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Székely Testvérem, 
közel a nagy próbatevés ideje. A sza-
vazó fülkéhez  járulunk megint, hogy 
alkotmányos jogunkat gyakoroljuk. Ha 
még adsz valamit őseid szent emlé-
kére, ha becses előtted a székely név 
tisztessége, mocsoktalansága, ha még 
sajog kebledben a tiz éves szenvedés-
nek marcangoló fájdalma,  ha azt aka-
rod, hogy egykor nyugodtan pihenhess 
az édes Székelyföldben,  ha azt óhaj-
tod, hogy egykor gyermekeid áldólag 
emlegessék a te nevedet: akkor a ma-
gyarság szeplőtelen zászlóját most, mi-
kor a világ szeme feléd  figyel,  nem 
fogod  cserben hagyni, fajtestvéreidet 
nem fogod rutul Júdás-módra megta-
gadni. Ha a világháborúban idegen ér-
dekekért tudtál becsülettel küzdeni, ak-
kor tudj most magadért és fajodért  is 
áldozatot hozni. Légy hü a szenvedé-
sünket jelképező düit kereszthez (X), 
mert részünkre csak e jelben van 
győzelem, diadal és feltámadás.  Ha e 
jelhez hü maradsz, ha hűségedet e 
jelen meg is pecsételed, akkor nyu-
godt lélekkel, tiszta lelkiismerettel, föl-
emelt fővel  járhatsz embertársaid kö-
zött, mert teljesítetted azt a szent kö-
telességet, amivel önmagadnak, csalá-
dodnak és fajodnak  tartozol. Testvé-
rem, kinek ereiben ősi tiszta székely 
vér csörgedez, aki nem akarsz a Dob-
rota-féle  elszékelyesitett románokhoz 
tartozni, ne tagadd meg, ne áruld el 
fajodat,  ne taposd sárba a magyarság 
szentséges, mocsoktalan zászlóját. 

Erre kér bizalommal, erre kér sze-
retettel az ősi földet  szántogató, kér-
gestenyerü székely-testvéred. 

Diadalát a Sóvidéken. 
Az Országos Magyar Párt elnöke, 

gróf  Bethlen György és Abrudbányai 
Ede képviselőjelöltek szerdán tartották 
meg programmbeszédeiket a sóvidéki 
falvakban.  Midőn a jelöltek kíséretük-
kel Parajd községbe megérkeztek, a 
községi fúvószenekar  fogadta  őket s a 
főúton  összegyűlt tömeg, élükön a ma-
gyarpárti vezetőkkel, a zene hangjai 
mellett vonult a szövetkezeti gyűlés-
terembe, melyet a hallgatóság zsúfo-
lásig megtöltött. A választógyülést Laár 
Ferenc képviselőjelölt nyitotta meg, a 
tőle megszokott emelkedett szellemű 
beszéddel, majd utána gróf  Bethlen 
György tartotta meg beszédét, mely-
ben a Magyar Párt küzdelmeit és prog-
rammját ismertetve, megindokolta az 
önálló uton való haladás elhatározását, 
összetartásra buzdítva a magyarságot. 
A következő szónok Abrudbányai Ede 
volt, akinek magával ragadó szónoki 
képességeit e vidéken még nem ismer-
ték s igy első fellépésével  valósággal 
lenyűgözte hallgatóságát és meghódí-
totta a sziveket. Hinléder és Szakáts 
Zoltán beszédei után diadalmenetben 
zeneszóval kisérte a tömeg a magyar 
párt jelöltjeit Laár Ferenc lakására, 
ahonnan rövid ebéd után Felsősófal-
vára vonultak a magyar jelöltek kísé-
retükkel. 

Itt is, valamint Alsósófalván  és 
Korondon is lelkes tömeg fogadta 
őket, bár erről a vidékről az az indo-
kolatlan hir volt elterjedve, hogy a 
Hargita itt nagyon megmételyezte a 
lelkeket. De a lakosság már mindenütt 
felvilágosodott*  arról, hogy a hargitás 
uraknak csak a magyar egység meg-
bontása a célja s igy akarnak a ve-
zetőitől megfosztott  nép hátán mandá-
tumhoz jutni. 

A közoktatásügyi miniszter a kö-
zépiskolákban az első évharmad végét, 
tekintettel a késői iskolakezdésre, ki-
tolta a karácsonyi szünet kezdetéig. 

A szemérmetlenek. 
Réti és Bărbat társszerkesztő urak 

bocsánatot kérnek olvasóiktól, hogy 
piszkos hangnemben «kénytelenek* 
szerkeszteni lapjukat, holott az ő tiszta 
lelkűktől távol áll ennek a szeretete s 
csak a Magyar Párt kényszeríti őket, 
hogy lelkűknek szennycsatornáját meg-
nyissák. Aki figyelemmel  kisérte &zt 
a gyalázatos piszkolódást, amiből a 
Hargita éveken át élt, csak undorral 
és megvetéssel veheti tudomásul ezt 
az utálatos szemforgatást,  amelylye! a 
hargitások a magyarság vezetőit akar-
ják most abba a posványba berán-
gatni, melyből ők táplálkoznak. Ez a 
lap a hirlapirásnak egy eleddig isme-
retlen és példátlan módját honosította 
meg megyénkben, amidőn kikezdte 
aljas rágalmaival először az egyéni 
becsületet, azután a polgári foglalko-
zást, majd a családi élet szentségét, 
a papokat, templomokat, vallást és 
Istenimádást, nem kímélve az erdélyi 
katholikusok szentéletü püspökét s 
ujabban a romániai magyarság önfelál-
dozó puritán jellemű vezérét sem. Ki-
színezve az emberi gyarlóságokat, 
ellentétet és gyűlöletet oltva a szivekbe, 
osztály elleni izgatásaival forradalomba 
akarja kergetni a nehéz sorban élő 
népet, hogy sorsát még nehezebbé 
téve, élére állhasson á felbomlott  tár-
sadalmi rendnek, igy számítva öngő 
egyéni,céljainak elérésére. 

A szennyes vállalkozás azonban 
bukófélben  van. A társadalom önként 
siet azon akciónk támogatására, melyet 
ecen tűrhetetlen bandita-hadjárat ellen 
lapunk hasábjain megindítottunk, hogy 
a felháborodott  lelkek erejével végre 
megfékezze  annak garázdálkodását. A 
városi iparoság lelkében már gyökeret 
vert az elhatározás, hogy a társadalmi 
és erkölcsi rend felforgatóitól  minden 
támogatást megvon s a falukból  mind 
sűrűbben érkeznek a híradások, melyek 
a szennyirodalomnak a kizárását célzó 
határozatokról szólnak. Meg fog  szűnni 
megyénkben az aljas emberi indula-
tokra alapított üzlet, mert meg kell 
szűnjön minden, a minek létalapja nem 
a tiszta erkölcs, hanem az Istentől 
való elfordulás  és a becstelenség. 

Követendő példa. 
Ugrón  Ákos szombatfalvi  földbir-

tokos és gyáros, az Udvarhelyvárme-
gyei Gazdasági Egyesület újonnan vá-
lasztott tiszteletbeli elnöke, nagy ado-
mánnyal kezdette meg a létesítendő 
földmives  iskola alapjának a lerakását, 
melyet mult hó 30-án kelt s hozzám, 
mint az egyesület elnökéhez intézett 
levélben jelentett be. Közöljük ebből a 
nyilvánosság elé tartozó részt az aláb-
biakban : 

Kedves  Péter  bátyám ! 
«Értesültem a lapokból, hogy egy 

székely ifjakat  oktató gazdasági is-
kolát akartok felállítani.  Igaz örömmel 
fogadom  ezen terveteket és hogy az 
ügyet előbbre vigyem, felajánlok  e 
célra 3 kat. hold földet  a birtokomból 
az általam megjelölendő helyen. A szük-
séges épületekre pedig 10.000 darab 
téglát, 5.000 darab cserepet és az ösz-
szes szükséges homokot és kavicsot. 
A létesítendő gazdasági iskolának bár-
mikor rendelkezésére állanak összes 
gazdasági gépeim. Fogataimat ameny-
nyiben lehetséges, a földmunkálatok-
nál szintén segítségül adom. Segíteni 
fogom  az iskolát évente tűzifával  is. 

