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Október 14! 
Eljött tehát a nagy nap, amelyen 

ki fog  bontakozni az a gyakran szu-
nyadó, de soha el nem alvó erő, a-
mely fenntartotta  több, mint 12 évszá-
zadon át minden veszélyek és sors-
csapások közepette a magyarságot. Az 
a gyakran szunyadó, de soha el nem 
alvó nemzeti erő, amely az adott pil-
lanatban mindig együvé gyűjtötte a té-
velygőket, meggyőzte a hitetleneket, 
erőssé tette a gyengéket és felemelte 
az elesetteket. 

Erre a nagy napra összegyüleke-
zett itt a székelység anyavárosába, a 
rabonbánok ősi fészkébe  Románia 
egész magyarsága, hogy újra kifeje-
zésre juttassa Isten és ember előtt élni 
akarását, gazdasági és szellemi fejlett-
ségét, hogy erős szent akarattal ke-
ressen gyógyirt azokra a fájdalmas  se-
bekre, amelyekkel tele van testünk 
és lelkünk, szegénytől a gazdagig, ki-
csinytől a nagyig egyaránt. Összegyü-
lekezett, hogy tanúbizonyságot tegyen 
az egységről, a faji  öntudatról és ösz-
szetartozandóságról. 

Székely testvérek 1 Akik itt élünk 
e város és megye határain belül, akik 
itt fogadjuk  Románia összmagyarsá-
gát, mutassuk meg az igazi székely 
vendégszeretet mellett, az igazi szé-
kely erényt. Mutassuk meg azt, hogy 
tudunk a magunk lábán járni, s hogy 
erőinket oda tudjuk egyesíteni, ahol 
velük nem a nagyképűsködő, a mi egy-
ségünket szétromboló aknamunkát 
végző, a mi hátunkon felkapaszkodni 
akaró, papjainkat, vezetőinket folyton 
gyalázó népboldogitók szekerét toljuk 
előre, hanem ahol a mi igaz ügyünk-
ért harcoló és igen nehéz helyzetben 
küzdő, általunk választott, közbizal-
munknak örvendő pártvezetőségünket, 
az itt egyetlen magyar politikai párt : 
az Országos Magyar Párt vezetőségét 
nagy és nemes munkájában minél hat-
hatósabban támogatjuk 1 Mutassuk meg 
hogy sérelmeinket, bajainkat, félreér-
téseinket, áthatva a legizzóbb faji  és 
testvéri szeretettől, el tudjuk magunk 
közt férfiasan  intézni. Nem szükség 
olyan közvetítés, amely orvosság he-
lyett lassan ölő mérget ad be, kiölve 
lelkünkből a faji  öntudatnak és össze-
tartozandóságnak idáig meghagyott ér-
zetét is. 

Székely testvérek ! Mint hajdan, 
ha a székelységnek ünnepe volt, 
a hegyek ormán kigyúltak az öröm-
tüzek, továbbítva a hirt egyik helyről 
a másikra, ugy lobogjon fel  szivetek-
ben a lelkesedés szentüze, hirdetve, 
hogy mi szent kötelezettséggel tarto-
zunk fajunknak.  Támogassuk lelkese-
déssel, egy akarattal vezetőségünket 
nehéz munkájában s vegyük ki öröm-
mel a részt abból a nemes munkából,-
amely ugy a magunk, mint ujabb ha-
zánk, Románia boldogitására irányul. 

Legyünk ott a nagygyűlésen mind-
nyájan, tanúbizonyságot tevén arról, 
hogy egyek vagyunk és egyek mara-
dunk ! 

Rájk József,  iparos. 

Az Országos Kath Népszövetség 
helybeli tagozata a megyei tagozatok 
részvételével október 28 án, Jézus ki-
rályságának ünnepe alkalmából kerü-
leti kath. gyűlést rendez délelőtti és 
délutáni diszgyülésekkel és befejezésül 
eucharisztikus körmenettel. A diszgyü-
léseken kiváló szónokok fognak  be-
szélni egyházi és társadalmi kérdések-
ről. A gyűlés részletes programmját 
közölni fogjuk. 

A Magyar Párt és Székelyudvarhely nagy napjai. 
Valóban nagy napjai vannak az 

Országos Magyar Pártnak és nagy 
napjai vannak városunknak is. A ma, 
szombaton délelőtt kezdődött közgaz-
dasági szakosztályi és kulturális szak-
osztályi ülésekre és a holnap délelőtt 
10 órára kitűzött országos nagygyű-
lésre már tegnap, pénteken délelőtt 
óta folyton  tart a réáztvevők felvonu-
lása. A magyarság képviselői a legtá-
volabbi vidékekről is olyan szép szám-
mal érkeztek meg s ezek már a ma, szom-
baton párhuzamosan folytatott  rend-
kívül nivós tanácskozásokon olyan 
lelkes érdeklődést tanúsítanak, hogy 
mindebből már eleve következtetni 
lehet a holnapi nagygyűlés rendkívül 
népes, impozáns és lelkes lefolyására, 
magas színvonalára. Öröm és meg-
nyugvás látni, hogy magyarságunk 
zöme felfogja  helyzetének komolysá-
gát, s öntudatosan keresve a bajok 
forrásait,  egységesen kész megtenni a 
szükséges, törvényengedte lépéseket 
sorsának jobbraforditása,  jövője érde-
kében. 

Városunk lakossága pedig méltó 
lelkességgel, megbecsüléssel fogadja 
vendégeit, s büszke rá, hogy őket ezek 
a nevezetes napok falai  közé hozták, 
s itt születtek és születnek meg azok 
a határozatok, melyek közül nem egy, 
előreláthatólag, fontossá  fog  válni az 
erdélyi összes magyarság életében ! 

A közgazdasági szakosztály 
ülése. 

Nagyszámú hallgatóság jelenlété-
ben, kitartó, élénk érdeklődés mellett 
tartotta meg az Országos Magyar Párt 
közgazdasági szakosztálya a holnapi 
nagygyűlést rnegelőző gyűlését a helyi 
párttagozat ujonan elkészült és beren-
dezett párthelyiségének nagytermében. 
A gyűlésen Erdély közgazdasági éle-
tének számos jelentékeny tényezője 
volt jelen, s ezenkívül nagyszámú ér-
deklődő hallgatóság. Maga a Kőke-
reszt-téren épült Rösler-féle  házban levő 
uj párthelyiség tágasságával, szolid és 
célszerű berendezésével teljesen meg-
felel  annak a célnak, hogy központja 
legyen a megyebeli magyarság társa-
dalmi életének. 

Az értékes előadások sorát a pénz 
stabilizációjáról, a kölcsönügyről és a 
kapcsolatos kérdésekről szóló előadá-
sával Gyárfás  Elemér dr. szenátor kez-
dette meg. Előadásában pénzünk sür-
gős stabilizációját és a hadikötvények 
beváltását sürgette, amely kívánalmak-
nak a Magyar Párt már két évvel ez-
előtt a gyergyószentmiklósi nagygyűlé-
sen is kifejezést  adott. 

Ismertette ama nehézségeket, ame-
lyek ez ideig akadályozták a külföldi 
kölcsön megszerzését. 

A nagy hatású, értékes előadás 
után, Csiby Andor dr. a gyergyó-vi-
déki katasztrofális  gazdasági helyzetet 
ecsetelte, megrendítően. Gombos Benő 
Kolozsvár-város tagozati kiküldöttje pe-
dig a nagy kamatláb ellen szólalt föl. 

A következő, nagy figyelemmel  ki-
sért előadásban Balogh  Elek dr. a ma-
gyar pénzintézeteknek a gazdasági éle-
tünk más tényezőivel való együttmű-
ködése ügyét fejtegette. 

