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Fő a fazék 
és valami fő  ismét a fazékban  a 
romániai magyar kisebbség számára a 
politika boszorkánykonyháján. Egyszer 
arról hailunk, vagy olvtsu&k, bogy a 
kormány több tagja: miniszterek, ál-
lamtitkárok bizottságként foglalkoznak 
a kisebbségi kérdés „tanulmányozásá 
val", fóként  a kulturális, iskolaügyi 
szempontból való tennivalókkal, kiutal-
ható államsegéllyel. Máskor az a hir 
ütközik szemünkbe, bogy állitólag 
tervezgetések, megbeszélések folynak 
az itteni kisebbségek politikai pártjai-
nak ezutáni tervszerű, megegyezéses 
egyűttműködéséröl, egységes politikai 
fronttá  való összeigazodásáról. Harma-
dik hir: hogy Jorga, a román politi-
kai életnek ez az egyik legbecsültebb, 
de még sem eléggé megbecsült, talán 
legideálisabban gondolkodó kiválósága 
— nem elöször és valÓBzinűleg, nem 
is utoljára — megint nyilatkozott a 
mi sorsunkról, a kisebbségeket Romá-
niában is megillető méltányosabb elbá-
násról, ahhoz való jogunkról, hogy fa-
junk kulturális és gazdasági tradicióit, 
értékeit megőrizhessük, tovább is sza-
badon gyarapithassuk. 

Mindezekből — amik, hozzá kell 
tennünk: csak a legutóbbi egy-két 
nap jelenségei 1 — s ezenkívül még 
sok másból ÍB BZ látszik, hogy a kisebb 
ségi kérdés ujabban ugyancsak alapo-
san foglalkoztatja  a román politikát, 
amely ezt a kérdést éveken át egyál-
talában nem akarta kérdésnek sem 
eliBmerni, arról tudni sem akavt. A 
mostani elég nagy mozgolódás, Bütés 
főzés ţnnek a felfogásnak  lényeges 
megváltoztatását mutatja szembetű-
nően 1 

Hogy milyen lesz az ujabb ered-
mény, a tálalás ez után a BÜtkölőzés 
után ? Nem is izgat olyan tulBágOBan, 
ha a dolgot fajunk  jövője, jövőbeli 
fennmaradása  szempontjából gondoljuk 
át. Mert efelöl  csak bizakodók lehe-
tünk 1 Ideig óráig változhatik sorsunk 
jobbra, vagy rosszabbra, nyelethetnek 
le velünk még keserűbb falatokat  ÍB, 
de fennmaradásunkat  meg nem akadá-
lyozhatják. Politikák és politikusok 
módszerei változhatnak, munkájuk si-
kere bizonytalan, — de egy évezred 
viharában megedzett nép fennmaradása 
változhatatlan bizonyosság 1 

Az anyanyelv joga. 
A pénzügyigazgatósági nyelvren-

deletnek pártfogója  akadt városunkban 
éB pedig a sajtóban — és pedig a 
magyar sajtóban. A másik, a magyar 
nyelven szerkesztett „magyar" újság 
képtelen kívánságnak tartja ugyan, 
hogy a nagyközönség körében min 
denki csak az állam nyelvén szólal 
hasson meg, de teljesen érthetőnek és 
elfogadhatónak  tartja azt a kívánságot, 
hogy „a tisztviselők egymás között az 
állam nyelvén beszéljenek." 

Köszönjük szépen a magyar nagykő 
zön8ég nevében a „Hargitának", hogy 
az egyszerű falusi  népuek a azoknak 
a városi polgároknak ÍB, akik nem 
tudnak románul, kegyes veit a pártjára 
állani az anyanyelv basználhatása ér-
dekében, de nem kérünk az olyan 
kétnyergü állásfoglalásból,  a mely „ke-
reBzttilvihetőnek, tehát megengedhetőnek 
tartjlt azt a rendelkezést, amely meg-
követeli, hogy a tisztviselők egymás 
között  csak az állam nyelvén beszéljenek. 
Ez kemztülvihetetlen dolog. A tiszt-
viselőtől csak azt lehet joggal megkö-
vetelni, hogy végezze el a dolgát s 
hivatalos ténykedéseiben a román nyel-

vet használja, de hogy barátjával, kol-
legájával csak románul szabadna be-
szélgetnie : erre eddigelé még nincs 
törvényes rendszabály. Miért ne beszél-
gethetne a magyar tisztviselő pld. né-
met kollegájával németül, vagy magya-
rul, vagy franciául? 

A nyelvhasználat kérdése a nem 
zet húsába vágó kérdés. S aki nem 
érez fájdalmat  akkor, mikor ennek a 
kérdésnek az élét az élő testben ide 
oda tologatják : az ne játszék evvel az 
éles késsel, mert megvágja vele magát. 

Vagy-vagy. Nehéz dolog két urat 
egyszerre szolgálni. 

A polgármester választás 
ügye. 

hát folytonos  durva támadtatásának ? 
Tudjuk jól, vannak, akik előtt a cél 
szentesíti az eszközöket, s a Hargitá-
nak B a körülötte caoportosultaknak is 
vannak titkos céljai, amelyeknek elérése 
érdedében nem válogatják az eszközöket. 
Azonban ennek dacára is feltűnő,  hogy 
éppen arról az oldalról érjék a ma-
gyarság kifogásolbatatlan  tisztességű és 
érdetaes egyéniségeit minduntalan ha-
sonló, meg nem gondolt bántalmak, 
amely oldalról még nem hallatszott hang 
a magyarság egyetemes érdekének vé 
(leimében.; 

Magyar vezetőket, közéleti embe-
reket, msgyar elöljárókat, pellengére 
állítani, ez kedvenc téma odaát, de ma-
gyar ügynek, gazdasági vagy más meg-
mozdulásnak, a magyar kultura érde 
kének bár fgy  félhasábnyit  szentelni, 
erre még nem igen volt gondjuk. Pe 

dig ezek a dolgok azok érdekében is, 
akiket híveiknek tartanak, kell olyan 
fontosságúak  legyenek, mint az orosz-
hegyi bíró ügye, aki állitólag szabály-
talan taxákat szed, vagy az a híradás, 
hogy egyik magyar gazda & másiknak 
fejéhez  sörös üveget vágott. 

Különben tudjuk, hogy mindezt a 
Hargitának hiába mondjuk, — de tu-
lajdonképpen nem is neki mondjuk l 
Mondjuk azonban a körülöttünk, velünk 
élő értelmes magyar teBtvé-einknek, 
kiknek végre is be kell látniuk, hogy 
a maszlaghinté8ből már éppen elég 
volt, 8 nekünk árvává lett magyarság-
nak nem lehet célunk még a Hargita 
és érdekcsoportja kedvéért sem egy-
mással ellenkezni, külön utakon járni. 
Nekünk csak egy lehet és egy kell le-
gyen a célunk: összefogni,  eggyé lenni 
minden tekintetben 1 

Oáak felelőtlen  helyről eredhetett 
az a aajtóhiradás, hogy tárgyaláeok 
indultak meg a helybeli liberálispárt 
és a magyar párt között a polgármes-
teri szék betöltése körül s bogy a két 
párt megegyezett volna a Nistor Ioa-
chim személyében. Mi ezekről a tárgya-
lásokról és megegyezésről eleddig Bem-
mit se tudunk, s azért a magyar párt-
vezetőséghez fordultunk  felvilágosítás-
ért. Ezen legilletékesebb helyen fel-
hatalmaztak annak közlésére, bogy a 
fent  jelzett híradásnak semmiféle  tény-
beli alapja nincs. 

Aki a Magyar [párt és az egész 
városi közönség felfogását  e kérdésben ^ 
TBmerí, nem is adhatott /nltelt a Uíra?~| hatSrozta" 
dásnak egy pillanatig Bem. Nekünk 
megvaa a magunk álláspontja s ez 
az, hogy a polgármesteri állás be van 
töltve törvényszerű választás utján s 
hihetetlennek tartjuk, hogy a válasz-
tást, a melynek iratai félévig  tudtak 
itthon heverni egy hivatalos fiókban, 
ilyen hirtelenében már meg ÍB semmi-
sítette volna a miniszter. De ha igy is 
lenne, ez nem változtat azon az állás-
ponton, hogy a legmagyarabb város 
közönsége joggal követelheti, hogy 
magyar polgármestere legyen. Ha még 
erről is lemondanánk, ugyan mihez 
ragaszkodhatnánk ? 

Történhetnek misztifikációk.  És 
ilyennek kell, hogy tekintsük NiBtor 
tanfelügyelőnek  a városi tanácsba való 
kinevezését. Személye és egyénisége 
ellen Bemmi kifogásunk  nincs, de neki, 
mint tanfelügyelőnek  nem a városi 
tanácsban, hanem törvény szerint a 
megyei tanácsban van a helye. 

