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Atyámfiai,  Székelyek! 
Hosszabb távollétem után haza-

térve, meglepetéssel értesültem arról, 
hegy mozgalom indult Udvarhelyvár-
aegyében „Néppárt"  alakítására. Arról 
is értesültem, hogy ez a mozgalom 
hivatalos helyről iiidult ki. 

Értesültem továbbá, hogy némely 
bátortalanok felültek  a hivatalos hely-
ről jött felhívásnak  és aláirtak valami 
belépési nyilatkozatot. Sőt arra is 
felhívták  a figyelmemet,  hogy egyes 
körjegyző urak is beleártották ebbe a 
politikai ügybe megukat és buzgól-
kodnak a „Néppárt"  részére tagok 
gyűjtésében. 

Mindezek után a következőket 
ajánlom nagybecsű figyelmébe  Udvar-
helyvármegye  székely  magyarságának. 

Az Orseágos Magyar  Párt  és 
« abban az üdvarhélymegyei  Tagosat 

Megegyezést és fegyverbarátságot  kötött 
a román néppárttal.  Ezzel a választá-
sok sikerét az. utóbbi javára segítet-
tük eldönteni. De ez nem jelenti azt, 
hogy teret engednénk a sorainkban 
való aratásra. 

Mindenik párt a maga keretei 
között működik tovább. A magyarság 
pedig az Országos Magyar Párt kere 
tében' óhajtja kivivni és biztosítani jo-
gait. Óva intek tehát minden jó magyart, 
hogy ne engedje félrevezettetni  magát. 

Mi mindnyájan a Magyar  Pártba 
tartozunk és ott kell maradnunk. 

A más pártokkal való szükséges 
megegyezés a vezetők dolga s kérem, 
hogy alkalmazkodjék mindenki ehez. Ha 
széttagolódunk, megsemmisülünk. így 
ÍB csak erős küzdelemmel tarthatjuk 
fenn  magunkat. Ne legyen senki ön-
magának ellensége. 

Minden  más pártnak  a soraink 
megbontására  irányuló törekvését  illem 
mel vissza kell  utasítani. 

Se. Seakáts  Péter, 
pártelnök. 

Meghívó. 
Az Országos Magyar Párt Köz-

gazdasági szakosztálya 1926. október 
9 én, szombaton, délelőtt 10 órakor 
GyergyÓBzentmiklóson, az Ipartestület 
tanácstermében nyilvános közgazda-
sági gyűlést  tart, melyre a szakosztály 
ţagjait, a tagozatok nagygyülési kikül-
dötteit és az érdeklődőket tisztelettel 
meghívjuk. 

Tárgysorozat: 
I. Elnöki megnyitó. Jegyzőkönyv-

hitelesítés. 
II. Az október 10-iki nagygyülé 

een előterjesztendő jelentés és javas-
latok s ezzel kapcsolatosan az erdélyi 
magyarság főbb  gazdasági problémái-
nak tárgyalása: 

1. A mezőgazdasági termelés fejlesztése 
B ftz  állattenyésztés főbb  problémái. Előadó: 
Molnár Imre, Gazdasági Egyleti titkár, Bz&tmár. 

2. A gabona- és állatkereskedelem aka-
dályai. Az agrárvámok. A mezőgazdasági adó-
ügy. A mezőgazdasági kamarákról szóió tör-
vény s e kamarák eddigi működéséről szerzett 
tapasztalatok. Előadó: Török Bálint, az Er-
délyi Gazdasági Egylet titkára, Kolozsvár. 

3. A mezőgazdasági szakoktatás. Előadó: 
Ca. Lázár László nagybii tokos, szakosztályi 
elnök. Lapusnyak. 

4. Az agrárreformmal  kapcsolatosan még 
megoldásra váró kérdések. Az állami rezetvák 
felhasználása.  Az okleveles gazdatisztek igé-
nyei. A kisajátított földek  vételárának kifize-
tése. A beltelkek kisajátításának kérdése. 
Előadó: dr. Szász Ferenc földbirtokos,  Dezmér. 

5. Az erdélyi magyarság mezőgazdasági 
organizációinak kiépítése. Előadók; dr. Nagy 
Endre, Gazdasági Egyleti titkár, Dés és Orbán 
Balázs, a Székely Földműves SzövetBég igaz-
gatója, Marosvásárhely. 

6. A mezőgazdasági hitel. Előadó: Bár-
dos Péter, szakosztályi alelnök. 

7. A Gazdasági Hitelszövetkezetek szerepe 
és feladatai.  Előadó: dr. Ferencz József,  a 
GazdaBági Hitelszövetkezetek Szövetségének 
elnöke. 

8. A telepesek kérdése. Előadó: dr. Tornya 
Gynla, szenátor. 

9. Az erdőgazdaság problémái, különös 
tekintettel az erdőkisajátitásokra. A csikmegyei 
magánjavak. Az ősmarosszéki havasbirtok. 
Előadó: dr. László Dezső, orsz. képviselő. 

10. A szöllőgazdaság, bortermelés éB bor-
értékesítés. Előadó: dr. Eotzó Jenő, orsz. 
képviselő. 

11. A kereskedelmi és ipsrkamarákrói 
szóló törvény kritikája s e kamarák eddigi 
működése. Előadó: Szakáts Péter szenátor, 
volt iparkamarai főtitkár. 

12. A magyar iparososztály megszervezése. 
A kisipari hitel. Az uj ipartörvénnyel szem-
ben támasztott kívánságaink. Az iparosság 
főbb  sérelmei és kívánságai. Előadók: Szabó 
Károly asztalosmester, szakosztályi elnök, 
Nagyvárad és Szabó Béni szűcsmester, ipar-
testületi elnök, Brassó. 

13. Az ipari szakoktatás kérdése. Az 
iparos tanoncotthonok. Előadó: Csiszár Lajos 
építész, Marosvásárhely. 

14. A kontármunka elleni védekezés. 
Előadó; Eészegh Viktor ipartestületi titkár, 
Czikszereda, 

15. A nagyipar főbb  problémái. Vámpoli-
tikánk. Szállítási nehézségeink. Az ipari hitel. 
A munkásbiztösitás. Előadó: dr. Lakatos Sán-
dor, a Gyáriparosok Szövetségének főtitkára, 
Marosvásárhely. 

16 A munkakamarákról alkotandó tör-
vény. Előadó: dr. Weísz Sándor, orsz. kép-
viselő. 

17. A pénzügyi válság s a len stabilizá-
ciója. A likvidációs kérdések. A hadiköícsön-
probléma. Előadó: dr. Gyárfás  Elemér 
szenátor. 

