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Magyar Testvérek! Polgártársak! 
A romániai magyar nemzeti kisebbség életének legnevezetesebb és leg-

impozánsabb megnyilvánulása e nemzettestet képviselő pártszervezet országos 
nagygyűlése. Az udvarhelymegyei magyar párttagozat meghívása — és az 
országos párt Elnöki Tanácsának határozata folytán  az országos nagygyűlés 
az idén városunkban fog  megtartatni. A nagygyűlés napja október 14-ikében 
állapíttatott meg. Nagy nap lesz ez nemzetünk történetében, mert a nagy-
gyűlésen hozandó határozatok döntő jelentőségűek lehetnek további életsor-
sunk irányítására. A nemzetek figyelme  a békeszerződések által alkotott uj 
történelmi tényezők, a nemzeti kisebbségek felé  fordult  s a negyvenmilliónyi 
népkisebbség eszmei közösségébe való tartozás meg nem szűnő erkölcsi köte-
lezettséget jelent ránk nézve is abban a tekintetben, hogy a felkeltett  érdek-
ődést az államkötelékkel szemben loyális hűséggel —, de a nemzeti érdekek 

megvédésének méltóságteljes és törhetetlen elszánásával törvényes jogainak 
megvalósítására fordítsuk. 

Küzdelmünk eredményei tehát e pillanatban a nagygyűlés sikerétől füg-
genek, mert azt nemcsak velünk küzdő sorstestvéreink s az ország testvér-
nemzetei, hanem az egész müveit világ népei is figyelik,  mert a végső diadal 
az emberi jogok elismerésén alapuló és a lelkek nyugalmával biztosított igazi 
békét jelenti, amit az egész emberiség sóvárogva vár. 

A siker tehát felemelő  és magávalragadó kell, hogy legyen. S hogy az 
legyen: az főként  e vármegye és különösen e város vendéglátó magyarságá-
nak becsületes lelki készségétől függ.  Ezért október 14-ike ránk, e város és 
e vármegye magyarságára nézve kétszeresen nagy nap lesz 1 Áldozzátok fel  e 
napon a nemzet oltárán a gyűlöletet és a széthúzást; a rágalmat és a kishi-
tüséget; az önzést és a reménytelenséget s a megtisztult lélek bőkezűségével 
hozzatok onnan vendégszeretetet az idegennek ; megbocsátást az ellenségnek; 
bizalmat a vezetőknek és egyetértést a nemzetnek 1 Töltsétek meg szíveteket 
az Istenbe vetett hittel, a jövőbe épitétt reménnyel s a mindent átfogó  szere-
tettel 1 

Legyetek áldozók és megáldottak e napon, hogy ünnepnappá szenteljétek 
azt, melyből egy nemzetre szálljon áldás! 

A nemzet életéért kérünk Titeket: igy készüljetek e napra 1 
Székelyudvarhely, 1928 szeptember 22. 

Az Országos Magyar Párt Udvarhelymegyei 
Tagozatának Elnöksége. 

SSS 

Kiállítás után. 
Az Udvarhelyvármegyei Gazda-

sági Egyesület gazdasági és házi-ipari 
kiállítása f.  hó 16 án csekély számú, 
de lelkes közönség jelenlétében zárult. 
A kiállításon tömegszámra láttuk a 
szebbnél-Bzebb olyan szötteményeket 
és más kézimunkákat, amelyeknél 
szebbet, praktikusabbat egy nép asz-
szonyai sem tudnak előállítani. Sajnos, 
főleg  vároEunk közönsége szinte tünte-
tőleg távol maradt a kiállítás megte-
kintésétől. Hiába, ez a kiállítás sem 
mozifilmet,  sem cirkuszi bohóckodást 
nem produkált, a mert csupán komoly 
és tacu'ságoa dolgokat lehetett látni, 
közönségünk nagy része nem tartotta 
érdemesnek megtekinteni a kiállítást. 

Az e kiállítással szemben tspisz 
talt részvétlenség és közöny szomorú 
tünet, de senkit se is tanítson arra, 
hogy nekünk egymás ügyei iránt kö-
zönyöseknek kell lennünk. Legyen ez 
inkább intője! arra, hogy nekünk egy 
másra utaltságunkban, közöny helyett, 
szeretetre, meleg érdeklődésre és egy-
más segítésére van szükség, mert amig 
el nem jön a közös munka és az egy-
mást megbecsülés, addig teljes ered-
ményről álmodnunk sem szabad. 

Községeink népe sem vette ki ugy 
részét a kiállításon munkái bemutatá-
sával, ahogy azt várni lehetett \olna, 
de azok a községek, amelyek asszo-
nyai, leányai érdemesnek tartották a 
kiállit&son való részvételt, azok dicső-
séget is szereztek megyénk székely 
nőinek. Kecsetkisfalud,  Hjdgva, Sztki-
rály, Zsombor, Kobáifalva,  Sztmihály, 
Homoródszentpál, Hszentpéter, Farkas-
laka, Recsenyéd, Jftnosfalva,  Bikafalva, 

Ujszékely, Keresztúr, Udvarhely női 
versenyeztek az elsőségért, a a ver-
senyben mindannyian dicsőséget sze-
reztek a női kéz ügyességének. 

A gazdasági egyesület választmá-
nyának határozata folytán  az érdemes 
kiállítók arany, ezüst és bronz okle-
velekkel lesznek kitüntetve. A bíráló 
bizottságok a következők részére Ítél-
tek meg kitüntetést: 

I.  Csoport.  Vetőmagvak, kertészeti 
térmények, gyümölcsök stb. Arany dí-
szoklevelet nyertek: 1 osztály. Sz. 
Szakáts Zoltán Bikafalva,  Pálfi  Áron 
Hodgya, Gyarmathy Dezső dr. Hsztpál, 
Nagy Lajos Csekefalva.  Váró Géza dr. 
gazdasága, kezelője Ddbitzky Béla, 
Varró Elek, Szabó András, Maráth 
Jozstf,  Mezei Ödön dr., Gyerkes Mi-
hály, Bartha József,  Ugrón Ákos Szé 
kelyudvarhely, Ugrón örOköeök Fiát-
falva,  Orbán András Zsombor, Biró M. 
János Petek, Nicora Camil, Szél Iare 
Bethleufalva,  Gyarmathy L9jos Ujszé 
kely. 2. osztály. Páll Sándor Bethlen-
falva,  Sebesi Károly Betfalva,  Gellérd 
Lajos Sz.-udvarhely. 3. osztály. Biró 
Istvánné Botfalva,  Sz. Szakáts Péterné 
Bikafalva.  Ezüst oklevelet: 1. osztály. 
Murvai Samu Ujszékelv. Györffy  István 
Sz. udvarhely, Bokor Ferencz Bethlen-
falva.  2. osztály. Gagyi Albert Székely-
udvarhely, Dénes János Petek, Bronz 
oklevelet: 1. osztály. Ferencz Józstf 
Ege. 3. osztály. Szász Mózes, Mirese 
Dénes Siménfalva,  Hegyi Péter Agyag 
falva. 

II.  CsDport.  Állati termékek köré-
ből származó produktumok, méz, tejter 
mékek stb. Arany díszoklevelet nytr 
tek: 1. osztály. Lakatos Tivadar S<s, 
udvarhely, Fülei Endre Sztegyházasfalu. 

Rugonfalvi  tejszövetkezet. 2. osztá'y. 
Homoródsztpéteri tejtermelők szövetke-
zete, Józsa Sándor Hodgya, Keresztes 
László Bögöz. Ezüst oklevelet: 1. osz-
tály. Szabó Mózes Bikafalva,  Dénes 
György Muzsna. 

III.  Csoport.  Házi hasznos szár-
nyas állatok : Arany díszoklevelet: 1. 
osztály. Gyarmathv Dezső dr. Homoród-
szentpál, Lakatos Tivadar, Ifj.  Debiczky 
Béla Székelyudvarhely. 2. osztály. Bar-
docz Béni Székelyudvarhely. Ezüst okle-
velet: 1. osztály. Elekes Dénes, Dâ 
biczky Antal, Haurik Alfréd,  Váró Ju-
cika Székelyudvarhely. Bronz oklevelet: 
1. osztály. Bede Gyula, Ferencz József 
Székelyudvaahely. 