Mi tehát a törvényes állásponthoz 
ragaszkodunk ezután ÍB és várjuk a 
fejleményeket. 

A polgármestert a tanácstagok 
választják. 

Őszinte szó, 

Mindezek kijelentése után nem 
térhetünk ki az elől sem, hogy meg-
jegyzést tegyünk egy, bizonyos ol-
dalról szinte állandóan jelentkező gya-
korlatra. Ezen az oldalon megszokták 
már, hogy minden valédi, vagy CRak 
keresett alkalmat is megragadjanak: 
ütni egyet a város helyettes polgármes-
terén. Tudják pedig, amint mi is tud-
juk, hogy Tamás Albert áll. választ-
mányi tanácstag nem szívesen vezeti 
a város ügyeit, mint helyettes polgár-
mester. Az ő máeoldalu elfoglaltsága 
időt Bem enged arra, hogy polgármes-
teri működési körébe bele mélyedhes 
sen, 8 ilyen buzamos időn át vezesse 
ugy a város ügyeit, a hogy azt a 
saját felfogása  szerint is tényleg ve-
zetni kellene. 

Az, hogy oly sokáig kénytelen, mint 
polgármesterhelyettes működni, nem 
rajta múlik, nem az ö hibája, ő csak 
egy a véletlen körülmények folytán  neki 
kijutott poszton igyekszik becsülettel, 
tisztán helytállani. Mi értelme van te-

felhlvás,  kérelem és tájékoztató mindazokhoz, kiket vármegyénkben s azontúl 
is illet és érdekel; mindnyájunkhoz, mert rólunk van szó, mindnyájunkat illet 

és érdekei, tehát nélkülünk meg nem történhetik. 
Régi mondás, igaz mondás, hogy a szél fuvatlan  nem indul. Régóta zörög 

a haraszt, hogy az erdélyi róm. kath. egyházi főhatóság,  — önnön hibáján kí-
vül, uj állam jogi helyzetében váratlanul ért agrártörvényei végrehajtásával, a 
személyi és dologi kiadások állandóan fokozódó  tehertöbbletei s az egyre késő 
államsegély hiánya miatt, — iskolafenntartó  anyagi erőforrásai  annyira meg-
apadtak, hogy hét tanintézetét fönntartani  képtelen s ólomsulyu helyzetének 
vasjiéayszere alatt négynek leépítését avagy telj.es föladását  elvben már el is 

Az ' Igazgató tanács tehát kegyetlen kefc/elem  elOtt áll, mint az a 
történelmi nevezetességű édes anya, kinek döntenie kellett afölött,  ho£y vér-
padra hurcolandó két fia  közül melyiket válassza, melyiket szeresse? Hírlapi 
cikkecskék,  felelőtlen  suttogások és félhivatalos  üzenetek mind arra vallanak, 
hogy intézetünk is e négyek egyike lesz s igy akaratlan harakirit kell vé-
geznie önmagán. 
x A szülői értekezlet és magánbeszélgetések során kialakult közhangulat éa 

célunkat fölkarolni  kész közlelkesedés alapján bízvást merem kimondani, hogy 
Tisztelt Közvélemény 1 Mi ezt meg nem engedhetjük I Meg kell mozdulnunk az 
utolsó óra utolsó percében. Éa ez a szülői megmozdulásunk, többek aggodal-
mának eloszlatása végett, nem állam ellen való aknamunka; politikamentes 
légkörben indul és törvényes keretek közt kiván mozogni; csak élni akarunk 
társadalmi megmozdulásaink szabadságjogával, sőt, ha önkénytes  megajánld-
sainkkalintézetünket  megmenteni és fönntartását  biztosítani akarjuk — önzet-
lenül tiszta meggyőződésünk — hogy megmozdulásunk az állam közoktatás-
ügyét és magasabb kulturérdekeit is hathatósan szolgálni fogja. 

Meg kell hát mozdulnunk I Elég volt rövid időközökben a kétszeri teme-
tésből, a harmadik és utolsó végtisztességéra kaphatók nem vagyunk I Hiszen 
hogyha ezt a székely vármegyénk központjában álló egyetlent is a századok 
viharaival dacolni tudó magyarfa  sorsának adjuk, nemcsak reményzöld levele 
sárgul el, ágai letöredezuek, törzse gyors korhadásnak indul, hanem hogy ős 
talaját ÍB elveszti, mely,nélkül, uj tavasz idején, uj gyökeret sem verhet: az 
holtbizonyosra vehető. 

Nem lesz többé közel és ma is olcsón kínálkozó tanittatási alkalom, a 
megye népe, mint első renden érdekelt és számottevő tényező, mai tulszegény 
helyzetében, nem viszi fiait  távolabb vidékre, sok szunnyadó tehetség marad ki-
bontakozatlanul a közjó és faji  kultura mérhetetlen kárára, sőt a kisipari üzen 
és a kereskedelmi körök is nagyon érezni fogják  közel 300 tanulónak közfo-
gyasztásból való kikapcsolódását! Otthon pedig nő a családi létszám, a fenntartói 
gond, szaporodik a kivándorlók már is ijesztő száma; nem ad többé közpá-
jyákra oly sok jelest, kik eddig szétszóródva és mindenütt munkás értekelésük 
szerint haladva, magasabb állásokba jutva hirdették a székely nép faji  erényeit, 
nevét és munkabíró becsületét s nem lesznek többé, akik kedvező őletviszo-
nyaik közt támogassák az elhagyott szülői házat és itthon hagyott tanulnivágyó 
kis testvéreiket. Közműveltségi szinterünk lezüllik lassan, mint a rossz valuta s 
a fényes  multu székely név rövid időn a történelemé lesz. 

Már pedig ölbe rakott kézzel, néma ajakkal és önző szivek fagyos  közö-
nyével ezt nem akarhatjuk. Nem és nemi Ez még gondolatnak ÍB főbenjáró 
bűn volna 1 

Ez a középiskola ma még tetszhalott, de kezünk, szivünk és zsebünk 
együtteséből oly elixir áll rendelkezésünkre, mely fel  tudja támasztani, további 
életerőre hívni s viaszaadni mai hivatása hézagtalan kötelességének. Ez pedig 
csak közös összefogásunkkal  lehetséges. Ne feledjük,  hogy a hit és kultura 
ikerfogalmak  ; mit ér a templom iskola nélkül, de ahol iskola vau, ott templom 
ÍB épül I Ne feledjük,  hogy léte ma közös célunk és érdekünk, annál is inkább 
összefoghatunk  ez intézet társadalmi megmentésére, mert Krisztus hitében egyek, 
fajban  és nyelvben testvérek vagyunk, mindannyian kisebbségi sorB gyermekei t 

Éppen azért a miklóshegyi kulturtemplomlfeketefátyolos  papnője, az álta-
lánoB műveltségadás csarnokának örökifjú,  szépszavu Múzsája, szorongatott 
helyzetében az alamizscakérés végső eszközéhez fordul  és szegényes köntösében, 
vállra vetett üres tarisznyával, vándorútra kél saslakából, mint egykor a'kol-
duló b*rát. Megáffitja  városunk forgalmi  zaját, fölveri  a mezei munkára erő-
gyűjtő falvak  téli csendjét, bekopogtat munkás emberek, paloták és zsopfcdeles 
kunyhók ajtajáp; v'lággá zendíti keserű szózatát, hadd hallják meg azok is. kik egy-

Vasárnap, 19-én d. u. 6 éa este fél  9 órakor Molnár Ferenc vígjátéka: „A HATTYÚ". Fősz.: A. Menjou, Francis Hovara. - Kedden, 21-én« „BAJTÁRSI HŰSÉG" (Ich hatt einen 
Kameraden). Nagy katonai film.  Fősz.: Olaf  Fjord, Carl de Vogt, Grete Reinwald. - Csüt., 23-án: itt először nagy mozivariöte. Színre kerül: Medvevér, Lnnatscharszky 
nagy orosz mozidrámája. Utána: DÓZSA LILI, B. ANDBÁSSY GIZELLA, VÁKÁR VILMOS és BODOR JENŐ személyes felléptével:  72-es őrház, Április bolondja, Menedékhely, bohózatok 
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bor az ő édes anyai szárnyai alatt lettek azokká, amik; hadd mutassák meg. hagy jól 
esőn hangzó hálájuk színarany volt e vagy csak megtévesztő talmiragyogás. Fogadják 
tehát emberbaráti szeretettel, ne űzzék el portájuk küszöbéről, mint ahogy azt a 
durva szívűek szokták tenni. Csak filléres  önmegajánló  áldozatot kiván és ne» 
gyűjtést, de mindenkitől, hol napi kenyerének egy falatját,  lefokozott  igénye 
inkkel járó megtakarításaink egy részét, egy napi munkabérünk egy negyedét, 
jövedelmünk kis hányadát. Oh mert minden ily áldozatos fillér  a mi közös 
várunk biztos erőssége lesz. Fogadják szeretettel, nyissák meg szivük szerint 
zsebeiket, hadd élhessen továbbra is, hadd lássa maga körül egyformán  szerető 
gyermekeit s taníthassa őket tovább az ür félelmére,  tudásra, faji  és hitbeli 
türelmességre, mint eddig, tiszta életre, szülő és emberszeretetre! 

