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Fel a küzdelemre! 
Magunkra maradtunk. De a be-

csület útjáról le nem tértünk. Nem 
kaptunk két kézzel a mandátumok 
után, hanem előbb megnéztük, tisz-
ták e azok. Ha nem undorodtunk 
volna a megalázó feltételektől:  szám-
szerűleg előnyösen, a kényelmet ille-
tőleg pedig megerőltetés nélkül vonul-
hattunk volna be a törvényhozás há-
zaiba. De nem akartunk alkudni. Es 
a nemzeti önérzetből semmit se akar-
tunk lealkudni. Nem vehetünk részt 
az ország megnagyobbodásának jubi-
leumán addig, mig ez országban nem-
zeti létünk elismerve nincs s elkobzott 
jogaink teljességébe vissza nem állít-
tatunk. A porba sújtott iskolák, a meg-
alázott emberi méltóság, a kigúnyolt 
nemzeti becsület s az életnek egyéb 
elsikkadt jogai nem olyan értékek, 
amelyeknek gyászolását az ünnepnek 
örömével cserélhetnénk fel  — csak 
azért, hogy hiszékenységünknek ujabb 
Ígéreteket, hiúságunknak pedig har-
minc mandátumot szerezzünk. Mi 
hiszünk, s e hitünkről le nern mon-
dunk. Hinni fogunk  az Ígéretekben is, 
ha ez Ígéretek beteljesednek. De a 
küzdelemben megállanunk nem szabad, 
mert ha a fegyvert  letesszük kezünk-
ből, csak vásáros felek  leszünk, akik-
kel nem kell harcolni, csak alkudozni. 

A küzdelem nehéz lesz. A nyo-
mor és a szenvedés, amelybe taszít-
tattunk, jó fészkei  a bűnnek és — az 
izgatásnak. S lesznek, akik a megren-
dült lelkeket izgatni fogják.  Nem azok 
ellen, akik nyomorba és szenvedésbe 
juttattak, hanem azok ellen, akik nem-
zetünket ki akarják vezetni onnan. 

De a lelkek fel  kell támadjanak, 
a fülek  hallani és a szemek látni fog-
nak s a magyarság egy rettenetes tör-
ténelmi felismerésre  fog  jutni : az ör-
vény szélén állunk, ahonnan minden 
lebukó ember az egész nemzetet ma-
gával ránthatja a mélységbe. A nem-
zet ügye, mint az üldöztetés közben 
szétosztott kincs, minden embernek a 
lelkére van bizva, ezer és ezer felé 
szétosztva s abból, ha megpihenünk, 
egy darabnak sem szabad hiányoznia. 

Emberek ! Magyarok ! Nemzetünk 
kincsének lelki őrizői ! Őrizzétek meg 
magatokat a nemzetárulás rettentő 
bűnétől! Legyetek e napokban vezé-
reiteknek rendületlen katonái s ne fe-
ledjétek, hogy az ellenfélnek  a harcban 
tett ígéretei csak arra valók, hogy le-
fegyverezzenek.  De vessetek számot 
azzal, hogy ez az utolsó harc, az 
utolsó küzdelem lesz, ha most is el-
bukunk ! 

A pálya szabad. A kormány tiszta 
választást rendez, hogy meglássa, mit 
kiván a magyar nemzet ? Mutassátok 
hát meg, hogy mit kívántok ! Mutas-
sátok meg, hogy nem kívántok ma-
gatoknak idegen vezetőket, akik tíz 
éven át nem küzdöttek a ti jogaitokért, 
hanem kacagták a szenvedéseket. Le-
gyetek azokkal egyek a küzdelemben, 
akikkel egyek voltatok a szenvedésben 
és a reménységben. Sohasem volt 

nagyobb szükség az összetartásra, 
mint most ! Magyar embernek a ma-
gyar lelkek táborában a helye! Ezt 
követeli Tőletek a mult és a jövő: 
földben  porladó elődeink múltja és az 
anyanyelvért sóvárgó gyermekeink 
jövője. • 

Fel a zászlóval 1 Fel a szenvedé-
sek keresztjével, mely addig lesz a 
magyarság jelvénye, mignem a véres 
Golgothán megpihenve letüzhetjük azt 
a megfeszített  Igazság mellé, amelyben 
mi is feltámadunk  ! 

volt •»szabályszerű,  törvényes elméleti 
képesítése*.  Ezt pedig állítjuk most is 
s ha Dobrota ur 5000 leuhoz akarja 
juttatni a szombatfalvi  Népházat, ne 
ro t̂ellje kikeresni a fiókból  elméleti 
képesítését igazoló okmányát — mert 
az 5000 leu szerkesztőségünkben de-
ponálva van. 

Kedves Bodóné, itt a bor áráról 
van most szó, ne tessék másról be-
szelni ! 

Megtörténtek az Országos 
Magyarpárt jelölései. 
Az Országos Magyarpárt központi 

elnöki tanácsa Kolozsváron 22 én, csü-
törtökön délelőtt tartott ülésében elő-
készítette a tagozatok javaslatai alap-
ján a kamarai és szenátusi jelöléseket. 
Ugyanaz nap délután a tagozati elnö-
kök meghallgatásával tartott ujabb ér-
tekezletet, melyen véglegesen megálla-
pították a listákat. Pénteken a köz-
ponti intézőbizottság tartott ülést a ta-
gozatok nagy érdeklődése mellett, a 
melyen a végleges listákat ratifikálták. 
Megyei tagozatunkat ezen üléseken 
Jodál Gábor dr. elnök, Hinléder F. 
Akos dr. és Sebesi János dr. intéző-
bizottsági tagok képviselték. 

Tizennyolc vármegyében veszi fel 
I a magyarság a választási harcot és 
I pedig önálló listákkal, mert a kor-
1 mányelnök által kezdeményezett kartell- ' 
' tárgyalások — már a kiindulási pont-

tól kezdve — teljesen meghiúsultak. 
E szerint vármegyénkre nézve a 

következő lista fogadtatott  el: 
Deputátok : Gróf  Bethlen György, 

Laár Ferenc 
Abrudbányai Ede dr. 
Sulyok István dr. 

Szenátorok: Balogh Arthur dr. 
Sebesi János dr. 

Nagy örömmel látunk a listán egy 
uj nevet: Sulyok Istvánt, aki a nép-
kisebbségi Ligák uniójával való kap-
csolat megteremtése és a kisebbségi 
érdekeknek külföldi  vonatkozásokban 
való munkálása terén szerzett kiváló 
érdemeket s e mellett tökéletesen bírja 
a román nyelvet. Ez utóbbi szem-
pontra most általában nagy figyelem 
fordíttatott  a jelöléseknél s a mi lis-
tánkon hat jelölt közül öt perfektül 
és vitaképesen beszéli az állam nyelvét. 

A magyarság választási jelvénye 
ismét a dilit kereszt: 

Jeles magyarpárti 
önfeláldozás. 

Ezen a cimen a »Hargita« novem-
ber 17-ki számában cikket közölt, mely 
valótlan és rágalmazó tényállításokat 
tartalmaz személyemre vonatkozólag. 
A »Hargita« szerkesztőségéhez a kö-
vetkező helyreigazító nyilatkozatot 
küldtem be : 

X 

Egy kis ferdités. 
Legutóbbi számunkban a követ-

kező világos és félreérthetetlen  szava-
kat voltunk bátrak irni: »volt-e Dob-
rota urnák megfelelő,  tehát törvényes 
képesítése,  melynél fogva  a lyceumnak 
igazgatója lehetett?... ötezer leut 
ajánlunk fel  a szombatfalvi  népház 
javára . . . ha Dobrota ur bebizonyítja, 
hogy szabályszerű, törvényes elmé-
leti képesítéssel b í r t az igaz 
gatói állás betöltéséhez®. 

