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mfmtmtt*
a kik a magyar pártszervezetnek mindég azt a hibáját festik, hogy csupa
doktorokból áll ? És doktor Tornya
Gyula ? a kit a temesi magyar tagoakarnak rendezni a magyarságnak zat magyar-ellenes magatartása miatt
november negyedikén. Az ősi székely kebeléből kizárt ? Mit hoznak ezek az
várost szemelték ki a gyász szertartás urak az agyonsanyargatott székelyszínhelyéül, amely városnak nevét ségnek ? Leveszik válláról a súlyos
néhány nappal ezelőtt kemény betűk- adóterheket. Felsegítik a halálra itélt
kel irta fel a történelein lapjára a magyar iskolákat. Munkához és kereromániai magyarság nemzetgyűlése. sethez juttatják az Amerikába vágyó
Ennek a napnak a fényességét szeret- székelyeket. Bevezetik minden vonalon
nék elhomályosítani, ennek a lapnak a a magyar nyelvet. Eltörlik a magas
tisztaságát akarják piszokba keverni. kamatot, az uzsorát, a végrehajtást,
A szenvedésektől eléggé elernyedtnék s megszüntetik a drágaságot, teletömnek
a hazugságokkal eléggé elbóditottnak pénzzel és bizonyára minden egyéb
hiszik a székely népet arra, hogy a vágyaink teljesülését mindnyájunknak
nemzetbomlasztás aljas eszközeivel az — megígérik. De hogy mindezeket a
első csapást az élőfa törzsének mérjék. jókat jelenleg hol őrzik és honnan
Miért jŐnek ide ezek a gyászma- hozzák, s hogy vájjon tőlünk mit
akarnak elvinni: azt bölcsen elhalldarak és ki hivta ide őket ?
Nézzünk szembe ezekkel a kér- gatják.
Azonban nekünk azt is jó tudni,
désekkel és feleljünk meg azokra.
A halvaszületett »Magyar Néppárt* hogy ezeket a mindent gyógyító dokalapitóvállalkozói akarnak nálunk torokat ki hozza ide hozzánk ? Ezt
zászlót bontani. Egy vállalat, amely cí- nyomtatásban megtudhatjuk a «Harmének minden betűjét szemérmetlenül gita» cimü magyar újságból.
bitorolja, mert nem lehet «magyar*
Van a mi városunkban egy, küaz a vállalkozás, mely a magyar nem- lömben jóképű román ügyvéd, ugy
zet testének szétfürészelésére alakul hivják, hogy Doktor Gheorge Bárbat.
és nem lehet a «népé* az a «párt*, De ő maga nem igy nevezi magát. Ő
amely a maga otthonában, a hol a maga nevét a «Hargitában*, a mit
megszületett, Bánfyhunyadon, nem magyarok olvasnak, «Bărbat György*tudott a nép széies rétegeiből annyi nek irja. Mert ő a legjobb magyar
tagot verbuválni magának, hogy ott ember a megyében. Ő ugyan még
tarthassa meg egeket döngető gyűlését, soha és sehol sem követelte, sem szóhanem kénytelen ezért idegenbe jőni, val sem írásban, hogy «Kovács Ist— a hol nem ismerik. Mert e párt vánt* ne írják az anyakönyvbe «Kovállalkozóinak jobb ajánló levél az vács Stefánnak*, — azt sem követelte
ismeretlenség. A hol már ismerik őket: soh8, hogy a hatóságoknál magyarul
ott hiába beszélnének «magyarságról* lehessen beszélni, hogy a magyarság»népről« és «pártról*.
nak sok más törvényes jogait adják
Tehát eljőnek hozzánk. De kik meg — de azért ő az összes magyarezek az urak ? Doktor Deutsek Géza ? párti vezetőknél jobb magyar ember.
Doktor Kapdebó Szilárd? Doktor Ko- Lapjának legutóbbi számában például
leszár Jenő? Doktor Schmidt Réla ? azt irja, hogy a magyarság sanyarú
Doktor Antalfi Endre ? És Kós Károly helyzetének az az oka, hogy a magyar
festő? Kik ezek a doktorok és festők, vezetők paktumot kötöttek annak ide-

jén a román néppárttal, az Averescukormánnyal. De azt agyonhallgatja,
hogy ugyanannak a román néppártnak
ugyanakkor ő is tagja volt, sőt udvarhelymegyei elnöke volt s csak azért
lépett ki később ebből a pártból, mert
sértette a hiúságát az az eljárás, mely
szerint nem őt nevezték ki megyénkbe
prefectnek.
A magyarságnak ez a vezetője
maga is ügyvéd, maga is «úr* — de
azért nem átallja lapjában állandóan
az ügyvédeket és az «urakat* szidni
és gyalázni, mintha ő örök szegénységet és szerénységet fogadott volna.
Azt azonban mégsem tagadhatja le,
hogy nemrég a Botos-utcában milliós
palotát vásárolt, a minek a megszerzéséhez bizonyára végrehajtás utján
szerzett pénzek is hozzájárultak. Hja !
— »a nép a tettek alapján ítél s nem
a vidám barátság utján, mint a magyarpárti urak* — irja ő lapjában, miközben magára telekkönyvezteti egyetlen
Bulevardunk legszebb emeletes házát.
Ez már «tett* voltl
A székelység másik elhivatott vezetője : az ő szerkesztőtársa. Doktor
ez is. A theologiának, az egyházi és
vallási tudományoknak a doktora.
Emellett az egyházellenes és papi gyűlöletre szitó röpiratoknak a terjesztője,
A reverenda letételével megszüntetett
magára nézve minden emberi és isteni
parancsot, mely az 'egyházi és vallási
dolgo^és személyek tiszteletét rendeli.
Jézus királyságának ünnepéről csak
egy keserű izü napihirecskében emlékezik meg b. lapjában, mert átallja
kiirni azoknak a magyar »urak*-nak
nevét, a kik e napon némi munkát
vállalnak a szent üunep emelésére.
Azonban bejelenti, hogy lapját erre a
napra külön kiadásban, féláron fogja
megjelentetni, hogy felhasználva az
ünnepi alkalmat bóditó mérgeit terjessze a begyülő nép 'között. És arra
mindig van hely lapjában, hogy a szé-

kelység természetes vezetői meg legyenek rágalmazva és gyalázva, még
olyan hazugságokkal is, hogy a magyar párt helyiségeit az «urak* idegenben csinált bútorokkal rendezték
be, holott köztudomásu, hogy a bútorokat oda derék udvarhelyi iparosok
készítették és készítik. A rágalmazással odáig megy, hogy a magyarpárti
vezetőket «erőszakosoknak* és «besúgóknak* nevezi s nem szégyenli azt
írni, hogy e vezetők a «hatóságok
uszításának* eszközét is igénybe veszik. Nemesebbb célokra hivatott pennájából csak ugy csepeg az izgatás,
a demagogia, a népbolonditás s tajtékzó dühének hisztérikus refrénjei
«az urak, az urak* — »a nép, a nép*
— s ezek mellett az ő saját határtalan
önzetlensége. Mintha bizony nem volna
jó üzlet hetenként mintegy kétezer
példányban eladni a «Hargitát* — darabja 4 Leu — mérget árulva a «népnek*, de valóban nem segítve sem.mit a szomorú helyzeten és nem használva semmiféle magasztos célnak.
. . . Miért foglalkoztunk oly hoszszasan ezzel a két «népvezérrel* ? Azért,
mert rá akartunk mutatni, hogy kik
rendezik november 4 én városunkban
a Román—Magyar—Néppárti «székely
népgyűlést*. Ők hozzák városunkba
az «igazi* ős-székely vezéreket, a
Dájcsek Gézákat, hogy «megszervezzék* politikailag a magyarságot, a
mely végre Gheorge Bărbat fővezérlete
alatt és főtisztelendő Réti Emerik minisztrálása mellett elfoglalhatja Románia népei között az első helyet, a honnan aztán világgá kürtölheti a többi
nyavalyás nemzeteknek : ime mi boldogok és megelégedettek vagyunk !
. . . Csakhogy ennek a népbolonditó gyűlésnek mi is a szemébe nézünk, ezzel a régi jelszóval: vigyázz
székely ! Kakuk van a fán I

