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Kibújik 
a szeg a zsákból. 

Dobrota Octavián, aki min-
den áron a székely nép vezére 
akarna lenni, cikket irt a „Cuvân-
tul" cimü román lap november 
20-iki számában „A székelység 
és a Maniu-kormány" cimen, 
amelynek tartalma a következő: 

„Az udvarhely megyei romá-
nok nagyon örvendtek minden 
prefectusváltozásnak,  különösen 
pedig minden kormányváltozás-
nak, Nemzeti életük felfrissülé-
sét látták minden ilyen változás-
ban, tényleges és törvényes tá-
mogatást reméltek a román elem 
megerősítésére,  melyhea az ősi 
elem is tartozik,  várva a visz-
ssarománositás  mozgalmát.  Vi-
szont az uj elem — mindenféle 
rangú hivatalnokok — hitte, 
hogy ebben a földben  gyökeret 
fog  ve'rni, a román állam érde-
kében. 

Túlzás nélkül be kell ismerni, 
hogy ezen irányban eddigelé sem 
egy prefectus, sein egy kormány 
— nem tett semmit. Az elszé-
kelyesedett  románok régi  hely-
zetükben maradtak,  az idejött 
hivatalnokokat pedig állandóan 
cseréltek, vagy éppen kenyér 
nélkül hagyták ebben a kisebb-
ségi tengerben.  Ahány politikai 
változás — annyi szétfoszlott 
illúzió és hiábavaló remény! 
A Bethlen-féle  farizeusok  min-
denhatósága mindig erősebbnek 
bizonyult, mint a románok ér-
deke s a román állam érdeke. 

Fájdalmas megállapítás, de 
teljesen igaz. Elképzelhető, meny-
nyi lelki hévvel és reménnyel 
néztek a románok egy Maniu-
kormány felé,  az engesztelhetet-
lenség kormánya felé,  amely ha-
talmas népszerűsége folytán  nem 
lesz ráutalva a Magyar Pártba 
bekebelezett kisebbségek támo-
gatására . . . A román Erdély-
ben újra felzugnak  az 1918. évi 
lelkesedés harangszavai, egy uj 
nemzeti korszak bizonyosságá-
nak lüktető reményével. A szé-
kelységben újra feléled  az any-
nyiszor meghazudtolt remény, 
hogy egy románabb sors fog 
következni Romániában.,." 

íme a Dobrota ur igazi ar-
culatja ! Itthon haragszik, ha va-
laki azt mondja neki, hogy ne 
akarjon ő a székelység vezére 

lenni, — Bukarestben pedig azt 
irja,  hogy a székelyek  nem ma-
gyarok, hanem csak elmagyaro-
sodott  románok \ És csak azért 
örvend a Maniu-kormánynak, 
mert ettől reméli, hogy vissza 
Jog  Titeket  románositani\  Látjá-
tok, ez az ur volt a főrendezője 
az udvarhelyi „néppárti" gyű-
lésnek! Ez az ur segit szer-
keszteni a „Hargitát" . — Réthi 
urnák, akivel együtt rágalmaz-
zák a magyarság igazi vezetőit, 
akik bizonyára nem állítják ró-
latok azt, hogy elmagyarosodott 
románok vagytok. Ez a Dob-
rota ur fog  most segíteni a kor-
teskedésben Dr. Réthi urnák, a 
„néppárt" elnökének s ők ketten 
fognak  majd Titeket bevezetni 
az igazi boldogságba, amikor ők 
is boldogok és megelégedettek 
lesznek s ami akkor fog  bekö-
vetkezni, ha majd elfelejtitek  a 
magyar nyelvet és Dobrota úr-
ral együtt Ti is megtagadjátok, 
— hogy székelyek vagytok ! 

Székelyek! Térjetek észhez, 
és ne szavazzatok arra a Réthi-
re és arra a Bărbatra, akik együtt 
szerkesztik a népbolonditó „Har-
gitát" ezzel a Dobrotával, el-
árulva és megtagadva a Ti leg-
szentebb nemzeti hagyományai-
tokat ! 