IV.  Csoport.  Házi éB népipari cik-
kek : Arany díszoklevelet: 1. osztály. 
Dombai Mária Kolozsvár, Geszith Já-
nosné M:dgyes, Lőrínczy Béláné, Hor-
váth'Andrásné Székelyudvarhely, Imre 
Pálné, Díméoy Domokosné, Sigmond 
Józsefné  H.-»zentpá.l. Jakab Józsefné 
Jánosfalva,  Bedő Miklósné, Székely 
Eszter, Székely Dánesné, Gergely Má-
riBkó, Vass Dénesné H.-szentpéter, 
Gá fff  Istvánné, Györffy  Istvánné, Orbán 
Erzsébet, Varró Vilma, Lőrínczy ;Ju-
liska Székelyudvarhely, Kiss Istvánné, 
Szélyes Zsuzsánna. Szélyes Juliska, Kis 
Zsigmondné, Pál Dénesné, Kis Szélyes 
Jánosné Kecsetkisfalud,  Palffy Poli, 
Józsa Katicza Hodgya, Orbán AndrAsné, 
Orbán Anikó, Szitás Andrásné, Szitás 
Istvánné, Molnár Andrásné Zsombor, 
Bakó Lázárué Ujéaékely, Papp Margit 
Máréfilv»,  Jakab Antalné, Jakab Gás-
pirné, Nagy Domokosné FarkaBlaka, 
Kádár Balázsné, Pap Sándorné Szent-
mihály, Gyarmathy Lijosné, Bartha 
Ilonka, Máthé LajOBné Ujszékely, Csip-
ke verő nök Sz.-szentkirály, Szakáll Ist-
ván Sz.-szentkirály. Szakács Albertné 
Bikafalva,  Elekes [Pista Székelyudvar-
hely, Zoltán Dániel Muzsna, Simén-
jalvi kosárkészltők, Piros Kálmán Ke-
cset. 2. osztály. Pap Gáborné, Szabó 
Istvánné. Sátdor Ferecezué H.-szentpál, 
Máthé DjmokoBné H szentpáter, Fe-
rencz Mártha Kecsetkisfalud,  Bedő Roza 
Hodgya, Varga Róza Kobátfalva,'.  Jakab 
Péterné Farkaslaka, Keresztes Jánosné, 
Kovács Juli, D^mény E-zsi Ujszékely, 
Tóth Károlyné Bikafalva,  Péter Elekné, 
Varga Mózesné. Csap Zsigmondné, Ko-
váes Józsefné,  Kovács Dánielné, Balázs 
Dénesné Székelyazentmibály, Márkos 
Jakabné Jánosfalva.  Ezüst oklevelet: 
1. osztály, özv. Elekes Ilyésné, Szé-
lyes Mihályné Kecsetkisfalud,  Mirc&e 
Dénesné Siménfalva,  Fazakas Péterné, 
Mátéfi  Mózesné Ujszékely, Mester Er-
zsébet Héjjasfalva,  Horváth Albertné 
Székelyndvarhely, Lovéte község, Szabó 
Rebi Bikafalva,  Kovács Jula Recsenyéd, 
2. osztály, Vajda Irén, Kiss Erzsébet 
Kecsetkisfalud,  Molnár Gáborné Nagy-
kend, Barabás Aladár Városfalva,  Dénes 
Jánosné és Biró Oiga Petek. Bronz 
oklevelet: 1. osztály, Kiss Jánosné, 
SzélyeB Erzsébet, Pál Mózesné, Kiss 
Vilma, Bakk Sándorné, Bakk Mihályné, 
Bakk [Edéné, Bakk Józsefné  Kecset-
kisfalud,  Séra Károlyné Siménfalva. 

Végül az egyesület választmánya 
hálás köszönetét fejezi  ki Szabtdy 
Tivsdaroé, Löricczy Béláné, Bokor 
Györgyné, KIBS Istvánné, özv. Dollny 
Róbertné, Lakatos Tivadarné úrnőknek 
es mibdazon uraknak, akik a rende-
zés, valamint a bírálat körül fáradsá 
got nem ismerő munkásságot fejtet-
tek ki. 

Háiás köszönet illeti meg azonban 
az egylet szeretett elnökét, Sz. Sza-
káts Pétert, ki lelke és irányitója volt 
sz egész kiállítás létrejöttének és meg-
rendezésének, ki korác meghazudtoló 
frisseséggel  éB energiával mindenütt 
ott volt, ahol tenni kellett valamit; 

ugyanez áll az egvesületi alelnök pénz. 
tárosra: Hlatky Miklósra is. Lanka-
datlan munkásságukkal igazán meg; 
mutatták, hogy az élet alkonyán vég-
zett nemes munkában ia örömet talál-
nak azok, kiket egy hosszú élet mun-
kássága megtanított becsülni és sze-
retni a munkát 1 

A tervbe vett kereBzturi kiállítást" 
az ott fellépett  ragályos betegség miatt-
el kellett halasztani. v—d. 

Készül a nagygyűlésre a 
székely anyaváros. 

A Romániai Magyar Párt, fennál-
lása óta harmadik országos nagygyű-
lését városunkban fogja  megtartani ok-
tóber hó 14-én, délelőtt 10 órai kez-
dettel. Az előzmények ismertetésekép-
pen megemlítjük, hogy ezen nagygyű-
lésnek városunkban való megtartására, 
a kezdeményező; lépést az a meghí-
vás képezte, melyet vármegyei pártta-
gozatunk a gyergyói nagygyűlés után 
intézett a pártközponthoz. A központi 
elnökség és az intézőbizottság öröm-
mel fogadta  a meghívást s az elnöki 
tanács e hó 11-én tartott ülésében a 
nagygyűlés napját is véglegesen meg-
állapította. 

Most tehát a gyűlés megrendezé-
sének nehéz feladata  a megyei párt-
szervezetre vár. Az elnökség a mun-
kálatokat meg is kezdte. A legutóbb 
tartott végrehajtóbizottsági ülésen meg-
alakult a rendezőbizottság. Ez a bizott-
ság első értekezletén — a végrehajtó-
bizottság felhatalmazása  folytán  — még 
több más taggal egészítette ki magát. 
Kijelöltettek ugyanakkor a szálláscsi-
nálók, akiknek az a feladata,  hogy a 
meghatározott utcákban az egyes la-
kosokat felkérjék,  a körülményekhez, 
képest, egy vagy több nagygyülési ki-
küldöttnek vendégként való elszálláso-
lására, mely munkájuknak eredményé-
ről a bizottsághoz jelentést kell tenniök. 

Ilyen alapos rendezés mellett, kü-
lönös tekintettel arra is, hógy minden 
reményünk megvan a hatóságok meg-
értő és jóindulatu támogatására is, a 
nagygyűlés technikai sikere iránt nem 
lehet kétségünk. 

De minden reményünk megvan a 
gyűlés erkölcsi sikere iránt is, melynek 
érdekében a helyi pártelnökség a la-
punk vezetőhelyén közölt szózatot in-
tézi' a vármegye közönségéhez. A ha-
gyományos magyar vendégézeretet bi-
zonyára városunkban is meg fog  fe-
lelni magáért, hogy vendégeink jól 
érezzék magukat körünkben és olyan 
kellemes emlékekkel távozzanak váro-
sunkból, amilyennel mi is távoztunk 
1926 ban a fényesen  sikerült gyergyói 
nagygyűlésről. 

Illetékes helyen szerzett informá-
ciónk alapján még a következőket kö-
zölhetjük a nagygyűléssel kapcsolatban. 

Akinek az elszállásolás tekinteté-
ben különös kívánsága volna, pld. egy 
megjelölt személyt óhajtana vendégül 
fogadni,  jelentse be ezt dr. Hinléder 
Fels Ákosnál, vagy Soó Gáspárnál, 
esetleg a rendezőbizottság más tagjá-
nál. A vendégek nagy része október 
13 án fog  városunkba érkezni. A ven-
dégéket az elszállásolási biztosok fog-
ják szállásukra vezetni, vagy irányítani. 