katonai nehézségeken. És ebben később nem is csalatkoztam : hiszen a
századnál az őrmester a legnagyobb
ur I..
Tövis egy napi rasttal, azután az
aradi vár egy éjszakai meghálással,
úgyszintén Szeged is ilyenformán szerepelt az uti programmban. Gombosnál kompon szállították át vonatunkat
a Dunán. Apróbb közbeeső állomások
után Zágrábon keresztül meglehetős
zápor esőben szaladt be vonatunk a
trieszti vasúti állomásra.
Másnap már katonák voltunk . . .
Igaz, hogy még állani sem tudtunk, s
félszegen feszelegtünk a katona-mundérban . . . Hiába, a katona-ruha teljesen átformálja az embert.
Kezdődött a bus víg katonaélet...

geinkre. A tömegtől nem birtunk szabadulni. Fönn a vár udvarán, a katonakantin körül és bent — minket megelőzve — sereglettek s már zúgott a
székely újoncok raja, mint a méhkas —: élelem után. Be a kantinba,
ki a kantinból — adták egymásnak
az ajtót, s a friss pecsenyeszag egyszerre a «nadrágosokat* is az asztal
körül találta...
Különös a tömeghatás! Magam
minden igyekezetemmel azon voltam,
s még páran szintén, hogy beleéljük
magunkat a székely legények társaságába, mert aki ezt nem teszi, annak
katonáéknál való élete mérgezve van.
Amit ők mondtak, ahogy ők mondták — nekem ugy volt jól. Helyben
hagytam, sőt védtem a sok naivitással, de székely őszinteséggel előadott
panaszukat. Ereztem, hogy nem ők
támaszkodnak rám, de az ők védelmére nekem van szükségem. Ezt az
élet, a velük való boldogulás realitása
diktálta nekem. S ennek később élveztem is a gyümölcsét. Nemcsak
később, de előbb is jutalmazták barátságomat, mert hátizsákomat az egész
uton, ahol csak gyalogoltunk — rendre
emelték le vállamról. Hiába, igaz az,
hogy a székely néppel szeretettel kell
bánni, bizalmát csak igy érjük e l . . .
Vacsoráztunk, s közbe boroztunk,
társalogtunk. Már ahogy ezt a körülmények magával hozták. A jó fiuk
szive az aradi várban dobbant nagyot,
hogy hovatovább mint távolodnak az
otthontól. Otthonról beszéltek, megértéssel hallgattuk. Azonban mint mindenütt, ugy közöttünk is akadt renitenskedő.
— Három év hosszú idő. Szegény jó szülőim öregek is, meg a

munkában fáradtak is — s én voltam
a támaszuk otthon, vájjon nélkülem
mit fognak csinálni ? — panaszolta
egy piros képű intelligensebb székely fiu.
Szabó István gunyoros megjegyzésére azonban fölfortyant.
— Hallja az ur! — ne csúfolódjon velem, nem vagyok én szemét
ember! Otthon négy ökröt hajtok ki
az udvarról. Hát az ur mi a fene?
— Én meg nyolc ökröt hajtatok
ki barátom és nem hajtok, — hajtatok ! — incselkedett tovább Szabó
István.
Tovább is tartott volna ez s az
ehhez hasonló vita a kantinban, ha
takarodót nem fújnak s az inspekciós
rendet nem teremt a fegyelmezetlen
újoncok között.
Felcihelődve, mi is távoztunk.
Azonban még a földalatti folyosókhoz
sem értünk, egyszerre csak a «nadrágosok* közül kikapják Szabó Istvánt s nagy kör veszi körül, s oly
hirtelen emelkedik rá tiz, meg tíz
izmos kar, hogy istenkísértés lett
volna neki segítségére menni.
Az «elégtétel* után — mintha
mi sem történt volna — csöndben
húzódtak be a kazamátákba, s csak
én bennem tombolt erősen a félelem,
s szorosan húzódtam Kandó István
háta mögé, aludni — az aradi vár
kazamátáiban . . .
Azelőtt is szerettem és becsültem
a kérges tenyerű becsületes székely
népet, de megbecsülésem az alatt a
hosszú idő alatt, mely 1887 és 1928
évek közé esik — azóta is folyton
erősödik... Szivembe eresztett mély

Gyásznapot

Egy éjszaka az aradi várban.
1887 október elseje nevezetes
dátumként él azoknak az újoncoknak
emlékében, kik születési évüket 1867
évszámmal jelzik, s kik a 82-es gyalogezredhez lettek beosztva. A bevonulást különösen azt tette emlékezetessé, — az akkori időkben elég érdekessé, hogy Trieszt volt a végcél:
az Adriai tengerrel. Mi, székely újoncok, kik Udvarhelynél nagyobb várost,
a Maros , Olt- és Küküllőnél nagyobb
vizet, sőt igen sokan közülünk még
vonatot sem láttunk: — mindezek az
általunk még csak sejtett szépségek
izgalmának hatása alatt sorakoztunk
a laktanya udvarán. Az újoncok között Udvarhelyről Szabó István kereskedő, Kandó István (dályai), Tamás
Gáspár, Kapcza András, Szabó József
cipészre emlékszik vissza e sorok
irója, mint olyanokra, kik az utazásnak előre is örvendettünk, s kik a falu
legényei között a városi elemet voltunk hivatva képviselni —: az úgynevezett «nadrágosok*.
A vasútnak Héjjasfalvától Udvarhelyig való építését csak póznák jelezték akkoriban, s igy Héjjasfalváig gyalog meneteltünk, megszakítva a keresztúri meghálással. Héjjasfaiván va.goniroztak be a «Hat ló, 36 ember*
felírású kocsikba, ami előbbeni örömünkre meglehetősen hideg zuhanyként hatott... Sebaj, katonadolog 1 —
vigasztaltuk tovább egymást, — lesz
még rosszabb is! Én Lányi Ernő
k. bátyám egy ajánló levelével zsebemben szorongtam a marha-kocsiban,
abban a reményben, hogy a levél
majd csak átsegít valahogyan a kezdő

Még zúgott fülünkben a sok katona-nóta, mikor Aradon jelezték, hogy
a vár kazamátáiban fogjuk tölteni az
éjszakát. Mikor azonban a gyéren világított folyosókba értünk, ugy elillant
a hangulat a székely újoncokból, mint
a kámfor. Lehet a gyönge világítás,
lehet a félelem volt az oka, de akit
előbb még piros-pozsgás arccal, víg
hangulatban láttam — : most sáppadtan, hangtalanul nézett maga körül.
Ettől a kellemetlen benyomástól magam sem bírtam szabadulni. A levél,
melyet oly féltve őriztem zsebenben,
itt nem protezsált, — s szomorúan
konstatáltam, hogy a sorjában lerakott szalmazsákok egyikén leszek
kénytelen a föld alatt álmodni a
katona-életről.
— Ki a föld alól! — Ki a szabadba ! — sugtunk össze mi, a «nadrágosok*, remélve, hogy az egyedüllét fönn a szabadban üditően hat ide-

gyökeret!...

s~y.

