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Kénytelenek vagyunk 
foglalkozni  a »Harghitával«, mert foly-
tatnunk kell az uszításokkal megmé-
telyezett és hazugságokkal elbódított 
székelyek felvilágosítását.  Ezt a mun-
kát vállaltuk, meg is indítottuk és be 
is fejezzük.  Ma már mind többen és 
többen látják be a megtévesztett és 
jóhiszemű falusi  kisemberek közül, 
hogy hová akarja vezetni őket és a 
székelyeket a »Harghita«. Mi már csak 
»h*-val irjuk az ő nevét, mert emlé-
kezetünkben van, hogy kezdetben ő 
maga is igy nevezte magát. S a nagy-
közönség is emlékszik, hogy kezdet-
ben két nyelven, románul és magya-
rul nyomtatva jelent meg. Dicsérendő 
dolog lett volna ez, ha a számítás és 
a szándék tiszta lett volna. De a lap 
román szerkesztői elsikkasztották a 
saját nemzetiségük nyelvét s ezt az 
eljárásukat a nagyközönség előtt sem-
mivel sem indokolták meg. Nyilván 
belátták, hogy a mételyezés ezen a 
nyelven nem lesz célravezető. Mig 
azonban lapjukban lemondtak a saját 
anyanyelvükről: ugyanott feldicsérték 
a pénzügyigazgató nyelvrendeletét, 
amely eltiltotta az adóhivataloknál a 
magyar szót. Pedig milyen nagy ne-
hézség és hátrány az, ha a falusi  nép 
a hivatalokban nem használhatja anya-
nyelvét ! De a »Harghita« — amely 
azzal hitegeti a falusiakat,  hogy min-
dent megtesz érdekükben, nem sietett 
félemelni  súlyos szavát a lakósság 
anyanyelve mellett, sőt az ellen nyi-
latkozott. Lám arról sem tud a »Har-
ghita*, — hogy ujabban a postahiva-
talnál sem szabad magyarul beszélni. 
Pedig a vezetésre ajánlkozó szerkesz-
tői milyen könnyen közbenjárhatná-
nak a prefecturán,  hogy ezt a rende-
letet visszavonják. De ők bizonyára 
ezt is helyeslik, mert ők csak a »Har-
ghitában« vívták ki (saját magukkal 
szemben) a magyar nyelv jogait, mert 
ott a magyar nyelvet pénzre lehet fel-
váltani. 

És ezek az urak akarnak »ma-
gyar* néppártot alakítani ? Vájjon 
milyen lesz annak a pártnak az «anya-
nyelve* ? 

Az udvarhelymegyei katholikusok nagy napja. 
Krisztus király ünnepén városunk 

megint hatalmas manifestációnak  volt 
színhelye. Néhány héttel ezelőtt a ma-
gyar egység gondolata, a magyar sors 
közössége hozta össze a magyar par-
lamentet, hogy a magyar'^Ienre hatá-
rozott állásfoglalás  megteremtésével s 
a jövőre nézve biztos célkitűzéssel s 
energikus fellépésével  fokozza  kisebb-
ségi sorsra jutott népünk létlehetősé-
geit, emelje arra vonatkozó reményein-
ket, hogy ha összefogunk,  ki tudjuk 
vivni, hogy mi is egyenrangú, egyenlő 
bánásmódban részesített, megbecsült 
polgárai legyünk ennek a hazának. 
Mult vasárnap a róm. kath. népszö-
vetség helyi tagozata lobogtatta meg a 
zászlót s mutatta be hódolatát a vá-
ros és megye katholikusságával egye-
temben a nagy király előtt. Ez az ün-
neplés, melynek lélekemelő hangulata 
más vallásuakra is átragadt, mutatta, 
hogy a huszadik század mammon-
imádó, kenyérért, megélhetésért, érvé-
nyesülésért törtető tömegét is meg tudja 
állítani egy percre a magasabbrendü 
életbe való belekapcsolódás vágya, mu-
tatja-, hogy a materiába belekeveredett 
és belefulladt  embert meg tudja ra-
gadni, sőt az anyagtól való csömör 
reakciója gyanánt lángolásba tudja 
hozni a természetfölötti  valóságok iránti 
lelkesedés. 

Ezt lehetett már látni a szombat 
esti szentségimádáson, amikor este hét-
től éjfél  utánig zsúfolásig  telve volt a 
templom s közben folyton  hullámzott, 
cserélődött a tömeg. Azon éjjel min-
denki levizitelt Isten házában. Vasár-
nap reggel újra megindult a zarándok-
lás a Szent Miklós hegyre. Most nem-
csak a városiak jöttek, hanem a fal-
vakról papjaik vezetésével, zászlók 
alatt bevonult keresztek is előtűntek 
minden irányból. Szentegyházasfalutól 
Vágásig és Homoródremetéig minden 
falu  megmozdult s küldte nagy cso-
portokban keresztjeit, a még távolab-
biak kiküldötteikkel képviseltették ma-

gukat. A főgimnázium  udvara egészen 
megtelt az 5—6000-nyi tömeggel. Az 
ünnepélyes nagymisét szabadban fel-
állított oltáron Pál István  prelátus-
plebános mutatta be nagy segédlettel. 
Alatta a helybeli templomi kar eléne-
kelte az Imre József  káplán szerzette 
alkalmi dalt Krisztus királyról. Szilágyi 
Dózsa országos népszövetségi igazgató 
prédikált a tőle megszokott hatalmas 
lendülettel. Szentmise után Biró Lajos 
tanár, a helyi szervezet elnöke nagy-
szabású beszédben megnyitotta az első 
gyűlést. Megadta az alapgondolatot, 
amely a nagy tömeget összehozta Szent 
Miklós hegyén : „páncélt  alkotni  a szent 
helyek:  a templom, az iskola  védelmére." 
A katholikus öntudatot fejleszteni,  a 
kath. hit és egyházi tudományok meg-
becsülését fokozni,  a kath. egység gon-
dolatát mélyebben átérezni és átélni, 
az egymást megértő és támogató kath. 
szeretet életére erőteljes lendületet 
venni — ez a nagygyűlés célja. 

Fái  Isiván  prelátus a keresztény-
ség egységéről beszélt elvi magaslato-
kon járó, magas tonusu, tudományos 
megalapozású előadásában. A keresz-
tény egység, az »egy akol és egy pász-
tor* gondolata krisztusi gondolat, de 
ez jelenti a szeretetbeli egyesülés mel-
lett a hitegységet is. Ezért a keresz-
tény egység hangoztatása nem vezet-
het vallási indifferenciához.  Egyek va-
gyunk a testvéri szeretetben, de egyek-
nek kell lennünk az igaz hitben is. 

Hinléder  Fels  Ákos dr.,  ügyvéd az 
őt jellemző szigorú logikával felépített 
előadásában az egyházi tekintély és 
engedelmesség elvét fejtegette.  Egy hit-
valló bátorságával mutatta ki, hogy aki 
az egyház tanitói tekintélyét tagadja, 
az Krisztussal áll szemben. Az egyház 
lelki hatalma, Péter és az apostolok 
méltósága még a méltatlan utódokban 
sem szűnik meg. Ezért személyes hi-
bákat bírálgatva, nem szabad ennek 
az egyház elleni állásfoglalásba  tor-
kolnia. Mert aki az egyházat hallgatja, 

Krisztust hallgatja s aki az egyházat 
megveti, Krisztust s a benne földre 
szállott isteni tekintélyt veti meg. 

Dobos Ferenc  dr.  tanár legtöbb 
nyomorúságunk okára, a perlekedé-
sekre mutatott reá. Ennek viszont gyö-
kerét a székely nyakasságban látja, 
amely miatt szállóigévé lett, hogy: »a 
székely halandó, de a pere halhatatlan*. 
Konkrét esetekre hivatkozva, rendkívül 
népszerű, élvezetes előadásban mutat 
a perlekedés anyagi és erkölcsi hátrá-
nyaira, melyeknek végső, kicsendülése 
a teljes vagyoni szétzüllés és a társa-
dalmi élet pokollá aljásodása a csa-
ládról családra öröklődő ádáz gyűlöl-
ködés miatt. Ajánlja a békés kiegye-
zések keresztülvitelére a békebirák in-
tézményét, amelyet minden községben 
meg kell valósítani. 