18. A kereskedelmi szabadság. Előadó: 
dr. Roth Hugó ügyvéd Kolozsvár, 

III. Indítványok. 
A gyűlés tárgyalásaiban tanácskozási 

joggal résztvesznek a Magyar Párt tagozatai-
nak összes igazolt nagjgyűlési kiküldöttei, 
netaláni vitás kérdésekben szavazati joggal 
döntenek a közgazdasági szakosztály tagjai. 
Az egyes előadások tartama 10 perc (4 -5 
gépírásos oldal), a hozzászólásoké 3 perc. A 
hozzászólásokról a lehetőség szerint gyorsirási 
feljegyzések  készülnek. Tervbe van véve az 
előadások, hozzászólások és határozatok ki-
nyomatása és publikálása. Bizalommal kérjük 
az erdélyi magyarság közgazdasági életének 
elméleti és gyakorlati munkásait, hogy a 
gyűlésen minél nagyobb számmal résztvenni s 
szakosztályunkat közgazdasági programmunk 
kialakításában szaktudásokkal és értékes ta-
pasztalataikkal támegatni szíveskedjenek. 

Az Országos Magyar Párt Közgazdasági 
Szakosztályának Kolozsvárt, 1926 szeptember 
16-án tartott üléséből. 
Gyárfás  Elemér B. k. Berlvoy István s. k. 

elnök. főtitkár. 

A gyergyóssentmiklósi ma-
gyarpárti nagygyűlést megelőzőleg élénk 
szellemi torna, eszmecsere folyik  a ma-
gyarság politikája kérdésében. Egyik 
legerősebb mozgalom-hullám megindí-
tója az ismert, kiváló publicista: Kren-
ner MiklÓB dr. (Spectator), ki több elv-
barátjával annak az érdekében fejt  ki 
aktivitást, hogy a pártvezetőség szel-
leme s maga az egész pártszervezet a 
demokratizálódás irányában átalakít-
tassak, hogy ez által a párt természe-
tes erőben, aktivitásban lényegesen 
meggyarapodjék. Viszont ezzel szemben 
(bár maguk Krennerék ia állandóan 
hangsúlyozzák a pártegység fenntartá-
sának szükségét) mások mindennél fon-
tosabbnak mondják, hogy ilyen belső 
szervezeti átgyuródásokkal ne forgá-
csolódjék el idő és energia, mert ép-
pen most szükséges, hogy a parla-
menti ülések előtt, s a kormánnyal 
való állandó egyezkedési tárgyalások 
idején a párt a maga teljes egységé-
ben álljon vezetői mögött, mint azok-
nak biztos bázisa és erőforrása.  Ez a 
mindennél lényegesebb szempont min-
ket is arra késztet, hogy a pártegység 
feltétlen  fennmaradásának  óhajtásával 
tekintsünk a fejlemények  elé. S erre 
biztos reményünk is van, mert hiszen 
mint emiitettük, maguk a mozgalom 
megindítói, minden jóakaratú, komoly 
magyar emberrel együtt, szintén fel-
tétlenül akarják, s szükségesnek ítélik 
a pártegységet 1 

Legyen fény  és igazság! 
A királyné  őfelségének  1926 évi [ 

aug. 10 én Odorheiun-Székelyudvar- j 
helyen történt legmagasabb látogatása 
alkalmából alulírott Ssakáts  Péter sze-
nátor éB dr.  Sebesi  János képviselő 
ilioyalitás vádjával illettettünk. Tör-
téneti hűséggel előadom szárazon a 
lefolyt  eseményeket, melyekből tiszta 
kép nyerhető. Távollétem okozta a kése-
delmet. 

Spataru  Vladimír prefect  úrhoz 
intézett kérdések alakjában teszem ezt, 
akinek bizom az igazságérzésében, 
hogy ezekre a kérdésekre igenlő fele-
leteket fog  adni, ami felment  minden 
további igazolástól. Mégis lesznek némi 
észrevételeim. 

Kérdéseim: 
1. Igaz-e, hogy én, Szakáts  Péter 

szenátor folyó  1926 évi augusztus hó 
9-én délelőtt 11 és 12 óra között a 
prefect  urat hivatalában felkerestem 
s a prefect  úrtól érdeklődtem a királyné 
őfelsége  legmagasabb látogatása iránt 
és ideérkeznének idejéről, valamint 

igaz-e, hogy a prefect  ur erre 
arról tájékoztatott, hogy Őfelsége  10 én 
délután 4 órakor érkezik Homoród 
fürdőre  és ott fogadja  a tisztelgéseket 
B a bemutatásokat, egy kerti uzsonná-
val kapcsolatban? 

2. Igaz-e, hogy kérdést intéztem 
a prefect  úrhoz, hogy ennek a legma-
gasabb látogatásnak az alkalmára én, 
mint Bzenátor s az udvarhelymegyei 
magyar párt elnöke, miért nem kaptam 
meghiváBt, vagy értesítést ? 

— amire a prefect  ur ctsodálkozá-
Bát fejezte  ki, mert — amint modotta 
— az értesítést elküldette 8 ennek 
bizonyságául a titkárral behozatta annak 
fogalmazványát  és elővette a dr.  Sebesi 
János  képviselő válaszlevelét, amely-
ben bejelenti, hogy a Felséges  asszony 
előtt való tisztelgésben réBzt óhajt 
venni, amely levélnek ugy a tartalmát, 
mint a külalakját kifogásokkal  illette 
B elővette az íróasztala fiókjából  a 
lapokból kivágott ama közleményeket, 
amelyek a prefect  ur, dr.  Hinléder  Féls 
Akos éB a dr  Sebesi  János között fel-
merült vitákat tartalmazták s kijelen-
tette, hogy ugy ezeket, mint a dr. 
Sebesi  János levelét be fogja  mutatni 
kifogásaival  együtt a Felséges  asz-
szonynak. 

3. Igaz-e, hogy arra kértem, hogy 
ezt ne tegye, mert nem tartom ildo-
mosnak belevonni ebbe a' személyes 
természetű ügybe a Felséges  asszony 
legmagasabb személyét, annyival kevés-
bé, mert a dr.  Sebesi  János levele 
kifogásra  nem ad okot, a hírlapi harc 
pedig éppen nem a Felséges  asszony 
elé való, — amire kijelentette, hogy 
igenis bemutatja, mert le kell  törni 
ezeket  az urakat? 

4. Igaz-e, hogy elővette az asztala 
fiókjából  a Felséges  asszonynak  a 
nejéhez, a hercegnő őkegyelmességéhez 
intézett levelét, amelyben tudatta láto-
gatási szándékát s a francia  nyelvű 
levélből felolvasta  nekem, hogy ez a 
látogatás tulajdonképpen kettőjüknek 
szól, de alkalmat óhajtanak nyújtani, 
hogy a vármegye érdekeltsége is Őfel-
sége előtt megjelenhessen, é3 akik 
kívánják, bemutattassanak. 

5. Igaz-e, hogy kijelentettem, hogy 
a tisztelgők sorában a feleségemmel 
együtt részt óhajtunk venni s a Fel-
séges asszonynak  bemutatásunkat kér-
tem, valamint kérdést tettem, hogy 
milyen módon kell erre az alkalomra 
öltözködni éa hogy milyen Borrendben 
történik a bemutatás? 