Tisztelt Bátyám, teszem ezen ado-
mányomat azért is, hogy buzdításul 
szolgáljon másoknak, hogy szintén 
adakozzanak, mert ezen intézmény 

csak a saját erőnkből épülhet fel.  .*. 
A székelység anyagi fennmaradásának 
ez a legfontosabb  támasza. Azt hiszem, 
felesleges  megjegyeznem ezek után, 
hogy kívánságom, hogy ezen iskola 
Székelyudvarhelyen, a szombatfalvi  ré-
szen építtessék meg . . . 

Sokan vagyunk s ha mindegyi-
künk hozzájárul, gyorsan meglesz a 
szükséges összeg. Én az erre való 
gyűjtést 2000 leu adománnyal meg-
kezdem. 

Maradok szívélyes üdvözlettel, 
kész hived 

Ugrón  Ákos  s. k.« 
íme a gazdasági egyesület által 

létesíteni szándékolt földmives  iskola 
iránt tanúsított első nemes cselekedet. 

Csak a jó ügyek váltanak ki ro-
konszenvet és áldozatkészséget. Ilyen 
jó és az egész vármegye gazdaközön-
ségének érdekében fekvő  a földmives 
iskola, amelynek céljára a gyűjtést 
megindítjuk. Addig is, amig erre az 
engedélyt kieszközöljük, adományok 
szívesen fogadtatnak  és azoknak a 
„Gazdasági  Egyesület"  folyószámlájára 
az Udvarhelymegyei Takarékpénztár-
hoz való befizetése  kéretik. 

Ugrón  Ákos  öcsémnek nagylelkű 
adományaiért, levelemen kivül, ezúton 
is hálás köszönetemet nyilvánítom az 
Udvarhelyvármegyei  Gazdasági  Egye-
sület  nevében. 

Taureni—Bikafalva,  1928. dec. 4. 
Sz.  Szakáts  Péter 

egyesületi  elnök. 

A Hajdó — orra. 
Az egyszeri hajdót (hajdút) oda 

állították a rabok mellé mész-beoltás 
alkalmával. A rabok egyike csodálko-
zott, hogy a mészkőre hideg vizet 
öntenek s az forr,  pezseg, éget. Meg-
kérdezte az őriző hajdó urat, miért és 

honnan van ez? De a hajdó ur sem 
tudta természettani magyarázatát adni, 
azonban, hogy a külső tekintélyt meg-
őrizze, tudományos képet öltve, ilyen 
magyarázatot ada: «Hát bizony az 
azért van, mert hát sok különböző 
dolgok vannak a világon*. 

Ilyenfélék  a mi népboldogítani, 
népmenteni akaró hajdónknak is a szó 
fica-vicamodásai,  magyarázatai. Kortes-
körutján a nagy népszármazástani 
akarnokkal, a diplomátlan diplomata 
»tanarral« Szentpál községben is meg-
jelentek. Vásárnapja és katonai szemle 
lévén, más falusi  hallgatóságot terel-
tek be a terembe, de az idevalók kö-
zül 3—4 megbízott figyelő  volt jelen. 
Ezek mondják, hogy a nagy tudo-
mányu Hajdónak  meggyült az orrá-
val a baja, (nem csoda: lucskos, nát-
hás idő van) amennyiben szemléltető-
leg megszorította orrát a hallgatóság 
előtt és ugy szemlétette, hogy a szent-
páli pap és a biró orránál fogva  ve-
zetik a népet. Természetesen, hogy 
szerinte nem helyes uton, mert a nép 
nem dült be az ő bolondgombasága-
iknak, amelyek a »Harghitáról« fújtak.. 

Megnyugtatom Hajdó urat — ha 
ugyan tud nyugodni, mert végtelen 
nyughatatlan — hogy nincs annyi 
kezünk, hogy minden orrot foghas-
sunk, de nincs is szükség az orr fog-
dosásra, vezetésre, mert, hála Isten-
nek, a mi falunk  népe értelmes, fel-
világosult nép, amely tovább lát az 
orránál, de még a Hajdó ur orránál 
is és bogár után nem indul... Értel-
mességét, józan felfogását  mutatja az 
a tény, hogy a «Harghita* cimü la-
pocska által nem engedte megfertőzni 
lelkét, érezte, hogy a betű, a nyom-
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tátott betii is szennyez, ha visszaél-
nek vele. Nem is hiszem, hogy a köz-
ségből — a rákényszerités esetét ki-
véve — előfizető  jelenne. Ezért és igy 
történhetett meg könnyen, hogy a 
hamis telefonjelentés  után, midőn lát-
tuk, hogy nem a prefectus  ur jön, 
hanem a »Hargitha« hada, ennek em-
lítése elég volt arra, hogy a nép széj-
jel menjen dolgára. 

De különös jelenség ez a magát 
nagyra tartó Hajdó! Ha nem foglal-
kozik a pap a népével, akkor azért 
gyomrozza, ha foglalkozik,  vezeti, 
akkor abba üti bele az orrát. Hogy 
üssön bele a »Villám« az ő orrába s 
találja el az ő gusztusát. (Szentpáli.) 

Üzenet a Hargitának. 
A »Hargita® f.  hó l-i számában 

«Mosakodás* cimü cikkében ismételten 
mosdat'.ankodik az ipartestülettel szem-
ben. Ugy látszik, hogy az előbbi orv-
támadására a testület elnöksége által 
a Sz. Közélet vasárnapi számában köz-
zétett hivatalos kommünikének komoly 
cáfolata  sem volt képes észretériteni a 
kákán is csomót keresőket. Ám min-
dennek van határa, még a «Hargita* 
réti zöldségeinek is, amelyeknek vad-
burjánzásaira most már az iparosság 
mondja, hogy elég legyen ! Elvégre nem 
türhetjük, hogy egy városunkba tele-
pedett, tőlünk idegen, politikai öntoló-
társaság — amelynek annyi köze hoz-
zánk, mint nekünk a «Hargitához* — 
minket, hol «nagyurak bérencei«-nek, 
hol «eladósodott iparosokénak titulál-
jon és ipartestületünket és azon át az 
összipárosságot tobzódó politikai játé-
kaiban sorozatosan támadjon. 

Vagy van ujságirói morál vagy 
nincs. Ha van, akkor tessék tisztelni 
intézményünket és azon át minket, 
mint az államnak és e városnak egyik 
legerősebb fenntartó  polgári osztályát 
még akkor is, ha józan meggyőződé-
sünk tiltja is a politikai táljukból való 
cseresznyeevést. Vagy nincs morál és 
akkor sárba ránthatunk mindent és 
mindenkit, amik és akik nem tolnak 
minket a parlament felé.  Nagyon té-
ved a «Hargita*, ha azt hiszi, hogy 
az iparosság annyira rövid látó, hogy 
nem látja a zsákból kibujt, rozsdás 
szeget, amely minket akar észrevétle-
nül megdöfni  és halálosan megfertőzni. 
Hál' Istennek, vagyunk még annyira 
öntudatosak, hogy magunkat gyáván 

megdöfni  és egészséges közéletünket 
megfertőzni  nem engedjük és lesz még 
annyi erőnk, amellyel a vakmerő tá-
madót porba sujtsuk. Még vagyunk 
annyira éleslátók, hogy megtudjuk kü-
lönböztetni a mi embereinket, azokat, 
akik nekünk kellenek, a köpenyforgató 
Biberachoktól, azoktól a Janus-arcu 
emberektől, akik nekünk, még ha a 
»Hargita« akarja se kellenek és akik-
nek most azt kiáltjuk, hogy : Noli tan-
gere... — el tőlünk, ne is érint-
setek ! Az Ssszíparosság. 

Nekik szabad 
A »karikás magyar párt«, amely-

nek listáján a románok vezetnek, Alsó-
sófalva  községben három nagy plaká-
tot ragasztott ki közvetlenül egymás 
mellé, melyek közül az első piros, a 
második fehér,  a harmadik zöld, s igy 
ezen összeállítással dr. Gheorghe Băr-
bat és dr. Solomon Virgil kétségtele-
nül a magyar nemzeti szin mellett 
akart tüntetni, — hacsak nem az volt 
a céljuk, hogy a szinek ilyen össze-
állításával is a népet bolonditsák. 

