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Az igazság 
szavának nagy ereje és nagy hatalma 
van. Az igazság szava döbbenetes erő-
vel tör fel  a szivekből s az orkán 
erejével terjed szét mindenfelé.  Az 
igazság szava tisztit, mint a vihar; 
felhőket  oszlat el, mint a szél; érlel, 
mint a jótékony, melegitő napsugár. 
Az igazság szavát, ha egyszer az ki-
mondódott, nem lehet meg nem hal-
lani. Az igazság szava mozgásba hozza 
még a tiszta lelkiismeretet is, mérle-
gelésre késztet, bírálatra indit, Ítéletet 
mond a tettek, a cselekedetek felett. 
Az igazság szava a jókban, a köteles-
ségteljesítőkben a megnyugvás érzetét 
kelti fel.  Az igazság szava mozgásba, 
hullámzásba hozza az alvó, a szuny-
nyadó kedélyeket is, felrázza  tétlensé-
gükből, álmadozásukból s tettekre, 
helyes cselekedetekre sarkallja, de moz-
gásba hozza a tagadás szellemét is, 
bármennyire nem is akarja ez az igaz-
ság szavát meghallani. 

Amint Madách Ember tragédiájá-
ban az Ur intő, figyelmeztető  szavá-
val mindig szembeszáll Lucifer,  a ta-
gadás ősszelleme, ugy a közélet fóru-
mán is. a politika boszorkányos kony-
hájában is mindig vannak, akik az 
igazság szava előtt fülüket  bedugni 
igyekeznek, vagy pedig, ha meg is 
hallják, igyekeznek vádló lelkiismere-
tüket elhallgattatni, igyekeznek álo-
koskodásaikkal az igazság szavának 
erejét gyöngíteni. De az igazság szava, 
minél inkább nem akarják meghallani, 
észrevenni, vagy minél inkább igye-
keznek azt cáfolni,  annál inkább nő 
erőben, intenzitásban, annál inkább 
terjed, annál inkább segíti elő a győ-
zelmet. 

A székely anyavárosban kimon-
dott igazságnak a szava mélyen szán-
tott végig a kedélyeken. A kételkedő-
ket, a csüggedőket, a reményvesztet-
teket felemelte,  megujult munkára ed-
zette és acélozta, a tévelygőket helyes 
útra terelte, szóval: uj, tántoríthatat-
lan hiveket szerzett az igazságnak. 

Az udvarhelyi, mult vasárnapi 
szózatot meghallotta az egész ország. 
Meghallották az ország legjobbjai, akik 
a békés fejlődést  és konszolidációt 
előbbre tartják mindennél. Meghallot-
ták pedig nemzetiségi különbség nél-
kül mindenütt. Az udvarhelyi szózat 
a magyarságba törhetetlen, tiszteletet 
parancsoló egységet vitt bele. Az or-
szág legjobbjai foglalkoznak  a Hargita 
alól szétrádiózott szózattal, magyaráz-
zák, kommentálják. 

Maniu Gyula, a nemzeti paraszt-
párt nagynevű vezére e szózat hatása 
alatt nyíltan és férfiasan  kijelenti, hogy 
ő a kisebbségi kérdés megoldásának 
rendületlen hive, múlhatatlanul és sür-
gősen nyugvó pontra kell vinni e kér-
dést és reméli is, hogy a román nép 
igazi képviselői és a kisebbségek ve-
zérei és megbízottai itt benn az or-
szágban meg fogják  találni a kisebb-
ségi kérdés igazi útját külföldi  utmu-
tatás és parancs nélkül is. 

Ezt óhajtotta és ezt várta tíz év 
óta a békeszerető, a törvénytisztelő 
magyar nép is és ezt várja most a 
tizenkettedik órában is. Ha a kormány 
is meghallja az igazság szózatát, amint 
meghallotta azt Maniu, ha Angelescu-
nak szeméről is végre lehull a hályog 
és Ő is megismeri az igazságot és nem 
lesz ellenzője a békés, a kulturális 
haladásnak: akkor bizonyára Genf 
helyett Bukarestben is el lehet intézni, 
meg lehet oldani, de csak az Udvar-
helyről elhangzott igazság szavának 
a jegyében és szellemében. 

relelfia  szerkesztő 
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Szerkesztőség «a kiadóhivatal: 
Bulevardul Regele Ferdinánd (Kossuth-ntcza) 14. es 

Telefonszám:  34. 
Megjelenik minden vas&rnap. 

A megyei katholikusok nagygyűlése. 
Krisztus király ünnepe. — Diszgyiilések. — Gyertyás körmenet. 

Tíz esztendeje, hogy befejeződött 
a nagy világháború, amely rengeteg 
sok értéket pusztított el. Mindent elá-
rasztó iszapja annyira reá tapadt a 
lelki életre is, hogy a tisztulási folya-
mat csak nagyon lassan indulhatott 
meg. A gyűlölködés, a szeretetlenség 
annyira megülte a kebleket, hogy az 
emberiség nagy része még ma, a há-
ború befejezésének  10. évében sem 
tudja magát azok hatása alól kivonni. 

A gyűlölködés, a szeretetlenség 
átkos betegségének meggyógyitására 
csak egyetlen orvosság van: vissza-
térni Krisztushoz, a béke nagy fejedel-
méhez s az ő tanításait átvinni az 
életbe, hogy azok itassák át az em-
bereknek miuden cselekedetét. Krisz-
tust kell vissza helyezni trónjára, hogy 
ő uralkodjék az emberi lelkekben, ő 
irányítsa az emberek cselekedeteit s 
akkor igazi békesség lesz, akkor megu-
jul megint a sok vérrel áztatott földnek 
a szine. 

Ez a nagy gondolat vezette a kath. 
anyaszentegyház fenkölt  gondolkozá-
sú fejedelmét,  XI. Pius pápát, amikor 
pár évvel ezelőtt október utolsó vasár-
napjára elrendelte Krisztus Király ün-
nepét, hogy azX  az egész világon mi-
nél nagyobb fénnyel",  minél nagyobb 
benső elmélyedéssel ünnepeljék meg. 

Városunk katholikusai ezt meg is 
tették a mult és azelőtti években is. 
Éjjeli szentségimádással és szentségi 
körmenettel hódoltak a Királyok Kirá-
lyának. Az idén is méltó fénnyel  ké-
szülnek ezt a nagy ünnepet október 
28-án megünnepelni. Az ünnepség ren-
dezését a helyi népszövetségi tagozat 
vette kezébe s hogy az minél fénye-
sebben sikerüljön, Jézus Király ünne-
pén kerületi kath. nagygyűlést tart, 
melyen nem csak a helyi hitbuzgalmi 
egyesületek vesznek részt, hanem a 
megyei tagozatok is elküldik kiküldöt-
teiket, hogy ezer meg ezer sziv dob-
banjon össze a krisztusi szeretetben, 
hogy ezer meg ezer ajakról törjön fel 
a fohász  az Egek Urához a lelki meg-
tisztulásért, a lelki megjobbulásért, hogy 
ezer meg ezer gyertyának lobogó 
lángja, világosságot árasztó fénye  fi-
gyelmeztesse a hiveket, hogy nekik is 
fényleniök  kell, mint a tükörnek, a jó 

cselekedetekben, a nemes elhatározá-
sokban, embertársaik szeretetében és 
megbecsülésében. 

A kerületi kath. nagygyűlésnek 
gazdag tárgysorozatát az alábbi felhí-
vás keretében közli a rendezőség : 

Az Országos Kath. Népszövetség 
székelyudvarhelyi tagozata az udvar-
hely-esperes kerület bevonásával, Jé-
zus-Király ünnepe alkalmával, 1928. 
október 28-án kath. nagygyűlést tart 
a következő programmal: Délelőtt 10 
órakor ünnepélyes szentmise, mondja: 
Pál István pápai prelátus, főesperes; 
prédikál: Szilágyi Dózsa, premontrei 
kanonok, az Országos Népszövetség 
igazgatója. 