— amire a prefect  ur elővett egy 
névjegyzéket, amelyen a bemutatandó 
hölgyek és urak nevei a tervezett 
bemutatás sorrendjében voltak felje-
gyezve, de amely sem az én és a fele-
ségem nevét, sem a dr.  Sebesi  János 
és a Laár Ferenc képviselők neveit 
nem foglalta  magában, de megjelölte* 
hogy hová szándékozik ezeket beillesz-
teni ; az öltözékre nézve pedig megje-
gyezte, hogy az feltétlenül  utcai ruha 
legyen, ö maga is egy szürke ruhát 
fog  felölteni,  mert a Felséges  asszony 
ezt igy kívánja, mivel ő maga is utcai 
ruhát fog  hordani. Reám nézve pedig 
kifejezte  azt, hogy épp a rajtam levő 
ruhában jelenhetek meg Homoródfürdőn. 

6. A további beszélgetés folyamán 
a kiéleződött helyzetről' lévén szó — 
igaz-e, hogy sajnálatomat fejeztem  ki 
a megtörtént események felett  8 óha-
jomat a differenciák  lehető mielőbbi 
kiegyenlítésére és megjegyeztem, hogy 
kár volt a prefect  urnák első közle-
ményével kihívni a szenvedélyeket — 

— amire azt adta feleletül,  hogy 
erre a Székely  Közéletben  megjelent 
„ Velünk,vagy  ellenünk"  cimü közlemény 
inditotta. 

7. Igaz-e az a megjegyzésem, hogy 
a közpályán működő férfiaknak  ilyen 
semmiségekre nem szükséges és nem 
szokáB reflektálni,  mert, akkor pl. a 
mindennap támadásban levő miniszte-
reknek védekező, vagy támadó cikkei-
vel telnének meg a lapok B 

erre az volt a válasza a prefect 
urnák, hogy a miniszterek orBzágoB 
politikát folytatnak  8 a napilapok tár-
gyalják a dolgaikat; ellenben a pre-
fect  ur nem tudta eltűrni a helyi 
lapokban megjelent kifogásokat. 

Ezek után elbúcsúztam 8 a reám 
várakozó Ugrón  Zoltánnal,  aki meg-
előzőleg szintén tárgyalt a Felséges 
asszony látogatása ügyében a prefect 
úrral, megálapodtunk abban, hogy 10-én 
délután kocsikon együtt hajtatunk 
Homoródfürdőre.  Otthon a feleségem-
mel reá készülve 10-én, rögtön, a 
koraivá tett ebéd után, el ia indultunk 
kocsin Homoródfürdőre,  azzal, hogy 
Székelyudvarhelyen találkozva Ugrón 
Zoltánékkal, onnan együtt folytatjuk 
utunkat tovább. 

Udvarhelyen azonban magánúton 
arról értesültünk, hogy a Felséges  ase-
szony Homoródfürdőn  rövid megállás-
sal csak átutazik, de senkit sem fogad, 
így nem mentünk tovább Udvarhelyről. 
Szintén magánúton  értesültünk arról, 
hogy a Felséges  asszony a prefectéknél 
lesz ozsonna-teán s azután a felaján-
lott különféle  ajándékokat a vármegye-
ház nagy termében fogadja  el. Erről 
sem engem, sem dr.  Sebesi  Jánost 
hivatalos helyről senki sem értesített^ 
sem arról, hogy lessz e fogadás  éa 
bemutatás. 

Az a hirlelés, hogy én a megyeház 
nagytermének a karzatáról néztem 
volna a teremben lefolyt  eseményeket, 
merő kitalálás és annak a részéről, 
aki ezt állítja, hazugság. Én el sem 
mentem a megyeházához, mert oda 
nem hívott senki. Az, hogy én, mint 
szenátor és pártelnök 8 régi előkelő 
állású és közéleti férfi  a szemlélődő 
nép között foglaljak  helyet s nyílt 
mellőzéssel onnan megszégyenülve 
távozzam, egyéniségemmel és állásaim 
méltóságával össze nem egyeztethető. 
Értelmetlen s az udvari etiketben járat-
lan emberek hírlapi cikkezésével az 
eféle  dolgot elbírálni s elintézni nem 
lehet. 

Az egész ügyre nézve a ldgérde-
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kesebb, hogy a királyné  őfelsége  lá-
togatására BZÓIÓ preftctusi.  értesítést 
aug. hó 14 én vettem a p'oştârol, te-
hát négy nappal a nagy esemény után, 
a postára pedig, a bélyegző tanúsága 
szerint, ez az értesítés augusztus 12-én 
adatott fel.  A Felséges  asszony láto-
gatása után két nappal. 

Nyugodt vagyok tehát eljárásom 
korrektsége felfii,  mert nem várva a 
hanyag vagy szándékosan késedelmes 
hivatalos értesítést, amint magánúton 
érteeültem a szándékolt legmagasabb 
látogatásról, az uralkodóház iránti 
tiszteletem és loy alitásom tói indíttatva, 
idejében siettem tájékozódni és kötel-
meimnek eleget tenni. Éppen magam 
fölötte  sajnálom, hogy ettől elzárattam. 
Mégis a mulasztás vádjával mernek 
illetni épp azok, akik hibát hibára hal-
moztak, vagy szándékosan ugy jártak 
el, hogy vádjaikhoz látszatot keltsenek. 
Éu a Felséges Uralkodóház iránt váló 
loyalitásra nézve kitanitást nem kérek 
és nem fogadok  el és visszautasítok 
ainden ezt kétségbe vonó feltevést. 
Az én loyalitásom régi keletű, amit 
elhomályosítani nem lehet és nem is 
engedek. 

Abban a szerencsében részesül-
tem, hogy már 1906-ban be lettem 
mutatva Románia akkori boldogult ki-
rálya — I.  Károly,  valamint  Erzsébet 
királyné  őfelségéiknek.  — I.  Károly 
őfelsége  1906-ban a román csillag 
rend  lovagkeresztjével  tüntetett ki és 
nekem a jubileumi  emlékérmet  adomá-
nyozta, amelyek engem érzelemben 
sokkal közelebb vittek az uralkodó ház-
hoz, sem hogy azt megsérteni képes 
volnék, vagy annak bármely tagjával 
szemben illoyálisan viselkedbetném. 

Az elAadóttak szerint nem én  és 
nem dr.  Sébesi  János  képviselő kö-
vettünk el illoyalitást, hanem valaki 
más és igazán kár, fölösleges  és ildom-
talanság volt a Felséges  asszonyt  és 
Cantacuzino  hercegnő őkegyelmességét 
bele keverni ebbe a mesterségesen tá-
masztott magántermészetű ügybe, a 
melynek hamis volta mindenképpen ki-
tűnik. 