Dobrota ur nyilatkozik az ügy-
ben s késznek nyilatkozik bizonyí-
tani, hogy y>kinevezése  nem volt tör-
vénytelen®. Újból vesszük a bátorsá-
got Dobrota urat egy kis lényegbeli 
tévedésre figyelmeztetni.  Nem azt vi-
tattuk, hogy a kinevezés törvényes 
vagy törvénytelen volt-e, hanem azt 
állítottuk, hogy Dobrota urnák nem 

Helyreigazítás. 
E lap november 18-i számában 

»Jdes Magyarpárti önfeláldozás*  cimen 
megjelent és személyemmel foglalkozó 
cikk téves és valótlan tényállításokat 
tartalmaz s ezért azokat a sajtótör-
vényben biztosított jogomnál fogva 
következőképpen igazítom helyre. 

1.. Valótlan, hogy a Rozmann el-
leni bűnvádi eljárás azért szűnt meg, 
mert a keresztúri gazdák rábeszélésem 
fcfcj'.áu  feljelentésüket  visszavonták, 
hanem azért, mert az ügyészség, mint 
hivatalos vádhatóság a vádat elejtette 
s ennek következtében az eljárás hiva-
talból szüntettetett meg. A feljelentő 
gazdák feljelentésüket  vissza sem von-
ták, sőt az eljárást megszüntető birói 
határozat ellen jogi képviselőjük Faza-
kas Miklós dr. utján felebbvitellel  éltek 
a marosvásárhelyi táblához, mely azon-
ban a megszüntető határozatot jóvá-
hagyta. 

2. A gazdák anyagi vesztesége 
nem az eljárás megszüntetésének a 
folyománya,  mert kár-követelésüket 
ennek dacára is felhajthatták  volna és 
felhajthatnák  még ma is, ha Rozman-
nak vagyona volna. 

3. Az eljárás megszüntetése után 
a gazdák önként fordultak  hozzám, 
hogy számukra, mintegy hatmillió leuig 
terjedő kölcsönt szerezzek. Erre szóval 
is, Írásban is többször kértek, végül 
megbíztak, hogy e célból Budapestre 
utazzam. Felvilágosítottam őket a Bu-
dapestre utazás és ott tartózkodás 
költséges voltáról és arról is, hogy 
eljárásom sikerességére nem lehet bizo-
nyosan számítani. Ennek dacára kértek, 
hogy menjek fel.  Budapesten 12 napot 
töltöttem, több pénzintézettel és a 
magántőke képviselőivel is tárgyaltam. 
Hoztam is haza kölcsönajánlatokat, 
melyek azonban a kedvezőtlen kamat-
tételek miatt nem voltak elfogadhatók. 

4. Tény, hogy a gazdák az eljá-
rás költségeinek fedezésére  egy húsz-
ezer leus váltót bocsátottak rendelke-
zésemre, mert az utazás és otttartóz-
kodás költségeit valamiből fedezni  kel-
lett, de ezen tetemes költségeknek fe-
dezésére a gazdáktól nem húszezer 
leut, hanem mindössze csak 5586 leut 
kaptam, ami készkiadásaim megtéríté-
sére sem volt elég, s a hiányzó ösz-
szeget én a magaméból fizettem  rá, 
mert a váltókölcsönt a Megyei Taka-
rékpénztárnak egyedül én fizettem  visz-
sza. Tehát valótlan az az állítás, hogy 
a húszezer leut a székely gazdák vol-
tak kénytelenek kamatostól kifizetni. 

5. Minthogy tehát ezen ügyben 
nemcsak jogosan felszámitható  ügy-
védi dijaimat, de még készkiadásaimat 
sem kaptam meg és fel  sem hajtottam, 

kétségtelen, hogy önzetlenül jártam el 
és igen is áldozatot hoztam a székely-
gazdákért. 

E nyilatkozat közlését a szerkesz-
tőség megtagadta. A »Hargitát« birói 
ítélettel fogom  kényszeríteni fenti  nyi-
latkozat közlésére, a rágalmakért ped;g 
büntetőjogi felelősségre  vonom. 

Dr. Hinléder Fels Ákos. 

Ingyenes szabadoktatás. 

Közművelődésünk egyik leg-
elsőbbrendii eszköze : az ingye-
nes, társadalmi szabadoktatás, 
vagy amiképpen azt az ezek 
rendezésében régóta tevékeny-
kedő székelyudvarhelyi „Polgári 
Önképző Egylet" latinosan ne-
vezi: a szabadliceumi előadások. 

Most, hogy a természetben 
minden pihenőre tér, s a gyors 
léptekkel közeledő téli idény alatt 
kint az embereknek is nap-nap 
után mind kevesebb teendőjük 
lesz: időszerűnek tartjuk fel-
vetni az indítványt: indítsuk 
meg vármegyénk községeiben az 
ingyenes szabadoktatás megszer-
vezését. Nem rendszeres, rész-
letoktatásra, de általános isme-
reteket nyújtó és több irányba 
kiterjedő előadásokra gondolunk^ 
melyeken résztvehetne mindenki, 
mindazonáltal tárgyuknál és ma-
gasabb nívójuknál fogva  azok 
mégis inkább a mindkét nembeli 
felserdült  ifjúság  és a felnőtt 
közönség továbbképző, ismeret-

( terjesztő tanfolyamai  legyenek. 
Ezen előadások anyagául: a ne-
velés, a vallásos élet, az egyes 
tudományágak tárgyköreinek fel-
ölelése, ezeken kivül a helység-
ben haszonnal Járható foglalko-
zásbeli szakelőadások és egy-^ét 
költemény elszavalása szolgai^ 
hatnának. Az előadások legtovább 
egy-egy óráig tartsanak és min-
dig a nyugodt meghallgatásra 
legalkalmasabb időpontban kez-
dődjenek. 

Megszervezésükre alakuljon 
egy önkéntes rendezőbizottság, 
vagy valamelyik helyi kulturegy-
let, esetleg más szervezet, küld-
jön ki kebeléből egy szabadok-
tatási bizottságot, amelyik álla-
pítsa meg a szabadliceumi elő-
adások időpontját, tárgyait, az 
előadások tárgyaival egyező köl-
teményeket, azután kérjék fel  az 
előadókat, szavalókat és halasz-
tás nélkül kezdjék meg a léli 
idény hasznos előadásait. 

Ezeken az ingyenes előadá-
sokon és az ezeket követő meg-
beszéléseken fejthetjük  ki, vitat-
hatjuk meg mindazon eszméket 
és irányításokat, melyek lelkiéle-
tünk finomítására,  anyagi javaink 
gyarapitására hathatós befolyást 
gyakorolhatnak. Buzditást adnak 
a társulás eszméjének az életbe 
átültetésére, a szövetkezés hasz-
nos voltának megvilágítása mel-
lett, az érdekcsoportokba való 



szervezkedésre. Hogy példával 
is szolgáljunk : a közművelődés 
ápolására oly nélkülözhetetlen 
kulturház építési eszméjének fel-
vetésére, a kivitel módjainak 
megtalálására, a helyi gazdasági 
kincseknek ismertetésére, azok 
kiaknázása módozatainak előtá-
rására, mely ismeretek révén 
nem egy helyen a csoportok mun-
kábaállása következhetik, amiből 
mindenkinek csak haszna lehet. 
De ha csak az általános műve-
lődés egyetlen ténye lenne is a 
szabadliceumi előadások javára 
irható, esztendők sorozatán ke-
resztül elévülhetetlen eredmény-
képpen fogja  mindenki megálla-
pítani : az illető község kultur-
nivóját, a lelkek higgadt és okos 
megnyilatkozásait, az ott észlel-
hető előhaladást; ellentétben az 
örökös helytállással, a haladásról 
tudni nem akaró konzervátiviz-
mussal. 

Váltsák fel  hát az elcsende-
sülő mezei munka-zajt és az 
énekes madarak égig hatoló ze-
néjét : a négy fal  közötti kultu-
rális összejövetelek énekei, sza-
valatai, az okosságra, józanságra, 
szakismeretekre oktató előadá-
sok sorozatai! Az ilyen meg-
mozdulásokat, önzetlen tevékeny-
kedéseket a hallgatóság mindig 
hálával, az elismerés pálmájával 
jutalmazza, s azok hasznos gyü-
mölcsei végeredményében a buz-
golkodókat másképpen is meg-
örvendeztethetik. Szervezzünk 
minden faluban  ingyenes szabad-
oktatást ! Gyerkes Miháiy. 

