-
nek ezekről ezekre magyarázza. A 
naptárt 25 leuért az elnöknél minden 
minden tag megveheti. 

A városi polgárság 
körében kellemetlen hatást váltott ki 
néhány nappal ezelőtt — még a sza-
vazás előtt — a «Brassói Lapok«-nak 
egy közleménye. Ez a választási elő-
készületekről próbálván tájékoztatást 
adni, rátér a városi választók névjegy-
zékére is, olyanformán,  hogy a mos-
tani választási harc előjelei már abban 
is megnyilvánultak, hogy tekintélyes és 
közismert polgárok csodálatos módon 
a névjegyzékből kimaradtak. Ennek 
oka, a közlemény szerint, a tanács tag 
jainak magyarpárti érzelmében kere-
sendő, amelytől való elfogultságukban 
azokat, akiket a magyar néppárthoz 
tartozóknak tudtak, lehetőleg kihagyták 
a városi választók névjegyzékéből. 

. Ezzel szemben megállapítható, hogy 
törvényen alapuló gyakorlat szerint, a 
választói névjegyzékek összeállítása 
évente egyszer történik, december ha-
vában, mely idő alatt felvétel  céljából 
mindenki jelentkezhetik. Erre az érde-
keltek hivatalos hirdetmény utján ren-
desen figyelmeztetést  is kapnak. Az 
összeállítás után a nyilvános szemlére 
tétel következik — ujabb hirdetménnyel 
kapcsolatosan — január 31-ikéig, amed-
dig minden sérelemmel szemben orvos-
lás kereshető felebbezés  utján. Ha addig 
felebbezés  nem történt, a jegyzék jog-
erős s azon többé az év folyamán  senki 
nem változtathat, tehát abba senki 
időközben sem fel  nem vehető, sem 
ki nem hagyható. Másrészt azonban 
természetes, hogy ha valaki felebbe-
zési jogának kellő időben és módon 
való érvényesítését is elhanyagolta, 

a kimaradásért első sorban önmagát 
kell hibáztatnia. Ezek azonban mind 
egészen közismert és elemi egyszerű-
ségű dolgok. Csodálatos volna, hogy 
éppen a hírlapírói tollat forgatni  merők 
közt akadjon olyanvalaki, aki nem tudja 
mindezeket! Nem tudja vagy nem akarja 
tudni! Ez utóbbi eshetőséget kell való-
nak vennünk, annyira nem hihetjük az 
előbbi nagyfokú  tájékozatlanságot-! 

Hasonlóan súlyos tájékozatlanság-
nak kellene tekintenünk, — ha ugyan 
hinni tudnánk ebben a tájékozatlan-
ságban — a közlemény írójától azt is, 
hogy szerinte a városi tanács éppen a 
magyar néppárt embereit hagyta ki kü-
lönös előszeretettel, politikai célzattal a 
névjegyzékből. Hiszen a mostani vá-
lasztásnál alapul vett, legutóbbi név-
jegyzék lezárása az 1927 év decembe-
rében történt, amikor a magyar nép-
párt, mint szervezet itt egyáltalán nem 
volt, egyesek a párt tagjaiként magu-
kat sehol nyilvánosan ki nem jelentették, 
s a párt iránti hajlandóságukról leg-
fennebb  önmaguknak lehetett tudomá-
suk. Annál kevésbé lehetett tehát a 
hivatalos eljárás során a névjegyzék-
ből való kihagyásuk oka: a párthoz 
való tartozásuk. 

Mindezek után alig maradhat hátra 
más, mint annak a megállapítása, hogy 
a közlemény írója e téves és megté-
vesztésre alkalmas kijelentéseivel csak 
a magyarság egységét akarhatta gyen-
gíteni. E célja érdekében meggondo-
latlanul, vagy rosszhiszemüleg attól 
sem riadt vissza, hogy a városi'taná-
csot, mint a Magyar Párt eszközét alap-
talanul megvádolja, megrágalmazza. 

Nem lehet csodálni tehát, ha az 
ilyen zavart okozó törekvésekről e ko-
moly és felelősségterhes  időkben min-
den higgadtan és magyar szivvel gon-
dolkozó polgárnak meglesz a maga meg-
telelő véleménye. Es kell is, hogy meg-
legyen a véleménye! 

A 17-iM, hétfői  választáson 
a Magyar Párt szenátoijelőltje: 

SEBESI JÁNOS dr. 

X 
Kibujt a szeg a zsákból. 

Szubvenciót kap a Harghita. 

Őszinteséget kiván a becsület 
minden embertől és leplezetlen nyílt-
ságot, határozottságot, egyenességet a 
sajtótól, mely arra volna hivatva, hogy 
a népet nevelje. Hogy a Harghita nevü 
Jánus-arcu lap mennyire őszintén 
néppárti, magyar néppárti, helye-
sebben mondva »magapárti«, lapunk 
zártakor egy kis véletlenség követ-
keztében tudtuk meg. A prefectura 
894—1928 sz. utalvánnyal 2700 leut 
utalt a Harghita szerkesztőségének a 
román nemzeti kultura propagálásáért 
(pentru propaganda culturei naţională). 

Mikor ezt megtudtuk, egy pilla-
natra átvillant szemünk előtt minden, 
amit ez a lapocska müveit s nagy 
világosság derült egy egyszerű kis 
kérdésre, amit eddig a maga leple-
zetlen nyíltságában nem tudtunk. Mi-
ért ? . . . Miért szidta a Harghita a ma-
gyarság vezéreit, a sógorságot, a ma-
gyar papságot és miért maszlagolta a 
népet, azt a szegény, lerongyosodott, 
de bcsületes székely népet? Most már 
tudjuk. A Dobrota-Réti-Bărbat trium-
virátus nemzeti propagandát szolgál. 
Ezért lehet pénzt kiutalni. De aztán 
most itt álljunk is meg egy szóra. Ha 
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az urak odaát erre vállalkoztak, csinál-
jak becsülettel. Ezt igy kívánja az er-
kölcsösség, az egyenesség, a nyíltság. 
Amiért pénzt fogad  el valaki, arra rá 
kell szolgálni tisztességesen, itt nem 
lehet félrefaragni,  jánuskodni, magyar-
néppártiskodni és székelyboldogitóként 
ágálni, mert az magapártiskodik, aki 
azt csinálja, amit odaát csinálnak a 
sajtó utján. 