11 órakor  I.  diszgyülés.  1. Meg-
nyitó. Mondja: Biró Lajos főgimn. 
tanár, tagozati elnök. 2. Pál István 
apát-prelátus: A kereszténység egy-
sége. 3. Hinléder F. Ákos dr. ügyvéd, 
tagozati alelnök : Az egyházi tekintély 
és engedelmesség. 4. Dobos Ferenc dr. 
főgimn.  tanár: Vitás ügyeinkben a 
szeretet szava legyen a döntő 1 5. Szil-
veszter Ferenc dr., szentszéki tanácsos, 
főgimn.  tanár (Kézdivásárhely): Szeres-
sük a földet,  mely ápol s eltakar I 

Bélufáit  3 órakor  II.  diszgyülés. 
Elnököl: Pál István. 1. Szabó János 
szentkirályi plébános: Divat-hóbort-
lezüllött család. 2. P. Boros Fortu-
nát dr., ferencrendi  atya: Testet-lelket 
öl az alkohol. 3. Frőlich Ottó, «nevelő-
intézeti igazgató: Felnőtt ifjuságunk 
önképzése. 4. Török Ferenc csoma-
falvi  plébános: A tettek beszélnek 
(Kath. öntudat). 

Fél 5 órakor szentségi körmenet 
a templomtól a piactérre és vissza. A 
szentmise és a gyűlések kedvező idő 
esetén a gimnázium udvarán, külön-
ben a templomban és a tornacsarnok-
ban lesznek. Körmeneten mindenki égő 
gyertyát visz és a rendezőknek föltét-
len engedelmeskedik. Olcsó és egy-
forma  gyertyákról a népszövetség gon-
doskodott, amit a helyszínén lehet 
megszerezni. 

Kath. testvérek 1 Készüljünk a nagy 
napra. Krisztus Király ünnepe legyen 
a mi meguihódásunknak, ami megjob-
bulásunknak is örökre feledhetetlen 
fényes  ünnepe 1 

Nem éppen megnyugtató, 
különös helyzetet teremt a jogszolgál-
tatás egyik ágában egy nemrég meg-
jelent igazságügyminiszteri rendelet. 
Ez a rendelet ugyanis a hivatalos igaz-
ságügyi (büntetőügyi) kiszállásokra 
vonatkozólag intézkedvén, az eddig 
felszámitható,  rendes fokozat  és távol-
ság szerinti, törvényes fuvar-  és napi-
dij-költségek felszámítását  — ftmeny-
nyiben nem hivatalból üldözendő bűn-
cselekmény esete forog  fenn  — egye-
nesen eltiltja. Ezek után tehát ilyen 
esetekben a kiszálló bizottságnak csak 
arra van joga, hogy természetbeni fu-
vart és ellátást igényeljen attól, aki-
nek érdekében a kiszállás történik. 
Máskülönben a biróság — hacsak 
tagjai nem engedhetik meg maguknak 
azt a költséges luxust, hogy a saját 
költségükre utazgassanak — kényte-
len lemondani arról, hogy az eldön-
tendő ügyekben, helyszíni szemlék, 
vizsgálatok alapján is alaposabb meg-
győződést szerezni igyekezhessék, ma-
gának teljes és tiszta képet alkothas-
son. Ez pedig mindenesetre a jog-
szolgáltatás szükségszerű meggyőző-

déses volta és alapossága ellen való. 
Másrészt a természetbeni fuvar  és 

ellátás igénybevételének rendszere nem 
helyeselhető azért sem, mert az igy elő-
álló helyzetek joggal derogálhatnak a 
magas hivatást betöltő bírósági sze-
mélyeknek, magukat feszélyezetteknek 
érezhetvén (akár csak a külső látszat 
miatt is) az őket kiszolgáló magánfe-
lekkel szemben. Másrészt igy ma, a 
megingott tekintélytisztelet idejében 
éretlen és alaptalan mendemondák is 
könnyen indulhatnak, ami ugyancsak 
róvására eshetik a biróság tiszteletének. 

Mindezek a mellett szólnak, hogy 
a most meghonosított természetbeni 
fuvar-  és ellatásrendszer megszünteté-
sével ismét visszaállitódjék a hivatalos 
elszámolások alapján való kiszállások 
előbbi rendszere, ami eddig is az igaz-
ságszolgáltatás gyorsabb és alaposabb 
munkájának volt egyik hathatós elő-
segitője. 

Hodor Viktor dr., közigazgatási 
vezérfelügyelő  19-én, pénteken váro-
sunkba érkezett. Értesüléseink szerint 
a községi számadásokat fogja  meg-
vizsgálni. 

A gyűlés után. 
Az Orsz. Magyar Párt lezajlott: 

nagygyűlése után egyes sajtó orgá-
num túltéve magát az ott letárgyalt 
pontok fontosságának  bár futólagos-
ismertetésén, újra csak régi vesszőpa-
ripáját vette elő s lekicsinyelvén a gyű-
lés jelentőségét, igyekszik újra csak" 
a magyar párton végig vágni. 

Amilyen kicsinyes ez az erőlkö-
dés, épen olyan elszomorító, hogy bár 
magyarul szerkesztett, de az egyete-
mes magyar érdekektől messzi-messzi-
álló újság akarja minduntalan az ő 
nézetét, az ő akaratát azokra a ma-
gyarokra ráerőszakolni, akik ér-
zésben és gondolatban igaz magya-
rok ; de nem tudván nagy elfogultsá-
guk avagy szűkebb körre szorított 
helyzet áttekintésük folytán  irás és irásr 
gondolat és gondolat között külömb-
séget tenni, könnyen hajlanak azon ki-
szóllások után, amelyekben nincs egy 
csöppnyi magyar érzés, de annál több 
a puffogó  szappanbuborék, izgató szó-
virág és a magyar faj  vezetői elleni 
otromba kirohanás. 

Az Országos Magyar Párt nagy-
gyűlésén a közgazdasági szakosztály 
s ennek tárgyalása után a nagygyűlés 
is magáévá tette azokat az indítvá-
nyokat, amelyek teljesedés esetén hi-
vatva vannak az iparos-, kereskedő-
földmivelő  osztály sorsán enyhíthetni,, 
s ha van belátás és kormányzói böl-
csesség az ország vezetőiben, a nagy-
gyűlésen rámutatott hibákat és mu-
lasztásokat reperálni fogja.  Ha pedig 
fönn  a feltevés  az, hogy menjen csak 
minden az eddigi uton, menjen itt 
tönkre kereskedelem, ipar és földmi-
velés, s újra jöjjön elő a régi mult 
Básta-szekeres, nyomorúságos ideje (ta-
lán már el is jött) akkor a Hargita 
erőlködései és állandó Magyar Párt el-

lenes kirohanásai, Hajdó Márton nép-
'jólléti javaslatai és a Magyar Néppárt-
nak nevezett önös érdek csoportosu-
lat nagyon is áttetsző tevékenykedni 
akarása is csak arra jó, hogy a ma-
gyar egységet megtörve a magyarság 
mint oldott kéve hulljon szét, de hogy 
a »Magyar Néppárttól* főleg  földmivelő 
népünk nem várhat többet, de még 
annyit sem mint a Magyar Párt tevé-
kenységétől, — az bizonyos. 

Ne áltassa senki magát azzal, hogy 
a cim biztató jel népünk nagytömegei 
sorsának jóra fordultára.  Deutschek dr.. 
Tornya dr., Kecskeméthy István stb. 
egyéni hiúságok és előre törekvésük 
vágyának meghiusulta miatti kesere-
désből és nem magasztos eszméktől 
űzetve álltak egy uj magyar politikai 
alakulat élére. Az ittenni vezetőség 
mentálitását vizsgálva minden komo-
lyan godolkozó agy megállapíthatja, 
hogy a Magyar Néppárt e megyei 
atyamesterei is a legsajátosabb önös 
érdekeik teljesülhetése céljából akarják 
a népet a maguk részére megnyerni. 