Petőfi-ünnepély 
Székelykereszturon. 

Az idáig élt legnagyobb magyar 
"költő: Petőfi  Sándor utolsó estéjét, 
mielőtt a végzetes segesvári csatába 
ment volna, tudvalevőleg, Székelyke-
reszturon töltötte. Ennek az emléke-
zetes 1849 julius 30-iki, utolsó esté-
nek szinhelve a jelenleg Gyárfás  Pál 
dr. tulajdonában levő ház, amelyet 
«ppen ezért a székelykereszturi mű-
kedvelők társasága kegyeletesen em-
léktáblával jelölt meg. Az emléktábla 
leleplezési ünnepélye december 2 ikán 
d. u. 2 órakor lesz és műsora a kö-
vetkező : 

1. Gyülekezés a kaszinó helyisé-
gében s onnan a polgári zenekar já-
téka mellett délután órakor indu-
lás a helyszínére. 2. Énekel a székely-
kereszturi unitárius főgimn.  ifj.  dalkara. 
3. Petőfi  utolsó éjszakája : Szentmár-
toni Kálmán. 4. Emlékbeszédet tart: 
Sándor József.  5. Szaval: ifj.  Máté 
Lajos. 6. Énekel a sz.-keresztúri pol-
gári dalegylet. 7. Az emléktáblát át-
adja : Pap Mózes, átveszi: Gyárfás 
Pál dr. 8. Koszorúk elhelyezése az 
emléktáblán. — Belépő dij nincs. Kedve-
zőtlen idő esetén az ünnepély a Wal-
ter-féle  nagyteremben lesz s csak az 
emléktábla átadása és megkoszorúzása 
lesz a helyszínén. Este 8 órakor tár-
sasvacsora Walter Ferencnél. Vendé-
geket elszállásolnak, ha igényeiket 
Szentmártoni Kálmán tanárhoz beje-
lentik. 

Minél többen jelenjünk meg az 
ünnepélyen, hogy a halhatatlan költő 
iránti kegyeletünket ezúttal is méltó-
képpen fejezzük  ki. 

A szombatfalvi  Népház javára 
adakoztak: Metea János 1368 
leu értékű faanyagot,  a Csizmadia 
társulat 500, Mathesz János ág. 
lelkész 200, id. Pék Józsefné 
150, özv. Csillag Istvánné, Dézsi 
István, Nistor Kornélia 100 — 100, 
Pál Áron, N. N. 40—40, özv. 
Simó Ferencné 50, N. N. 10, 
N. N. 8 leut. A szives ajándé-
kozóknak hálás köszönetét fejezi 
ki az épitő bizottság. 

Azt mondta Maniu, hogy ma-
gyar embernek a Magyar 

Pártban van a helye-

Magyar ember tehát csak erre 
a jelre szavazhat! 

Mi mindenre jó a népvezérség 
és a politika. • 

— II. (befejezői  közlemény. — 

A zetelaki égés után Szakáts Pé-
ter akkori érdemes pártelnök úrral a 
magyar társadalmat és a párt köz-
pontját mi mozdítottuk meg, aminek 
eredménye volt a gyűjtés sikere. Saját 
költségemen utaztam Marosvásárhelyre, 
hogy a rendezett estélyen, melynek 
40.000 leunál több jövedelme volt, a 
vármegyéből is ott legyen valaki. A 
kiosztást a párt részéről kiküldött bi-
zottság ellenőrizte, melyben egészségi 
állapotom miatt nem vehettem részt, 
de teljesen valótlan, hogy ott bárki is 
cserépvásárra kényszerítve lett volna. 
Cserepet ott és attól vett bárki, a ki-
től akart. Demagogia arra hivatkozni, 
hogy a hatóság akkor a cserépmeg-
rendelések gyűjtését eltiltotta. Nekem 
abban semmi részem ugyan nem volt, 
de a megrendeléseknek utazók által 
való gyűjtését nem kereskedőknek a 
törvény a helyi ipar védelme céljából 
tiltja. Valóban nem gondoltam arra, a 
mikor előmozdítottam, hogy leégett 
zetelaki atyánkfiai  minél több segélyt 
kapjanak, hogy ezért a meggyanusitás 
jár ki. 

A „Hargita" cimü lap szerkesztő-
jének helyreigazitó nyilatkozatot adtam 
át, melynek közzétételét a sajtótörvény 
és az erkölcsi törvény is előírja. Nem 
közölték. Hozzá vagyok szokva a lap 
azon eljárásához, hogy mindenkit, 
aki a Magyar Párt vezetőségében 
részt vesz, kisebbíteni és befeketíteni 
iparkodik. A Hargita szerkesztőségének 
erkölcsi érzéke nem engedte, hogy a 
Vizi Floris rágalmait, (melyekért a 
törvényszék el is ítélte) vagy Hajdó 
Márton bolondgombáit lapjában k?zzé 
tegye, de azt már megengedte, hogy 
ezeket a postakincstár megkárosításá-
val a laphoz csatolja és igy a rágal-
makat terjessze. „Calumniare audac-
ter semper aliquid haeret". Ezt a köz-
mondást a rómaiak is a stréberek szá-
mára találták ki. 

Sebesi János dr. 

Válaszom Szentimrei Jenőnek. 
Szentimrei  Jenő  multheti,  Szemé 

lyes kérdés  c. atatt  közölt  nyilatkoza-
tára, feleletül  Szász  József  tanár az 
alábbi nyilatkozatot  küldte  be hozzánk 
közlés  céljából,  — a sajtótörvényre 
hivatkozással. 

Furcsa  — és lezüllött  erkölcsi  ál-
lapotunk  ellenére  — még a hírlapiro-
dalom  terén is eddig  szokatlan  eset 
történt  meg velem. Beküldtem  az El-
lenzék  szerkesztőségéhez  egy tudósítást, 
amely a nyilvánosság számára a köz-
lés elől  elkonfiskáltatott,.  de  amelyre 
vonatkozólag  mégis nyilvánosan, hir-
lapilag  részesültem  támadásban.  Hogy 
korrekt,  erkölcsös  volt-e az eljárás, 
annak eldöntését  a közönség  bírálatára 
bízom.  A magam részéről  azonban 
kötelességemnek  tartom válaszolni  a 
cikk  Írójának,  Szentimrei  Jenőnek  a 
nyilvános támadására  nyilvánosan, 
amivel egyébként  tartozom a közön-
ségnek  is. 

Ön, Szentimrei  Jenő  a f.  év és 
hó 18 iki  Székely  Közélet  hasábjain 
Személyes  kérdés  c. alatt  velem fog-
lalkozik  egy nyilatkozatban.  Provokált 
benne, tehát állok  elébe. Előrebocsátom 
azonban, hogy válaszom nem lesz nyi-
latkozatának  iróemberhez méltatlan,  ut 
széli tenorjához hasonló s hogy ebben 
inkább csak saját szavaival és idéze-
tekben  reflektálok  lehetőleg. 

Legelőször  is leszegezem,  még pe 
dig  nyilatkozatából,  azt a tényt,  hogy 
az iró és költő  Szentimrei  Jenő  se nem 
magyar párti, se nem néppárti ma 
gyar, hanem egyszerűen  csak „ magyar 
nyelvpárti"  iró és költő,  aki a poetica 
licenţia szabadságával  élve azt a luxust 
is megengedi  magának,  hogy „a két 

párt közül  egyikhez  sem és mégis 
mindakettőhöz  tartozik,  sőt  — (bizony) 
horribile  dictu  — ezenfelül  tartozik 
még mindkét  szociálista  párthoz"  is. 