Október 27-én, szombaton este fél 9 órakor és október 28-án, vasárnap d. u. fél 6 és este fél 9 órakor: „BEN HUH". — Október 30-án, kedden
este fél 9 órakor: „Chang'v Főszerepben: Merlan C. S. Scoecisack.
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A Magyar Párt
nagygyűlésének történelmi jelentőségét
semmi sem bizonyítja jobban, mint az,
hogy immár két hét telt el a nagygyűlés lefolyása óta és a román sajtó
orgánumai még mindig foglalkoznak a
városunk falai között impozáns egyöntetűséggel hozottt nagyjelentőségű határozatokkal.
Ezt a nagygyűlést nem is lehet
egyhamar és egykönnyen elfelejteni,
nem főképpen azoknak, akik ott jelen
lévén, tanúi lehettek a lélekbe markoló
jeleneteknek, amelyek között nem egy
volt, amiből mi magyarok is tanulhatunk és okulhatunk.
Nem tudunk mi sem szabadulni
az impozáns gyűlés hatása alól, sőt
minél inkább távolodunk el tőle, annál jobban kidomborodik történelmi
jelentősége, annál jobban a lelki szemeink elé rajzolódnak a drámai mozzanatokban gazdag események.
Két alak, két egyéniség vésődött
különösképpen emlékezetünkbe, két
egyéniség a színházterem két oldalán
egymással szemben. Egyik a háború
viharaiban megedződött és ott súlyos
sebeket kapott férfiú, aki a magyarság felgyülemlett sok-sok panaszát tárta fel merész erővel, magyaros
őszinteséggel és példát mutató férfiassággal, amire az egész terem felállott
és percekig tapsolt; a másik egy egyszerű felekezeti tanitó, aki az erdélyrészi magyar tanítóság panaszait sírta
el. De hogyan? Lélekbe markolóan,
sziveket, veséket átjáróan.
Lerongyolódtunk, leszegényedtünk,
nyögünk a terhek súlya alatt. Éhesen,
kopottan, családi gondoktól terhelten
hogyan tudjunk megfelelni szép és
magasztos hivatásunknak, hogyan tudjuk diadalra vinni a magyar szó hatalmát, ha még az a bizonyos fekete
kenyér se jár ki számunkra ? Ne mondják. hogy nem tudnak adni. Amig lesz
egy darab fekete kenyér s amig lesz,
aki azt megfelezze velünk, addig nem
vagyunk veszve, addig tudunk dolgozni a művelődés szent ügyéért. De
ha abból a darab fekete kenyérből se
jut a számunkra, akkor jön a nagy
temetés, a magyar iskola gyászos temetése, ami majd egy második Moháccsal ér fel. Vezessék tanítóink küldöttségét Angelescu miniszter elé, mert
lehetetlennek tartjuk, hogy meghallván
panaszunkat, ne segítsen rajtunk az
az államsegély kiutalásával.
A tanitóság szivekbe markoló panaszai könnyeket sajtoltak a nagygyűlés tagjainak a szemébe, ami kétségtelen jele volt, hogy mindenki mélyen átérezte a tanitóság súlyos helyzetét. Azonban a könny még nem
elég ; a könnyekkel a könnyeket letöröíni, felszárítani nem lehet, ide tettek
kellenek, amelyek bizonyságot tesznek
arról, hogy a könnyek igazán a résztvevő szivek könnyei voltak.
Angelescu miniszter, mint orvos
nagyon humánus ember, szívesen segít a bajba jutottakon, a testi betegeken még más országok népénél is,
de a kultura munkásai sebeinek gyógyítását egyelőre még hiába várjuk
tőle. Nem marad tehát más hátra,
hogy mi felezzük meg azt a darab
száraz kenyeret a mi áldozatot-hozó,
hitvallásos tanítóinkkal.
Népem, vérem, székely testvérem
tudsz-e áldozni a kereszten sajgó magyar iskolára, tudsz-e lemondani élvezetről, tudsz-e gondolni a fehér asztal
mellett a nyomorban sinylődő magyar
tanítóságra, szívesen fizeted-e meg
egyházi-iskolái járulékodat? Ha igen,
akkor azok a nagygyűlésen lepotyogott
könnyek igazak, őszinték voltak; ha
pedig újból megkeményíted szivedet,
ha vonakodol megnyitani erszényedet,
akkor azok a bizonyos könnyek nem
voltak őszinték, nem voltak igazak.
Ilyen könnyek pedig sehogy sem illenek az önzetlen, tiszta magyar lélekhez.

tompítja, károsan befolyásolja. A könnyű
fajsúlyú, irodalmi beccsel nem biró
darabok előadására időt pazarolni, időt
fecsérelni: igazán elhibázott és kárba
akarja ünnepelni a kathólikus népszö- veszett munka. Különösen erkölcsi alavetség udvarhelyi tagozata és a város pon álló egyesületeinknek kell erre főkath. lakossága a vármegyei tagoza- képpen vigyázniok, mert egy ballépés,
tokkal együtt a szombat esti szentség- egy kellően meg nem választott darab
imádáson, vasárnapi nagygyűlésen és rontja az illető egyesület, vagy erkörmeneten. Hatalmas tiltakozás és ön- kölcsi testület hitelét.
A szabadlicseumi előadásoknak a
tudatos állásfoglalás akar ez lenni.
tudományok
népszerűsítésére kell töHatalmas tiltakozás azon korszellem ellen, mely minden pozitív vallás- rekedniük. Az előadóknak számot kell
nak ellensége, mely nem akar maga vetniök hallgató-közönségükkel, annak
fölött természetfölötti tekintélyt tudni, műveltségi fokával, előképzettségével.
mely magát az Istent akarja detroni- Az akadémiai előadások, elvont tudozálni s helyébe az önimádatban túl- mányos fejtegetések akadémiákba, tudományos egyesületekbe valók, de egy
tengő én-t helyezi.
város szabadliceumi előadásán céltTiltakozás a korszellem ellen, amely kis
tévesztettek
és a haszon semmiesetre
nem akar természetfölöttiségről tudni sincs arányban
az előadás összeállítámagán és társadalmi életében, amely- sára fordított fáradsággal.
Hogy azonnél a vallás az embert tömjénfüst illatú ban a legelvontabb és legnehezebb
templomban elfogó langyos érzelem, kérdésekről is lehet élvezhetően és taamely korszellem megosztja az embert nulságosan előadni, számos példa mukövetelve tőle, hogy vallásos, buzgó
Gondoljunk csak Greguss Gyulegyen a templomban, de megtiltva, tatja,
lának
»Egy csésze kávé« cimü olvashogy Istentől való függésére tekintet- mányára,
amelyben bámulatos művészi
tel legyen mindennapi életében.
egyszerűséggel és mindenkitől megértTiltakozás a korszellem ellen, amely hető módon magyarázza meg a hajtagadja, hogy magasabbrendü élet az szálcsövességi tüneményt.
ember rendeltetése itt a földön, amely
A második szempont, amit a renaz életet a vér és arany körüli hajszádezéseknél
szem előtt kell tartani, a
ban kimerülve látja, amelynek egyetlen
célja az anyagi gyarapodás s ezért a tervszerűség. Nem egymás tullicitálápénz-isten bálványa előtt tömjénez ké- sára kell törekedni, hanem az időpontes becsületességü üzletekben, amely- tokat ugy kell megválasztani, hogy az
nek csak pénz kell, hogy a gyomrát egyik egyesület estélye ne rontsa a
csömörlésig megtölthesse, pénz kell, másikét. Inkább kevesebb estélyt, kehogy kéjes éjszakákon legalacsonyabb vesebb előadást rendezzünk, de olyan
időpontban, hogy a közönségünk egyösztöneit kiélhesse.
szerre csak egy felé legyen igénybe
Öntudatos állásfoglalás akar lenni véve, mert csak igy remélhető a teljes
Krisztus király ünnepe a tekintély mel- anyagi és erkölcsi siker.
lett, melynek forrása, bármilyen forEzek a szempontok legyenek az
mában jelentkezzék is a földön : a viirányadók
a most megkezdődő szezonlág fölött álló, személyes Istennek
ban
az
estélyek,
az előadások rendetekintélye.
Állásfoglalás és nyilvános hitvallás zésénél s akkor azokból haszna lesz
arról, hogy a vallás legfontosabb az a közönségnek is, de haszna lesz a
összes viszonylatok között, melybe az rendező egyesületeknek is.
élet állítja az embert, hogy a vallás
nem sekrestye politika, hogy a hitbeli
meggyőződésnek az egész embert át
kell hatnia, az ember bármely irányú
ténykedésén ki kell verődnie, hogy a
vallás nem magánügy, hanem az egész
Hargita—C.F.R. 0 : 0 .
társadalomnak, családnak, nemzetnek B.M.T.E.—Hargita bajnoki meccs előtt.
Istentől való függő viszonyát el kell
ismernie s Isten iránti kötelességeit
Mult vasárnap a Hargita mélyen
teljesítenie kell.
formáján alul szerepelt, mert a kerüÁllásfoglalás a természetfölötti vi- let egyik leggyengébb csapatával szemlágnézet mellett, amely hiszi, hogy ez ben csak nagy szerencsével tudott
a föld nem minden, hogy az emberi eldöntetlent elérni, ezt is Ács Gyuri
gazságnak szankciója van, ha nem a kapus szenzációs védésének köszönheti.
földön, akkor egy örök életben, amely
Hargitának vasárnap rossz napja
akarja, hogy az élet több legyen, mint volt, Aindisponáltan
játszott, több tarszemétben turkálás, az ember több le- talékost is szerepeltetett, Solymossy
gyen, mint igát vonó, kenyérkereső, is hiányzott a csapatból s igy gyönge
kenyér-evő, ösztönösségben önmagát játéka menthető.
kiélő lény, hanem a szellem ülje diadaHolnap a Hargita Brassóban fogja
lát, megfinomitsa és emberhez méltóvá
a
szezon
egyik legnehezebb küzdeltegye az életet.
mét
megvívni,
mert a B.M.T.E. a
Tiltakozás az alacsony élet ellen
Col
tea
után
Brassó
legerősebb együts belekapcsolódás egy magasabbrendü
tese
mindenáron
győzelmet
akar elérni,
életbe : ez az ünneplés célja. Mindenki
legyen ott s ünnepelje Krisztust az de a Hargita, ha visszanyeri önbizalemberi lélek és az emberi társadalom mát és az Olimpia vagy a Brassovia
ellen mutatott formáját fogja kijátKirályát.
Faragó Ferene dr.
szani, ugy feltétlenül győztesen fog
visszatérni.