Az a hirhedt »népjólléti javaslat* 
amely a szentléleki kúriában látott 
napvilágot, s amelyet a szerző «világ-
megváltás* nagy eszközének szánt, —-
semmivé lett akkor, amikor Hajdó 
Márton keserves éjjelek lézas állapo-
taiban kiizzadta bár ezeket a javasla-
tokat, de hogy gyakorlatilag nincs je-
lentőségük semmi, az kiviláglik abból a 
való tényből, hogy Hajdó Márton szü-
lőfaluja  a népjólléti javaslatok megje-
lenése óta egy jottával sem jutott 
előbbre a gazdasági kultura és az ál-
talános műveltség terén, sőt még Hajdó 
Márton sem tud felmutatni  javaslati» 
szellemében munkálva fél  annyi mun-
kával tizszer akkora, s talán még any-

Szombaton és vasárnap: „Luther" a reformátusok  leflnagyobb  filmje.  — Kedden este fél  9-kor: „Hat szép leány szállást keres", szalon vigjátók 7 felv. 
Fflsz.:  Verebes Ernő, Jenny Hugó, Georg Alexander. - Csütörtökön este fél  9-kor: „Natasa hercegnő". Nagy orosz dráma az előkelő társadalomból. 



nyi jövedelmet sem, amennyit elér egy 
verejtékező, de dolgát céltudatosan el-
végző földmivelő. 

Székely testvérek ! 
Az Országos Magyar Párt nagy-

gyűlése lefolyt  impozánsan és lélek-
emelőn. A községek kiküldöttjei töme-
gesen vettek részt azon s hazavihet-
ték társaiknak azt a tanúságot, amit 
ott szereztek ; de egyben elvitték haza 
lelkükben azt a benyomást is, hogy 
az a hir, az a tendenciózus beállítás 
elleneseink részéről, hogy az Országos 
Magyar Párt a néppel nem törődik, a 
nép érdekeif  nem hordja szivén, s 
minden erejével nem igyekezik a nép 
anyagi erejének feljavításán  munkálni, 
— egy nagy ámítás, — egy nagy ha-
zugság. Csak egységbe tömörülve vi-
hatunk ki valamelyes eredményt, aki 
az egységet gyengíti, az az eredményt 
teszi kétségessé, az az összmagyarság 
ellensége. Egy párt keretén belül le-
hetnek kívánságok és kell is, hogy a 
különböző nézetek összeegyeztetésé-
vel az egység még szilárdabbá ková-
csoltassák, de egy nemzetet különböző 
párt alakulatok létesítésével ketté osz-
tani csak az erő meggyengítésével lehet. 

Akik ugy vélik, hogy szükség van 
nálunk vérlecsapolásra, s még mindig 
megengedhetjük magunknak azt a fény-
űzést, hogy hangzatos nevű pártnak 
kell tagjai legyünk, — azok csak men-
jenek az úgynevezett »Magyar Nép-
párttal* — vagy talán jobb cim lenne 
»Magyar elégedetlenek önérvényesü-
lési pártjával*, de azok, akiknek lelkét 
eltölti az erdélyi magyarság szomorú 
sorsa feletti  aggódás, akiben van hit 
és remény, hogy egységes akarat frontra 
állítása mellett sorsunk mostohasága 
enyhülhet, — annak a Magyar Párt-
ban van a helye, — mert «egységünk 
történ, törve hanyatlik erőnk!* v-ó. 

SPORT. 
Hargita—Ivria 3 :0 (2:0). 

C.F.R.—Hargita bajnoki mérkőzés előtt. 
Mult vasárnap a Hargita egy évi 

szünet után Brassóban vendégszere-
pelt, tegyük hozzá teljes sikerrel, mert 
az utóbbi időben erősen feljavult  Iv-
riát fölényes  játék után győzte le s 
ezzel a negyedik bajnoki mérkőzést is 
megnyerte. A csúszós, sáros talaj na-
gyon hátráltatta a csapat erőkifejtését, 
különösen a győzelem még nagyobb 
arányú lett volna. 

Most vasárnap megint Udvarhelyt 
lesz bajnoki küzdelem, ezúttal a bras-
sói vasutas csapattal kell megmérkőzni, 
amely mindig erős ellenfele  volt a Har-
gitának, nem egyszer kellemetlen meg-
lepetéseket is szerzett. A favorit  most t, 
a Hargita s ha nem fog  elbizakodot-
tan játszani, ugy 3 4 goldiferenciáju 
győzelmével bajnoki pontjainak számát 
10-re emeli. 

A mérkőzés délután 3 órakor kez-
dődik a barompiacon levő régi pályán. 

A közönség koréból. 
Tekintetes Szerkesztőség! 
A Fernengel Frigyes-utcai összes 

lakosok nevében felkérjük,  szívesked-
jék lapja utján oda hatni, hogy a város 
az utcát kavicsoztassa ki és a villanyt 
is vezettesse be, mivel nemcsak az 
•esti időszakban, a sötétségben az utca 
teljesen járhatatlan, valóságosan el-
sülyed a gyalog ember és a szekér is, 
de senki, akinek kell látni és tudna 
tenni róla, nem tesz, már pedig, egy 
macskaugrás a küküllőbeni kavics, de 
ide, ahová oly égető szükség, nem 
hordatnak. Illetékes helyen sürgős in-
tézkedést kérünk. Az egész egy fél-
napi munka. Mivel most abban az 
utcában nemcsak a Szöllősi-féle  laká-
sok vannak — ne tessék elhanyagolni 
— bennebb is az utcát, nem éppen 
a hidig, hanem a Küküllőig be járha-
tatlan, sőt falábon  kell bemenni, ha 
az is volna. 

Tisztelettel a lakosok nevében: *• y-

x A miklósfalvi  erdőben elveszett 
egy 8 hónapos fekete  nöstény-kopó 
kutya. Ismertető jelek: az orán és 
nftellén  fehér,  lábai • sárgások. Aki tud 
róla, jelentse jutalom ellenében Navrea 
Lászlónál Odorheiu. 

IHIS St ü K. 
Október 20. 

Indul a knltnrmunka, 
megkezdődnek a Polgári Önképző-
Egylet szabadliceumi előhaladásai. 
Hivni fognak  mindenkit az ingyenes 
előadásokra, amelyeken a legkiválóbb 
előadók tudásuk legjavát fogják  bemu-
tatni, a tudomány ujabb vívmányaival 
fognak  megismertetni. 

A hivó szót halljuk meg, a hivó 
szóra sorakozzunk minél többen a 
kultura hófehér  és mindeneket kibékítő 
zászlója alá, mert a szenvedésben, a 
megpróbáltatásokban csak a szellemi 
kincsek azok, amelyek fenntartják  ben-
nünk a lelki egyensúlyt. 

Ha előadótermeink be fognak 
népesülni, ha tudományszomjas ifjú-
ságunk minél számosabban fogja  fel-
keresni ezeket az előadásokat, akkor 
majd olyan kincseket fog  gyűjteni, 
amelyek, amint a nagy Kölcsey mondja, 
az élet minden szakában, a szerencse 
minden változásai közepette gazdag 
tápláiékot nyújtanak lelkének 

Szilágyi Dózsa, premontrei kano-
nok, az Országos Kath. Népszövetség 
központi igazgatója vármegyénkben 
időzik és sorra látogatja a népszövet-
ségi tagozatokat. Október 28 ára váro-
sunkba érkezik s a kerületi kath. nagy-
gyűlés alkalmából tartandó ünnepélyes 
istentiszteleten, amelyet kedvező idő 
esetén a főgimnázium  udvarán tarta-
nak meg, prédikálni fog. 

Az Országos Magyar Párt udvar-
helyi impozáns nagygyűlése alkalmá-
val városunk közönsége a székely 
vendégszeretetnek, a lekötelező figye-
lemnek olyan példáját adta, hogy a 
gyűlésre ide sereglettek kivétel nélkül 
a legnagyobb elismerés hangján em-
lékeztek meg arról. A lakók a legszí-
vesebben ajánlották fel  a vendégek 
részére fölösleges  szobáikat, a pártnak 
minden egyes tagja a legszívesebb 
készséggel tett eleget a reája háfom-
lott feladatnak,  ugy, hogy valóságos 
gyönyörűség volt tapasztalni azt a 
versengést, amit a pártnak minden 
lelkes tagja kifejtett  a vendégek elszál-
lásolása és fogadása  körül. Ezért a 
helyi tagozat elnöksége mindenkinek 
egyenként és összesen is a legmele-
gebb köszönetét nyilvánítja. 