A nagygyűlést megelőző napon, 
13-án, szakosztályi és bizottsági ülé-
sek lesznek, melyeknek programmja 
később, kellő időben közöltetni fog. 

Előreláthatólag, mintegy 3—400 
más vármegyei tagozati kiküldött fog 
városunkba érkezni, akiknek elszállá-
solásáról gondoskodni kell s e nagy 

Vas. d. u. 6 és este 9-kor: „Kis gentleman". Egy önfeláldozó  gyermek megkapó története. Fő«z.: iean Forest, a „Kis rongyosok" főszereplője.  — Csüt., 
27-én: „A sanssoucci malom". Nagy történelmi vigjáték Fredericus Rex korából, 10 felvonásban.  Fósz.: Ottó Gebilhr, Anita Oorris, 0. Tschechova, W, Dieterle. 



számra való tekintettel a pártelnökség 
ezúttal 1» felkér  mindenkit, akinek la-
kásviszonyai megengedik, hogy — ha-
bár egy kis kényelmetlenség árán is — 
vendéget fogadjon. 

Minden, amit a nagygyűlés zavar-
talan sikere érdekében teszünk, nem-
csak városunknak fog  becsületére válni, 
de az egész magyarság érdekeit is 
szolgálja. 

Iparűgyek. 
Ismeretes, hogy a f.  hó 8-iki 

ipartestületi közgyűlés egyhangúan ha-
tározott arra nézve, hogy tagjai be-
lépnek az ipartestületek szövetségébe. 
A belépés ez évi julius 1-től számítva, 
az év második felére bir hatállyal. E 
határozat az elnöki enunciációval tör-
vényes erővel bir, vagyis az ipartes-
tület tagjai a szövetségnek is egyúttal 
tagjaivá lettek és mint ilyenek a szö-
vetség alapszabályai értelmében őket 
megillető jogok gyakorlásában része-
sülnek és gyakorolhatják ugyancsak 
alapszabályokból folyó  kötelességeiket. 
Lényeges tehát az, hogy e határozat-
ról az össziparosság tudomást szerez-
zen, mert a tagsági kötelesség első-
sorban a szövetség fenntartására  vo-
natkozik, mely a tagoktól csekély 
anyagi áldozatot követel. Az anyagi 
áldozat az egyszersmindenkor fize-
tendő 2 leus beiratási dijon kivül az 
évi 30 leu tagsági dijat foglalja  ma-
gában. A folyó  év második felére 
tehát minden egyes iparosra 17 leu 
dij esik. 

Ha figyelembe  vesszük azt, hogy 
az évi 30 leus tagdij mennyire ele-
nyésző a szövetségnek országos vi-
szonylatban való reprezentálásához; 
mikor minden második hét 1 leut kér 
az országos kisipari érdekek megvédé-
sének szolgálatában álló szervnek adt 
minisztrációs költségére, akkor — min-
azt a közgyűlés is megállapította — 
nem lehet szó az elzárkózásról. Te-
kintse az iparosság kötelességének, 
hogy a rendkívül magas nivóju köz-
gyűléseken hozott határozatokat tel-
jesítse is. Legyen öntudatos és mu-
tassa meg, hogy az elhangzott beszé-
dek nem pusztába kiáltott szavak, 
hanem szivekhez szóló, szivből fa-
kadó felhívások  voltak. A tagdijak 
befizetésének  módjáról az ipartestület 
elöljárósága fog  határozni. 

Az »Erdélyi Ipar* c. szaklap szer-
kesztősége minden egyes iparosnak 
megküldötte a lap mutatványszámát. 
Tette ezt azért, hogy az iparosság hi-
vatalos lapját megismertesse az ipa-
rosokkal. Egyedüli lap, amely kizáró-
lag ipari kérdésekkel foglalkozik  és a 
kisiparosok érdekeinek megvédését 
tűzte ki elsősorban feladatául.  Szükség 
is van rá, hogy a kisebbségi iparosok-
nak szaksajtó álljon szolgálatára, mely 
csak akkor lesz erős és csak akkor 
tud igazán érdeket védeni, ha azt az 
iparosság előfizetésével  anyagilag és 
ügyes-bajos dolgainak közreadásával, 
aktuális kérdéseinek hasábjain való 
megvitatásával szellemileg is támogatja. 
Rendelje meg a lapot, aki csak teheti, 
mert ezáltal szellemi fejlődésének 
szükségletérzését is kielégítheti és vi-
szont hasznos szolgálatot tesz saját 
érdekének is. Aki a megrendelést nem 
akarja, az a lap második számát küldje 
vissza, mert ellenkező esetben a szer-
kesztőség az illető terhére küldeni 
fogja  a lappéldányokat. A lap az ipar-
testületnél is megrendelhető. 

A helybeli róm. kath. főgimnázium 
igazgatósága értesiti a helybeli és vi-
déki szülőket és tanulókat, hogy az 
iskolai év megnyitása október  7-én 
(vasárnap) délelőtt 9 órakor lesz az 
ünnepélyes »Veni Sancte«-val. A vi-
déki és távollakó tanulóknak október 
6-án kell bejönniök. Azok a tanulók, 
akik csak elő vannak jegyezve, a vég-
leges beírás végett haladéktalanul je-
lentkezzenek, nehogy később az egyes 
osztályok létszámának betelte vagy a 
beiratások lezárása miatt beírhatok ne 
legyenek. Az uj tanulók hiányzó ok-
mányaikat szintén sürgősen adják be. 

A helybeli ref.  nőképző évmeg-
nyitója szept. 30-án d. e. 11 órakor 
lesz a református  templomban. A tanév 
kezdete miniszteri rendelet szerint ok-
tóber 1. — V.  Csató  G. igazgatónő. 

HÍREK. 
Szeptember 22. 

Szlávik Ferenc, 
volt marosvásárhelyi főgimn.  igazgató, 
akit mult szombaton Marosvásárhely 
egész társadalma páratlan melegséggel 
és fájó  szívvel búcsúztatott el, f.  hó 
16 án érkezett városunkba, hogy el-
foglalja  a róm. kath. főgimnázium 
igazgatói székét. Az intézet átadása az 
uj igazgatónak f.  hó 19-én történt meg 
Pál István prelátus, püspöki biztos je-
lenlétében, aki elbúcsúztatta a nyuga-
lomba vonuló Tamás Albert igazgatót, 
szerencsét kívánt a Marosvásárhelyre 
távozó Lóky Jenőnek és meleg sza-
vakkal üdvözölte Szlávik Ferencet 
itteni állásában. Szlávik az intézet veze-
tését hivatalosan is átvévén, megtette 
az előkészületeket az uj iskolai év 
megnyitására. F. hó 20-án a brassói 
inspectorátusnál bemutatkozó látoga-
tást tett, ahol sok fontos  iskolai kér-
désről folytatott  eszmecserét. 

Szlávik Ferenc egyike az Erd. 
Róm. Kath. Státus legkiválóbb tanügyi 
férfiainak,  akinek háta mögött immár 
majdnem háromévtizedes, lelkiismeretes 
munkában eltöltött gazdag mult áll. 
Tapasztalatát, tudását a Státus több 
főgimnáziumánál  gazdagította s igy 
mentes az elfogultságtól  és egyoldalú-
ságtól. Tanárkodott már a múltban 
Marosvásárhelyen, Székelyudvarhelyt, 
Brassóban. Hosszabb ideig volt Csik-
somlyón, ahol több éven át mint igaz-
gató-helyettes is működött. Néhány 
évvel ezelőtt Majláth püspök a maros-
vásárhelyi főgimnázium  igazgatójává 
nevezte ki, ahol mind a tanári kar, 
mind pedig a nagyközönség részéről 
osztatlan szeretetben részesült. Ez a 
szeretet volt az indító oka annak a 
mozgalomnak is, amely azt célozta, 
hogy Szlávik Marosvásárhelyen marad-
hasson. 