Elitélte a fényűzésnek  nevezhető cé-
lokból igénybe vett kölcsönök igénybe-
vételét és a mai pénzpocsékolást. A köl-
csönt olyan méregnek tartja, amely kis 
mértékben orvosság, de nagyobb adag-
ban — halált okozhat. A községi hi-
telszövetkezetek hathatós támogatására 
hivja föl  a Magyar Pártot. Kívánná, 
hogy a takarékpénztárak évi jótékony 
célú adományaikat adják össze és pe-
dig a tiszta nyereségeik 10%-át. Ezen 
adományok fele  részben a helyi intéz-
ményeknek lennének juttatandók, a má-
sik fele  résznek országos elosztás alá 
kellene kerülnie. 

Határozati javaslatot tett, hogy a 
magyar takarékpénztárak együttműkö-
dését a Magyar Párt szervezze meg. 
Javaslatot tett a kamatok leszállítá-
sára is. A takarékossági szellem fej-
lesztése céljából hathatós propaganda 
kifejtését  javasolja.' Wenl  Manó (Arad) 
hozzászólása, a nyugdijasok helyzetét 
festi  siralmas képekban. Id. Siklódi Ist-
ván ajánlja, hogy a közbirtokosságok 
jövedelmének felét  gyümölcsözőleg tő-
késítsék. 

Elekes  Dénes dr. (Székelykeresztur) 
hozzájárult az előadói javaslathoz. 
Maga azt javasolta: kerestessék alka-
iom, hogy a községi hitelszövetkeze-
tek központjának alaptőkéje erősíttes-
sék. Leitner Mihály dr. (Déva) sze-
rint kisebbségi pénzintézetek a maguk 
igazi értelmében nincsenek, mert az 
impérium változása előtti kisebbségi 
pénzintézetekhez hasonló intézményeink 
(Albina, Allgemeine Spaarkassa stb.) 
még hiányzanak. Ajánlja a központi 
hitelszövetkezetek megerősítését. Kö-
vér Gusztáv dr. (Nagyvárad) vitatja a 
magyar pénzintézetek azon eljárását, 
hogy az igazgatóság tagjainak több-
sége román. Szász Ferenc dr. (Kolozs-
vár) javasolja : folytassanak  a magyar 
pénzintézetek magyar nemzeti politi-
kát. 

Zárszó jogán : Balogh  Elek dr. 
cáfolja  Leitner Mihály dr. azon állítá-
sát, hogy nincs magyar pénzintézet. 

Lerner Sándor dr. (Kolozsvár) azt 
fejtegette,  hogy egyes igazságszolgál-
tatási bajok (biróhiány, telekkönyvi bi-
zonytalanság stb.) a hiteléletet megbé-
nítják. Párecz Béla dr. (Arad) különösen 
a telekkönyv fontosságát  hangsúlyozta. 
Ugyanerről szólott később Keresztes 
János (Brád). Thury Kálmán dr. (Nagy-
várad) az igazságszolgáltatás késedel-
mes voltára és a bírói tudás hiányos 
voltára mutat rá. Követeli a jogbiz-
tonság teljes kiépítését. 

Ehrlich  István dr. (Kolozsvár) azt 
hangsúlyozza, hogy a nép pereskedő 
természetét kell megváltoztatni, mert 
a sok pereskedés által a nemzeti va-
gyon csökken. Követeli a nép nyelvét 
értő birók kinevezését. 

Széli  Lajos dr. (Arad) a bélyeg 
lerovásáról beszél, amelynek zürzava-
rossága lassítja az igazságszolgáltatást. 

Kemény  Béla (Nagyvárad) a bí-
rói kötelességről beszél. 

Csiszár  Lajos (Marosvásárhely), 
Pálffy  László (Kolozsvár) a záloghá-
zakról beszélnek. Az utóbbi indítvá-
nyozza, hogy a magyar pénzinté-
zetek altruisztikus alapon létesítsenek 
zálogházakat. Szász  Ferenc dr. kívána-
tosnak tartaná, hogy a bírói letéteket 
az eddigi gyakorlat szerint kezeljék. 

Gombos Benő  (Kolozsvár) az árvái 
vagyonok helytelen kezeléséről beszél. 

Lapunk zártakor a gyűlés még 
tartott. 

A közművelődési szakosztály 
ülése. 

A közgazdasági szakosztály gyű-
lésével párhuzamosan szombaton dél-
előtt tartotta meg ülését a párt köz-
művelődési szakosztálya. Az ülés szín-
helyén : a Bukarest-szálló színházter-
mében a kezdés korai időpontra: 9-
órára való kitűzése és a vendégek 
megelőző késő esti, sőt közben is 
tartó folytonos  érkezése miatt, eleinte 
csak gyér számban foglalt  helyet a 
hallgatóság. Ez a szám azonban szinte 
percről percre folyvást  növekedett, ugy 
hogy a gyűlés érdemleges részének 
folyamán  már igen szép számú, a te-
rem minden részét elfoglaló  közönség 
hallgatta a rendkívül magas színvo-
nalú és sok tanulságot nyújtó, értékes 
előadásokat. Erdélyi kulturális életünk 
sok távolról eljött értékes munkása, 
vezető alakja, vármegyénk és városunk 
lelkészei, tanárai, tanitói, s más intelli-
gens embere, férfiak  és nők foglalták 
el nagy számmal a széles széksorokat. 

Az ülést Paál Árpád dr. képviselő,, 
az erdélyi magyarság ez általánosan 
tisztelt kiválósága a tőle megszokott 
emelkedett szellemű és széles perspek-
tívát körvonalazó beszéddel nyitotta 
meg. Vázolta a szakosztály eredeti 
célját, mely az, hogy a Magyar Párt 
keretén belül egy szűkebb körű, szo-
rosabb szervezet legyen a magyarság 
kulturális életmegnyilvánulásaival való 
foglalkozásra.  A kultura megtartása, 
fejlesztése,  a közművelődés maga tu-
lajdonképpen fontos  lényege, legfőbb 
célja a népkisebbségi életnek. Ennek 
a célnak a szolgálatában folytonos 
munkát kell kifejteni. 

Kétségtelen, hogy gazdasági élet, 
anyagi megalapozás nélkül szellemi 
kulturák sem állhatnak fenn,  de viszont 
a gazdasági élet nem merülhet ki ön-
magának, mint öncéluságnak a kul-
tuszában. A gazdasági tevékenységnek 
egyik fontos  hivatása, rendeltetése, 
hogy eszközül szolgáljon a közműve-
lődésre. A kultura a magasabb lényeg. 
Éppen ezért a kisebbségi életnek igazi 
megoldása is a magunk szellemi éle-
tének felszabadítása,  gazdaggá tétele 
lenne. A kisebbségi küzdelem legfon-
tosabb hivatása pedig kulturális éle-
tünk örökös védelme. 

A mostani kulturális szakosztályi 
ülésnek jelentősége tehát azért nagy, 
mert ezzel a fontos  problémával kell 
foglalkoznia,  hogy a holnapi nagy-
gyűlésre alapos kidolgozásokat, kiér-
lelt terveket vigyen. A cél tehát nem 
annyira szónoklatok meghallgatása, 
hanem beható tanácskozás, a problé-
mákba való alapos belemélyedés. 

Sulyok István dr., a kisebbségi 
kérdésnek ez a fürgeszellemü,  s egy-
úttal alapos ismerője, rámutatott arra, 
hogy a kisebbségeknek a puszta ön-
védelemnél sokkal magasabb rendel-
tetése van. 

Ez a rendeltetés nem fejeződhetik 
ki politikai harcokban, ennél nemesebb, 
eszmeibb célt kell szolgálniuk a ki-
sebbségeknek, a maguk nemzeti kul-
túrájának külön illatát terjeszteni, 
szinpompájával gyönyörködtetni, s ez-
által egy uj harmóniába öntudatosan 
beleilleszkedni. 