Teljes bizalommal és fokozódó  reménnyel kérek tehát mindenkit e várme-
gyében, s azon tul is, hogy senki se legyen érzéketlen e fölhívás  iránt. Kizárólag 
tőlünk függ  és rajtunk múlik, hogy megmentsük egyetlen anyanyelvű középis-
kolánkat. A felelősség  súlya minket terhei, de az utókor átka is minket bujt, 
ha rideg közönnyel veszni hagyjuk ; míg összefogva,  közös buzdítással és áldó 
zatkészséggel fönnmaradása  örök érdekünk és büszkeségünk leend, mert saját 
«rőnkből nyerte létének uj alapjait. Ez BZ én alázatos kérésem tanári szolgá-
latom 42 ib évében. 

Segítsünk magunkon, mert a jó Isten is megsegít; adakozzunk és ne fe 
lejtsük, hogy kezünket imára kulcsolni szép, de kezünket megnyitni a szegény-
ség, a közszükséglet előtt: Istennek még tetszőbb cselekedet! Ugy legyen 1 
, A

1
z „ l

ö n k é n t e 8 megajánlások (terményben is) a főgimn.  igazgatóságának 
küldendők. 

Odorheiu—Székslyudvarhelyt, 1928 február  19. 
_ Embery Árpád. 

Az almási egyházi elöljárók 
elővezetése. 

A „Keleti Újság" február  15 iki 
•számában részletese» le volt irva az 
almási unitárius egyház elöljáróinak 
letartóztatása és a helyi ügyészség elé 
való állítása. A tudósítás nem számol-
hatott be a csendőri fedezettel  megtett 
30 kiléméteres Béta végbefejezéséről. 
Ma már erről is hirt adhatunk. A le-
tartóztatott Simén Domokos unitárius 
lelkészt, Déne3 Mózes, Benkő György 
és Gothárd Pál egyh. elöljárókat Má-
réfalváig  kisérték gyalog a csendőrök 
s csak ott engedték meg, hogy a meg 
kínzott emberek végre szekérre ülhes 
senek. így érkeztek be szombaton este 
8 órakor Székelyudvarhelyre s ezt az 
éjszakát a csendőrparancsnokBág helyi-
Bégében töltötték. Másnap az ügyész 
Bég rövid kihallgatás után, mindnyá 
jukat szabadlábra helyezte. Minthogy 
bírói eljárás van neveseitekkel szemben 
folyamatban,  az ügy védelmével nem 
kívánunk — eeidőszerint —'' foglal 
kőzni. Da az emberiesség nevében til 
takozuak a csendőri brutálitás ellen, 
amely nem engedte meg, hogy az elő-
állított egyházi elöljárók — kik közül 
a papnak súlyos lábsérülése volt — 
szekéren tehessék meg a hosszú utat, 
hanem gyaloglásra kényszeritette őket 
agy, hogy a 9 én délután 5 órakor 
elindított eszkort csak 11-én este 8 
érakor érkezett meg a várasba. 

A törvényes eljárásnak ilyen tör-
vénytelen önkényeBkedéssel való sú-
lyosbítása megtorlást érdemelne. 

Székely-Támad várnak rövid 
története. 

Felolvasta a helybeli Csizmadia Ipartáraulat 
1928 febr.  5-iki estélyén Vajda  Ferenc. 

(I. folytatás.) 

A sérelmei miatt János Zsigmond 
ellen elkeseredett székely nép csak az 
alkalomra várt, hogy ellene felkeljen. 
Az is megjött. Szatmár és vidéke Ba-
lasa Menyhért vezetése alatt, Ferdi-
nándhoz pártolt, aki Székely Antal ál-
tal a székelységet felkelésre  birta, Szé-
kelyudvarhelyen 40 ezeren fegyvert  fog 
tak, megesküdve, hogy Ferdinánd által 
megerősített ősi jogaik kivívása előtt, 
a fegyvert  le nem teszik. János király 
intette, hogy tegyék le a fegyvert  és 
térjenek vissza az engedelmesség út-
jára. Nem fogadtak  szót, mire a király 
is mozgósította a hadseregét. A csata 
Holdvilágnál volt és a felkelőkre  oly 
csúfosan  végződött, hogy vezéreiket ma-
guk fogták  el és adták a király kezébe. 
Nyomban ott tizenegyet ki is végez-
tek. 

Még azon évbon, 1562-ben Seges-
váron országgyűlést tartottak, melyen 
a székelyekre nézve határozatba ment, 
hogy flk  is felségsértési  és hütlenségi 
vétkekben fej-  éB jószágvesztéssel bünt-
tettetnek és jószáguk a királyra száll-
jon; ezután mind a három székely resd 
(a főnép,  lófők  éa gyalogok) adót fizet; 
a gyalogrend ősi, nemesi szabadságától 
megfosztatott  és a király földesúri  ha-
talma alá vettetett. Végül pedig elvé-
tetett a gyalogrendtől a só szabad hasz-
nálata is, mig a más két osztály to 

vábkra is megmaradt annak élvezeté-
ben. Ez nem volt elég. óii jogainak 
elvétele mellett még rá nyomtak két 
szégyenbélyeget: egyik a Székely  Tá 
mad,  másik: a Székely  Bánja vár 
Mindkettőt János Zsigmond epittstte, 
örök emlékeztetőül aria, hogy az alatt-
valók ne merjenek a király ellen tá-
madni. 

A hagyomány azt tartja, hogy ez 
a vár a Szent Ferenc rendi zárda he 
lyére épült. Lahet, hogy a fennebb  em-
iitett régi várat, vegy a várkastélyt 
birta a Szent Ferenc-rend és akkcr 

j onnan kitelepítették 8 átalakították 
várnak. A vár igen erős, vastag és tő 
mör falakkal  épült, ugy, hogy lerom-
bolása óta mai napig .sem tudta az id(i 
vasfoga  elporlasztani. Akkor vezették 
be a Küküllő vizét is, mely körül fog-
ta az egész várat. A vártól nem mesz-
sze, a Küküllőn volt egy hároakövü 
malom, mely még ezelőtt 35 —40 évvel 
is,fennállott.  Vármalma: volt a neve 

A vár észak-nyugati bástyájába 
egy emléktábla van beillesztve, mely 
ma is látható. Eaea Já«os kirirty-Tá-
mere van és egy 28 soros latin vers, 
melyből álljanak itt a következő sorok 
íme János király «mlékezetre méltó család. 
_. . [cimere. 
Kinek bizton léte a honnak is biztoságot ad, 
Magyart bárki légy, a ki választott királyodé 

, , [címerét látod, 
Vidultan adj hálát Istennek hazádért 
Miért kalandozol idegen föld  határain? 
Midőn körülötted van az, amit annyi véred 
„ x , [omlásával keresel, 
Mert, hogy mily káros! idegen fejedelem  ha-

ttalmai 
A téged sújtott csapásokból megtanulhattad 
Hajtsd meg térded urad előtt, élj sorsod sze-
rr * . [rencséjével, 
Ha felszikkad  a vér — ismét szárai lesz a haz? 

[földe. 
Hogy a várnak ki adta a Székely-

Témád (Támadt) gúnynevet: nem tud-
ható. De az tény, hogy ezen a gúny-
néven nevezi maga a király is, okle-
veleiben. Építése 1562—1565 években 
történt. Az emléktáblát ennél későb 
ben helyezték el. 

A vár tehát a székelység esetle-
ges felkelésének  könnyűszerrel való el-
fojtására  épült. Bántotta ez nagyon az 
önérzetes székely népet, s még jobban 
elidegenítette királyától. Csak az alka-
lomra vártak, hogy ezt a szégyen-bé-
lyeget eltüntethessék. Az is megjött. 
Előhozta a Hasburg-politika, mely soha 
sem szűnt meg, Erdély iránti igényé-
nek a feladásával.  Rudolf  császár Bá-
thory Endre fejedelem  ellen egyfelől  a 
székelyeket, másfelől  a nagyravágyó 
Mihály vajdát birta felkelésre,  ügye-
sen keverték a kártyát. A székelység-
nek régi szabadságuk, jogaik vissza-
adását, Mihály vajdának magát az or-
szágot Ígérték. És a vérig sanyarga-
tott, leigázott székelység elkövetve a 
legnagyobb ballépést: elfogadta  a Mi-
hály vajda fegyvereit:  önvére, fejedelme 
ellen támadt. A csata Szebeo mel-
lett, Schellenbergnél volt, 1599 okt. 
28 án. Báthory Endre erdélyi fejedel-
met váratlanul érte a támadás, had-
seregét jóformán  össze se tudta szedni 
b igy a csatát elveszítette. Mihály vajda 
bevonult Gyulafehérvárra,  ott ország-
gyűlést tartott és a székelyek szabad-
ságát visszaadta. A szabaddá lett köz 
nép: a harmadik rend, véres bosszút 
állott az első és a lófő  székelyeken és 
'erombolta a két szégyen-várat is. 