Az irodalom terén is tisztes nevet 
biztosított magának. Csiksomlyói tanár 
korában páratlan buzgósággal kutatta 
fel  az ottani ferencrendi  zárda könyv-
tárában a kéziratos iskola-drámákat 
s azok közül többet nemcsak közre-
bocsátott, de róluk sorozatos ismerte-
téseket és esztétikai méltatásokat irt 
az intézet értesítőjébe. Az ő felfedezése 
folytán  lettek ezek az iskolai drámák 
az irodalom kincseivé és vonultak be 
a Pintér Jenő dr. nagy irodalomtörté-
netének nyomán az iskolai kéziköny-
vekbe is. Tudományos búvárkodásá-
nak eredményei azok a szakszerű 
cikkek is, amelyek az Egyetemes Phi-
lologiai Közlönyben és a Magyar Nyelv-
őrben láttak napvilágot. Érdemes 
munkása volt a vidéki sajtónak is s 
ez irányú működését főképpen  a Csiki 
Lapokban fejtette  ki. Mostani állásá-
ban nagy segítségére van az állam 
nyelvének biztos, perfekt  tudása. Prog-
rammját a tanári testület előtt pár szó-
ban fejtette  ki s ebben a pár szóban 
benne van minden. Szeretet, harmóni-
kus együttműködés az intézet javára 
s az ifjúság  lelki, tesţi és szellemi elő-
haladására, boldogitására. 

Minden jel arra vall, hogy váro-
sunk háromszázéves főgimnáziumának 
életében uj korszak kezdődik ezzel az 
iskolai évvel; Szlávik Ferenc az ő 
gazdag tapasztalatával és nagy tudá-
sával ezt az ősi intézetet előbbre fogja 
vinni a Soó Gáspár és Tamás Albert 
kijelölte uton. Ehhez a nagy kulturá-
lis munkához mi is szerencsét kívánunk. 

TomC8a Sándor rendkívül érde-
kesnek és mulatságosnak ígérkező kon-
feráló  és karrikatura-estélye ma, szom-
baton este lesz a Karres-féle  vendéglő 
nagytermében. 

A szombatfalvi  Népház építési költ-
ségeire ujabban adakoztak: Szabó 
Ödön pü. osztályfőnök  200, Simon 
Sándor, V. Sepsi László 150—150, 
Mátyás Dénes, Mátyás József,  Mátyás 
Sándor, Gothárd Béla 125—125, Vitá-
rius Ferencné Timár Róza 120, Szász 
József  tanáf,  ifj.  Pásztor Ferenc, bőr-
ipari munkások 100—100, Benedek Géza 
cipész 50, Arany Dénesné, Imre Do-
mokos, özv. Csender Ferencné 30—30, 
Barta Dezső, Jeli Ferenc, Szalai István, 
Máthé Mátyás 15—15 leu. Ezen ado-
mányokért is hálás köszönetét fejezi 
ki az épitő  bizottság. 

A helybeli rendőrség főnöke  Na-
zarie inspector egy havi szabadságon 
levén, ezidő alatt Lipoveanu siguranca-
főnök  helyettesíti. 

Községi jegyzővé nevezte ki a 
prefectus  Lie Jánost, a prefectura elő-
zékeny titkárát Korondra s ugyancsak 
jegyzővé a siménfalvi  körzetbe Deme-
ter Andor preturai titkárt, mig Nagy 
Sándor köröndi jegyzőt áthelyezte 
Agyagfalvára. 

Az unitáriusoknál az őszi hálaadó-
ünnepi urvacsoraosztás f.  hó 30 án 
(vasárnap a délelőtti istentisztelet ke-
retében) lesz. F. hó 23-ika bűnbánati 
vasárnap. Mindkét vasárnapon délután 
5 órakor istentisztelet van (bibliaolva-
sással). A két vasárnap közötti héten 
mindennap reggel 8 órakor és délután 
5 órakor a templomban bűnbánati 
imák vannak. 

Lupu közmunkaügyi miniszter mult 
szombati városunkon való átutazásá-
ról — lapzártakor — egy rövid hírben 
már megemlékeztünk. Kiegészítésül 
még közöljük, hogy a prefecturán  tör-
tént hivatalos fogadtatások  során 
Gönczy dr. polgármester alkalmat ke-
resett és talált, hogy a város közön-
ségének több óhaját, égető szükség-
letét a miniszter előtt tolmácsolja. Eze-
ket a miniszter jóakarattal hallgatta 
meg s a prefectustól  is megfelelően 
informálódván,  több biztató kijelentést, 
ígéretet is tett. Igy megígérte, hogy 
eljár a tekintetben, hogy iparosaink 
az állami megrendelésekből részesül-
jenek, s azt is, hogy az állam, ameny-
nyiben a város (határozatának megfe-
lelően) a telket rendelkezésre bocsátja, 
a tanoncotthon épületét sürgősen fel-
építteti. Megígérte azt is, hogy a ta-
nonciskola részére adott államsegélyt, 
mely most csekély 30.000 leu, felemel-
teti kb. 180.000 leura, amennyit most 
a város fizet.  Érdeklődéssel vette tu-
domásul még a miniszter a polgár-
mester közléseiből iparosságunknak 
egy nagyobb állami kölcsön iránti 
sokszor hangoztatott, régi óhajtását, 
s azt az óhajtást is, mely a betegse-
gélyző pénztár fiók-irodájának  ide 
vissza való helyezésére irányul, — 
mindezekre vonatkozólag azonban po-
zitív ígéretet nem tett. 

Köszönet részvétért. A néhai jó 
feleségem  elhunyta alkalmából meg-
nyilvánult részvétért és a temetésen 
való megjelenésért hálás köszönetet mon-
dok mindazoknak, kik szomorúságom-
ban sem hagytak magamra. Ágoston 
Mózes. 

x A szövötanfolyam  második felére 
uj tanulókat október elsejére felvesz 
Lőrinczy Béláné Bul. Reg. Ferdinánd 
(v. Kossuth-utca) 62 szám alatt. 

Komoly életveszedelemben forgott 
s abból menekült meg szerencsésen 
tegnap, pénteken este városunk egyik 

• közismert, tekintélyes polgára: Kovács 
Dénes mészáros. Szekéren, kocsisával 
Malomfalván  volt gabonáért s 7 zsák 
gabonával hazafelé  jövet, a nagy felhő-
szakadás a Baknya körül teljes erővel 
érte utol. A zuhogó, jeges esőben tel-
jesen csurron-vizessé áztak, de a ko-
romsötétben igy is tovább haladtak, 
azon igyekezve, hogy legalább a Szejke-
fürdőnél  levő beállóig eljutva, fedél  alá 
kerüljenek. Azonban a lengyelfalvi  híd 
sarkánál a váratlanul kiáradt, rohanó 
patak a lovat elütötte s a szekeret is 
a benne ülőkkel elsodorta. Kovács Dé-
nest a mély viz egyenesen a híd alá 
vitte, melynek csak gerendáiban meg-
fogozkodva  tudta magát fenntartani  s 
tudott oldalvást tovább kapaszkodva 
— mint maga is hálálkodva mondja: 
Isten segedelmével — a partra kisza-
badulni. Ugyanilyenformán  vergődött 
vissza az életbe szolgája is. A ló azon-
ban odapusztult s a szekérnek is csak 
a roncsait lehetett ma reggel, a hídon 
jóval alul, megtalálni. Egyébként az 
estéli nagy felhőszakadás  és hirtelen 
áradás, amint halljuk, sok helyen oko-
zott károkat; igy városunkban a Szejke-
patak kiömlése következtében a Novák-
féle  (»Atlasz«) téglagyár telepén mint-
egy 350,000 és az Ugrón Á. téglagyára 
telepén 150,000 leu a kár. Különö-
sen nagy kárt szenvedtek még a pa-
takparti tulajdonosok, mert a medréből 
kilépett patak szinte egyetlen kerítést 
sem hagyott épen. 

Megjöttek a Kath. Népszövetség 
naptárai. A csoportvezetők tagjaiknak 
hiteles névjegyzékével vasárnaponként 
átvehetik a plébániai hivatalban. A 
naptárak kiosztásakor a tagdíjak is 
beszedendők. 