Ezek után kijelentem, hogy pana-
szos feljelentést  teszek  a velem szemben 
elkövetett rágalmakért s a tényeknek 
hamis beállításáért az illetékes  bíróság-
nál,  valamint az ügy hivatalból való 
megvizsgálása s az illoyalitás valódi 
tényének felderítése  végett elöterjesz 
tést  teseék  a bélügyminiszter  úrhoz, 
mert reputációmat csorbítani nem en-
gedem. Kitalálás az, hogy a Felséges 
asszonynak feltűnt  volna a parlamenti 
férfiak  (szenátor és képviselők) távol-
léte. Ellenben a fogadás  rendezése 
vagy readezetlensége történt ugy, hogy 
ezek a férfiak  a Felséges  asszony előtt 
meg nş jelenhessenek és éz szándékos 
távolmaradásnak legyen feltüntethető, 
amire valaki reá irányította a Felséges 
asszony és később a Cantacuzino  her-
cegnő figyelmét,  hogy ebből tőkét ko-
vácsoljon magának az én hátrányomra 
és barátaim hátrányára, hibánkon kivül. 

Végül megjegyezni kívánom, hogy 
á prefect  nr hivatali elődei másként 
fogták  fel  a magyar párttal és annak 
elnökével szemben való feladatukat. 

Ha kilátásban volt, hogy a városba 
maga? látogató érkezik egy vagy több 
miniszter személyében, arról, illendő 
módon 6 többször küldönccel, olyan 
időben értesítettek, sürgősebb esetben 
pedig autót küldöttek érettem, hogy a 
tisztelgésnél és banketteken megfelelő 
öltözetben idejében megjelenhettem és 
élő tanukra hivatkozom, hogy — ha 
az nem volt politikai színezetű — 
egyetlen esetben sem m&rţkdtam el 
şem én, sem az általam vezetett helyi 
pártszervezet nem maradott távol. Min-
den egyes alkalommal állásomhoz méltó 
előkelő hely volt számomra biztosítva. 
Pedig az előző kormánynyal nem vol-
tunk egyezményes viszonyban. Szintén 
élő tanukra hivatkozom, hogy minden 
egyes ilyen alkalommal, ugy üdvözlő 
beszédeimben, mint pohárköszöntőim-
ben a hazánk iránt való hűségünkről 
és a királyi család iránti lojalitásunk-
ról biztosítottam a magas állású láto-
gatót és az állásukat elfoglalt  prefec-
tekét, esetről-esetre kérve annak ille-
tékes helyen való tolmácsolását. 

Micsoda érthetetlen hiedelemkeltés 
az, hogy éppen a királyné  őfelsége 
vei szemben b éppen akkor, mikor leg-
magasabb látogatásával városunkat és 
vármegyénket megtisztelte, követtem 
votna*el illoyalitást és tartózkodtam 
volna hódolatom nyilvánításától, akár 

dr.  Sébesi  János, aki a leggavallérabb 
férfiak'  egyike. 

Ha valaki illoyalitást követett el, 
az nem a magyar parlamenti férfiak 
között és nem a Magyar Pártban ke-
resendő. 

Kiderül majd, hogy ki volt. 
Nyugodtan várjak az események 

lebouyolodását. 
Taureni Bikafalva,  1926 szeptem-

ber hó 24. 
Szakáts Péter, 

szenátor, pártelnök. 

Utóhangok a kiállításhoz. 
Örök igazságot mondott ki Yoszka 

István dr. a kiállítás megnyitása al-
kalmával elhangzott nagyszabású be 
szédében, hogy minden állam, minden 
nemzet annyit ér, mint a mennyit az 
általa kifejtett  produktív munka ér. 
Ezt az örök igazságot tartalmazó idé-
zetet joggal alkalmazhatjuk a kiállí-
táson részt vett iparosainkra, akik ki-
állított munkájukkal igazolták az idé 
zés jogosultságát és azt, hogy van 
bennük életképesség, van izlés, erős 
akarat, hogy a haladó kor fejlődésével 
lépést tartva belekapcsolódjanak az 
ország intenziven fejlődő,  produktív 
munkájába, s egyéni izlésükt megbíz-
ható munkájuk révén felvegyék  a ver-
senyt a nagy tőkével rendelkező, ál-
lami támogatásban részesüld gyáripar 
sablonos tömegtermelésével. 

Azok a lelkes kiállítók nem kí-
méltek fáradságot,  anyagi áldozatot, 
kiállított munkájukon meglátszott a 
tudás, az egyéni ízlés. Alkotó mun-
kájukkal igazolták, hogy eDbeu az el-
szigetelt, idegenforgalmat  nélkülöző 
városban nem maradtak el a haladás-
tól és mintegy meglepetésszerűen lép-
tek a nagy nyilvánosság elé. 

Bár a kiállítás az egyesekre néz,ye 
nem járt anyagi haszonnal, erkölcsi 
sikerének értéke a jövő szempontjából 
olyan reáli*. tökének felel  meg, mely-
nek kamatai jóval felül  fogják  múlni 
az elmaradt anyagi hasznot. 

A kisipar tőkeszegénysége da 
cá-a a fejlődés  korszakát éli. Ezt a 
fejlődést  intenzivebbé állandósítani,. 
gazdaságilag jövedelmezővé tenni, a 
nagy fogyasztó  közönség erkölcsi köte 
lessége. Erkölcsi kötelessége, mert az 
állam ipari politikája a kisiparral szem-
ben teljesen indolens. Nem törődik 
vele. Minden téren egymásra van utalva 
termelő és fogyasztó  egyaránt. Az ál-
lam Bzükkeblüségét a fogyasztó  közön-
ség kell, hogy pótolja, jövőbeli hala-
dását, életképességét fenntartsa.  A fo-
gyasztó közönségnek, támogatásával a 
kisipar gazdasági fellendítésében  részt 
kell vennie. 

A lezajlott sikeres kiállítás élő 
bizonysága, hogy a kisipart érdemes 
pártolni, izléseB és jó iparcikkei erre 
érdemesitik. A problema megoldása 
neá nehéz. Csak agy kis jóakarat, ön-
megtagadás a fogyasztó  közönség ré-
szérői, különösen azoktól, akik a múlt-
ban és ma is csak lekicsinyléssel tá-
mogatták és támogatják városunk tisz-
tes iparát. Ma, mikor helyben minden 
tekintetben megfelelő,  versenyképes 
produktumokat szerezhetnek be, ne 
adják idegesből hozatott Belejtes áru 
ért pénzűket. Támogassák a helyi 
ipart. A támogatás ne legyen fellán-
goló szalmatüz, ne legyen ideig-óráig, 
pusztában elhangzott szó, hanem le-
gyen komoly, igazi férfias  teljesítmény. 
Ezekben a nehéz, átmeneti időkben 
az ipar terén is legyünk egyek. Tá 
mogássúk önzetlenül egymást, hogy 
erősek legyünk, hogy ebből az erőből 
fakadjon  jóllét, gazdasági erő. 

Ha minden egyes fogyasztó  lelké-
ben csak parányi lánggal is fellobban 
városa iparának a szeretete, annak 
világosságánál bepillantást nyer tár-
sadalmunk egyik osztályának Bulyos 
közgazdasági küzdelmébe, felismeri  és 
önzetlenül odanyújtja a segitő eszkö-
zöket, akkor a kisipar termelő mun-
kája annyira értékes lesz, hogy joggal 
elmondhatjuk nem csak, hogy „Isten 
áldd meg a tisztes ipart" de azt is: 
„Isten áldja meg a fogyasztó  közönséget." 