Ha elgondoljuk, hogy megyénk-
ben volt már eset arra, hogy piros 
mellénybe, fehér  ingbe és zöld roko-
lyába öltözött lányokat letartóztattak s 
e ruhadarabokat elkobozták; sőt arra 
is volt eset a mult választáskor, hogy 
egy magyarpárti magyar jelölt ellen 
bűnvádi eljárást indítottak azért, mert 
különböző szinü röpcédulákat osztoga-
tott : azt kell kérdeznünk az igazságot és 
egyenlőséget hirdető karikás uraktól: 
hát ez az igazság ? ez az egyenlőség ? 
Nekik szabad a magyar nemzeti szí-
nekkel korteskedni ? Ilyenkor hol van 
a sziguranca ? 

Jeles hargitapárti önfeláldozás. 
Péter Sándor 70 éves dályai 

gazda egy birtok-vitából eredt szóvál-
tás hevében szivén szúrta Nagy Zsig-
mond dályai gazdát, aki a helyszínén 
szörnyet halt. A tettest letartóztatták 
s az udvarhelyi törvényszék fogházába 
szállították. Alig ébredt tudatára ret-
tenetes tettének az öreg gyilkos, meg-
jelent» a fogdában  a «Hargita* újság 
egyik szerkesztője, aki a nép bajain 
mindig olyan érzékeny szivvel szokott 
segíteni s elvállalta a tettes bünügyi 
védelmét. E célból, természetesen, ügy-
védi meghatalmazást is Íratott alá a 
tettessel, de aláíratott egy váltóürlapot 
is. Mi szüksége volt szegény bajba-

került öreg Péter Sándornak erre a 
váltótirlapra ? Nem tudhatta azt öreg 
fejével,  de bizonyára ugy gondolta 
nagy szorongásában, hogy ügyének 
hathatós védelméhez ezen váltó —, 
vagy micsoda aláírása is szükséges. 
Aláirta hát a váltót is. De csakhamar 
kitűnt, hogy miért volt szükség a vál-
tóra és kinek volt szüksége arra ? 

Egyszer csak végzést kézbesíte-
nek szegény bűnös Péter Sándornak, 
melyben az oklándi telekkönyvi ható-
ság tudatja vele, hogv a dályai 926, 
361 és 1Ö33 számú telekkönyvekben 
foglalt  ingatlan vagyonára 50,000 leu 
erejéig zálogjogot kebeleztek be — a 
dr. Bărbat György ügyvéd javára. 
Szerencsétlen Péter Sándor fel  is 
mondta időközben a meghatalmazást 
a hargitás védőnek, az 50,000 leu be-
kebelezésével nem is javult a helyzete 
semmivel, de a zálogjog be van ke-
belezve a csinos kis summa erejéig 
az önzetlen népsegitő javára, akinek a 
borzalmas tragédiában az volt a leg-
égetőbb dolga, hogy a maga ügyvéd 
diját jól bebiztosítsa . . . 

Persze, az ilyen esetekről sem a 
Hargitában nem lehet olvasni, sem 
pedig a karikás lista jelöltjeinek pro-
gratnmbeszédeiben nem lehet hallani. 
Ellenben olvasunk erkölcsi tanácsokat 
a szerkesztő uraktól és aljas szidal-
makat a névtelen röpcédulákról, me-
lyekben a magyarság vezetőit neve-
zik szemteleneknek, amiért az ilyen 
önzetlen népvezetőket le akarják végre 
taszítani a székely nép nyakáról. 

Mi a teeniitó a választáskor? 
A választóknak  a választáskor  váló 

tennivalóját,  vagyis a választás  módját 
a korábbi  alkalmakkor  már részletesen 
ismertettük  lapunkban  is. Azonban ugy 
gondoljuk,  hogy az eljárást  röviden  is 
mét leírni  még sem teljesen felesleges, 
az emlékezet  felfrissítése  mellett,  azért 
sem, mert bizonyára lesznek  ezúttal  is 
olyanok,  akik  a megelőző  választásokon 
tényleg  még nem vehettek  részt,  s figyel 
műket  a vonatkozó  ismertetések  is el 
kerülték. 

A választásnál  mindenekelőtt  a leg-
fontosabb,  hogy a választói  igazolvá-
nyát mindenki  magával vigye. Mikor  a 
helyiségbe bejutott,  a véüasztcst  vésető 
elnöknek  eit az igazolványt  átadja  és 
akkor  kézhez  kap egy szavazó cédulát 

Levél a szerkesztőhöz. 
Tekintetes Szerkesztő Ur! 

Egy rég volt gyermekről akarnék 
most irni, olyanról, akihez ;az Öreg-
székelynek erősen köze van, s amely 
gyermek virgoncságát, játékos pajkos-
ságait most a több évtizedes távlatból 
nagyonis meg tudom bocsátani. 

Néhai jó öregem a rend embere 
volt — nyugodjék csendesen haló po-
raiban is — s ezt családjától és min-
den a családhoz tartozó egyéntől is 
szigorúan megkövetelte. Ha mégis meg-
történt a családban az, hogy ez a rend, 
fegyelmezettség  néha megbillent — ugy 
annak mindig én ittam meg a levét. 
És ez igy volt jól. Ha igy nem lett 
volna, akkor én sem szeretném most 
a rendet, fegyelmet.  Mert hogy apáink 
jók voltak, azt csak most vesszük 
észre, abban a nagy időbeli távolság-
ban, amelyből most visszatekintünk a 
múltba, s törekszünk a tőlük öröklött 
hagyományokat sértetlenül átjuttatni 
az utódokra. 

Gyermekkori emlék . . . . 
. . . Ősz volt, a cséplés ideje . . . 

A jól padolt csűrben három markos 
legény szép tempóban csépelte az 
aranyszínű búzát. A hosszú nagy 
csűr jobb szárnyán a széna ugy volt 
fölrakva,  mintha azt fésűvel  húzták 
volna meg. A balszány a kicsépelt 
szalmának volt fönntartva,  mely a 
cséplés után pár napra zsúpokba volt 
összekötve, a zsúpok bütüje szecska-
vágóval lemetszve, ugy nézett ki, mi-
kor fölrakták  a csűr padlására, hogy 
gyönyörűség volt azt nézni —: még 
egy lelógó szalmaszál sem volt látható. 

S milyen a pajkos gyermek ? . . • 
Hét esztendős korában. Hogy is gon-
dolt volna arra, hogy idők multával 

az ember repülőgépen fog  repülni. S 
mégis én repülni akartam, madarat 
játszottam. Az még alapjában nem lett 
volna hiba, ha a madár az erdőn, vagy 
a mezőn repül — : de az már égbe-
kiáltó nagy bün volt, hogy a repülés 
művészetét a csűrben szép rendben 
fölrakott  zsúpok között gyakorolta 
a «jó madár* . . . Létrán fölmásztam 
a zsúpok legtetejére, kezemben két li-
baszárnyat lebegtetve . . . s röpültem. 
A rendetlenség ott ütötte föl  először 
a fejét,  mikor a zsúpokat összekuszál-
tam, s ezzel azt a rendet zavartam 
meg, melyen jó öregem oly szigorúan 
őrködött. Aztán a repülő állatok, a 
madarak fészkelése  ötlött eszembe, s 
mint «jó madár*, fészket  raktam, egyet, 
kettőt, többet s azt szépen libatollal 
kibéleltem. Ez aztán égbekiáltó nagy 
bün volt. Nem volt elég, ha a zsúpok 
kötegükből kibontva szerte hullottak, 
hanem azt még tollal is megtöltöttem. 

Ilyen a gyermek l . . . Még jófor-
mán meg sem tudtam gondolni ezek-
nek az oldott kévéknek a jelentőségét 
az életben, sem a szalma közé kevert 
tollnak a hátrányát a gazdaságban. 
Egy napon jó öregemet — kisebb csa-
vargásból hazatérve — a nyitott csűr 
kapujában veszekedni látom a szolgá-
val, s rémületemre a nevemet hallom. 