Kedves Jánus triumvirátus ! Pro-
pagálják a román nemzeti kulturát, mi 
akkor Önök előtt kalapot emelünk, mert 
mi becsületes román állampolgárok va-

gyunk, de ne maszlagolják azt a sze-
gény székely népet, melyhez maguk-
nak semmi közük sincsen. Ne csapja-
nak fel  magyar népvezéreknek, mert 
ez kérszinüség a vállalt kötelezettség 
mellett. Mi felelni  fogunk  ország-világ 
előtt mindenkor azért, amit teszünk és 
tettünk, de maguk ezt nem tudják meg-
tenni ! Román nemzeti érdekeket szol-
gálni, magyar néppártot és székelysé-
get vezetni egyszerre őszintén, egye-
nesen nem lehet, mert ez valakinek a 
becsapása . . . 

A képviselőválaszfás eredménye Erdélyben 
Nemzeti-

parasztpárt 
Magyar 

párt Liberálisok Averescu Lupu Cuza Dolgozó 

Alsófehér  . . . 22.607 1.361 556 213 — 66 — 

Arad . . . . 64.162 11.106 2.203 702 1.700 869 3.747 
Besztercenaszód 23.209 1.097 474 161 1.398 145 — 

Brassó . . . 21046 4.893 988 415 — ' 514 
Csík . . . . 27.14 19.105 88 764 279 — 828 
Kolozs . . . 38.161 9.760 450 516 — 304 528 
Fogaras . . . 15 885 — 348 383 • — — — 

Hunyad . . . 56.554 3.210 1.548 721 605 — 1 594 
Máramaros . . 19-401 1.244 330 20 283 48 43 
Marostorda . . 27.253 12.064 410 .— — 4.426 
Udvarhely . . 4.702 14.728 182 164 — — 602 
Szeben . . . 31.241 1.066 1.402 1.120 610 580 
Szamos . . . 32.907 4.768 569 475 — 261 
Nagyküküllő 25.176 2.421 961 657 711 — 177 
Kiáküküllő . . 20.821 5.247 783 .445 — 

Temes . . . 82571 10.033 1.450 2.098 3.178 1.222 3.537 
Háromszék . . 4.081 17.462 260 573 — 

Torda . . . . 24.441 5.036 672 330 200 
Bihar . . . . 54 009 14.650 1.523 1.274 1.528 — 7.164 
Szörény . . . 41.288 1.982 1.053 492 587 752 554 
Szilágy . . . 38.575 16.812 394 1342 — 1725 
Szatmár . . . 30.588 10.836 625 361 — . 
Krassó . . . 43993 1.967 1145 409 — 753 584 

(Természetesen, a fenti  számadatok közt apróbb tévedések lehetnek.) 

Szabad választásokat 
ígért Maniu miniszterelnök, mégis fele-
lőtlen elemek elcsapással fenyegették  a 
hivatalnokokat, ha nem a nemzeti pa-
rasztpártra szavaznak. A prefectusnak 
kormányrendelete van, hogy ne befo-
lyásoljon senkit, meg is tartja, de ne-
vével vis-zaélnek és a községi taná-
csosokat is fenyegetik.  Hiábavaló lesz, 
mert mindenki látta, hogy a szavazás 
tényleg titkos, továbbá a tanácsosokat 
senki sem tudja elcsapni és a fenye-
getés is csak olyan választási hazudo-
zas, mint sok más. melyet azért talál-
tak ki, hogy a magyarság a képviselő-

házból és szenátusból fiatal  stréberek 
miatt kiszoruljon; de siker nélkül ha-
zudtak és hazudnak rendületlenül, amig 
a választások le nem járnak. Esetleg 
azután is. 

Értesítés. Értesítem a kath. nép-
szövetség vidéki tagozatait, hogy nap-
tárak még korlátolt számban kaphatók. 
A tagsági dijak Transsylvaniabank rész-
vénytársasáig Cluj cinire küldendők a 
tagok névsorának kíséretében. A tagok 
névsora különben a nagyváradi köz-
ponti irodának is megküldendő. Biró 
Lajoskor,  népsz. elnök. 

Tartsunk szemlét környeze-
tűnkben. 

írta és a helybeli Polgári Önk. Egylet 1928. dee. ! 
2-iki szabad líceumán előadta: Gyerkes Mihály. 

Tisztelt közönség! Életfolyama-
tunkban nemcsak a nagy dolgok, de 
a kisebbek is játszhatnak jelentős sze-
repet. — Az egyéni tulajdonságokra 
és az emberré való kialakulásokra vo-
natkoztatva értem ezt. 

A tehetség, fegyelmezettség  és a 
szorgalom azon nagy lelki tulajdonsá-
gok, melyek összhangzatos birtoklása 
az embert és minden embert a köz-
életben, a társadalomban elismert, helyt-
álló egyénné, boldog emberré avat. 
Kétségtelen, hogy ezen értékes hármas 
kincs, többé-kevésbé velünk született 
istenadomány, melyek gyarapodására, 
vagy azok elsatnyulására elsősorban 
van befolyással:  a nevelő környezet. 
Megfontolás  eredményeképpen Írhattam 
tehát előadásom címéül: «Tartsunk 
szemlét környezetünkben!« 

A tehetség szárnyalásának min-
den időben megvoltak, de különösen 
a mai fejlettebb  világban megvannak 
a maguk csodálatos eredményei. Hogy 
csak egy legfrissebb  kézzelfogható  gya-
korlati eredményt állítsak Önök elé, 
utalok a gyöngyösi származású Do-
mány épitész-mérnök világraszóló, cso-
dás találmányára, mellyel — a vasbe-
tonnak házépítési nagy előnyeit is fe-
lülmúló vasszerkezet konstruálásával, 
— ma 100 méter hosszú és 80 méter 
széles, — több emeletes épületeket, 
mindössze néhány hét alatt, a terv-
szerinti helyiségekkel ellátva, tető alá 
hoz. Németország fővárosában  a leg-
kolosszálisabb épületeket tervezi és épiti 
fel  ez a fiatal,  mindössze 30 éves, 
zseniális tehetségű épitész-mérnök, aki 
a technikában felülmúlhatatlan  néme-
teket is, kifejlesztett  tehetségével, tu-
lajdon fővárosukban  háttérbe szorította. 

Berlinben működő építészeti irodájában 
számtalan szakembert foglalkoztat,  épí-
tései sokaságánál pedig ezrekre menő 
munkás kéz nyer munkaalkalmat. 

A tehetség gyönyörű kifejlődését 
láthatjuk Zeppelinnél szintén, akinek 
hatalmas léghajója ma már nem is 
egészen másfél  nap alatt, még 34 órá-
nál is kevesebb idő alatt futja  meg az 
utat Európától Amerika partjaihoz, be-
futva  mintegy 4000 kilómétert, órán-
ként 117 km. sebességgel. 