A városi tanács f.  hó 21-íkén, 
pénteken délután Gönczy Gábor dr. 
polgármester elnöklete alatt ismét köz-
gyűlésre ült össze, a tanácstagok nagy 
számban való részvételével. A gyűlés 
elején Neculaie Dumitru tanácstag tette 
le az előirt esküt, mint a mezőgazda-
sági kamarát képviselő újonnan kine-
vezett delegátus. Gönczy polgármester 
ezután alapos és érdeklődéssel, helyes-
léssel fogadott  jelentésben számolt be 
a város pénzügyi helyzetéről, adminiszt-
rációjáról, s általában a hivatalának 
átvétele óta történt nevezetesebb moz-
zanatokról. Tárgyalás alá került az 
1927 évi számadás, melyre vonatko-
zólag az előterjesztett javaslatot elfo-
gadták. Az utcajavitásokról ugy hatá-
roztak, hogy tekintettel a szükségre, 
nem kezdik meg kizárólag a Bethlen-
utca ujrakövezését, hanem a rendel-
kezésre álló fedezetből,  annak erejéig 
a különböző utcákban mutatkozó leg-
szükségesebb javításokat végeztetik el. 
Egyik állami elemi (leány), iskolai bi-
zottságba a város részéről tagnak Forró 
Gézát küldötték ki. A Hargita-sport-
egylet részére — bizonyos feltételek 
megléte esetén — a korcsolyapálya, és 
a sétatéri holtárok közti területet bo-
csátják át rendelkezésre. A villanytelep 
áramszolgáltatásának a kibővítésig való 
erősítése érdekében ugy határoztak, 
hogy a polgármester vezetésével egy 
bizottság törekedjék megegyezni Ug-
rón Ákossal, illetve Fábián Józseffel, 
üzemi gépjeik erőszolgáltatásának be-
kapcsolására nézve. 

Halálozás. Özv. Wallerstein  Jakabné 
városunkban, 68 éves korában el-
hunyt. Tekintélyes család gyászolja. 

Orosz Józsefné  Schwartzenberger 
Ilus f.  hó 16-ikán, 25 éves korában 
elhunyt. Nagykiterjedésű rokonság gyá-
szolja ; nagy részvéttel temették. 

Jobb  Dénes tekintélyes gazdálkodó, 
48 éves korában Homoródszentpéteren, 
hosszas betegség után elhunyt. Nagy 
részvéttel temették. 

Felemelő keretek között folyt  le a 
nagykárolyi kath. nagygyűlés, melynek 
tanulságairól László Ignác tanár, aki a 
helybeli népszövetségi tagozatot kép-
viselte, október 7-én fog  beszámolni 
a híveknek. 

Nyilvános köszönet. Minthogy Ma-
rosvásárhelyre történt váratlan áthe-
lyezésem miatt, az ezzel járó hivatali 
teendők átvétele és átadása, oda és 
visszautazásaim és sürgős átköltözkö-
désem annyira lekötötték szabadidő-
met, hogy a szokásos bucsulátogatá-
sokat személyesen meg sem tehettem ; 
ezúton mondok szives Istenhozzádot e 
nemes város szülői közönségének, jó 
ismerőseimnek, jóakaróimnak s egyben 
hálás köszönetet is mindazoknak, kik 
tartós barátságukkal megtiszteltek, kik 
sokoldalú munkakörömben állandóan 
nehéz, sokszor kényes, nem egyszer 
állásbeli kényszerhelyzetemben hivata-
los eljárásomat megértették és jóindu-
latú tanácsaikkal támogattak is. Távo-
zásom nem szivem szerinti, felsőbb 
parancsra történik, tehát szolgálati kö-
telesség, miért is rövid pár éves itteni 
működésem gazdag tapasztalata ked-
ves emlékeim sorában élni fog  1 A jó 
Isten bőséges áldása segítse itthagyott, 
szeretett tanítványaimat 1 Odorheiu, 
1928 szept. 20, Lóky Jenő,  igazgató. 

Nagy érdeklődés előzi meg a le-
gényegylet szezonnyitó előadásait: a 
Muzsikus Ferkó cimü, Szilágyi—Zer-
kovitz-féle  kedves zenéjü operettet, ame-
lyet szeptember 29-én és október 1-én 
fognak  előadni a Bukarest-szálló szín-
háztermében jótékony célra. A fiatal, 
törekvő legényegylet, amint a próbák 
alkalmával meggyőződtünk, minden 
igényt kielégítő, mintaszerű előadások-
kal lepi meg a közönséget. A női sze-
repekben Czikmántoryné és Bokor 
Klári fognak  tündökölni. Az előbbi ba-
béraihoz ujabb babért fog  fűzni,  az 
utóbbi pedig első nagyobb szereplésé-
vel egy csapásra fogja  meghódítani 
közönségünket. A férfiszerepeket  ifj. 
Biró Lajos, Beldovits Emil és Csendőr 
Jenő játszák. Csendőr Jenő, akit eddig 
mint táncos komikust ismertünk, ez 
alkalommal búcsúzik el a színpadtól és 
civil élettől, hogy ezután az egyházi 
pályán érvényesítse tehetségét. Kedves 
látványt fog  nyújtani a darabban sze-
replő iskolás gyermekek csoportja is. 
A zenekart Kiss Elek dirigálja, ami 
magában véve nagy kezesség a darab 
sikerére. Jegyek az előadásra a Könyv-
nyomda Részvénytársaság üzlethelyi-
ségében válthatók. 



Rádió- és autó-akkumulátorok városi villamosmfl „Tudor" akkumu-
látorok eladása. 

Az Önkéntes Tűzoltó Egylet szü-
reti mulatságát vasárnap délután tartja. 
A közönségnek fedett  sátrak állanak 
rendelkezésére. 

A húsárak ügyével a másik helyi 
lap minduntalan foglalkozik,  ugy tün-
tetvén föl  a dolgot, hogy a városi ta-
nács a mészárosok részére — a fo-
gyasztó közönség érdekével ellentét-
ben — indokolatlanul magas húsára-
kat állapit meg. E kérdésben egyik il-
letékes tanácstag kijelentései alapján a 
következőket közölhetjük. A városi ta-
nács az igazságosság és a közszükség-
let kielégítésének akadálytalansága ér-
dekében mindig a méltányos középút 
eltalálására törekszik s ezért a maxi-
mális árak megállapításánál az itteni 
való helyzet figyelembe  vételén kivül 
a szomszédos városok húsárait is min-
dig figyelembe  veszi, mert azok és a 
helyi mészárosok bevásárlási körzete 
csaknem ugyanaz. Ha csak abból in-
dulunk ki kritikánk gyakorlásánál, hogy 
mit mond az eladó, de nem állapítjuk 
meg, vagy nem tudjuk megállapítani 
a való helyzetet, a sürü egymásután 
napvilágot látott észrevételek alapossá-
gához sok szó férhet,  de ha tudatában 
vagyunk annak, hogy egy mészáros-
nak is mily kiadásai merülnek föl  egy-
egy levágott állatnál s igy tesszük meg 
számadásainkat, akkor észrevételeink 
merészsége valamit enged s kritizálá-
sainkban is megfontoltabbak  leszünk. 
Különben mindenféle  kétely eloszlatása 
céljából talán a legmeggyőzőbb lenne 
időnkint egy próbavágás megejtése, 
mely alkalommal ugy a vásárnál, mint 
a levágott állatok forgalomba  hozandó 
részeinek lemérésénél és a bőr értéke-
sítésénél is a kritikával sürün élő ur 
is venne részt, hogy saját szemével 
győződnék meg kritikája alapos vagy 
alaptalan voltáról. 

x Megérkeztek őszi és téli leg-
újabb divatlapjaim, amelyek után első-
rendüleg készítek kabátokat, kosztü-
möket és mindenféle  ruhákat, legszebb 
kivitelben. Vidékieknek azonnali próba. 
Demeter Zsigmond,  nőidivatszabó, Bul. 
Reg. Ferdinánd (Kossuth-u.) 12. — Ta-
nnlóiányokat  felveszek. 