Van-e diploma vagy nincs ? Ezt a 
kínos kérdést adtuk fel  Dobrota urnák, 
de a dolog semmiképp sem akar tisz-
tázódni. Ismételt ajánlatunkra azzal 
felel  az igazgató ur, hogy ajánlatunkat 
gyávaságnak minősiti. Ebben van is 
valami igaz, mert nem nagy bátorság 
5000 lejt felajánlani  egy olyan „t#gy" 
felmutatásáért,  ami a valóságban 
nincs. Minthogy azonban — Dobrota 
ur szerint — csupán hitelképességünk 
áll útjában a dolog tisztázásának: má-
tól kezdve 8 napig kirakatunkban köz-
szemlére áll az az öt darab ezeres, me-
lyet bárki elvihet onnan a szombatfalvi 
népház javára, aki bebizonyítja, hogy 
Dobrota urnák szabályszerű elméleti 
képesítése (magyarán: diplomája) volt 
ahoz, hogy egy főgimnáziumban  igaz-
gatói állást töltsön be. Azt elhisszük, 
hogy bátorsága volt ehez, de azt két-
ségbe vonjuk, hogy diplomája lett volna. 

Letépik a magyar párt plakátjait. 
A törvény, ugylátszik, némelykor csak 
arra jó, hogy írott malaszt legyen. A 
törvény határozottan kimondja, hogy 
falragaszokat  letépni tilos; a magyar 
párt falragaszait  keddről szerdára vir-
radó éjjel mégis letépték s ami a leg-
érdekesebb a dologban: éppen azokban 
az utcákban, hol az éjjeli ügyeletes 
rendőrök állandóan cirkálnak. Mindazon-
által még nincsenek értesüléseink arra 
vonatkozólag, hogy az ismeretlen tet-
tesek kinyomozása folyamatban  volna. 
Kíváncsian várjuk, hogy a nemzeti 
parasztpárt falragaszai  is hasonló 
sorsra fognak-e  jutni ? 

Pénzügyi felvételi vizsgálatok lesz-
nek f.  évi december hó 10 én d. e. 8 
órakor a helybeli pénzügyigazgatóság-
nál. Bővebb felvilágosítás  ugyanott, 
vagy az állami adóhivatalnál 

A legérdekesebb lista. 
A román nemzeti parasztpárt — 

vagy amint a népbolonditók nevezik: 
>gazdapárt« — benyújtotta a maga 
fcépviseWjelölő  listáját. A családi mű-
sor a következő: 1. Dr. Solomon Vir-
gil, 2. Dr. Emeric Réthi, 3. Dr. Ghe-
orghe Bărbat, 4. Dr. Blasius Ferencz. 

íme a hargitás urak, akik mindig 
a sógorság-komaság ellen írnak és az 
ügyvédek ellen izgatnak, egy egész 
rokonságot, sőt egy egész ügyvédi iro-
dát léptettek fel  egy listán. Az l-es 
számú jelölt első unokatestvére a 3-as 
számúnak. A 2-es és 3-as számú egy-
mással törvénytelen házasságot folytat-
nak a »Hargitában«, — mert az egyik 
mint román nemzeti parasztpárti, a 
másik mint magyar néppárti szerkesz-
tik e lapot. A 2 es és 4-es számúak 
alkalmazottjai a 3-as számúnak. Nemde 
érdekes lista ? Még pedig önérdekes 1 
De a lista hiányos. Mert — több szám 
nem lévén — hiányzik arról még két 
törvénytelen gyermek. Az egyilţ: Dob-
rota Octávián, az elszékelyesedett ro-
mán,-akarom mondani: az elrománo-
sodott székely, aki közelebbről lapot 
fog  indítani >Cuvantulhargita« cim alatt 
az elmagyarosodott románok érdeké-
ben, akiket ma tévedésből székelyek-
nek hívnak. A másik Hajdó Márton, 
akit csak arra használnak fel  a hargi-
tás urak, hogy az ő puskaporos, fék-
telen dühével robbantsák a magyarság 
sziklavárait, hogy az igy keletkező ré-
seken aztán ők haladhassanak előre, 
— de amikor osztozkodásról van szó, 
arra nem méltatják, hogy neki is jut-
tassanak egy mandátumot — legalább 
a listán. 

Ez az érdektársaság, amely min-
dig önzetlenségről és önfeláldozásról 
beszél, ŝekély négy mandátumot akar 
biztosítani egy ügyvédi  irodának  és 
égy- lapszerkesztőségnek, igy osztva fel 
maguk között a legmagyarabb székely 
vármegyét, amelyhez egyiknek sincs 
semmi, de semmi köze! Az öntudatos 
székelység tudni fogja,  mi a köteles-
sége saját magával — és ezekkel az 
urakkal szemben. 