Köszönöm  feleletét,  Szentimrei  Jenő  ! 
Köszönöm  Udvarhelyvármegye  ma 
gyar pár ti közönsége  nevében is, amely 
nek óhaja tolmácsolásaként,  kötelesség-
szerüleg,  tudósítói  minőségből  kifolyó 
lag intéztem eziránli  kérdésemet  a be 
küldött,  de  a közlés  elöl  elsikkasztott 
hirtudósitásomban  az Ellenzékhez  azért, 
hogy ebben a személyes kérdésben  is 
tisztán lásson a romániai kisebbségi 
magyarság.  Hogy  aztán ön másként 
fogta  föl  a kérdés  célzatát  s ennek a 
felfogásnak  sajátos kitételekben  is 
is kifejezést  adott,  az engem ép-
pen annyira hidegen  hagy, mint a 
chameleon színjátszása,  a napraforgó-
nak a nap forgása  szerinti igazodása, 
a kétlaki  növényeknek  a kétlakisága. 

Most  pedig  kérdem,  hogy amikor 
azt irta: „... lehet,  hogy ellenőrző  for 
rásom nem ragaszkodott  túlságosan  a 
valósághoz"  nevének a néppárt ud-
varhelyi gyűlésén  történt  kiejtése  kér-
désében  — vagyis mikor  e mondattal 
kifejezést  adott  annak, hogy ellenőrző 
Jorrásának,  ennek a kis ravasznak 
sem hisz ön jöltétleniil  — ugyanakkor 
mégis miféle  vakmerőséggel  merte pa-
pírra  vetni: „Szász  nr egyszerűen  ha 
zndott".  Tudja,  ki  nyilatkozik  ily lep 
lezetlenül?  Az, akinek  holtbizonyos tu-
domása  van egy állítás  ellenkezőjéről. 
De semmi esetre sem nyilatkozik  igy, 
kétség  és kétely  közt  semmi esetre sem 
hamarkodja  el az Ítéletmondást  egy 
ur, egy iró, egy székely  nemes, ha 
ugyan — nincs kétségem  felőle  — tal 
pig ur, hamisítatlan  magyar és „ha 
becsületes". 

De menjünk tovább! 
Mellőzve  a tanukkal  való bizo 

nyitásnak  hosszadalmas  és körűimé 
nyes eljárását  arra nézve, hogy a nép-
párt udvarhelyi  gyűlésén  az elnöki 
megnyitó az ön nevének is az említé-
sével kimentette  önnek a gyülésrőli  tá • 
volmaradását:  egyszerűen  hivatkozom 
a Hargita  c. lap f.  év és hó 4 iki  szá-
mában a néppárti gyűlés  és az ezen 
szereplő  tagokat  beharangozó vezéreik 
kének  következő  szövegrészére:  .. Üd 
vözöljiik  mindazokat,  akik  jönnek, tid 
vözöljük  . . . Szentimrei  Jenőt,  a kiváló 
írót".  Nemde  azt bizonyítja  ez az idé 
zet, hogy jóhiszeműen jártam el akkor, 
mikor  feltettem  a kérdést:  tulajdon 
képpen milyen párti is az a Szentimrei 
Jenő,  aki előzőleg  a Magyar  Párt 
nagygyűlésén,  illetve  közművelődési 
szakosztályának  értekezletén  előadóként 
szerepelt? t Magyar  párti e, vagy nép 
párti ? És jogos volt  e részemről  e 
kérdés  feltevése?  Illetékesen  jártam e 
el e kérdésben,  mint tndósitó,  vagyis 
mint olyan egyén, akinek  a lapom és 
köztem  fennálló  viszonyból kifolyólag 
kötelességem  értesíteni  mindenféle  tör-
ténésről  a szerkesztőséget? 

ítélje  meg bár kiki  e kérdéseket 
saját felfogása  szerint, az én lelkiis 
meretem categoricus  imperativusa azt 
parancsolja nekem, hogyha kötelességet 
vállaltam,  személyekre  és dolgokra 
való tekintet  nélkül  teljesítsem  is azt. 
Nos  hát az érintett  ügyben is ez az 
imperativusos keresztény  magyar lel 
kiségem  irányított,  semmi más. 

Végezetül  még valamit. 
Ha  szerkesztő  létére  Szentimrei 

Jenő  „nem bolond  a tudósítóval  nyílt 
polémiába bocsátkozni"  egy, a nyílva 
nosság elől  (bosszúból  vagy sértett  hiu 
ságból ?) elzárt  provokálás  kérdésében, 
kérdem:  miért választotta  e célra 
mégis a nyilvánosságot  akkor,  mikor 
a nyilvánosságra  őszerinte  sem volt 
szükség,  minthogy az ő támadásának 
alapját  képező  cikkemet  a nyilvánosság 
elöl  egyszerűen  elsikkasztotta  ? Ezzel 
ugyan kár  volt  kérkedni,  Szentimrei 
Jenő!  Az ilyen ügyeket  ugyanis nem 
csak ésszel, hanem — lelkiismerettel 
és becsülettel  is szokás intézni. Bizony ! 

Száxz  József 
róm l<ath.  lyceutni tanár. 

ÍREK. 

Öreg székely, lapunk érdemes munka-
társa, a nemrég megjelent -. »0reg székely le-
velei — Tárcák« cimü kötet szerzője, ezúton 
hivja fel  a mélyen tisztelt lelkész és tanitó 
urak, valamint az olvasókörök szives figyelmét 
arra, hogy könyvének még meglevő példányait 
a bolti áron alul, 10°/u-os kedvezménnyel haj-
landó rendelkezésükre bocsátani. Közeledik a 
téti estélyek ideje, mikor a könyv egy-egy tár-
cájának, levelének felolvasása  a ptogrammban 
egy-egy számként méltó helyet foglalhat  el. A 
különben általános méltánylással fogadott  könyv 
ezért is ajánlható az emiitettek figyelmébe  I 
(Megrendelhető Sárosy Károlynál.) 

November 24. 

Megkezdődnek a szabad-
liceumi előadások. 

A Polgári Önképző Egylet 
ismeretes és a múltban is sok 
szép eredménnyel dicsekedhető, 
szabad-liceumi előadásainak so-
rozatát a jelen téli szezonban is 
megvalósítja. Az első ilyen elő-
adást most vasárnap^ délután 3 
órakor tartja meg Árpád-utcai 
helyiségében. Előadók : Biró Sán-
dor tanár, ki a tudás  hatalma  és 
Harlwig  István dr. orvos, ki a 
fertőző  gyermekbetegségek  és az 
azok ellett  való védekezés  c. tétel-
ről tart előadást, mig Eichner 
Emil a két előadás között szaval. 

A további előadások szintén 
vasárnap délutánonként tartatnak 
meg. Óhajtandó, hogy ezen ingye-
nes ismeretterjesztő előadásokon 
városunk férfi-  és női közönsége 
és az ifjúság  mentől nagyobb 
számmal jelenjék meg. 

Az Udvarhelyvármegyei 
Gazdasági Egyesület 

f.  évi november hó 27-én (ked-
den) d. e. 10 órakor Székely-
udvarhelyen a Polgári Önképző 
Egylet Árpád-utcai helyiségeiben 
őszi rendes közgyűlést tart. 

Ugy véljük, nem szükséges 
fejtegetnünk  hosszasan azt, hogy 
mily életbevágó dolog a gazda-
társadalomra nézve az egységbe 
tömörítés, s éppen ezért ez uton 
is felhívjuk  gazdáinkat, hogy a 
gyűlésen minél tömegesebben 
jelenjenek meg, hogy az ez ideig 
szertehulló gazdatársadalom egy 
szerves egészbe tömörülve ha-
zánkban, ahol a lakosság 85°/0-át 
a gazdák alkotják, meg tudja 
védeni jogait és eredményesen 
állhasson minden vonalon szembe 
a gazdák összességét ért sérel-
mekkel. 

Szertehulló kéve vagyunk ; 
ha a gazdaosztály ezután is fá-
sultan, részvétlenül nézi az érte 
folyó  küzdelmes munkát, ma-
gára vessen, ha érdekei vé-
delmében erőtlenül összeomlik. 

Unitáriusok gyűlése Kolozs-
váron. 