A kisebbségi kérdés első tekin-
tetre megoldhatatlannak látszik, mert 
a megoldás módját eddig főképpen 
politikai téren keresték. Üj nyomokat 
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kell tehát keresnünk I Mert amint Co-
nan Doyle szavai itt is helyesen al-
kalmazhatók : nem a természet rend-
jében van a hiba. hanem a felfogás-
ban 1 A politikai nemzetek mellett 
eleven valósággá kell tenni a kulturá-
lis nemzeteket 1 Kiváló elméleti embe-
rek fejtegetik,  hogy a politikai hatá-
rok fölött,  ezektől függetlenül  elkép-
zelhetők a kulturális határok! Ezek 
megengedik az azonos nemzetek tag-
jainak a legteljesebb szellemi kapcso-
lat, érintkezés fenntartását. 

Az effelé  vezető ut, ha a kisebb-
ségi nemzetek küzdenek a maguk kul-
turális jogainak kivívásáért. É tekin-
tetben egyes éjszaki országok, Lettor-
szág, Észtország mutatják a legszebb 
követendő példákat. Észtországban a 
kisebbségek kulturautonomiája szinte 
teljes és tökéletes. Szellemi téren olyan 
szabadság és közvetlenség uralkodik, 
hogy megtörténhetik az, hogy az egyik 
egyház papja a másiknak a tem-
plomában hirdeti ennek hitelveit. Az 
állam a kulturális önkormányzatokat 
anyagilag oly mértékben támogatja, 
hogy a közadókból aránylagosan rá-
juk eső részt nekik kiszolgáltatja, s 
bizonyos korlátok közt maguk is 
szedhetnek adókat a saját részükre. 
Hol van ettől az Anghelescu minisz-
ter politikája, 

Ugyancsak Észtországban volt 
nemrég komolyan szó arról is, hogy 
a kormány vezetőjévé kisebbségi po-
litikust nevezzenek ki. 

A főbb  vonásokban hasonló vi-
szonyokról lehet beszélni Lettország-
ban és Karinthiában, amiknek az ered-
ménye, hogy ez országok kisebbségei 
megelégedettek helyzetükkel. 

Beszélt azután a társadalmi szer-
vezkedés szükségéről és céljairól, a 
kulturális egyesületekről, melyek al-
kalmasak a kisebbség kulturális prob-
lémáinak ébrentartására. Ugyané cél-
ból fontos  a népmüvelés fokozottabb 
kiterjesztése, mellyel el lehet érni azt, 
hogy a népnek minden fia  gondolkozó, 
együttérző tagja legyen annak a nem-
zetnek, melyben született. 

Kívánatos, hogy ehhez a munká-
hoz mindenki teljes lélekkel járuljon 
hozzá I 

Sulyok István értékes, lelkes elő-
adását nagy tetszés kisérte. 

Balogh Arthur dr. etóadása a 
népkisebblégi iskolajogi és is-

kola helyzete Romániában. 

Háromnegyed tizenegy órakor 
kezdett hozzá Balogh Arthur dr. mély 
figyelem  közepette a fennti  cimen meg-
tartott előadásához. Tiz éve, hogy be-
fejeződött  az a politikai folyamat, 
amelynek eredménye a mai helyzet. 
A trianoni döntés értelmében a poli-
tikai vezetésről le kellett mondanunk, 
de reméltük, hogy legalább a kultúrá-
hoz való jogunk meglesz, mert, amint 
sokszor hangoztatták már, azért folyt 
a háború, hogy az uj államokba 
kerülő népkisebbségek több joghoz 
jussanak, mint amennyit addig élvez-
tek. Azonban ez nem következett be. 
A kisebbségi szerződés is csak szük 
határok között biztosítja a jogokat. 
A való élet pedig még a szük hatá-
rokon is szűkít. 

Hangsúlyozza a felekezeti  iskolák-
nak fontos  szerepét a múltban a val-
lásos és a nemzeti nevelés terén, ami-
ről az elfogulatlan  románok is mindig 
elismeréssel nyilatkoztak. Ma azonban 
a legnagyobb bizalmatlansággal visel-
tetnek a felekezeti  iskólákkal szemben, 
sőt egyik fontos  állami feladatul  az 
ezek ellen tüzzel-vassal való küz-
delmet tűzték ki, holott a felekezeti 
oktatás ellen sem Franciaországban 
sem Angliában nem folytatnak  küz-
delmet, amely országokra pedig Ro-
mánia nagyon szeret hivatkozni. 

Nálunk, ha a felekezeti  oktatást 
engedélyezik is, de nagyon megnyir-
bálják az iskolafenntartó  egyházak jo-
gait. Pedig ezek a jogok a kisebbségi 
szerződésen alapulnak, amit a társult 
nagyhatalmak garantálnak. Ez a szer-
ződés teljes kulturális szabadságot 
biztosit a kisebbségeknek. Ezzel szem-
ben a valóság az, hogy óriási küzde-
lembe kerül az iskolák nyilvánossági 
jogának a biztosítása. A tanulók fel-
vétele is meg van nehezítve. Sokan, 
akik magukat magyaroknak vallják 
{magyar zsidók, örmények), ki vannak 

zárva a magyar iskolákból a törvény 
egyenes rendelkezése ellenére. A faji 
leszármazás vizsgálása is állandóan 
folyik,  még pedig olyan egyének ré-
széről, akik erre egyáltalában nem is 
illetékesek. A törvény szerint elegendő, 
ha a szülő nyilatkozatot tesz a gyer-
meke anyanyelvéről, amint ezt egy 
ujabb hágai Ítélet is kimondotta. 

Az anyanyelven való tanitás joga 
is el van kobozva. A békeszerződés 
és a törvény ellenére nemcsak a ro-
mánt tanítják románul, hanem a többi 
úgynevezett nemzeti tárgyakat is s a 
látogatók állandóan ezek tanítását vizs-
gálják s igy a magyar nyelv tudása 
háttérbe szorul. 

Nagy sérelem, hogy a nemzeti 
tárgyak tanítását nem engedik meg a 
mi tanárainknak, ha még képesítésük 
is van az illető tárgyból. 

Az iskolafenntartó  egyházak igaz-
gatási jogát is konfiskálta  az állam s 
teljesen rendőrállami szellemet vitt be 
még a tanitásügybe is. A nyilvános-
sági jogok elnyeréséért sokszor egész 
Kálváriát kell végigjárni. Ez jogi alap-
pal nem bir, ennek megváltoztatását 
kell kérni. 

Az államsegély kérdése nem lehet 
vitás s e téren is ugy állunk, hogy 
nem az állam segélyez  minket,  hanem 
mi segítjük  az államot  iskolák építé-
sével. Az állam a magyar tannyelvű 
állami iskolákat sem azért tartja fenn, 
hogy a békeszerződésnek eleget tegyen, 
hanem elnemzetietlenités céljából a 
román nemzeti akciók bevezetésére. Az 
államnak elősegitően, nem pedig aka-
dályozólag kell fellépni  a kisebbségek-
kel szemben, mert ezt kívánja az em-
ber törvénye az emberrel szemben. 

A nagy figyelemmel  hallgatott és 
helyenként zajos éljenzéssel kisért elő-
dás befejezéseképpen  előadó határo-
zati javaslatot terjeszt elő, 

hogy: a szakosztályi  gyűlés  ja-
vasolja a nagygyűlésnek,  hogy tilta-
üozzék  a magániskolái  törvény sérel-
mes pontjai ellen; 

tiltakozzék  a kormány  szerveinek 
sérelmes eljárásai ellen; 

követelje  a magyar nyelv jogát, 
az anyanyelven való tanítást,  a két-
nyelvűség  megszüntetései,  az állam-  3 
segély  folyósítását,  az igazgatási  jog \ 
elismerését. 

