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Az uj kormány. 
A régenstanács pénteken délután 

négy órakor Maniu Gyulát miniszter-
elnöknek kinevezte. 

Maniu a kormányválság alatt ta-
núsított elhatározott magatartásával 
erélyesen rácáfolt  arra a megítélésre, 
mely az utóbbi évek eseményeiből azt 
a megállapítást szűrte le, hogy Maniu 
ingatag és nem elég elhatározott po-
litikus. Különösen megerősödött ez a 
nézet a második gyulafehérvári  gyűlés 
után, amikor az elkeseredett „közhan-
gulat valami sorsdöntő lépést várt 
Maniutól, aki e helyett nyugalomra 
és csendes szétoszlásra intette a tö-
meget. 

S a Maniu politikája helyesnek 
bizonyult. Látta, — s az események 
fejlődésével  a közvélemény is mind-
inkább belátta, hogy Maniu nélkül a 
lappangó válság meg nem oldható. A 
külföld  a bukott kormány legnagyobb 
erőfeszítései  dacára elzárkozott a sta-
bilizációs kölcsön elől, mert annak 
elengedhetetlen feltételéül  állította oda 
a nemzeli parasztpárt felelősségét.  A 
külföldi  tőkének Maniuval szemben 
megnyilatkozó bizalma abban leli ma-
gyarázatát, hogy benne látták azt a 
politikust, aki a kisebbségi kérdés jó-
hiszemű megoldására elkötelezte magát. 
Ez pedig a külföld  szemében olyan 
sine qua non volt, mely nélkül a kon-
szolidációt elképzelni se tudta. Ezért 
nem sikerültek a koncentrációs kor-
mányalakítási kísérletek sem, mert Ma-
niu egyedül magának követelte a fe-
lelősséget, amely eszerint csak a 
Maniu-kormányon keresztül volt szál-
lítható a külföld  felé. 

A Maniu-kormány helyzetében 
tehát a nemzeti kisebbségek számba-
veendő tényezőkként fognak  szerepelni 
s e szempontból a kisebbségi egység-
nek ma nagyobb jelentősége van, 
mint valaha volt. 

E szélesebb perspectivákat me-
gyénkre vonatkoztatva — kétségtelen, 
hogy egy esetleges kollaborácio esetén 
a Nemzeti Parasztpárttal való kapcso-
latnál számításon kivül fognak  esni 
azok a jelentéktelen és saját szakálukra 
és saját egyéni céljaikra politizáló román-
magyar urak, akik fel  nem ismerve az 
idők jelét: éppen, a legrosszabbkor fá-
radoznak a magyarság egységének 
megbontásán. 

Tanuljunk erkölcsöt. 
A Bărbat—Dobrota—Réthi-féle  po-

litikai vegyeskereskedés uj cikkeket 
hozott forgalomba,  melyeket közéleti 
tisztaság, politikai erkölcs és törvé-
nyesség név alatt ajánlgat a magyar 
embereknek. Figyelmeztetjük a közön-
séget, hogy ezek az áruk mind bóvlik, 
mert ilyen portéka abban a boltban 
valódi, békebeli minőségben nem kap-
ható. 

Hogy alaposabban szemügyre 
vehessük ezt az érdekszövetkezetet, 
tekintsünk csak kissé vissza a múltba. 

Nemde igaz, hogy dr. Gheorghe 
Bărbat, a jognak és törvénynek tu-
dója és tisztelője, éveken át — és 
pedig ugyanazon időben egyszerre — 
töltötte be vármegyénkben az állam-
ügyészi és a megyei tisztifőügyészi  állá-
sokat. Mindenki tudja, hogy ez a két 
hivatal egymással összeférhetetlen. 
Csak épen Bărbat ur nem vette ezt 
észre, boldogan egyesitve magában a 
két ellentétes állást és húzván azok-
ért éveken át a kétféle  fizetést,  mind-

addig, amig a felsőbb  hatóság intéz-
kedésére kényszerűségből — tehát 
nem önként — az egyikről le kellett 
mondania. Kérdjük Dobrota úrtól, 
hogy ez nem volt törvénytelen eljá-
rás? És illik-e a sógorsági összekötte-
téseket kettős állások elnyerésére hasz-
nálni fel  ? 

E kérdésekre azonban Octavian 
Dobrotától nem várunk feleletet.  Mert 
neki egyénileg is adunk fel  néhány 
nehezebb kérdést. 

Például: törvényes és erkölcsös 
dolog volt-e az, hogy ő, megfelelő 
elméleti képesítés hiányában a Lyceum 
igazgatói állását verekedte ki magá-
nak? Mert ehez — a törvény sze-
rint — az érettségi bizonyítvány nem 
elegendő. Evvel a törtetéssel pedig 
egy törvényes képesítéssel biró tanár-
nak a kenyerét vette el. Vagy erköl-
csös és törvényes eljárás volt-e az, 
hogy a törvénytelen módon betöltött 
polgármesteri szék birlalója érdekében 
nap-nap után futkosott  Bucsan mi-
niszterhez s ez által megakadályozni 
igyekezett a polgármesteri kérdés tör-
vényes megoldását? Vagy az, hogy e 
város adminisztrálását ő akarta kézbe 
kaparitani — csupán a családi össze-
köttetésben rejlő érdemei alapján? 

És nézzük egy kissé, hogy áll e 
társaság politikai erkölcsök dolgában ? 

A »Harghíta«, a Dobrota ur szer-
kesztésében s eleinte liberális zászlóval 
indult útra a politika tengerén. Köz-
ben egyik nyelvét és pedig az anya-
nyelvet, mint felesleges  súlyt, kidobta 
hajójából és Averescu kerülvén ura-
lomra, árbocára a román Néppárt lo-
bogóját húzta fel.  Ennek a pártnak 
nálunk Gh. Bărbat volt a kormányosa. 
Azonban a tapintatlan Averescu kor-
mány a prefektusi  állás betöltésénél 
figyelmen  kivül hagyta a Bărbat ér-
demeit s emellett a partokon a Maniu-
féle  román nemzeti párt hatalmas 
zászlóját kezdte lobogtatni a szél: a 
szövetkezeti hajón tehát ismét uj lo-
bogó szaladt fel  az árbocra, termé-
szetesen a román nemzeti párt zász-
laja. Azonban még nüánszokban is 
dolgoztak ezek a hajósok. Mert az 
ujon felhúzott  szinek akkoriban nem 
nagy hatást gyakoroltak a kisebbségi 
blokkba tömörült magyarokra, a zász-
lót tehát egy kissé át kellett festeni, 
hogy a tengeren hányatott kisebbségi 
utasok ne tudjanak azon biztosan el-
igazodni. A hajót tehát elkeresztelték 
» Gazdapárt*-nak. 

Az nem volt kiirva, hogy román-, 
vagy magyar gazdapárt-e? A hajó 
nehezen mozgott előre. De mit tesz 
Isteni uj vitorlák tűntek fel  a zajos 
tengeren. A fekete  lobogóról hamar 
meg lehetett állapítani, hogy kalóz-
hajóról van szó, de a mi hajósaink 
már rrem voltak válogatósak. Az uj 
hajó oldalára a »Magyar Néppárt* 
cim volt festve.  Ezek a mi embereink 1 
— kiáltának a szöv. hajósok s a kö-
vetkező pillanatban ott lobogott árbo-
cukon a Magyar Néppárt fekete  zász-
lója. Ezenközben ne feledjük,  hogy 
a hajón az egész társaság a legjobb 
egészségben folyton  együtt van. Róthi 
ur, az elnök és a hivatalos lap egyik 
szerkesztője. Bărbat ur, a másik elnök 
és a hivatalos lap másik szerkesztője. 
És Dobrota ur a cikkiró és a magyar 
népgyűlés román rendezője. Rendező 
volt ugyan Bărbat ur is, de nem 
nyilvánosan. 