Nagy János. 

x Cristuri kaszinó 1926 októ-
ber 15-ikére kimérőt keres. — Pályá-
zat október 8-ig adandó be hozzám. 
Dr. Ferentzi Gábor elnök. 

Viola Sándor dr. gondnoki 
beiktatása. 

A helybeli róm. kath. főgimnázi-
umhoz és az azzal kapcsolatos fi  ne-
velőintézethez id. Ugrón Ákos elhalá 
lozása folytán  a főtanhatóság  gondáo 
kul s egyben a gondnokság világi el-
nökéül Viola Sándor dr. székelyke-
reszturi ügyvédet, az intézet egykori 
jeíes tanulóját nevezte ki, aki a kettős 
intézet iránt mindig meleg érdeklő-
déssel viseltetett. 

A gondnoki állásba való ünnepé-
lyes beiktatás szeptember 26 án tör-
tént meg az évmegnyitó ünnepséggel 
kapcsolatban. Délelőtt 9 órakor Veni 
Sancte és ünnepélyes nagy mise volt, 
amelyet fényes  segédlettel Pál látván 
pápai prelátus, püspöki biztos végzett. 
Mise után a szülők, tanárok és tanít-
ványok az intézet tágas rajztermébe 
vonultak, ahol az iskolai évet Tamás 
Albert igazgató nyitotta meg az ifjú-
ság kötelességeit fejtégető  magvas be-
széddel, majd pedig meleg szavakkal 
üdvözölte Viola Sándor drt gondnokká 
történt kinevezése alkalmából. A gond-
noki intézmény, jelentőségének fejte 
getése után a főtanhatóság  üdvözletét 
Pál István püspöki biztos tolmácsolta 
nagy figyelemmel  hallgatott és éljen-
zéssel kisért beszédében. 

Az üdvözletek elhacgzása után, 
zajos óváció közepette, Viola Sándor 
dr. emelkedett szólásra, hogy meg 
tartsa székfoglalóját.  „Mindenek előtt 
el kell hárítanom magamról minden 
dicséretet, őszintén szólva ki kell je-
lentenem, — úgymond. — hogy nem 
tudtam és nem tudom ma séw meg-
magyarázni, hogy főtanhatóságunk  annyi 
derék, munkás, érdemesebb hitsorsunk 
közül éppen az én szerény személye-
met miért választotta ki a gondnoki 
tiszt betöltésére, aki ez ideig alig tud-
tam egyebet tenni intézetünk ér 
dekében, mint hálával, szeretettel ra-
gaszkodni ahhoz, annak tanáraihoz és 
a mindenkori ifjúsághoz".  Majd kije-
lentette, hogy tanulmányait ő is ebben 
az ŐBÍ intézetben végezte s boldogu 
lását annak a kiváló nevelésnek és 
oktatásnak köszönheti, amelyben itt 
derék tanárok részesítették. Pro-
grammja, minden vonalon támogatni, 
védelmezni az intezetet, annak mindan 
intézményét, tanárait, ifjúságát  s oda 
batni, hogy kulturális életűnk e számot-
tevő tényezője megérdemelt tekintély 
nek örvendhessen. Majd a szülök kö-
telességéről szól, hogy támogassák az 
intézetet nevelő és oktató munkájában. 
A tanári kart pedig kéri, hogy lelkük 
egész melegét, tudásuk arzenálját vi-
gyék bele munkájukba, tánit&ák meg 
aziţjakat érezni,átérteni, hogy minő nagy 
feladat  vár a mai fiatalságra  egy egész-
séges társadalom megalkotása céljából, 
hői munkab2erétő, jeilemszilárd, egész 
emberekre ván szükség. Végül az if-
júságot figyelmezteti  a komoly, az ^la-
pos munkára, hogy kikerülve az életbe, 
becsületes, megbízható polgárai legye-
nek k hazának. Különösen is lelkére 
kötötte az ifjúságnak  a kegyelet ápo 
lását, figyelmeztetve  őket, hogy az el-
hunyt tanárok és jótevők sírját keres-
sék fel  és gondozzák, mert ók tették 
lehetővé, hogy az intézet álljon és régi 
jó hírnevéhez méltóafi  dolgozzék. 

A tartalmas székfoglaló  beszédet 
lelkes éljenzés fogadta,  majd pedig 
Frólich Ottó finevelö  intézeti régenB 
üdvözölte Viola Sándor drt, ugy is mint 
a finevelő  intézet gondnokát, minta-
képül állítván az ifjúság  elé. A beik-
tatás megtörténte után Tá'máB Albert 
igazgató tartott előadást a helyesirányu 
testnevelésről, különösképpen is ismer-
tetve a cserkészet nagy jelentőségét. 
Az iskolai szabályok felolvasásával  és 
az osztályok elrendezésével a rendes 
tanitás Bzept. 27-én megkezdődött. Az 
intézetbe 195 tanuló iratkozott be, 
ami néhánnyal meghaladja a mult is-
kolai évben végzett tanulók számát. 

Vármegyénk subprefeotu-
sává a belügyminiszter legutóbb Pop 
Josif  dr. volt kolozsmegyei főszolgabírót 
delegálta, ki állását már el ÍB foglalta, 
mig az ideiglenesen delegált Cionca 
Macedón dr. ismét visszakerült az ok-
lánái járás élére, hol egyénisége, tör-
vénytisztelő működése folytán  nagy 
népszerűségnek örvend. — Szabó Gá-
bor felfüggesztését  megszüntették és 
egyelőre berendelték a belügyminisz-
tériumba szolgálattételre. 

SPORT. 
BMTE—Hargita. 

Az őszi Bzezon első bajnoki 
mérkőzése lesz vasárnap a kollé-
giumkertben, a brassói munkások és 
a Hargita csapatai között. A BMTE 
tavaly ősszel és a tavasszal is 
minimális gólaránnyal megverte a 
Hargitát, azóta mindkét egyletet nagj 
vérveszteségek érték s igy a mostani 
találkozó teljesen nyilt. A Hargita te-
kintettel arra, hogy itthon játszik, bi-
zonyára minden erejét összeszedi, hogy 
revánsot vegyen kétszeregymásutam 
legyőzőjén. 

HÍREK. 
Okt. 2. 

A bécsi operatársulat 
vendégszereplése Segesvártt. 