A határozati javaslathoz élsőnek 
Nagy  Sándor dr„ erdődi ügyvéd szó-
lott hozzá, aki főképpen  a határmenti 
nehézségekre mutatott rá s kiemelte, 
hogy ott a legtöbb iskolát megfosztot-
ták nyilvánossági jogától. Indítványozza 
hogy a Balogh Arthur dr. határozati 
javaslata egészíttessék ki azzal, hogy; 

a nagygyűlés felír  a kormányhoz 
a szatmári és szilágysági gittínázi-
umok nyilvánossági jogának vissza-
adása iránt. 

Willer  József  dr. az államsegély 
kérdését ismerteti az Averescu kor-
mány idejétől kezdve. Bár a kisebb-
ségi törvény világosan előirja az állam-
segély adását, Bratianu Vintila minisz-
terelnök egyenesen kétségbe vonta az 
ahhoz való jogunkat. Neki nincs semmi 
bizalma a mai kormányban. Rendszer-
változásnak kell eljönnie, hogy joga-
ink érvényesüljenek. Bizzunk a jobb 
jövőben, aminek föltétlenül  el kell kö-
vetkeznie. (Éljenzés). 

Orbán János a keresztúri tanitói 
képző elrománositását teszi szóvá és 
javasolja, hogy a magyar párt tegyen 
lépéseket a tanítóképzőben a magyar 
nyelv visszaállítása és magyar növen-
dékek felvétele  iránt. 

Paál Gábor dr. a székelyföldi 
iskolák sorsát világítja meg éles ok-
fejtésü  beszédében. 

Azzal kezdi, hogy Popa Liseanu 
egy nagy munkát adott ki az államo-
sítás érdekében. 

Ebben a munkában azt irja, hogy 
ismerjük a mi félekezeti  iskoláink nagy 
szerepét kulturánk érdekében a múlt-
ban, tehát a jelenben minden feleke-
zeti iskola megszüntetendő. Ha még 
nem is jutottunk el ahhoz, hogy a 
Popa Liseanu álma valóra váljék, de 
már megkezdődött iskoláink lesülyesz-
tése a kulturzónák beállításával, a ta-
nulóknak az állami iskolákba való 
kényszerű beírásával. Ez a szülői jog-
nak teljes elkobzása. Hozzá, aki 
egyszer beiratkozott az állami isko-
lába, többé nem engedik vissza a 
mi iskoláinkba. Csikban már nincs 
magyar tannyelvű állami iskola, sőt 
oda jutottunk, hogy gyermekeinknek 

már nemzeti érzésünket gyalázó éne-
keket kell énekelniök. Ismerteti Anghe-
lescu románositó törekvését, állami is-
kolák építését a községek költségén, 
szól a tanitók nyelvvizsgájáról. Rámu-
tat arra, hogy a vizsga csak a kisebb-
ségeknél fő,  az állami iskolákban egy 
román tanár nyilatkozata szerint négy 
osztállyal is taníthatnak. Ecseteli a 
csíkszeredai földmives  iskola elromá-
nositását, állami óvodák felállítását  stb. 
Mindezen kérdésekben a nagygyűlés 
feladata  a cselekvés helyes útját meg-
találni, de annyi kétségtelen, hogy már 
fel  kell hagynunk a sebek mutogatá-
sával, most már tetteknek kell követ-
kezniük. A székelyföldi  sérelmeket kü-
lönösen ajánlja a nagygyűlés figyel-
mébe. (Általános helyeslés.) 

Szily  Tibor a szatmári iskolák 
ügyében szólal fel, Veterani Viktor a 
bánsági sérelmeket teszi szóvá, Mol-
nár Dénes dr. a nyelvhasználat ügyé-
ben szólal fel  s az egyházak iskola-
állítási joga mellett a székelyföldi au-
tonom iskolák felállításának  a kérdé-
sét is napirendre tüzendőnek tartja. 
Leitner Mihály a tankönyvi sérelme-
ket teszi szóvá, mely után a délelőtti 
gyűlés 1 órakor véget ért. 

D. u. Széli  Lajos az aradi tagozat ki-
küldöttje Pál Gábor dr. az agrár re-
form  végrehajtásával kapcsolatos meg-
jegyzéseinek kiegészítéseképpen az 
arad-vidéki agrár sérelmeket ismerteti, 
melynek eredménye az, hogy az ösz-
szes kisebbségi iskolafenntartó  egyhá-
zak anyagi erő nélkül maradtak. Ja-
vasolja, hogy a konkrét sérelmeket a 
párt elnöksége gyűjtse össze s azokat 
a parlamenti képviselők utján hozzák 
az illetékes miniszter, a sajtó utján pe-
dig a közönség tudomására. 

Paál Árpád elnök összegezi a 
határozati javaslatokat, melyeket a szak-
osztály változatlanul elfogad. 

A következő pont Gyallay  (Papp) 
Domokosnak »Az iskolán kivüli okta-
tásiról szóló értekezése. A fejsze  a 
közoktatásügy fájának  gyökerén csat-
tog s igy kötelességünk ezen kulturá-
lis intézményeink fenntartásáról  gon-
doskodni, melyek a mi sajátos kultu-
ránk bástyái. Az E. M. K. E, és az 
Erdélyi Muzeum Egyesület munkála-
tainak elgáncsolását és megakadályo-
zását célzó kormányrendeleteket ismer-
teti s a beterjesztett határozati javas-
latban ezen intézmények erélyes meg-
védésére hivja fel  a párt vezetőségét. 

r Kiss  Elek dr. theológiai dékán az 
egyház népnevelő és kulturális mun-
kásságáról értekezett magas szárnya-
lású beszédben. 

Ferenczy  Zsigmond dr. a faji  öntudat 
ébrentartásáról, a kulturális intézmé-
nyek közötti kapcsolatról, a földmi-
velés belterjesebbé tételéről beszélt és 
ilyen irányban javaslatot' is tett, ami-
hez gróf  Teleky Ádám, Vajda Ferenc 
és Várady Aurél dr. szólottak hozzá. 

A közművelődési szakosztálynak 
minden kulturális kérdést felőlelő  tar-
talmas értekezlete az őszes javaslatok 
egyhangú elfogadásával  a késő délu-
táni órákban Szentimrey Jenőnek, a 
sajtó, színészet, irodalom és képző-
művészetről mondott beszédével ért 
véget. 

Az nj prefectus  a megértés 
hívének vallja magát. 
Lapunk mult számában röviden 

közöltük, hogy Fărcăsanu közigazga-
tási vezérfelügyelő,  vármegyénk dele-
gált prefectusa  állását néhány napon 
belül elfoglalja. 

Az uj prefectus  a mult vasárnap 
érkezett meg városunkba s hivatali 
működését hétfőn  megkezdte. Pénte-
ken tudósítónk felkereste  a delegált 
prefectust,  hogy lapunk olvasóit prog-
rammjáról informálni  tudjuk. Fărcă-
sanu prefectus  készséggel fogadta  tu-
dósítónkat és működési programmjáról 
a következőket mondotta: 

Azzal az elhatározással jött vár-
megyénkbe, hogy minél kevesebbet po-
litizáljon, de annál többet dolgozzék a 
közigazgatás megjavítása érdekében. 
Nem ismer különböző jogú állampol-
gárokat ; egyenlő állampolgári kötele-
zettségek mellett csak egyenlő jogú 
állampolgárokat tud elképzelni, s a 
tisztviselőknek, valamint á jegyzői kar-
nak adott utasításaiban is azt hang-
súlyozta, hogy vallásra, nemzetiségre 
és politikai pártállásra való tekintet 

nélkül, mindenkivel szemben az igaz-
ságosság, jogosság és törvényesség 
szellemében járjanak el és igyekezze-
nek azt a magasabb érzéket megsze-
rezni, amellyel a kisebbségi állampol-
gárokkal szemben való érintkezésben, 
ügyintézésben minden tisztviselőnek 
rendelkeznie kell, hogy a kisebbség 
számára azokat a viszonyokat biztosit-
hassák közigazgatásilag, amilyen viszo-
nyok között azok a múltban éltek. 