Megdöbbentő bűnesetet fedeztek 
fel  pár napja Bözöd községben, ahol 
egy kis 4—5 éves leánykát egy kert-
ben megfojtva,  holtan találtak, rajta 
egyéb erőszak jeleivel is. A szörnyű' 
bün elkövetésével Herţeg Dénes ot-
tani lakost vádolják, akit tegnap be 
is szállítottak a törvényszék fogházába. 

A szombatfalvi  róm. kath. egyház-
község minduntalan felszínen  tartott 
ügyében panaszos levelet kaptunk. A 
panasz az, hogy az ideiglenesen, az 
ügyek előkészítésére választott bizott-
ság, hatáskörét túllépve (a választás 
sem volt törvényes), a jövő évre már 
megállapította egyesek egyházi adóját 
és pedig ugy, hogy a szegényebb nép-
osztály 50—100%-os adótöbbletet kap, 
mig a jobb módúak s köztük a bizott-
ság tagjainak adója alig emelkedik 
10—15%-kal. Le kell szögeznünk, hogy 
ez az eljárás, amellett, hogy törvény-
telen, nem vall szociális gondolkozásra, 
mert éppen azok, akiknek anyagi vi-
szonyai engedik, kell, hogy az áldozat-
készségből hatvártyozottabb mérvben 
vegyék ki az adózás tekintetében is 
részüket. Különben, amint jeleztük, az 
egész önállóságra való törekvés ered-
ménye : súlyosabb adó és némelyek 
érvényesülési vágya. A , vasárnapra 
összehívott nagygyűlés hivatása, hogy 
végre rendet teremtsen. 

Elveszett Felsőboldogfalvától  Ho-
moródszentpálig az országúton f.  hó 
20-ikán, csütörtökön délután egy pénz-
tárca, melyben pénz, katonai igazol-
vány, egy lócédula s egyéb okmányok 
voltak. A becsületes megtalálót kérik, 
hogy — esetleg a pénz megtartásával 
is — a tárcát és az okmányokat adja 
be a Könyvnyomda R. T. üzletében. 

Tűzeset emberhalálial történt pár 
napja Kibéd községben, ahol Keresz-
tes Márton csűre késő este meggyúlt. 
A csűrben alvó Keresztes Péter 84 
éves öreg ember bennégett az elpusz-
tult épületben. 

Egy rendőr botrányos viselkedése. 
Csütörtökön este hatóratájban özv. 
Csiki Istvánné udvarhelyi bérkocsi-
tulajdonos kocsisa, Benedek Mózes a 
piacról lépésben hajtott haza a szom-
batfalvi  városrész felé.  A mikor foga-
tával a Petőfi-utcába  az Orbán Miklós 
lakása elé ért, felugrott  a kocsira egyik 
helybeli rendőr, s ráparancsolt a ko-
csisra, hogy hajtson, mire a kocsis 
megkérdezte, hogy merre kell hajta-
nia. Nem kapván választ, ismét kér-
déssel fordult  a rendőrhöz, mire ez 
anélkül, hogy az útirányt megjelölte 
volna, a kocsist ütlegelni kezdte, majd 
megragadva a gyeplőt, a lovakat is 
csapkodni kezdte. Így jutottak el a 
Szöllősi-irodáig, ahol akkor már, a foly-
tonos ütlegelés és lárma folytán  tömeg 
verődött össze és többen figyelmez-
tették is a rendőrt cselekedetének tör-
vénytelen voltára. Azonban ennek több 
sem kellett, még másokat is bántalma-
zott, s tettlegeskedésének még vesze-
delmesebbé válásától is lehetett tartani, 
amikor egy egész csomó rendőr érke-
zett meg, akiket telefonon  értesítettek 
társuk garázdálkodásáról. A rendőrök 
alig tudták megfékezni  társukat, akit 
végül mégis csak bevittek a rendőrségi 
épületbe. Szomorú eset, hogy a béke 
tizedik évfordulója  küszöbén is egy 
hivatalos közegnek ennyire fejébe  száll-
jon a dicsőség és a hatalmi virtusko-
dási vágy, s ha kedve ugy hozza, 
békés polgárok hátára ütlegekkel írja 
fel,  hogy ő az ur. De el is várjuk, hogy 
a virtuskodó és hatalmi tultengésben 
leledző rendőr ügyében teljesen ko-
moly és szigorú vizsgálatot indítsanak 
s állíttassák a törvény elé, mert csak 
ugy szüntethető meg az a csaknem 
általánossá vált gyanú, hogy az, aki 
kisebbségi békés polgár hátán próbálja 
ki erejét, rendesen csak látszatra kap 
büntetést, de sokszor más helyen, még 
magasabb rangban szolgálhatja az 
államot bokros érdemei elismerése-
képpen. 

Mindenki saját érdekében olvassa 
e l ! A legjobb  és mégis  a legolcsóbb  Oditő-
és gyógyvíz  a Székely Szeltersz borviz. 
Tüdő-,  gége-, máj-,  vese-,  húgyhólyag-, 

érelmeszesedés-  stb. bántalmaknál 
gyógyhatása az Urodoniléval egyen-
értékű. Mindezen  megbecsülhetetlen  ér-
tékei  mellett,  ki a Székely Szeltersz 
vizet fogyasztja,  a szegény székely-
fink  nevelési költségeihez is hozzá-
járul. — Kapható:  Hánn József  és Forró 
Géza urak  üzletében,  (literes  palackon-
kint,  csereüveg  ellenében  7 leuért.  Ven-
déglökben  is csak  Székely  Szeltersz  vizet 
kérjünk! 

x Ne vásároljon befőzésre  csak 
látszólag olcsó, u. n. másod—harmad-
rendű paradicsomot,  melyet rendsze-
rint a tornácfáján,  padláson, sütőke-
mencében és más meleg helyen, kény-
szerérleléssel szoktak pirosítani, mert 
ennek a leve nagyon savanyu, sűrű-
sége (saftja)  pedig majdnem semmi, 
legtöbbször az üvegben meg is szokott 
romlani, de keresse fel  a Gyerkes  Mi-
hály termelésében, beérésig a szárán 
nevelt, kitűnő izü, édes jellegű faj-
paradicsomot s meggyőződik róla, 
hogy csak a jó mindig az igazán 
olcsó. 

A ref.  kollégiumnak szüksége 
van 100 öl fára,  ajánlatokat 
szóval vagy írásban elfogad: 
Szabó Árpád gazdasági felügyelő 

tanár. 

Diákok kocsmázásáról, sőt kocsmai 
botrányos viselkedéséről hallottunk már 
az iskolai év kezdetével panaszokat. 
Igy néhány nappal ezelőtt is a Szabó 
Károly-féle  vendéglőben mulatott késő 
este néhány hangoskodó fiatalember 

értesülésünk szerint: az áll. líce-
umban pótvizsgálatra állott nagyobb 
diákok—akik az utcára kikerülve is foly-
tatták lármájukat, amivel a közeli rendőr 
figyelmét  is magukra vonták. Mikor 
azonban ez feléjük  tartott, a diákok 
szétszaladtak, ugy hogy a rendőr csak 
a véletlenül ugyanakkor kilépett, más, 
felnőtt,  polgári vendégeket Írhatta fel, 
persze, ezek tiltakozása mellett. Min-
denesetre jó lesz, ha a rendőrség, de 
az iskolák vezetősége is figyelmet  for-
dít a diákok nyilvános megjelenésére, 
s őket rászorítja diákokhoz illő visel-
kedésre. 

x Eladó Ő8zíbuza vetőmag. Ko 
Iozs váron arany éremmel,  Székely ud-
varhelyen elsőosztályu  arany díszok-
levéllel  kitüntetett nemesitett  Székács-
féle  őszibuza vetőmag, áttenyésztve a 
székelyföldi  viszonyokra, holdankénti 
termése 16—17 mmázsa, kisebb-na-
gyobb mennyiségben beszerezhető 
a Várm.  Gazdasági  Egyesület  utján. 
A buza gyönyörű tiszta, olyan, mint 
a gyöngyszem. 