Halálozás. Sándor  István nyug. 
rendőrfelügyelő  életének 76 ik, boldog 
házasságának 51-ik évében, hosszas 
szenvedés után, f.  hó 15 én meghalt 
Pa'akfalván.  Temetése 17 én volt nagy 
részvét mellett. 

Szabó Dénes nyug. városi tisztvi-
selő f.  hó 18 án 63 éves korában hosz-
szas szenvedés után elhunyt. Temetése 
20-án, szombaton, volt nagy részvét 
mellett. 

Mánya  Sándor  mészárosmester 
életének 72-ik, özvegységének 8 ik 
évében rövid szenvedés és a halotti 
szentségek felvételével  f.  hó 20-án 
hajnali 4 órakor Parajdon elhalt. Ki-
terjedt rokonság gyászolja. 

Udvarhelyi költők és pedig ez al-
kalommal Finta Gerő és Halmágyi 
Samu verseit fogják  bemutatni a bu-
dapesti közönségnek azon szerzői es-
tén, amelyet megyénk szülötte, Ti-
boldi József  zeneszerző rendez nov. 
7-én a legkiválóbb színészek, színész-
nők és Polgár Tibor zongoraművész 
közremüködéséval. Tiboldi már ko-
rábban dallamot irt költőink egyik-
másik verséhez, igy Fintának Kuruc-
kesergő és Hajlik ág az ághoz, Hal-
mágyinak pedig A pitypang cimü köl-
teményéhez, most minden bizonnyal 
ezek fognak  a műsoron szerepelni. 

A Polgári Önképző Egylet f.  hó 
18-án Csiky Albert elnöklete mellett 
választmányi ülést tartott, amelyen 
Gyerkes Mihály titkár beszámolt a 
nagyenyedi iparosok kultúrházának fel-
szentelési ünnepségéről és arról a lel-
kes buzgóságról, amellyel az iparos-
ság ezt a kulturházat megteremtette. 
A szép beszámoló jelentést köszönet-
tel vették tudomásul. Elhatározták a 
szabad líceumi előadások megkezdé-
sét és a szokásos fillérestélyek  rende-
zését s egy operette előadását kará-
csony másodnapjára. 

Fülöp Áron emlékezete. Október 
22-én nyolc éve annak, hogy Fülöp 
Áron, a nagy székely költő felsőbol-
dogfalvi  kúriájában befejezte  földi  pá-
lyáját. A hunhagyományok ékesszavu 
feldolgozójának,  az utolsó »hegedős«-
nek emlékét ujitsuk fel  halála évfor-
dulója alkalmából és őrizzük meg 
kegyelettel. 

A Székely Dal- és Zene Egylet 
fehér  asztala. Lelkes ünnepségre ké-
szül a helybeli Székely Dal- és Zene-
egylet. Folyó hó 27 én szombaton este 
a Ferenczy Ferencz vendéglőjében 
tartandó fehérasztal  keretében adja 
át az egylet tagjainak a romániai 
Országos Magyar Dalos-Szövetség ál-
tal kitüntetett elismerő díszokleveleket. 
Tamás Gáspár 42, Potor Gergely 39, 
Kabdebó József  28, Olajos Dezső 26, 
Szabó Ödön 26, Bodroghy Balázs 25 
év Őta lelkes harcosai a magyar dal-
kulturának. A fehér  asztalhoz szívesen 
hivunk meg minden pártoló tagot és 
a magyar dalkultura iránt érdeklődő 
vendéget. Érdeklődők forduljanak  Za-
kariás Miklós egyleti titkárhoz, — egy 
teríték 35 leu bor nélkül. 

Néhány héttel ezelőtt lapunk ha-
sábjain is közöltük azokat a személyi 
változásokat, melyek a vármegyei tiszt-
viselői és a jegyzői karban történtek. 
Arról volt ugyanis szó, hogy Csomor 
J. agyagfalvi  és Kádár S. siménfalvi 
jegyzőket nyugdíjazták. Az előbbi he-
lyére Nagy Sándor korondi jegyzőt 
helyezték át, az utóbbi helyére pedig 
Demeter szolgabírói titkárt nevezték ki 
jegyzőnek, a korondi jegyzői állásra 
pedig Lie János prefectusi  titkárt ne-
vezték ki, mindannyiukat prefectusi  ha-
tározattal. A belügyminisztérium azon-
ban, mint megbízható helyről értesül-
tünk, Csomor és Kádár jegyzők nyug-
díjazását nem hagyta jóvá, hanem őket 
hivataluk további ellátására hivta fel. 
Most jön a nagy kérdőjel ? Mi törté-
nik azokkal a személyekkel, kiket Ká-
dár és Csomor kelyébe kineveztek ? Az 
egész vármegye közönsége feszült  fi-
gyelemmel kiséri a most már bizony-
talanságba került családok sorsát. 

A kiállítás bezárása. Mult szá-
munkban megemlékeztünk a Boros-
nyay dr.-né, Füstös Ida, Spanyár Pál, 
Daday Gerő és Vámszer Géza együt-
tes kiállításáról. Tollúnkra kívánkozott 
az igen lanyha látogatás s valamint a 
vásárlási kedv lanyhasága is. Azt is 
megírtuk, hogy mik az okai ezen rész-
vétlenségnek. Ujabban — ugy látszik — 
mégis a kiállítás felé  irányult a mü-
barátok figyelme,  amennyiben ugy a 
kiállítás látogatása, mint a vásárlás is 
intenzivebb lett. Akiknek figyelmét  el-
kerülte volna a kiállítás, még egyszer 
itt hivjuk fel  azoknak az érdeklődését, 
amennyiben csekély dij mellett a kiál-
lítást megtekinteni óhajtják, vagy on-
nan értékes iparművészeti tárgyat, vagy 
képet akarnak vásárolni, 21-én estig 
megvalósíthatják, amennyiben a kiál-
lítás hétfőn  bezárul. 

Megható eset történt a hét fo-
lyamán egyik helybeli középiskolában. 
A tanár bemegy az osztályba s szo-
kás szerint számba veszi a hiányzó-
kat. "Amint a hetes diktálja fel  a hi-
ányzók neveit, egyiknél megjegyzi, 
hogy azért hiányzik, mert meghalt az 
édes atyja. Erre feláll  egy másik ta-
nuló és azt monja: Tanár ur, kérem, 
imádkozzunk a tanuló-társunk elhunyt 
atyjáért. Nagyon helyes, feleli  a tanár. 
A tanulók felállanak  és könnyes sze-
mekkel rebegik el az imát az ehunyt 
édes apa lelki üdvéért. Milyen szép, 
milyen dicséretre méltó annak a kis 
fiúnak  ez a kegyeleti ténye. A felnőt-
tek is példát vehetnének tőle, hogy 
miképpen kell embertársainkkal szem-\ 
ben viseltetni a bubán, a bajban, a 
szenvedésben. 

A mult hét végén beállott hideg 
esőzés következtében annyira lehűlt a 
levegő, hogy a magasabb helyeken, 
főképpen  pedig a Hargitán nagy ha-
vazások és ennek következménye kép-
pen a hét elején fagyok  is voltak, ami 
nagyon hátráltatja az amúgy is meg-
késett őszi betakarodást. 

Városunk az ősz folyamán  egy 
szép épülettel gazdagodott. A Szentfe-
rencrend a helybeli zárda folytatása-
képpen az uj ut mentén a rendi nö-
vendékek számára modern iskolát épít-
tetett mintaszerű berendezéssel és fel-
szerelésekkel. A szerzeteseknek készülő 
kis növendékek ebben az iskolai év-
ben már az uj épületben kezdették 
meg tanulmányaikat. 

A vármegyei tanács rendes ülés-
szakát november elsején kezdi meg. 
Tárgysorozaton szerepelnek a várme-
gye 1929. évi költségvetéseinek össze-
állítása, az 1923—1926 évek száma-
dásainak felülvizsgálása,  az 1928. évi 
költségvetés módosítása és sok más 
fontos  tárgy. 