A községi közigazgatásban a 
közig, törvényben biztosított decentra-
lizációt szeretné megvalósítani, hogy 
a községi tanácsok és állandó választ-
mányok maguk intézzék a községi 
ügyeket, s igv megszerezzék azt az 
önbizalmat, amivel ezen szervek tag-
jainak rendelkezniök kell, mert ezek 
a közigazgatási szervek itt eddig holt 
szervek voltak. 

A közgazdaságt viszonyok meg-
javítását is célul tűzte ki magának az 
uj prefectus.  Szándéka, hogy mező-
gazdasági hitelintezetet szervez és vár-
megyénkben mezőgazdasági és keres-
kedelmi kamarát létesit. Ezen tervei-
nek megvalósításához politikai párt-
állásra való tekintet nélkül a vármegye 
minden vezető személyének támoga-
tását fogja  kérni, mert azt vallja, hogy 
egy vármegye közgazdasági élete csak 
ugy javítható meg, ha ugyanazon a 
területen élő személyek mindannyian 
összefognak  ugyanazon cél megvaló-
sítása érdekében. Ismételten hangsú-
lyozta, hogy eme terveinek megvaló-
sításához a vármegye minden vezető 
személyének támogatását fogja  kérni 
pártállásra való tekintet nélkül s re-
méli, hogy ezen az alapon sikerülni 
fog  az ittélő nemzetiségek között a 
testvériesség érzületét kimélyíteni. 

Részünkről őszintén kívánjuk, hogy 
Fărcăşanu prefectus  ezeket a szépen 
átgondolt terveket csakugyan megva-
lósíthassa. 

HÍREK. 
Október 13. 

A helybeli r. kath. főgimnázium 
évmegnyitó ünnepélyét. 

f.  hó 7-én tartotta meg. Délelőtt 9 óra-
kor az ifjúság Veni Sancteval egybe-
kötött istenitiszteleten vett részt, ame-
lyet Pál István pápai prelátus, püspöki 
biztos végzett. Mise után az ifjúság, 
tanárok és a szülők az intézet torna-
csarnokába vonultak, ahol Pál István 
püspöki biztos szép beszéddel iktatta 
be Szlávik Ferenc igazgatót uj állásába. 
Bevezetésül utalt arra a nagy válto-
zásra, amely ennek az iskolai évnek 
kezdetén az intézet életében Tamás 
Albert igazgató nyugalomba vonulá-
sával történt. Méltatta a távozó igaz-
gató érdemeit, aki a tanulói éveken 
kivül 45 esztendőt töltött az intézet 
szolgálatában. Felhívta az ifjúságot, 
hogy mindig hálával és kegyelettel 
viseltessék a kulturának ez érdemes 
munkása iránt. Majd Szlávik Ferenc 
igazgatót üdvözölte uj állásában. Kü-
lönösen azért köszöntjük meleg szere-
tettel — úgymond — amiért a maros-
vásárhelyiek nem akarták elengedni. De 
az értékes munkára itt is szükség van s 
azért kéri, hogy ugyanazzal a mun-
kakedvvel, ugyanazzal az energiával 
dolgozzék ennek az ősi intézetnek az 
előbbrevitelén és felvirágoztatásán, 
amilyen munkakedvvel és sikerrel dol-
gozott Marosvásárhelyen. 

Szlávik Ferenc a püspöki biztos 
üdvözlő szavait megköszönvén, a ne-
velésnek az ifjúságot  közelről érdeklő 
kérdéseiről tartott mély figyelemmel 
hallgatott székfoglaló  beszédet, majd 
pedig az iskolai törvényeket felolvas-
tatta Biró Lajos intézeti titkárral és 
azokhoz magyarázatot fűzött.  A tör-
vények felolvasása  után Viola Sándordr. 
intézeti gondnok elbocsuztatta Embery 
Árpádot nyugalomba vonulása alkal-
mából és meleg szavakkal üdvözölte 
a tanári testület uj tagjait: Stösszel 
Friderikát és Józsa Jánost, akiket a 
főhatóság  a francia  és román nyelvi 
tanszékekre nevezett ki. Végül kérte 
a tanári testület tagjait, hogy teljes 
odaadással munkálkodjanak az ifjúság 
haladásán, a tanulókat pedig figyel-
meztette, hogy szorgalmas munkával 
hálálják meg szüleik jóságát, gondos-
kodását és tanáraik fáradozását.  Az 
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•évmegnyitó ünnep az igazgató záró-
•szavaival ért véget. 

Itt emiitjük meg, hogy a tanári 
testület okt. 6 án Szlávik Ferenc igaz-
gató tiszteletére társas összejövetelt 
rendezett, amely emelkedett hangulat-
ban folyt  le s amelyen szintén mele-
gen ünnepelték az uj igazgatót. 

A tanitónöképzöintózet uj tanárai. 
A helybeli ref.  tanitónőképzőintézet ez 
évi működését a tanári testületnek több 
uj: képzett taggal való kiegészülésével 
kezdte meg. Ezek Csató Jolán torna-
tanár, Kristóf  Ilonka, a francia  és ro-
mán nyelv tanára (Párisban járt egye-
temen), Nesselfeld  Olga, a kézimunka 
és Zágoni Piroska, a kémia és fizika 
tanára. Nevezettek állásaikra az inté-
zeti elöljáróság által választatván meg, 
megerősittetésüket az egyházker. igaz-
gatótanácsától kapták. Itt említhető 
meg Seprődi Anna zenetanár is, aki 
bár már a mult évben lett az intézet 
tanári testületének tagja, hivatalos okok 
miatt állását csak most foglalta  el, a 
mult évben őt Veress Gábor enyedi 
fiutanitónőképzőintézeti  tanár, a neves 
és kiváló zeneszerző helyettesitvén. 

Szép szerenáddal köszöntötte a 
Ref.  Egyházi Dalkör, szeretett elnökét 
Szigethy Dénest névnapja alkalmával. 
A dalkör nevében Rájk József  titkár 
üdvözölte, rámutatva arra az önzetlen 
munkásságra, amelyet a dalkör alakí-
tása körül és az eddigi vezetésben 
kifejtett.  Az ünnepelt szép szavakkal 
megköszönve a megemlékezést, kérte 
a tagokat az ügybuzgóságra és az 
egymás iránti dalos testvéri szeretetre. 

A szombatfalvi  Népház építési cél-
jaira ujabban: özv. Haberstumpf  Ká-
rolyné 500 leu értékű faanyagot,  a 
kereskedő társulat 500 leut, az aszta-
los, lakatos és épitőipar-társulat 500 
leut, Bakk Elek 350, Szabó Ödön pü. 
tanácsos, id. Nagy Dénes. Guttman 
Samu 200—200, Szabó Endre vm. 
jegyző 100, a borbély és fodrász  szak-
csoport 120, Rudnyák Péter, Bálint 
Ferenc, Hadnagy íluska, Ifj.  Hegyi 
Pál 100—100, Pfaffenhuber  Edvardné, 
Jére Sebestyén 50—50, Pálffy  Kató, 
Nagy István 40—40, Döbai János 30, 
Barta János 25, Tordai József  20, 
Tóth József  15 leut adakoztak, amely 
adományokért hálás köszönetét fejezi 
ki az épitő  bizottság. 

Nyilvános köszönet. Mindazon jó-
barátainknak és ismerőseinknek, kik 
mélységes gyászunkban fájdalmunkat 
enyhíteni iparkodtak, ezúton mondunk 
hálás köszönetet, — a gyászoló Dénes-
család. 