A helybeli ipartestület 
elnöksége ma délelőtt 11 órakor rend-
kivüli ülést tartott, melynek egyetlen 
tárgya a tfiargita*  c. lapnak az Ipar-
testület ellen intézett támadása volt. 
Az ülésről az elnökség a következő 
kommünikét adta ki: 

A >Hargita< f.  hó 24-iki számá-
nak «Gazdasági érdek és politika* c. 
cikke az ipartestület vezetőségét a tőle 
megszokott és hozzá méltó hangnem-
ben azzal vádolja, hogy »a népszerű-
ségét elvesztett magyar párt politiká-
ját akarja menteni és hogy az iparos-
ság ez intézménye csak ürügy politi-
kai célok elérésére, amely a gyanútlan 
tagok érdekeit veszélyeztette. 

Az ipartestület vezetősége, nehogy 
a testület komolyságához nem méltó 
vakmerő támadás észre nem vételével 
bárkiben is a cikkben foglalt  állitások 

valódiságának gyanúját ébressze fel, 
siet kijelenteni, hogy a fenti  tá-
madás, amily alaptalan, épp oly vak-
merő. Alaptalan azért, mert ha a 
támadó csak kevéssé is érdeklődött 
volna a testület működése iránt, meg-
győződhetet volna arról, hogy annak a 
hatósági biztos jelenlétében tartott 
összejövetelei csak a meghivón feltün-
tetett szorosan ipari kérdésekkel fog-
lalkoznak. Vakmerő a támadás azért, 
mért a komoly és hivatása magaslatán 
álló ipartestületet minden bizonyíték 
nélkül megtámadja. 

Hogy a testületen kivül a vezető-
ség tagjai milyen politikai pártállásuak, 
abba a testületnek nincs beleszólása. 
Az ipartestület csak egy politikát is-
mer, az iparpolitikát; mely független 
a pártpolitikától. Az ipartestület elitéli 
és visszautasítja a támadást, amely 
nem egyéb, mint rosszindulatú de-
nunciálás. 

A Magyar Párt jelöltjei a 
nép korében. 

A Magyar Párt udvarhelyvárme-
gyei listájának jelöltjei — élükön az álta-
lános szeretettel övezett orsz. párt-
elnökkel: Bethlen Györggyel — a 
közeli napokban bejárják a vármegye 
több községét, hogy a helyzetről való 
véleményüket és a jövőre vonatkozó 
programmjukat a nép előtt közvetlen 
formában,  élőszóval fejthessék  ki. 

Igy felhasználva  a Petőfi-emlék-
tábla leleplezésével adódó kedvező 
alkalmat, december hó 2-ikán Székely-
kereszturon jelennek meg, ahol este 
6 órakor a Walter-féle  vendéglő nagy-
termében fognak  szólani a választók-
hoz. A vármegyei jelölteken kivül ez 
alkalommal Sándor József,  a párt ez 
egyik legnagyobb érdemű, hirneves 
vezérférfia  is megjelenik, s hallatni 
fogja  ékes szavát. 

December 4-ikén d. e. 11 órai 
kezdettel jelöltjeink városunkban a 
Bukarest-szálló színháztermében mond-
ják el programmbeszédeiket. 

December 8-án délelőtt pedig a 
a háromszéki Bárót község népét láto-
gatják meg, s szólnak hozzá, a szom-
széd vármegye érdemes jelöltjeivel 
együtt, magyaros őszinteséggel, test-
véri szeretettel. 

Jelenjék meg ezeken a gyűléseken 
minden igaz magyar ember, hogy sze-
mélyesen, saját fülével  győződjék meg, 
hogy e fordulóponthoz  ért politikai 
helyzetben sorsának képviseletét, má-
sokra nem bizhatja, mint az Ő véré-
ből való, eddig is becsülettel helyt ál-
lott, érdemes vezéreire 1 

Gröf Bethlen György, az erdélyi 
magyarság közszeretetben álló orszá-
gos pártelnöke, 2-án, vasárnap este ér-
kezik városunkba. Ezt megelőzőleg 
résztvesz Székelykeieszturon a Petőfi-
emléktábla leleplezési ünnepélyén. 

Választási Iroda. Az Országos Ma-
gyarpárt helyi tagozata a párthelyi-
ségben (KŐkereszttér, Rösler-ház) vá-
lasztási irodát rendezett be, amely ál-
landó működésben van s ahol bárki 
felvilágosítást  nyerhet mindenféle,  a 
választásokkal kapcsolatos kérdésben. 
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A választási igazolványok 
átvétele. 