Vadásztársasági közgyűlés. A Szé-
kelyudvarhelyi Vadásztársaság alap-
szabályszerü rendes őszi közgyűlését, 
melynek folyó  évben esedékes 3 évi 
tisztiy'itás különös jelentőséget adott, 
f.  ho 16 án, kedden tartotta meg, a 
Bukarest éttermében. A pénztárnoki 
és titkári jelentések egyhangú tudo-
másulvétele után a tisztújításra kerüli 
a sor, melynek eredménye a követ-
kező : Elnök: Szabady Tivadar, alel-
nök : Jacobescu kapitány, pénztárnok : 
Sorger János, titkár: Soó Gáspár, 
ügyész: Váró Géza dr., gazda : Ko-
vács Lázár, ellenőr: Zathureczky La-
jos, jegyző: Domszky István. Az in-
dítványok rendén elhatározták, hogy 
egy tag egy vadászaton 2 nyúlnál 
többet nem lőhet s az e tárgyban le-
zajlott vita eredményeként az az elha-
tározás alakult ki, hogy az egyesület 
a legerélyesebb ellenőrzést fogja  gya-
korolni minden tagjával szemben, hogy 
a vadászatot szigorúan sportszerűen 
gyakorolják s mindazokat, akik a va-
dászatot jövedelem szerzésre fogják 
felhasználni,  az egyesületből ki fogják 
zárni. 

Tanitók és taniténök figyelmébe! 
Minthogy több tanitói állás van üre-
sedésben, az erd. róm. kath. püspöki 
hivatal felszólítja  az összes róm. kath. 
vallású és állásnélkül levő tanítókat és 
tanítónőket, hogy amennyiben elhelyez-
kedni akarnak, ebbeli szándékukat oda 
sürgősen jelentsék be. 

A yGraf  Zeppelin" a német tech-
nika páratlan csodája, a 70 személy 
befogadására  készült óriási kormá-
nyozható léghajó, miután Európá-
ban hosszabb próbautakat végzett, a 
Csendes Óceánon át Amerika felé  vette 
útját. A léghajónak útközben nagy 
viharokkal kellett megküzdenie s bár 
stabilizációs felülete  és magassági kor-
mánya már félúton  megsérült, vasár-
nap (14 én) kevés késéssel megérkezett 
rendeltetési helyére, az amerikai La-
kehurst repülőterére, miután még sérült 
állapotban is elrepült az amerikai 
Egyesült Államok elnökének palotája 
felett.  A sérülések kijavítása után 
Echener dr. és derék társai néhány 
amerikai várost fognak  felkeresni,  hogy 
léghajójukat az amerikai közönségnek 
bemutassák s előreláthatólag jövő hé-
ten, ugyancsak az Óceánon át vissza-
térnek Németországba. — A német 
tudás és technika ezen nagyjelentő-
ségű sikerét az egész müveit világ 
osztatlan elismeréssel fogadja,  csupán 
a francia  sajtó mond erős kritikát a 
Zeppelin teljesitményéről s olyannak 
igyekezik feltüntetni  az eredményt, 
mely a repülés technikájában semmi 
előhaladást sem jelent. A tény azon-
ban az, hogy a Zeppelin ugy a repü-
lés időtartamát, mint a távolságot ille-
tően uj rekordot állított fel,  amit elfo-
gultsággal vagy antipatiával megdön-
teni nem leíet. 

A szombatfalvi  Népházra ujabban 
adakoztak : Birton Margit, Máthé Re-
gina, Máthé Mariska, Máthé Annuska 
Mózesé, Barabás Anna és Barabás 
Erzsi, Schmelhaus Vencel 100—100, 
Máthé Berta, Pál Róza, Dénes Róza 
Józsefé,  Dobai Vilma, Szél Juliánná, 
Máthé Ilonka, Buti Ilonka 80—80, 
Balázs Veronika N. N., özv. Nagy 
Elekné 40—40, Balázs K. Ilonka 50, 
Albert Juliska 25, N. N. 20, id. Hegyi 
Pálné 300, id. Hegyi Pál, Guttmann 
Samu 200—200) Kovács Lázár, Elekes 
Ferencz 100—100, Sófalvi  Sándor, 
Máthé Magda és Józsika Józsefné 
50—50 leut. Mindezen adományokért 
hálás köszönetét fejezi  ki az építtető 
bizottság. 

A helybeli hadkiegészítő parancs-
nokság (Cercul de recrutare) figyelmez-
teti azon katonai egyéneket, akiknek 
a parancsnokságnál elintézni -való dol-
guk van, hogy ügyes bajos dolguk-
ban egyenesen az illető ügy osztály 
tisztjéhez forduljanak,  hogy ügyük 
minden halogatás nélkül azonnal elin-
tézhető legyen. 

x Persián és Zimny-cég helyi 
vevői között 2 vég színes vásznat in-
gyen sorsol ki október 27-én este 6 
órakor az üzlethelyiségbén. 



feltűnő olcsó áron vásárolhat Mindenkinek érdeke 
tudni, hogy = 
női és férfi  angolszöveteket, vásznat, asztalneműt, paplant, selymet, szőnyeget, mosóflanelleket, 
harisnyákat, pulóvereket, kötött U i n C f K J  f j g R dívatüzle-
kabátokat, férfi  kalapokat stb.: O B V O K W mJf  W k • tében. 

A református  Egyházi Dalkör f. 
hó 28-án este 8 órai kezdettel a képző 
tornacsarnokában tartja a reformáció 
emlékünnepét. Programm a jövő 
számban. Elnökség. 

Dohnányi Ernő brassói koncertjei 
iránt olyan nagy érdeklődés van, hogy 
az esti előadásokra egyáltalán nem le-
het jegyeket kapni. Azonban a mű-
vész, hogy a Csik, Háromszék és Ud-
varhely megyék zenekedvelőinek is al-
kalmat nyújtson, hogy őt meghallgat-
hassák, f.  hó 21-én fél  12 órai kez-
dettel félhelyáras  belépő dijak mellett 
egy nagyszabású Beethoven koncertet 
rendez a városi zenekar kisérete mel-
lett. • 

x Az Erdélyi Szemle uj száma. 
S. Nagy László mindig eleven és vál-
tozatos irodalmi, művészeti, közéleti 
figyelőjének  uj száma is érdekes tar-
talommal jelent meg. Bevezető cikke, 
mely szerint a marosvásárhelyiek azt 
mondják, hogy nem a Petelei házra 
tették az emléktáblát, valósággal szen-
záció számba megy. De egyformán 
érdekesek ugy az uj erdélyi könyvek-
ről irott beszámolói, mint a lengyel 
unitáriusok két 250 éves templomajtajá-
ról irt cikke, mely szerint az egykori 
templomajtó most a City kávéház 
falában  van beépítve, valamint figyel-
met érdemelnek Molnár Sándor zsil-
völgyi levele az Erdélyi József  körül 
keletkezett irodalmi harcról s a Szend-
rey Júlia centennáriumáról irt cikk 
Ezeken kivül több cikk számol be a 
legutóbbi erdélyi közéleti és művészeti 
eseményekről, színházról, mozikról. A 
rendkívül olcsó lapot érdemes figye-
lemmel kisérni s ahol még nem volna, 
oda megrendelni. Kiadóhivatala : Cluj-
Kolozsvár, Cal. Vi ct. 30. 

x A Korunk október havi száma. 
A Dienes László szerkesztésében meg-
jelenő Korunk októberi számából a 
következő cikkeket és tanulmányokat 
erneijük ki: Silbermann Jenő ; Sexuál-
horizontés inkellektuálhorizont, Alexan-
der Pál: A termeszállam, mint bioló-
giai egyén, Danziger Kálmán : Az orosz 
iskolareform,  Nádass József:  Modern 
irodalom és konzervatív kritika. Gaál 
Ferenc: Nagy Péter sötétbarnában, 
Gaál Gábor: Gőrl-kultura, Fábry Zol-
tán : Emberek a háborúban. Forgó 
Pál: Uj építészet. Pollatsek László: 
A színpad erkölcse. A szépirodalmi 
részből Hasek Jaroslav. Anton Kahane 
és Hanz Paacshe regényét, illetve el-
beszélését kell kiemelnünk. Az emlí-
tett cikkeken és tanulmányokon kivül 
a Korunknak ezt a számát is több 
kisebb terjedelmű cikk gazdagítja a 
kulturkrónika és szemle-rovatban. A 
szemlerovatban ezúttal is számos ide-
gen és magyar nyelvű könyv kerül 
ismertetés alá. A Korunk havonta je-
lenik meg 80 oldalon: Előfizetési  dij 
egy évre 860, félévre  460, negyedévre 
250 leu. Mutatványszámot ingyen küld 
a kiadóhivatal: Cluj Str. Basarabia 
10. I. em. 