Az unitáriusok főtanácsának  gyű-
lése f.  hó 18—19 napján volt Kolozs-
váron. Ez alkalommal a szokottnál is 
nagyobb érdeklődést váltott ki a gyű-
lés iránt, hogy most történt meg Bo-
ros György dr. újonnan választott 
püspök ünnepélyes egyházi eskütétele 
és beiktatása is. , 

A gyűlést (melyet egy nappal 
az Egyetemes Lelkészkör és a Dávid 
Ferenc Egylet évi közgyűlése előzött 
meg) vasárnap d. e. 9 órakor Ferenczy 
Géza dr. főgondnok  nyitotta meg, majd 
a tanácstagok teljes számban a temp-
lomba vonultak. A zsúfoltságig  telt ha-
talmas templomban ott voltak az összes 
egyházak püspökei, vezetői, a tábor-
noki kar, úgyszintén a hatóságok kép-
viselői. Gvidó Béla esperes, közügy-
igazgató felemelő  imája után a beik-
tatást Ferenczy Géza dr. főgondnok 
végezte rövid beszéddel s felhívta  a 
püspököt az eskü letételére. Meghatóan 
szép jelenet volt, amikor az esküt tett 
püspök letérdelt s az őt körülvevő es-
peresek mindenike a püspök fejére  tette 
a kezét s egy-egy bibliai mondással 
megáldotta. Az esperesek között volt 
az amerikai és britt egyházak szövet-
ségének kiküldötte is, aki szintén kö-
vette az esperesek példáját, ezzel mint-
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Nem reklám, hanem való! Mielőtt szükségletét beszerzi, győződjék meg, hogy 

l^l i^SCNI D U B A I P d ívat
 é s r ő f ö s ü z k t é b e n átköltözkődés 

n i l W V n miatt az összes raktáron levő árut mélyen 
leszállitott árban árusítom. PIP Figyelem a kirakati áraimra! •MBI Bbi 

egy dokumentálva azt, hogy elismerik, 
hogy az egész világ unitáriusainak ez 
az egyetlen püspöke van. 

A püspök ünnepi beszédében szív-
ből jövő szavakkal, meghatódva kérte 
Istennek segedelmét nehéz hivatalának 
betöltéséhez. 

Templomozás után tisztelgés volt 
a püspök előtt, majd díszebéd. 

Hétfőn  9 órakor kezdődött a tu-
lajdonképpeni gyűlés, melynek elején 
a püspök mondott mindenre kiterjedő, 
magas színvonalú programmbeszédet. 

Az évi jelentés részletesen beszá-
molt az elmúlt év minden mozzanatá-
ról, hü képét adva annak a nagy küz-
delemnek, melyet az egyházi főhatóság 
az iskolákért és az egyházi intézmé-
nyek fenntartásáért  folytatott.  Az is-
kolai és egyházi célokra hagyományo-
zott 7115 hold egyházi birtokból az 
•agrárreform  alig 115 holdat hagyott 
meg az egyház birtokában, tehát 7000 
hold kisajátittatott. Ez az egy tétel 
•érthetővé teszi, hogy miért kell isko-
láinknak, intézményeinknek elsorvad-
niuk, ha a hivek áldozatkészsége ide-
jében nem pótolja a hiányokat. 

A püspökválasztás folytán  meg-
üresedett főjegyzői  állásra a köz-
gyűlés szavazattöbbséggel Varga Béla 
dr. theológiai tanárt választotta 
meg. Az üresedésben levő theológiai 
tanári állásra Borbély István dr. ko-
lozsvári unitárius főgimn.  igazgató, 
helyébe igazgatónak pedig Gálfi  Zsig-
mond tanár választatott meg. 

Mind értékes erők, az unitárius 
•egyház kiváló férfiai  kerültek vezető 
állásokba s mai kisebbségi helyzetünk-
ben csak megnyugvást kelthet egyete-
mes magyar szempontból is, ha arra-
való, hivatott vezetők kezében látjuk 
•a vezéri pálcát. Cs. A. 

A választásban való részvétel min-
den magyar embernek nemcsak tör-
vényben előirt, de az önmaga, faja, 
valamint fajának,  gyermekeinek jövője 
iránt tartozó kötelessége. Hogy szava-
za'.i jogát gyakorolhassa, mindenkinek 
át kell vennie választási igazolványát, 
ugy amint a vonatkozó hivatalos hir-
detmények közzé teszik. A városunk-
beli választók igazolványainak kiosz-
tása, a járásbíróságnál dec. hó 2, 4, 5, 
6,  8 napjain lesz a közzétett betűsor 
szerint. Igyekezzék mindenki az iga-
zolványokat saját érdekében is idejé-
ben átvenni, mert igy elkerülhető lesz, 
hogy torlódás keletkezzék, s az utolsó 
percekben jelentkezők tömegei egymást 
az igazolványhoz jutásban akadá-
lyozzák. 

Esküvő. Szeödeörkényi Embery 
Piroska és Szentkirályi Pozsgay Gábor 
dr. f.  hó 24-én este 7 órakor tartják 
esküvőjüket a Szt. István bazilika ká-
polnájában. 

Skarlátjárvány uralkodik váro-
sunkban néhány hét óta. Az eleinte 
lappangva terjeszkedő bajban sokan 
betegedtek meg, aminek egyik oka 
mindenesetre az, hogy több helyen a 
betegséget eltitkolni igyekeztek. Az 
ilyen eljárásnak az összesség adja meg 
az árát. Még megnyugtató körülmény-
nek mondható, hogy a járvány ezideig 
nem mutatkozott súlyos jellegűnek! 

Több oldatról panaszt kaptunk, 
de tanúi voltunk magunk is annak, 
hogy városunk toronyórái már hetek 
óta nem járnak jól, ami az iskolákban, 
a hivatalokban sok zavart idéz elő. 
Ugy tudjuk, hogy a hivatalos óra a ref. 
toronyóra, amelynek 'pontos járatása-
ért a városi tanács bizonyos összeget 
is fizet.  Éppen ezért a szülők, az 
iskolák igazgatóságai, a hivatalok ve-
zetői lapunk utján kérik a ref.  egyház 
vezetőségét, hogy az órát már csak 
közérdekből is pontosan járatni szíves-
kedjék. 

Tudomásul- A Szociális Misszi-
ónak f.  hó 25-íkére jelzett estélye, 
közbejött váratlan személyi akadályok 
miatt december 9-én lesz megtartva. 

Halálozás. Síresztik  Jánosné 
Gyarmathy  Erzsébet budapesti 
lakos, Gyarmathy István hely-
beli asztalos-mester, ipartestületi 
elnök nővére f.  hó 19-én, Buda-
pesten elhunyt. A megboldogul-
tat, kit városunkban is sokan 
ismertek, kiterjedt rokonság gyá-
szolja. 