A képviselők és szenátorok válasz-
tásáról szóló törvény 19. paragrafusa 
szerint Székelyudvarliely városában a 
jogosultak választói igazolványukat a 
székelyudvarhelyi járásbíróságnál ve-
hetik át. 

A választók a választási igazol-
ványok átvétele végett a járásbíróság-
nál személyesen, — azonosságukat 
igazoló okirataikkal — megjelenni tar-
toznak. Igazolvány nélkül senki sem 
szavazhat, a szavazás kötelező. 

A választói igazolványok a követ-
kező sorrendben osztatnak ki, akiknek 
vezeték (család) neve kezdődik. 
A, A betűvel ;dec. 2-án d. e. 8 órakor. 
B »» »» »> S 
C, D „ d. u. 2 „ 
E, É, F „ »» 4-én d. e. 8 „« 
G, Gy „ »» »» » VslO „ 
H. I, J „ ,»« d. U. 2 „ 
K i> 5 én d. e. 11 „ 
L, M „ » i, d. u. 3 „ 
N, O, Ö „ 6 án d. e. 8 
P, R „ ,, » »> „Vsio,, 
s i, »» d. u. 2 
Sz i» 8 án d. e. 8 „ 
T >» H »? „.10 „ 
U, Ü, V, Z, Zs » » d. u. 2 „ 

Külön is felhívjuk  a választópol-
gárok figyelmét,  hogy az igazolványok 
átvételére való jelentkezéskor személy-
azonosságukat igazoló okirataikat vi-
gyék magukkal. Erre nézve elégséges 
a mult évi választási igazolvány, ál-
lampolgársági bizonyítvány stb. Nem-
csak törvényes, de becsületbeli köte-
lessége is minden magyar választó-
nak, hogy választói igazolványát ki-
vegye. 

HÍREK. 
/ 

November 28. 

A Magyar Párt jelölése. A hely-
beli tagozati elnökség vezetésével har-
minc magyarpárti választó ma dél-
előtt benyújtotta Bilciurescu törvény-
széki elnöknél a jelölő listákat. A je-
lölést a törvényszéki elnök elfogadta. 

A városi Magyar párttagozat el-
nöksége tegnap, kedden este 6 órakor 
a szomszédsági szervezettel értekez-
letet tartott a pártkör nagytermében. 
A népes gyűlésen lelkes érdeklődéssel 
tárgyalták meg a választásokkal járó 
teendőket és a legtöbb felszólaló  sú-
lyos bírálattal ítélte el azokat az akar-
nokokat, akik magyar vezetőknek ját-
szák ki magukat, holott a nép igazi 
érdekét sohasem viselték szivükön s 
a magyarság vágyait meg sem értik. 
Különösen Dobrotát érte kiméletlen tá-
madás, aki a »Cuvântul« cimü lap-
ban a székelyeket elmagyarosodott 
románoknak nevezte. A gyűlés emel-
kedett hangulatban ért véget s a je-
lenlevők szivükben szent fogadalommal 
távoztak, hogy megkezdjék a válasz-
tási küzdelmet. 

Komolyra fordult  baleset. Schmitz 
Miklós helybeli közismert kelmefestő 
iparos egy barátságos mulatozáson 
törött pohárral a kezét megvágta. A 
seb elmérgesedett s igy Schmitznek 
valószínűleg komolyabb operációt kell 
kiállania. Jelenleg Brassóban szanató-
riumban kezelik, s tekintve egyénisége 
közismert voltát, nagy a részvét iránta. 

Könnyítették az útlevelek meg-
szerzését A belügyminiszter nemrég 
üdvös és régvárt rendeletet bocsátott 
ki, a külföldre  szóló útlevelek kiállí-
tására vonatkozólag. A rendelet szerint 
nem kell többé a sziguranca igazolása, 
sem a törvényszék és járásbíróság 
ártatlansági bizonyítványa. A kérésben 
csak az állampolgárságot kell igazolni, 
a többi adatot hivatalból szerzik be. 
A miniszter — hír szerint — még 
ézeknél is tovább menő könnyítéseket 
akar eszközölni az utlevélrendszeren. 

A munkásblokk jelöltjei: Jakab 
János, Balló Adalbert, Kovács Andor, 
Simó Géza. 