És igy utat tör magának a tehet-
ség az élet minden megnyilvánulásá-
ban : a költészetbe!), az irodalomban, 
a tudomány egyes ágazataiban, a gya-
korlati foglalkozások  minden szakmá-
jában, főképpen  pedig ezeknek a mű-
vészetekkel kapcsolatos területein, sőt 
az ősfoglalkozás,  vagyis a földmivelés 
különböző ágazataiban is, úgyhogy nem 
egy dologban valóságos tökéletességig 
menő kitermeléseket figyelhetünk  meg, 
pld. gróf  Teleki Árvéd s mások gaz-
dasági kitermelései. 

Hogy azonban a tehetségek leg-
nagyobb része, azt hiszem, mondhatni: 
90%-a elérvénytelenedik, annak oka 
elsősorban a szükséges anyagiak hiánya 
a maga idejében Ha társadalmunk csak 
parányit is áldozni tudna a tehetségek 
felkarolására  és kifejlesztésére  s rend-
szeres megfigyelés  és tanulmány állana 
azok felkutatására  és pártfogásbavéte-
lére : de mennyi elvesző érték, kincse-
ket érő tehetség emelkednék magasra 
s mennyi szép és értékes munkát ter-
melő középtehetség dolgozhatnék hasz-
nosan az emberiség sok sok érdekki-
vánalmának kielégítésén ! Meg kell elé-
gednünk azonban most még: a vágya-
kozásával annak, hogy mégis csak el 
fog  jönni az idő, mikor az ember első-
rendű kincse: a tehetség is mint nagy-
értékű közkincs karoltatik fel,  s nem 
fognak  idegenkedni semmi áldozattól 
annak minél hathatósabb érvényesítése 
érdekében l 

(Folytatás a jövő héten.) 

HÍREK. 
December 15 

Felvétel a válaztók névjegy-
zékébe. 

A képviselő- és', szenátor- válasz-
tók névjegyzékének kiigazítását decem-
ber hó folyamán  lehet kérelmezni. A 
kérelem szóbelileg is előterjeszthető s 
aki fel  akarja vétetni magát a név-
jegyzékbe, jelentkezzék c hó folyamán 
személyesen a községi elöljáróságnál, 
illetve a városi tanácsnál. A névjegy-
zékbe való feivételre  jogosult minden 
21-ik életévet betöltött román állam-
polgár, aki pedig a 40 évet megha-
ladta, annak szenátorválasztási joga 
is van. 

Minden magyar embernek faja 
iránt való kötelessége, hogy felvétesse 
magát a névjegyzékbe s e kötelesség 
teljesítése a legkevesebb, amit tőle a 
magyarság elvárhat. A vármegyei ma-
gyar párttagozat központi irodája (Kő-
kereszt-tér, Rösler-ház) készséggel áll 
ez ügyben is mindenkinek rendelke-
zésére. 

Halálozás. Idős Horváth  József 
kereskedő 71 éves korában, rövid be-
tegeskedés után, dec. 1-én elhunyt 
Székelyszentkirályon. 

A mai, szombati szenátorválasztás 
lapunk zártakor csendesen, zavaró in-
cidens nélkül folyt.  A mutatkozó han-
gulatból, s a képviselőválasztás ered-
ményéből következtetve, a választáson 
a Magyar Párt jelöltje: Balogh Arthur 
nagy szavazattöbbséggel fog  győzni. 

A nemzeti parasztpárt szenátor-
elöltjének bokros érdemei közül kizá-
rólag azt tüntetik fel,  hogy a pénzügy-
miniszter bátyja. Ez mindenesetre 
óriási érdem. Született. De mintha 
azt olvastuk volna valahol, hogy a 
sógorság miatt emeltek kifogást.  Ma-
gyar sógornak lenni bün, román bá-
tyának lenni érdem ! 

A szenátorválasztáson azok a pár-
tok, melyek a siker minden reménye 
nélkül jelölteket állítottak, csak a né-
pet károsították meg, mert ha csak 
egy jelölt lett volna, nem kellett volna 
szavazni menni az általános szenátor-
választáson 16000 választónak és a 
második választáson mintegy 1300 ta-
nácsosnak. 

Emlékezetes még az a rendőri 
brutalitás, amely városunkban több, 
mint egy hónapja lejátszódott. Ennek da-
cáranem tudunk róla, hogy az eset miatt 
valakinek ezideig még a hajaszála is 
meggörbült volna. Igazán kíváncsiak 
lennénk arra, vájjon a helyi rendőrség 
vezetősége tett-e valami megtorló intéz-
kedést a vitézkedő rendőr ellen, vagy 
annyira kedvelt személyiség, hogy ezu-
tán is büntetlenül garázdálkodhatik. 
Különben, amint tudjuk, az ügyészség 
a rendőrségtől függetlenül  megindította 
az eljárást s igy reményünk van arra, 
hogy ez a rendőri botrány még sem 
enyészhetik el nyomtalanul. 

Róm. kath. kántorok! Hogy a ka-
rácsony harmadnapján Szenttamáson 
tartandó hangverseny megrendezésében 
fennakadás  ne legyen, kérem kántorkar-
társaimat, szíveskedjenek e hó 18 áig 
nevüket s a játszandó, vagy éneklendó 
darab címét velem közölni. Énekpró-
bánk e hó 18 án d. e. 11 órakor a 
barátok iskolájában (róm. kath. fiúis-
kola) lesz. Kartársi üdvözlettel: Paál 
Elek  karvezető. 

Egyházi estély. A református  egy-
házközség dec. 16 án, vasárnap d. u. 
5 órakor egyházi estélyt tart a tanitó-
nőképző-intézet tornacsarnokában. Ez 
alkalommal Biró Sándor  vallástanár 
fog  előadást tartani Bocskay István 
erdélyi nagyfejedelemről  és koráról. Az 
érdekesnek ígérkező előadásra e he-
lyen is felhívjuk  a közönség figyelmét. 
Ézenkivül bibliaolvasás és szavalatok 
képezik az estély tárgyát. Belépés in-
gyenes, kegyes adományok a fűtés  és 
világítás céljaira köszönettel fogadtat-
nak. Rendezők: Vetési Imréné, Ko-
vács Józsefné,  Vas Ilonka és Kovács 
Rózsika. 

A róm. kath. Leányclub decem-
ber 30 án délután 5 órakor jótékony-
célu műsoros délutánt rendez sorso-
lással egybekötve. Műsor a következő 
számban. 