— Úrfi,  jöjjön ide 1 kiáltott édes 
apám teletorokkal felém,  mikor a ka-
pun nagy sunyin belépni látott. 

— Jaj Istenem, most mi lesz ? — 
gondoltam magamban. (Mikor apám 
«úrfinak*  szólított, ez mindig olyan 
hátborzongató volt nekem — ilyenkor 
mindig a hátul összetett kezében szo-
rongatott valamit). Kis kalap volt a 
a fejemen,  s a kalap szalagjában — 
a «jó madársághoz» hiven — kakastoll 
volt. Akarva — nemakarva kellett a 
parancsnak engedelmeskedni, s mintha 
miben sem volnék bűnös — egy-ket-

tőre apám előtt termettem, öregem 
a haragtól szólni nem tudott, fölnya-
lábolt, s ugy csapott le a csűr padló-
jára — szerencsére, nagyobb szénara-
kásra, — hogy ha kemény tárgyra 
vág le, pozdorjává mállottam volna. 

Mint a gummilabda, ugrottam talpra. 
A bűnösség tudata inaimat megfeszí-
tette, s oly gyors iramban röpültem ki 
a csűrből, hogy szaladtomban még az 
is nevetett rajtam, aki pár perccel még 
sírt, az apám haragja következtében. 
Hogyne, a «jó madár« röpült s a ka-
lapján lelógó kakastoll a hátát verdeste, 
miközben hangos Snevetés kisért.Né-
hai jó néném ezt a csínyemet má-
soknak még férfikoromban  is nem 
egyszer derültség között mesélte el . . . 

Az általam okozott baj különben 
ugy került napvilágra, hogy a szecs-
kába- vágott szalmát, mikor a szolga 
szénával összekeverte, a marhák és 
lovak elé tette — azok sehogy sem 
akarták enni, mert az tollal volt tele. 

Ez a gyermekkoromból elmondott 
eset mindig eszembe jut, valahányszor 
azt látom, hogy székely testvéreim 
között széthúzás, pártoskodás előidé-
zése által akarják elérni egyesek önző 
céljaikat, mint a jelenben is. Elgondolom, 
milyen kár, ha mint oldott kévék kö-
zül, kihull közülünk is akármi kevés, 
mikor a megpróbáltatások még erő-
sebben kívánják meg tőlünk az ösz-
szetartást. s a rendben, fegyelmezetten 
egy táborba való tömörülést, mint 
máskor. Hát még ha néhol szennyes 
toll kerül a kévék közé, s azok veJe 
elkeverednek 1 Hát nem igy van-e az 
is, hogy ilyenkor az egész értékét 
veszti, hasznavehetetlenné válik ?! . . . 

A Szerkesztő Urat szivből üdvözli: 
Egy öreg székely. 

és egy „votat"  (megszavazva)  feliratú 
bélyegzőt  A cédulának  egyik  oldala 
tiszta fehér,  ellátva  a biróság pecsétjével, 
a másik oldalán  a különböző  pártok 
jelöltjeinek  névsora és annak választási 
jele van négyszögű  keret  közé  nyomtatva. 

A Magyar  Párt  jelöltjeinek  név 
sora felett  a X  jel van elhelyezve.  A 
választó a szavazó cédulával  és az el-
nöktől  kapott  bélyegzővel  bemegy a te-
remben levő  szavazó fülkébe,  az ajtót 
maga után behúzza és ahol a cédulán 
a X  jel van azon négyszögön bélül 
a X  jelre a „votat" bélyegzőt  rányomja. 
Azután a szavazó cédulát  négyrétüleg 
ugy hajtja össze, hogy a tiszta oldal 
maradjon  kivül,  ahol a birósági pecsét 
van, hogy ne látszodjon,  hova szavazott. 
Azután ae igy összehajtott  cédulát  és 
a bélyegzőt  átadja  a szavaeókerület  el-
nökének  kezeibe,  aki a választói  igazol-
ványát visszaadja.  Mindez  azért  igen 
fontos,  mert különben  megsemmisülnek 
mindazon  szavazó cédulák,  amelyeket 
nyitva nyújtanak  be, amelyeket  ugy 
adnak  be. hogy a jelöltek  nevei kivül 
maradnak,  vagy amelyekre  a bélyegzőt 
több helyen ütötték  rá. 

Nyilatkozat. 
A Hargita f.  hó 5-iki számában 

személyem ellen megjelent, hazug és 
szemtelen rágalmakért a bűnvádi el-
járást megindittatom, amint az általam 
ismeretlen nevü és lakhelyű Péter 
Dénesnek, a cikk aláírójának, kilétét 
megtudhatom). 

Bikafalva  1928 dec. 7. 
Szakáts Zoltán. 

HÍREK. 
December 7. 

Petőfi-ünnepély  Székely-
kereszturon. 

Páratlanul szép ünnepély folyt  le 
Székelykereszturon f.  hó 2-án délután. 
Az ottani műkedvelő társaság leplezte le 
a Gyárfás-féle  ház falára  helyezett 
Petőfi  emléktáblát. Az ünnepélyen kép-
viseltette magát, Péter Lajos főgimn. 
tanárral, az Unitárius Irodalmi Társa-
ság, s az emléktáblára koszorút he-
lyeztetett az Erdélyi Irodalmi Társaság 
— Gálfalvi  Samu főgimn.  igazgató 
által. Emelte az ünnepély fényét  go. 
Bethlen Györgynek, a Magyar Párt el-
nökének jelenléte. — A műsort a Wal-
ter-féle  színházteremben az unitárius 
gimnázium énekkara nyitotta meg, 
Lőrinczy Géza tanár vezetésével. Utána 
Szentmártoni Kálmán főgimn.  tanár — 
ki az emléktábla felállításának  eszmé-
jét állandóan felszínen  tartva, fáradha-
tatlan munkát végzett a gondolat 
megvalósítása érdekében — «Petőfi 
utolsó éjszakájá*nak történetét ismer-
tette. A kiváló historikus e tanulmá-
nyával nagy szolgálatot tett a Petőfi-
irodalom kutatóinak. Egy szemtanú és 
id. Varga Zsigmond levele alapján 
végérvényesen eldöntötte, hogy Petőfi 
utolsó éjszakáján Székelykereszturon 
nem aludt Varga Zsigmondnál s nem 
onnan indult a fehéregyházi  csatába. 
Mindaz, amit Gracza György, Feren-
czy Zoltán dr., Pékár Gyula ilyen 
értelemben irnak az utolsó éjszakáról, 
csak mesés kiszinezés. Gracza György 
és Ferenczy Zoltán,távol a helyszíné-
től, nem ismerhették kellően a viszo-
nyokat s — nagyrészben közös — 
forrásaik  felett  a kívánt szigorú kriti-
kát nem gyakorolhatták. Varga Zsig-
mond levele szerint Petőfi  ugyan ná-
luk vacsorált, azonban 12 órakor eltá-
vozott s felkereste  a tiszteket, kik egy 
korcsmában mulattak. Petőfi  itt énekelt: 
köszöntőket mondott. Utolsó éjszaká-
ján is azt a kötelességét teljesítette, 
amit az egész szabadságharc alatt; 
lelkesített-a szabadság dicső küzdel-
meire. Az érdekes felolvasás  nagy ha-
tást váltott ki a hallgatóság körében. 

Sándor József  hatalmas előadása 
Petőfiről,  gazdag tartalmával, élénk 
stílusával, előadásával hü képét adta 
Petőfi  erős lírájának. Mint igazi nagy 
Petőfi-ismerő  a magába szivott lelke-
sedést valósággal átárasztotta hallga-
tósága szivébe. Ifj.  Máthé Lajos lelkész 
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Megkezdődött a nagy karácsonyi vásár HIRSCH RUDOLF 
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Petőfi  »Egy gondolat bánt engemet* 
c. költeményét szavalta hatásosan. 
Ezután Szentmártoni Kálmán felol-
vasta az emléktábla beszerzésének tör-
ténetét s az adományokat, mely után 
szép hatással a székelykereszturi Ipa-
ros Dalárda énekelt népdalokat Kendy 
István énekvezér vezetése alatt. 