Krisztus királyt

SPORT.

Megindul a kulturmunka,

megkezdődnek a Polgári önképző Egylet szabadliceumi előadásai és fillérestélyei, — olvassuk e lap hasábjain.
Bizonyára megkezdik az egyházak is
vallásos estélyeiket s megrendezik a
különféle egyesületek is szokásos előadásaikat, ugy, hogy az idei téli szezon is, mint az előző éviek, nagyon
mozgalmasnak Ígérkezik.
A kulturális megmozdulások ellen
senkinek sem lehet kifogása, sőt minden ilyen megmozdulást örömmel kell
üdvözölnünk, mert a mozgásban van
az élet s minden lépés, amit a kultura
érdekében teszünk, csak előbbre visz
a haladás, a boldogulás utján. Azonban az estélyek, az előadások rendezésénél bizonyos szempontokat minden
rendező egyesületnek figyelemre kell
méltatnia. Első szempont, amit figyelembe kell venni, hogy az estélyek, az
A szerdán délutánra összehívott előadások programmjai, ha azok tiszvárosi közgyűlést, melynek tárgysoro- tán szórakoztatásra is vannak szánva,
zatára a polgármesteri jelentés, a Hánn a jóizlé^ határait ne lépjék át, sőt elkereskedése melletti terület megvásár- lenkezőleg minden előadás, minden eslása és az 1928. évi költségvetés tár- tély szolgáljon bizonyos esztétikai célt
gyalása voltak kitűzve, a tanácstagok is, hogy a szórakozás mellett a lelki
nagy részének meg nem jelenése nemesedést, a lelki finomodást is elősegítse, mert az életben ugy is sok
miatt későbbre kellett halasztani.
minden van, ami az esztétikai ízlést

ben s a következő adatokat kell beszolgáltatni minden egyes jelentkezőnek:
Neve, születési helye, kora, vallása. Szülői élnek-e ? Dolgozott-e szövőszéken (osztovátán) ? Jártas-e a kézi
munkában ? Községétől erkölcsi bizonyítvány szükséges és orvosi bizonyítvány arról, hogy egészséges és látása,
hallása hibátlan.
A két utóbbi bizonyítványt egy
községbeliek részére együttesen is ki
lehet állítani, ami igy kevesebbe kerül. Végül bejelentendő, hogy mikor
indulhatnak az egy községbeliek ?
A nevezett gyárnál való foglalkozás nem cselédi állapot s az ott foglalkoztató munkásnők erkölcsi és orvosi felügyelet alatt állanak. Igy a bukaresti fertő helyett, inkább Lúgosra
küldjék a szülők leányaikat, ahol tisztességes jó kereset mellett vagyont
gyűjthetnek maguknak férjhez menetelükre.
Bikafalva, 1928 okt. 24.
Sz. Szakáts Péter, gazd. egyl. elnök.

Iparügyek.
Az iskolaszéki bizottság péntek
esti ülésén foglalkozott a tanoncok
iskoláztatásával. Megállapítást nyert az
a tény, hogy — dacára többszöri hirdetésnek és felhívásnak, nagyon sok
iparos ^elmulasztotta tanoncának az
iparostanonciskolába leendő beiratását.
Az ipartestület saját hatáskörében minden alkalmas módot felhasznált arra,
hogy a tanonctartó iparosok figyelmét e fontoskérdésre felhívja. Éz alkalommal ugyancsak. nyomatékosan figyelmezteti tanoncaikat még be nem
íratott iparosokat, arra, hogy a törvény
a mulasztókat sorozatos büntetéssel
sújtja és az iparost teszi felelőssé még
az esetben is, ha a tanoncszerződésben az iskoláztatási kötelezettség a
szülőre hárittatott át.
Az iskolaszéki bizottság méltányolva az iparosok nehéz helyzetét
interveniált a tanonciskola igazgatójánál oly értelemben, hogy a büntetések
kirovásától egy ujabb és erélyesebb
felhívás kibocsátásáig tekintsen el.
Amennyiben e felhívás is eredménytelen lenne, ugy a bizottság és igazgatóság elhárít magától minden felelősséget.
Az ülés határozatából kifolyóan
felhívja ipartestület a be nem iratkozott tanoncok mnnkaadóit, hogy e felhívástól számítandó 8 napon belül
tegyenek eleget ily vonatkozású kötelezettségeiknek, mertt a tanoncok ellenőrzése e határidőn tul megtörténik,
és a mulasztók súlyos pénzbirsággal
sújtatnak.
Az iskolaszéki bizottság foglalkozott még az órarend kedvezőbb megállapításával és ugy döntött, hogy ez
ügyben az érdekelt ipartársulatokkal
külön értekezletet fog tartani az iskola
igazgatósága.
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Október 27.

Munkásnők felvétele a lugosi
szövőgyárba.