De a várak nagyon rövid ideig 

állottak romban. Mert már 1600 ban, 
a lécfalvi  országgyűlésen kimondották 
a felépítésűket.  Az udvarhelyi várat 
Udvarhely , Gyergyó éá Kászon szék-
nek kellett felépíteni.  Ismét székely 
verejték cseppek forrasztották  össze a 
köveket, miket kevéssel azelőtt székely 
karok romboltak szét. Ugy látszik azon-
ban, hogy az építés nem ment valami 
gyorsan, mert Bathlen Gibor fejede 
lem 1621 ben Kornis Ferencnek adja 
ezt a nevezetes várat azzal, hogy épít-
tesse fel  és fele  költségét megtériti. 
Fel is építtette, rövid idő alatt és fel-
szerelte mindama dolgokkal, mikra 
azon időben szükség volt. A várhoz sok 
külső birtok is tartozott. 

Hogy egy ilyen vár miféle  felsze 
reléssel birt: azon leltárból tudjuk meg, 
mely mellett homoródszeotmártoni Biró 
János várkapitány 1629 ben átadta a 
várat fogarasi  Nagy Tamás várkapi-
tánynak. A leltár oiyan aprólékos pon-
tossággal sorolja fel  az egyes tárgya-
kat, hogy ma se lehetne pontosabb lel-
tárt felvenni. 

Mutatóul álljon itt Őfelsége  ebédlő 
házának leltára: Eanek két ajtaja; egyik 
az grádics előtt való udvarló házban 
nyílik, pántozott, festett  ajtó, vas sar-
kokon, jó ép zár rajta; másik ajtaja 
benyilik a folyosó  első kis házból, fes 
tett, de meghasadott ajtó, ónos vas-
sarkokoD, jó egész zár rajta. Az ház-
ban fal  mellé való öt pad szék, három 
karszék, egy hosszú más kisebb aszta), 
egy nyoszolya, ablaka kettő, ép üveg-
ablakok rajta készségestül. Egy hosz 
szuka kályhás zöld mázos kemencze, 
vas elei alatt. — így nézett ki őfelsége 
ebédlő háza. 

Aprólékosan felsorolja  a leltár, hogy 
a pincékben hány bordó bor, mennyi 
turó, orda, szalonna, háj, sajt, hány 
kád káposzta, mennyi buza, zab, borsó, 
aszalt szilva stb. van felhalmazva.  A 
gazdaságban van: 596 drb. juh, 53 drb. 
szarvasmarha, 78 drb. disznó, 90 drb. 
lud, 80 drb. tyúk, két zab asztag: 
1400 kalangyával, egy buza asztag: 
678 kalangyával. Ide tartozott a váro-
Bon alóli uj malom (nem tudható, nem 
a későbbi papok malma volt e ?) és 
ide tartozott p bikafalvi  és keresztúri 
malom ÍB. Mmt látszik, hosszú időre 
et volt látva a vár mindennel. 

(Vége a jövő számban.) 

HÍREK. 
Február 18. 

ÁUamiegélyt kap várme-
gyénk. Lapunk zártakor értesülünk, 
hogy a belügyminisztérium a vármegyei 
állandó választmány által deficittel  össze-
állított költségvetést átvizsgálta s a 
hiány megszüntetésére 3 millió leu ál-
lamsegélyt állapított meg vármegyénk 
javára. Lapzártakor a tárgyalások a 
belügyminisztériumban még folynak  az 
irányban, hogy vármegyénk államse-
gélye 3 milliónál íb magasabb összeg-
ben állapittassék meg. 

Doktorrá-avatás. Márkosfalvi 
Sípos Belát — Sípos Béla főmérnök 
fiát  — a ref.  kollégium jelesen matu-
rált volt diákját a budapesti Pázmány 
Péter tudományegyetemen f.  hó 11-én 
a jogtudományok doktorává avatták. 

Az antialkoholisták a mult va-
sárnap, f.  hó 12 ikén délután a helybeli 
színházteremben megrendezett propa-
ganda előadása meglepően nagyszámú 
közönséget vonzott, melyet közvetlen 
szavakben, az egyesület törekvéseinek 
nemes célját megjelölve Szőcs Sámuel 
üdvözölt. Megnyitó szavai után Czirják 
Hermin tanárnő, Orbán Domokos dr. 
orvos, Lévay Lajoa dr. tanár és Bar-
dócz Lvjos adták elő, illetve olvastak 
fei  a kérdésről, érdekesen. Meggyőző 
módon, adatok, példák bőségével erő-
sítve fejtegették  valamennyien az alko-
holizmus káros hatását a testi egészség, 
a szellemi élet, a család, a közjóllét 
és az emberi haladás szempontjából. 
Az eddigi mozgalmakról és azok ered-
ményeiről pedig Szabó Gyula beszélt 
világosan és érdekesen, szavaival be is 
fejezvén  a tanulságos előadás Borozatot, 
mely kétségtelenül alkalmaB voit, hogy 
az eszmét nálunk is eredményesen 
propagálja. 

A Polgári Önképző temetke 
zési egyesülete éríeBiti a tagjait, hogy 
Lőrincz Károlyné elhalálozott tag után 
a befizetések  a kör helyiségében f.  hó 
19 én d. e. 11—12 óráig, d.u. 4—5-ig 
leBznek megtartva. 

A városi költségvetés sorsá-
ról. A mu't héten a városi közgyűlés-
ről irt tudósításunkban említettük, hogy 
a vármegye prefectusa,  felsőbb  helyről 
kapott Kedvezi benyomásokra s infor-
mációkra a városi tanácsnak azt aján-
lotta, hogy a város f  évi költségveté-
sét végleges lelárgyalás előtt, még csak 
tervezetképps» mutassa be felsőbb  he-
lyen, ahonnan'remélhető, hogy a jőve 
delmek megcsappanása után mutatkozó 
hiány fedezetére  államsegélyt fógaak 
kiutalni. Mindezek folytán  a költség-
vetés egy ilyen — csak a reálisan vár-
ható bevételek;és kiadások számbavé-
telével elkészült — ideiglenes példá-
nyát. okmányolva, Cifaveiu  városi fő-
jegyző pár nappil ezelőtt a miniszté-
riumban bemutatta. Sijnálattal kel! le-
írnunk, hogy az eredmény ezúttal is a 
már megszokott csa'ódá* volt. A mi-
nisztériumban vagy körülményváltozás, 
ígéretről megfeledkezés,  vagy talán máa 
ok miatt tudni sem akartak az állam-
segélyről. Ehelyett az illetékes reszort-
főnök  az előbb otthagyatott köitségva-
tésen pár óra alatt mindenféle  javitá-
Bokat végzett, illetve ajánlott. Felvéte-
lét ajánlotta teljesen irreális, be nem 
folyható  jövedelmeknek, törlését a vá-
ros feltétlenül  szükséges fiíetni  valói-
nak, — napszámosok, vámosok s ezektől 
felfelé  a szenélyzet olymérvü csökken-
tését, amely az adminisztrációt, magá-
nak a köztisztaságnak a fenntartását, 
az adóbehajtást, stbit is egyenesen le-
hetetlenné tenné. Hasztalan volt a fő-
jegyzőnak mindezekre hivatkoznia, el-
lenérvekkel vitát kísérelnie, a minisz-
tériumtól államsegélyt, vagy erre vo-
natkozó biztos kijelentést nem kaptunk 
— csupán a viszonyainkra nem igen 
alkalmazható jótanácsokat 1 így aztán, 
sajnos, a költségvetési hiány elenyész-
tetésének már tartóssá vált gondja 
egyáltalában nem mult el a városi ta-
nács feje  fölül,  a tanács tagjai kell, 
hogy mindezek után ÍB a kivezető utat 
e labirintusban megtalálják. E célból, 
ugy tudjuk, csütörtökre hívják össze 
ismét a tanács folytatólagos  közgyűlését. 

Kinevezés. Iliescu Miklós drt 
vármegyei bizottsági taggá nevezték 
ki B&rbat György dr. ügyvéd helyébe. 