Szilveszter  Ferenc  dr.,  kézdivásár-
helyi tanár könnyeket fakasztott,  ami-
kor a földről  beszélt, amely ápol s el-
takar, ahol élnünk és halnunk kell, 
„A föld  nem lesz hűtlen  hozzánk,  ha 
mi hűségesek  vagyunk  hozzá — mondta 
— ernyedetlen munkakészséggel mé-
lyebbre kell nyomnunk az ekét, akkor 
a föld  megadja a kenyeret.* Csak kol-
dus lelkületű népnek nincs hazája ; az 
Ősök szent örökségét csak rabszolga 
lelkű nép hagyja el. Népünknek nem 
szabad kivándorlásra csaló hiénákra 
hallgatnia, mert az ősi rög elhagyása 
a legteljesebb kizsákmányolás kezdete, 
első lépés az anyagi és erkölcsi lezül-
lés lejtőjén. 

Szabó János kerületi titkár Szi-
lágyi Dózsa szervező munkáját ismer-
teti, majd pedig Szilágyi M. Dózsa or-
szágos igazgató dicsérettel emlékezik 
meg azokról a községekről, amelyele 
propaganda kőrútjában nagy megértés-
sel és lelkesedéssel fogadták.  Ezek : 
Béta, Farkaslaka,  Kadicsfalva,  Kará-
csonyfalva,  Kápolnásfalva,  Lengyel-
falva,  Lövéte, Malomfalva,  Oroszhegy, 
Parajd,  Szentegyházasfalu,  Szentkirály, 
Szenttamás,  Vágás,  Zetelaka.  Azután 

(Részlet Biró Lajos népszövetségi elnöknek az 
okt. 28-diki kath. nagygyűlésen mondott be-

szédéből.) 

Nagy célkitűzés hozott ma 
össze bennünket a megye minden ré-
széből ilyen nagy, ilyen tekintélyes 
számmal. Egy zászlót, egy hófehér 
zászlót akarunk ma itt magasra emelni 
és meglobogtatni: a kath. népszövet-
ség zászlóját, hogy lássa meg azt min-
denki és hogy alája sorakozzék min-
den öntudatos, vallását igazán szerető, 
hitéhez hü katholikus, hogy ne legyünk 
olyanok, mint az oldott kéve, amely 
széthull s amelybe beletapos mindenki, 
hanem erőink egyesítése, tömöritése 
folytán  alkossunk egy páncélszerü 
hatalmas védő-ővet, amelyről vissza-
pattan egyházunk, egyházi elöljáróink 
és világi vezetőink ellen irányuló min-
den támadás, akár a mi sorainkból, 
akár máshonnan is jön az. 

Kerületi nagygyűlésünket az Isten 
szabad ege alatt, de legszentebb he-
lyeink : a templom, az iskola s a te-
mető keresztjeinek tőszomszédságában 
itt a Szent Miklós-hegy magaslatán 
tartjuk, ezzel is jelezni akarván, hogy 
azoknak az igéknek, azoknak a taní-
tásoknak, amelyek ma itt elhangzanak, 
mindnyájunkat ki kell emelniök a 
mindennapi élet szük köréből és tekin-
tetünket ama krisztusi tanítások felé 

kell irányitaniok, amelyeknek legtöbbje 
az Úr Jézus ajkáról szintén a hegyek-
ről hangzott el, hogy azok a lelkeket 
a magasságok felé  emeljék. 

Ez a hely, ahol most nagygyűlé-
sünket tartjuk, az udvarhelymegyei 
kath. hivek életében történelmi neve-
zetességű szent hely, mert évszázado-
kon keresztül innen áradt szét a leg-
több lelki és testi áldás e megye kat-
holikusaira. Ez a hely az, ahol egy-
házunk vészteljes napjaiban lábát szi-
lárdan megvetette az ősi hitért elszán-
tan küzdő, az akadályokkal bátran 
szembeszálló Sámbár Mátyás jezsuita-
szerzetes, hogy a katholicizmusnak 
megtépászott fáját  újból kiterebélye-
sitse. Ez a magaslat az, ahová dicső 
elődeink háromszáz évvel ezelőtt ösz-
szehordották a Székelyföld  terméskö-
veit, a Hargita éyszázados fáit  és ön-
maguktól is megvont filléreiket,  hogy 
felemelkedjék  az egyháznak hatalmas 
támasza, a tudományoknak megingat-
hatatlan csarnoka,̂ az évszázadok viha-
raival dacolni tudó ősi főgimnázium  és 
felemelkedjenek  a szegény ifjaknak  az 
áldozatkész hivek adományaiból, a 
jótévők fundációiból,  alapitványaiból 
ellátást nyújtó szemináriumnak, fine-
velő intézetnek erős falai. 

Ezekből az intézetekből kerültek 
ki a megyei katholicizmusnak diszei, 
az egyházi, tanitásügyi, közigazgatási, 
igazságszolgáltatási pályán és a köz-

ségi életben kiváló érdemeket szerzett 
férfiaink,  u. m.: a zetelaki Zsombory 
Józsefek  és Zsombory Istvánok, a Biró 
Ferencek, a Sebestyén-, a Szabó-, 
Sándor- és Máthé-családok jeles tagjai, 
a máréfalvi  Biró Bélák, a lövétei And-
rássy Istvánok, a bethlenfalvi  Balássy-, 
Pál- és Soó- családok; kiváló 
tagjai, a kadicsfalvi  Törökök és Tibá-
dok, a fancsali  Fancsali Dánielek és a 
templomépitő Sebestyén Mózesek, a 
bogárfalvi  Gáspár Istvánok, a farkas-
laki Tamásiak, az oroszhegyi Szabó 
Románok, az udvarhelyi, alapitványtevő 
Ágothák, Bajnák, Darócziak és Laka-
tosok s a politikai életben nagy szere-
pet játszó Ugrón-család tagjai, nem ls 
emlitve a lelkiismeretes, a megbízható 
hivatalnokoknak egykor a régi Magyar-
ország minden zege zugát betöltő szá-
zait, nem az Ur szöllőjében ma is 
odaadással munkálkodó megyei szü-
lötteinknek diszes seregét. 

Ma, amikor mi is jövőt akarunk 
alapozni, roskadozó intézményeket aka-
runk alátámasztani, anyaszentegyhá-
zunkhoz és szülőföldünkhöz  való ra-
gaszkodásunkat akarjuk öregbíteni s a 
fajt  nemesítő anyakultusznak kívánunk 
hódolni, kapcsolódjunk bele az ősi 
megszentelt hagyományokba s erről a 
szent helyről vigyük szét azt az erős, 
azt a megingathatatlan hitet, amely 
őseink keblét is állandóan átjárta s 
amelyre minket is intőén figyelmeztet 
a Szent Miklós-templom tornyának 

magasan tündöklő, messzire ellátszó 
keresztje; teljünk meg annak a ke-
resztény tudománynak a szeretetével, 
megbecsülésével, amelyet immár 3CK> 
év óta hirdet ez a templom tövéből 
kinőtt ősi főgimnáziumunk;  szivünk-
ben verjen tartós és mély gyökeret 
az elöljáróinkat, felebbvalóinkat  s egy-
mást megbecsülő, egymást segitő és 
átölelő szeretet, amire a temetőnek ide 
látszó, egyenlőséget, békességet, meg-
nyugvást hirdető keresztjei figyelmez-
tetnek. 

Mielőtt délelőtti I. diszgyülésünket 
megkezdenők, hódolatunk szava száll-
jon a pápai, a királyi trón s a püs-
pökiszék zsámolyához, hogy amit ma 
itt végzünk, az legyen hazánkra, egy-
házunkra és nemzetünkre egyaránt 
áldásos, üdvös és hasznos. 

Most pedig espereskerületi nagy-
gyűlésünket azzal a hő óhajtással, 
azzal a forró  kívánsággal nyitom meg, 
hogy a mai nap legyen az üdvösség-
nek kiapadhatatlan forrása,  a nemes 
elhatározásoknak ébresztője, a nemes 
cselekedeteknek megsokszorozója, hogy 
népünk az 1500 esztendős Székely-
földön  az ősöktől örökölt szent hitben, 
az Istenadta és törvénybiztositotta jo-
gok teljességében boldogságában és 
megelégedésben éljen, amig zug az 
ezüstös Küküllő és áll a felleggyüj'6 
ősi Hargita! 