I. Mihály király Őfelségének f. hó
25-ikén volt születésnapja. Ebből az
alkalomból az iskolák növendékei
istentiszteleten vettek részt. A ható• r—I
Már közöltük ugy a «Székely Köz- ságok részére a hivatalos istentiszteélet«-ben, mint a «Gazdasági Érde- let a vármegyei g. kel. kápolnában
keinkében, hogy 200 székelynő nyer- volt. A házak lobogódiszt öltöttek.
het alkalmazást a lugosi szövőgyárban
Halálozás. Kertész Árpád dr., pajó kereset, kényelmes, tiszta elhelyezés rajdi ügyvéd neje, szül. Horváth Irén,
és a napi keresetből levonandó olcsó néhai Horváth József, marosvásárhelyi
és jó ellátás mellett.
kollégiumi tanár leánya f. hó 21-én
Már több jelentkezés történt, mi- Parajdon 42 éves korában rövid szenvel azonban van még hely, felhívjuk vedés után tüdőgyulladásban megazokat a családokat, amelyeknek a kö- halt. Holttestét kedden délután Maréből külső keresetre szándékozik menni rosvásárhelyre szállították és ott tefelnőtt leány, vagyfiatal asszony, sietve mették el nagy részvét mellett. Nagyjelentsék be ebbeli szándékukat, hogy számú rokonság gyászolja.
ni
az alkalmazandók közé még bejeSzabó Andrásné sz. Bokross Irént
gyezhessük.
mély gyász érte. Forrón szeretett neO'
Jelentkezni lehet az Udvarhelyme- velő anyja néhai Szemerjai Demeter
gyei Gazdasági Egyesület alólirott el- Dénes városi tanácsos özvegye szülenökénél, Székelyudvarhelyen Hlatky tett Hilibi Fábián Ilona áldásos életéMiklós egyl. alelnöknél, Varró - Elek nek 78 ik évében f. hó 26 ikán megegyl. titkárnál s azok, akik Székely- halt. Temetése vasárnap d. u. 4 órakereszturhoz vannak közelebb, ott Ütő kor lesz.
Lajos unitárius lelkésznél, mint a széNazarea rendőrínspector, ki várokelykereszturi jótékonycélu polgári tár- sunkban hosszabb időn át volt a r
saskör elnökénél jelentkezhetnek.
rendőrség vezetője s mintegy két hóA jelentkezés falunként csoporto- nappal ezelőtt városunkból eltávozott,
sítva történjék személyesen vagy levél- szivszélhüdésben váratlanul elhunyt. r #

HSRSC
Az udvarhelyi-espereskerület katholikusainak városunkban tartandó
holnapi nagygyűlése, tekintettel a szép,
kedvező időre, impozásnak és fényes
sikerűnek Ígérkezik. A gyűlés távollakó szónokai: Szilágyi Dózsa, az
Országos Népszövetség igazgatója,
Szilveszter Ferenc dr., szentszéki tanácsos és Török Ferenc, volt országgyűlési képviselő a mai napon városunkba érkeztek. A közeli falvak keresztaljai és a távolabbi községek küldöttségei holnap délelőtt fél 10 órára
jönnek be, hogy a mise a főgimnázium udvarán felállított oltárnál pontban 10 órakor megkezdhető legyen.
Az udvarra a keresztaljak a temető
felőli kapun vonulnak be, egyes személyek pedig a tornaterem mellett
lévő átjárón juthatnak be az udvarra.
A főgimnáziumon átjárni nem lehet,
mert az ottani ajtó a közelében felállított oltár miatt zárva lesz. Az I.
diszgyülés a már közölt programm
szerint d. e. 11 órakor, a II. diszgyülés pedig 3 órakor kezdődik. Fél 5
órakor a keresztaljak a körmenethez
állanak fel a rendezők utasításai szerint. Gyertyát senki magával ne hozzon, mert azt a helyszínén lehet olcsón megvásárolni. A népszövetség
vezetősége kéri a piactéri háztulajdonosokat, hogy ahol a körmenet elvonul, házaikat kivilágítani szíveskedjenek. Általában kérnek mindenkit,
akár részt vesz a körmenetben, akár
pedig mint szemlélő jelenik meg, hogy
a körmenet méltóságához illiően viselkedjenek. Katholikusok vigyázzatok a
példás rendre és fegyelemre!
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divat- és rófösáru
kereskedő.
Pár nap meg csak és itt van a

legszebb kegyeleti ünnep : a halottak
napja. A temetők szokás szerint újra
benépesülnek. Koszorúk, virágok özöne
borítja a sirokat, mécsesek, gyertyák
lángja világit bele temetőinkből az őszi
éjszakába. Emlékezünk legjobbjainkról, emlékezünk elköltözött kedveseinkről, akiknek annyi sok jót köszönthetünk s akiknek emléke oly szent és
áldott előttünk. Gyönyörű kegyeleti
tény a halottakról való megemlékezés.
Lelki nemességünkről, lelki finomságunkról tesz tanúságot. De ezt a kegyeleti érzést a holtak birodalmából
át kellene hozni az élők társadalmába
is, hogy itt se legyen tülekedés, itt se
legyen önzés, hanem legyen szeretet,
legyen egyetértés, amit a temető keresztjei olyan szépen hirdetnek, amire
mindnyájunkat annyira intőén figyelmeztetnek. — A kath. temetőben a
halottak napi prédikációt csütörtökön
délután Faragó Ferenc dr., a nagytudományu, jeles szónok fogja mondani.

Fülöp Áron sírjának megkoszorúzása. A helybeli református kollégium
növendékei f. hó 22 én teljes számmal
megjelentek Felsőboldogfalván s ünnepélyes hangulatban koszorút helyeztek Fülöp Áron költő sírjára, aki kívánsága szerint apáitól örökölt földjében alussza örök álmát. Az ifjúság
énekelt, Csia K. és Asztalos Ö. tanulók szavaltak Fülöp Áron költeményeiből, Lévay Lajos dr. tanár lelkes szavakkal jellemezte az »utolsó hegedőst«,
akinek erős fajszeretetét, eszményi lelkületét s az ősi kollégium iránti áldozatkészségét példányképül állította az
ifjúság elé. Nagyon sajnáltuk, hogy
Fülöp Áron özvegye, aki minden évben ellátogatott hozzánk, most nem lehetett tanuja a kegyelet ezen szép
megnyilatkozásának, de hisszük, hogy
a fény és a szív melege nem ismer
távolságot.
A Polgári Kör temetkezési egyesülete értesiti tagjait, hogy Bándi
Károly elhalálozott tag után a befizetések október 28-án d. e. 11—12-ig,
d. u. 4—5 ig lesznek megtartva a
kör helyiségében.

Kovács János, Máté S., Almási Sándor 50—50, Zöldág, N. N. (másodszor),
Samu Jánosné 40—40, Néki Ernő,
Brezsnik György, Bende Kovácsné
30—30, Tamás Áron, Márkus Simonné,
Molnár Jánosné 20—20, Hadnagy V.,
Pál M., Marconescune 10—10, N. N.,
N. N. 5—5 leu, Gottesmann Vilmos
18 leu értékű épületfát, Dobai Béla 1
napszám. Az adományokért hálás köszönetét fejezi ki az épitő bizottság.
Varró Elek udvarhelyi lakosnak f.
hó 24-én az udvarhelyi határról elveszett egy piros tarka tehene. Aki tud
róla, tulajdonost értesítse. Székelyudvarhely, Orbán B.-utca 31.
Piaci árak. A buza: 115—125, rozs:
100—105, árpa: 90—95, zab: 45—55,
ó tengeri: 135—140, uj tengeri: 80—85,
burgonya: 18—25 leu vékánkint.
Kiadó: a Kftnyvt yo mda Béuvénytíruiif
Odorhein—Sxékelyudvarhely