A helybeli főgimnáziumba  230 ta-
nuló iratkozott be. Tekintve, hogy az 
uj főgimnázium  hét osztályból áll, a 
létszám körülbelül a mult évinek felel 
meg. Igen népes a IV. osztály, ahol 
az előirt maximális létszám teljesen 
betelt és a VII. osztály, ahol a tanu-
lók száma szintén meghaladja a har-
mincat. 

Köszönet. Lukács Péter fenyédi 
lakosnak ezúton mondok köszönetet 
azon becsületes tényéért, hogy az 
általam a városba küldött és útköz-
ben a szekérről elvesztett csomagot — 
melyben több ruhadarab volt — meg-
találva, azt nekem hiány nélkül vissza-
adta. Olajos Dezső. 

A helybeli Ref.  Egyházi Dalkör f.  hó 
28 án a reformáció  emlékére nagysza-
bású egyházi estélyt rendez, amelyre 
már most felhívja  a n. é. közönség 
figyelmét.  A műsor kellő időben kö-
zölve lesz. Értesiti a dalkör vezető-
sége a n. é. közönséget, hogy teme-
tésekre énekelni mérsékelt díjazásért, 
testületileg kivonul. Tagfelvétel  a min-
den vasárnap^ 11—12 óráig tartandó 
összpróbán. Értesiti a vezetőség a ta-
gokat, hogy a vasárnapi, 14-iki össz-
próba a magyar párt gyűlése miatt a 
következő szerdán este 8—10-ig tar-
tatik meg. 

Az Oltáregylet a mult vasárnapi 
gyűlésén az eltávozott Elekes Dénes 
titkár helyébe Faragó Ferenc dr.-t vá-
lasztotta meg, aki titkári székét az 
Oltáregylet céljáról szóló, mély figye-
lemmel hallgatott elmélkedéssel fog-
lalta el. 

Azt a furfangos  lólopási esetet, 
melynek letartóztatott tettesei Mózes 
Manó és Elekes Gergely, olvasóink 
egyike-másika talán még nem feledte 
el. Nevezettek, amint letartóztatásuk 
alkalmával — néhány hete — meg-
írtuk volt, Szentegyházasfalu  község-
ben, két gazdának a község szélén 
levő tagjában legelő 2—2 pár lovát 
fogták  el a magukénak s azokat a 
regátba vitték értékesíteni. Már előbb 
gyanú volt ellenük, hogy a két cim-
borának nem ez az első és egyetlen 
hasonló ténykedése. Az azóta folyta-
tott vizsgálat ezt a gyanút már kezdi 
is megerősíteni. Az eddig kihallgatott 
tanuk között kettőnek a határozott 
vallomása is egyformán  szól amellett, 
hogy nevezettek még az ismert lólo-
pási esetet megelőzőleg két ökröt is 
eltulajdonítottak, s azokat szintén a 
regátba hajtották értékesíteni. A két 
szövetséges makacsul tagad. Viszont 
a vizsgálat széles körben tovább foly-
tatódik, arra is kiterjeszkedve, hogy 
nevezettek terhére nem lehet-e még 
több más esetet is megállapítani? 

Persián és Zimny-cég helyi vevői 
között 2 vég finom  vásznat fog  ingyen 
kisorsolni. Húzás október 27-én este 
6 órakor az üzlethelyiségben. 

x Köszönetnyilvánítás. Mindazon 
jó ismerőseinknek, kik mély fájdalmun-
kon részvétükkel enyhíteni igyekeztek, 
a temetésen nagy számban megjelen-
teknek, úgyszintén a gyertyafogóknak 
ezúton mond hálás köszönetet a gyá-
szoló Szombatfalvy  caalád. 

x Legújabb divat szerint készítek 
elsőrendüleg kabátokat, kosztümöket 
és mindenféle  ruhákat legszebb kivi-
telben, mérsékelt árak mellett. Vidéki-
eknek azonnali próba 1 Demeter Zsig-
mond Bulevard Reg. Ferdinánd 12. — 
Tanuló  leányokat  felveszek. 

Sport. Holnap, vasárnap délután 
Brassóban lesz a Hargita-Ivria bajnoki 
mérkőzése. A mérkőzést sport-körök-
ben nagy érdeklődés előzi meg. 

x Laslo Aurel dr. ügyvédi irodá-
ját a Piactéren a Szenkovits-féle  ház-
ban megnyitotta. 

Egy liba találtatott. Tulajdonosa 
jelentkezzék a kiadóhivatalban. 

Tanévmegnyitás. Az állami le-
ceumban f.  hó 8-án délelőtt nyitották 
meg ünnepélyesen a tanévet a ható-
ságok fejeinek  és az érdeklődő szülők-
nek jelenlétében. Nanu A. tanár és 
Steriopol I. igazgató tartottak buzdító 
beszédeket. Ez alkalommal olvasták 
fel  azon tanulók neveit, akik a mult 
1927/28 tanévben kiváló előmenetelt 
tanúsítottak és ezért könyveket és 
tanszereket kaptak jutalmul. A médiá-
kat véve alapul, az intézet legjobb 
növendékeinek rangsora a következő: 
Cărpinişan A. I., Jaklovszky I. V., 
Suciu E. és Boicescu N. VII., Pillich 
L., és Stoian I. V., Critios A., Jak-
lovszky D. és Roiu N. VI., Ionescu 
A. VII., Dumitrescu T. I., Rădulescu 
M. IV., Ebért L. I., Forfecă D. VI., 
Ionescu A. VIL, Hirsch E. I., Hapei 
D. II., Mafteiu  A. III., Marin S. VII., 
Bărhala Gr. III., Mafteiu O. V., Kul-
csár I. II., Nagy L. IV., Tittel A, VI. 
és Nagy Z. IV. o. tan. 

Kiadó: a Könyvnyomda B6sivénytáriai&g 
Odorbein—Székely ad varbâ y 

Jngyen Kap Kottát »[»«;» 

sönK, Ha 20 zcnelftMetif  pontos 
cinét tapunHra Való hiVatKozással 
beK&ldi a K«g e d B s-KottásboltnaK 

Oradea-JíagyVátad. = 

Piaci árak. A buza: 120—130, 
rozs: 100—105, árpa: 95—100, zab: 
50—55, tengeri: 135—140, burgonya: 
18—25 leu vékánkint. Varró E. 

Corpul Portăreilor Tribuaaluiui 
din Odorheiu. 

No. 2933-1928. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin aceasta 

publică, că îu baza deciziuni Nr. 
6219—1926 şi Nr. G. 991—1927 a 
Judecătoriei de ocol din Odorheiu îa 
favorul  reclamantului Vilhelm Griin-
feld  repr. prin advocitul Dr. Kassay 
F. litván pentru fncasaera  creanţei 
de 3000 Lei şi accesorii se fixează 
termen de licitaţie la 19 Octomvrie 
1928 ora 10 la faţa  locului îo Odor-
heiu unde se vor vinde prin licitaţiune 
publică judiciară gramafone,  cassa de 
bani, etă'age ete. în valoare de 30.000 
Lei. Ia caz de nevoie şi sub preţul 
de eBtimare. 

Pretenziunea care e de încassat face 
3000 Lei capital, dobâazile cu 12*/, 
socotind din 25 Oct. 1925 iar spesele 
până acum stabilite de 1081 Lei. 

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

Odorheiu, îa 4 Oct. 1928. 
D a b b por'ărel 

Primăria Căpălniţa. 
Nr. 1768-1928. 

Hirdetmény. 
Căpălniţa község elöljárósága ár-

lejtést hirdet a Homoród fürdőn  levő 
Mária-villa renoválására. 10'/o bánat-
pénzzel ellátott zárt írásbeli ajánla-
tokat a községi elöljáróság elfogad  1928 
okt. 20 d. e. 10 óráig. 

A munka értéke 25.000 lep. 
Részletes fal  világosítást az elöl-

járóság ad. 
Câ[ă!niţi 1928 október 6. 

Primăria. 