Az emléktábla megkoszorúzására 
esőben, sárban vonult ki a lelkes tömeg 
a színháztól a Gyárfás  házhoz. Itt 
Pap Mózes gimn. tanár tartalmas be-
széd kíséretében adta át a táblát Gyár-
fás  Pál dr. birtokosnak, aki átérzett 
szép szavakkal válaszolt. Gyárfás  aj-
kairól a kulturájára büszke — s annak 
jövőjében bízó — magyar öntudatos 
beszéde hangzott a közönség felé.  Az 
emléktáblára koszorút, virágcsokrot 
helyeztek: az Országos Magyar Párt, 
az Erdélyi Irodalmi Társaság, az 
Emke, a Székelykereszturi Jótékony 
Nőegylet, a székelyudvarhelyi tanitó-
nőképző, a székelykereszturi unitárius 
főgimnázium  tanuló ifjúsága. 

Hóval fátyolozza  Isten a fehér-
egyházi csatateret, mintha elfödni 
akarná a vérnyomokat, »az összetört 
íjakat, a tűzben elégett szekereket, 
ketté tört lantokat«, hogy csak e tiszta 
fehér  szín maradjon a képzeletben oda 
zarándokoló előtt. Az emléktábla mel-
lől ide száll gondolatunk s e gyönyörű 
téli kép felett  lelkünk a nagy Petőfi 
halhatatlan lelkével ölelkezik. ölor. 

Egy fórfiatlan  cselekedet. Az 
úgynevezett magyar néppárt, melynek 
elnöke Kecskeméti István ref.  pap, el-
határozta, hogy a választásokon való 
részvételről lemond a Magyar Párt 
javára. Ezen elhatározásáról hosszú 
nyilatkozatot adott ki s azt a »Mai 
Világ* cimü lap november 27-iki szá-
rmában közzé is tette. E nyilatko-
zatnak az elhatározást tartalmazó 
része igy hangzik : »a magyar néppárt 
vezetősége  elhatározta,  hogy nem fog 
testvérharcot  előidézni  és a választáson 
való aktiv  részvételről  lemond  a ma-
gyar párt javárai. Ennek ellenére 
Kecskeméti most fellépett  szenátorje-
löltnek. Előbb learatta az önfeláldozás 
dicsőségét s most önmagát meghazud-
tolva, a mandátumot is szeretné meg-
kaparitanl. Ez paphoz nem illő, férfiat-
lan cselekedet. 

A tanítónőképző vasárnap," 9-iki, 
d. u. 5 órakor kezdődő egyházi esté-
lyére ezúttal ismételten felhívjuk  a 
közönség figyelmét,  hivatkozva a mult 
vasárnapi számunkban már közölt ér-
tékes műsorra, melynek folyamán  Vá-
róné Csató G. igazgatónő is előadást 
fog  tartani. 

Az önzetlenek. A Harghita újság 
egyik szerkesztője egy sóvidéki ember-
től 5000 leut vett el egy útlevél meg-
szerzéseért. Éljen a karikás párt I — 
A karikás párt egyik főkortese  volt 
az, aki a kápolnásfalvi  és más közsé-
gekbeli székelyekkel a muszájfát  szál-
líttatta a Firtosról. Éljen a karikás párt! 

Tudomásul. Miután vasárnapra 
jelzett estélyeink időpontjára nézve 
összeütközés van, a Szociális Misszió 
rendezősége tisztelettel tudatja, hogy 
estélyét folyó  hó 8-ikán (szombaton) 
délután 5 órai kezdettel tartja meg a 
főgimnázium  tornacsarnokában szintén 
a főgimnázium  javára. Műsora: 1. 
Nyitány, játsza a Legényegylet zene-
kara. 2. Szabadelőadást tart Nagy 
Lajos dr. 3. Szaval: Nagy Pálma. 4. 
A székely kivándorló dala. Duett, 
énekük: Nagy Ilonka és Szigethy 
Bé.'a, a szólórész dallamát szerzette 
Kiss Elek, ki zongorán kiséri. 5. Mo-
nológot mond Embery Árpád. 6. Zá-
radékul játszik a Legényegylet zene-
kara. 

Nyilvános köszönet és nyugtázás. 
A Polgári Önképző temetkezési egye-
sülete férjem,  Konnerth János elhalálo-
zása alkalmából 9000 leut fizetett  ki 
temetési segélyképpen, mely összegnek 
a gyors és pontos kifizetéséért  ez uton 
is köszönetet mondok, özv. Konnerth 
Jánosné. 

Lapunk újévi ajándéka. Elhatá-
roztuk, hogy az 1929 esztendőre la-
punkat ingyenesen, a tisztelet jeléül 
fogjuk  küldeni olyan ötven székely 
falusi  gazdának, aki eddig valamely 
más, de szennyes irányzatú lapnak 
volt akár előfizetője,  akár pedig in-
gyen küldtek neki ilyen irányzatú 
lapot. Elhatározásunk célja az, hogy 
az Istenkáromló, vallásgyalázó, a pol-
gári és családi becsület piszkolásából 
élő és igy végeredményben a társa-
dalmi rend felforgatására  törekvő 
szennyiratok helyett — becsületes 
célú és a közérdeket szolgáló olvasni-
valót adjunk a székely nép kezébe, 
hogy elősegítsük a megmételyezett 
lelkek felvilágosítását.  Aki igényt tart 
ezen ajándékra, jelentse be ezt kiadó-
hivatalunkban, Írásban vagy szóval és 
pedig 1929 január 15-ig. 

A Polgári Önképző Egylet dec. 
2 iki szabad líceumi előadása d. u. 3 
órakor az egylet helyiségében, mintegy 
150 hallgató jelenlétében folyt  le. Gyer-
kes Mihály bizottsági elnök üdvözölte 
a megjelenteket, különös örömét fe-
jezve ki, hogy a szabad-líceumi elő-
adásokat tekintélyes számmal látogat-
ják a nők is, kik között a ref.  tanító-
nőképző VI—VII-ik osztályú növen-
dékeit, a leendő tanítónőket is láthatja. 
Ezután Csefó  Sándor koll. igazgató 
tartotta meg fizikai  tárgyú előadását; 
a légkör csodáiról. A villámlás, dörgés, 
az északi fény,  a szivárvány, a déli-
báb, a fata  morgana tüneményeit, ezek 
megjelenését és eltűnését ismertette, 
lebilincselő közvetlenséggel, világosan, 
amiért a közönség hálás tapssal adó-
zott az előadónak. Szabó Gyula kár-
pitos ezután Fülöp Áronnak : «Boszor-
kány-üdvözülés* c. hatásos költemé-
nyét szavalta igen megkapó közvet-
lenséggel. Most Tartsunk szemlét kör-
nyezetünkben cimen Gyerkes Mihály 
gyakorlati kérdésről olvasott fel  érte-
kezést, melyet gondolatkeltő, értékes 
tartalmánál fogva,  lapunkban közleni 
fogunk.  Végül a bizottság elnöke kö-
szönetet mondott az előadóknak fára-
dozásukért és a közönségnek meleg 
érdeklődéseért. A következő liceumi 
előadások — tekintettel a választá-
sokra és a közeledő ünnepekre 1— 
január 6-án kezdődnek és azután ismét 
minden vasárnap délután megtartatnak. 

A legszebb és legolcsóbb 
karácsonyi meglepetések, vala-
mint gyermekjátékok feltűnő  olcsó 
áron kaphatók a «RÓZSA* 

illatszertárban. 

Tüzeset riasztotta meg f.  hó 6 án 
korán reggel városunk lakosságát. 
Dézsi Istvánnak, a zenész cigányok 
utcája mellett levő telkén gyúlt meg a 
Kükülló felé  eső csűr és istálló. A 
tüzet a tűzoltóság, a közönség egy 
része segítségével, hamarosan eloltotta. 