Egyik bukott delegátus jelölt: Réti 
Emerik ur azzal vigasztalja legbensőbb 
párthiveit, hogy az ő napjuk is köze-
lebbről el fog  következni. Milyen fele-
dékeny ez az ur! Már hetek óta foly-
ton azt hirdette, hogy csak ők ragyog-
nak fenn  és fényesen  a magyar égen, 
s most a napjuk felragyogását  várják. 
Ugy hisszük, a nap inkább leáldozó-
ban van ! 

A tanitónőkéozö növendékeinek 
biblia-köre f.  hó 9-én rendezte ez év-
ben az első nyilvános összejövetelét, 
a közönség igen nagy édeklődése mel-
lett. Az estély gerince és kiemelkedő 
pontja dr. Váróné Csató Gábriella 
igazgatónő felolvasása  volt Veress Pál-
nérói, a magyar nőnevelés halhatatlan 
nagy harcosáról. A közönség feszült 
figyelemmel  és nagy lelkiélvezettel hall-
gatta a tanulságokban gazdag előadást. 
A növendékek komoly szavalatait, ének-
és zeneszámait a közönség elismerése 
honorálta. A mai nehéz időkben kívá-
natos is, hogy az iskola és a közönség 
között minél gyakoribb legyen az érint-
kezés s minél mélyebben érezzék az 
egymásra utaltságot. Az iskola nyújtson 
üdülést az eltikkadt lelkeknek; a kö-
zönség legyen támogatója az iskolának. 

Dr. Bărbat ügyvéd ur, a Hargita 
szerkesztője még akkor, mikor az Ave-
rescu-párt udvarhely megyei elnöke volt 
(párt nélkül) több izben megíratta ma-
gáról, • hogy prefect lesz, de nem lett. 
A Maniu Gyula miniszterelnöki kine-
vezésekor is olvasni lehetett lapjában, 
hogy a prefecţi kinevezésnél másról 
szó sem lehet és »mit tesz Isten*, pre-
fect mégis más lett. Ugylátszik, mégis 
annak tartja magát és számos tisztvi-
selőt intett a jóra. Elkeseredésében, 
hogy mint képviselőjelölt megbukott, 
Erdőszentgyorgyön kijelentette, hogy 
rövid időn belül prefect lesz és min-
denkit megtanít, aki nem rá szavaz, 
de a kisküküllőmenti derék székelyek 
ügyet sem vetettek  az ugrálásra  és 
1724 en szavaztak le a Magyar Pártra. 
A 190 karikás az ottani románok kö-
zül került ki. 

A Vöröskereszt Egylet helybeli fiók-
jának tagjait ezúton hívja meg a ve-
zetőség a f.  hó 21-én, pénteken d. u. 
5 órakor a vármegyeházán megtartandó 
évi közgyűlésére. 

Egyik szombatfalvi  gazdát komoly 
jelöltként emlegették a karikások. Kár, 
hogy nem jelölték, hátha mint képvi-
selő megfejtette  volna azt az örök tit-
kot, hogy lesz a fából  vaskarika, mert 
esze az van hozzá! 

Karácsonyi-vásár nyílt meg a Kő-
kereszt-téri Rösler-féle  házban, ahol 
Ízléses elrendezésben és nagy válasz-
tékban találunk képeket, bőr- és ara-
gonit-tárgyakat, divánpárnákat, teritőket, 
babákat és egyéb művészies ízlésű 
kézimunkákat, amelyek mind alkalma-
sak karácsonyi-ajándéknak. A belépés 
díjtalan. Nyitva d. e. 10—1 és délután 
4—8 óráig. 

A Szociális Misszió dec. 8-án tar-
totta meg estélyét a főgimnázium  tor-
nacsarnokában. A nyitányt és a be-
fejező  énekszámot a legényegylet ze-
nekara szolgáltatta Kiss Elek vezetése 
mellett. Nagy Lajos dr. az emberba-
ráti, áltruisztikus érzés nagy fontossá-
gáról tartott előadást, általános figyelem 
között. Hatásos duettet énekeltek Nagy 
Ilonka és Szigethy Béla. Embery Ár-
pád a saját élete történetéből adott 
elő egy ötletekben gazdag monológot. 

A városi tanács szives figyeimébe 
ajánltatik, hogy a szombatfalvi  Templom-
utcában Simó János háza előtt a Szej ke-
patak fölé  valamilyen gyalogjáró hidat 
(pallót) legyen szives állíttatni, tekintve, 
hogy a régit elmosta a viz és bár az 
utca most nem nagyon forgalmas,  de 
a mezei munkálatok idején eléggé lá-
togatott. A palló tehát most kényelme-
sen megcsinálható lenne; (Beküldetett). 

Szegény asszony, ki mint elmebe-
teg évekig volt ápolás alatt Dicső-
szentmártonban, jelenleg férjétől  külön, 
magára hagyva él, panaszolja, hogy 
nincs fája,  s minden jövedelem és meg-
élhetési kellék nélkül néz az ünnepek 
elé. Kéri a jószívű emberek szives tá-
mogatását. Neve: Máté Pálné és Te-
mető-utca 13 sz. alatt lakik. 

A Szociális Misszió Társulat az 
Orbán mészárszék melletti, volt 'mrich-
féle  üzlethelyiségben jótékonycélu ka-
rácsonyi bazárt rendez, s a jótékony-
kodó közönség szives pártfogását  ez-
úton is kéri. 
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Megkezdődött a nagy karácsonyi vásár HIRSCH RUDOLF 
— dívatüzletében.  

Az összes raktáron levő áruk mélyen leszállítóit árak mellett árusittatnak. 

A méhgazdaság üzemtana. (Ut 
mutatás a termelő és tenyésztő mé-
hészetek létesítésére és kezelésére a 
legújabb kezelési rendszerek alapján.) 
Ilyen cimü és tartalmú könyv kapható 
ujabban nyomdánk üzlethelyiségében. 
Szerzője: Gáli Imre méhészeti felü-
gyelő, a gödöllői m. kir. méhgazdaság 
vezetője, kinek már neve, elismert te-
kintélye is biztosíték amellett, hogy 
könyvének megvásárlása és áttanul-
mányozása egyetlen méhész részére 
sem veszhet kárba, sőt abból mindenki 
•csak hasznos okulást fog  meríteni. A 
kiváló méhész sok évtizedes gyakor-
lat és lelkiismeretes megfigyelések 
alapján irta meg nagy müvét, az ő jól 
ismert közvetlen, könnyen olvasható 
stílusában. A vaskos könyv ára — 
bár eredetileg magasabb volt — a 
nehéz pénzügyi viszonyokra való te-
kintettel, jelenleg 400 leu. 

x A Barkóczy-fóle autóvezető 
szakiskola soffőr-vizsgája  városunkban 
a mult 5 vasárnap megvolt, 30 ember 
állt vizsgára, kik mindnyájan sikeresen 
levizsgáztak. Az uj tanfolyam  már 
megkezdődött. A legközelebbi vizsga 
január vége felé  lesz. 