Az udvarhelymegyei Gazdasági 
Egyesület kedden délelőtt 9 órakor vá-
lasztmányi, — majd ezt követőleg rend-
kívüli közgyűlést tartott. A vál. ülés 
befejezése  után Sz. Szakáts Péter el-
nök nyitotta meg a rendkívüli közgyű-
lést, melynek egyetlen tárgyát az a 
javaslat képezte, melyet a választmány 
— a gyürés összehiváááf  kérő tagok 
indítványára az Országos Magyar Párt 
elnökségéhez küldött be s amely azt 
célozta, hogy a pártközpont a parla-
menti választások alkalmával két helyre 
a jelölés jogát az egyesületre ruházza 
át, hogy az általa megejtendő ezen je-
lölés által a gazdasági érdekek is kellő 
képviseletet nyerjenek a parlamentbe. 
Tekintettel azonban arra, hogy a párt-
központ által összeállított listán két 
gazda (Bethlen, Abrudbányai) szerepel 
s egy harmadik jelölt (Sebesi) egy év-
tizeden ál volt éppen a Gazdasági 
Egyesületnek ügyvezető alelnöke s 
ezenkívül országos vonatkozásban is 
szerepelnek kisgazdák a listákon: az 
indítványtevők kérésüktől elállottak s 
igy a magyar egységet vármegyénk-
ben nem zavarja semmiféle  nézetel-
térés. Elhatározták még a gyűlésen, hogy 
visszautasítják a >Hargitának« azt a 
vádját, hogy az Egyesület, céljától el-
térve politizál, mert az Egyesület nem 
folytat  pártpolitikát, a gazdasági poli-
tika pedig elsőrendű feladatai  közé 
tartozik. 

A „Magyar Néppárt" manifesztu-
mot bocsátott ki, melyben bejelenti, 
hogy a választásokra jelölő listát nem 
nyújt be, hanem visszalép a Magyar 
Párt javára. Az utolsó pillanatban te-
hát á Néppárt jobb belátásra jutott s 
a reménytelen választási küzdelem he-
lyett azt a dicsőséget szerezte meg ma-
gának, mellyel a magyar egység érde-
kében tett önfeláldozás  jár. Kíváncsian 
várjuk, hogy Réthi urnák lesz-e vakmerő-
sége ezek után jelöltségét fenntartani 
a RÓmárt Netnfceti  Pará&tpáh'íístájári ? 
ő ugyanis nem tagja a Román Nem-
zeti Parasztpártnak, amely kellemetlen 
hangzású cimet igyekszik állandóan el-
sikkasztani s helyette a tetszetősebb 
»Gazdapárt« nevet bitorolni. Réthi ur 
a >magyar« Néppártnak a tágja, sőt 
helyi elnöke s minthogy a néppárt 
visszalépett, Réthi urnák is vissza kell 
lépnie, mert választási kartellt csak po-
litikai pártok köthetnek a törvény sze-
rint, de egyes személyek nem. A tör-
vény ezen rendelkezésének éppen az a 
célja, hogy egyes stréberek mandátum-
hajszolását megakadályozza. Ha tehát 
Réthi urat mégis jelölni fogják  a So-
lomonék listáján, az az egész lista 
semmis és érvénytelen lesz. 

A vármegye szavazókerületek 
szerinti beosztása. A; f.  évi december 
hó 12-ikére kitűzött képviselőválasztás 
és a december 15-ikére kitűzött sze-
nátorválasztás lefolyásának  megköny-
nyitése céljából, a helyheli törvényszék 
elnöke, mint Udvarhelymegye vá-
lasztási irodájának elnöke, a törvény 
36-ik § a alapján a vármegyét ugy a 
képviselő-, mint szenátorválasztást il-
letőleg 11 kerületbe osztotta be. A ke-
rületek székhelyei: Székely udvarhely, 
Székelykeresztur, Oklánd, Zetelaka, 
Nagygalambfalva,  Homoródszentmár-
tőn, Felsősófalva,  Erdőszentgyörgy, 
Etéd, Kobát falva,  Olasztelek. A körle-
tükbe tartozó községek a kibocsátott 
hirdetményeken vannak feltüntetve.  A 
hirdetmény egyúttal azt is tudomására 
hozza az érdekelteknek, hogy az Udvar-
helyvármegye városi, községi és vár-
megyei tanácstagjai testülete által a 
választási törvény 4. §. 6. pontja sze-
rinti szenátorválasztás 1928 december 
17-én 3 kerületben fog  lefolyni  és pe-
dig a helybeli járásbíróság területén 
lakó választók szavazóhelyisége a vá-
ros tanácsterme lesz, a cristuri járásbí-
róság területén lakó választók szavazó-
helyisége Cristuron a községháza és 
végül az oclandi járásbíróság területén 
lakó választók szavazó helye az oclqndi 
községháza. E választásnál csakis a 