-1926 október 23, 24, 25-én. — 

Mennyivel szivesebben imám ezt 
a cikket, ha azt Írhatnám, hogy itt a 
mi szeretett városunkban: Udvarhelyt 
fognak  játszani a bécsiek I Ha már ott 
tartanánk a kulturfejiődés  során, hogy 
hozzánk, a Hargita aljára is elláto-
gatnának a világhírű énekesek és éne-
kesnők. Sajnos, még nem tartunk ott 1 
Da kitartó és törekvő munkával oda 
is eljutunk. Egyelőre árról vau szó, 
hogy ha nem is itt nálunk, de a leg-
közelebbi szomszéd városban: Seges-
vártt hallgathatjuk meg a világhírű 
bécsi, müncheni, drezdai és prágai 
operáknál szerződtetett, leghíresebb 
erőkből összeállított operatársaságnak 
az előadásait. Ezek a nagy énekesnők 
és énekesek az emiitett mflintézetek 
állandóan szerződtetett tagjii, akiket 
csak a művészi körút idejére szabad-
ságoltak, hogy a külföldöd  is bema-
tassák, mily magas nivóa áll a német 
opera. A társaság igazgatója s egyben 
karmestere is Gruber Frigyes a világ-
hírű beureuthi Wagner-operaház ez-
idŐBzerinti igazgatója, s tagjai között 
ott Látjuk a dr. Heinz Krögler, Ernst 
Tauber, Rudolf  Bandler, Anny Kalab-
Barthlme, Klara Musil neveit, akik 
európai vonatkozásban is kiválóságok. 
A társaság a németek- és Bzászoklakta 
városokban (Brassó, Segesvár, Medgyes, 
Szeben, Temesvár) fog  játszani, s épp 
azért kedves figyelemnek  tekintem, a 
művészi körutat rendező impresszárió-
nak azt a meleghangú levelét, amely-
ben arra kér, hogy nécsak á Filhar-
monikus Társaéág tagjai között, ha-
nem az egész városban és megyében 
csináljak propagandát a művészi zene 
kedvelői között. Örömmel teszek ele-
get ennek a kérésnek,, hiszen világ-
hírű operaszemélyzet előadásait ritkán 
hallhatjuk a szomszédban. Éa való-
színűleg csák egy eBtélyre fogok  eljutni, 
de biztoé vagyok benne, hogy a mű-
élvezetek hetedik mennyországában fo-
gom magamat érezni. v. I. dr. 

* 

A bécsi operatársulat Segesvárt 
okt. 23 án Mozart „Don Juan"-ját, 
24 én Lortzing „Fegyverkovácsot és 
25 én Rossíni komikus operáját, a 
„Sevillai borbély"-t fogja  énekelni. A 
három előadásra szóló bérletjegyek ára: 
1 ső hely vagy páholyüléB 750, 2-ik 
hely vagy erkély 600, 3-ik hely vagy 
karzat 450 leu. — Minthogy az impresz-
Bzárió október 4 ig bizonyos számú j6 
helyet tart fenn  az udvarhelyiek ré-
szére, kérjük azokat, akik helyekre 
reflektálnak,  hogy ezt Voszka István 
drral sürgősen tudassák. Jegyek kü-
lönben a Kotsch, Marcus & Gomp. se-
gesvári könyvkereskedő cég utján köz-
vetlenül is lefoglalhatók. 

Aesissii s i en t Ferenc halálá-
nak 700 éves évfordulója,  a mint erről 
már a mult héten megemlékeztünk, 
most lesz f.  hó 4 én. A legvonzóbb 
életű és legjelentékenyebb hatású szen-
tek ez egyikének emlékezetét ez alka-
lommal világszerte mindenfelé  méltó-
képpen újítják fel.  Ez alkalom kész-
tette a tudós P. Boros Fortunát drt 
arra, hogy rövid összefoglalásbán  meg-
írja a ferencrendiek  városunkban Való 
működésének emlékeit. Az érdekes 
cikket a jövő héten közöljük. 



A vármegye prefe  ctusának 
a lemondásáról terjedtek el a napok 
han birek, melyeket saját értesüléseink 
is kiegészítenek. Ioformálóink  olyanok, 
hogy a lemondás hírét valószínűségnél 
többnek kell tekintetíünk, valamint 
azt íb, hogy a kormány a lemondást 
— a körülményedre tekintettel — el 
fogadja.  Ugyanilyen értesüléseink van-
nak Metea Jánosnak a polgármesteri 
állásról való lemondásáról. Ezek sze-
rint tehát vármegyei közéletünk akut 
válsága közel van a kibontakozáshoz. 

8sép évmegnyitó ünnepsé-
g e t rendezett szept. 26 ikán, vasárnap 
délelőtt a helybeli ret. kollégium, mely-
nek programmját a mult héten közöl-
tük. Enriek befejezéseképpen  50 tanuló 
közt kiosztották a Kiss József-alap  fe-
jenkint 50 leura menő jutalmát. Ez-
után szülői értekezlet volt. melynek 
megnyitójában Csefó  igazgató magva-
sán fejtegette  a mai ifjúsági  nevelés 
követelményeit s az iskola éB a szülők 
-e téren való összeműködésének fontos-
ságát. Többek fJodál  Gábor dr., Baczó 
Lajos, Göcczy Gábor dr. stb.) értékes 
hozzászólásai után elhatározták, hogy 
a szülői értekezleteket állandósítják. 

A Filharmonikus Társaság 
október 6 án, szerdán este 8 órakor 
választmányi ülést tart, melyre ezúton 
hivja meg a választmány tagjait, azzal, 
hogy ezen ülésen lényeges kérdések 
fognak  tárgyalás alá kerülni. 

A kath. hivek körmenetei. 
Tudvalévő doieg, hogy a mult eBztendő 
a kath. hívekre nézve úgynevezett 
szentév volt, amikor a zarándokoknak 
ezrei keresték fel  Rómát, az örök 
várost. A kath. egyház feje:  a pápa 
a szent év kegyelmeit erre az évre is 
hiterjesztette az egész világ katholi 
kusaira. A kegyelmekben éB á lelki 
megújhodásban azok a hivek részesül-
nek, akik négy körmenetben és tem-
plomlátógatásban részt veBznek. Ezeket 
a körmeneteket városunkban október 
négy vasárnapján tartják meg, amikor 
a plébániai templomból a ferencrendi 
zárdatemplomba fognak  vonulni. A 
körmeneteket október 31 én egy 24 
érás szentségimádás fogja  befejezni.  A 
körmenetekre a plébániai hivatal ez 
«ton is feíhivja  a kath. hívék figyelmét. 

Árverés less f.  hó ip ikén d. e. 
10 órakor a városi tanácsházban a 
városnak a Szarkakő és Nagyoldal nevü 
helyen levő területén termett ĉ ere-
makkra, — mintegy 70szekérnyi össze-
gyűjtött trágyára, mely a barompiac 
szélén van, — végül a sétatér melletti 
Boltárokban levő, a várost illető nád-
termésre. 

Nyilvános köszönet és nyug-
t á s á s . A Polgári Önképző Egylet 
temetkezési segélyalapja az elhunyt 
leányom után járó temetkezési járu 
lékban 9000 leüt fizetett  ki, melynek 
felvételét^  nyilvánosan is elismerve, 
egyúttal ezttton is köszönetet mondok 
az egyesület vezetőségének a pontos 
és gyors kifizetésért,  özv. Szabó Fermené. 