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 
haj munkának az elkészítését. Kiköl-
csönzök színházi parókákat. 

x Tudja-e már On, hogy mélyen 
leszállított árakért csak Szenkovits J. 
utódjánál lehet vásárolni ? Kérem győ-
lődjék meg I' 

X Piata Regina 4 szám alatti há-
zak eladók. 

A Korunk decemberi száma. A 
Dienes László szerkesztésében megje-
lenő Korunk decemberi száma a szo-
kottnál is gazdagabb tartalommal je-
lent meg. Vezető cikkei közül ki kell 
emelnünk Tumovszky Sándor: Anti-
demokrácia cimü cikkét, amelyben a 
jelenkori politikai rendszerek egy sa-
játságos tünetére hívja fel  a figyelmet. 
Diamant Izsó : Emelkedő munkabérek, 
csökkenő munkaidő cim alatt a mai 
gazdasági termelés egy szociális szem-
pontból igen fontos  tünetét veszi ele-
mezés alá a felvilágosodott  kapitáliz-
mus szemszögéből. Diószeghy Tibor: 
Tragikus hős a filmen,  GerhardVenzmer: 
Az orvosi tudomány krizise cimen. W. 
és A. Schlör: A mese lélektanáról ir-
lak friss  szempontú és eleven megirásu 
tanulmányokat. A szépirodalmi rész-
ben James Joyce, Albert Rys Williams 
és Hátszegi Ernő novellái, illetve váz 
latai érdemelnek kiemelést. A kultur 
krónika és szemlerészben Róna Ferenc, 
Antal János, Erdélyi Kálmán, Fábry 
Zoltán, Pátzayné L. Lucie, Krammer 
Jenő, Gaál Gábor és mások figyelői, 
jegyzetei sorakoznak fel.  A Korunk 
havonta jelenik meg 80 oldalon. Elő-
fizetési  ár egy évre 860'— félévre 
460"— negyedévre 250 — leu. Mutat-
ványszámot ingyen küld a kiadóhiva-
tal (Cluj, Str. Basarabia 10.) 

Piaci árak. A buza: 115—130, 
rozs: 100—105, árpa: 90—95, zab: 
45—50, tengeri: 80—90, burgonya: 
18—24 leu vékánként. V-ó. 

A szerkesztő üienete. 
S. F. (Beszéljünk nyíltabban ) Alapos 

megfontolások  és megbeszélések után abban 
kellett megállapodnunk, hogy (egyébként sok 
figyelemre  méltót tartalmazó) cikkét, fontos 
okokra való tekintettel, ne közöljük s kérjük 
ebbe való szives belenyugvását. Elsősorban — 
amint erről minket megfelelő  helyen tájékoz-
tattak — az illető szónok célzata nem az volt, 
amit neki tulajdonítani méltóztatott. Az itt ott 
mindnyájunkra ráférő  kritika sem baj tulajdon-
képpen, de a magyar egység, összhang meg-
zavarását ma mégis a légióképpen kerülnünk 
kell. Ezesetben éppen régi, hegedni kezdett se-
bek megboly gatasáról lenne szó. Kár lenne 
megbolygatni, éppen mert hegedni kezdettek. 
Egyébként nagyon óhajtanok, ha beszélgetés 
céljából alkalmilag felkeresni  siives lenne. 

Az Unitárius Naptár megérkezett, 
s helyben a lelkészi hivatalnál kap-
ható. Ára 25 leu. 

M y t i t t é r . 
fi  rovit köziemóuyeiért a szerkeaztö nem váll»! 

felelősséget. 

Arról értesültem, hogy a várost es vidé-
két fényképnagyitó  ügynökök járják és ha va-
laki hivatkozik arra, hogy itt van fényképész, 
aki csinál, akkor azzal beszélik rá, hogy én 
nem tudok nagyításokat csinálni, sőt én is 
velük készíttetem a nagyításokat. 

Hát ez hazugság, mert én igenis lészitek, 
ha kell 1 méter nagyságút is. És hogy olcsóbb 
vagyok, azt már többen tapasztalták. 

Egyben szives tudomására hozom a t. kö-
zönségnek, hogy műtermemet vitlanylámpával 
fölszereltem  és igy fölvételeket  este 6 őráig 
készítek, sőt előzetes bejelentés esetén később 
is. Kívánatra házhoz is megyek. 

Tisztelettel: Kováts István fényképész. 

: & Kíicyvnycmúa EéMványtárMuáf 
0<WV<H»—Hsáfcf  iycdvarbnly 

Primăria cooouaei urb. Odorhaiu. 
No. 2697-928 adm. 

Publicaţiune. 
Direcţiunea Spitalului din 'oc ne 

aduce la cunoştinţă că dia fârâia 
Spitalu'ui publicul transportă canti ăţi 
mari da apă cu butoaie şi ciubăre 
mari,'ba o latrebuiiţ^ară şi pentru 
adăparea vitelor cu toate că spitalul 
a pus fântâna  la diapoz ţia publicu ui 
spre a se folosi  numai pentru apă de 
beut. 

Nu se reclama ÍD conţinu şi aceia 
că din neglijenţă publicului ce trass-
portă apă împrejurul fân  ăaei, precum 
şi pe trotuarul de iâagă fâatăoă  este 
murdărie permanentă 

Din aceste motive in virtutea 
drepturilor acordată nouă prin art. 6G 
din Legea pentru unificarea  adminis 
trutivă interzicem transportarea acelei 
ape iu cord ţ uaile de mai sus. per-
mit âid transportarea ei numai in vase 
mici şi numai pantru bcut. 

Totodată interzicem strict, ca per-
soanele ca transportă apă cu vasele 
pline tă circulă pe trotuarul t»e usurdă 
rtşte. se udă şi nu se poate circula. 

Prezenta dispoziţuae s a adus la 
cunoştinţa D lui Ponţai al oraşului 
pentru a fi  supraveglrată respectarea 
ei. iar cai cari contravin tă fie  pe 
depăiţi. 

Primăria comunei urb. Odorheiu. 
Nb. 4537—1928. 