megválasztott városi, községi (falusi) 
és vármegyei tanácsosoknak van sza-
vazati joguk. A választások a fenn 
megjelölt helyeken és időben reggel 8 
órától kezdődőleg fognak  megejtetni s 
folytatódni  fognak  azok befejeztéig, 
azonban legkésőbb a választást kö-
vető napnak reggeli 8 órájáig. 

Állampolgársági ügyek. Ismételten 
figyelmeztetjük  azon polgártársainkat, 
kiknek állampolgársági ügye még nin-
csen rendezve, hogy az állampolgárság 
megszerzésére adott határidő december 
31-én lejár. Állampolgárság-megszer-
zési ügyekben forduljon  mindenki a 
magyar párt népirodájához, mely min-
denkinek díjtalanul áll rendelkezésére. 

Házaló tisztviselő. Stefu  József 
pénzügyi tisztviselő házról-házra jár 
egy Simionescu nevü pénzügyi vezér-
felügyelővel  s előfizetéseket  gyűjt egy 
pénzügyi szaklapra, melyet a vezérfe-
lügyelő ur szerkeszt. A lapra nem azért 
fizetnek  elő szegény magyarok, mintha 
nagyon érdekelné őket a román nyel-
ven szerkesztett finánc-ujság,  vagy 
mintha nem volna már magyar kul-
turális cél, amely támogatásra vár, 
hanem azért, mert nem akarják a Stefu 
ur jóindulatát elveszíteni, a ki tudva-
levőleg az adóügyek elintézésénél nagy 
befolyással bir. Éppen ezért tartjuk 
megengedhetetlennek a hasonló pum-
polásökat, melyeket legutóbb maga a 
panamista liberális kormány is rende-
lettel tiltott el. Az esetet a prefectura 
figyelmébe  ajánljuk. 

A munkások rokkantsegélyző és 
nyugdijegylete tagjainak tájékozásul 
és miheztartás végett az elnökség a 
következőket hozza tudomására: A ta-
gok foglalkozásában  beállott változá-
sok, mint munkanélküliség, vagy pedig 
más foglalkozás  üzése, valamint ha a 
hivatalnok nyugdíjaztatott, — a jövő 
december hóban megtartandó pénztár-
nyitás alkalmával a pénztárnoknál 
múlhatatlanul bejelentendő, aki a vál-
tozást az elszámolási iven feljegyezve 
a központnak szintén be fogja  jelen-
teni. Jövőben az utólagos bejelentéseket 
a központ nem fogja  tudomásul venni, 
amiből a tagoknak kellemetlenségei 
lesznek. Az 1925. évi január l e után 
rokkantállományba helyezett tagok 
mostantól kezdve kötelesek a rokkant-
állományba helyezésük napjáig visz-
szamenőleg a temetési segélyre eső 
dijakat megfizetni  és azt halálozásuk 
napjáig tovább fizetni.  Az 1925. évi 
január l-e előtt rókkantállományba 
helyezett tagok azonban nem fizetnek 
semmit, de nem is kapnak temetke-
zési segélyt. A rokkantállományba 
nem helyezett tagok azonban mind-
nyájan kapják a temetkezési segélyt. 

Akiket nem kötelez a vadásztila-
lom. Tudvalevő dolog, hogy a vadá-
szati törvény kötelezi a vadásztársu-
latokat, hogy évenként váltakozó for-
dáWban kiméleti területrészeket jelöl-
jenek ki, amelyeken vadászni tilos. Az 
Udvarhelymegyei Vadásztársaság szi-
gorúan alkalmazkodott is a szabály-
hoz, amelynek vadvédelmi szempont-
ból nagy jelentősége van s megfelelő 
nagy területet tiltott fel  az idén is. 
Azonban a társaság katonatiszt tagjai 
nem respektálják a tilalmat. Több iz-
bén rendeztek hajtóvadászatot a tilal-
mas területen és pedig a katonai 
(csendőr) legénység felhasználásával. 
Szomorú dolog, hogy éppen azok jár-
nak rossz példával elől, akik kivatá-
suknál fogva  fokozottabb  mértékben 
kellene őrködjenek a törvényes rend 
megtartása felett.  Mint értesülünk, a 
Vadásztársulat megtette a tilalom meg-
szegői ellen a törvényes megtorló lé-
péseket. 