Szövetkezés lólopásra. Elekes 
Gergely 24 éves, szentegyházasfalvi 
földmives  legény a f.  évi március hó 
végén Csikcsicsóba távozott el közsé-
géből. Ott előbb egy vízimalomban, 
később Kánya Bálint gazdaembernél 
kapott foglalkozást.  Kánya julius hó-
napban a karcfalvi  vásáron egy lovat 
vásárolt, s ugyanott megismerkedett 
Mózes Manó csiktaplocai bádogossal 
és lókupeccel, akitől a ló vételárának 
a kifizetéséhez  600 leut kölcsön is kért. 
Mózes kb. egy hét múlva a köl-
csönadott pénz visszakérése céljából 
meglátogatta Kányádit, kinél össze-
ismerkedett Elekes Gergellyel. Elekes 
azt ajánlotta Mózesnek, hogy menje-
nek ki együtt a Hargitába, mert ő 
még az 1925 évben látta, hogy ott 
urak is keresgéltek, s ásásokat végez-
tek — bizonyára a legutóbb nálunk 
is megfordult  körutazó természettudó-
sok közül lehettek egypáran, — hátha 
ők is valami értékes kincsre akadhat-
nának? Mózes hajlott is a szóra, s 
kevéssel ezután ki is mentek keres-
gélni a Hargitára, de nem találtak 
egyebet rájuk nézve értéktelen kőze-
teknél. Ekkor egyiküknek az jutott 
eszébe, többet érne a Hargitában való 
ásogatásnál, ha lovakat lopnának, s 
azokat értékesítenék. Ebben aztán 
meg is egyeztek és szeptember 2-ikán 
együtt portyázásra is indultak Szent-
egyházasfalu  felé.  Itt a falu  határában 
— a községtől 2 kméternyire — Ta-
más István és Balázs István ottani 
lakosoknak, egymás mellett levő kert-
jeiben, 1—1 pár lovát találták lege-
lészve. A két cimbora a két pár lovat 
hatalmába kerítette, s azokkal tovább 
állottak. Hogyi vásári cédula nélkül is 
értékesíthessék őket, mindjárt a regátba 
indultak, hol Moineştiben a szeptem-
ber 4-iki hetivásáron az egyik pár 
lovat el is adták, persze, cédula hiá-
nyában : jóval alul a rendes értékü-
kön. A másik pár lovat pedig egy 
pár ökörrel cserélték el (melyről kap-
tak marhalevelet is), s aztán az ökrö-
ket is eladva, a pénzen megosztoztak. 
Azonban keresményüknek nem sokáig 
örvendhettek, mert a szentegyházas-
falvi  károsultak Elekesre gyanakodva, 
elmentek a csendőrséghez, s az innen 
kiküldött csendőrökkel Elekeshez. Ez 
a faggatásra  cselekményüket hamaro-
san be is ismerte, mire Mózessel 
együtt mind a kettőt letartóztatták, s 
behozták a helybeli törvényszék fog-
házába. Gyanú van ellenük más tol-
vajlások miatt is, s a vizsgálatot ez 
ügyekre is kiterjesztették. 

Orvosi hir. Dr. Vánky Kálmán 
fogorvos  rendel: d. e. 8—12, d. u. 
3—5 óráig Uj-ut 7. sz. alatt. 

Ifan  szerencsém  a m. t. közönség 
tudomására  hozni,  hogy  a BARKÓCZY-féle 
kerthelyiségből  leköltöztem  a 

kávéház  és  étterembe, 
ahol a modern  kornak  megfelelő  átala-
kításokat  eszközöltem.  Külön  szeparé. 

A jövőben  is az lesz fötőrekvésem. 
hogy  a m. t. közönség  teljes  megelége-
dését  kiérdemeljem,  Naponta  friss  sör, 
villás  reggeli,  mindenféle  hideg  és meleg 
ételek,  különböző  faj-  és csemege-borok. 
Bármilyen  társasvacsorát  és közebédet 
a legjutányosabb  áron  vállalok. 

A m. t. közönség  szíves  pártfogását 
kérve,  kiváló  tisztelettel: 

Karres  Frédi 
vendéglős. 

KÖZGAZDASA6. 
A műtrágyák használata örvende-

tesen terjed gazdáink között. Sajnos, 
a felhívásnak,  amelynek célja az, hogy 
az igényelt műtrágya-mennyiségről 
alulírott tájékozást szerezhessen, 
gazdáink nagy része nem tesz eleget, 
s igy ennek hiányában előáll az a 
helyzet, hogy nem fog  elégséges mű-
trágya rendelkezésre állani, hacsak 
gazdáink sürgősen nem jelentik be az 
igényelt műtrágya-mennyiséget. 

Jelenleg van készlet, de felkéret-
nek az igénylők, hogy elsősorban 
azok jelentkezzenek átvétel végett, 
akik a vetésnél most akarják fel-
használni, mert a későbbi vetéseknél 
megkapják szükségletüket. 

Mésznitrogén bármikor a gazdák 
rendelkezésére áll, ellenben guanó-
foszfát  (barlangi trágya) nem szerez-
tetett be a lanyha érdeklődés miatt. 

Piaci árak. A buza: 120—130, 
rozs: 100—110, árpa : 105—110, zab: 
50—55, tengeri: 130—135, burgonya: 
25—28 leu vékánkint. Varró E. 

Híyilttér. 
E rovat közleményeiért & szerkesztő nem vállal 

felelősséget. 

Nyilatkozat. 
A Hargita 37 számában férjem:  László 

Dénes nyilatkozatára kijelentem, hogy értem 
férjem  sem anyagilag, sam erkölcsileg nem keU 
felelősséget  vállaljon, mert ezideig is az utóbbi 
években családunkat keserves keresetemből tar-
tottam fönn,  mert bár férjem  jól keres, keresetét 
teljesen elissza. Részegségében velem és gyer-
mekeinkkel állandóan brutálisan bánik, s megtör-
tént, hogy a legnagyobb tél idején gyermeke-
inket lánccal összekötözve, meztelenül dobta 
ki az udvarra. A szent karácsony ünnepére 
kalácsnak elkészített lisztet összepiszkolta, ugy 
hogy azt meg kellett semmisíteni, s hogy gyer-
mekeink ne fagyjanak  meg a lakásban, mert a 
kályhát összetörte, a jó szomszédok adtak kály-
hát, hogy tüzelhessek. Egész családját folyton 
üldözi, leöléssel fenyegeti,  ugy hogy állandó 
részegsége és kegyetlen bánásmódja miatt 
kénytelen voltam gyermekeimmel együtt elhagyni. 

Ez a feleletem  László Dénes nyilatkoza-
tára, s ebből láthatja a közönség, ki László 
Dénes. 

Székelyudvarhely, 1928 szept. 21. 
László Dénesné Tanké Mártha. 

Kiadó: a Könyvnyomda Részvénytársaság 
Odorhein—Székelyudvarhely 

Több 
basznál! bútor-
darab sürgősen 
eladó: kredenc, 

ebédlőszékek, sz i l fa  rnha-
szekrények, asztalok, székek, 
stb. Clm a kiadóhivatalban. 

i msn 

M e a á r k e 7 t e k HIRSCH RUDOLF divatüzletébe 
O WT az összes őszi áruk, ú g y m i n t : 

férfi  öltöny és felöltő-szövetek,  női kabát és ruha kasa-szövetek. Női-, férfi-  és gyerek pulo- Meglepő 
verek és swetterekben dús választék. Nagy választék női és férfi  flor-  és sport-harisnyákban. olcsó árak! 



Hegérkeztek 
j . . J t AA 

női és férfi  csodaszép svetterek, gyerek pulo* 
verek, legjobb minőségű női, férfi*  és gyerek haris* 

nyák, sálak, keztyük, siffonok,  vásznak, szőttesek, régi, elismerten kitűnő 
minőségű, szakértelemmel összeválogatott bel- és külföldi  szövetek I Kész férfi* 
ruhák, raglánok, nadrágok állandóan raktáron és feltűnően  o l c s ó n ! 
G i i m m f - k ö p e n y e k l  P o n y v a - v á s z n a k ! LÖblflél 8tr- E1<8abeta (YOlt Bethlen"utca) 18 szám-

t " n v jó karban levő üz-
i j y l«ti b e r e n d e z é s 

eládó. Megtekinthető Rózsa-
utca 14 szám alatt. 