Most már csak azt nem tudjuk, 
hogy a társaság hivatalos lapja me-
lyik politikai pártnak a hivatalos lapja ? 
Mert az egyik szerkesztő (Réthi) a 
Magyar Néppártnak az elnöke. A má-
sik szerkesztő (Bărbat) a Román Nem-
zetipártnak az elnöke. Octávián maga 

a Román Nemzeti—Paraszt—Gazda-
pártnak ágilis harcosa, de emellett a 
a magyarságnak puritán vezére . . . Az 
ördög tud itt eligazodni... 

. . . Hej, urak 1 urak I Kár volt az 
elején meggondolatlanul kidobni a ha-
jóból azt a súlyfelesleget  1 Milyen jó 
volna most önöknek is, nekünk is, ha 
a »Hargita« h-val és két nyelven je-
lenne meg! A »nép« csak az egyiket 
értené meg s Önök a másikban pom-
pásan letagadhatnák, amit az egyik-
ben irtak. 

Lám, igy kénytelenek vagyunk a 
nyilvánosság előtt felhívni  Önöket 
egyenként és összesen: nyilatkozza-
nak, hogy jelenleg melyik politikai 
pártnak a tagjai, a Magyar Néppárt-
nak-e, vagy a Román Nemzeti-Paraszt-
pártnak ? De aztán egy zászlónál meg 
kell állapodni, uraim, mert hiszen 
Önök nem kalózok, hogy minden 
percben más lobogóval vitorlázzanak 
a politika hullámzó tengerén. 

Gazdagyülés 
Székelyudvarhelyen. 
Az Udvarhely vármegyei Gazdasági 

Egyesület igazgató választmánya f.  hó 
6-án népes gyűlést tartott Székely-
udvarhelyen Sz.  Szakáts  Péter elnök 
vezetésével. A mind végig feszült  ér-
deklődéssel kisért napirend tárgyai 
közül kiemeljük a következőket. Elha-
tározta a választmány, hogy a f.  é. 
szeptember hóban rendezett gazdasági 
és házi-ipari kiállítás jutalmazottjainak 
megítélt arany, ezüst és bronz okleve-
leket székelyes gazdasági és házi ipari 
díszítéssel keretezve, művésziesen ké-
szítteti el, hogy megőrizve az unokák-
nak is büszkeségére és buzdítására 
szolgáljon elődeik sikereihez hasonló 
vagy még nagyobb sikerek elérésére. 
Az egyesület még ezen év elején hozott 
határozatával mozgalmat indított a 
gazdatársadalom megszervezése ügyé-
ben s átiratilag felkérte  volt az Erdé-
délyi Gazdasági Egyletet az országos 
szervezés megindítására. Az Országos 
Magyar Pártnak Székelyudvarhelyen 
tartott nagy gyűlése is kimondván a 
gazdatársadalom országosan történő 
megszervezésének a szükségét ; az 
Udvarhelyvármegyei Gazdasági Egye-
sület igazgató választmánya is most 
határozatilag kimondotta, hogy vár-
megyéje területén a tél folyamán  az 
alsó fokú  szervezést keresztül viszi 
a községi  gazdakörök  életbe hívása 
által. E célból, az egyes községekre 

.irányuló mozgalmon kivül, nagyobb 
' szabású gazdagyüléseket fog  tartani 
Erdővidéken:  Olaszteleken és Kisba-
conban, a Nagyhomoród  völgyében: 
Oklánd és Lövétén, a Kishomoród  völ-
gyében : Szentmártonban, a mellék 
hegyek  közt:  Kányádban, az alvidéken  : 
Székelykereszturon, Etéden és Kibéden, 
a Nyikó  völgyében: Kobátfalván,  a 
felvidéken:  Zetelakán, Szentegyházas-
és Kápolnásfalukban  s végül a köz-
poutban: Székelyudvarhelyen. 

Mindezeken az összejöveteleken 
szakismeret nyújtása céljából gazda-
sági előadások  tartatnak, amelyeket 
zene, dal, szavalat- és mulattató elő-
adások fognak  élénkíteni. Be fognak 
mutattatni a vidék gazdasági kultúrá-
ját és házi iparát feltüntető  termeivé-
nyek. Szóval élénkséget kiván bevinni 
a gazdatársadalomba, mely a lakosság 
és termelők gerincét képezi. A községi 
gazdakörök megszervezését ugy ter-
vezi, hogy azoknak minden 20 évet 
betöltött férfi  'és nő tagja legyen és 
mindenki, módja szerint, fizessen  tag-
dijat, hogy igy a gazdálkodással fog-

lalkozó legszegényebb se legyen ki-
zárva a szervezetből, viszont, hogy 
érezze és tudja is minden egyes, hogy 
beletartozik ő is az egész gazdatársa-
dalmat átfogó  nagy testületbe és jog-
gal számithatnak annak támogatására. 

Megbeszélte a választmány egy 
alsóbb fokú  gazdasági iskola létesí-
tésének eszméjét s bizottságon küldött 
ki, amely tegye tanulmány tárgyává a 
Székelyudvarhelyen fekvő  alkalmasnak 
mutatkozó magán gazdaságot s a tu-
lajdonossal értekezve, annak eredmé-
nyéről terjesszen jelentést a legköze-
lebbi választmányi ülés elé. 

Elhatározta a választmány, hogy 
működésbe indítja az egyesület köl-
csönös állatbiztosító  szakosztályát,  a 
melynek ügyviteli szabályzata még a 
nyár elején elkészíttetett. Ugyancsak 
határozatba ment, hogy az egyesület 
kebelében a tagok részére létesítendő 
temetkezési  osztály  románra lefordított 
alapszabályait még ebben a hónapban 
tartandó közgyűlés elé viszi, a mely, 
ha azt véglegesen megállapítja, azon-
nal jóváhagyásra terjesztik, hogy mű-
ködését, már a jövő év elején meg-
kezdhesse. 

A választmány elhatározta, hogy 
mozgalmat indít egy nagyobb-szabású 
gyümölcs- és zöldség  árusító  (aszaló/ 
szervezet  létesítése  érdekében, melyhez 
kérni fogja  az állam támogatását is. 
Folyton hangoztatjuk a több termelés 
szükségét, de ha valamiből több van, 
mint a mennyi itt szükséges, főképp 
gyümölcs és zöldségből, a nyakunkon 
romlik el, idejében nem lehet értéke-
síteni. Meg kell aszalni, igy eltartható, 
szállítható és bizonyára értékesíthető 
is leend. 

Elhatározta a választmány, hogy 
lépéseket tesz a vármegye részére kü-
lön mezőgazdasági  kamara  engedé-
lyezése iránt, mellyel a nagy érdekű 
ülés véget ért. 

Utóhangok a Képpárti 
népgyűléshez. 

A népgyűlés rendezői — amint 
a Román nemzeti-parasztpárt és a 
Magyar néppárt ikerlapjában irják, — 
meg vannak elégedve a népgyűlés 
eredményeivel. Némi ellenmondásba 
keverik ugyan magukat és egymást, 
mert egy helyen azt irják, hogy gyö-
nyörű szép, nagy tömeg vonult fel  a 
gyűlésre, s hogy sokkal több volt ott 
a harisnyás székely gazda, mint a 
Magyar Párt országos nagygyűlésén, 
— viszont más helyt azon panasz-
kodnak, hogy a terem tele volt fel-
bérelt falusiakkal  és városi iparosok-
kal. Különös dolog. Meghívtak min-
denkit, a megye egész közönségét a 
gyűlésre s mégis, aki odament: az 
vagy fel  volt bérelve, vagy »urizálása 
miatt eladósodott* iparos volt. Persze 
csak abban az esetben, ha nem tar-
tott a Réthi-féle  »Néppárttal«. 

Ismételten meg kell állapitanunk, 
hogy a gyűlésen a legtekintélyesebb 
városi iparosok, becsületes puritán 
életű dolgozó iparosok és romlatlan 
lelkű, munkás székely gazdák jelentek 
meg és — bármint fáj  is a néppárti 
érdekszövetkezetnek — vonultak ki a 
teremből. Ezek száma pedig 250— 
300-ra volt tehető, amiből még egy-
egy nullát sem lehet lehúzni, mint 
ahogy a »Harghita« teszi. 