Tanitógyülés. Az udvarhely espe-
res-kerületi róm. kath. tanítóegyesület 
őszi rendes közgyűlését november 
22-én tartotta meg a helybeli róm. 
kath. fiúiskolában.  10 órakor gyakor-
lati tanítást tartottak Imre József  s. 
lelkész és Pál Elek ktanitó. Mindkét 
tanitás jól sikerült. A tanítók énekka-
rának Pál Elek vezetése alatti hatásos 
éneklése után Veress Dónát egyesü-
leti elnök a vallástanítás gyakorlatibbá 
tételéről tartott beszédével a gyűlést 
megnyitotta és üdvözölte Szlávik Fe-
renc főgimn.  igazgatót és Biró Lajos 
tanárt, mint vendégeket. Az üdvöz-
lésre Szlávik igazgató válaszolt mele-
gen, kérve a tanítóegyesület tagjait, 
hogy legyenek támogatói a nép köré-
ben nehéz helyzetbe jutott főgimnázi-
umunknak. A román nyelv könnyebb 
elsajátittásának gyakorlati módszeréről 
Tóth Ferenc keresztúri ktanitó olvasott 
fel.  Felolvasása értékes és ügyesen 
megszerkesztett munka volt. A taní-
tásról és nevelésről Ürmösi Árpád 
zetelaki tanitó értekezett gondolatok-
ban gazdagon és tanulságosan. A gyű-
lés során az elnök előterjesztette ama 
régi óhajtását, hogy az összes erdélyi 
magyar felekezeti  tanítók képviseletére 
egy országgyűlési tanitó-képviselő jelö-
lése volna szükséges. A tanítóegyesü-
let összes tagjai lelkesedéssel fogadták 
az indítványt és elhatározták, hogy 
sürgős kéréssel fordulnak  az Országos 
Magyar Párthoz ez óhaj megvalósítása 
érdekében. Fábián Ferenc ktanitó a 
kántori hangversenyek bevezetése iránt 
tett indítványt. A gyűlés Pál Elek kar-
vezetőt bízta meg ennek előkészítésé-
vel. Végül Hozó János indítványt tett, 
hogy az egyesület fejezze  ki köszöne-
tét Veress Dónát elnöknek azon fér-
fias  magatartásáért és eljárásáért, 
amellyel a tanítóság ügyét és kulturá-
lis helyzetünk nehézségeit az október 
14-iki Országos Magyarpárti közgyű-
lésen a jelen voltakra mély hatást 
gyakorló, érzésieljes beszédben szóvá-
tette, ̂ fe  gyűlés kifejtett  munkásságáért 
az elnöknek lelkes éljenzésével fejezte 
ki háláját. v. D. 

Egy családi pereskedés be-
fejezése. Barra Andor helyi la-
kost, akit egy sajnálatos családi 
ügy következményeképpen a helyi 
törvényszék elzárásra ítélt, feleb-
bezés folytán  a marosvásárhelyi 
ítélőtábla 3000 leu pénzbirság-
ban marasztalt el s az elzárási 
büntetés alul felmentette.  Tettes 
társaira nézve is a felsőfokon 
pénzbirsággal végződött az ügy, 
melyet fejenkint  1000—1000 leu-
ban állapítottak meg. 

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

SPORT. 
Colţea—Hargita. 

A Hargita holnap Brassóban ját-
szik bajnoki mérkőzést az országos 
bajnokcsapattal, a Colţeâval. A Col-
ţea ma is félelmetes  ellenfél,  az őszi 
szezonban eddig minden mérkőzését 
megnyerte, s igy a Hargita erős el-
lenállást fog  kifejteni,  hogy a bajnok-
csapat győzelmét megakadályozza. 

Miért nem kötött paktumot a 
kormány a néppárttal? 

Az úgynevezett »magyar néppárt® 
önmaguk által választott vezérei, Deut-
schek és Kecskeméti rögtön, mihelyt 
a Maniu-kormány kinevezéséről szóló 
első híreket kapták, felszaladtak  Buka-
restbe és felajánlották  magukat és 
»pártjukat« a kormánynak. Természe-
tesen, néhány mandátumot kértek cse-
rébe a maguk számára. Arra hivat-
koztak, hogy a magyar tömegek az 
ő hátuk megett állanak. Maniu bölcsen 
válaszolt a felkínálkozó  vezéreknek. 
Azt mondta, hogy ha a magyar töme-
gek valóban a Deutschekék háta me-
gett állanak, ez esetben bátran fellép-
hetnek a székely vármegyékben önálló 
listával, mert ő garantálja a tiszta 
választást s ha a kormány egyik pár-
tot sem támogatja, most végre ki fog 
tűnni, hogy melyik magyar párt mö-
gött állanak tehát a nagy magyar 
tömegek ? 

Városunk irói és irodalom-
barátainak egy tekintélyes cso-
portja Sz. Szakáts Péter kezde-
ményezésére f.  hó 19-én este a 
Szabó Károly-féle  vendéglő kü-
lön termében társas összejövetelt 
rendezett abból a célból, hogy 
az Erdélyi Helikon budapesti 
nagy sikerű szereplése alkalmá-
ból szerkesztőnk: Tompa László 
iránt való szeretetüknek, ragasz-
kodásuknak és nagyrabecsülé-
süknek kifejezést  adjanak. Szer-
kesztőnk irói érdemeit, költésze-
tének irányát Sz. Szakáts Péter, 
Pál István, Szabó András, Hal-
mágyi Samu, Gyerkes Mihály, 
Biró Lajos és Biró Sándor mél-
tatták az irodalom nagy értékeire 
reá mutató beszédeikben, melyek-
nek során újból felvetődött  az a 
kívánság is, hogy városunk és 
megyénk irói tömörebb egységbe 
csoportosuljanak a magasabb iro-
dalmi célok megvalósítása érde-
kében, szem előtt tartva Petelei 
Istvánnak, a néhai nagy erdélyi 
írónak ama mondását: „Minél 
több helyt gyúlnak ki a tüzek 
az oltáron, annál nagyobb lesz 
a világosság". A nemes eszmék; 
az összetartás s az igazi szere-
tet jegyében lefolyt  összejövete-
len szerkesztőnk nemcsak kö-
szönetet mondott a személye és 
költészete iránt megnyilvánult 
kedves figyelemért,  de ígéretet 
is tett arra, hogy az irói csopor-
tosulás érdekében, mely neki is 
kedvenc eszméje, minden lehetőt 
meg fog  tenni. (z.) 

Hámokat lopott Sófalvi  Albert 40 
éves, székelypálfalvi  napszámos még 
április hóban 2 helyen is. Az első 
megkárosított Csia Kálmán etédi ref. 
lelkész volt, kinél Sófalvi  több, mint 
20 évvel ezelőtt szolgált, s kihez egy 
szolokmai útjáról visszatérőben éjjel 
lopózott be az istállóba. Két nap 
múlva Ilyés Orbán József  pálfalvi  lakos 
istállójából akasztotta le a hámokat, 
melyeket olcsón értékesített. Feljelentés 
folytán  a csendőrség Sófalvi  tettessé-
gét kinyomozta és behozta őt a hely-
beli törvényszék fogházába.  Itt azt 
vallja, hogy Csia lelkésztől azért lopta 
el a hámot, mert volt gazdája annak 
idején bérének egy részét visszatartottta. 

Piaci árak. A buza: 115—120, rozs: 
100—105, zab : 50—55, árpa : 90—95, 
tengeri: 95—130, burgonya: 18—25 
leu vékánkint. v-d. 

Dávid Ferencnek, az unitárins val-
lás megalapítójának és az egyház első 
püspökének emlékét újította fel  halá-
lának 349 ik évfordulóján  az unitáriu-
soknak a nagy reformátor  nevét vi-
selő egylete f.  hó 21 én. Halmágyi 
Samu tanár alkalmi beszédében eleven 
közvetlenséggel és mély bensőséggel 
magyarázta az egy Istent hivő keresz-
tények vallásalapitójának korát és a 
nagy ember lelkében előállott változá-
sokat. Éles elméje, a bibliában való 
kiváló jártassága és hatalmas szónoki 
képessége emeli ki Dávidot kortársai 
közül. Eszméihez való törhetetlen ra-
gaszkodása juttatja Déva várának 
börtönébe. — Deák Piroska egy a 
Déva vár rabjának utolsó óráit meg-
éneklő költeményt drámai hatással 
adott elő. Az estély keretében Deák 
Berta Farcádi Sándor költészetéről ol-
vasott fel  s ugyancsak Farcáditól köl-
teményeket szavalt Ébert Hajnalka. 
Kellemesen lepte meg az estély kö-
zönségét Ungvári János, Csiki Andor, 
Jodál Lajos, Szigeti Béla, Pluhár Gá-
bor és Jodál Gábor zeneszáma, melyet 
szűnni nem akaró tapsvihar követett. 
Az estélyt a Leányegylet rendezte s 
elnökének, Bakócziné Kilyéni Erzsébet 
tanárnőnek elismerő szavai zárták be. 