x 52 oldalra bővül ki az „Ellenőr". 
Nagy érdeklődéssel várta és nagy el-
ismeréssel fogadta  a közönség Tóth 
Sándor  politikai, kritikai és közgazda-
sági lapjának legújabb számát, amely 
a 16 oldalos képes »Színház és Tár-
saság* beállításával 52 oldalra bővült. 
Valósággal egy kis könyv minden 
száma ennek a kitűnően szerkesztett lap-
nak, amelynek ára a mai viszonyok 
között példátlanul olcsó: 20 leu. A 
legújabb szám főbb  tartalma a követ-
kező : Várady Aurél dr. centrálizáció, 
avagy decentrálizáció, Juhász — Nagy 
Sándor nyilatkozata az »Ellenőr« nek 
a protestáns egyház egységesítéséről, 
Tóth Sándor: Fischer Róbert dr. ha-
lálára, A pesti vasárnapi ebéd, Egy 
erdélyi mágnás taxiengedélyt kért Bu-
dapesten, Szana Zsigmond megmondja, 
hogy mi a bajuk.., A nagyváradi nagy-
kereskedő, akit nem lehet biróság elé 
állítani, Batáék cipőgyára, amely so-
hasem működött, A mikor az egyesült 

Közgazdasági Bank »nagyszámu rész-
vényesek jelenlétében tartotta meg köz-
gyűlését Hirsch Gyula elnökletével...« 
A svéd amerikai gyufatröszt  Romániá-
ban, Egy bank és biztosító közös vál-
sága a Bánátban, Közgazdasági ese-
mények és hírek, képes »Szinház és 
Társaság®, mellékleten: Karácsonyi 
Ili és Lengyel Irén. A kolozsvári sze-
zon második hónapja. Különvélemény 
Tőkés kisasszonyról. Mennyivel tehet-
ségesebb a megbukott Neményi Lili, 

' mint Zilahy Irén. Aranyosgyéresen 
színészek között. Temesváron elsején 
kezd Fehér Imre. Hírek. A lap kap-
ható az ország minden hírlapárusító-
jánál. 

KÖZGAZDASÁG. 
• 

A szeszélyes őszi idő beállott ; 
hol nagy dér, hol enyhe időjárás. 
Egyik órában derűs, napos vagy csil-
lagos ég, a másikban zuhog az eső. 
Hiába, október a szeszélyesség hónapja! 

Az őszi vetések már nagyjában 
befejeződtek,  (csak a tengeri utáni őszi 
vetések munkálatai vannak hátra), sőt 
sok helyen már dus zöld vetések lát-
hatók. Azt tartják általánosságban, 
hogy a korai vetés jobb. Ez lehet jó 
elméletben, de a gyakorlat, a valóság 
igen gyakran rácáfol  az elméletre. Na-
gyon jó a korai vetés, ha azt nem 
boritja hónapokig tartó nagy hótakaró, 
vagy ha a hesseni légy nem lenne a 
világon. Nagyon sokszor az egészen 
késői vetések is elsőrendű termést 
hoznak. A folyó  év nyarán az volt a 
feltevés,  hogy az idei gyümölcstermés 
minőségileg nagyon gyenge lesz. A 
késői esőzések gyümölcstermésünket 
teljesen helyrehozták, s az igazán ki-
fogástalan.  Az ára is meglehetős nagy, 
hiszen bizonyos fajták  mmázsáját 900, 
sőt 1000 leuval is fizetik.  Illetve csak: 
előlegezik. Itt a baj. Nekünk soha-
sem szabad felednünk,  hogy nálunk 
most semmi sem biztos, s lehet, 
hogy a megelőlegezett gyümölcs va-
gon hiánya miatt a termelő nyakán 
marad. 

Nem hallgathatjuk el, hogy ma 
már a gyümölcsből is divatot csinál-
nak. Ma a színes gyümölcsnek (Jonat-
hán, Aranypármen, Törökbálint stb) 
van divatja, pedig senkisem tagadhatja, 
hogy a Batul, Ponyik, London pepin 
mindig van olyan jó, mint a divato-
sak akármelyike, sőt némely fajtánál 
jobb is. 

Szuperfoszfát  - m ütrágya alulírott-
nál még kapható. Baj az, hogy több 
községből a gazdák igényeiket beje-
lentették s nem igyekeznek elvinni a 
megrendelt műtrágyát s igy értesítés 
hiányában sok igénylőt el kellett uta-
sítani. Ezután, amig a készlet tart, bár-
ki kaphat műtrágyát. Kaszálókra téli 
vagy korai tavaszi elszórásra jelentkezé-
sek már most megkezdhetők. Varró. 

KyiUtér . 
& rovat közleményeiért a szerkesztő nem vállat 

felelősséget. 

A sokat tudó hangos ember. 
A «Hargita* október 11-lk számában meg-

jelent peteki cikkte válaszolok: Dénes Dénes 
uram I Jó, hogy már egyszer nyilt kártyával 
játszol, éppen ideje, lerántsuk rólad a lepedőt. 
Nehogy azt hidd, hogy gyáván visszahúzódunk 
és elhallgatunk, — mint már annyiszor tettük 
a békesség kedvéért — mindent. Szeretetről 
beszélsz és csak ugy dühöng minden sorodból 
a gyűlölet. — »Vizet prédikálsz, bort iszol». — 
Irigység beszél minden szavadból, mert nem le-
hettél biró, nem lehettél előljáró, pedig elég 
hangos szád van, de a cselekedetek embere 
nem voltál soha. 

Azzal vádolsz, hogy uralni akarom a köz-
séget és ezért mindenkit, aki bírálni mer, meg-
fenyítek.  Nemrég egyik társad csakugyan bele 
is akadt az általa kivetett hálóba, amikor a 
vármegyénk egy főtisztviselőjét  rágalmazta, s 
amikor az jóhiszeműen megbocsátott akönyör-
gőnek, velem egyetemben, vájjon gyűlölet volt-e ? 
most elvágtad magad alatt a fát!  Te mersz be-
szélni, vádolni ? Te t Miért lettél megfenyítve  és 
hogyan? Nem agy, ahogy te irtad. Tanúim 

vannak rá : Biró János, Moczás és még két em-
ber, akik csak méltatlankodnak egy ilyen fül-
lentésért, pedig tőled nem is várhatnak egyebet, 
megszokhatták volna. Ugy- e, azt nem teszed 
ki az uiságba, hogy követ te hoztál a más em-
ber földjéről  annak tudta és beleegyezése nél-
kül? Azt hitted, hogy hírlapi cikkeddel meg-
ijesztesz. Hátha panaszt tesznek ellened, a bí-
rónak nem szabad téged figyelmeztetni  ? Szé-
gyelheted magad, te ebben a községben örökké 
csak a konkolyt hintetted és hinted és arra tö-
rekedtél te a szeretet embere, nehogy a köz-
ségben megértés, békesség legyen. És hogy 
drága neved híressé válljon, futsz  az újság ut-
ján hirdetni. 

Igen tisztelt olvasó közönség, bírálatára 
bízom, hol itt a nagy szeretet, amellyel Dénes 
Dénes ur közeledik ugy felebbvalóihoz,  mint 
embertársaihoz és hogy ezek után megérdemli-é, 
hogy a falu  védelmezőjének hivassa magát, 

Hírlapi hurcoHatásokért pedig a biróság 
előtt Dénes Dénes ur fogsz  felelni. 

Petek, 1928 oktéber 15. 
Sándor Albert. 