Kiadó

Az agyagfalvi térség a székelység
Srt. Cuzavoda volt (Veselényi-utéletében történelmi nevezetességű szent
hely. A régi időkben itt tartotta a szécában) egy 430 • öl területű kert,
Október 25-én a délutáni udvar- jól bekerített bővizű kúttal, nagyon
kelység nemzeti gyűléseit, amelyek
közül különösen az 1506-ki és az helyi vonatnál két Lúgosra utazó leány alkalmas kertészet folytatására vagy
1848 okt. 16 ki gyűlések a legneve- jegyét fele részben 100, másik fele
zetesebbek. Ennek az utóbbi gyűlés- részben 20 leusokkal akarta kifizetni. középületnek nagyon célszerű, a
nek, amelyen az egész Székelyföldről A pénztárnoki teendőket végző gya- szombatfalvi uj óvoda közelében.
mintegy negyvenezer ember vett részt, kornok vagy micsoda az asztalkára Előre haladott kotom miatt eladó.
most van a nyolcvanéves évfordulója. elhelyezett pénzt lesöpörte azzal, hogy
Értekezhetni:
Rudny&lc
A gyűlésen gróf Mikó Imre, Erdély adjanak neki nagy pénzt, mert ő az
P
é
t
e
r
tulajdonosnál
Odorhein.
adott
pénzt
nem
fogadja
el.
A
leányok
Széchenyije elnökölt. A nép először
is az alkotmányra tett esküt, majd tanácstalanul álltak a jegyváltásnál s
Prinăria com. Urbane Odorheiu.
pedig kiváló jogérzetéről tett tanúbi- ha egy érző ur meg nem szánja őket
s
1
drb
ezressel
ki
nem
cseréli
pénzonyságot, amikor kifejezésre juttatta,
No. 1492-1928.
Most van ötven éve annak, hogy hogy a nem magyar nemzetiségek züket, utazásuk elmaradt volna, ami
Publicaţiune.
Dobrudzsát, melynek hosszú időn át iránt testvéri vonzalommal viseltetik érdekeiket sérti.Nagyon szeretnők tudni,
a törökök voltak az urai, a berlini és jogaikat tiszteletben tartja. Elhatá- miért haragszik a pénztáros ur a 100
Primăria comunei urbane Odorkongresszus 1878-ban Romániának en- rozták, hogy a székelység harcot nem és 20 leusokra, hiszen mi egy percig heiu vinde in licitaţie publică 2 cure
gedte át. A félszázados évforduló al- kezd, nem folytat, de az ország belső sem kételkedünk abban, hogy ő 940 de lemn situate in strada Rîgela Cakalmából a mai napon az összes is- rendjét, nyugalmát mindenképpen kí- leuig ne tudna olvasni 100 és 20 leu- IOI No. 89 şi 64 (S abăteai) împreună
kolákban Dobrudzsáról tartottak elő- vánja. Ez a nemzetgyűlés is fényesen sokbói ? Az esetet különben a vasul cu teritoriul aparţinător, in ziua do
adásokat, holnap pedig a templomok- bizonyítja, hogy a székely nép mindig igazgatóság figyelmébe ajánljuk.
24 Noemvrie a. c. ora 11 in localul
ban Tedeumot tartanak és az iskolák- alkotmányos érzelmű nép volt s a
A vár-utca ujrakövezési munká- Priaăriei.
ban ünnepélyeket rendeznek:
vele együtt élő népek jogaiért éppen latait már hetekkel ezelőtt megkezdték.
L'citaţ a se va fire iu conformiA Ref. Egyházi Dalkör f. hó 28 án ugy küzdött, mint a maga jogaiért. Képtelenség azonban, hogy a munká- tate cu »rt. 72, 83 din legea a«upra
este 8 órai kezdettel, mint már jelezve Egy ilyen nép méltán megérdemli, latokat mindegyre félbeszakítják. Jön contabili'ăţii.
Odorheiu, la 19 Oot. 1928.
volt, a ref. kollégium tornacsarnoká- hogy a változott időkben is figyelem- a tél s az aztán véglegesen meg fogja
ban a reformáció emlékére egyházi es- mel legyenek iránta és sorsát tűrhe- akadályozni a munkát. Mire a vége
Primar:
Secretar:
télyt rendez. Műsor: 1. Gályarabok tővé, elviselhetővé tegyék.
P. Caţaveiu m. p.
be lesz fejezve, az eleje el fog rom- Or. Gönczy m. p.
éneke, gyülekezeti ének. 2. Megnyitó
helybeli ref. tanítónőképző in- lani. Kérjük a primáriát, sürgesse ezen
beszédet és biblia magyarázatot tart tézet Aoktóber
31-én, szerdán d. u. 6 munkálatokat.
Vajda Ferenc lelkész, a dalkör tb. el- órakor az intézet
A meggondolatlanság sok bajnak
a
Spitalul judeţan Odorheiu are nenöke. 3. Erőss várunk (Luthertől), reformáció emlékéretornacsarnokában
és zaklatásnak lehet kútforrása. Hóna- voe pe
ünnepélyt
rendez,
anul 1928 de 40 stj. şi pa auul
énekli a dalkör. 4. Szaval Veress Mar- melyre ezúton hívja meg az érdeklődő pokkal ezelőtt Fiatfalva községéből töbgit tanárnő. 5. Zongora szóló, előadja közönséget. Az ünnepély műsora a ben valami román írásnak írtak alája. 1929 de 60 stj. lemne de foc pentru
Ebért Hajnalka. 6. Felolvas Jodál Gá- következő: 1. Gyülekezeti ének: 178. Állitólag az írásban az volt, hogy ké- furnizarea căruia se publică concurs.
bor dr. főgondnok. 7. Melodrámát ad 2.
trebue tă fi) dia
Reményik S.: Az óriás. Szavalja K. rik Erdélynek a Regáttól való elsza- lemneCanbusubilul
elő Rájk Erzsike, zongorán kiséri Zá- Nagy
de foc uscat despicate mai gros
kadását, később kiderült, hogy csak
Erzsébet
VII.
o.
t.
3.
Beethoven
:
rug Sárika. 8. Szállj szivünkbe (Schu- Isten dicsősége. Énekli a tanitónőképző Erdély részére autonomiát kértek. Ezen predâadu se n curtea spitalului puse
berttől) énekli a dalkör. 9. A vormsi énekkara. 4. Alkalmi beszédet mond aláírásért több fiatfalvi székely gazda îa s âojeni.
kihallgatás. Dialog, előadják : Késmárid Bíró Sándor vallástanár. 5. Vajda F.: több izben volt az udvarhelyi törvénySe primesc oferte şi pentru 10
Sándor és Kristóf József dalköri tagok. Őszi tájék. Szavalja Gaál Katalin VI. székhez idézve, ahol végre belátta a stânjeni. Doritorii vor înainta ofertele
10. Zárszó. 11. Gyülekezeti ének. Ezen o. t. 6. Mozart: Ave verum. Hegedűn bíróság azt, hogy itt rossz akarat egy- lor îa scris timbrate împreună cu 10•/,
estélyre az érdeklődő közönséget sze- játsza
Elekes Ida VII. o. t. Hármoniu- általán nincs, nevezetteket a vád és cauţiune administraţ ei spitalului pâ ă
retettel meghívja és önkéntes adomá- mon kiséri
Magda VI. o. t. következményei alól felmentette. Óva îa ziua de 10 Noeoibria a. c.
nyokat a kottatár gyarapítása javára, 7. Záró énekMagyari
Ofertele sosite mai târziu nu *e
intjük székely véreinket, hogy tudat: 260.
hálás köszönettel fogad a dalkör vevor
lua in consideraţie, Concursul va
lanul semmi alá nevüket ne irják,
zetősége.
Nyilvános köszönet és nyugtázás. még ha a biró, jegyző, avagy szolga- avea loc îa canceiaria Administraţiei
Az Erdélyi Helikon Írógárdájának A Polgári Önképző-Kör temetkezési bíró kérné is, mert magára vessen az, îa ziua de 10 Noembrie a. c. la orels
tagjai, köztük szerkesztőnk is, kedden egyesülete elhunyt édesapám után akinek az aláírásból kellemetlensége 11 a. m.
Direcţiunea spitalului.
este érkeztek Budapestre és szerdán járó temetési járulékban 9000 leut származik, miután az ágensek, akik az
este a Zeneakadémia nagytermében fizetett ki, melynek felvételét elismerve aláírásokat gyűjtik, soha sem állanak
mutatkoztak be a budapesti közön- egyúttal ezúton is köszönetet mondok helyt tettükért.
ségnek óriási nagy sikerrel. Az es- az egyesület vezetőségének a gyors
A szombatfalvi népház javára
télyen mintegy háromezeren vettek és pontos kifizetésért. Orbán Mihályné. ujabban adakoztak : Barabás Lajos zerOdorheiu vármegye közkórháza rérészt. Az irókat szerdán délután BethBorzalmas vasúti szerencsétlen- nesti lakos, Gönczy Gábor dr., N. N. szére az 1928 évre 40 éa az 1929 évre
len István gróf miniszterelnök teára ség történt péntekre virradó éjjelen 500—500, Nagy Lajos dr., Pap Ger- 60 öl tűzifa szükségeltetik, melynek
hívta meg a budapesti uj román kö- két óra tájban az oltmegyei Szlatina gely, Varró Elek, Máthé Mózes és neje szállítására ezeunel pályázat hirdettevettel együtt. A lapok mindenike nagy város közelében a bukarest—crajovai 200—200, Máthé Vencel Ferenc, Samu tik. A szállítandó tűzifa száraz, hasáelismeréssel adózik az erdélyi magyar vonalon. A Simplon 62 kilóméteres János 150—150, Fodor Lajos, Gellérd bos bükk tűzifa kell legyen és a korÍróknak.
sebességgel összeütközött egy szembe- Gézáné, Müller Katalin, Kerestély Fe- ház udvaráa ölekbe rakva adandó át.
Polgári fillórestély. A Polgári Ön- jövő gyorsvonattal. A vonatösszeüt- renc, Péter Pál, ifj. Máthé Lajos, Sei- Ajánlatok 10 öles mennyiségre is elfoképzőkör nov. 6-án rendezi az idei közésnek a hivatalos jelentés szerint ler Béla, Buti Lajos, Siklódi János, Ba- gadtatnak. Vállalkozni óhajtók bélyegszezon első fillérestélyét, amelynek a 30 halottja és 30 súlyos sebesültje van. lázs Mózes, ifj. Szabó Józsel, özv. gel és 10°/o béüafpénzzel ellátott írásműsora a következő: 1. Nyitány. 2.
x Női kabátokat, kosztümöket és Antal Péterné, Sándor József B., özv. beli zárt ajánlata f. é. november 10-ig
Megnyitó beszéd. 3. Szavalat. 4. Sza- mindenféle ruhákat legújabb divat sze- Csiki Lőrincné 100—100, Kulcsár Bözsi, a korház irodájába adandó be. Később
badelőadás. 5. Ének. 6. Monolog. 7. rint, elsőrendüleg készítek mérsékelt Barabás Ilona 80—80, Farkas Béla, érkezett ajánlatok nem fogadtatnak
Kuplék. 8. »Hajsza« cimü tréfás szín- árak mellett. Vidékieknek azonnali Dobai Ignác, Farkas János, D. Hege- el. Az árlejtési tárgyalás 1928 noveadarab. 9. Tánc. Konferálás. Rendezők : próba. Demeter Zsigmond, női divat- dűs Z., Vass Sándor, Deák Vazul, Imre bar 10 én d. e. 11 órakor tartatik meg
Nagy Rózsika, Szabó Tusika, Dronka szabó, Bul. Reg. Ferd. 12. Tanuló Mihály 60—60, Elekes Mariska, Rud- a korház feunti helyiségébeu.
K. Lóránt és ifj. Ferenczy Karcsi.
nyákné, N. N, Tordai Sándor szabó,
lányokat felveszek.
Kórház igazgatósága.