# 

Gyönyörű jeleneteknek lehettünk 
tanúi a »nép«-gyülésen. Égyik lövéiei 
székely gazda szerény közbeszólást 
kockáztatott meg: »De uraim, ha 
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minden tiz évben uj pártot alakítunk, 
mi lesz velünk ?« Ugyan megjárta sze-
gény ! A közelében volt Hajdó Már-
ton magyar népjóléti miniszter ur, aki 
az ekeszarván kérgesedett tenyerével 
mellbe ragadta amit sem sejtő «parasz-
tot« és csendőri tapintattal a következő 
felhívást  intézte hozzá: «Fogd be a 
szád, te magyarpárti kutya!* 

Íme Hajdó ur, aki annyira sze-
reti a népet, hogy éjjel-nappal keblére 
ölelve hordozná: kész kutyának ne-
vezni a nép egyszerű fiát,  ha vélet-
lenül nem azok  ellen az urak ellen 
nyilatkozik, akik "őt «elnyomják, 
kihasználják és elbutítják® — hanem 
ezek  ellen, akik őt «felemelik,  népjó-
létbe teszik és felvilágosítják*  . . . 

* 

Különös volt, hogy a gyűlésen 
román nemzeti párti és román liberá-
lis urak milyen nagy egyetértésben és 
milyen nagy készséggel teljesítettek 
szolgálatot. Ott láttuk pld. Boţco, 
Constantinescu és 0. Dobrota urakat. 
Mennyire serénykedtek és tevékeny-
kedtek a «magyar* népgyűlés sikere 
érdekében! Mit kereslek ők a «ma-
gyar* népgyűlésen ? Mert az érdekte-
len csendes szemlélőnek nem tartozik 
feladatához  a közbeszólás, vagy közbe-
szólóknak a kivezettetése és kivonu-
lóknak a szidalmazása. Mit kerestek 
ezek az urak a «magyar* népgyűlé-
sen? Vájjon ők is a székely tömeg-
hez számitandók? 

* 

Azt irja a 1/i-hivatalos lap (mert 
ennek a pártnak csak részben hiva-
talosa), hogy a Judások eladták gazda-
társaik érdekeit. Mi a népgyűlésen 
nem vettünk észre semmiféle  gazda-
sági érdeket. Azt ugyanis nem tekint-
jük «gazdasági* érdeknek (bár elég 
gazdaságos dolog lenne), hogy a ve-
zető és rendező urak egyike prefekt 
szeretne lenni, a másik subprefekt,  a 
harmadik szenátor, a negyedik depu-
tát, az ötödik Lyceum-igazgató... és 
igy tovább. 

* 

A «Hargita* megfenyegeti  a pa-
pokat, főkép  a katholikusokat, ne mer-
jenek többé politizálni, mert a kong-
ruával baj lesz. Szép. Csakhogy egy 
kis baj van ezzel a denunciálással. 
Mert ha a törvény tiltja te a kathed-
ráról való politizálást, de azt nem 
tiltja, sőt egyenesen kötelességévé teszi 
a papnak, hogy mindenféle  erkölcste-
lenséggel szemben mindenütt, még a 
kathedráról is, óvja és tanitsa hiveit. 
S arról már igazán nem lehet tenni, 
hogy a «Néppárt* olyan politikai esz-
közöket is felhasznál  a lelki talaj lazí-
tására, mint a minők a Hajdó-féle 
egyház- és vallásellenes röpiratok, a 
melyek ellen még a kongrua veszé-
lyeztetése árán is — bizony prédikálni 
kell. Ellenben a «Hargita* megdicséri 
a református  papokat. Azt hisszük, 
hogy a református  papok megköszönik 
és visszautasítják ezt a dicséretet, me-
lyet azért engedélyez nekik a Nép-
párti lap katholikus szerkesztője, mert 
a «nép* gyűlésen két református  pap 
is részt vett, mint tevékeny szereplő. 

* 

Nagy az öröm a néppárti vezérek 
között, hogy a «Brassói Lapokba* be 
tudtak csúsztatni egy roszhiszemü ál-
tudósitást. A «Brassói Lapok* rögtön 
hiteles hely lett és ezt a számát — a 
tudósítóval együt — mindjárt aranyba 
foglaltatták.  Azonban mi tudjuk, hogy 
a tudositó nem más mint a «Hargita* 
magyarpárt-ellenes vezércikkírója, aki 
hamarosan rá fog  jőni, hogy egy elter-
jedt magyar lapot nem sokáig lehet 
elfogult  tudósításokkal félrevezetni  s 
hogy az ilyen kis (1) betűknek a sza-
vahihetősége hamar lejár. 

» 

Nemrég — persze a gyűlés előtt 
— a nemzetinéppárti lap leszidta a 
magyar urakat, hogy miért nem dol-
goztatnak a helybeli iparosokkal, akik 
mind derék, becsületes emberek és 
minden támogatást megérdemelnek. 
Most egyszerre — persze a gyűlés 
után — ezek az iparosok mind urizáló, 
beadósodott éhenkórászok lettek. «Ki-
vonultak* a jóindulatból. 

Az udvarhely-espereskerületi rk. 
papság szerdán tartotta meg őszi ko-
ronagyülését Pál István ker. főesperes 
elnöklete mellett. A gyűlésen kebli 
ügyeken kivül főképpen  a nyugdij-
kérdéssel foglalkoztak  igen behatóan. 

Iparügyek. 
Az ipartestület elöljárósága csü-

törtökön este tartotta meg a tagok 
csaknem teljes számú megjelenése mel-
lett november havi ülését. Gyarmathy 
István elnöki megnyitója után a titkár 
részletes jelentésben ismertette a tes-
tület működésének fontosabb  megnyil-
vánulásait. A gyergyószentmiklósi ipa-
rosgyüiés után az országos magyar 
párt gyűlése is programmjába iktatta 
az iparosok tűrhetetlen helyzetének or-
voslását, illetve a kisipari kérdések sür-
gős megoldását. Hogy e kérdések meny-
nyire súlyosak és általánosak, azt fé-
nyesen igazolja a regáti iparosok or-
szágos szervezetének Ploeştiben a kö-
zelmúlt napokban megtartott kongresz-
szusa, mely alapos boncolgatás alá 
vette azokat. És hogy mit jelent az 
iparosság részére az ipartestület, mi sem 
bizonyítja kézzel foghatóbban,  mint a 
ploeşti nagygyűlés ama határozata, mely 
az iparosok autonom intézményének 
a regátban való meghonosítását is 
tervbe vette. 

A titkári jelentés ismerteti az ipar-
testületek szövetségének a tagsági dijak 
befizetésére  vonatkozó átiratát, mely 
dijaknak beszedése az itteni iparosgyü-
lés egyhangú határozata alapján most 
már esedékes. Az ülés határozata sze-
rint a f.  év utolsó negyedére eső 7 
leu 50 bani tagdíjnak, valamint 2 leu 
beiratási dijnak beszedésére a szüksé-
ges intézkedések megtétettek. Lépést 
tett az ipartestület a tanonciskola óra-
rendjének az iparosok részére leendő 
kedvezőbb megváltoztatására, mely ügy-
ben az érdekeltekkel legközelebb érte-
kezlet fog  tartatni. Az udvarhelyi csiz-
madia iparosok kérésére ipartestület 
kieszközölte Gyergyószentmiklóson azt, 
hogy az ottani országos vásárokon 
régi árusitó helyeiket — melyeket idő-
közben más város iparosai vettek el 
tőlük — visszakapják. Az asztalos ipa-
rosok deszka szükségleteinek beszer-
zése érdekében beadványt intézett a 
városi tanácshoz, kérve megakadályo-
zását annak, hogy hetivásárokon a fa-
szedők megakadályozzák a deszkás 
szekerek piacra való bejövetelét azál-
tal, hogy már a közeli községek-
ben összevásárolják a deszkaanyagot. 
Ugyancsak beadvánnyal fordult  a tes-
tület a pénzügyigazgatósághoz, kérve 
a finomabb  bútort előállító asztalos 
iparosok részére a szükséges tiszta 
szesz mennyiség kiutalását. A forgalmi 
adó befizetése  körül felmerült  panaszra 
értesiti elöljáróság az érdekelt iparo-
sokat, hogy azokat pontosan fizessék, 
mert a törvény szerint a mulasztók 
bírságolás alá esnek. 