Egyházi estély. A helybeli re-
formátus  egyház febr.  19-én, vasárnap 
d. u. 5 órakor, a kollégium tornacsar-
nokában tartja a tél folyamán  hatodik 
egyházi estélyét. Ezen estély érdekes 
műsora a következő: 1. A gyülekezet 
éneke: Egyetlen forrása  263 ének 1. 
vers. 2. Bibliát olvas: Bíró Sándor. 
3. Szaval: Báthory Margit, képzőinté-
zeti növendék. 4. Énekel: Imreh Ibiké, 
kíséri: Szabó Ilonka. 5. Barcsay Ág-
nesről felolvasást  tart: Vajda Ferenc. 
6. Szaval: Rájk József.  7. Zárszó. 8. 
A gyülekezet éneke: Feljebb emelje-
tek 266 ének 1 vers. — Ezen estélyro 
az érdeklődő közönséget tisztelettel 
meghívják. Belépti dij nincs. Adomá-
nyokat fűtés,  világítás költségeire és 
adóra, köszönettel fogadnak.  Rendezők: 
Keszler Albertné, Ko?ács Adolfné,  Fel-
méri Juci és Szabó Berta. 

A Tüdővész Elleni Liga jel-
mezes bálján f.  hó 11 ikén este vá-
rosunk társadalmából igen sokas je-
lentek meg a vármegyeháza első eme-
letének erre az alkalomra átrendezett 
éa szépen feldíszített  helyiségeiben. A 
mindenféle  osztályból való intelligens 
közönség soraiban különösen sok csi-
nosan öltözött, jókedvű jelmezes hölgy 
sürgölődött, mig viszont a férfiak  ke-
vés kivétellel rendes sötét ruhában 
jelentek meg, s konfettit,  szerpentint 
dobálva vették ki részüket a jó kedv 
csapongásából. Schuster vendéglős vál-
tozatos büfféje,  italai, dus házi cuk- • 
rászda állottak még a megjelentek 
rendelkezésére. A mulatság Halász Ró-
berték eleven ritmusu zenéje mellett 
táncolás, vagy más szórakozások közt 
a reggeli órákig tartott. 

Az iglói diákok másodszor. 
Arra a nagy érdeklődésre való tekin-
tettel, amely az Iglói diákok mai első 
előadását megelőzte, a rendezőség el-
határozta, hogy a darabot f.  hó 20-án, 
hétfőn  este 8 órai kezdsttel megismétli 
mérsékelt helyárakkal. Jegyek eljre 
váltkatók a Könyvnyomda Rt. üzleté-
ben. 

Húshagyó keddi összejöve-
tel. A Jotékony Nőegyesületnek f.  hó 
21-én — húshagyó kedden — rende-
zendő barátságos összejövetelére min-
denki menjen el, a ki szereti a kelle-
mes, vidám szórakozást. Kezdete este 
V» 9 órakor a Barkóczv-vendéglőben. 
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Alkalmi olcsó árak HIRSCH RUDOLF divatűzletében! 
I m. 100 cm. széles valódi selyem minden szinben 
I m. 100 cm. széles divat ruha-szövet 
I m. 110 cm. széles szines opál-batiszt 

250 leu 
100 „ 
100 „ I 

I m. kelengye-vászon 40 ieu 
I m. angol zeffir 

Nöegyesületi közgyűlés. A 
helybeli Jótékony Nőegyesűlet Bzoká-
sos évi rendes közgyűlését f.  hó 26 án 
d. u. 4 órakor tartja a ref.  kollégium 
tanácskozó termében a kővetkező prog-
rammal: 1. Elnöki megnyitó. 2. Tit-
kári jelentés. 3. Pénztárosi jelentés. 
4. Teaestélyek, mozi és színielőadás 
rendezése. 5. Iodttváayok, interpellá 
•ciók. — Az elnökség kéri a tagok 
nagyszámú megjelenését. 

A ref.  tanítónőképző intézet 
irodalmi estólye, amelyre zsúfolttá 
telt közönséggel a mult vasárnap dél-
után a kollégium tornaterme, minden 
tekintetben nivós és szépen sikerült 
produkciója vo.'l ennek az itt nemrég 
otthont talált, szép hivatásu intézetnek. 
A tárggyal való avatott és szeretettel-
jes foglalkozás,  az elókészi'és gondja 
— Weres8 Margit és Nagy Elemér ta-
nárok érdeme — meglátszott a gazdag 
műsor minden egyes számán, amely a 
magyar elégiaköitészetet mutatta be a 
mult század végéig. Weress Margit be-
vezető előadása : irói formájú  és szel-
lemes megalapozása volt a következők-
nek. Ezután Borban az intézet leány-
növendékei következtek, kik bájos el-
fogódottsággal,  vagy meglepő öntuda-
tossággal, de valamennyien lélektől lel-
kesen adták elő mondanivalóikat, az 
egyes irodalmi korszakokról irt okos 
bevezetéseket, s az ezek után követ-
kező, jól megválasztott versszemelvé-
nyeket. Bódis Ágnes. Elekes Ida, Gál 
Kató, Deák Barta, Balázs Hona, Ke-
lemen Mária, Székelyhidy Mária, Mak-
ray Emma, Nagy Ilona, Keresztes Nagy 
ErzBébet ezek a lelkes növendékek, 
akik nemcsak, hogy megfeleltek  felada 
tuknak, de legtöbbjük értékes tehet 
ségnek is határozott jeleit mutatta. Az 
intézeti zenekar, majd az énekkar is 
több Bzánával nsgy hatást ért el, frap 
páns bizonyságául Veress'Gábor zene-
tanár avatottBágának, vezetői kiváló 
ságának. Lőrinczy Gizella, Nagy Edith 
és Szabó Ilona a zongorázásban való 
jártasságukat mutatták meg az estélyen 
elismerést érdemlően. — Várjuk az ér-
dekes előadás-sorozat kilátásban levő 
folytatását  I 

Az ipartestület f.  hó 26 án, va-
sárnap délután 2 órakor a Barkóczy-
féle  étterem helyiségében tartja évi ren-
des közgyűlését, amelyre az iparosokat 
tisztelettel lűeghivja. Tárgysorozat: 1. 
Elnöki megnyitó. 2. Titkári jelentés. 3. 
Pénztáros jelentése. 4. Egy Bzámvevő vá-
lasztása. 5. Nyolc elöljárósági tag válasz-
tása. 6. Indítványok. — Amennyiben a 
határozatképes egyharmad létszám nem 
jelenik meg, a közgyűlés március 4-én 
fog  ugyanitt és ugyanebben az időpont 
ban megtartatni, amely a megjelent ta-
gok számára való tekintet nélkül ha-
tározatképes lesz. 

A Polgári Önképző Egylet 
f.  hó 14 én megkezdette filléreBtelyei-
nek sorozatát a Barkócy féle  vendéglő 
nagytermében, ahol szép számú közön-
ség jelent meg. Az estélyen kegyelet-
tel emlékeztek meg Solymossy Endré-
ről, az egylet egykori nagytevékeny-
8égü elnökéről, a fillérestélyek  megte-
remtőjéről. Az estélyt Csiky Albert el-
nök nyitotta meg lelkes beszéddel. Soly-
moBsy Endre jellemét, tevékenységét, 
faj-  és emberszeretetét Gyerkes Mihály 
rajzolta meg nagy figyelemmel  hallga-
tott beszédében. A műsor többi számai 
Kökösi Jucika nagyhatású szavalata, 
Gál Imre és Apfelbaum  Erna kedves 
énekszámai, Köpeczy Jenő és Tassaly 
Andor sok derültséget keltő párosjele-
nete voltak. Az estélyen a megszokott 
szellemességgel Tomcsa Sándor konfe-
rált. A következő fillérestély.f.  hó 28-án 

Szép sikerűnek Ígérkezik a 
keresztari bikakiállitás. Két hét-
tel ezelőtt részletesen ismertetlük a 
f.  hó 29 én Székelykereszturon tar-
tandó bikakiállitás és vásár programm-
ját. Eauttal ismét felhívjuk  az állattartó 
s más érdeklődő gazdák figyelmét  e 
kiállításra, amely minden jel szerint 
régi jóhirnevéhez méltóan fog  ezúttal 
is megtartatni. 

Meghivó. Az' udvarhelymegyei 
róm. katn. tanítóegyesület f.  hó 28 án, 
kedden délelőtt ' / s l l órakor rendkívüli 
közgyűlést tart Székelyudvarhelyen a 
róm. kath. fiúiskolában,  melyre az egye-
sület tagjait ez u'on is meghivjuk. Te 
kintettel a gyűlésen elintézendő ügyek 
fontosságára,  kérjük a tagok teljes 
számmá! való megjelenését. Az elnökség. 