Concurs de licitaţie.

Árverési hirdetmény.

nő
l ú l n> w ili r l f ^ ^ l ^ l f
* és
csodaszép svetterek, gyerek pulo* £
P I B g B l K B Z l B K
verek, legjobb minőség ünői, férfid és gyerek harisnyák, sálak, kezfcyük, 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 ! fc
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Gummi-köpenyek I Ponyva-vásznak 1

E

ladó egy hat oktávos hossza
zongora 15000 leuért. Cim a
kiadóban.

Primăria com. urbane Odorheiu.
Nr. 2826—1928.

Publieaţiune.
Prină-ia comunei urbane Odorheiu aduce la cunoştinţa celor intere
saţi că, in pădurea dela comuna Zetea
proprietatea oraşului dispune de lemne
de fag tăiate pe care la vinde & 20
Iei carul. Aceste lemne se pot transporta in zilele de Luni şi Vineri in
urma bonului eliberat de comună.
Odorheiu, la 19 Oct. 1928.
Primar:
Secretar:
Dr. Gönczy m. p.
P. Caţaveiu m. p.

Löblüél

Jó családból való, tiszta árusító leány kerestetik bodegaés csemegeüzletbe. Cim a
kiadóhivatalban.

f

Nr. G. 8446-1928

P u b l i e a ţ i u n e d e licitaţie.