Publicaţiune. 
Atragem din nou atenţiunea tutu-

ror persoanelor omisâ din listele de 
naţionalitate, cari au dobândită de 
drept naţionlitatea română, câ pot ob-
ţinea înscrierea ulterioară în registru 
de naţionalitate pe baza unei cereri 
instruată cu actele necesare ce vor 
prezentat-o Primăriei oraşului până la 
data de 31 Decemvrie 1928, neadmi-
ţându se nici o cerere după acest termin 

Informaţiuni  detailate asupra ac-
telelor necesare înscrierii se pot obţi-
nea la Primăria, intre orele oficiale. 

Hirdetmény. 
Újból felhívjuk  figyelmét  mindazon 

személyeknek, kik jogilag román ál-
lampolgárok, de a nyilvántartásba fel-
véve nem lettek, hogy utólagos fel-
vételük iránti kérésüket igazoló okmá-
nyokkal felszerelve  csak f.  évi decem-
ber 31-ig adhatják még be a városi 
tanácshoz, ez lévén az utolsó határidő. 

Érdekelt felek  bővebb felvilágosí-
tást a városi tanácsnál megkapják a 
hivatalos órák alatt. 

Odorheiu, lá 27 Nov. 1928. 
Primar: Secretar : 

» r . Gönczy. P . Catftveiu. 

Hirdetmény. 
A kórház Igazgató főorvosának  be-

jelentése alapján tudomást szereztünk, 
hogy a kórház célját szolgáló vízveze-
téki kut visét egyesek hordókban és 
nagy csebrekben szállítják, sőt még 
állatok itatására is haszoálják, jól lehat 
a kórház igazgatósága a vízvezetéket 
csak a városi lakosság ivóvíz szükség 
Jetének fedezésére  bocsátotta a közön-
ség rendelkezésére. 

Állandó panasz tárgyát képezi az 
is, hogy a folytonos  vizsordás által a 
kut környéke s a meliette végig vo-
nuló járd* állandóan vizes és piszkos 
a vizetvivő felek  gondatlansága követ 
keztéheű. 

Eocéifogva  a közigazgatás egysé-
gesítéséről szóló törvény 66 § 'ibsn 
foglait  jógánknál fogva  eltihjua a kór-
házi vízvezeték vizének fannti  módon 
való igénybevételét s aanak szállítását 
csak kisebb edényekben és kizárólag 
ivóvíz céljára engedjük meg 

A legszigorúbban eltiltjuk azt is, 
hogy a vizethordó egyének tele edé 
e v e k k e l az aszfalt  gyalogjárót vegyék 
igénybe s ezáltal azt nedvessé és a 
közforgalomra  alkalmatlanná tegyék. 

Jeleu rendelkezésünket végrehsjcá 
Fár.ftk  ellenőrzése és az elieue vétők 
megbüntetése végett a rendőrfőka-
pítás.v úrral is közöltük. 

Odorheiu, la 27 Nov. 1928. 
Primar: Secretar: 

i D r . Gönczy . i ' a tave iH. 

întrucât mobilele cari ajung la 
licitaţie ar fi  fost  execvate şi da alţii 
şi aceştia şi-ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire licitaţia prezeută este ordo-
nată şi îa favorul  acestora îa Henzui 
art LX.: 1908, § 20. 

Odorheiu, la 21 Nov. 1928. 
D n b b portărel. 

Coi pui Ponăreilor Tribunalului 
Odorheiu. 

No. 3929—1928. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin sceasta 

publică, că în baza deciziunii Nr. 
3593-1928 şi Nr. G. 6948-1928 a 
judecătoriei din Oiorbeiu îa favorul 
reclamantului soţiei lui Martinovics 
Szilárd repr. prin advocatul Dr. Kassay 
şi tov. pentru Incassarea creanţei da 
12356 Lai şi accesorii se fixează  ter-
men de licitaţie pe 29 Dec. 1928 ore 
I2V2 a m. la faţa  locului in Odorheiu 
unde se vor vitda prin licitaţiuon 
publică judiciară un duiap p. prâ^ză 
tor, idem cu sticlă, o ma-ă neagră 
2 dulapuri pentru rufe (topolya), 2 
paturi (topolya), 2 noptiere (toposy»), 
1 canapea trată cu stofă, 1 oglindă 
mare in forma  aurită, 1 toilete (t,o 
polya) şi un dulap negru pentru prâv 
zător in valoare de 44000 Lei. In ciz 
de nevoie şi sub preţul de eatimare. 

Pretenziunea care e de incassat i ce 
12356 Lai capital, dobânzile cu 12°/, 
socotind diu 16 Maiu 1928 iar spesele 
până acum stabilite de 1350 Lei. 

întrucât mobilele cari ajung ia 
licitaţie ar fi  fost  execvate şi de alţ'i 
şi aceştia şi ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire licitaţia prezen ă este ordo-
nată şi îa ftvoru'i  acastora îa senzul 
art LX.: 1881, §. 192. 

Odorheiu, h 16 Nov. 1928. 
Bălăsescu portărel. 

Corpul Portăreilor Tribunalului 
diu Odorheiu. 

Nr. 3896-1928. port.. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin aceasta 

pubiică câ î* baza deciziunii Nr. 
862-1928 ş. No. G. 4769-1928 a 
Judecătoriei din Odorneiu în favorul 
reclamantului văd. lui Lsuczky József 
repr. prin advocutu; Dr. Jodai G. pen-
tru îucasarea creaoţti de 800Í) Lsi 
ŞÎ accesorii se fix  UZĂ termen de lici-
taţi p» 22 Dec. 1928 ore 9 ia faţa 
locului îa BiăieŞ'i u .de se vor vinde 
priu iicit&\iuae publică judiciară cai, 
căruţă, griüdzi in valoare de 14900 
Lai. iu cţit de nevoie şt f>ub  preţul 
de estimare. 

Pretenziunea care e de încassat face 
8000 Lei capital, dobâazile cu 12% 
Hocotind dm 30 lin. 1928 iar speaeie 
pâoă acuaa stabilita da 2555 Lei. 

Eladó ház és beltelek. 
Szombatfalváa  egy ház, amely 

két szoba és konyhából áll, a hozzá 
tartozó gazdasági épületekkel és két 
holdas gyümölcsössel egyiitt 1929 
január 2-án a talekköayvi ható-
ságnál tartandó nyilvános birói ár-
verésen el fog  adatni. Az érdeklő-
dők az árverési feltételeket  dr . 
K a s s a y F. István és dr. P á l 
Gyula ügyvédeknél és a telekkönyvi 
hatóságnál tekinthetik meg. 

Primăria Oraşului Odorheiu. 
No. 4734/1928. 