Kedves és követésre méltó példát 
mutat a többi faluknak  Parajd község, 
ahol Wellmann Vilmos asztalosmester 
vezetésével husz tagu egyházi zene-
kar alakult székely gazdákból és le-
gényekből, amely először a kottaisme-
retet sajátította el bámulatos tökéletes-
séggel s azután a legnagyobb áldozat-
készséggel egy teljes fúvószenekar 
hangszerszámait szerezte be és rövid 
idő alatt olyan szépen begyakorolta 
magát, hogy játékával a legnagyobb 
élvezetet nyújtja azoknak, akik a ze-
nében még gyönyörűséget tudnak lelni. 
A zenekar tagjai Wellmann karmeste-
ren kivül Ambrus Dénes, Ambrus 
Sámuel, Ágoston Lajos, Fülöp Dénes, 
Fülöp Lázár, Kálmán Albert, Kinizsi 
Mihály, Kovács Károly, Kovács Már-
ton, Mester János, Mester Károly, 
Nagy Imre, Nagy József,  Nagy Lajos, 
Pál József,  Rákosi Albert, Simófi  Zsig-
mond, Szász Sándor Zsombori László 
és Ungvári Mihály. A lelket nemesítő, 
szép példát a többi községeknek is 
figyelmébe  ajánljuk, mert nemesebb 
szórakozás ez, mint a Hargita rágal-
main évődni. 

Mikulás-estély a tanitónöképzőben. 
Ügyes kézzel illusztrált, kedves meg-
hívó — formás  verses szöveggel — 
invitált «becses családunkkal* együtt 
erre az estélyre. Elmentünk, hogyne 
mentünk volna — és az életzaj, vá-
lasztási küzdelmek, szellemi büzbom-
bák, kirakat-betörés csúfságai  közül, 
mintha egyszerre egy bájos szigetre, 
egy virágos kertbe léptünk volna. Ne-
vetgélő. kedves, hamiskás leányarcok, 
csengő kacagás, jókedv tárult elénk 
és egy gyorsan pergő, változatos mű-
sor, annyi friss  ötletességgel, amennyi-
ből bizony telt volna 2—3—4 nagyok 
által rendezett műkedvelői előadásra 
is. A csipkedő ötletek ártatlan fulánk-
jából jutott a társaknak, sőt egyik-
másik kénytelen-kelletlenül szigorú 
tanárnéninek is, akik különben áldott 
jóságukkal maguk mosolyogtak befelé 
a legjobb izüen a hamiskodásokon. 
Ezek után mondanunk sem kell, hogy 
az egész estén át igen jól éreztük 
magunkat, b. családunk férfitagjaival 
együtt, egészen a szigorú igazgató 
néni által engedélyezett záróráig, sőt 
még valamicskével azon tul is! 

Halálos végű verekedés- December 
hó 2 ikán a helybeli közkórháztól az 
ügyészséghez értesítés érkezett, hogy 
Tifán  Dénes 36 éves, varsági lakos, 
ütéstől eredhető súlyos koponyasérü-
léssel került a kórházba; nevezett 
azonban állapota miatt nem hallgat-
ható ki. Szabó Géza dr. vizsgálóbíró, 
hogy a kihallgatást megkísérelje, akkor 
mégis kiment a kórházba, de Tifánt 
csakugyan nem lehetett kihallgatni. 
Másodhapra meg is halt, anélkül, hogy 
kihallgatása megtörténhetett volna. A 
Carpinişanu dr. vezető ügyész, Szabó 
dr. vizsgálóbíró jelenlétében, Böhm,dr. 
városi t. főorvos  által dec. 4 ikén vég-
zett boncolásból aztán kiderült, hogy 
Tifán  halálát valóban ütéssel előidézett 
koponyarepedés folytán  előállott agy-
vérzés okozta. 6-án jelentkezett a vizs-
gálóbírónál Bálint Áron 24 éves, var-
sági legény, aki azt adta elő, hogy ő 
november 26-ikán a községben részt-
vett egy verekedésben, mely a szövet-
kezeti korcsmában két egyszerre mu-
lató társaság közt, szóváltás után kelet-
kezett, majd miután a korcsmáros őket 
bentről eltávolította, az udvaron foly-
tatódott. Ő saját állítása szerint, meg-
támadtatván, védekezett, s eközben 
Tifánt  egy hasáb fával  maga is meg-
ütötte. Nevezettel azonban más is ütötte, 
s ő azt hiszi, hogy a halálos sérülés 
egy, meg is nevezett, más valaki által 
adott ütésből eredhetett. A hatóság, 
természetesen, folytatja  a vizsgálatot, 
s ez hivatott kideríteni, hogy az áldo-
zatul esett Tifánt  csakugyan egyedül 
Bálint Áron ütötte-e, s ő vagy más 
volt-e, akinek ütésétől annak halálos 
sérülése keletkezett ? 

Nagyobb összegű lopás híre érke-
zett hozzánk, feltűnést  keltve, a mult 
napokban. Ismeretlen tettes 217.000 
leu összeget lopott el a zetelakai köz-
ségi pénztár vasszekrényéből, melynek 
egyik kulcsa a pénztárosnál, a másik 
a jegyzőnél volt, anélkül, hogy a szek-
rényen erőszakos feltörés  nyoma lát-
szott volna. A tettes valószínűleg a 
kulcsokat valamiképpen ellopva követ-
hette el tettét. A hatóság az ügyben 
erélyes vizsgálatot folytat,  melynek 
során Bajcsi János itteni lakost, gyanú 
folytán,  legutóbb le is tartóztatták. 

A szentkirályi népszövetségi legény-
egylet december 2-án nagysikerű val-
lásos estélyt rendezett, amelynek kere-
tében Embery Árpád főgimn.  tanár, 
c. igazgató a közművelődés fontossá-
gáról zajos tapsai kisért, nagyhatású 
beszédet mondott. Még sikerrel szere-
peltek városunkból Wenetsek Oszkár 
és Beldovits Emil. 

Karácsonyi vásár a Rösler-palo-
tában. Felkérem mindazokat, akik va-
lamely művészi vagy iparművészeti 
tárggyal részt venni óhajtanak, szíves-
kedjenek f.  hó 10—14 ig bejelenteni 
özv. dr. Borosnyay Pálnénál. 

Halló! Halló! 
Nagy karácsonyi vásár a „RÓZSA" 

illatszertárban. 

Az Unitáriusok Dávid Ferencz 
Nőszövetsége december 5 iki gyűlésén 
a Nő erkölcsi hatása cimen Kovács 
Albertné olvasott fel,  rámutatva a jövő 
női eszményére, a munkás, nemes 
eszmékért élő s azért minden lemon-
dásra és áldozatra kész női típusra. 
Csiky Albert egyházi tanácsos a mai 
társadalomnak az életbe vágó kérdé-
seinkkel szemben való magatartásáról 
tartott felolvasást.  Csiky felolvasásában 
ismert higgadt, józan Ítélőképességével 
és tiszta látásával a társadalom közö-
nyös, fásult  tagjai elébe olyan tükröt 
tartott, melyben mindenki láthatta ön-
magának a mai időkhöz méltó erényeit, 
valamint azokhoz méltatlan hibáit. 
Szigorúbb önblrálatot kiván a tettek-
ben, tettekkel való viszonzását a meg-
tisztelő megbízatásoknak s a testületek 
vezető tagjaitól jó példát a buzgóság-
ban. Felolvasása, mely mindvégig meg-
kapó volt, erős visszhangot keltett a 
jelenlevőkben. Papp Gizella szavalt, 
Kissné Papp Erzsébet a Pásztortüzből 
olvasott fel  rövid közleményt, mely 
után gyűlési bezárójában arra hívta ' 
fel  a figyelmet,  hogy karácsony első 
napján d. u. 5 órakor a Leányegylet 
az elemi iskolai tanulók és a tanköte-
les koron aluli gyermekek részére ka-
rácsonyfaünnepélyt  rendez. Közölte 
végül a jelenlevőkkel, hogy a decem-
ber 12-iki estélyen Balázs Ferenc szé-
kelykereszturi segédlelkész fog  felol-
vasni ; december 19-ikén pedig Ba-
lázs András esperes és Bencédi Pál 
boldogfalvi  lelkész fog  előadást tartani. 