Titkár az ülés élénk helyeslése 
mellett jelenti be, hogy kilátás ván 
arra, miszerint az iparkamara elnöke 
és főtitkára  e hó folyamán  fel  fogják 
keresni az ipartestületet, mikor is a 
sérelmek feltárására  ujabb közvetlen 
alkalom fog  adódni. Ugyancsak ekkor 
fogja  kérni a testület a kamara által 
kilátásba helyezett, de időközben el-
maradt segély fele  részének kiutalását 
is. A jelentés további része a tanon-
cok iskoláztatásának kérdésével foglal-
kozik. A még be nem Íratott tanoncok 
munkaadói két izben is figyelmeztetve 
lettek kötelességeik sürgős teljesítésére!, 
mit ha elmulasztottak, súlyos bünte-
tést fognak  az iskola részéről kapni, 
mert a törvényes határidő már rég le-
telt. A titkári jelentés végül a testület 
által eddig is elért eredmények fontos-
ságát méltatja és felkéri  az iparosokat 
a testület melletti még szorosabb tö-
mörülésre, melynek mintegy buzdítá-
sául felolvassa  Moskovitz Izidor ismert 
aradi iparosvezér értékes levelét. 

Az ipartestület statisztikai adatai-
nak ismertetésével a titkári jelentés 
élénk helyeslés mellett véget ért. 

Titkári jelentéshez Varga Béla, 
Szőke István,. Kerestély Gyula, majd 
Szabó Ödön elöljárók szólottak hozzá, 
kérve a testület elnökségét a keddi 
piaci husárulás felülvizsgálására,  vala-
mint a tanonciskolái órabeosztás ked-
vező elintézésére és az asztalos iparo-
sok szesz szükségleteinek kiutalására. 

Keszler Albert pénztáros jelenté-
sének elfogadása  után az indítványokra 
került a sor. Sándor Dénes a vidéki 
kontárok ellen kér orvoslást, több fel-
szólaló pedig a mázoló és női szabó 
iparban fennálló  túlkapások, valamint 
a tanoncok éjjeli kóborlásainak meg-
szüntetését kéri. 

Szabó Gyula az iparosok szellemi 
életének fejlesztése  céljából javasolja a 
rendszeres iparos estélyek rendezésé-
nek bevezetését, melyet elöljáróság az-
zal fogadott  el, hogy a Polgári Önképző 
Egylet líceumi bizottságát fogja  ez 
irányban megkeresni, illetve felkérni, 
Kerestély Gyula az anyagi helyzet 
melletf  a kitűzött programmra való te-
kintettel javasolja a tervbe vett estély-
nek a farsang  elején leendő megren-
dezését. Elöljáróság az indítványt el-
fogadja  és egy alkalmas színdarab elő-
adásának megrendezésére egy tíz tagu 
bizottságot alakított, illetve küldött ki. 

A gazdag tárgysorozatu előljáró-
sági ülés, mely élénk eszmecserére és 
alapos megvitatásra adott bő alkalmat, 
az elnök köszönő szavaival ért véget. 

HÍREK. 
November 10. 

Az Erd. Róm. Kath. Státus 
igazgatótanácsa a napokban küldötte 
szét a nov. 15-iki státusgyülés alkal-
mából kiadott évi jelentését, amely 
meleg szavakkal emlékezik meg arról 
az áldozatkészségről, amely a körze-
tek részéről az egyes főgimnáziumok 
iránt megnyilvánult. 

A jelentésnek idevonatkozó részét 
az alábbiakban közöljük: 

Az ifjúság  a jövő reménység 
záloga, nála vannak elraktározva jö-
vendőbeli sorsunk biztosítékai, az ő 
testi és lelki energiáinak miként leendő 
kifejlesztésén  fordul  jórészt az erdélyi 
magyar nép helyzeti viszonyainak ki-
alakulása is. Ezt a tapasztalati igaz-
ságot egyházmegyénk gondolkodó ele-
mei napjainkban különöskép is át-
érezve, indult meg egyházmegyeszerte 
az az üdvös mozgalom, mely a leg-
szélesebb rétegeknek nemcsak áldo-
zatkészségét, hanem szoros lelki egy-
bekapcsolódását felkelteni  s állandóan 
ébrentartani igyekszik, hogy az ifjú-
ság szellem-erkölcsi nevelését, a nép-
iskolától kezdve a középiskolán ke-
resztül az egyetemig, minden fokon 
az adott kisebbségi helyzetnek meg-
felelően,  biztosítani lehessen. 

Jóleső örömmel emlékezünk meg 
e helyen a státusi középiskolák volt 
diákjainak lelkes tevékenységéről; kar-
öltve intézeteink gondnokságaival meg-
teremtették azt a közszellemet, amely 
lehetővé tette, hogy a megnyílt iskolai 
évben tanintézeteink fenntartási  költ-
ségeinek tekintélyes részét az egyes 
tanintézetek körül csoportosuló érde-
keltségek magukra vállalták, hogy 
ezzel is a reánk háruló tanitásnevelési 
feladatok  megoldásához közelebb jus-
sunk. 

Amint a fennti  sorok is mutat-
ják, a Státus igazgatótanácsa mély 
hálával van eltelve azok iránt, akik 
ezekben a nehéz időkben önzetlenül 
tudnak a kultura oltárán áldozni. Az 
igazgatótanács meleg elismerését mi 
is viszonozzuk azzal, hogy tegyünk 
eleget székelyanyavárosunk egyetlen 
magyar nyelvű főgimnáziuma  iránt 
önkéntesen vállalt kötelezettségünknek. 

I, Mihály király őfelségének  név-
napját f.  hó 8 án, csütörtökön, váro-
sunk méltó módon ünnepelte meg. A 
házakon nemzeti trikolort lengetett az 
őszi szellő. A templomokban hálaadó 
istenitiszteletek voltak. Az iskolák öröm-
ünnepet rendeztek. A róm. kath. fő-
gimnáziumban délelőtt fél  10 órakor 
volt az ünnepély, amely ének, zene, 
szavalati számokból és ünnepi beszéd-
ből állott. Az ünnepi beszédet Dobos 
Ferenc dr. tanár mondotta, aki alatt-
valói hűségre figyelmeztette  a tanulókat. 

Még élénk emlékezetünkben van 
az a fényes  nagy siker, amelyet az 
erdélyi Helikon irói néhány héttel ezelőtt 
a budapesti közönség előtt arattak. 
Ebben a nagy sikerben tevékeny részt 
vett a mi szerény lelkületű, de az 
egész magyarság előtt közismert és 
ünnepelt költőnk: Tompa László is. 
Köszöntsük szivünknek egész melegé-
vel az erdélyi irodalomnak e reprezen-
táns költőjét ez ujabb sikere alkalmá-
ból és találjunk módot arra, hogy 
egész társadalmunk méltóképpen meg-
köszönhesse városunk kiváló szülött-
jének azt, hogy ő is segített fényt  de-
ríteni az elárvult, de szépen fejlődő 
erdélyi irodalomra. 

Uj pretor Székeiykereszturon- A 
belügyminisztérium a keresztúri üre-
sedésben volt pretori (szolgabírói) ál-
lásra Bordaş Gavril dr.-t nevezte ki. 

Halálozás. Sz. Nagy  Ferenc  ny. 
állami főtisztviselő  november 6-án 
Zoltán községben, 79 éves korában 
elhunyt. A megboldogultban Nagy 
Kálmán ny. táblabíró, ügyvéd édes-
apját gyászolja. 