Publicaţiune. 
Se aduce la cunoştinţa generală 

că, viza livretelor pe anul 1928 se va 
face  în zilele de 18, 19, 20, 21 De-
cemvrie în localul Primăriei după ur-
mătoarea ordine: 

1. La 18 Decemvrie 1928 cari năs-
cuţi în 1880—86, adecă ctg. 1902—1908. 
2. La 19 Decemvrie 1928 cari născuţi 
în 1887—92, adecă ctg. 1909—1914. 
3. La 20 Decemvrie 1928 cari născuţi 
în 1893—98, adecă ctg. 1915—1921. 
4. La 21 Decemvrie 1928 cari născuţi 
în 1299—902 adecă ctg. 1922—1925 
şi toţi dispensaţi din ctg. 1926. 

Se invită toţi militari obligaţi Ia 
viza a se prezenta la data indicata 
oarele 8 în localul Primăriei aducându 
şi fiecare  actele militare ce le posedă, 
ca livret, bilet de scutire şi alte do-
vezi militare. 

Meseriaşii indiferent  de gradul mi-
litar vor aduce cu sine carnetul de 
măestru, certificat  sau dovada din 
care reiese meseria ce au urmăriţi şi 
judecaţi conf.  codului justiţiei militare 
sau vor fi  concentraţi pe termen de 
30 zile. 

Hirdetmény. 
Tudomására hozzák az összes ér-

dekelteknek, hogy a katonai ellenőr-
zési szemlék 1928. december hó 18, 
19, 20 és 21 napján fognak  megtar-
tatni a következő sorrendben: 

1. 1928 év december 18 án az 
1880—1886 ban születettek, 1902—1908 
korosztály. 2. 1928. év december 19-én 
az 1887—1892-ben születettek. 1909— 
1914 korosztály. 3. 1928. év december 
20 án az 1893—1898 ban születettek, 
1915—1921 korosztály. 4. 1928. de-
cembsr 21 én az 1899—1902-ben szü-
letettek, 1922—1926 korosztály és az 
összes felmentettek  az 1926 korosz-
tályból. 

Felhivatnak tehát az összes szem-
lekötelesek zászlósig bezárólag, hogy 
a kitűzött napokon délelőtt 8 órakor 
pontosan jelenjenek meg a városházá-
nál. — Minden szemleköteles hozza 
magával a leszerelési vagy más ösz-
szes katonai okmányst (hadmentessegi 
nyugta). 

Az iparosok hozzák magukkal a 
mentességühet igazoló okmányaikat is. 
— Tisztek csak 1929. év március ha-
vában fognak  jelentkezni. 

Azok, akik jelentkezési kötelezett-
ségüknek nem tesznek eleget, a ka-
tonai büntető törvény alapján szigo-
rúan meg lesznek büntetve. 

Odorheiu, la 11 Decemvrie 1928, 
Primar: Secretar: 

D r . t ő t i i ' j . Ca ţâ re i u . 
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Nemcsak olcsó, hanem jó is! Kérem, meggyőződni szíveskedjék 
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: LŐBL R. üzletében 
ZSSSSSSSSSSZ Str. Principesa Elisabeta (volt Betlen-utca) 13. 
Legjobb minőségű férfi  szöveteim tartóssága közismert! Vízmentes ponyva-vásznak! 

« " ' n r i n r i n r i n n 

Halló I Halló! 
Nagy karácsonyi vásár a „RÓZSA" 

illatszertárban. 

Primăria comunei urb. Odorheiu. 
No. 4136—1928. 

Publieaţiune. 
Venindu ne la cuocştirţi, că váa-

zarea sau cumpărarea articolelor ali-
mentare, precum şi a diferitelor  mate-
rlale, ca lemne, ec .nduri etc. transpor-
tate de vânzători in oraş la târgurile 
tâptămânale, de ţaţă şi alte zile, se 
efectueze  pe străzile oraşului sau la 
bariere, împiedicând circulaţia prin 
staţionarea de drumuri, 

ca aceasta atare de lucruri şi dis-
ordine se fie  evitate, ordonăm iu inte-
resul publicului, că toete productele 
materiale, etc. transportate cu scopul 
vânzării in ortş se fie  desfăcute  pe 
pieţele oraşului anume itfiiiţate,  res-
pective designate in acest scop. 

Respectarea prezentei diapoziţiani 
va fi  supraveghiată de organele poli-
ţieneşti, iar cei cari vor contraveni 
acestora vor fi  aBpru traşi la răspun-
dere. 

Hirdetmény. 
tudomásunkra jutott, bogy ugy a 

heti, mint az országos vásárok alkal-
mával, valamint más napokon is, a 
város területére eladás céljából szállitott 
élelmi cikkek és más bármilyen anya-
gok (fa,  deszka, stb.) ad&s-vételi lebo-
nyolitáFa a város utcáin eszközöltetik 
B igy az alkudozások végett történő 
állandó megállások ástál a közlekedés 
nsgy mértékben akadályozva van. 

Hogy a város utcáin az akadály-
talan forgalmat  biztositsuk, a közrend 
érdekében elrendeljük, bogy minden a 
városba eladás céljára behozott ter-
mény, anyag, stb. a vároBankban a 
külön e célokra léteMtett piac terekre 
Bzállitassék, s az adás-vétel ott bonyo-
litassék lé B ne a köz'.ekedó utakon. 

Ezen intézkedésünk betartását a 
rendőrség fogja  állandóan ellenArizni 
M az az ellen vétók szigorúan meg 
lesznek büntetve. 

Odorheiu, la 14 Not. 1928. 
Primar: Secretar: 

Or.  Gönczy. Catavein. 

Dela Primăria comunei urb. Odorheiu. 
No. 4631/1928. 

Publicaţie. 
Rectificarea  listelor de alegători se 

va face  în luna Decem. 1928. Invităm 
pe toţi acei interesaţi şi aceia cari au 
împlinit etatea de 21 ani şi cari sunt 
îndreptăţiţi de a fi  luate în listele de 
alegetor că se prezinte la Primăria 
până la 30 Dec. 1928 intre orele 11—12 
şi să aducă cu sine actele doveditoare 
(certificat  de naţionalitate şi extrasul 
de naştere). 

Hirdetmény. 
A választási névjegyzékek kiiga-

zítása ez év december havában fog 
megtörténni. 

Felhivatnak mindazon 21 élet-évet 
betöltött egyének, kik jogosultsággal 
bírnak a névjegyzékben való felvételre, 
hogy december hó 30-áig délelőtt 
11—12 óra között a városházánál je-
lentkezzenek s hozzák magukkal ok-
mányaikat (állampolgársági bizonyít-
vány, keresztlevél). 

Odorheiu, la 11 Decemvrie 1928. 
Primar: 

I>r. Ciönfj. 
Secretar: 

C'aţaveiD. 