Vasárnap d. u. fél  6 és este fél  9-kor: „Jeruzsálem haldoklása". Egy fiatal  mérnök nagy drámája az igéret földjén.  (Helyszíni felv.)  Fősz.: Caston Jaquet, 
Mauritze Schutz, Bert Jâiabert, Charles von Oack. — Kedden, 6-án este fél  9 kor: „Kutya-elet' Chapien-filűi. 



indítványozza, hogy Biró Lajos tanárt, 
ennek a gyűlésnek agilis, körültekintő 
megrendezőjét, minden katholikus ügy-
nek lelkes pártolóját és munkását vá-
lassza meg a nagygyűlés a népszövet-
ség udvarhelykerületi elnökének. A tö-
meg határtalan lelkesedéssel fogadta  el 
az indítványt s percekig tüntetett a ki-
váló világi apostol mellett, aki abban 
a reményben fogadja  el a megbízatást, 
hogy sok munkatársa lesz a tettek 
mezején: az egész kerület megszerve-
zésében. Az első gyűlés bezárása előtt 
kimondották, hogy a nagygyűlést min-
den évben meg fogják  tartani. 

A délutáni gyűlés első szónoka 
Szabó János  szentkirályi plébános meg-
állapítja, hogy ifjuságunk  a XX. szá-
zad erkölcsileg elpogányosodott világá-
ban, a külső kísértések és a szenve-
délyek bünrevivő hatalmával szemben 
nélkülözi a családi tűzhely oltalmát. 
Sőt sokszor a család fertőzött  levegője 
rontja le a lelkekben azt az erkölcsi 
alapot, amelyet a templom és iskola 
megépített. „Ma  a leány is kilépett  a 
családból  s idegen  területen,  idegen  ka-
rok  között  hervad  el."  A családot tíj 
szellemmel megtölteni, a családi élet 
tisztaságát, szentségét megvédeni s ez-
zel együtt a megromlott divatmorált is 
regenerálni a Krisztus királyhoz vissza-
tért intelligencia tudja. 

P. Boros Fortunát  dr.  népünk 
másik átkáról, a szeszes italokról szó-
lott. M nket szomorúan érdeklő sta-
tisztikai adatra mutatott reá, hogy ez év 
január 1-től szeptember 30-ig 15.880,561 
leut fizettek  Udvarhelymegyében, ahol 
az év folyamán  fogyasztott  szeszmeny-
nyiség ára háromszázmillió leu. Való-
ban a székelykérdést  ez oldja  meg. Ez 
öli meg népünket anyagilag, szellemi-
leg, erkölcsileg. Ez adja kezébe a kol-
dus és kivándorló botot. Első köteles-
ségünk az ifjúságunkat  megóvni attól, 
hogy ennek a vad szenvedélynek ál-
dozatává legyen. 

Frölich  Ottó  szemináriumi igaz-
gató a Grachusok anyjának kincseit: 
jól nevelt gyermeket s ezzél az életet 
tökéletesen megoldó embereket akar 
látni társadalmunkban. ízig-vérig kat-
holikus gondolkozást s meg nem al-
kuvó kath. elvhüséget csillogtató be-
szédében felnőtt  ifjuságunk  helyes 
irányú, meggyőződésével nem játszó, 
hitével gúnyt űzni nem tűrő, hitéért 
áldozatot hozni tudó katholikus öntu-
datának fejlesztésére  jól szervezett, 
lüktető tempót diktáló ifjúsági  egye-
sületeket ajánlja. 

Végül Török  Ferenc  v. ország-
gyűlési képviselő, gyergyócsomafalvi 
plébános beszélt mindenkit magával 
ragadó tűzzel. A gyűlés emelkedett 
hangulatára jellemző, hogy az idő előre-
haladottsága dacára a szónoknak köz-
kívánatra folytatnia  kellett előadását, 
melyben a Krisztust szem elől tévesz-
tett, elpogányosodott s ezért boldogta-
lan, lelkében meghasonlott kornak ki-
adta a jelszót: vissza Krisztushoz. 

A nagygyűlés befejezése  s egyút-
tal a nap legimpozánsabb eseménye a 
hatalmas gyertyás körmenet volt, mely 
a városban vitte körül a társadalom 
királyát: a szentségi Krisztust. Itt bon-
takozott ki a maga teljességében a ha-
talmas 10—12 sorokban felfejlődött  tö-
meg. Még a teljesen közömbös, vagy 
az előítéletekkel telt szemlélő is tiszte-
letre gerjedhetett azzal a Krisztussal 
szemben, aki a leggyalázatosabb halál 
után husz századdal is igy tud ural-
kodni a lelkekben. Ezen a napon 6000 
ember újra megtelt a magasabbrendü 
életnek, több életnek a vágyával. A 
hétköznapok anyagias élete sokat le-
koptat az itt nyert benyomásokból, a 
földi  élet nehézkessége sok nemes el-
határozást szárnyaszegetté tesz, sok na-
gyot akarás csak akarás marad, de 
szükségesek ezek az ünnepnapok, ezek 
az ünnepi nekilendülések, mert ezek a 
benyomások sokszor a lélek legmélyén, 
de azért bizonyos lelkiség tartalék gya-
nánt élnek s éppen a legszükségesebb 
órákban: a kísértések, lelki megráz-
kódtatások, nyomorúságok óráiban ad-
nak biztos irányítást, megnyugtatást, 
vigaszt. 

Ez a hatalmas megnyilatkozás 
megmutatta, hogy nálunk is valóság 
még a római Szent Péter-tér oszlopá-
nak felírása  : „Krisztus  győz,  Krisztus 
•uralkodik,  Krisztus  parancsol /" 

Több közleményQnk, köztük a teg-
napi rendőrbrutálitásról szóló is, techni-
kai akadályok miatt mai számunkból 
kimaradt. 

Tisztelt Közönség! 
Nem közszokásos megszólítás, sem 

conferencei  sablon, még kevésbbé fe-
hérasztal melletti bevezetések figyelmi 
fölhivója,  hanem szezonszerüleg szük-
séges tájékoztató, megismételt kérelem 
és fölhívás  mindazokhoz, kiket illet, 
édes mindnyájunkhoz. 

Évek óta figyelemmel  kisérvén 
kulturestélyeink rendezését, arra a ta-
pasztalatra jöttem, hogy ebben a nagy 
intelligenciájú kis városban is vagy 
néma tétlenség hosszabb időn által, 
vagy mintegy varázsütésre valósággal 
rendezési láz fogja  el minden társa-
dalmi alakulatunkat. Estélyeink a köl-
csönös figyelem  hiánya miatt összetor-
lódnak, néha nem ritkán egy napos 
szünetközzel s ez által akaratlanul is 
egymás lerontását eredményezik. S 
mert valamennyinek közönsége ugyan-
azon közületből kerül ki, egészen nyil-
vánvaló és érthető, jelen súlyos élet-
viszonyaink miatt nagyon is megokolt, 
hogy hamar kifárad,  kimerül, elmara-
dozik, az ambiciózus szereplők, alig 
vagy félig,  nagyon ritkán telt házak 
miatt kedvüket vesztik, uj débütálásra 
nem kaphatók, az Ízlésesen és nivósan 
összeállított műsor pedig kárba veszett 
fáradság  a lelkes rendezőségre is. Nem 
is emlitve azt a célt, melyet minden 
egyes estély keblileg vagy altruitiv 
szándékkal szolgálni kivánt. Ideje te-
hát, hogy tisztán lássunk, egymásra 
ne licitáljunk s ne tegyük rendszerré 
a rendszertelenséget, hiszen mi nem 
politizálunk. Épen azért általános tá-
jékoztatásul, a kölcsönös figyelem  res-
pektálása végett, ideiktatom azokat a 
kulturestélyeket, melyek fixirozott  idő-
ponttal, az őszi-téli idényre már be 
vannak állítva : november 6-án (kedd) 
a polgári fillér,  november 11-én Oltár-
egylet, november 25-én Szociális Misz-] 
szió, december 8-án Leány kongregáció, ̂  
a redutban. A két előbbi mindig va-
sárnap d. u. 5 órától, tetszésszerinti, 
dijjal a főgimn.  tornacsarnokában. A 
műsort mindig a vasárnapi számban 
közöljük. Januárban a Legényegylet 
színdarabja (Te csak pipálj Ladányi), 
időpontja még egy másik estély miatt, 
nincs megállapítva. Az egyesült Da-
lárda és filharmonikus  egylet pedig 
farsang  szombatján fog  rendezni igen 
érdekes zenés-énekes estélyt. Mindket-
tőt a redutban. Ezeket mindazért em-
lítem föl  egy kalap alatt, mert vállalt 
tisztemből kifolyólag  kérésszerü meg-
keresésemre mindannyian a legnagyobb' 
készséggel ajánlották fel  értékes mun-
kásságuk eredményét középiskolánk 
anyagi megsegítésére. A Polgári Ön-
képzőkör pedig legsikerültebb filléres-
télye jövedelmét ajánlotta erre a célra. 