Kiadó: a Könyvnyomda Részvénytársaság 
Odorheiu—Székely udvarhely 

Eladó egy hat oktávos hosszú 

zongora 15000 leuért. Cim a 
kiadóban. 

Felhívás. 
Mint néhai Dr. Dénes Béla orvos 

hagyatékában talált, orvosi gyógyke-
zelésekből származó, de ki nem fizetett 
dijak behajtásával megbízott alulírott 
ügyvéd tisztelettel felkérem  a néhai 
orvos ily, volt pacienseit, hogy szíves-
kedjenek az orvosi naplóból megálla-
pítható dijakat nevezettnek édesapjá-
nál, Dr. Dénes Samu állatorvos urnái 
21 napon belül kiegyenlíteni, nehogy 
azokkal szemben, akiknél felhívásom 
eredménytelen marad, bírói uton le-
gyek kénytelen a követeléseket behaj-
tani. 

Odorheiu, 1928 október 20. 
Dr. Eálmán József 

ügyvéd. 

Jó családból való 
tiut tanulónak 
felvesz  Schuller 
Viktor fiiszerke-
reskedő. Piac-tér. 

A sósfürdő. 
Tisztelettel értesítem a nagyér-

demű közönséget, hogy ezentúl a me-
leg ásványvíz kádfürdőm  csakis pén-
tek, vasárnap éa hétfőn  van nyitva. 

A helyiségekben megfelelő  fűtés-
ről és a fürdő  tisztaságáról gondos-
kodás történt 1 

Tisztelettel: 

Fernengel Gyula. 
Nr. G. 334-1928. 1195-1928. 

Publieaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul pjrtă-el aduc lk cu-

noştiiţi publică îa senzul legii art. 
102 din LX. 1881 respective § 19, din 
XLI 1908 cumcă ucrurile următoare 
ş. a. cai, căruţa şi hamuri care îa urma 
decisului Nr. 4235 dia anul 1926 al 
Judecătoriei de ocol dia Cristur s au 
execvat fa favorul  execvatoarei soţia 
lui Albert Ferencz repr. prin advocatul 
Dr. Göoczy Gábor din Odorheiu îm-
potrivit execvatnl lucuitorii dia comuna 
Cihf  ţel pantru îacassarea capitalului 
de 5564 Lsi şi acc. prin execuţie de 
acoperire şi cari B'<IU preţuit îi 12000 
Lei se vor vinde prin licitaţie publică. 

Peotiu efeptuirea  acestei licitati-
uni, pe baza decisului Nr 334—1928 
şi 1195—1928 al judecătoriei de ocol 
din Cristur se fixează  terminul pa 29 
Oct. 1928 ore 3 p. m. îa com. Cjheţel 
şi toti cari au voie de a cumpăra, sunt 
invitaţi prin acest edict cu observarea 

feeia,  că- lucrurile smamintită vor fi 
vândute în 8enzul legii LX din 1881 
§ 107 şi 108 calor cari dau mai, mult 
pe lâ >gă solvirea fa  bani gata şi îa 
caz necesar şi sub preţul de strigare. 

Pretenziunea care e de îocassat face 
5564 Lei espitai, dobânzile cu —% 
socotind din — iar spesele pâcă acum 
staverite de 1059 Lsi. 

întrucât mobilele cari ajung la 
licitaţie ar fi  fost  execvate şi de alţii 
şi aceştia şi-ar fi  câttig drep'nl de 
acoperire, licitaţa prezentă este ordo-
na'ă şi îu favorul  acestora îa sanzul 
articlului XLI din 1908 § 20. Chei-
tuelile in prezent pantru cererei de 
licit, ţ e so stabileşte in suma de 180 Lei. 

Dat îa Cristur ia 15 Oct. 1928. 
Lőrínczy portărel. 

Eladó házak. 
A Piaţa Regina Maria 
(Batthyány-tér) 4 szám 
alatti házak eladók. — 
érdeklődőknek bővebbet 

a Szenkovits utóda-féle 
üzletben. 

Corpul Portăreilor Tribunalului 
Odorheiu. 

No. 2926-1928. 

Publieaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul por'ărel prin aceaaU 

publică, că îa baza deciziunii Nr. 
1101—1928 şi Nr. G. 4293—1928 a 
judecătoriei din Odorheiu îa favdfrul 
reclamantei Rácz Vi'mos repr. prin ad-
vocatul Dr. Sebesi Áltos pentru înca-
sarea creanţei de 1688 Lei şi acce-
sorii se fixează  termen de licitaţie pa 
7 Nov. 1928 ora 17  la fa  ta locului 
m Zetea unde se vor vinde prin liţita-
ţ'uoe publică judiciată cai; cantor, 
Jadă etc. îu valoare de 19000 Lsi. Ia 
caz de nevoie şi sub pteţul de estimare. 

Pretenziunea care e de incassat face 
1688 Lei capital, dobâazile cu 12*/, 
socotind din 11 Febr. 1928 iar spesele 
pâoă acum stabilite de 1315 Lei. 

întrucât mobilele cari ajung la 
licitaţie ar fi  fost  sechestrate şi de alţii 
şi aceştia şi ar fi  câş igat dreptul de 
acoperire iicitaţ a prezentă este ordo-
nată şi in favorul  acestora îa aeazul 
art. LX : 1881, §. 192. 

Odorheia, la 17 S;pt. 1928. 
Dnbb portărel. 

Kávék, teák 
legolcsóbb minőségben, 

aradi lisztek 
p ! I h é i s z - n É L l ===== 

Kökereazt-tér. 



M v l f  A v f t a I í  női és férfi  csodaszép svetterek, gyerek pulo* 
P l C g C l K 6 Z l 6 R verek, legjobb minőségű női, férfid  és gyerek haris* 
nyák, sálak, keztyűk, 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 ! 
Gummi-köpenyekl Ponyva-vâsxnak 1 Löbiliéi s t r - Elisabeta (volt Bethien-ntca) 13 szám. 
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• 

n n n n n r i w r 

3ngycn ţap Hottit ^ 
s 6 n H. ba 20 zcncKedVelo pontos 
cimít lapunHra Való hivatkozással 
bctfldi  a fl  e g c d B s-KottásboltnaK 

OradM-flagyVárad.  ===== 
Corpul Portăreilor Tribunalului 

Odorheiu. 
Nr. 2859—1928 port. 

PnMoaţinne de licitaţie. 
Subsemnatul grefier  prin aceasta 

publică, că în baza deciziunii Nr. 
6478—1927 şi No. G. 2222—1928 a 
judecătoriei din Ocland in favorul 
reclamantului De&k István repr. prin 
advocatul Dr. KaBsay I. şi Dr. Pál 
pentru incassarea creanţei de 225 dol-
lár şi accesorii se fixează  termen de 
licitaţie pe 29 Oct. 1928 orele lb la 
faţa  locului in Aldea unde Be vor 
vinde prin licitaţiune publică judiciară 
cai, căruţe, lemne etc. ia valoare de 
40.000 Lei. In caz de nevoie şi sub 
preţul de estimare. 

Pretenziunea care e de incassat face 
225 dollar capital, dobânzile cu —% 
Bocotind din 1 Sept. 1927 iar spesele 
pâtă acum stabilite de 10 707 Lei. 

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

Odorheiu, la 18 Sept. 1928. 
Dnbb portărel. 

Corpul Portăreilor Tribunalului 
Odorheiu. 

Nr. 2635-1928 

Corpul Portăreilor Tribunalului 
Odorheiu. 

No. 2915—1928. -

Publicaţiune de licitaţie. pubiicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin aceasta 

publică, că în baza deciziunii Nr. 
1072—1928 şi No. G. 3405-1928 a 
judecătoriei din Odorheiu fn  favorul 
reclamantei Fabrică de maşini rieger 
repr. prin advocatul Dr. Jodál Gábor 
pentru încasarea creanţei de 3350 Lei 
şi accesorii eă fixează  termen de lici-
taţie pe 29 Octomvrie 1928 ora 12 la 
faţa  locului îo Odorheiu nnde se tor 
vinde prin licitaţiune publică judiciară 
sobe de bucă'ărie în valoare de 10000 
Lei. In caz de nevoie şi sub preţul 
de estimare. 