B'adó: a Könyvnyomda Réssvóuytártiuáf 
Odorhein—Biékelyodvarbely 

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. 

Nr. 359—1928 

Publieaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin aceasta 

publică, că tn baza deciziunii Nr. 
693—1927 şi No. G. 6526-1927 a 
judecătoriei din Odorheiu îa favorul 
reclamantului Szebeni Antal repr. prin 
advocatul Dr. Jodál Gábor pontru în-
casarea creanţei de 80760 Lsi şi ac 
cesorii fă  fixează  termen de licitaţie 
pe 10 Decemvrie 1928 ora 10 la fa  ţi 
locului în Odorbeiu unde ae vor vinde 
prin licitiţiuae publică judiciară ghete, 
beffet,  nupea, oglindă etc. îa valOa-e 
de 27.200 Lei. Ia caz de nevoia şi 
sub prtţui de estimare. 

Pretenziunea care e de îacassat face 
807QP Lei capital, dobâazile cu 12% 
socotind din 1 Maiu 1927 iar epesele 
până acum stabilite de 7512 Lei. 

întrucât mobilele cari ajuag la 
licitaţia ar fi  foat  execvate şi da aţii 
şi aceştia şi ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire licitaţia prezentă este ordo-
nată şi în favorul  acestora în senzul 
art. LX.: 1881, §. 192. 

Odorheiu, la 16 Nov. 1928. 
Dubb portărel. 

Eladó villa, 
kiadó üzlethelyiség. 

A székelyudvarhelyi ref.  kollé-
gium tulajdonát képező 5 szobás 
villa veteményes kerttel, erdővel, 
borvizkut és fürdóhaszuálati  j >ggal, 
homoród—lövétei 788, 1403, 708 
és 3700 számú telekkönyvben, Do-
bogó-fürdön  Szentkeresztbánya mel-
lett gyönyörű fenyveserdő  közepette 
azonnal eladó. 

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

Szóbeli vagy írásbeli* bővebb 
felvilágosítás  kapható a kollégium 
igazgatósági hivatalától. 

Disznóöléseket 
Tállalok bármilyen Ízlésnek 
és szokásnak megfelelően. 
C s o m o r E r n ő ni észáros. 
Odorheiu Király-n. 14 szám. 

Modem 2 5 Z 6 b a « Konyha stb. 
* laţâs azonnali W l -
tó'zísr« Kiadó. Cim a Kiadóhivatalban. 

Corpul Portăreilor Tribunalului 
Odorheiu. 

No. 3856-1928. 

Publ ica ţ inne de l icitaţie. 
Subsemnatul portărel prin aceasta 

publcă, că îu baza deciziunii Nr. 
5991-1927 şi Nr. G. 5734—1928 a 
judecătoriei din Odorheiu în favorul 
reclamantului Márton Ioan din Odor-
heiu repr. prin advoe»ţii Dr. Szabó 
Gábor şi Dr. Nagy L&jos pentru în 
casarea creanţei de 5932 Lei şi acce-
Rorii ae 6x»a?ă termen de licitsţie la 
21 Dec. 1928 ora 11 la faţa  locului 
in Odorheiu unde ae vor vinde prin 
licitat<une publică judiciară o oglindă 
mare do sa'on bronzată galben, una 
®a ă mică de salon brunzată Ia fel 
cu 4 scauni, o canapea şi o etajeiă 
de atic ă îu valoare de 8000 Lai. In 
c&z de nevoie şi sub preţul de estimare. 

Pretenziunea care e de incassat face 
5932 Lei capital, dobânzile cu 11% 
socotind din 30 Iulie 1926 iar opsseJo 
pâiă acum stabilite de 827 Lei. 

latrurân mobilele cari ajung la 
licitaţie ar fi  fost  cecheatrate şi de 
alţii şi aceştia şi ar fi  câştigat dreptul 
de acoperire licitaţia prezentă este 
ordonată şi îa favorul  acestora în sen-
zul art. LX.: 1881 §. 192. 

Odorheiu, la 16 Nov. 1928. 
Bălăsescu portărel. 