Legyen eleve már nyilvánosan 
nyugtázott hálás köszönetem addig is, 
mig az igazgatóság hivatalos átirata 
megtörténhetik. 

És ennek a nagylelkű gesztusnak 
épen ideje is, mert iskolamentő akciónk-
nak egyéni megajánlásai fogytán,  most 
már társadalmi alakulataink utján kell 
támogatására lennünk. 

Ismerve régóta városi és megyei 
közönségünk gondolkozását, faji  és kul-
turérdekeit, kezdettől fogva  biztam szük-, 
ségmozgalmunk végsikerében, derülátó 
vagyok ma is, desperáttá lenni nincs 
okom. Mert naponkint kezeim közt 
forog  azoknak a tiszteletreméltó 
egyéneknek hatalmas névsora, kik 
az eiső felhívásra  siettek ma valóban 
áldozatos fiilléreiket  megajánlani. E 
nevek valóban összegükkel együtt 
aranykönyvbe valók, e nevek halla-
tára kalapot emelek s boldog öröm-
mel tölt el annak elgondolása, hogy 
van még kulturérzék, faji  öntudat és 
közérdekű áldozatkésztég nagyon is 
megcsappant létszámú, meglehetősen 
tagolt s óriási terhek alatt nyögő ma-
gyar társadalmunkban. 

Ez a megismételt felhívásom  álta-
lános, szól azokhoz is, kik eddig el-
sőrendű áldozatkészségük dacára, fel-
tűnő rezerváltságot tanúsítottak akci-
ónkkal szemben. Már pedig világné-
zeti különbségek miatt általánosítani, 
a mindnyájunkkal közös célt büntetni, 
szerény felfogásom  szerint, nem helyt-
álló életbölcsesség. Ha valaki tőlem 
eltérő formában  is imádja Istenét, azért 
még lehet magyar s meggyőződésem 
szerint közeleg nagyon is az idő, mert 
soká már nem késhetik, mikor is álla-
milag teljesen belekapcsolódván a mo-

dern nyugat liberális légkörébe, teljes 
tanszabadság lesz nálunk is s ez a 
középiskola velünk együtt közös sze-
retetteljes hajléka lehet bárki gyer-
mekének ! 

Legyen tehát középiskolánk se-
gítése közjótékonyságunk uralkodó 
plánétája. 

Ha van fák,  madarak, ha van 
hál'Istennek, az édesanyáknak is öröm-
ünnepü napja, ha voltak jubiláris szent 
évek, adjunk egy estét ennek is, szen-
teljük jelen tanévünket egyetlen köz-
ponti magyar középiskolánknak, mert 
népház, kulturház felépülhetnek,  el is 
múlhatnak, ennek a régóta missziót 
teljesítő kultúrpalotának azonban ne-
künk, értünk, fajunk,  hitünk fennma-
radásáért tökéletesnek kell lennie. Csak 
egy estélyt s legyünk ott mindnyájan, 
mert közös kulturcél, s mint ilyen 
szabad kulturfejlődés  önmagunkban 
és kulturfejlesztés  lévén másokban, 
Isten és emberek előtt nem csak ve-
lünk született jog, hanem sirig szóló 
kötelességünk is. 

Jelezni kivánom, hogy eddigi tá-
mogatóimat újra felkeresem  a hátrá-
lékok inkasszója végett, fogadjanak 
ismét a már tapasztalt jóindulattal, 
baráti karokkal, teli marokkal. Azoknál 
pedig, kiket eddig véletlenül kifelejtet-
tünk, tiszteletemet teszem, vagy ha 
ugy tetszik, keressenek meg a hegyen, 
régi műhelyemben, melyhez multam 
s mai féllábú  jusspm szerint még bé-
biróságom van. Én leszek szívesen 
vándor kulturapostol a falu  népe közt, 
a közeli hetekben s hiszem, hogy a 
kellemest haszonnal fogom  értékesíteni. 
Mert ezt a tanintézetet, mely hosszú 
évtizedek alatt annyira szivemhez nőtt, 
mint az anya gyermekéhez, válságos 
napjaiban nem támogatni s éppen 
akkor elhagyni, mikor oly hosszú 
együttlét után valóban és végleg sza-
badszárnyaimra bocsátott, a legvasko-
sabb hálátlanság volna 1 Példám ön-
zetlen, kövessenek! Embery Árpád. 

Válasz egy gyannsitára. 
A »Hargita» 44. számában újra 

kirohan ellenem s dlőkapja a volt »Föld-
mives Szövetség* ügyét s burkoltan 
bár a meggyanusitások árját akarja 
felém  zúdítani. Ismételten és most 
már utoljára ki kell jelentenem, hogy 
én mint a Földmives Szövetség titkára 
a pénzkérdésbe egyáltalán nem foly-
tam be, de ha befolytam  volna is, 
nyugodt lelkiismerettel vállalnám a 
felelősséget. 

A »Földmives Szövetség* ható-
ságilag hitelesített pénztárkönyvvel ren-
delkezett s nem hiszem, akadna ma 
pénztáros, aki hitelesített pénztári nap-
lóba, az utókövetkezményekre is gon-
dolva, valótlan adatokat jegyezne be, 
amelyekért amúgy is bármikor felelős-
ségre vonható. 

A hirádás tényleg megközelíti a 
bevételek összegét, a miből látszik, 
hogy az ügyet ismerős jóakaró be-
mondására szellőzteti a Hargita, mert 

1921 évben tagsági di-
jakból . . . . . 48098-50 
1922 évben tagsági di-
jakból 2665-— 

Áru csarnok részvény 
dijában . . . . . 5198'— 

Összesen , 55961 50 
bani folyt  be. 

Nagy munkát kellett kifejteni  pro-
paganda céljaira utazások, ismertető 
iratok, felhívások,  iroda- és raktárhe-
lyiségek bére, szolga fizetés,  világítás, 
bútorok, irodaszerek, naplók főköny-
vek beszerzése és a gyakori román 
fordítások  dija 1921. évi jan. 1-től — 
1922 junius végéig belekerültek 
24138 L, 38 bani, elnök, titkár, pénz-
táros tiszteletdijai, gépíró fizetése 
26700 Leu. Az adott körülmények kö-
zött vesztesége is volt a Földmives 
Szövetségnek, 3 vaggon zab beszer-
zése alkalmával a megbízottunk által 
átadott zabvásárlási előlegből még pe-
res eljárás folytán  sem került meg 
3000 Leu. A 3 vaggon zab megérke-
zése napján alacsonyra maximált zabár 
különbözet folytán  a Földmives Szö-
vetséget csak zabban 12658 Leu vesz-
teség érte, 

Különböző vásárlásoknál adósa-
ink is lettek, a kiktől a Földmives 
Szövetség jogi személyisége el nem 
ismerése miatt adósságuk felhajt-
ható nem volt, ezen követelések ösz-

szege 3685 Leut tesz Hn* igy tulki-
adásunk összege 14219 Leu 88 bani. 
Természetes, hogy ezen hiány pótlá-
sára takarékpénztári hitelt kellett 
igénybe vennünk, abban a reményben, 
hogy a jogi személyiség elismerése 
után ezen tartozás könnyen fedezetet 
nyer s a szépen beindult gazdaszer-
vezet hasznos működést fog  kifejthetni. 
Reményünk nem vált be s maradtunk 
az adóssággal Földmives Szövetség 
rtélkül. 

A »Hargita« cikk burkoltan bár 
azt célozza, hogy én a Földmives 
Szövetségtől illetéktelen hasznokat húz-
tam, más szóval megkaptan  azt. Ki 
ezzel a gyanúval uraim bátran a nyil-
vánosság elé ! 