Teaestélyt rendezett a mult szom-
baton a Bukarest-szálló színháztermé-
ben a helybeli ref.  egyházközség nő-
szövetsége. A nagyszámú közönség 
előtt lefolyt  érdekes műsort Halász 
Róberték zenekarának zenélése nyitotta 
meg. Majd Lévay Lajos dr. tanár mon-
dott gondolatokban gazdag, költőiségé-
vel megkapó prológust, az ő jólismert 
előadói készségével. Bokor Klárika — 
Gáborné Frank Aranka rutinos zon-
gorakisérete mellett — kedves hangon, 
behízelgő előadással énekelt, szűnni 
alig akaró tetszésnyilvánítások, ujrázá-
sok közben. A. Weress Margit tanárnő 
a gyermeknevelés kérdésével foglalko-
zott, sok értékes gondolatot szellemes 
formában  adván elő. Végül az élő rek-
lámképek következtek, melyek során 
kedves leánykák, kis fiuk  eredeti jel-
mezekben, ötletes beállításban szolgál-
tak ismert cégeink reklámjaiul, miköz-
ben a hozzáméltóan szellemes szöve-
get Tomcsa Sándor adta elő. A képek 
invenciós, Ízléses rendezését Vámszer 
Géza tanár végezte. 

Panasz a farcádi husárulók 
ellen. A város polgárai közül pa-
naszkodnak, hogy a farcádi  hus-
árusok csak szemszurásból árul-
nak némi zsírnak valót a keddi 
vásárokon, s hogy a hust össze-
vissza darabolva nyitott sátrak-
ban, sokszor a földre  dobott ko-
sarakban tartják s onnan árusít-
ják. Ha a mészárosoktól megkö-
veteli a törvény azt, hogy elő-
írás szerinti helyiségekben áru-
sítsák a hust, joggal elvárhatni 
mástól is, hogy ugy kezelje hus-
áruját, a miképp azt a törvény 
előírja, mert a sokat vitatott régi 
jog még nem jelentheti azt, hogy 
közönségünk bármilyen módon 
kezelt árut kénytelen legyen 
megvásárolni. Ezért a panaszt a 
városi tanács figyelmébe  ajánl-
juk s eivárjuk, hogy rendet te-
remt a piaci husárusok között. 

Butorozottszoba ki* 
adó Szent Imre« 

utca 16 s z á m a la t t 

Disznóöléseket 
vállalok bármilyen Ízlésnek 
és szokásnak megfelelően. 
C s o m o r Ernő mészáros. 
Odorheiu Király-u. 14. szám. 

\ ( 



1 Nemcsak olcsó, hanem jó is! Kérem, meggyőződni szíveskedjék, t 
hogy kész férfiruhák,  mikádó és télikabátok, britses-nadrágok, mindenféle  szövött, kötött, 
rövid- és trikóáruk, kelengyevásznak,  paplanok, divánteritők, férfi-sapkák,  esőernyők stb. 
stb. legjobb minőségben és legjutányosabban kaphatók: LŐBL R. üzletében 

S l r - Principesa Elisabeta (volt Betlen-utca) 13. SSS5SS5SSSSS • 
i Leaiobb minöséqü férfi  szöveteim tartóssága közismert! Vízmentes ponyva-vásznak! [ 

Polgári fillé.resté|y. A Pol-
gári Önképző Egylet megkezdett 
téli estélyeinek vonzó sorozatát 
mult kedden este folytatta,  a 
Barkóczy-éttcrem helyiségében, 
az alábbi sikeres műsorszámok 
előadásával: Nyitányt játszott 
Halász Róbert zenekara. Utána 
Csefó  Sándor igazgató tartott 
kiváló érdekességü előadást a 
pénzről. A konferáló  Pluhár Gá-
bor sok jóizü, élvezetes megjegy-
zést mondott az előadásról és az 
előadóról egyaránt, mindvégig jó 
hangulatban tartva a közönséget; 
csupán egy szálló igét feledett  el 
a pénzzel kapcsolatban említeni, 
t. i. ha a „pénz már van, akkor 
miért nincsen". Nem baj, ezt a 
mulasztást jövőre pótolni fogja, 
még mielőtt a pénz meghara-
gudna reá, a konferálóra  és reánk, 
a vigan nevető publikumra is. 
Lőrincz Júlia egy monologot 
(Nem megyek férjhez)  adott elő, 
igen ügyesen, sok derültséget 
csalva az arcokra. Végezetül a 
Lux c. egy felvonásos  bohózatot 
Miklós József,  Mór János, Fülöp 
Zoltán, Bucsi Ilonka és Vass Ju-
liska adták eló, szintén általános 
tetszés és elismerés mellett. A 
fillérestély  rendezői: Illyés Ká-
roly, itj. Elekes Dénes, Muszka 
Irén és Felméri Juci voltak, kik-
nek fáradozása  szintén elismerést 
és köszönetet érdemel. Az estély 
igen jól sikerült. Gy. 

Elveszett egy színdarab kéz-
irata, Kovács Dénes satumarei-
máréfalvi  lakos Az amerikás 
cimü, 128 oldalas színdarabjának 
kéziratát (melyet lemásoltatni 
kölcsön adott volt) útközben a 
községtől városunkig elvesztet-
ték. A színdarab egy kis cso-
magban volt, s azon Kovács 
Dénes és faluja  neve is rajta 
van. A szerző kéri a becsületes 
megtalálót, hogy legalább a kéz-
iratot, akár névtelenül is, szer-
kesztőségünkhöz, esetleg hozzá 
juttassa el. A derék és kiválóan 
"értelmes székely gazda kérése 
annál is inkább jogosult, mert 
— mint irja - - egy egész évi 
szabad idejének fáradságos  mun-
kája fekszik  a színdarabban és 
az teljesen pótolhatatlan. Az eset 
mintegy két hete történt. 

Általános rossz szokása vá-
rosunk lakoságának, hogy a köz-
tisztaság érdekével semmit sem 
törődik, sőt kényelemszeretete 
folytán  a háztartásában felgyü-
lemlett piszkot és szemetet a szó 
szoros értelemben a legnyilváno-
sabb helyekre kilopja, vagy ki-
lopatja, ami a mostani járványos 
időkben kétszeres hiba. A ba-
rom piac-tér melletti árok, a va-
súti hid környéke, a muzsikus 
cigányok melletti Küküllő-part, 
a Varga-patak medre egész hosz-
szában, a Csere-utca stb. stb. 
mind — mind tiltott szemétle-
rakodó helyek. Igazán ideje lenne, 
ha közönségünk már egyszer 
jobb belátásra térne, s adni kez-

dene már egyszer valamit a köz-
tisztaságra, s ha nem, erre szük-
ség szerint a hatóság is rászo-
rítaná. 

x Babaklinika Szabó Ödön 
fodrászüzletében,  hol mindenféle 
játékbabát kijavitnak és a hiányzó 
részeket pótolják. Babaparókák 
minden szinben és formában.  El-
vállalom műkedvelői előadások 
maszkirozását ugy helyben, mint 
vidéken, úgyszintén mindennemű 
hajmunkának az elkészítését. Ki-
kölcsönzök színházi parókákat. 

Syilttér, 
E rovat közleményeiért a szerkesztő nem vállíl 

felelősséget. 

Ösv. Varga Jánosné köztudomásra adja, 
hogy fiit  Török Jánost törvényesités következ-
tében ezután Varga Jánosnak hivják. 

Kiadó : a Könyvnyomda Résivénytáriaiái 
Odorbeiu—Srébelyndvarhely 

K is lakás a belvárosban, esetleg 
irodahelyiségnek azonnal kiadó. 

Cim a kiadóban. 

Egy középkorú főzni  tudó minde-
nes no dccemher l-i belépésre 

felvétetik.  Cim F á b i á n J ó z s e f 
Odorheiu. 

J ól főző  mindenes kerestetik két 
tagu családhoz ú j é v r e , Tolt 
Kossuth-utca 109/a szám. 

Értesítés. 
Márk Testvérek cég csődtöme-

géhez tartozó fűszer-,  porcelán-, 
üveg árukat és üzleti felszereléseket 
hatósági nyilvános árverésen Székely-
udvarbelytt, 1928 december 
1 - é n d. e. 10 órakor eladom. 
Kikiáltási ár 200.000 leu. 