Serviciul de Poduri şi Şosele din 
jud. Odorheiu. 

No; 1027—Í928. ; 

Publicaţiune de licitaţie. 
Se publică licitaţie publică verbală 

pentru vânzarea recoltei de mere află-
toare pe şos. jud. Balăuşeriu-Sărata, 
care se va ţinea la Pretura din Sân-
georgiul de Pădure în ziua de 1 Oc-
tombrie 1928 ora 10. 

Doritori vor putea participe la 
această licitaţie verbală conf. legei con-
tabilităţii publice art. 72—85 şi în con-
diţiunile mai jos arătate, după iscălirea 
condiţiunilor. 

Se va licita recolta merilor  (şi 
nu-şi a perilor) în următoarele grupe. 

a) Intre Km 07—3 cu preţul de 
strigare 100 Lei. 

b) Intre Km 2—6 cu preţul de 
strigare 120 Lei. 

c) Intre Km 13—17 cu preţul de 
strigare 150 Lei. 

d) Intre Km 20—22 cu preţul de 
strigare 80 Lei. 

e) Intre Km 22—25 cu preţul de 
strigare 80 Lei. 

f)  Intre Km 27—30 cu preţul de 
strigare 120 Lei. 

Condiţiuni şi conspectul se pot 
vedea zilnic la Pretura plâsei Sânge-
orgiul de Pădure. 

Asupra ofertelor  primite va decide 
prefectura  în mod telegrafic. 

Ofertanţii  rămân în obligaţie 10 
zile iar serviciul numai după aproba-
rea Prefecturei. 

Odorheiu, la 14 Septembrie 1928. 
Şeful  Serviciului Inginer: 

B. Filfmon. 

Európai 
hiril, nagy jövedelmet bizto-
sító, fényesen  bevált ipari 
szabadalom, gépekkel együtt, 
jutányos áron, előnyős fize-
tési feltételek  mellett eladó. 

„MERCUR" ügynökségi iroda 
Str. Princ. Élisaveta (Bethlen-u.) 55. 

Kiaíí! 

Tisztelt gazdaközönség! 
Értesítem, hogy bármiiyen 

gabonamagvak és heremag tisz-
títását bármikor olcsón vállalom. 
Tél! alma eladó: Jonat-
hán, Ponyik, Batul, Török Bálint. 

Tisztelettel: 
U G R O K Á K O S 

ODORHEIU. 

Figyelem! 
Kisebb-nagyobb házak, szántók és 
kaszálók, malmuk e l a d ó k . Vevők 
közvetítésért nem fizetnek,  bérletnél 
kiadó, bérlő egyezség szerint fizet. 
Eladók és vevők szives pártfogását 
kéri: Kolláth közvetítő Odor-
bein, Str. Prinţul Mircea (Petőfi  u.) 13. 

Egy szoba, konyha 
és kamara október 
elsejére kiadó. Érte* 

kezni Csere-utca 
7 s z á m alatt lehet. 

rt&art*i 

Van szerencsém a n. é. közönség tudomására hozni, hogy olcsób-
ban, mint bármely kereskedő s lerakat, adok el nagyon olcsó 

patefont, lemezeket, 
Írógépeket, tűket, hozzá való S . X M A M A Ü A I b i r i n i y m 4 r k i J , , t 

motorokat , " " * Y ° " k e d v e z 6 

részletfizetésre,  cserélek Írógépeket ráfizetéssel,  újra vagy Rebuitra, javí-
tásokat elsőrendű műszerésszel olcsó áron eszközöltetek. 

Vidékre azonnal kiutazok bemutatásra komoly vötel 
esetön. 

A n. é. közönség szive* pártfogását  kéri: 

Csiszár Antal, a TR ANSYLVANIA R-T. 
utazója. 

paraKtárnaH alKal-
nas teteK, circa 
Kettő Katasztrális 

bold, igen előnyös feltíteleK  mellett 
Kiadó, - Cit» a KiadthiVatalban. 

Eladó. 
Fenyéden (II. rész) az Ugron-
csOr körül 34 kat. hold ka-
száló, továbbá a Málnavész 
dűlőben 56 kat. hold erdő. 
Odorheiun (Székelyudvarhe-
lyen) az Uj-ut mellett, a 
Templom-utcában, a Farczádi-
utcában és az Orbán Balázs-
utcában összesen 9 darab 
= b e I s ö 8 é g. " 
Bővebb felvilágosítással  szolgál: 

ASZTALOS DÉNES 
„Merkúr" ügynöksége Odorheiu 
Str. Principesa Elizaheta (Beth-

len-utca) 55. szám. 

Férfi-,  női- és gyermekrnhákat 
bármilyen szinre, felelősség 
mellett, f e s t és t i s z t i t 

SCHMITZ 
G a l l é r o k a t és más fehér-
neinfteket  egy héten be-
101 m o s és f é n y e » . 

A 
vevóimet, hogy 

A néhai Gálffy  Sándor 

Inlajdonát képezett ősi bennvaló lakó-
ázzal, gazdasági épületekkel, nagy 
érttel, a szombatfalvi-  és farcáúiut 
sszeszögellésénél f.  szeptember hó 
4-én d. e. 9 órakor birói nyilvános 
rverésen a legtöbbet Ígérőnek el 

fog  adatni. 
I Közelebbi részletek megtudhatók: 

K a s s a y é s d r . P 6 1 
ügyvédek irodájában. 

Értesítem tisztelt 
néhai férjen 

kötélgyártó-üzletét 
kipróbált munkaerőkkel tovább foly-
tatom, s mindennemű e szakmába vág5 
munkát pontosan és jutányos árban 
akár készpénzért, akár felében  a leg 
rövidebb idó alatt és legjobb minőség-
ben készítek. 

Baktáromban minden fajta  gazda-
sági és csigakötél a legjobb minőség-
ben éa a legszolidabb árban készen is 
kapható. 

A tisztelt gazdaközönség pártfo-
gását kérve vagyok továbbra ia 

tisztelettel: 
ÖZV. Tóth Józsefné  kötélgyártó. 

Két lebontandó 

F A H Á Z 
anyaga eladó. Értekezni 
lehet Szabó Károly róm. 

kath. megyebirónál. 

I 

f^Rendeljen medgyesi cserépkályhát! 
Nagy megtakarítás tüzelőanyagban! 

Rajz- és szin-minţâk meg-
tekinthetők az odorheiui 

1 

Építéshez és más célokra leg-
finomabb  bánya-fövenyet 
és követ bármilyen mennyi-
ségben megegyezés szerinti 

árban szállít: 
B o r b é l y Is tván 

Udvarhely (Szombatfalva). 

Columbia-Decca 
| grammofonok, 

lemezek, tűk, stb. állandóan 
raktáron kaphatók, garancia-
képes személyeknek részletflze-

— tésre is. = = = = = 
Arany- és ezftstnemfi,  óra- és 
grammofon-javitást  jutányos és 

pontos kivitelre vállalok. 

B a n d i I m r e 
ékszerész- és órás. 

LI 
megyei képviseletnél: 

FEKETE DÉNES építési és tervező irodája 
Odorheiu. 

M 

Egy jó családból való fiút 
tanulónak felvesz 

a Transilvania autóüzlete. 

E g y jó c s a l á d b ó l 
való fiút  tanulónak 
felvesz  Bakó Károly 

füszerkereskedő. 

Van szerencsém a m t. helybeli és vidéki közönség szí 
ves tudomására hozni, hogy helyben Piaţa Prinţul Carol 
(Kőkereszt-tér) a Rös ler- té le uj házban = = = = = = 

cipész-üzletet 
nyitok, hol minden e szakmába vágó mnnkát izlés szerint 
a legjobb és legszebb kivitelben készítek, valamint rak-
táron tartok kész női-, férfi  és gyermekcipőket. = 

Téli saisonra hó- és sárcipők árusítását is bevezetem, valamint azok 
szakszerű javitást vállalom. 

Szives pártfogást  kér, kiváló |tis«telettel: Báncs Lajos cipész. 

üzletben csak a tiszta és egészséges SÁMSON-ecetet kérjél 