Az adóhivatal köréből. A ki 
sajátitás utján kapott földek  ára és 
kimérési költsége haladéktalanul be 
fizetendő  az állami adóhivatalnál. — 
A hátrálékos és folyó  évi első negyedi 
bdók befizetendók.  — Az érdekeltek 
tudomására adják, hogy a pénzügy-
minisztérium a népbankok részére és 
egyéb, a népbankok központjának el-
lenőrzése alatt álló szövetkezetek ré-
szére az 1928 évi adóvallomások be-
adbatását f.  évi április végéig en-
gedélyezte. 

Meghivó. Az Udvarhelymegyei 
Gazdasági Egyesület f.  évi február  hó 
21-éo, kedden d. e. fél  11 órakor 
Székely udvarhelyen, a gabona-piacon, 
az „Adria" bizt. intézet helyiségében 
választmányi ülést tart, melyre van 
szerencsénk a tagokat tisztelettel meg 
hivni. Tárgysorozat: 1. Elnöki meg 
nyitó. 2. Jegyzőkönyv hitelesítés és 
titkári jelentés. 3. A tavaszi közgyűlés 
előkészítése. 4. Szakosztályok megala-
kítása. 5. Folyó ügyek. Indítványok. 
Odorheiu—Székelyudvarhely, 1928 febr. 
14. Se. SeaJcáts  Péter,  elnök, farró 
Elek,  titkár. 

x Értesitem a t. közönséget, 
hogy f.  hó 23-ától kezdve bezárólag 
ápriliB 15-ikéig rgyermekszépségver  • 
senyta rendezünk. A szükséges képe-
ket Kováts István fényképész  jutányos 
árban késziti. A képek a beérkezés 
sorrendjében minden előadáson szám-
mal ellátva lesznek kivetítve 1 A dön-
tés április 15 én, vasárnap esti elő-
adáson szavazó lapok utján történik. 
I. dij 20 szabad mozijegy, II. dij 15 
szabad mozijegy, III. dij 10 szabad 
mozijegy, IV. dij 5 szabad mozijegy. 
A versenyben reszt vehetnek gyerme-
kek 6 éves korig. A mozi vezetőség. 

A tartalékos tiszteket a bras-
sói jbadkiegészitő (cercul)-parancsnok-
ság arra hívja fel,  hogy mindazok, akik 
a parancsnokság körletébe tartóznak 
éB Mod. E. 1. mintájú carnetjük van, 
azt március 1 és 31-ike között látta 
moztatás céljából vagy személyesen mu-
tassák be, vagy poBtán küldjék be. Vi-
gyázni kell, hogy az illető minden szűk 
séges adata, pontos lakáscíme, foglal-
kozása, katonai rangja és beosztása 
tintával legyen a carnetbe írva. Köz 
lendő, hogy az illető a cerculnál be 
van-e vezetve a Mod. G. carnet be ? 
Idegen helyen tartózkodók érdekében, 
ha itt van a carnet, a hozzátartozók 
elvégezhetik a láttamoztatást, különben 
a külföldi  román katonai attaséknál 
kell ezt végeztetni. ViziumoztatáB után 
mindenki értesítse az ezredét a beosz-
tásról. Olyan tart. tisztek, kiknek a 
Mod. E. 1. carnetjük nincs meg, tar 
toznak ugy az ezredüknél, mint acer-
cul-nál jelentkezni, s küldeni is (s nem 
személyesen vinni) csak azok küldjék 
meglevő carnetjüket, akik bizonyosak ab 
ban,hogy a cerculnál aMod.G.-bebe van-
nak irva. Újonnan kinevezett hadnagyok 
személyesen jelentkezzenek. Azok a tart. 
tisztek, kiknek a Mod. E. 1. carnetjük 
nincs meg, küldjenek két fényképet  és 
egy 3 leua bélyeget ezredükhöz. — 
Városunkban különben mindezekre 
nézve Suciu komiezár, a readórségen 
szívesen ad bővebb felvilágosítást. 

Karrikaturáiból, humoros 
rajzaiból Jonescu V. Nicolae a hely-
beli áll. líceum VIII. oszt. tanulója t. 
hó 19 ikétőí március hó 1 ig tartó 
kiállítást rendez, mely nyitva lesz ua-
ponta d. u. 3—7 óráig, vasárnap reg-
gel 9 órától egész napon át. Színhely 
a vármegyeházán az udvaron hátul 
levő nagyterem melletti kisebb terem, 
ahol már többször volt hasonló kiál-
lítás, s ahol más rajzok közt látható 
lesz, felismerhető,  markánsul megraj-
zolt karrikaturákban, városunk több 
ismert egyénisége. A belépés díjtalan. 

Mozi-variéte. Érdekes újdonság-
ban lesz része Udvarhely közönségé 
nak f.  hó 24 én, csütörtökön este. Tud-
niillik e napon a mozislágeren kivül 
fellépnek:  Dóssá Lily, B. Andrássy 
Gizi, Bodor  Jenő  és Vákár  Vilmos 
színművészek is, akik három egyfelvo-
násos bohózat-ujdoságot és több gyö-
nyörű szólószámot adnak elő. A hely-
árak, annak dacára, hogy a mozi az 
idény legnagyobb slágerét a: „Medve 
vér" orosz drámát mutatja be, 8 ezen-
kívül a majdnem két órás művészi pro 
dukció is szórakoztatja a közönséget, 
rendkívül olcsók. Páholy 4 személyre: 
200 leu; fenntartott  helyek: 60 leu; I ső 
hely 40 ; II ik hely: 30; III ik hely : 
20 leu. Az előadásról külön színlapok 
fognak  megjelenni. 

Az Ez Libris februári  kettős 
száma a megszokottnál is gazdagabb 
tartalommal jelent meg. A vezetőcikk 
az újesztendő irodalmi jubilánsait mu 
tatja be, a tárcarovatban Dosztojevskij 
rendkívüli érdekességü, eddig nem is 
mertetett levelével találkozik az olvasó. 
Különös érdeklődésre számithat az uj 
Goncourt-dij eddigi ismeretlen nevű 
nyertese, kinek uj regénye felett  két 
ország civódik és a Daedalus, Icarus 
és Tantalus című hosszabb közlemény, 
amely a tudomány fejlődésének  szédítő 
perspektíváját mutatja be. Ezenkívül a 
legfrissebb  magyar, német, fraccia  iro 
dalom újdonságainak bő és kimerítő 
részletezését találja meg az olvasó. 
A valóban közszükségletet kielégítő in-
formációs  folyóirat  előfizetési  ára rend-
kívül olcsó, egész évre 160 leu, szer-
kesztősége és kiadóhivatala Cluj, Strada 
Matia No. 1. Mutatványszámot szive-
Ben küld a kiadóhivatal. 

Piaci árak. A buza : 140-150, 
rozs: 115—120, árpaí 105—110, zab: 
60—65, tengeri : 90—92, burgonya: 
23—26 leu vékánként. v-ó. 

Kiadó: a Könyvnyomda Béuvónytiriaiág 
Odorheiu—Síékelyudvarhely 

CÎrpul Portăreilor Tribunalului 
din Oodrheiu. 

Nr. 2457—1927. port. 

Publieaţiune e licitaiţie. 
Subsemnatul portărel prin aceasta 

publică, că îa baza deciziunii Nr. 8101— 
1927 şi No. G. II. 3906-1927 a 
Judecătoriei din Odorheiu în favorul 
reclamantei Societatea Comercială Ana. 
Agriculturilor din Arad repr. prin ad-
vocatul Dr. Lukácsffy  Elek pentru în-
casarea creanţei de 4805 Lîi şi acce-
sorii se fixează  termen de licitaţie pe 
7 Martie  1928 orele 10 a. m. la faţa 
locului în Odorheiu unde se vor vinde 
prin licitaţiuue publică judiciară dife-
rite vase de bucă ărie în valoare de 
15000 Lei. Ia cat, de neveie şi sub 
preţul de estimare. 

Pretenziunea care e de încassat face 
5805 Lei capital, dobânzile cu 12°/0 
socotind din 20 Iunie 1926 iar spesele 
pâaă acum stabilite de 2149 Lei 75 
bani. 

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

Odorheiu, la 14 Febr. 1928. 
Dr. Szabó şefportărel. 

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

részén gyümölcsös-kerttel. Értekezni 
lehet ugyanott a tulajdonossal. 

Parajdon e0y 10 holdas bel_ 
========== söség (5 szobás 
lakással, jól bevezetett füszer-
Uzlettel) és 137 hold külső birtok eladó. Bővebbet a kiadóhivatal! 