Dr. Kiss Kálmán 
tömeggonduok. 

Uj asztalos műhely. 
I Tisztelettel értesítem a n. é. közön-

séget, hogy Bul. Reg. Ferdinánd 
(Kossuth-u.) 68 szám alatt a bőr-
gyárral szemben 

asztalos-műhelyet 
nyitottam. Elvállalok minden e szak-
mába vágó munkát, u. m.: épület, 
háló- és ebédlök szakszerű és jutá-
nyos árban való elkészítését, valamint 
javításokat is. 

Kérem a n. é. közönség szives 
pártfogását.  Tisztelettel: 

B a l á s i Ákos 
mű-asztalos. 

BOLTOST 
ü keres az odorheiui „ H a n g y a 

fogy.  szövetkezet. Az állás folyó 
évi december 15-én elfoglalandó. 
Bővebb felvilágosítás  az irodában 

(Piactér) kapható. . 

Modem 
tözésrc Kiadó, (im a Kiadóhivatalban. 

2 szoba, Konyha stb. 
laKás azonnali beKöt-

C L J I a sósréti düllőben egy 
LidUU 554 négyszögöl szántó-
föld  Értekezni lehet: Szeles Mik-
lósnál Árpád-utca 34 szám alatt. 

I KERESKEDŐK 
FIGYELMÉBE! 
A Hangya székelyudvarhelyi 
raktára, mint az országos 
cukorközpont (Oficiul  al 
Vânzare Zaharului) alblzo-
mányi lerakata az érdekelt 
kereskedők szives tudomá-
sára hozza hogy nagybani 
vételnél gyári árban árusít 
kocka-, por- és kristály 
= cukrot. r r = I 

Eladó villa, 
kiadó üzlethelyiség. 

A székelyudvarhelyi ref.  kollé-
gium tulajdonát képező 5 szobá3 
villa veteményes kerttel, erdővel, 
borvizkut és fürdőhasználati  joggal, 
homoród—lövétei 788, 1403, 708 
és 3700 számú telekkönyvben, Do-
bogó-fürdőn  Szentkeresztbánya mel-
lett gyönyörű fenyveserdő  közepette 
azonnal eladó. 

Székelyudvarhelyt a Kossuth-
utca 13 szám alatti Dagy üzlethe-
lyiség, jelenleg Hirsch Rudolf  di-
vatüzlete, 1929 ápril 24-töl bér-
beadó 

Szóbeli vagy Írásbeli bővebb 
felvilágosítás  kapható a kollégium 
igazgatósági hivatalától. 

Comitetul şcolar al şcoli de cop'-i mici 
Nr. 2 Odorheiu. 

Nr. 25-1928. 
Anunţ. 

Să publică ppre cuncştinţă gene-
rală că p ntru pregătire mobilierului 
necesar la şcoala de copii mici No. 2 
diu Odorheiu. doritorii sunt invitaţi 
a şi inaicta oterte închisa pâcă la 5 
Decemvrie 1928 pe adresa Comitetului 
şcolar al şcolii de cop i mici Nr. 2. 

Devizul se poate vedea zilnic la 
şcoala de copii mici Nr. 2 intre orele 
2 - 4 p. m. Ofertele  îatâ ziate nu se 
vor lua in cotsiderare. 
Cornelia Nistor, Ioan Metea, 

secretai ă. preşedinte. 

Djla Judecătoria da Ocol d'n Cristur. 
No. G. 334 şi 1198-1928. 

Publica; iune de licitai ie. 
Subsemnatul prin aceasta pub-

lică că îa bsz» deciziunii Nr. 
4235-1926 a Judecătoriei din Cnstur 
îu favorul  reclamantei soţia lui Alherr, 
Ferencz repr. prin advocatui Dr. Guciy 
Gábor iu Odorheiu pentru îucasarea 
creaiţn de 51161-40012400 Lîi şi ac-
cesorii se fixea/ă  tetrnen de liciţiţ e 
pe 29 Nov 1928 ora 4 d. a. la fa  ţ i 
iocu ui îa cot». Cihtţ l unde re voc 
vinde pnn licitaţ.uue publică judiciară 
cai, hamuri, că uţă sânii îo valosr t 
de 12000 Lei. in caz de nevoie şi sub 
pr« ţai de estimare. 

Pretenziunea care e de încassat faci 
7916 Lei dobânzile cu —% socotind 
din — iar t-pesele jâaă acum B t a v e -
rite de 6316 Lei. 

întrucât mobilele cari ajung la li-
citaţie ar fi  foit  ex cvate şi de alţii 
şi bcestie şi ar fi  câştigat dreptul (la 
acoperire licitaţia prezentă este ordo-
nată şi în favorul  acestora îa senzul 
art LX. 1881 § 192. 

Cristur, la 5 Nov. 1928. 
Lndovic Kiss 

delegatul judecăcores-c. 

Hirdetmény. 
A Székelyderzsi Fogy. Szövetke-

zet boltkezelői állásra pályázatot hir-
det. Javadalmazása havi 500 Lei fix 
fizetés,  a forgalom  után 3°/0. a mo 
nopol C'kkek után csak l°/0 jutalék. 
Természetbeni lakás, 100 liter petró-
leum, 5000 Lsi fűtésre. 

Óvadékul 60.000 Lsi bészpánzben, 
vagy váltóval biztosított ingatlan be 
kebelezés megkívántatik. Az állás 4 
héten belül elfoglalandó.  Pályázatok a 
H7ÖV. Igazgatóságához Dârj u P Arcbita 
Jud. Odorheiu küldendők. 

A szövetkezet forgalma  1,000.000 
Lein felUl  van. 

Igazgatóság. 

Báró 
Szentkereszthy György 
hosszuaszói 1927 évi terméséből való 
rizling kapható literenként 44 lenért 
Szöllősi Samu kisraktárában, 
Str. Principesa Elisabeta (Bethlen-

utca) 10 szám alatt. 
Corpul Portăreilor Tribunalului 

Odorheiu. 
No. 3564—1928. 
Publieaţiune de licitaţie. 

Subsemnatul portărel prin acea«u 
publică că îo baza deciziunii Nr. 
1802-1926 şi Nr. G. 304-1927 a. 
judecă'oriei din Odorheiu îa favorul 
reclammtu'ui Banca Unită repr. pnu 
advocatul Dr. Jodál Gábor pentru în-
casarea creatţd de 20000 Lei şi acce-
sorii se fixea?ă  termen de licitaţie pr 
7 Dec. 1928 ora 12 !a faţa  locului 
in Odorhdiu unde se vor vinde priu 
licitiţuue publică judiciaiă fâ̂ ,  cii, 
car şi hamuri îa valoare de 14.000 
Lei. In caz de nevoie şi sub preţul 
de estimare. 

Pretenziunea care e de incassat faca 
20000 Lei capital, dobânzile cu 12»/„, 
socotind din 10 Iulie 1926 iar spesele 
pâ'ă acum stabilite de 2500 Lei. 

întrucât mobilele cari ajuag la 
liciteţ'e ar fi  fost.  sechestrate şi de alţii 
şi aceştia şi ar fi  c?ş igat dreptul de 
acoperire licitaţ a prezentă este ordo 
na'ă ş' in fnvorui  acestora î i senzul 
art. LX : 1881, §. 192. 

Odorheiu, la 13 Nov. 1928. 
Dnbb portărel. 

Nr. 2449-1928. 
Publieaţiune de licitaţie. 

Primăria comunei Cristur vinde 
in licit»ţ e publică, cu bucata la 8 
Dec. 1928 ora 10 a. m in localul 
primăriei lampele de benziră ce au 
fjst  folosite  pentru iluminatul comunei. 

Licitaţia se va ţ nea cu respecta 
rea dispoziţ unilor jegii contabilităţ i 
publice. 

Coudiţ'unile de licittţ'e se pot 
vedea la prin ăria in oarele de Berviciu. 

Cristur, la 20 Nov. 1928. 
Primăria* 

prezent pentru cererea de licitaţi» 