Igaz, hogy én okmányilag tudom 
igazolni azt, hogy havi 800 Leu tit-
kári tiszteletdijamnak csak csekély 
részét vettem föl,  a takarékpénztárnál 
levő tartozás kamatait több izben ren-
deztem, én lévén a váltón az elfogadó, 
de azérf  ugy látszik, nekem kell, avagy 
engem akarnak bűnbakká tenni. Hát 
tegyenek, de akkor követelem, hogy 
burkolt állításukat bizonyítható tények-
kel és nem naiv gyanúsításokkal iga-
zolják. 

Én ezzel a kérdéssel többet nem 
foglalkozom,  mert már elég volt ok-
nélküli szócsatározás. Az adatok, ren-
delkezésre állanak, — akinek tetszik, 
derítsen vagy diritessen világosságot 
az egész ügymenetre. 

A húsárak maximálásánál is min-
dig az én személyem van előtérbe 
tolva és ugy van a » Hargita* minden 
híradása beállítva, hogy a közönség 
az én jóvoltamból eszik drága hust. 
A maximáló bizottságnak 5 tagja van, 
nekem az a meggyőződésem, hogy 
egy tag akaratát, nem tudja a másik 
négyre ráoktrojálni »ha az illetőt a 
mészárosok megfizették  is*! 

A maximáló bizottságot tényke-
désükben a való és a gazdasági élet 
ismerete, kell vezesse. Mende mon-
dákra . . . . híresztelésekre elhatározá-
sát nem alapithatja, de nem befolyá-
solhatja elhatározását a minden lében 
kanál sajtó organuma kotnyelessége 
sem. A hús maximálásoknál a Har-
gita állítása szerint a gazdáknak akar 
kedveskedni olcsó hússal, de feledi 
azt, hogy minden kiló hús árának 2 
Leuval való leszállítása a gazdák ká-
rára legalább is 10°/'0-os értékcsökke-
nést jelent állatjaink eladásánál. A je-
lenlegi húsár maximálás legalább is 
30%-os árakat fog  az állatoknál elő-
idézni, amit a gazdák bizonyára még 
a Hargitának sem fognak  megköszönni. 

Nagyon hálás vagyok érte, hogy 
a Magyar Párt urai valahogy irni meg-
tanítottak. Hát édes réticske (engede-
lem, a helyes irást még nem tanul-
hattam meg) mindenki csak olyan ka-
lappal köszön, amilyen van neki, én 
is ugy írok, ahogy tudok, de egyik ir 
lélekből és szeretettől áthatva, a másik 
irása a viszálykodás Pandora szelen-
céjét nyitja meg, hogy utánna jöjjön 
pusztulás és megsemmisülés. 

Soha sem igyekeztem ugy irni, 
hogy azzal magyar erőinket gyöngí-
teni akartam volna és soha sem veze-
tett Írásaimban más mint használni, 
ha gyenge erővel és tehetséggel is 
magyar fajomnak. 

A beígért további támadások csak 
jöjjenek. Engem ugy sem fog  eltérí-
teni attól a céltól, amelyet magam elé 
tűztem, s amely célkitűzés éppen az a 
bizonyos szálka, amiért minduntalan 
támadásban van részem. Varrd Elek. 

SPORT. 
Legényegylet—M.T.E. 3:1. 
A helybeli kath. legényegylet foot-

ball-szakosztálya november 1-én (ha-
lottak napján) d. u. 3 órai kezdettel 
barátságos mérkőzést játszott a hely-
beli M.T.E. csapatával a barompiaci 
pályán. A mezőny legjobb emberei a 
legényegylet csapatából: Simó, Baczó, 
Szamai, Márk, Dézsy, Albert és Gál 
voltak, de nagyon jó és szép formát 
mutattak még: Máthé, Zichler, Kovács 
és Barkóczy is. A gólokat Márk, 
Szamai és Albert lőtték. Dronka Titusz 
általános megelégedéssel bíráskodott. 

A legényegylet, bár első össze-
állításban szerepelt, mégis szép győ-
zelmet aratott s minden reménye meg 
lehet arra, hogy ha igy halad, egy-két 
év múlva Erdély egyik legerősebb 
football şsapatâvâ fejlődhetik. 
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i HIRSCH RUDOLF 

összes raktáron levő áruimat november 
és december hónapokban mélyen le-

szállított áron Á R U S Í T O M . 
divat- é s r ö f ö s á r i i 

kereskedő. 

HÍREK. 
November 3 

Mária királyné Őfelsége  ötvenhar-
madik születése napja alkalmából ok-
tóber 29 én a város lobogódiszt öltött, 
az iskolás növendékek saját felekeze-
teik istentiszteletein vettek részt. A 
hivatalos istenitisztelet d. e. 11 órakor 
az orthodox templomban volt, ahol 
az egyes hatóságok és hivatalok kül-
döttségileg képviseltették magukat. 

Nagy Pálma fényes  sikere. Nagy 
Pálma, a helybeli tanítónőképző rokon-
szenves tanárnője, akit a különféle 
ünnepeken való szerepléseiből is elő-
nyösen ismer városunk közönsége, a 
napokban tette le a tanári szakvizs-
gálatát a világtörténelemből, Románia 
történelméből és a román irodalomból 
a kolozsvári egyetemen »magna cum 
laude«, vagyis dicséretes eredménnyel. 
Minden feleletére  tizes osztályzatot 
kapott s tanárai és a vizsgáztató elnök 
melegen gratuláltak a páratlanul álló 
fényes  eredményhez. Mi is melegen 
üdvözöljük a jeles képzettségű tanár-
nőt ezen kiváló nagy sikere alkalmából. 

Inspectori látogatás. Giurgiu, kö-
zépiskolai kerületi felügyelő  a mult 
pénteken és szombaton városunkban 
időzött s a róm. kath. főgimnázium-
ban és a ref.  tanitónőképzőben admi-
nistrácionális látogatást végzett. A róm. 
kath. főgimnáziumban  a beiratásokat 
egy tanuló nemzetiségétől eltekintve, 
rendben találta és az intézeti rend és 
fegyelem  fölött  teljes megelégedését 
nyilvánította. A ref.  tanitónőképzőben 
azonban sérelmezte a róm. kath. növen-
dékek beírását. Ugy értesültünk, hogy a 
tanítónőképző igazgatósága a sérelmes 
intézkedés ellen jogorvoslással élt. 

A halottakról való megemlékezés 
kegyeletes ünnepének gyönyörű szép 
idő kedvezett. A holtak birodalmát a 
virágoknak és koszorúknak nagy száma 
borította el. Mindkét temetőnket ezren 
és ezren keresték fel,  hogy kegyelettel 
áldozzanak az elhunytak emlékének. 
A kath. temetőben több ezer hallga-
tója volt Faragó Ferenc dr. mély ala-
pozású, a halálra figyelmeztető  beszé-
dének. Az alkonyat beálltakor kigyúl-
tak a mécseseknek és gyertyáknák 
ezrei. Az elhagyott sírokat a r. kath. 
főgimnázium  növendékei világították 
ki, a hősök sírjain az liceum tanulói 
gyújtották fel  a megemlékezés lángjait. 

A Ref.  Egyházi Dalkör szép kö-
zönség előtt tartotta meg a rnult hó-
nap 28-án a ref,  kollégium tornacsar-
nokában a reformáció  emlékére szen-
telt estélyt. Vajda Ferenc nagypap 
nyitotta meg az estélyt puritán sza-
vakkal az Isten igéjének a világossá-
gánál. A gazdag műsorban megemlít-
jük Jodál Gábor dr. főgondnoknak 
ünnepi szónoklatát, A. Veress Margit 
tanitónőképezdei tanárnő remek sza-
valatát. A Ref.  Egyházi Dalkör két 
énekszámmal: Szállj szivünkbe . . . és 
Luthernek örökéletű: Erős várunk 
c. kardalok előadásával tett tanúbi-
zonyságot fejlődő  képességéről. Ebben 
az önzetlen munkában külön ki kell 
emeljük Benkő József  karnagynak lel-
kesültségét. Szép sikere volt Rájk 
Erzsike és Zárug Sárika melodrámájá-
nak, Ébert Hajnalka zongoraszólójá-
nak s végül Késmárky Sándor és 
Kristóf  József  dalköri tagok szépen 
elmondott dialógusuknak is. A nemes 
adományokért külön köszönetet mond 
a rendezőség. 