Á s ősai kiá l l í tás okleveleinek 
a rajzát moBt készítette el Haáz F. 
Rezső tan&r festőművész,  s akik csak 
látták a gyönyörű munkát, mind elra-
gadtatással beszélnek róla. Az oklevél 
hal oldalán egy székely pruszlikos 
ideális nőalak, egy igazi székely tündér 
áü, egy stilizált székely kapu előtt; 
körülötte a mi remek székely varrót 
taBaink, az iparosok és mezőgazdák 
ezerszámai, különféle  ipari és mező-
gazdasági termékek, mint az oklevelet 
ügyesen körülfoglaló  keret. Fenn a 
felhőkből  kinyúló két angyalka a vár-
megye címerét tartja, mig a kép jobb 
alsó részén finoman  elhalványuló fes-
téssel Székelyudvarhely városának jel-
legzetes képe látható. A képet a 
bizottság Kolozsvárra küldte klisirozás 
végett, B mihelyt a klisé elkészült, 
annak segítségével itthon fognak  elké 
szülni a Bzép oklevelek. A művészi 
oklevél kétségkívül kedveB emléke 
lesz mindazoknak, akik a szép kiál-
lítás létrehozásán közremüködték. Mi 
csak örvendünk, hogy a bizottság 
helyes müérzékkel nem sablonos ütés 
blankettákra nyomatja az okleveleket, 
hanem égy kiváló, művészi munka 
létrehozására adott alkalmat, amely 
minden izében székely éa: a miénk. 

A Vörös Kereset Egyesület 
helyi vezetősége a közönségnek szíves 
tudomására adja, hogy közelebbről tag-
gyüjtő tevékenységet indít. Kéri a 
gyűjtők szívesen fogadását,  B minél 
-tömegesebb belépést az egyesületbe. 

Éret tségi ta lálkoső. Sajnálat-
tal közli a helybeli ref.  kollégium 
igazgatósága, hogy a f.  évi október 
2 ára hirdetett 40, 30, 25, 20 és 10 
éves érettségi találkozót közbejött 
akadályok miatt el kellett halasztani. 
A találkozó uj terminusára nézve még 
nincsen végleges megállapodás, de 
valószínűleg október 31-én lesz meg-
tartva. 

x Testgyakorló tanfolyam. 
Svéd-, német és rithmikua tornából 
testgyakorló tanfolyamot  nyitok okt. 
10 étőí kezdődőleg, nők, felnőttek, 
lányok és tanulóláoyok részére. A tan-
folyam  tartana 6 bét. Részvételi díj 
felnőtteknek  óránként 15 leu, tanulók 
nak 10 leu, jelentkezni lehet a ref. 
kollégiumban. Sebes József,  kollégiumi 
tornatanár. 

A húsárak ujabbi maximálásá-
val kapcsolatosan, mint laptársunk 
irja: egy „nagyon vicces ember" kikel 
az ellen, hogy a mészárosok a húst 
nem a maximális áron adják, mert egy 
drb. csontot rátéve, azt mosdják: több 
lévén a bus, az ára is 2—4 stb. leuval 
több Nem nagyon vagyok „vicces" 
ember, tehát a közleményhez komolyan 
akarok hozzá szólni. Tén/leg: egy 
kiló marhahús ára 38 leu. Ebben benne 
van a hus és benne a csont. Már most, 
ha a kiszabott bus néhány dekával 
több, vagy ha a vásárló velős csontot 
követel még, a mészáros egész joggal 
követelhet több árat, viszont köteles 
a vevő kívánságára, ha a mért meny-
nyiség a kért mennyiségaél több, a 
rendes adagot kimérni. A sertéshús 
ára 48 leu; természetes, hogy ezen 
árért nem köteles a mészáros zsíros, 
szalonás részt adni, lévén a szalonának, 
zsírnak valónak ára 60 leu. A mi 
pedig ama bizonyos 6—7 napos huso 
bat illeti, a „vicces" ur nagyon is 
vicces kedvében lehetett, mert tudnia 
kellett volna, hogy a hideg felvágottak 
csak teljesen friss  és meleg húsból 
készíthetők, kivéve a nyári szalámit, 
a melyhez besózás által a régebbi 
húsok is — feltéve,  hogy azok szabály-
szerűen jégen kezeltettek — felhasz-
nálhatók. Nem akar e felvilágosítás 
dicshimnusz lenni a mészárosok mel 
lett, sőt a fogyasztó  közönség jogos ér 
deke megköveteli, hogy a mészárosokkal 
szemben kifogásait  mindenki (ha sza-
bálytalanságot lát) tegye meg. De efféle 
„vicces" felszólamlások  csak arra jók, 
hogy a kedélyeket izgassák, akkor a 
midőn mészárosiparosaink a városi 
tanács rendelkezése folytán  is igyekez-
nek ma a vevőközönséget jó minőségű 
hússal kiszolgálni. 

Vásár i lopások. A makkfilvi 
országos őszi vásár súlyos anyagi ká-
rokat jelentett az árusítás céljából 
odasereglett cipész és csizmadia ipa-
rosoknak. Egy jól szervezett tolvaj-
banda végig járva iparosainkat, kileste 
az alkalmat, mikor sátraikat a vevő 
közönség meglepte, hogy lopási szán-
dékukat akkor hajtsák végre. Az ilyen 
kieszelt terv rendesen sikerrel jár. 
Mert a mig a mit sem sejtő iparos 
páronként adja ki megtekintés végett 
áruját, kínálva annak megvételét, 
addig a másik oldalon a rendesen jól 
öltözött tolvajbanda tagjai a kiadott 
árut maguk közt a harmadik-negyedik 
kézbe adják. Amig az iparos észre 
veszi, hogy a kiadott árujából hiány-
zik, a tolvaj már messzire jár. Ciurar 
Miklósnak éstársainak is ilyen módon 
sikerült Makkfalván  iparosainktól négy-
öt pár lábbelit ellopni. Dicséret illeti a 
makkfalvi  csendőr- szakaszparancsno -
kot, aki erélyes nyomozásával leleplezte 
a tolvajbandát és igy mintegy tiz tizen-
két párlábbelit, hét-nyolc ezer leu érték-
ben a heíybefi  ügyészségre szállított 
be, ahol a tulajdonosok ráismertek 
saját árujukra. .A nyomozás ebben az 
ügyben tovább folyik,  mert alapos a 
gyanú, hogy szept. 11-én a székely-
kereszturi vásáron is sikerrel mükö 
dött ugyanez a tolvajbanda. —«. 