A néppárti népgyüléssel kapcso-
latban több cikket kaptunk a közön-
ség köréből. Különösen az iparos- és 
gazda-társadalom tagjai foglalkoznak 
külömböző nézőpontokból a gyűléssel. 
Egyben azonban mind megegyeznek: 
s ez a megbotránkozás és az elitélés 
hangja, melyet a gyűlés rendezőinek 
kétszínű és minősíthetetlenül durva, 
sértő magatartása váltott ki. Sajnáljuk, 
hogy e cikkek mindenikét, lapunk ter-
jedelme miatt, nem közölhetjük, de 
Íróiknak ezúton is hálás köszönetet 
mondunk a jó ügy szolgálatában ki-
fejtett  munkásságukért. 

Az Oltáregylet, mint már jeleztük, 
vasárnap, Il-én tartja első estélyét a 
főgimnázium  tornacsarnokában, délu-
tán 5 órakor tetszésszerinti belépő díj-
jal, a főgimnázium  javára, tehát ezért 
is érdemes a támogatásra. Műsora: 
1. Bevezető beszédet mond Pál István 
prelátus. 2. Nyitány, játssza Kónya 
Jancsi zenekara. 3. Szabadelőadást 
tart Faragó Ferenc dr. 4. Énekel 
Bede Irénke, zongorán kiséri Hann 
Manci. 5. Szaval Embery Árpád. 6. 
Zongorán játszik Szabó Ilus. 7. Befe-
jezi Kónya Jancsi zenekara. Rende-
zők : Vass Lajos drné és Szabó 
Endréné. 

Legutóbb azt irtuk, hogy a pos-
tai tisztviselőknek nem szabad a kö-
zönséggel magyarul beszélniök. A faj-
védő «Harghita* tagadja ezt a hirt, 
mint ahogy letagadta annakidején a 
pénzügyigazgató nyelvrendeletét is. 
Mi azonban híradásunk helyességét 
fenntartjuk,  mert az személyes tapasz-
talaton alapul. 

A református  nőszövetség teaes-
télye. A helybeli református  nőszövet-
ség jövő szombaton, november hó 
17-én este a Bukarest-szálloda szín-
háztermében nagyszabású tea-estélyt 
rendez. Az estélynek egyfelől  külön 
érdekes műsora lesz, másfelől  pedig 
20—25 helybeli kereskedő, vendéglő, 
cipész és más üzlet reklám képeit 
mutatják "be, rendkívül érdekes és 
szellemes formában.  Az élő reklámok-
ban iskolás gyermekek szerepelnek 
megfelelő  kosztümben. A teremben a 
karzatok alatt teritett asztalok lesznek 
elhelyezve a közönség részére; a fel-
szolgálást, az önkéntesen adott ételek, 
italok elfogyasztására,  a bibliakörös 
leányok végzik. Az egész estély tiszta 
jövedelme azon célra szolgál, hogy 
abból a munkaképtelen szegényeknek 
tűzifát,  ruházatot, élelmiszert nyújtsa-
nak, az iskolás gyermekeket segé-
lyezzék stb. Az estély tánccal lesz 
összekötve, s belépti dij csupán 25 
leu. Részletes műsora a következő 
számban lesz közölve. A nemes célra 
tekintettel szives pártfogást  kér: A 
nőszövetség. 

A kath. Népszövetség elnöksége 
hálás köszönetét nyilvánítja a kerületi 
nagygyűlés szónokainak, a községek 
plébánosainak, akik példás rendben 
vezették be a gyűlésre híveiket. Kö-
szönetet mond a kereskedőknek, akik 
gyári áron bocsátották rendelkezésre 
a szükséges gyertyákat, köszönetet 
mond az elárusítóknak, a rendezésben 
fáradozó  csoportvezetőknek és igaz-
gatóválasztmányi tagoknak, az ipartár-
sulatok elnökségeinek a zászlók alatt 
való megjelenésért, a tűzoltó egylet 
parancsnokságának a rend fenntartás-
ban való részvételéért és végül köszö-
netet mond ugy a hivataloknak, mint 
a magánosoknak, hogy a körmenet 
alatt ablakaikat szívesek voltak kivi-
lágítani. 

Felhívást intéztünk azokhoz a 
leányokhoz, akik a lugosi textil gyárba 
munkás nőkként óhajtottak elhelyez-
kedni, hogy a vármegyei Gazdasági 
Egyesület vezetőségénél jelentkezzenek. 
Közöljük az érdekeltekkel,- hogy a gyár 
ez idő szerint több munkásnőt nem 
alkalmaz, s ha újólag szükség lesz 
munkásnőkre, első sorban azok fognak 
az egyesület utján elküldetni, akik 
jelentkeztek már. Egész Erdélyből 
mentek munkásnők az emiitett gyárba 
s a már elküldöttekkel megyénk is 
méltán van képviselve. 
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Nem reklám, hanem való! Mielőtt szükségletét beszerzi, győződjék meg, hogy 
U I D C f  U D 1 J Ö O L F d í v a t é s r ő f ö s üzletében átköltözködés 
n i n # % n miatt az összes raktáron levő árut mélyen 

árban árusítom. Figyelem a kirakati áraimra I 
Dr. Sebesi János urnák egy helyi 

lapban »Mire jó a népvezérség és a 
politika* cim alatt megjelent cikkre 
vonatkozó válasza lapunk zárta után 
érkezvén, azt következő számunkban 
fogjuk  közölni. 

Homoródszentmártonban 19-én lesz 
a marhavásár és 20-án a kirakó. 

Jutaimi alapítvány. Á róm. kath. 
Státus igazgatótanácsának jelentésében 
olvassuk, hogy Daróczy Antal és neje 
örökösei a székelyudvarhelyi főgimná-
ziumhoz 5000 leus jutaimi alapítványt 
tettek. Az elhunytak emlékének ilyetén 
módon való megörökítése a legszebb, 
a legnemesebb cselekedet. Vajha a 
szép példát mások is követnék! 

A ref.  leány-bibliakör Kálvin-
estélye. A helybeli leány-bibliakör f. 
hó 4-én a reformáció  évfordulója  al-
kalmával szépen sikerült egyházi es-
télyt rendezett. A gazdag műsorból 
megemlítjük Raffay  M. közvetlen szív-
hez szóló biblia-olvasását, Rájk B., 
Lőrincz J. és Márton R. szép szava-
latait. az alkalmi beszédet Biró S. 
vallástanár tartotta, aki a ker. egyhá-
zak közötti lelki egységről, a közös 
célról és a keresztyén egyháztagok 
kötelességeiről beszélt, amit az egész 
közönség feszült  figyelemmel  hallga-
tott. Az előadásoknak szép keretet 
adott Kelemen K. szabatos cimbalom-
játéka és a bibliakörös leányok karéneke. 

Nem tudjuk, hogy a városnál van-e 
szépészeti bizottság és ha van, kik a 
tagjai annak, mert az építkezéseknél 
a város szépítésére és a célszerűségi 
szempontokra egyáltalán nincsenek 
semmiféle  tekintettel. Most az őszön 
épült egy ház a Bethlen-utcában, a 
vasút közelében, amelyet az utca sza-
bályozási vonaltól és mellette levő há-
zaktól éppen egy méterrel építettek 
künnebb, holott az útvonal a nevezett 
helyen a nagy forgalom  lebonyolítá-
sára eddig is szük volt. Ha ezen a 
hibán már nem is lehet segíteni, de 
jövőre mindenesetre nagyobb körülte-
kintéssel kell az építési engedélyeket 
kiadni. 