Vidéki körútra készül a Székely 
Dal- éa Zene-Egylet, amint értesülünk 
s Parajd, Oklánd, Zetelaka községeket 
szándékozik felkeresni,  hogy a magyar 
dalkultura terén kifejthesse  munkás-
ságát. E célból közelebbről egy négy-
tagú bizottság fogja  nevezett községek 
lelkes vezetőit felkeresni,  ahol bizo-
nyára segítségére lesznek ezen magasz-
tos célnak az elérésére. 

A Szent Antal Kollégium fölszen-
telése. Amily hirtelen emeltették föl 
a helybeli ferencrendiek  az uj iskolát 
az uj ut felőli  front  meghosszabbítá-
sában, épp oly csöndben tartották meg 
okt. 28-án, Krisztus királysága ünne-
pén, az intézet fölszentelését.  Tudva-
levőleg az uj iskola teljesen a rend 
céljait szolgálja, azért minden külső 
fény  mellőzésével, csak a rendi taná-
rok és növendékek jelenlétében végezte 
a szentelési szertartást az építtető 
rendtartományfőnök:  P. Sándor Vitális. 
Vasárnap reggel 9 órakor rendtársai 
közreműködésével ünnepélyes szent-
misét végzett, melyet a növendékek 
gregorián éneke kísért. Szent mise 
után körmenetileg vonultak az uj in-
tézetbe, melynek falait  kivül belül meg-
szentelte, megáldotta. A növendékek-
hez tartott beszédében figyelmüket  fel-
hívta arra a nagy áldozatra, melyet 
az erdélyi ferencrend  az uj intézet lé-
tesítésébe fektetett,  csakhogy kellő 
módon előkészíthesse őket magasztos 
hivatásukra. A rendtartományt P. Imets 
Károly dr. rendtartományi tanácsos, 
dévai házfőnök  képviselte, a testvér 
intézetek nevében pedik Seres Szolán 
medgyesi ujoncmester jelent meg. 

Halálozás. Kovács  Bubika,  Kovács 
István tisztviselő 2 éves kisfia,  rövid 
szenvedés után meghalt városunkban. 
A mélyen megrendült szülők bánatá-
ban sokan osztoznak részvétükkel; 

Fancsali  Sándorné  sz. Albert Ju-
liánná 67 éves korában elhunyt Far-
kaslakán. Temetése okt. 30-án volt 
nagy részvét mellett. Kiterjedt rokon-
ság gyászolja. 

özv. Asztalos  Sándorné  sz. Cseh 
Anna 71 éves korában Városunkban 
elhunyt. Temetése f.  hó 4-én lesz. Ki-
terjedt rokonság gyászolja. 

A Polgári Önképző Egylet temet- i 
kezési pénztára értesíti a tagjait, hogy 
Szabó Dénes elhalálozott tag után a 
befizetések nov. 4 én d. e. 11—12, d. 
u. 4—5-ig lesznek megtartva a kör 
helyiségében. 

A reformáció  évfordulója  alkal-
mából az unitárius templomban Kiss 
Sándor lelkész ünnepi beszédjében a 
régi puritánok hitének erejére, szigorú 
erkölcsére és erős fegyelmezettségére 
mutatott reá, mint amelyekre a mai 
nemzedéknek is nagy szüksége van. 
Hatásos beszéde mély benyomást tett 
a szép számban megjelent hivekre. 

A városi tanács legutóbb tartott 
Ülésében határozatba ment a .Szabó 
Károly és a Hann József  üzlete kö-
zötti 40—42 • méternyi üres és ma 
csak szemét lerakodó helynek hasz-
nált teleknek nyilvános árverésen vaió 
eladása. Kimondotta a tanács, hogy 
az iparos tanonc otthon céljaira haj-
landó 21/, millió leu vételárért a vá-
rosházat átengedni, azzal a gondolat-
tal, hogy a városháza központibb el-
helyezést nyerhessen és esetleg a vá-
rosházával kapcsolatosan a városi 
kultúrpalota építésének rég vajúdó kér-
dése is megoldható legyen. Nagy meg-
elégedéssel találkozott a tanács tagjai 
részéről a polgármester azon eljárása, 
hogy a két nagy gyűlés között tartott 
állandó választmányi ülésekben letár-
gyalt ügyeket a nagy tanács előtt 
részletesen ismertette. A város Gönczy 
dr. polgármesterben egy olyan ágilis 
vezetőt nyert, akinek működése a vá-
ros fejlődésében  egy szebb korszak 
hajnalát jelenti. 

A maximáló bizottság f.  évi okt. 
31-én tartott ülésében egy hóra a kö-
vetkező árakat állapította meg: marha-' 
hus I. oszt. 26 leu, borjúhús 38 leu, 
sertéshús 46, leu, olvasztani való sza-
lonna 56 leu, háj 58 leu, zsir 70 leu, 
juh hus 20 leu, kenyérliszt 9—12 leu, 
fözőliszt  12 leu, nullás liszt 14 leu, 
fehér  kenyér 11 leu, barna kenyér 9 
leu, kukorica liszt 11 leu, tehén tej 
7 leu, bivaly tej 9 leu. A zsir maxi-
málása teljesen illuzórius akKor, ami-
kor egyáltalán nem lehet zsirt kapni. 

A megyei tanács rendes őszi ülé-
sét csütörtökön d. e. 10 órakor tar-
totta meg Jodál Gábor dr. elnöklete 
mellett. A kormányt Cionca dr. sub-
prefect képviselte. Elekes Dénes dr.-
nak a telefon  ügyben való napirende-
lőtti felszólalása  után a tanács a na-
pirend tárgyalására tér át. Kis- és 
Nagygalambfalva  községeknek a ke-
resztúri járáshoz való viszacsatolását 
egyhangúlag elfogadják  ; Filiman épí-
tészeti hivatali főnök,  havi 3000 Leu 
reprezentációs költség kiutalása iránti 
kérését azzal az indokolással utasítot-
ták el, hogy az útalap jövedelmét ké-
pező uti-taxák a fennálló  szabályzat 
szerint csupán utak és hidak építésére 
és javítására fordíthatók  s abból sze-
mélyi kiadások nem eszközölhetők. A 
vármegye !928 évi költségvetésének 
módosítása kapcsán elhatározták, hogy 
a mult évi megtakarításból a prefec-
tura számára egy uj autót vesa a 
vármegye, majd a tisztviselők lakbér 
megállapítás iránt beadott kérését tár-
gyalta meg a tanács és hosszabb tár-
gyalás után elfogadta  az előadói javas-
latott, melyszerint a tisztviselők lakbé-
rét alapfizetésük  alapján családi álla-
potuknak megfelelően  szabályozzák, s 
ezt a mai bérviszonyoknak megfelelő 
összegben állapítják meg. Az 1929 évi 
költségvetés megtárgyalását és az 
1923—1926 évi számadások felülvizs-
gálását a következő ülésre halasztott-
ták. Elekes Dénesnek a községi őrsé-
gek felállítására  vonatkozó felszólalása 
után az ülés véget ért. 

Reformáció  emlékünnepély a Ta-
nítónőképző Intézetben. Lélekemelő 
ünnepélyt szentelt a helybeli reformá-
tus tanítónőképző tanárikara és ifjú-
sága okt. 31-én az intézet tornacsar-
nokában a reformáció  411 éves év-
fordulóján,  amikor dalban, zenében és 
tudományban áldoztak a reformáció-
nak nemes munkaeszközeivel az em-
lékezők a hála oltárán. Az ünnepi 
köntösbe öltözött estélyen gondos elő-
készületek után a következő műsort 
mutatták he szép sikerrel: Reményik 
Sándornak: Az óriás cimü költemé-
nyét K. Nagy Erzsébet VII. o. n. sza-
valta el mélyen kifejezően.  Beethoven: 
»Isten dicsőségére* cimü kórust Sep-
rődi Anna tanárnő vezette kiforrott 
hozzáértéssel. Az ünnepi beszédet 
Biró Sándor professzor  mondotta a 
meghatott lelkekre felemelő  hatással, 
mely szónoklat keretében egymásután 
jelentek meg a reformációnak  törté-
nelmi képei és igazságai. Vajda Já-
nosnak : őszi tájék cimü meleg, finom 
és hangulatos kötteményét Gaál Kató 
VI. o. n. mondotta el ügyesen. Ele-
kes Ida VII. éves növendék Mozart: 
»Ave verum« c. hegedü-szólóját adta 
elő Magyari Magda VI. éves növ. 
harmónium kísérete mellett szép siker-
rel. Az ünneplő közönség a irövendé-
kekkel együtt énekelte a reformáció-
nak két alkalmi énekét 'az ünnepély 
elején és végén. 