No. 742—1928. 

Hirdetmény. 
Bă leni községi korcma a benne 

gyakorolható ilalaérési joggal 1928 
november 4-én írásbeli zárt ajánlatok-
kal a számviteli törvény 72—83 § ai 
alapján 3 évre 1929 február  1 kezdet-
tel haszonbérbe adatik. 

Kikiáltási ár 15000 leu. 
Bánatpénz 10°/,. R ízletesebb fel-

tételek az elöljáróságnál bármikor 
megtekinthetők. 

Bădeni 1928 október 8 án. 
ElőljArfaftg. 

Kiadó vagy eladó ház. 
A Strada Prinţul Mircea 
(Petőfi-utca)  21 sz. alatti 
emeletes kőház kiadó 
v. eladó. Értekezni lehet: 

a Hegyei Takarékpénztárnál, 
= = = Odorheiu. = = = = = 
Nr. 792—1928 not. Avr. 

Hirdetmény. 
Az avrămeşti i (Szentábrahám-

Udvarhely m.) községi korcsma ital, 
mérési joggal (2 szoba-kouybás lakás, 
1—1 bolt- éi korcsmahelyiség, 1 mo 
sókonyha, 1 nagy pince, udvar, kert 
használat a hozzátartozó melléképüle-
tekkel, u. m. istálló szin stb ) S évre, 
1929 január 1 tői 1931 december 3l-ig 
bérbeadatik nyilvános árverésen, amely 

a Számv. Törv. 72—83 art. szerint 
történik zárt írásbeli ajánlatok alapján, 
mellékelvén az ajánlott összeg 10•/„ os 
bánatpénzét kés pénzben. Az árverés 
az aviăaeşti i elöljáróságnál 1928 
november 8 án d. u. 3 órakor tartatik. 
Bdcsár: 7000 leu, mint évi bérösszeg. 
Feltételek az elöljáróságnál. FelQlaján-
latok és szabálytalanok nem vétetnek 
tekintetbe. 

Aviăarşti, 1928 október 9. 
Primar: Secretar: 

Fekete Domokos. Sig. László. 

No. 513-1928. 

Hirdetmény. 
Az Ighiu-i uj községházának épí-

tése, valamint ennek asztalosmunkája 
egyik külön a másiktól 1928 november 
11-én d. u. 2 órakor Írásbeli zárt 
ajánlatokkal a számviteli törvény 72— 
83 § ai alapján vállalatba adatik. 

Megáll? pitott ár az építésre 
136.000 leu. 

Megállapított ár az asztalos mun-
kára 23.800 leu. 

Bánatpénz 10%. 
Részletesebb feltételek  az elöljá-

róságnál bármikor megtekinthetők. 
Ighiu, 1928 október 8 án. 

Lázár. Lukács Sándor. 
notar. primar. 
Dala Judecătoria de Ocol din Cristur. 
No. 2917—1928. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin aceasta 

publică, că în baza deciziunii Nr. 
167-1928 şi Nr. G. 4066—1928 a 
Judecătoriei din Odorheiu în favorul 
reclamant Gegő Imre repr. prin ad-
vocatul Dr. Jodál Gábor pentru înca-
sarea creanţei de 852 Lei şi accesorii 
Be fixează  termen de licitaţie pe 25 
Octombrie  1928 orele  11 la faţi  locu-
lui în Odorheiu unde se vor vinde 
prin licitaţiune publică judiciară ma-
şina de cusut în valoare de 3000 Lei. 
In caz de nevoieşi sub preţul de esti-
mare. 

Pretenziunea care e de incassat 
face 852 Lei capital, dobânzile cu — 
socotind din — iar spesele până acum 
stabilite de 480 Lei. 

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

Odorheiu, la 17 S pt. 1928. 
D a b b portărel. 

Férfi-, nfii-  és gyermekrubákat 
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-
nemfieket  egy héten be-
lül m o » és f é n y e » . 

F l a r l n l Efly  teljesen jó kar-I J l d a u : ban levő azalon-
bntor garnitura egy nagy kon-
zol-tükörrel és egy 14 kötetes 
Révai-lexikon sorozat. Fel-
világosítást a kiadóhivatal ad. 

j ^ g p g 3 S § 

feltűnő olcsó áron vásárolhat Mindenkinek érdeke 
tudni, hogy = 
női és férfi  angolszöveteket, vásznat, asztalneműt, paplant, selymet, szőnyeget, mosóflanelleket, 
harisnyákat, pulóvereket, kötött Ú I B C f U D l l f t f t I  C ^atüzle-
kabátokat, férfi  kalapokat stb*: n U l J V Í I R U L / W f c i l  tében. 



LAJL • ^ 

M A M A v l f A V t â k és férfi  csodaszép svetterek, gyerek pulo* 
P l G g 6 l K 6 Z I 6 K verek, legjobb minőségű női, férfi-  és gyerek haris* 
nyák, sálak, keztyük, siffonok,  vásznak, szőttesek, régi, elismerten kitűnő 
minőségű, szakértelemmel összeválogatott bel* és külföldi  szövetek! Kész férfi* 
ruhák, raglánok, nadrágok állandóan raktáron és feltűnően  o l c s ó n ! 
Gummi-köpenyeM Ponyva-vásznak 1 LÖblfftél s t r- Elisabeta (volt j Bethlen-utca) 18 szám. 

* 
* » 

n n n n n í o w i i PU 

Corpul Portăreilor Tiibuualnlui 
Odorheiu. 

Nr. 2861—1928 port. 

Publieaţiune de licitaţie, 
Subsemnatul grefier  prin aceaata 

publică, (ă îo baza deciziunii Nr. 
7017—1926 şi No. G. 4159-1928 a 
judecătoriei din Odorheiu in favorul 
reclamantului Martin Copony repr. 
prin advocatul Dr. Kaesay I. şi Dr. 
Pal pentru incassarea creanţei de 
Lei şi accesorii ae fixează  termen de 
licitaţie pe 18 Oct. 1928 orele 11 la 
ftţi  locului in Odorheiu nnde se vor 
vinde prin licitaţiune publică judiciară 
sfă'ăgi,  c»ssă, ntţ'ona'ă, mafă  de scris 
pólt etc. îa valoare de 18 000 Lei. In 
caz de nevoie şi Bub preţul de estimare. 

Pretenziuaea care e de incassat face 
5075 Lei capital, dobânzile cu 12'/, 
socotind din 18 Martie 1926 iar spesele 
pâiă acum stabilite de 1800 Lei. 

întrucât, mobilele cari ajung Ia 
licitaţie ar fi  fost  execvate 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 18 Sept. 1928. 
Dnbb portărel. 

Corpul Portăreilor Tribunalului 
Odorheiu. 

No. 2863—1928 port. 

Publieaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin aceasta 

publică ră ÎQ baza deciziunii Nr. 
5282—1925 şi No. G. 4153—1928 a 
judccă oriei de ocol din Odorheiu. îa 
favorul  reclamantului Rendi Péter 
repr. prin advocatul Dr. Kassay I. şi 
Dr. Pál pentru io casarea creanţei de 
3660 Lei şi accesorii se fixează  termen 
de licitaţie pe 18 Oetomvrie 1928 ora 
10 la faţa  locului, ÎQ Olorheiu unde 
se vor \iode prin licitaţiune publică 
judiciară, dulsp îa valoare de 4000 
Lei, îa caz do nevoie şi sub pnţul de 
estimare. 

Pretenziunea caré e de încasat lace 
3360 Lei, capital, dobânzile cu 12°/0 
socotind din 17 Nov. 1925 iar spesele 
până acum staverite de 1490 Lei. 

Intruc t mobilele cari ajung la 
licitaţie ar fi  fost  execvate şi de alţii 
şi act ştia şi ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire licitfţie  prezen'ă este ordo-
nată şi îa favorul  acestora în senzul 
legii LX 1881 § 192. 