Két szoba, konyha, mellékhelyi-
ségekkel azonnal kiadó Strada 

Cloşca 4 sz. alatt. Megtekinthető 
= = = = = 2—3-ig. = 

Corpul Portăreilor Tribunalului 
Odorheiu. 

Nr. 3895—1928 port. 

Publieaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin aceasta 

publică, că in baza deciziunii Nr. 
7780—1927 şi Nr. G. 2306-1928 a 
Judecătoriei din Ocland la favorul 
reclamantului Daróczy Erzsébet repr. 
prin advocatul Dr. Jodál G. pentru 
încasarea creanţei de 22420 Lei şi ac-
cesorii se fixează  termen de licitaţie 
la 20 Decemvrie 1928 ore 16 la faţa 
locului in Lueta unde se vor vinde 
prin licitaţiune publică judiciară cai, 
căruţe, iepe, maşina de cusut în 
valoarea de 20000 Lei. In caz de ne-
voie şi aub preţul de estimare. 

Pretenziunea care e de încassat face 
22420 Lei capital, dobânzile cu 12*/, 
socotind din 27 Main 1928 iar spesele 
până acum stabilite de 2488 Lei. 

întrucât mobilele cari ajung la 
licitaţie ar fi  fost  6xecvate şi de alţii 
şi aceştia şi ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire licitaţia prezentă este ordo-
nată şi în favorul  acestora îa senzul 
art. LX..: 1881, §. 192. 

Odorheiu, la 22 Nov. 1928. 
Dubb portărel. 

Dala Judecătorie din Cristur. 
No. G. 3381-1928. 

Publieaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul grefier  prin aceasta 

publică cumcă îo baza deciziunii Nr. G. 
2634-1928 a Judecătoriei diu Cristur 
în favorul  reclamantului Mátym Grigor 
din Chibed repr. prin advocaţii Pé-
terfy  şi Dr. Gáiffy  Zoltán din Cristur 
pentru incassarea creai ţei de 4850 
Lei şi accesori se fixea?â  termen de 
licitaţie pe ziua de 22 Ian. 1929 orele 
4 p. na. )a faţa  locului în comuna 
Cbibed unde se vor vinde prin licita-
ţiune publică judiciară 3 buc. iepe îa 
valoare ae 12000 Lei. In caz de nevoie 
şi sub preţul de estimare. 

Cristur la 5 Dee. 1928. 
Ludovic Kiss 

delegatul judecătoresc. 

Corpul Portăreilor Tribunalului 
Odorheiu. 

Nr. 3898—1928 

Publieaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin aceasta 

publică, că în baza deciziunii Nr. 
5425—924 şi. No. G. 5999-192S a 
judecătoriei din Odorheiu în favorul 
reclamantului Bokor Dénes repr. pria 
advocatul Dr. Jodál Gábor pentru în-
casarea creanţei de 1045 Lei şi acce 
sorii iă fixează  termen de liciaţtie pe 
18 Decemvrie 1928 ora 9 la faţa  locu-
lui în Odorheiu unde se vor vinde 
prin licitaţiune publică judiciară ma-
şina de cusut îa valoare de 3000 Lei. 
In caz de nevoie şi Bub preţul de es-
timare. 

Pretenziunea care e de incassat face 
1045 Lei capital, dobânzile cu —•/, 
socotind din — iar spesele pâcă acum 
stabilite de 300 Lei. 

întrucât mobilele cari ajung la 
licitaţie ar fi  foat  execvate şi de alţii 
şi aceBtia şi ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire licitaţia prezeniă este ordo-
oată şi în favorul  acestora în senzul 
art. LX.: 1881, § 192. 

Odorheiu, la 21 Nov. 1928. 
Dnbb portărel. 

Mielőtt pénzét kiadja, gondolja meg, mire adja! Ha szép, 
IVI olcsó karácsonyi ajándékot akar venni, keresse föl  a 

ROZSA ILLATSZERTÁRT. 
Nagy választék a legjobb gyártmányú 
púderekben, kölni-vizekben, parfümök-
ben, továbbá nagy választék kazetták-
ban, gyermekjátékokban és karácsony-
===== fadíszekben  stb. zmzzzz 

A karácsonyi vásárra a legjutányosabbárak 
Parfüméria  „Rózsa." 

140 véka fajalma 
— kisebb tételekben is — 
vékánkint 70 leu árban eladó. 
U g r ó n Á k o s 

szombatfalvi  gazdasága. 

Fenyédi üzletemet, amely biztos 
megélhetést nyújt egy szerényebb 
családnak, nagyon kedvező felté-
telekkel eladom. — Bővebb felvi-
zez lágositással szolgál 

I H A S Z-cég. 

A homoródi 
borvíz házhoz szállítását kénytelenek 
voltunk megszüntetni, ugy Udvarhelyt, 
mint Keresztáron, mivel az autónk-
kal történt vasúti karambolból kifo-
lyólag nagyon kevés megrendelünk 
maradt. 

Amennyiben elegendő megrendelő 
lesz, március 1-én megint megkezd-
jük a házhoz szállítást, addig is aki-
nek szüksége van homoródi vizre, 
beszerezheti Udvarhelyen a vállalatnál 
kétliteres üvegekkel 5 lenért. 

Kereszt art a Flórián-kereskedésben 
2 L üvegenkint 10 lenért. 
Szemóly» ós teherautó meg-

rendelésre kapható. 
Tisztelettel* 

a homoródi ;borviz-izáIlitási vállalat 
Odorheiu 

B A R K Ó C Z Y - g a r á z s . 

Karácsonyi gyermekjátékok és 
ajándéktárgyak 

Dragomán Domokos 
ü z l e t é b e n . 

Üveg-, porcellán-, lámpa-, alpacca-áruk és minden 
e szakmába vágó cikkek legjutányosabb árban 

nagy választékban kaphatók 
viliim************* ********* 

nagy k a r á c s o n y i . 
kiárusítást rendezek, i 

Karácsonyi diszek, játékárnk nagy válasitékban. 
Háztartási cikkek, porcellán-, űvegárnk, elsőrendű 
evőes zközök, képkeretek m i n de nféle  kivitelben. 
= = Feltűnő olcsó árak, gyors kiszolgálás. 

Mielőtt szükségletét beszerezné, tekintse meg üzletemet minden 
=============. vételkényszer nélkül ~ "1 ' 1 1 1 

Szives pártfogást  kér: 

DéZSl Endre gyermekjáték", üveg- és porcellán-kereskedő 
(l/l anhniH UaAl' ni r íiil iTnstii Al>r /L nnnniti \ 