Ujabb nyelvrendelet. Ujabban a 
postahivatalhoz érkezett felsőbb  ren-
delet, mely szerint a tisztviselőknek a , 
legszigorúbb következmények terhe 
mellett tilos a közönséggel magyarul 
beszélni. Feltételezzük, hogy egy ilyen 
fontos  rendeletről, — amely nem szol-
gálja a megértés ügyét — a prefec-
tura is tudomással bír, s várjuk e kér-
désben az uj prefect állásfoglalását. 

Autót ütött el a vonat. Kedden 
délután könnyen végzetessé válható 
szerencsétlenség érte a Barkóczy ga-
rage egyik autóját, mely a Transilva-
nia benzinraktárából kifelé  jövet a va-
súti állomás melletti átjárónál a vasúti 
síneken akart átjönni. Az autót Bar-
kóczy Jenő vezette s mellette egy 
kisérő gyermek volt még a borvizes 
autón. A vasúti sorompó nem lévén 
leengedve Barkóczy nyugodtan hajtott 
a sínekre s csak utolsó pillanatban 
vette észre, hogy a délutáni Seges-

várra induló vonat is az állomásról 
kifelé  igyekszik. Ebben a pillanatban 
azonban az összeütközés már kikerül-
hetetlen volt. A mozdony az autót 
oldalról kapta el és a sinekről lelökte, 
a benneülők azonban a lökés követ-
keztében olyan szerencsésen estek ki 
az autóból, hogy semmi komolyabb 
bajuk nem történt, az autó azonban 
teljesen összetört. Mint ă tulajdonos-
tól értesültünk, ő a szerencsétlenségért 
a vasutat teszi felelőssé  s az ellen 
pert is fog  indítani. 

Az unitárius papi telken építkezés 
következtében kikerült anyagok novem-
ber hó 6-án (kedden) déli 12 órakor 
elárvereztetnek. És pedig : 13 drb. 260 
cm. hosszú fenyőgerenda,  6 drb. 120 
cmres f.-gerendadarab,  egy négy méter 
magas körlépcső kemény tölgyfadesz-
kából készült anyaga, körülbelül 2500 
drb. régi tégla. 

Legutóbbi számunkban azt irtuk 
a »Harghita< szerkesztőségéről, hogy 
ott egyház- és valláseljenes röpirato-
kat terjesztenek. Utalunk a »Harghita« 
1928. május 3 iki számában, az első 
oldalon »Hajdó Márton röpirata körül« 
cim alatt megjelent közleményre, 
amelyben a szerkesztő urak feldicsé-
rik a Hajdó-féle  egyház- és vallás-
ellenes röpiratot, azt a falusi  lakosság 
figyelmébe  ajánlva és utalnak a Hajdó 
és társai ellen a helybeli ügyészség-
nél folyamatba  tett bünperre, amely-
nek során tanuk fogják  igazolni, hogy 
nemcsak a »Harghita« példányai mellé 
csatolva terjesztették ama röpiratot, 
hanem a szerzkesztői irodában is osz-
togatták azt. 

A Székely Dal- és Zene-egytet ze-
nészeket keres rendes tagnak ugy a 
vonós-, mint a fúvós-osztályhoz,  akik 
belépni óhajtanak, jelentkezzenek Lévai 
Lajos dr. ügyvezető elnöknél. Kotta 
ismerők előnyben. 

Az Unitáriusok Dávid Ferencz Egy-
lete november hó 7-től (szerda) kezdve 
minden szerda este fél  8 órakor kez-
dődőleg, a lelkészi lakás épületében 
az erre célra átalakított és megnagyi-

, tott teremben vallásos estélyt rendez. 
Az estélyeket az egylet tagozatai fel-
váltva rendezik. November 7-én, az 
első estélyen Bakócziné Kilyéni Erzsé-
bet tanárnő tart előadást. Az estélyekre 
a belépés díjtalan. 

Református  egyházi estély. A re-
formátus  egyház leány bibliaköre va-
sárnap, nov. hó 4-én d. u. 5 órakor, 
a tanítónőképző tornatermében, a re-
formáció  évfordulója  alkalmából, egy-
házi estélyt rendez, a következő érde.-
kes és gazdag műsorral: 1. Gyüleke-
zet éneke: Feljebb emeljetek 266. sz. 
ének 1. vers. 2. Bibliát olvas: Raffay 
Margit. 3. Szaval: Rájk Berta. 4. Kar-
ének : előadja a bibliakör énekkara. 
5. Felolvas: Biró Sándor vallástanár. 
6. Cimbalom szóló: Kelemen K. 7. 
Szaval: Lőrincz Juci. 8. Ének : biblia-
kör tagjai. 9. Szaval: Márton Rozál. 
10. Zárszó. 11. Gyülekezeti ének 178. 
Ejrős várunk .... Ezen estélyre az ér-
deklődő közönséget tisztelettel meg-
hívják. A >belépés ingyenes, kegyes 
adományokat bibliák, vallásos iratok 
beszerzésére, köszönettel fogad  a bib-
liakör. Rendezik a bibliakörös leányok. 

&>adö: ft  Könyvnyomda BéaxvéQjt&riiMf 
Odorhein—Síékelyndvarhely 

Kiadó 
Srt. Cuzavoda volt (Veselényi-ut-
cában) egy i 3 0 D ö l területü kert, 
jól bekeritett bövizü kúttal, nagyon 
alkalmas kertészet folytatására  vagy 
középületnek nagyon célszerű, a 
szombatfalvi  uj óvoda közelében. 
Előre haladott kotom miatt eladó. 

Értekezhetni: Bndnyák 
Péter tulajdonosnál Odorheiu. 



M  i l â i â â i â â â i i 

Megérkeztek nöi és férfi  csodaszép svetterek, gyerek pulo* \ 
verek, legjobb minőségű női, férfi*  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-köpenyek! Ponyva-vásznak I LÖblflél S t r - E 1 1 s a b e t a < y o l t Bethlen-utca) 13 szám. | 
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3 szoba, konyha és mellék-
helyiségekből álló lakás 
kiadó. — Cim a kidóban. 
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Értesítés! 
Tisztelettel hozom a n. é. kö-

zönség szíves tudomására, hogy 
az eddig Karres Frédi által 
bérelt BARKÓCZY-féle 

vendéglöt és szállodát 
f.  hó 5-én kezdőd&leg átvettem. 
A legmesszebb  meni előzékenységgel 
állok  mindenben  a n. é. közönség  ren-
delkezésére.  Igen  mérsékelt  árak  mel-
lett  kitünö  fajborok,  elsőrendű  ízletes 
konyha,  és minden  társas  ebédet  és 
vacsorát  mérsékelt  árak  mellett  vállalok. 
Kényelmes  és tiszta  vendégszobákkal 

szolgálok. 

™ Szivés  pártfogást  kérve 
*  vagyok  kiváló  tisztelettel: 

• Hauer Frigyes 
g vendéglős. 
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Dela Judecătoria dia Cristur. 
No. G. 943—1928. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul grefier  prin aceasta 

publică, că în baza deciziunii Nr. G. 
943—1928 a judecătoriei din Cristur 
în favorul  reclamantului Kíbs Sándor 
repr. prin advoatnl Dr. Péterfy  Albert 
pentru incassarea creanţei de 40066 
Leu şi accesorii se fixează  termen de 
licita ţie pe ziua de 27 Nov. 1928 ora 
3 d. m. la faţa  locului îo comuna 
Atid unde se vor vinde prin licitaţiune 
publică judiciară 1 vagon paie, 1 cal 
cenuşiu, 1 cal roşiu, 1 trăsura etc. îa 
valoare de 56000 Lei. Io caz de ne-
voie şi sub preţul de estimare. 

Cristur, la 15 Oct. 1928. 
Lndovle Kiss 

delegatul judecătoresc. 

Felhívás. 
Mint néhai Dr. Dénes Béla orvos 

hagyatékában talált, orvosi gyógyke-
zelésekből származó, de ki nem fizetett 
dijak behajtásával megbizott 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, birói uton le-
gyek kénytelen a követeléseket behaj-
tani. 