Odorheiu, la 17 Srp\ 1928 
Dnbb portărel. 

Eladó 
a Rózsa-utcai Ungár-villa: 
4 szoba, konyha és mellék-
helyiségekkel, fél  holdnyi 

gyümölesöskerttel. 
•IHBMHHMHHaHHMMHMaBWHMMHMMĤMMMMB 

Corpul Portăreilor Tribunalului 
Odorheiu. 

Nr. 2910-1928. port. 

Publieaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin aceasta 

publică, că îa baza deciziuaii Nr. 
6423—1927 şi Nr. G. 4770-1928 a ju-
decătoriei diu Odorhsiu în favorul  rec-
lamanfu'ui  Compoaesoratul repr. priu 
advocatul Dr. Jodál Gábor pentru in-
cassarea creanţei de 644 Lsi şi ac-
cesorii se fixează  termen de licitaţie 
pe 22 Oetomvrie 1928 orele 12 la 
faţa  locului ÎQ B ăUş'i unde se vor 
vinde prin licitaţiune publică judiciată 
cai, căruţi îo valoare de 9000 Lei. 
In caz de nevoie şi sub preţul de es-
timare. 

Pretenziuaea care e de îacassat face 
644 Lei capital, dobânzile cu ll*/0 
socotind d n 1 Jan. 1925 iar spesele 
pâiă acum stabilite de 755 Lei. 

întrucât mobilele cari ajung la 
licitaţie ar fi  fost  execvate şi de a'ţi 
şi aceştia şi ar fi  câştigat dreptul de 
icoperire licitaţia prezentă este ordo-
nată şi îa favorul  acestora îa senzul 
art. LX.: 1881. §. 192. 

Odorheiu, la 17 Septemvrie 1928.  
Dnbb portărel. 

w 
Corpul Portăreilor Tribunalului 

dia Odorheiu. 
Nr. 2638-1928 port. 

Publieaţiune de licitaţie. 
• Subsemnatul portărel prin aceasta 

* • •• J " 2 publică că ÎJ  baza deciziucii Nr. 
J N I | | 2 l Q t a • 3867—1928 şi No. G. 3514-1928 a 
5 ,,. , M  Judecătoriei din Odorheiu în favorul 
S Értesítem a helybeli és vidéki n. é. J reclamantului Sitcon Redtenbacher 
^ IIIIIIIHIMHMMIMIMIIIUIIIHIIIIIIMIIIIIIIIMH1IIHIII • , 
J J k ö z ö n s é g e t , h o g y a K ő k e r e s z t t é r e n , a \ S o h n e S . A . r e p r . p r i n a d v o c a t u l D r . 
1 M ' V r . h î v h » ""'" P 1 , 0 ( 1 4 1 Gábor pentru încasarea creanţei 
S A de 13324 Lei şi accesorii se fix«a?ă 

^MHBk. I termen de licitaţie pe 24 Oct. 1928 ore 
2 a. f.*l »»£•• * Í 12 la faţa  locuiui îa Odorheiu unda 2 textil-, rotos- CS £ se vor vinde prin lieitaţ^ne publică 
1 n i w ^ i a ( l i c ' a r a v a 8 B de bucătorie la valoare 

5 rovidaru-uzletet \ d e 22.500 Lei. In cat nevoie şi fcub 
to 2 P r e t u l do estimare, 
ţ 2 Pretenziunea care e de îacassat faca 
1 Sîlî?.!!!": S 13324 Lei capital, dobânzile cu 
JJ Nagy választék férfi  él női ruha- 4 socotind din — iar spesele până acum 

* szövetekben, ^ \ ^ ' i ' 1 ? de 2600 Lei 
• ••ISSSSLSSSSSSSFŢSSSSSSSSSSSSSSLSSSSI 1 Întrucât mobilele cari ajung ia 
ţ és zefirekben  stb. fc  licitaţie ar fi  fost  ex-cvate ş ; da alţii 
k •nsssisiaisssiii •SSIISSHSSSIISSS ^ * /» A . • . __ 1 V 

2 Győződjön meg személyesen irulm * şi aceştia ş>-ar fi  caş îgst. drrptul de 
2 9 acoperire hciteţ>a prezentă este ordo-
5 l t l v t " J nată şi ÎJ  favorul aceitora în senzul 
S Szives pártfogást  kér: M a f t  L X : 1 0 0 8 § 2 0 

5 Sámuel. • Odorheiu, ia 17 S-pt. 1928. * — Dnbb portărel. 

A rádió 
gyors és szédületes fejlődése  folytán  ma mir mindéi kulturember lakássa ssinto 
nélkülözhetetlen, de sajnos, a mai gazdasági viszonyok mellett még miodig nsgjo > 
kevesen örvendhetnek a rádió nyújtotta szórakozásnak Most, hogy az engedély H 
minden akadály nélkül megszerezhető, még mindig gond tt okoz annak felszerelése, 
mivel kevesen vannak abbsn a helyzetben, hogy egyszerre nagyobb összegeket 
fizessenek. 

Mivel főcélom  minél több készüléket elhelyezni, elhatároztam, hogy reklami-
rozás szempontjából az árakat a legminimálisabbra leszállítom s igy most már mód-
jában lesz mindenkinek egy jó készüléshez olcsón hozzájutni. 

6300 leu 

8800 leu 

1 drb 2 lámpás rádió készülék teljes felszereléssel  . . . 
1 drb 3 lámpás legmodernebb készülék, az európai állomá-

sok 50°/,-át hangszóró csővel hozza be, teljes fel-
szereléssel 

1 drb 4 lámpás készülék, az összes európai állomásokat 
hangszóró csővel a helyszíni viszonyok Bzerint hozza 
be (B igy hangszóróval 25—30 állomást). Teljes 
felszereléssel  11000 leu 

Nagyobb keretantennás készülék is a legminimálisabb árban részlet-
fizetésre  is bevezettetik. 

Barabás Gyula electrotechníkai vállalatánál 
ODORHEIU Bal. Reg. Ferdinánd 56. 

FaraKtárnaH atyai-
inas teUH. circa 
Héttő Katasztrális 

bold, igen előnyős feltíteleK mellett 
Kiadft. - (in a Kiadóhivatalban. 

Jó családból való 
fiút  tanulónak 
felvesz  Schuller 
Viktor füszerke-
reskedő. Piac-tér. 

Kávék, teák 
legolcsóbb minőségben, 

aradi lisztek 
=== Ih.á.sz-ná.1— Kökereszt-tér. 

Egy tanulót 
felveszünk. 

H fl  H  G V A'Vszöv. 
ODORHEIU. 

>i 

Értesítés. 
Van szerencsém a mélyen tisztelt helybeli és 

vidéki [közönség szives tudomására hozni, hogy a 
„Transilvánia" Részv.-T. bodegája 

megnyilt a Bul. Reg. Ferdinánd 
(Kossuth-u.) 38 szám alatt, ahol 
mindennemű italok, elsőrendű hi-
deg és meleg ételek, cukorkák 
és minden más fajta  áruk tisztán 

ésszolid á ré r t lesznek kiszolgálva. 
Szives támogatást kér, 

tisztelettel: 
G á s p á r D é n e s . 

Van szerencsém a m. t. helybeli és vidéki közönség szi 
ves tudomására hozni, hogy helyben Piaţa Prinţul Carol 
(Kőkereszt-tér) a Rösler-léle nj házban = = = = = 

cipész-üzletet 
nyitottam, hol minden e szakmába vágó mnnkát izlés sze-
rint a legjobb és legszebb kivitelben késeitek, valamint 
raktáron tartok kése női-, férfi  és gyermekcipőket. 

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

Szives pártfogást  kér, kiváló tisztelettel: Bánts Lajos 

Minden üzletben csak a tiszta és egészséges SÁMSON-ecetet kérjél 