Publieaţiune. 
Se aduce la cunoştinţă tuturor 

Daii acţionari a Societăţii de ajutor 
a funcţionarilor  public „Safo"  din 
Odorheiu că adunarea generală va ţine 
în ziua de 26 Februarie 1928 îi lo-
calul Administraţiei Financiare Sala 
de şedieţă fără  aliă couvocară şi fără 
a se lua îa considerare numărul mem-
briilor prezenţi. 

Preşedinte: Contabil: 
» . D , Râpeann. A. H u b e r . 

Corpul Portăreilor Trtouaatului 
Odorheiu. 

Nr. 357—1928. port. 

Publieaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin aceasta 

Dublică, că în baza deciziunii Nr. 
2572 şi Nr. G. II. 7560-1927 a jude-
cătoriei din Odorheiu îa favorul  recla-
mantului Firma Katnner şi Jekelins 
repr. prin advocatul Dr. Jodál G. pen-
tru iacassarea creanţei de 12075 Lei 
şi accesorii se fixează  termen de lici-
taţie pe 2 Martie  1928 orele 15 la faţa 
locului în Odorheiu unde se vor vinde 
prin licitaţiune publică judiciară auto-
camion, bivol, vaca în valoare de 40000 
Lei. Ia caz de nevoie şi sub preţul de 
estimare. 

Pretenziunea care e de îicassat face 
12075 Lei capital, dobâazile cu 12% 
Bocotind din 11 Febr. 1927 iar spesele 
pâoă acum stabilite de 2927 Lei. 

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

Odorheiu, la 26 Ian. 1928. 
Bălăzescu portărel. 

Lakást keresek, 
2 szoba-konyhát lehe-
tőleg külön udvarral. 

Kassay F. Domokos 
azüct. 

Bulevard Reg. Ferdinánd ÍO. 

Corpul Portăreilor Tribunalului 
din Odorheiu. 

No. 520-1928 

Publieaţiune de licitatie. 
Subsemnatul portărel prin aceasta 

publică, că îa baza deciziuni Nr. 
5370-1926 şi Nr. G. II. 7368—1927 
a Judecătoriei din Odorheiu îa favo-
rul reclamantului Fancsali György 
repr. prin ad?ocatul Dr. Lukácsffy  Elek 
pentru încasaera creanţsi de 252 do-
lari şi accesorii se fixează  termen de 
licitaţie pe 8 Martie  1928 orele 15 p. 
m. la faţa  locului îa comuna Ulieşul 
unde Be vor vinde prin licitaţiune pub-
lică judiciară 2 cai şi obiectele de 
economie în valoare de 17700 Lei. In 
caz de nevoie şi sub preţul de esti-
mare. 

Pretenziunea care e de încassat face 
252 dolari capital dobâazile cu 10'/, 
socotind din 5 Oct. 1926 iar Bpesele 
până acum stabilite de 8985 Lei. 

întrucât mobilele cari ajung a li • 
citaţie ar fi  fost  execvate şi do alţii 
şi aceştia şi ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire, liţitaţia prezentă este ordo-
nată şi îa favorul  acestora îa senzul 
art. LX. 1881 §. 192. 

Odorheiu, la 11 Febr. 1927. 
Dr . Szabó şefportărel 

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

tekinthető: 
Gáspár Dénesnél Odorheiu. 
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A nyomasztó pénzhiány arra késztetett, hogy raktáromon levő kíttinő minőségű bel- és külföldi 
szöveteimből egykori, jó hirnevü szabászommal gondos, pontos kivitelben jó és olcsó ruhákat 
készíttessek* Minden öltöny, kabát, ragián, vagy britses-nadrág kitűnő szabással, kifogástalan 
kidolgozással készült. Egyszeri vásárlás meggyőz mindenkit, hogy kész ruháim, amellett, hogy 
nagyon olcsók,kiváló gonddal és Ízlésesen, jó szabással készültek. Raktáron tartok továbbá 
gyapjúszöveteket, rőfös,  kötött, rövid árukat, vász- ţ S ^ f L ; I X k l 
nakat és siffonokat,  sapkákat, bőr-ridikülöket I A W . 

Vásároljon a 

„Hangya"- szövetkezetben. 
Vásárlási visszatérítéses 
rendszer. — Saját érdeke, 
hogy belépjen a „HANGYA" 
: tagok sorába :: 

A HANGYA-szövetkezet ipiatósá&a. 
Fiók-üzleteink: 

Bethlen-utca és Bethlenfalva. 
Dela judecătoria dia Cristur. 

Nr. G. 3075-1927. 
• I .9 

Bérbe adó 
Bul. Reg Ferdinánd (v. Kossuth-u) 
31 sz. alatt, raktárnak, nyomdának 
vagy műhelynek alkalmai nagy nd 
vari helyiség március elsejére ég egy 
utcai két kirakatos üzlethehiség 
április 24 ikére. Bővebb felvilágosí-
tás volt Kossuth-utca 109'a se alatt. 

Corpul Portăreilor Tribunalului 
Odorheiu. 

No. 322—1928 port. 

Piiblicaţiune dG licitaţie, Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul gri fier  prin aceasta 

publică, că în baza deciziunii Nr. 
3075—1927 a judecătoriei din Cristur 
în favorul  reclamantului soţia Iui 
Firtos Carol repr. prin advocatul Dr. 
Fodor Boldizsár dom. in Cristur pen-
tru incassarea creanţei de 16241 Lei 
şi accesorii fixează  termen de licitaţie 
pe 24 Febr. 1928 orele 3 d. m. la faţi 
locului în comuna Cristur unde se vor 
vinde prin licitaţiuoe publică judiciara 
mobilier de casa perini şi ect. în valo-
are de 8260 Lei. In caz de nevoie şi 
sub preţul do estimare. 

Pretenziunea care e do incassat face 
16247 Lei dotâuzile de 10•/« socotind 
din 1 Martie 1927 iar spesele pată 
acum staverite de 2190f900  Lei. 

întrucât mobilele cari ajung la 
licitaţie ar fi  fost  txecvate şi de alţii 
şi aceştia şi-ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire liciteţia prezentă este ordo-
nată şi în favorul  acestora în Benzul 
art. LX. 1881 § 192. 

Cristur, la 7 Febr. 1928. 
Ádftm, grefier. 

Corpul Portăreilor Tribunalului 
Odorheiu. 

Nr. 358—1928 port." 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin aceasta 

publică, că îa baza deciziunii Nr. 4434, 
4533—1926 şi Nr. G. II, 6533—1927 
a Judecătoriei din Odorheiu. îa favorul 
reclamantului s. a. Sándor István şi 
Kácyádi Sándor repr. prin advocatul 
Dr. Jodál G. pentru încasarea creauţai 
de 2980fl240  Lei şi accesorii se fixe-
ază termen de licitaţie pe 3 Martie 
1928 ore 15 la faţa  locului in comuna 
Cădişeni unde se vor vinde prin lici-
taţiune publică judiciară 2 iape, 1 pa-
reche de hamuri şi un c&r în valoare 
de 7000 Lei. In caz de nevoie şi sub 
preţul de estimare. 

Pretenziunea care e de încassat face 
4220 Lei capital, dobânzile cu 12*/'» 
socotind din 16 Iulie 1926 iar spesele 
până acum stabilite de 2484 Lei. 

întrucât mobilele cari ajung la 
licitaţie ar fi  fost  execvate şi de alţii 
şi aceştia şi ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire licitaţia prezentă este ordo 
na'.ă şi în favorul  acestora în senzul 
art. LX.: 1881, §. 192. 
| £ Odorheiu, la 26 Jan. 1928. 

Bălăsescu portărel. 

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

is szállítok. 

Garabás János 
müasztalos És butorraktáros. 

Egy garnitura háló 
===== eladó.  

Cim a kiadóban. 

Subsemnatul portărel prin acsasta 
publică că în baza deciziuoii Nr. 
3745 şi No G. II. 6879-1927 a Ju-
decătoriei din Odorheiu îa favorul  rec-
lamantului Firma Michail Boer repr. 
prin advocatul Dr. Jodál G. pentru 
încasarea creanţei de 4960 Lei şi acc. 
se fixează  termen de licita {ie pe 1 
Martie 1928 ora 10 la faţa  locului în 
Odorheiu unde se vor vinde prin lici-
taţiune publică judiciară sobe îa valo 
are de 15200 Lei. In caz de nevoie 
şi sub pnţul de estimare. 

Pretenziunea care e de incasat face 
4960 Lei capital, dobânzile cu 13°/0 
socotind din 20 Martie 927 iar spesele 
până acum stabilite de 1471 Lei. 

Idtruc t mobilele cari ajung la 
licitaţie ar fi  fost  execvate şi de alţii 
şi actş'ia şi ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire licit»ţie prezentă este ordo-
nată şi îa favorul  acestora în senzul 
legii LX 1881 § 192. 