A Polgári Önképző temetkezési 
egyesület értesiti tagjait, hogy Kon-
nerth János elhalálozott tag után a 
befizetések dec. 9-én d. e. 11—12 
óráig, d. u. 4—5-ig lesznek a kör he-
lyiségében. 

A Polgári Önképző Egylet decem-
ber 4 iki fillérestélyén  megjelent nagy 
számú közönség kiváló figyelemmel 
és élvezettel hallgatta a műsor minden 
egyes számát, melyek sor szerint a 
következők voltak: Nyitány Halász 
Róbert zenekara által. Szavalt: Köpe-
czi Jenő Zalár József  Őszi rózsák c. 
költeményét hatással adva elő. Utána 
Péter  Géza kányádi ref.  lelkész tartott 
rendkívül tartalmas és a lelkek mélyéig 
ható szabadelőadást: az önzetlen kö-
telességteljesitésről, melyet a közönség 
hosszan tartó tapssal köszönt meg. 
Varró  Vilma kedves énekszáma és a 
legényegylet ifjai  által előadott zene-
szám kellmesen gyönyörködtették a 
közönséget. Beldovits  Emil kuplékat 
énekelt, megnevettetve a hallgatóságot. 
A műsor utolsó száma : „Sakk  és matt" 
c. egyfelvonásos  vígjáték volt, mely-
ben Beldovits  Emil, Szentkovits  Piroska 
és Szamai  István szerepeltek kitűnő 
alakításokkal, eleven játékkal. nZ egyes 
számok előtt Embery Árpád c. igaz-
gató konferált,  sok szellemességgel. A 
szépen sikerült fillérestélyt  Lőrince 
Juliska, Vas Ilonka, Ferenczy Jenő és 
Fülöp Zoltán rendezték, s buzgó fára-
dozásuk elismerést érdemel. A követ-
kező nagyobbszabásu fillérestély  kará-
cson másodnapján lesz a színházte-
remben. 

Filharmonikus hangverseny Szé-
kelykereszturon. A székelykereszturi 
Filharmonikus Társaságnak novem-
ber 29-én volt a szokásos évi máso-
dik hangversenye. A hangverseny a vi-
déki kisvárosok átlagos nívójánál jóval 
magasabb zenei kulturáról tett tanú-
ságot. A vidéki szokásos szerénykedés 
talán az oka, hogy ez a csendben, 
nemesért szépen dolgozó társaság nem 
keltett eddig is nagyobb hirt önmagá-
ról.jEmlitett estélyük nyitánya Erkel 
S.: Bánk bánjának egyvelege volt. 
Második 9zám — mondhatni, az estély 
fénypontja  — Tiboldi József  székely-
kereszturi eredetű, jelenleg budapesti 
zeneszerző «Pitypang* c. dalának elő-
adása volt, melynek szívhez szóló, 



Nemcsak olcsó, hanem jó is! Kérem, meggyőződni szíveskedjék, ' 
hogy kész férfiruhák,  mikádó és télikabátok, britses-nadrágok, mindenféle  szövött, kötött, 
rövid- és trikóáruk, kelengyevásznak,  paplanok, divánteritők, férfi-sapkák,  esőernvók stb. 
stb. legjobb minőségben és legjutányosabban kaphatók: LÖBL R. üzletében 
"-!7.'.7rrr TTTT  str. Principesa Elisabeta (volt Betlen-utca) 13. 
Legjobb minőségű férfi  szöveteim tartóssága közismert! Vízmentes ponyva-vásznak! 

"irr 
hangulatos szövegét Halmágyi Samu 
irta. Előbb Bányai János, már csak 
helyi vonatkozásánál fogva  <s, ismertette 
Tiboldi müveit, működését és fényes 
karrierjét. Azután az ő zongorakisérete 
mellett, Bányainé énekelte Tiboldi szer-
zeményét. Maga a darab és előadása 
elragadó volt. Megállapítható, hogy ez-
időszerint Bányainé, finom,  erőteljesen 
tömör, iskolázott, magas szoprán hang-
anyagával a Székelyföld  egyik legki-
válóbb énekesnője. A sok megértést 
és tudást igénylő, nehéz szerzemény 
előadása oly bravúrosan sikerült neki, 
hogy az egy nagyvárosi művésznőnek 
is díszére válott volna. Az estélyen 
meglepő készültséggel énekelt az Ipa-
ros dalkör, melynek ez volt az első 
igazi, reprezentatív bemutatkozása. A 
programmot, melyet a vidéki igények-
nek megfelelően  a sokoldalúság jellem-
zett, a Hunyadi László opera potpourrija, 
a Rubinstein-Fantasia és néhány mo-
dern zenekari szám egészítette ki. — 
Ez a sikeres estély ad alkalmat an-
nak "leleplezésére is, hogy az összes 
székelyföldi  hasonló zenetársaságok 
közül ez a legrégibb, amely ma is 
állandóan működik. Hogy alig tud-
tunk róla ? Hát igen, ez bajunk is, 
hogy néha éppen az értéket képviselő 
munkálkodással, szerénykedve, félre-
húzódunk, pedig ilyen lelkesítő pél-
dákra szükségünk van. Talán okulás 
kedvéért azt is meg kell említenünk, 
hogy a társaságnak működő tagjain 
kivül évenként 100 leut fizető  pártoló 
tagjai is vannak, akik évenként leg-
alább két izben családostól ingyenes 
koncerten vehetnek részt. Végezetül 
emlékezzünk meg Lőrinczy Géza ta-
nárról, aki előkelő zenetehetségével, 
finom  Ízlésével, mint karnagy odaadóan 
vezeti a társaságot. 

KÖZGAZDASÁG. 
Tél lett, a gazdákat most már a 

legkomolyabban figyelmeztetjük,  hogy 
mindazon községekben, ahol a juhok 
mételyes voltát észlelték, azoknak Dys-
ollal való gyógykezelését végezzék el. 

A tavaszi használatra a műtrágya 
összeírást községeink és gazdaköreink 
már most teljesítsék, hogy az igény-
lendő műtrágya-mennyiség lehetőleg 
még február  hónap második felében  a 
gazdák rendelkezésére álljon. 

Vármegyei Gazd. Egyesület. 

Kiadó: a Könyvnyomda RéMvénytáruuig 
Odorhein—Síékelyadvarhely 

Corpul Portăreilor Tribunalului 
Odorheiu. 

Nr. 3795—1928 

Publieaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin aceasta 

publică, că îa baza deciziunii Nr. 
3512—926 şi4 No. G. 1454-1927 a 
judecătoriei din Odorheiu fa  favorul 
reclamantului Deportamentului Meşi-
nelor R. E. S. A. repr. prin advocatul 
Dr. Sebesi Ákos pentru încasarea cre-
anţei de 3204 Lei şi accesorii eă fixe-
ază termen de liciaţtie pe 13 Decemvrie 
1928 ora 11 la faţa  locului în Odor-
beiu unde se vor vinde prin licitaţiune 
publică judiciară automobil îa vaioa-e 
de 50000 Lei. Ia caz de nevoie şi sub 
preţul de estimare. 

Pretenziunea care e de incassat face 
3204-44 Lei capital, dobânzile cu 12•/, 
socotind din 24 Aug. 1926 iar spesele 
până acum stabilite de — Lei. 

întrucât nobilele cari ajung la 
licita(ie ar fi  fost  execvate şi do alţii 
şi aceştia şi ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire licitaţia prezentă este ordo-
nată şi în favorul  acestora în senzul 
art. LX.: 1881, §. 192. 

Odorheiu, la 12 Nov. 1928. 
Dnbb portărel. 

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

Egy teherautó és egy magyar 
állami 8 lóerős motor eladó. 

Garabás János 
Kossuth utca 27 szám alatt. 

Corpul Portăreilor Tribunalului 
Odorheiu. 

No. 3777—1928 port. 

Publieaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin aceasta 

publică că îa baza deciziunii Nr. 
492—1928 şi No. G. 6657—1928 a 
judecătoriei de ocol din Odorheiu, în 
favorul  reclamantului Péter Imre co-
merciant repr. prin advocatul Dr. 
GOnczy şi Dr. Mglnár pentru încasa-
rea creanţei de 245 Lei şi sccesorii 
se fixează  termen de licitaţie' pe 15 
Decemvrie 1928 ora 11 la faţa  locului 
în B ădeş'.i jud. Odorheiu unde se vor 
vinde pria licitaţiune publică judiciară 
o căru(ă pentru ca:, o cai roib de 
4—5 ini îa valoare de 4000 Lei. Ia 
caz da nevoie şi sub preţul de estimare. 

Pretenziunea care e de încasat tace 
245 Lei, capital, dobânzile cu 12°/0 
socotind din 15 Ian. 1928 iar spesele 
până acum staverite de 450 Lei. 

Intruc it mobilele cari ajung la 
licitaţie ar fi  fost  execvate şi do alţii 
şi actştia şi ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire licitaţie prezeniă eate ordo-
nată şi îu favorul  acestora în senzul 
legii LX 1881 § 192. 

Odorheiu, la 14 Nov. 1928. 
Bălăsescu portărel. 

Corpul Portăreilor Tribunalului 
Odorheiu. 

Nr. 4135—1928 port. 

Publieaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul grefier  pria aceasta 

publică, că în baza deciziunii Nr. 
3768—1928 şi No. G. 5252—1928 a 
judecătoriei din Odorheiu m favornl 
reclamantei soţ. 1. Hlatky Miklós repr. 
prin advocatul Dr. Finkér Béla pentru 
incassarea creanţei de 7500 Lei şi ac-
cesorii se fixează  termen de licitaţie 
po 15 Dec. 1928 la ftţa  locului la 
orele 17 in Beclean şi ora 15 in Odor-
heiu unde se vor vinde prin licitaţiune 
publică judiciată 1 maşină de cusut 
doi boi alb şi ua motor de benzină îa 
valoare de 27000 Lei. In caz de nevoie 
şi sub preţul de estimare. 

Pretenziunea care e de îacassat face 
7500 Lei capital, dobânzile cu 12*/, 
socotind din 25 Maiu 1928 iar spesele 
până acum stabilite de 3485 Lei. 

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

Odorheiu, la 1 Dec. 1928. 
Bălăsescu portărel. 

Lisztraktár 
kezelésére alkalmas kisasszony 
azonnali belépésre felvétetik. 
F á b i á n J ó z s e f 

Odorheiu. 

I * 

i 

* * * * * * * 

Karácsonyi gyermekjátékok és 
^ ^ ajándéktárgyak " Ü l 
Dragomán Domokos 

üzletében. 
Üveg-, porcellán-, lámpa-, alpacca-áruk és minden 
e szakmába vágó cikkek leg j u t á n y o s a b b árban 

nagy választékban kaphatók 
l 

Judecătoria ocolului Ocland secţia cf. 
No. 327—1928 cf. 

Extract din publieaţiune de licitaţie 
"t In cererea de executare făcută de 

urfeăritoară  Filiala Caseei de păstrare 
a Judeţu'ui Odorheiu S. A. din Oclatd 
contra urmăritului Szász Pál. Judecă-
toria a ordonat licitaţiunea execuţiona ă 
ia ce priveşte imobilele situate în co-
muna Aldea circumscripţia Judecătoriei 
ocolului Ocland cuprinse îa cf.  a co-
munei Aldea şi anume Nrul coalei 
protocolului asupra 14/32 părţi dia 
imobilele inscrise îa cf.  a comună 
Aldea din crrcumscripţia judecătoriei 
ocolului Ocland Nr. 10 Nr. top. 327 
cu 1250 Lai preţ de strig. Nr. top. 
759 cu 720 Lei preţ de strigare Nr. 
top. 329 cu 1250 Lei preţ de strig. 
Nr. top. 760 cu Lei preţ de strigara 
Nr. top. 837, 838 cu 1620 Lei preţ 
de strig. Nr. top. 945 cu 1850 L-M 
preţ de strigare Nr. top. 949 cu 2250 
Lai preţ de strig. Nr. top. 1053 cu 
1450 Lei preţ de strigare Nr. top. 
1058, 1059 cu 1900 Lei preţ de strig. 
Nf.  top. 1427, 1428 cu 5000 preţ de 
Btrigare Nr. top. 1592, 1593 cu 1300 
Lei preţ de strig. Nr. top. 1594/2 cu 
500 Lei preţ do strigare Nr top. 1813, 
1814 cu 750 Lei preţ do strig. Nr. 
top. 1817 cu 900 Lei prfţ  de strigara 
Nr. top. 2387, 2388 cu 720 Lei preţ 
de strig. Nr. top. 2575. 2576 cu 2320 
Lei preţ de strigare Nr. top. mai do 
parte asupra imobilului cuprinse în 
cf.  Nr. 9 P. I. a comunei Aldea sub 
Nr. 17 cu 2700 preţ de Btrigare mai 
departe asupra 1/2 parte din imobilele 
cuprinse iu cf  Nr. 269 a comunei 
Aldea Bub Nr. top. 1559 cu 1150 Lei 
preţ de strigare Nr. top. 1558 cu 750 
Lei preţ de strigare Nr. top. 1557 cu 
3100 Lei preţ de strigare după acea 
asupra imobilelor î-itregi cum urmeaîă 
din cf.  Nr. 288 P. I. a comunei Aldea 
sub Nr. top. 18, 19 cu 161350 Lei 
prtţ de strigare din cf.  Nr. 118 P. II. 
a comunei Aldea tub Nr. top 196, 

198 pe âoeă 900 Lei se strigare şt 
din cf.  Nr. 635 P. I. a comunei Alde* 
sub Nr. top. 330 pe lângă 2850 Lei 
preţ do strigare pentru îocassarea ere 
anţei de 14000 Lei capital interesa 
de 12°/0 dele 26 Martie 1926 speae 
de proces şi de executare de 1552 Lei» 
fixate  pâcă scum, epese de 1240 Lei. 

Licitaţiunea se va ţine in ziua 
de 12 Decemvrie 1928 ora 10 la casa 
comunală a comunei Aldea. 

Imobilele co vor fi  licitate nu »or 
fi táüdute pe un preţ mai mic decâ: 
două treimi din preţul de strigare. 

Cei cari doresc 8e liciteze suct 
datori Fă depoziteze la delegatul jude 
cătoresc 10% din prtţul de strigara 
drept garanţie, îa numerar sau îu 
efecte  de cauţie socotite după cursul 
fixat  îa § 42 legea LX. 1881. sau >ă 
predea aceluiaşi delegat chitanţa coo-
statâad depunerea, judecătoreşte, prea-
labilă a garanţiei şi să semneze condi-
ţiunile de liciteţie (§. 147, 150, 170 
legea LX. 1881 ; § 21 legea XL. 1908). 

Dacă nimeni nu oferă  mai muir. 
col care a oferit  pentru imobil un pr> ţ 
mai urcat decât cel de strigare e»tn 
dator eă întregească imediat garanţii 
fixa'ă  conform  procentului preţului d« 
strigare la aceiaşi parte procentu» ă 
a preţului ce a oterit (§ 25 XLI 1908). 

Ocland, la 16 Apr. 1928. 
Dr. Carol Koncz mp. şefjudecător. 

Pentru conformitate: 
Kállay impiegat. 

Báró 
Szentkereszthy György 
hossznaszói 1927 évi terméséből való 
rizling kapható literenként44lenért 
Szöllősi Samu kisraktárában, 
Str. Principesa Elisabeta (Bethlen -

utca) 10 szám alatt. 

nagy karácsony i 
kiárusítást rendezek. 

Karácsonyi diszek, játékáruk nagy választékban. 
Háztartási cikkek, porcellán-, üvegáruk, elsőrendű 
evőes zköíök, képkeretek mindenféle  kivitelben. 

Feltűnő olcsó árak, gyors kiszolgálás. 
Mielőtt szükségletét beszerezné, tekintse meg üzletemet minden 
= = = = = vételkényszer nélkül.   

Szives pártfogást  kér: 
Dézsi Endre gyermekjáték-, üveg- és porcellán-kereskedő 

Odorhein- Székelyudvarhely (Kossuth utca) 
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