Pretenziunea care e de incassat face 
3350 Lei capital, dobânzile cu — '/• 
Bocotind din iar spesele până acum 
Btabilite de 1240 Lei. 

întrucât mobilele cari ajung la 
licitaţie ar fi  fost  execvate şi de a'ţii 
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 17 Sept. 1928. 
Dnbb portărel. 

Uj Qzlet. i 

Subsemnatul portărel prin aceasta 
publică, că îa baza deciziunii Nr. 
4001—1928 a judecătoriei din Odor-
heiu în favorul  reclamantului Văd. I. 
Lantzky József repr. prin advocatul 
Dr. Jodál Gábor pentru încassarea cre-
anţei de 1770 Lei şi accesorii se fixe-
ază termen de licitaţie pe 27 Oct. 
1928 ore 11 la faţa  locului în Odor-
heiu unde se vor vitde prin licitaţiuan 
publică judiciară mobile de casă io 
valoare de 14,000 Lei. In caz de ne 
Voie şi sub preţul de estimare. 

Pretenziunea care e de incassat fece 
7240 Lei capital, dobânzile cu —°/„ 
socotind din — iar spesele până acum 
stabilite de 980 Lei. 
> întrucât mobilele cari ajung la 

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

Odorheiu, la 17 Sept. 1928. 
Dnbb portărel. 

Primăria com. Urbane Odorheiu. 
No. 1418—1928. 

Férfi-, nSi- és gyermekrnhâkat 
bármilyen szinre, felelősség 
mellett. f e » 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 » ée f é n y e z . 

Corpul Portăreilor Tribunalului 
Odorheiu. 

Nr. 2615—1928. port. 

! a 

| . ÉJTtea11em _̂̂ ®ţ?íí®Îí....T.'.̂ .̂ .̂ .1.."I.2 *'' Publicaţiune. 
5 j ] Toţi ofiţeri  invalizi de război do-
| Röxler-házban 5 miciliaţi stabil in comuna Odorheiu 
ţ 2 înnt invitaţi a se prezenta pe ziua de 
ţ g 25 Octomvrie a. c. orele 8 a. m. la 
• f a v f î l .  r n f n f i .  £ct 2 ofic'ul  Primăriei camera 10, aducând 
ţ l C A U 1 > I U 1 U a C 3 S fiecftre  c u B i B e a c t e l ° d e r e f o r B l ă  8 a u 

S rövidáru-üzletet J ;!t
t
e
ate

d
a

ocumento cari jnstifică  invaU' 
2 nyitottan. j 
3 • WTl J • • • jf-, . . 
J Nagy választék férfi 6a női ruha- 4 „ H I r a e t m É n y . 
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Eladó 
a Rózsa-utcai Ungár-villa: 
4 szoba, konyha és mellék-
helyiségekkel, fél  holdnyi 

gyümölcsöskerttel. 
Prefectura  judeţului Odorheiu. 

No. 9144—1928. 
1928 luna Octombrie ziua 8̂  

Anunţ de lieitaţie. 
Se aduce la cunoştiinţă generală 

că în ziua de 24 Octomvrie a. c. se va 
ţinea la aceasta Prefectură  licitaţie pub-
lică în conformitate  cu art. 72-83 din 
legea contabilităţii publice pentru darea 
în întreprindere a lucrărilor de repara-
re ce au devenit necesare la edificiul 
Prefecturii. 

Lucrările de reparaţiune sunt ur-
mătoarele : 

1. Înlocuirea ţiglelor stricate de pe 
acoperiş 

2. Olane pentru acoperirea coa-
melor la acoperiş 

3. Repararea burlanelor orizontale 
de pe acoperiş 

4. Repararea celor 3 acoperi ţur 
de sticlă 

5. Repararea imbrăcămintei din 
jurul coşurilor şi a cotiturilor de la 
burlanul vertical. 

6. înlocuirea a 2 conduşte din 
fontă  la closet. 

7. Repararea portalului principal. 
Valoarea totală a lucrărilor este 

de 30000 Lei potrivit creditului buge-
tar ce este disponibil în acest scop, 
Prefectura  îşi rezervă dreptul de a face 
scăderi în limitele acestei sume în mă-
sura necesităţiilor absolut urgente. 

Ofertele  trebuesc timbrate, închise, 
sigilate şi însoţite de garanţia de 10% 
la suma oferită  ori în numerar ori în 
recepisa de consemnare. 

Concurenţii se avizează că rezul-
tatul licitaţiunii nu va fi  definitiv  decât 
după aprobarea lui de către delegaţi-
unea permanentă' judeţană. 

Condiţiunile mai detailate precum 
şi devizul lucrărilor întocmit'de servi-
ciul technic judeţan se pot vedea la 
serviciul financiar  al Prefecturii  în orele 
de serviciu. 

p. Prefect: Dr. Cionca (ss). 
Şeful  serviciului financiar : 

T. Szőcs  (ss.) 

PnWicaţiune de licitaţie. Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin aceasta 

pnblică, că în baza deciziunii Nr. 
3549—1927 şi Nr. G. 3955—1927 a ju-
decătoriei din Odorheiu în favorul  rec-
lamantului firma Orbán şi Markovits 
repr. pri» advocatul Dr. Jodál Gábor 
pentru incassarea creanţei de 12.248 
Lei şi accesorii se fixează  termen de 
licitaţie pe 12 Noemvrie  1928 orele 16 
la faţa  locului în Biborţeni unde Be 
vor vinde prin licitaţiune publică judi-
ciară mobile de cată în valoare de 
10.550 Lei. In caz de nevoie şi sub 
preţul de estimare. 
• Pretenziunea care e de încassat face 
4517 Lei capital, dobânzile cu 12% 
socotind din 18 Jan. 1927 iar spesele 
până acnm Btabilite de — Lei. 

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

Odorheiu, la 11 Oct. 1928. 
Dnbb portărel 

Subsemnatul portărel prin aceasta 
publici, că în baza deciziunii Nr. 
6386—1927 şi Nr. G. 4881—1928 a Ju-
decătoriei din Odorheiu !n favorul  rec-
lamantului Biserică Rom. Cath. repr. 
prin advocatul Dr. Jodál Gábor pentru 
încasarea creanţei de 630 Lei şi ac-
cesorii Be fixează  termen de licitaţie 
la 27 Octomvrie 1928 ore 16 la faţa 
locului in Tămăşeşti unde se vor vinde 
pria licitaţiune pnblică judiciară că-
ruţe Bcânduri etc. în valoarea de 2200 
Lei. In caz de nevoie şi sub preţul 
de eBtimare. 

Pretenziunea care e de încassat face 
630 Lei capital, dobânzile cu 10% 
socotind din 1 Apr. 1927 iar spesele 
până acum stabilite de 814 Lei. 

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

Odorheiu, la 17 Sept. 1928. 
Dnbb portărel. 

A rádió 
gyors és szédületes fejlődése  folytán  ma már minden kulturember lakásán szinte 
nélkülözhetetlen, de sajnos, a mai gazdasági viszonyok mellett még mindig nagyon 
kevesen örvendhetnek a rádió nynjtotta szórakozásnak. Most, hogy as engedély is 
minden akadály nélkül megszerezhető, még mindig gondot okos annak felszerelése, 
mivel kevesen vannak abban a helyzetben, bogy egyszerre nagyobb Összegeket 
fizessenek. 

Uivel 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 készülékhez olcsón hozzájutni 

1 drb 2 lámpás rádió készülék teljes felszereléssel  . . . 6300 len 
1 drb 3 lámpás legmodernebb készülék, az európai állomá-

sok 50%-át hangszóró csővel hosza be, teljes fel-
szereléssel 8800 leu 

1 drb 4 lámpás késztlék, az összes európai állomásokat 
hangszóró csővel a helyszíni viszonyok szerint hozza 
be (s igy hangszóróval 95—30 állomást). Teljes 
felszereléssel  11000 leu 

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

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

Minden üzletben csak a tiszta és egészséges SÁMSON-ecetet kérje! 