Odorheiu, 1928 október 20. 
Dr. Kálmán Jóxsef 

ügyvéd. 

Értesítés! 
Tisztelettel hozom eznton a 

n. é. közönség szives tudomá-
sára, hogy f.  hó 5-én az általam 
bérelt Barkóczy-féle 

vendéglöt és szállodát 
sógorom: HAUER FRIGYES-nek 
adtam át. 

Köszönöm a t. udvarhelyi és 
vidéki közönségnek az eddig 
velem szemben tanúsított bizal 
mat és jóindulatot. 

Kiváló tisztelettel: 
Karres Frédi 

vendéglős. 

Corpul Portăreilor Tribunalului 
Odorheiu. 

Nr. 3358—1928. port. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin aceasta 

publică, că în baza deciziunii Nr. 
3328—1927 şi Nr. G. 1714-1927 a ju-
decătoriei din Odorheiu în favorul  rec-
lamantei Tipegrafia  Elisaveta repr. 
prir advocatul Dr. Jodál Gábor din 
Odorheiu pentru incasBarea creanţei 
de 4647 Lei şi accesorii se fixează 
termen de licitaţie pe 20 Noemvrie 
1928 orele 10 la faţa  locului în Odor-
heiu unde se vor vinde prin licitaţiune 
publică judiciară o caBă de bani şi o 
maşiră de scris în valoare de 14000 
Lei. In caz de nevoie şi sub preţ ai 
de estimare. 

Pretenziunea care e de încassat face 
4647 Lei capital, dobânzile cu 12% 
Bocotind din 3 Aug. 1927 iar spesele 
pâoă acum stabilite de 1943 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 este ordo-
nată şi în favorul  acestora îa senzul 
art. LX.: 1881. §. 192. 

Odorheiu, la 17 Oct. 1928. 
Dnbb portărel. 

t 
ló családból való, tiszta 
árusító leány kerestetik a 
Kassay-bodega- és cse-
= megeiízletbe. = = 

A n. é. közönség szives 
tudomására hozom, hogy 

LAKATOS 
MŰHELYEMET 
Str. Ştefan cel Mare 
(Malom-u) 9 szám alá 

helyeztem át. 
Szíves pártfogást kér: 
Gyarmathy Sándor 

lakatos. 
Ugyanott I szoba kiadó. 

Corpul Portăreilor Tribunalului 
Odorheiu. 

No. 3305—1928. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin aceasta 

publică, că în baza decizinaii Nr. 
4343-27/2 şi Nr. II G. 4543-1928 a 
Judecătoriei din Odorheiu îa favorul 
reclamant Incze Sándor repr. prin ad-
vocatul Dr. Jodál Gábor pentru înca-
sarea creanţei de 2810 Lei şi accesorii 
se fixează  termen de licitaţie pe 23 
Noembrie  1928 orele 16 la faţa  locu-
lui în Zetea unde Be vor vinde prin 
licitaţiune publică judiciară maşina de 
cusut, mobile de cată în valoare de 
4900 Lei. In caz de nevoie şi sub 
preţul de estimare. 

Pretenziunea care e de incaesat 
fece 2810 Lei capital, dobânzile cu —% 
Bocotind din — iar spesele până acum 
stabilite de 2215 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  acestGra îa senzul 
art. LX.: 1881. §. 192. 

Odorheiu, la 17 Oct. 1928. 
Dubb portărel. 

Ér tes í t é s . 
Van szerencsém a mélyen tisztelt helybeli és 

vidéki közönség szives tudomására hozni, hogy a 
Transilvánia" R.-T. BODEGÁJA 

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

és szolid árért lesznek kiszolgálva. 
Szives támogatást kér, 

tisztelettel: 
G Á S P Á R D É N E S . 

Corpul Portăreilor Tribunalului 
Odorheiu. 

Nr. 2623—1928 port. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul grefier  prin aceasta 

publică, că în baza deciziunii Nr. 
5535—1928 şi No. G. 5254-1928 a 
judecătoriei din Odorheiu in favorul 
reclamantului Balázs Miklós repr. prin 
advocatul Dr. Váró şi Dr. Kálmán 
pentru incassarea creanţei de 1200 
Lei şi accesorii se fixează  termen de 
licitaţie pe 7 Nov. 1928 orele 9 la 
feţa  locului in Arvsţeni unde Be vor 
vinde prin licitaţiune publică judiciară 
fân,  căruţa, gunoi îa valoare de 4800 
Lei. In caz de nevoie şi sub preţul 
de estimare. 

Pretenziunea care e de incaBsat face 
1200 Lei capital, dobânzile cu —e/. 
socotind din — iar spesele pâiă acum 
stabilite de 1185 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 15 Oct. 1928. 
Dnbb portărel. 

Corpul Portăreilor Tribunalului 
din Odorheiu. 

Nr. 3326—1928. port. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin aceaBla 

publică că îa baza deciziunii Nr. 6454, 
6463, 6483, 6484-1927 şi No. G. 
7195—1927 a Judecătoriei din Odor-
heiu în favorul  reclamantului Kamner 
şi Jekelius din Sighişoara repr. prin 
advocatul Dr. Szabó Gábor din Odor-
heiu pentru îucasarea creanţei de 40000 
Lei şi accesorii Be fixează  termen de 
licitaţie pe 7 Nov. 1928 ore 12 p. m. 
la faţa  locului îu Odorheiu piaţa Re-
gina Maria unde se vor vinde prin 
licitaţiune publică judiciaiă 1 caBsa de 
bani, 5000 kgr. fier, 200 kgr. vase de 
tuci, 200 kgr. vase emailate, 300 kgr. 
cue, 35 ge'ăc, 100 pile. 200 colomale 
în valoare de 139.700 Lei. la cat de 
nevoie şi aub preţul de estimare. 

Pretenziunea care e de încaBBat face 
40.000 Lei capital, dobânzile cu 12'/0 
Bocotind din 1 Dic. 1926 iar spesele 
până acum stabilite de 12.235 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 îa favorul  acestora în Benzul 
art LX.: 1908, §. 20. 

Odorheiu, la 10 Oct. 1928 
Dnbb portărel. 

I 

Serviciul de Poduri şi Şosele al 
Judeţului Odorheiu. 

No. 1256—1928. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Cu No. 9327—1928 al Delegaţiei 

permanente a Judeţului s'a aprobat 
lucrarea de repararea podului No. 2 
de pe şos. jud. Vârghiş—Baraolt Klm. 
0.5—6.0 în valoare de lei 69455. 
Pentru executarea acestei lucrări se 
publică licitaţie cu oferte  inchise, care 
se va ţine in ziua de 15 Noembrie a. 
c. ora 10 în localul Serviciului technic 
al judeţului. 

Doritorii să înainteze Serviciului 
technic până la ora 10 a zilei fixate, 
ofertele  întocmite conform  prevederilor 
Art. 72—85 din legea Contabilităţii 
publice şi a condiţiunilor de mai jos. 

1. Deasupra adresei pe plicul inc-
his şi sigilat a ofertei  se va scrie 
«Ofertă  pentru repararea podurilor pe 
şos. jud «. 

2. Ofertele  întârziate, ofertele  te-
legrafice  cât şi ofertele,  cari vor cu-
prinde alte condiţiuni nu se vor lua 
în considerare. 

3. In ofertă  se va arăta rabatul 
în °/o asupra preţurilor din deviz, iar 
nu suma globală. 

4. Garanţie provizorie este de 4% 
asupra preţurilor oferite.  Livrete de 
depunere nu se primesc drept garanţie. 

5. Această garanţie la inchierea 
contractului se va complecta la 6°/<y 
din valoarea ofertei,  iar din fiecare 
situaţie se va reţine 6% din valoarea. 

6. Proectul lucrării, condiţiunile 
detailate şi modelul de oferte,  se pot 
vedea zilnic intre orele 9—12 la Ser-
viciul technic al judeţului. 

7. Ofertele  vor fi  valabile 30 zile 
dela data licitaţiei. 

8. Ofertantul  rămâne obligat indată 
după prezentarea ofertei,  iar serviciu-
lui numai după aprobarea Prefecturei. 

Vă facem  atenţi că plata se va 
face  numai după starea fondului  dru-
murilor eventual întârziat. 

Odorheiu, la 31 Octomvrie 1928. 
Şeful  Serviciului technic Inginer: 

R. Filimon. 