Subsemnatul portărel aduc la cunoştinţa publică îa senzul legii articiul LX dia 1881 § 102 respectiv XLI
din 1908 § 19 cumcă lucrurile urnătoare ş. a. cai, fân şi porc care in urma
decisului Nr. 2447 din anul 1927 al
Judecătoriei de Ocol din Cristur a'au
execvat îa comuna Cristur îa favorul
execvatorul Dr. Viola Sándor advocat
pentru incassarea capitalului de 3700
Lei şi accesorii prin execuţie de acoperire şi cari s-au preţuit îa 17500
Lei se vor vinde prin licitaţie publică.
Férfi-, női- és gyermekrnhákat
Pentru efeptuirea acestei licitabármilyen szinre, felelSsség
ţiuni pe baza decisului Nr. 3445 şi
3446—1927 al judecătoriei de Ocol din
mellett, f e a t és t i s z t i t
Criatur se fixează terminul pe 15 Nov.
anul 1928 la orele 3 d. m. îa comuna
Firtâaus şi Atid la faţa locului şi toţi
cari au voie de a cumpăra sunt invitaţi
prin aceBt edict cu observarea aceia,
P a l l é r o k a t és más fehércă lucrurile ousamintite vor fi vândute
ia senzul legii LX din 1881 § 107 şi
nemfieket e g y h é t e n be»
108 celor cari dau nui mult pe lângă
Bolvirea in bani gata şi îa caz necesar
101 m o » é » f é n y e z .
şi sub preţul de strigare.
Pretenziuaea care e de incassat faca
5700
+2500 Lei capital, dobânzile cu
104/ o socotind din 5 Iunie 1927 iar
spesele (â.ă acum Btaverite de 2856
Felhívás.
Lei.
întrucât mobilele cari ajung la
Mint néhai Dr. Dénes Béla orvos
hagyatékában talált, orvosi gyógyke- licitaţie ar fi fost execvate şi de alţii
zelésekből származó, de ki nem fizetett şi aceatia şi ar fi câştigat dreptul de
dijak behajtásával megbízott alulírott ucoperire. licitaţia prezentă este ordoügyvéd tisztelettel felkérem a néhai nată şi în favorul acestora in senzul
orvos ily, volt pacienseit, hogy szíves- articlului XLI din 1908 § 20.
kedjenek az orvosi naplóból megállaData Cristur, la 15 Oct. 1928
pítható dijakat nevezettnek édesapjáIi. K i s s m. p.
nál, Dr. Dénes Samu állatorvos urnái
delegatul judecătoresc.
21 napon belül kiegyenlíteni, nehogy
azokkal szemben, akiknél felhívásom Nr. G. 3451—1927.
eredménytelen marad, bírói uton legyek kénytélen a követeléseket behajtani.
Odorheiu, 1928 október 20.
Subsemnatul pirtă-el aduc la cuDr. Kálmán Jóxsef noştitţi publică îa senzul legii art.
102 dm LX 1881 respective § 19, dia
ügyvéd.
XLI 1908 cuoiiă ucrnrile următoare
Corpul Portăreilor Tribunalului
ş. a. mobile din caBa şi piele care îa
urma decisului Nr. 2480 din anul 1927
Odorheiu.
al Judecătoriei de ocol din Cristur s au
Nr. 3257-1928.
execVat în Cristur in favorul execvatorul Dr. Viola Sándor advocat in Cristur pentru incassarea capitalului de
3700 Lei şi acc. prin execuţie de acoSubsemnatul grefier prin aceasta perire şi cari s'au preţuit îa 11400 Lei
publică, că în baza deciziunii Nr. G. se vor vinde prin licitaţie publică.
Pentru efeptuirea acestei licita ţi3768—1928 şi Nr. G. 5252—1928 a
judecătoriei de ocol din Odorheiu îa uni, pe baza decisului Nr. 3451 şi
favorul reclamantei soţia lui Hlatky 2671—1927 al judecătoriei de ocol
Miklós repr. prin advocatul Dr. Fin- din CriBtur se fixează terminul pe 12
kér Béla peatru incassarea creanţei de Nov. 1928 ore 3 d. m. în com. Cristur
7500 Lei şi accesorii se fixează ter- şi toţi cari au voie de a cumpăra, sunt
men de licita (ie pe 2 Nov. 2928 ora invitaţi prin acest edict cu observarea
15 Beclean şi ora 17 ?n Odorheiu unde aceia, că- lucrurile susamintită vor fi
se vor vinde prin licitaţiune publică vândute îo senzul legii LX din 1881
juiciara 1 maşină de cuBut, doi boi § 107 şi 108 celor cari dau mai, mult
aibă, un motor de benzină în valoare pe lângă soivirea în bani gata şi îi
de 27000 Lei. In caz de nevoie şi sub caz necesar şi sub preţul de strigare.
preţul de eatimare.
Pretenziunea care e de îacassat face
u
Pretenziunea care e do incassat face 2700 Lei capital, dobânzile cu 10 '#
7500 Lei capital, dobânzile cu 12•/, socotind din 1 Iunie 1927 iar spesele
socotind din 25 Maiu 1928 iar speBele pâcă acum staverite de 1124 Lei.
întrucât mobilele cari ajung la
pâcă acum staverite de 3485 Lei.
întrucât mobilele cari ajung la licitaţie ar fi fost execvate şi de alţii
licitaţie ar fi foat execvate şi de alţii şi aceştia şi-ar fi câştig dreptul de
şi aceştia şi ar fi că^tigat dreptul de acoperire, licitaţ'a prezentă este ordoacoperire licitaţia prezentă este ordo- nată şi în favorul acestora îa senzul
nată şi îu favorul acestora îa senzul articlului XLI din 1908 § 20.
Dat îa Cristur la 15 Oct. 1928.
art. LX. 1881 § 192.
Odorheiu, ia 10 Oct. 1928.
L. Kiis m. p.
delegatul judecătoresc.
Dnbb portărel.

Sír

-

E l i 8 a b e t a

(Yolt

PuMoaţiune de licitaţie.

13 szám.

Értesítés.
Van szerencsém a mélyen tisztelt helybeli és
vidéki közönség szives tudomására hozni, hogy a

„Transilvánia" R.-T. BODEGÁJA
megnyílt a Bul. Reg. Ferdinánd
(Kos8uth-u.) 38 szám alatt, ahol
mindennemű italok, elsőrendű hideg és meleg ételek, cukorkák
és minden más fajta áruk tisztán

és szolid árért lesznek kiszolgálva.
Szíves támogatást kér,
tisztelettel:

GÁSPÁR

DÉNES.
szoba, konyha, kamra és gazdasági épülettel együtt kiadó.
Malom-utca 34.

3

Dela Judecătoria de Ocol din Cristur.
Nr. G. 2011—1928.

SCHMITZ

Publieaţiune de licitaţie,

Bethlen-ntca)

Publieaţiune de licitaţie.

A n. é. közönség szives
tudomására hozom, hogy
LAKATOS
MŰHELYEMET

Str. Ştefan cel Mare
(Malom-u.) 9 szám alá
helyeztem át.
Szives pártfogást kér:

Gyarmathy Sándor
lakatos.

Ugyanott I szoba kiadó.

I

Subsemeatul grefier prin aceasta
publică că îa baza deciziunii Nr. G.
2011—1928 a judecătoriei din Crisiur
îa favorul reclamantei Dr. Dlekes D >
minic repr. prin sdvocatul Dr. ElekeH
Dénes pentru îacas3arta creanţei di
1745 Lei şi accesorii tă fixă^ză ter
men de licitaţie pa 30 Oct 1928 orele
3 d. a. la faţa locului îa com. Cbibed
unde Be vor vinde prin licitaţiune publică judiciară mibilei 2 cai îa valoare
de 8000 Lei. In caz de nevoie şi sub
preţul de eBtimare.
Pretenziunea care e de încassat face
1745 Lei capital, dobânzile cu 10°/,
socotind din 9 Martie 1928 iar spesele
pâ'.ă acum staverite de 2901 Lei.
întrucât mobilele cari ajung la
lic'taţie ar fi fost execvate şi de alţii
şi aceatia şi ar fi câştigat dreptul de
acoperire liciteţ a prezentă este ordonată şi în favorul acestei în Benzul

art. LX. 1881, art. 192.
Cristur, la 15 Oct. 1928.

Ludovic Kiaa m. p.
delegatul judecătoresc.

lâbiţa községben egy mész&rszék
lakással együtt kiadó. Értekezni lehet Odorheiu Malom-utca
34 szám.

V

A rádió

gyors és szédületes fejlődése folytán ma már minden kulturember lakásán Minte
nélkülözhetetlen, de sajnoB, a mai gazdasági viszonyok mellett még mindig nagyon
kevesen örvendhetnek a rádió nyújtotta szórakozásnak. Most, hogy az engedély is
minden akadály nélkül megszerezhető, még mindig gondot okoz annak felszerelése,
mivel kevesen vannak abban a helyzetben, bogy egyszerre nagyobb összegeket
fizessenek.
Mivel főcélom minél tőbb készüléket elhelyezni, elhatároztam, hogy reklamirozáa szempontjából az árakat a legminimálisabbra leszállítom s igy most már módjában lesz mindenkinek egy jó készülékhez olcsón hozzájutni.
1 drb 2 lámpás rádió-készülék teljes felszereléssel
. . . 6300 leu
1 drb 3 lámpás legmodernebb készülék, az európai állomások 50*/,-át hangszóró csővel hozza be, teljes felszereléssel
8800 leu
1 drb 4 lámpás készülék, az összes európai állomásokat
hangszóró csővel a helyszíni viszonyok szerint hozza
be (s igy hangszóróval 25—30 állomást). Teljes
felszereléssel
11000 leu

Nagyobb keretantennás készülék is a legminimálisabb árban részletfizetésre is bevezettetik.

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