A Polgári kör háziestélyei. Pol-
gári Önképző Egyletünk harminc éves 
fennállása  óta mindig számottevő anyagi 
jövedelmezőséggel és igen figyelemre 
méltó erkölcsi eredménnyel rendezte 
fillérestélyeit,  melyeknek sorozatát a 
most beállott őszi—téli szezonban is 
folytatólag  megkezdette. November hó 
€ án este 8—1 óráig tartó műsoros 
estélyt rendezett a Barkóczy-vendéglő 
nagy éttermében Kerestély Gyula ren-
dezőbizottsági elnök vezetése alatt a 
Ferenczy Károly ifj.,  Dronka Loránd, 
Bartók Irén, Nagy Rózsi és Szabó 
Tusi tagokból álló rendezőbizottság. 
A műsor számai pontonként is igen 
kellemes élvezetet nyújtottak a szép 
számmal összegyűlt közönség számára. 
Halász Róbert nyitánya után Csiky 
Albert egyleti elnök tartotta bevezető 
és buzditó elnöki megnyitóját. Ezután 
Csép Ilus szavalta Endrődi Sándornak 
egyik kedves költeményét megnyerő 
hatással, majd Lévay Lajos dr. ref. 
tanitónőképzői tanár tartott szabadelő-
adást igen nagy figyelem  között. Dávid 
Manci monológot, Bálint Irén pedig 
énekszámot adott elő, melyeket a kö-
zönség hálás tapssal jutalmazott. »Az 
üzlet-üzlet* c. egyfelvonásos  tréfa  sze-
replői: Beldovits Emil, Köpeczy Jenő, 
Horváth Ferencz és Dávid Manczika 
voltak, akik mindannyian igen ügyesen 
töltötték be szerepüket. Az estély kon-
feránsza  Tomcsa Sándor volt, kinek 
ötletes figurázása  nagyon tetszett a 
közönségnek. Műsor végeztével kelle-
mes tánc következett éjfél  után 1 óráig. 
A következő fillérestély nov. 20 án 
lesz, szintén élénk programmal. 

A csíkszeredai ipartestület a jövő 
tavasz folyamán  aggmenházat épit az 
elaggott és munkaképtelen iparosok 
számára. Ennek a hirnek buzditólag 
kell hatnia városunk iparos társadal-
mára is és lelkesedéssel kell felkarolnia 
a Polgári Önképző Egylet filléresté-
lyeit, mert ezeknek bevétele részben 
az iparos aggmenház célját is szolgálja. 

A Szombatfaivi  Népházra ujabban 
adakoztak Dénes Samu 500, Miklós 
István és neje 400, Gotthárd Márton, 
Bán István 300—300, Ráduly István dr., 
Szabó Márton, Simó Mátyás, Hirsch 
Lajos 200-200, Miklós Sándor, And-
rás János, Gegő János 150—150, 
Lassmann Oszkár, Elekes Ferenc, özv. 
Fernengel Frigyesné, Szilveszter Albert, 
Demény Ignácz, Birtalan Domokos, 
Jaklovszky Dénes, JRezi István, Dénes 
József  (Ferencé), Varga Árpád, özv. 
Gálffi  Sándorné 100—100, Dáné Re-
beka, Dobai Eszti, Bokor Berta, Dénes 

j Manci (Ferencé) 80—80, Pap Gyula 
60, Vámszer Géza, Fazakas Domokos, 
Demeter Zsigmond, özv. Major Ist-
vánné, Pál József,  Varga Pál, id. Ele-
kes Lőrincz 50—50, N. N., özv. Pi-
roska Sándorné 40—40, Barabás Endre, 
N. N., Laiber Ignácz, Bokor Lajos, 
özv. Botos Jánosné 20—20, Ülkei An-
tal 15, özv. Kiss Mártonné 10, N. N. 
7 leu. Ezen adományokért hálás kö-
szönetét fejezi  ki az Épitő bizottság 
s egyben kéri mindazokat, akik ezen 
üdvös cél megvalósításához még ke-
gyes adományukkal nem járultak hozzá, 
tekintettel a cél fontosságára,  ne saj-
nálják a köznek áldozatot hozni, mert 
amint a közmondás is tartja: Minden 
szép szónál szebben beszél a tett. 

x Elsőrendű nöi kabátokat, kosz-
tümöket és mindenféle  ruhákat mérsé-
kelt árak mellett készítek legszebb 
kivitelben. Vidékieknek azonnali próba. 
Demeter Zsigmond  női divat szabó 
Bul. Reg. Ferd, 12. Tanuló  lányokat 
felveszek. 

x Tudja meg az egész világ. Csak 
mélyen leszállított árakkal árusit Szen-
kovits J. utóda férfi,  nőidivat és textil 
áru cég Székelyudvarhelyen. 

x Minden fajta  biztosítást legelő- L 
nyösebb feltételek  mellet a „Minerva 
Biztosító  Intézetnél"  köthet. Helyi kép-
viselet Odorheiu Str. Mihaiu Viteazul 
(Király-u.) 3. szám. 

KÚZGAZDASAG. 
Az udvarhelyvármegyei Gazdasági 

Egyesület választmánya f.  hó 6-án tar-
tott ülésében elhatározta, hogy nov. 
27-én megtartja közgyűlését, melyen a 
vármegyei gazdasági szervezet teljes 
kiépítése iránt fognak  határozni. Ez 
uton is felkérjük  e vármegye közsé-
geit, hogy ezen a gyűlésen képvisel-
tessék magukat, hogy végre teljes erő-
vel indittassék be az a munka, mely-
nek üdvös eredményeit mindenki érezni 
fogja. 

A gyűlés a jelzett napon d. e. 10 
órakor Udvarhelyen a Polgári Kör he-
lyiségeiben lesz megtartva. 

Újra tél előtt állunk. A szerzett 
tapasztalatok azt igazolják, hogy a juh-
állomány a mételytől újra fertőzve  van. 

A jó gazda már a téli berekedés 
alkalmával gyógykezeli juhait, mert 
bizonyossá vált már, hogy a Dystollal 
idejében való gyógykezelés 90—95%-os 
gyógyulási eredményt idéz elő. 

Iratkozzanak össze a községekben 
a gazdák s a szükséges mennyiségű 
Dystol beszerzése céljából forduljanak, 
alulírotthoz. Égy Dystol ára 15 Leu. 
Egy juh teljes kigyógyitására, annak 
nagysága szerint 2—3 drb. szükséges. 

Piaci árak. A buza: 115—125, rozs: 
100—105, zab : 50—55, árpa : 90—95, 
ó tengeri: 135—140, uj tengeri: 80— 
100, burgonya: 18—24 leu vékánkint. 

Varró El«k. 
üiadó: a Könyvnyomda Részvénytársaság 

Odorbeic—Székelyudvarhely 

Egy szép bútorozott 
kétágyas szobához 
lakótársat keresek. 

Cim a kiadóban. 

Corpul Poriăreilor Tribuaalului 
Odorheiu. 

No. 3086-1928. 

Publieaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin aceasta 

publică, că îi baza deciziunii Nr. 372, 
373-1928 şi Nr. G. 1855—1928 a 
judecătoriei din Odorheiu în favorul 
reclamantului Wunderlich Károly repr. 
prin advoeatul Dr. Göaczy Gábor 
şi Dr. Molnár Imre pentru încasarea 
creanţei de 3622 Lei 4848 Kc 55 şi 
accesorii se fixează  termen de licite ţie 
la 17 Nov. 1928 ora 12 la faţa  locu 
lui in Odorbeiu unde ee vor vinde prin 
licitaţiune publică judiciară craione, 
imprimate etc. îa valoare da 41000 
Lsi. Ia caz de nevoie şi sub preţul 
de estimare. 

Pretenziuaea care e de incassat face 
3622 Lei 4848 Ec. 55 capital, dobân-
zile cu 10 şi 12% socotind dia 27 
Nov. 1927 iar Bpesele până acum Bta-
bili te de 6260 Lei. 

Iatrucât mobilele cari ajung Ia 
licitaţie ar fi  fost  sechestrate şi da 
alţii şi aceştia şi-ar fi  câştigat dreptul 
da acoperire licitaţia prezeută este 
ordonată şi îa favorul  acestora în sen-
zul art. LX.: 1881, §. 192. 

Odorheiu, la 6 Nov. 1928. 
l l ă l ă s e s c u portărel. 

Corpul Portăreilor Tribunalului 
din Odorheiu. 

Nr. 3417—1928. port. 

Publieaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin aceaata 

publică că îa baza dociziuaii Nr. 
6653—1927 şi No. G. 4546-1928 a 
Judecătoriei din Odorheiu fa  favorul 
reclamantei văd. 1. Eapcza Károly repr. 
prin advocatul Dr. Szabó Gábor pen-
tru încasarea creanţei de 10000 Lei 
şi BcceBOrii se fixează  termen de lici-
taţie pe 19 Nov. 1928 ore 12 la faţa 
locului îa Odorheiu uade se vor vinde 
prin licitaţiune publică judiciară ma-
şina de scris, fiere  diferite  in valoare 
de 35000 Lei. In ca* de nevoie şi sub 
preţul de estimare. 

Pretenziunea care e de îacassat face 
10.000 Lei capital, dobânzile cu 11% 
socotind dia 5 Oct. 1927 iar spesele 
până acum stabilite de 2615 Lei. 

întrucât mobilele cari ajuug 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 senzul 
art LX.: 1908, §. 20. 

Odorheiu, la 18 Oct. 1928. 
Dnbb portărei. 

8 attyhiány-tír 4 szám alatt leVí 
bárom ípiilet Kulőn-Kulön, Vagy 
együtt azonnal eladó. Bővebbet 

SzenKoVits Utöda-cígnSl Odorhein 
(SzitielyudVarhely). 

Corpul Portăreilor Tribunalului 
Odorheiu. 

No. 3349—1928 port. 

Publieaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin aceasta 

publică că îa baza deciziuoii Nr. 
289—1926 şi No. G. 4478—1928 a 
judecătoriei de ocol din Odorheiu, îa 
favorul  reclamantului Mártou Ignácz 
repr. prin advocatul Dr. VaBB şi Dr. 
Rlduly pentru incasarea creanţei de 
7000 Lei şi accesorii se fixează  termen 
de licitaţie pe 22 Noemvrie  1928 ora 
16 la faţa  locului, îa Bata uade Be 
vor vinde prin licitaţiune publică ju 
diciară periue, carte dulap, ceas de 
părete masă de ţeşut- torturi, canape 
îa valoare de 2400 Lei, în caz de 
nevoie şi sub preţul de estimare. 

Pretenziunea care e de iucasat tace 
7000 Lei, capital, dobânzile cu 10% 
Bocotind din 1 Ian. 1926 iar spesele 
pâoă acum staverite de 3715 Lsi. 

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

Odorheiu, la 17 Oct. 1928 
Dnbb portărel. 

Értesítés! 
Tisztelettel hozom ezúton a 

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

vendéglőt és szállodát 
sógorom: HAVER FRIGYES-nek 
adtam át. 

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

Kiváló tisztelettel: 
Karres Fredl 

vendéglős. 

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

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

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

sok 50°/,-át hangszóró csővel hozza be, teljes fel-
szereléssel 8800 leu 

1 drb 4 lámpás késztlék, az összes európai állomásokat 
h&Dgszóró csővel a helyszíni viszonyok szerint hozza 
be (s igy hangszóróval 25—30 állomást). Teljes 
felszereléssel  11000 leu 

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

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



női és férfi  csodaszép sVetterek, gyerek pulo* ţ 
verek, legjobb minőségű női, férfid  és gyerek haris* Megérkeztek 

nyák, sálak, keztyűk, siffonok,  vásznak, szőttesek, régi, elismerten kitűnő 
minőségű, szakértelemmel összeválogatott bel* és külföldi  szövetek l Kész férfi* 
ruhák, raglánok, nadrágok állandóan raktáron és feltűnően  o l c s ó n ! 
<Sjimmi-köpe»iyek I Ponyva-vásznak 1 LÖblüél str* E 1 , 8 a b e t a ( y o l t Bethlen-utca) 13 szám. I 
' r u t t v v ^ v f i i n n n n n n m 

Judecătoria ocolului Ocland secţia cf. 
No. 913-1928 cf. 
ţxtract din publicaţiune de licitaţie 

In cererea de executară făcută de 
urnáritor Rigó Gyula contra urmări-
tului Szőcs János din Jimbor. Jude-
cătoria a ordonat licitaţiunea execu 
ţionale in ce priveşte imobilele aituate 
in comuna Jimbor circumscripţia Ju-
decătoriei ocolului Ocland cuprinse in 
cf.  a comunei Jimbor Nr. cf. 1698 No. 
de ord. Afl, 2 şi No. top. 43, 65, 66 
pe preţ de strigare de 45.000 Lei 
pentru încasarea creanţei de 6034 Lei 
capital şi accesorii. 

Licitaţiunea ae va ţine in ziua 
de 26 Noemvrie 1928 ora 9 la casa 
comunală a comunei Jimbor. 

Imobilul ce va fi  licitată nu va fi 
vândute pe un preţ mai mic decât ju-
mătate din preţul de strigare. 

Cei cari doresc se liciteze sunt 
datori să depoziteze la delegatul jude-
cătoresc 10"/, din preţul de Btrigara 
drept garanţie, în numerar sau îa 
efecte  de cauţie socotite după cursul 
fixat  în § 42 legea LX. 1881. sau fă 
predea aceluiaşi delegat chitanţa con-
statând depunerea, judecătoreşte, prea-
labilă a garanţiei şi să semneze condi-
ţiunile de licitaţie (§. 147, 150, 170 
legea LX. 1881; § 21 legea XL. 1908). 

Dară nimeni nu oferă  mai mult 
col care a oferit  pentru imobil un preţ 
mai urcat decât cel de Btrigare este 
dator să întregească imediat garanţia 
fixată  conform  procentului preţului da 
strigare la aceiaşi parte procentua'ă 
a preţului ce a oferit (§ 25 XLI 1908). 

Ocland, la 23 August 1928. 
Dr. Koncz mp. şefjudecător. 

Pentru conformitate: 
Kállay impiegat. 

A n. ó. 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 kiadő. 

Értesítés! 
Tisztelettel hozom a n. é. kö 

w w w p 
i 
m I 

1 zönség szives tudomására, hogy á 
| az eddig Karres Frédi által • 
| bérelt BARKÓCZY-féle  g 

2 vendéglöt és szállodát • 
| f.  hó 5-én kezdodőleg átvettem. B 
^ A legmesszebb  menő előzékenységgel  g 
I  állok  mindenben  a n. é. közönség ren- k 
• delkezésére.  Igen mérsékelt  árak  mel-
I  lett  kitűnő  fajborok,  elsőrendű  ízletes 
| konyha,  é» minden  társas  ebédet  és 
| vacsorát  mérsékelt  árak  mellett  vállalok, 
J Kényelmes  és tiszta  vendégszobákkal 

szolgálok. • • • 
I • 

• 
r i m a 

Szivés  pártfogást  kérve 
vagyok  kiváló  tisztelettel: 

Hauer Frigyes ! 
vendéglő*.  | 

Corpul Portăreilor Tribunalului 
Odorheiu. 

No. 3197—1928. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin aceasta 

publică, că în baza deciziunii Nr. 
2836—1927 şi Nr. II G. 4429—1928 a 
Judecătoriei din Odorheiu în favorul 
reclamantului Csog József repr. prin 
advocatul Dr. Nagy Lajos pentru înca-
sarea creanţei de 4380 Lei şi accesorii 
se fixează  termen de licitaţie pe 13 
Noembrie  1928 orele  12 la feţa  lotu-
lui în Corund unde ee vor vinde prin 
licitaţiune publică judiciară cai, căruţa, 
lemne în valoare de 5000 Lei. In caz 
de nevoie şi Bub preţul de estimare. 

Pretenziunea care e de incassat 
face 4380 Lei capital, dobânzile cu 10% 
socotind din 29 Apr. 1927 iar spesele 
pâoă acum stabilite de 2444 Lei. 

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

Odorheiu, la 15 Oct. 1928. 
Dnbb portărel. 

szoba, konyha és mellék-
helyiségekből álló lakás 
kiadó. - Cim a kidóban. 3 

Eladó 
Srt. Cuzavoda volt (Yeselényi-ut-
cában) egy 430 • öl területü kert, 
jól bekerített bővizű kúttal, nagyon 
alkalmas kertészet folytatására  vagy 
középületnek nagyon célszerű, a 
szombatfalvi  uj óvoda közelében. 
Előre haladott koiom miatt eladó. 