Odorheiu, la 26 Ian. 1928 
Bălăsescu portărel. 

Judecătoria ocolului Cristur secţit cf. 
Nrul 2747—1927 cf. 

Extract din publicaţiune de licitaţie 
In cererea de executare făcute  de 

urmăritorul J. B. Miselbacher sen din 
Sighişoara, contra urmăritului Ale-
xandru Horváth, judecătoria a ordo-
nat licitaţiunea din nou, în baza sup-
raofertei  în ca priveşte imobilele situ-
ate în comuna Cristur, circumscripţia 
Judecătoriei de ocol Cristur cuprinse 
îa cf.  a comunei Cristur Nrul proto-
colului cf. 2243 Nr. de ordine A f 1 
pe poiţiuoea lui Alexandru Horváth 
de top. 2390, 2391 (1/3 parte) cu pre-
ţul de strigare de 143000 Lei pentru 
încasarea creanţei de 19413 Lei capi-
tal şi accesorii. 

Licitatiunea se va ţine in ziua 
de 27 luna Februarie anul 1928 
ora 9 îa loc oficial  al cf.  Nr. 13. 

Imobilul ce va fi  licitate nu pot 
fi  vâcdute pe un prtţ mai mic decât 
cel de strigare. 

Cei cari doresc se iiciteze sunt 
datori iă depoziteze la delegatul jude-
cătoresc 10°/0 din pnţul de strigare 
drept garanţie, îa numerar sau în efecte 
de cauţie socotite după cursul fixat 
art. § 42 legea LX 1881 sau :ă pre-
dea aceluiaşi delegat chitaiţa consta-
tând depunerea, judecătoreşte preala-
bilă a garanţiei şi tă semneze condi-
ţiunile de licitaţie (§ 147, 150, 170 
legea LX 1881, § 21 legea LX 1908). 

Dacă nimeni nu ofe:ă  mai mult, 
cel care oferit  pentru imobil un prtţ 
mai urcat de cât cel de strigare este 
dator tă întregească imediat garanţia 
— fixată  conform  procentului preţului 
de strigare — la aceiaşi parte procen 
tuală a preţului ce a oferit (§ 25 XL 
1908). 

Di!ă Cristur, la 3 Nov. 1927. 
Dr. Demeter mp. judecător. 

Pentiu conformitate: 
J. Döry impiegat. 
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A n. é. közönség 
eira adom, heg, 

bádogos műhelyemet • 
áthelyeztem a Piac-tér 16 számú ház " 
udvarára. " 

Eg) úttal műhelyemet kibővítettem I 
éB a legmodernebb gépekkel szereltem H 
fel.  Rendelés után készítek mir.deoféle  • 
kivitelű főző-kályhákat,  rajz útin bár- g 
milyen diszmü Mdogmunkát, a mai íz- £ 
lésnek éa kényelemnek megfelelő  fürdő-  0 
kádakat, u m. íotel, hintó, ülő, egy éa a 
két személyre, horganyból, vagy horga- * 
njoiott leméiből, önfiltő  kályhával ^ 
vagy anélkal. ^ 
Épület-munkát a legolcsóbb í 
és a l e g j o b b kivitelben ^ 

készítek. J" 
A t. közönség szíves pártfogását Şj 

kérve, maradok: ^. 
SÍIM) Béla bádogos mester, ^ 

mmaaaummmttm» 

Convocare. 
Autobus Expres Oclattd  sa finea  în 
ziua de 22 Martie 1928 la oara 4 p. 

m. în  hiroul societăţii  din  Ocland 

a 3-a adunare generală 
ordinară 

la care cu onoare îovi ă pe domnii acţionari. 

Corpul Portăreilor Tribunalului 
Odorheiu. 

No 3322-1927 port, 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin aceasta 

publică, că în baza deciziuaii Nr. 
4996 şi Nr. G. 6403-1927 a Ju-
decătoriei din Odorbeiu îa favorul  rec-
lamantului Kiihn Adolf repr. prin ad-
vocatul Dr. Finkér Béla pentru încasa-
rea creanţei de 30000 Lei capital şi 
accesorii se fixează  termen de licita-
ţie pe 22 Febr.  1928 orele 15 la feţa 
locului în Zetea unde se vor vinde 
prin licituţiuoe publică 2 cai îa valo-
are de 16000 Lei. In caz de nevoie 
şi sub preţul de estimare. 

Pretenziunea care e de îacassat face 
30000 Lei capital, dobânzile cu 12°/0 
socotind din 27 Iulie 1927 iar spesele 
pâcă acum stabilite de 4655 Lei. 

întrucât mobilele cari ajung la 
lici ts ţie ar fi  fost  rxecvate şi de alţii 
şi aceştia şi-ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire licitaţia prezentă este ordo-
nată şi în favorul  acestora în senzul 
art. LX.: 1881. §. 192. 

Odorheiu, la 27 Ian. 1928. 
Bălăsescu portărel. 

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

vom, hogy férfi-  é s papi 
szabó-műhelyemet 

női szalonnal 
bővítettem ki, hol feleségem 
mindenfajta  megrendelésnek a 
legújabb francia  divat szerint 
= = tesz eleget. ===== 
Pontos ha tár időre való 
szál l í tás . Olcsó, leszál-
lított á r ak . Kitűnő izlés. 

Szives pártfogást  kér: 
Jakabos Miklós 

férfi-,  női- és papi Bzabó. 
Str. Pr. Ileaná (Eötvös-utca) 4. 
Tanuló fiukat és leényokat 
———— Felveszek. -——— 

Ordinea de zis 
1. Raportai consiliu'ui de administraţie şi 

prezentarea bilaiţutni pe anal 1927. 
2 Raportul cenzorilor. 
3.̂ Distribuirea profitului  net. 

Alegerea cenzorilor. 
5. Propuneri. 
Ocland, la 14 Februarie 1928. 

Consiliul de administraţie. 

Corpul Portăreilor Tribunalului 
Odorheiu. 

Nr. 221-1928 port. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin aceasta 

publică, că în baza deciziunii Nr. 
5443 şi No. G II. 6203-1926 a ju-
decătoriei din Odorheiu îa favorul  rec-
lamantului soţia lui Bakó Lázár repr. 
prin advocatul Dr. Finbér Béla pentru 
încasarea creanţei de 10000 Lei şi ac-
cesorii se fixează  termen de licitaţie 
pe 28 Febr. 1928 ora 14 la faţa  lo-
cului îo Lupeni unde se vor vinde prin 
licitaţie publică judiciară un automobil 
îi valöa-e da 60000 Lei. In caz de 
nevoie şi sub prtţul de estimare. 

Pretenziunea care e de îacassat face 
10000 Lei capital, dobânzile cu 14*/. 
socotind din 6 Oct. 1926 iar spesele 
până acum stabilite de 3744 Lei. 

întrucât mobilele cari ajung la 
licitaţie ar fi  fost  fxecvate  şi de aţii 
şi aceştia şi ar fi  câş'.igat dreptul de 
acoperire licitaţia prezentă este ordo-
nată şi în favorul  acestora îa senzul 
art. LX.: 1881, § 192. 

Odorheiu, la 26 Ian. 1928. 
Bălăsesoa portărel. 

Corpul Portăreilor Tribunalului 
Odorheiu. 

Nr. 22—1928 port. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul por'ărel prin aceasta 

publică, că în baza deciziunii Nr. 
5444 şi Nr. G. II. 6204-1926 a Ju-
decătoriei din Odorheiu în favorul  rec 
lamantului soţia Iui Bakó Lázár repr. 
prin advocatul Dr. Finbér Béla pentru 
încasarea creanţei de 15000 Lei şi ac-
cesorii ne fixeaîă  termen de licitaţie 
pe 28 Febr. 1928 orele 14 la faţa  lo-
cului îa Lupeni unde se vor vinde prin 
licitsţiune publică judiciaiă un auto-
mobil în valoare de 15000 Lei. In caz 
de nevoie şi sub preţul de estimare. 

Pretenziunea care e de îccasBat face 
15000 Lei capital, dobânzile cu 14% 
socotind din 6 Oct. 1926 iar spesele 
pâtă acum stabilite de 2923 Lei. 

întrucât mobilele cari ajung la 
licittţie ar fi  fost  excc»ate şi de alţii 
şi aceştia şi-ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire licitaţia prezentă e8te ordo-
nată si în favorul  acestora în senzul 
art. LX.: 1881, §. 192. 

Odorheiu, la 26 Ian. 1928. 
Bălăseaeu poriărel. 

A Fogarassy és Co» 
autogarage eladó, valamint 5 drb 
general javított autó (luxus ós 
teher.) Kedvező fizetési  feltételek. 
Cristur. Dr. Gyarmathy Dezső. 