Értekezhetni: R n d n y á k 
JPéter tulajdonosnál Odorheiu. 

Feliceni (Felsöboldogfalva) köz-
ségben a BIR Ó-féle vízimalom 
eladó. Értekezni lehet Gönczy dr. 
és Molnár dr. ügyvédek irodájá-
ban Odorheiu—Székelyudvarhely. 
Dela Judecătoria de Ocol din Cristur. 
No, G. 1575—1928. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul grefier  prin aceasta 

publică, că în baza deciziunii Nr. G. 
1575—1928 a Judecătoriei din Cristur 
în favorul  reclamantei Szentpéteri 
Gyula repr. prin advocatul Dr. Elekes 
D. Cristur pentru încasarea creanţei 
7711 Lei şi accesorii se fixează  ter-
men de licitaţie pe 26 Nov.  1928 ora 
3 d. m. la faţa  locului îa com. Dumit-
reni unde se vor vinde prin licitaţiune 
publică judiciară mobilei 3 vaci etc. 
îa valoare de 33000 Lei. In caz de 
nevoie şi sub preţui de estimare. 

Pretenziunea care e de încassat face 
7711 Lei dobânzile cu 10% socotind 
din 3 Mai 1927 iar Fpesele pâoă acum 
staverite de — Lei. 

întrucât mobilele cari ajung la li-
citaţie ar fi  fost  execvate şi de alţii 
şi acestie şi-ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire licitaţia prezentă este ordo-
nată şi în favorul  acestora în Benzul 
art LX. 1881 § 192. Se stabileşte îa 
prezent pentru cererea de licitaţie 
suma de 380 Lei. 

Cristur, la 15 Oct. 1928. 
Lndovie Kiss 

delegatul judecătoresc. 

Férfi-,  n5i- és gyermekrnhákat 
bármilyen szinre, felelősség 
mellett, fest  és tisztit 

SCHMITZ 
Gallérokat és más fehér-
nemiieket egy hétew be-
lűl mos és fénye» . 

No. 742-1928. 
Hirdetmény. 

Bădeni községi korcsma haszon-
bérbe adása 1928 december 2-án d. n. 
2 órakor a számviteli törvény 72—83 
§-ai alapján írásbeli zárt ajánlatokkal 
megismétlődik. Haszonbéri idő 3 év 
1929 február  1 kezdettel. 

Megállapított ár 15.000 Leu. 
Bánatpénz 10 •/,. 
Részletesebb feltételek  az elöljá-

róságnál bármikor megtekinthetők. 
Bădeni 1928 november 5. 

Lizár notar. Dáné Károly primar. 
Zetea község közbirtokosságától. 

Szám. 62—1928. 
Hirdetmény. 

Zetea község közbirtokossága 1928 
évi December hó 16 án délután 3 óra-
kor a közbirtokosság hivatalos helyi-
ségében megtartandó nyilvános árve-
résen haszonbérbe adja a tulajdonát 
képező területen gyakorolható vadá-
szati jogot az 1929 január 1-től 1934 
december 31-ig terjedő 6 évre. 

Kikiáltási ár évi 2000 Lei. 
Bánatpénz a kikiáltási ár 10%,-a. 
Részletesebb feltételek  a közbir-

tokosság hivatalos helyiségében bár-
mely vasárnap megtudhatók. 

Zetea, 1928 november 4. 
Máthé Sándor közb. elnök. 

Dela Judecătoria da Ocol din Cristur 
Nr. G. 1389—1928/2. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul grefier  prin aceasta 

publică că în bsza deciziunii Nr. G. 
1389—1928 a judecătoriei din Crisliir 
îa favorul  reclamantei Török Dénes 
dom. in Cristur repr. prin advocatul 
Dr. Fazakas Miklós pentru incassarea 
creanţei de 22522 Lei şi accesorii eă 
fixăază  termen de licitaţie pe 29 Nov. 
1928 orele  3 d m. la feţa  Iocuiui în 
com. Cristur urda Be vor vinde prin 
licitaţiune publicâ judiciară mibilei îa 
albă îa valoare de 6800 Lei. In caz 
de nevoie şi fcub  preţul de eBtimare. 

Pretenziunea care e de ÎDcassat face 
22522 Lei capital, dobânzile cu 12% 
socotind din 13 Nov. 1927 iar spesele 
pâcă acum staverite de 4847 Lei. 

întrucât mobilele cari 'ajung la 
licitaţie ar fi  fost  execvate şi de alţii 
şi aceştia şi ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire licitiţa prezeDtă esto ordo-
nată şi îo favorul  acestei în senzul 
art. LX. 1881, art, 192. 

Se mai Btabilfşte  in prezent pen-
tru cererea de licittţie — Lei. 

Cristur, la 17 Oct. 1928. 
Ludovio Kiss m. p. 
delegatul judecătoresc. 
Pentru conformitate: 

Indescifrabil  impiegat. 

A helybeli és vidéki tisz-
telt közönségnek szíves tudo-
mására hozom, hogy 

füszer-
és vegyes-

kereskedésemet 
a Piac-tér 13 szám alatt meg-
nyitottam. 

Becses pártfogást  kér: 
Schuller Viktor. 

Corpul Portăreilor Tribunalului 
OJorheiu. 

Nr. 3304-1928 port. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin aceasta 

publică, că în baza deciziunii Nr. 1070, 
1071 şi 1899-1928 şi Nr. G. 3513— 
1928 a Judecătoriei din Odorheiu îa 
favorul  reclamantului Frânez Götzl diu 
Âradul-nou repr. prin advocatul Dr. 
Jodál G. pentru încasarea creanţei da 
137 dollari şi accesorii se fixează  ter-
men de licitaţie la 22 Noemvrie  1928 
ore 10 la faţa  locului in Odorheiu Str. 
Principesa Elisaveta unde se vor vind« 
prin licitaţiune publică judiciară 300 
kgr. vase de bucătărie de diferite  nă 
rimi şi culori moulate â 150 Lei îu 
valoarea de 45000 Lei. In caz de ne-
voie şi sub preţul de estimare. 

Pretenziunea care e de încassat face 
137 dollari capital, dobânzile cu 12% 
socotind din 15 Jan., 25 Febr 1928 şt 
25 Dec. 1927 iar spesele până acutu 
stabilite de 10910 Lei. 

întrucât mobilele cari ajung U 
licitaţie ar fi  fost  execvate şi de alţ i 
şi aceştia şi ar fi  câştigat dreptul da 
acoperire licitaţia prezentă este ordo 
nată şi în favorul  acestora îa sen2ul 
art. LX.: 1881, §. 192. 

Odorheiu, la 17 Oct. 1928. 
I>ubb portărel. 

VUAA a S Ó 8 r é t i d f i l l í í b e i 1 esy 
C l d U U 564 négyszögöl szántó-
föld.  Értekezni lehet: Szeles Mik-
lésnál Árpád-utca 34 szám alatt. 

Corpul Portăreilor Tribunalului 
Odorheiu. 

No. 3356—1928. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin aceasta 

publică, că în baza deciziunii Nr. 
6181—1926 şi Nr. G. 6129-1928 a 
judecătoriei din Odorheiu fu  favorul 
reclamantei firma  „Mieerva" Inst. de 
literatura şi tip. Odorheiu repr. priu 
advocatul Dr. Jodál Gábor pentru in-
cassarea creanţei de 7992 Lei şi ac-
cesorii se fixează  termen de licitaţ;« 
pe 23 Nov.  1928 ore 12 la faţa  locului 
în Odorheiu unde se vor vitde priu 
licitaţiune publică judiciară imprimata 
pentru notari comunali ia valoare da 
30,000 Lei. In caz de nevoie şi sub 
preţul de estimare. 

Pretenziunea care e de incassat f'  ce 
7992 Lsi capital, dobânzile cu 12% 
socotind din 25 Sept. 1926 iar spesele 
până acum stabilite de 2263 Lei. 

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

Odorheiu, lu 17 Oct. 1928. 
Dnbb portă caL 