Varrótanfolyam.  A Soc. 
Misszió vezetősége szeptember 19 én 
tartott értekezletén tervbe vette egy 
varrótanfolyam  rendezését, melyen na-
gyon csekély díj ellenében kiváló szak-
avatott erők tanítanának: ruha , 
fehérnemüvarrást,  szabást, csipkeverést 
és minden ujabb fajta  kézimunkát. E 
tanfolyam  október 15 én kezdődik s j6 
hétig tart. Díj: 500 leu. Mindazok, 
akik részt óhajtanak venni a tanfolya-
mon, legkésőbb október 10 ig jelent-
kezzenek a Biuder féle  kalapüzlet 
helyiségében. További részletek a 
következő számban. A vezetőség. 

x Babakl in ika Szabó Ödön 
fodrászüzletében  Odorheiu Bul. Reg. 
Ferdioand 7 szám alatt, hol minden-
féle  játékbabát kijavitnak, a hiányzó 
részeket pótolják. Babaparókák minden 
szi n ben. Elvállalom  műkedvelői  előadá-
sok maszkirozását,  amit személyesen 
végzek, ugy helyben, mint vidéken. 
Nagy raktár színházi parókákban ; kész 
szakálak és bajuszok állanak a müked 
velők rendelkezésére; paróka kiköl-
csönzés. Veszek vágott és hullott 
hajat. Toilette-, piperecikkek, korpa és 
hajhullás elleni szerek raktáron. 

x Szabászat! tanfolyam.  Szi-
ves tudomására hozom a n. é. hölgy-
közönségnek, hogy október hó 15-én 
szabászati tanfolyamot  nyitok, ahol a 
legújabb francia-  és angol-divatot taní-
tom a legjutányosabb árban. Beirat-
kozni lehet Bodrogi Géza üzletében, 
ahol bővebb felvilágosítást  adnak. Biró 
Klára. 

x Redőnyös amer ikai íróasz-
tal eladó Megtekinthető nyomdánk 
üzlethelyiségében. 

KÓZGAZDASAG. 
Az udvarhelyi őszi állatvásár, köze-

pes felhajtás  mellett, nem volt nagyon 
forgalmas.  Kiszállításra állatot nem 
vásároltak. Az egész vásár csak egy 
szük körlet szükségletét bonyolitotta le. 

Piac i á r a k : buza: 115—135, 
rozs: 90—105, árpa: 80—85, zab: 
40 —46, tengeri: 95—100, burgonya : 
24—26 leu vékánként. V—ó. 

A szerkesztő üzenetei-
Egy Iparos. Bár névtelenül irt, 

a bár kérdéséből, annak föltevése  mód-
jából elfogult  indutatunck tetszik, készséggel 
felelünk,  — tekintettel a kérdés közérdekű-
ségére. A kiállítási bíráló bizottság névszerint 
kijelölt tagjainak névsorát lapunk szept. 19-ikén 
megjelent 40. számában megtalálhatja, azzal 
a bozzátevéssel, hogy s minden Bzakmáböl 
még 2 - 2 érdektelen (vagyis: kiállítóként nem 
szerepű) mester". Alaposan összeválogatott 
bizottság volt, kellő hozzáértéssel és hivatott-
sággal arra, hogy (amennyire emberileg lehet) 
igazságosan és jóindulata méltányossággal 
Ítélkezzék. Mi legalább igy gondoljuk... Re-
méljük : ön is 1 — Sz. J . A cikkében irtak 
érdemi része nagyjában idejét multa, a a cikk 
maga inkább csak személyeskedés. 

Kiadó: a Könyvnyomda Részvénytársaság 
Odorhein—Székelyuflvarhely 

No. 249-1926-1. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Aduc la cunoştinţă publică cuin-

că cârciumă comunală din Şoimoşul-
mare va fi  dtftă  îa arenda pe licitaţie 
publică la 17 Oct. 1926 a. m. 9 orele 
îa casa comunală din Şoimoşul mare. 

Durată arendei e 3 ani dela 17 
Oct. 1926 pâaă la 16 Oct. 1929. Condi-
ţiunii de licitaţie se poate cerceta la 
cancelaria notarială din Şoimoşul mici 
sub oare oficioasă  Preţ de strigare e 
1500 Lei. Garanţia este 10%. 

Árverési hirdetmény. 
Közhirré teszem, hogy Şoimoşul-

mare korcsma helyisége 1926 évi okt. 
hó 17 tői 1929 évi okt. hő 16 ig tartó 
3 évi időtartamra az f  évi okt. hó 
17 én délelőtt 9 órakor Şoimoşul-mare 
községházánál nyilt árverésen haszon-
bérbe fog  adatni. 

Árverési feltételek  a şoimoşul-
mic-i jegyzői irodában a hivatalos órák 
alatt megtekinthetők. Kikiáltási ár 
1500 len, melynek 10% a bánatpénzül 
leteendő. 

Şoimoşul-mic, 1926 okt. 2. 
Márton Lajos, notar cerc. 

No. 1211 ex 1926. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul jport. judecătoresc 

prin această publică, că îa baza Sci-
ziunii Nr. G. H. 2719—1925 a jude-
cătoriei de ocol din Gristur în favorul 
reclamantului Dr. Elekes Domokos 
repr, prin advocatul contra Bléoessy 
Sándor pentru încassarea creanţei de 
10000 Lei şi accesorii se fixează  ter-
men de licitaţie pe 18 Oct. 1926 
orele 16 la ifaţa  locului îa com. Kli-
seni unde se vor vinde prin licitaţiune 
publică judiciară boi, fân  îa valoftre 
de 40000 Lei. In caz de nevoie şi 
sub preţul de estimare. 

Pretenziunea care e de îacassat 
face  10000 Lei capital, dobânzile ca 
10°/0 socotind din iar spesele pâaă 
acum staverite de 3270 Lei. 

întrucât mobilele cari ajuog la 
licitaţie ar fi  fost  exacvate şi de aiţji 
şi aceştia şi ar fi  câşigat dreptul de 
acoperire licitaţia prezentă este ordo-
nată şi îa favorul  acestora îa Benzut 
art. LX. 1881 § 192. 

Odorheiu, la 10 Sept. 1926. 
Dnbb, portărel. 

No. 1209—1926 port. 

Publicaţîune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel judecătoresc 

prin aceasta publică, că în baza decizi-
UDii Nr. 1711 şi No. G. II. 2364-1926 
a judecătoriei de ocol diu Cristur 
ÎQ favorul  reclamantului Ludovic Fro-
nius repr. prin advocatul Dr. ElekeB 
Domokos contra cooperativa din Sân-
gheorgh-Pădureni pentru încassarea 
creatţai de 2065 Lei 35 bani şi acce-
sorii se fixează  termen de licitaţie pe 
20 Oct. 1926 orele 12 la faţa  locului 
îa com. Sâagheorgh Păd. unde se vor 
vinde prin licitaţiune publică judi-
ciară stălagi pintru prăvelie cum-
păna etc. îa valoare de 25.600 Lei. 
Ia caz de nevoie şi Bub preţul de 
estimare. 

Pretenziunea care e de incassat face 
2065 lei 35 bani capital, dobâazile cu 
6°/o socotind din 23 Iulie 1924 iar 
spesele până acum staverite de 4125 
Lei. 

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

Odorheiu la 20 Septemvrie 1926. 
D n b b portărel. 

No. 1206—926 port. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul executor judecătoresc 

prin 8 ceasta publică, că în baza deci-
ziuneii Nr. 2146şi No. G. II. 2538-1926 
a judecătoriei de ocol din Gristur 
în favorul  reclamantului Gassa de 
paBtrare Cristur repr. prin advocaţii! 
Dr. Elekes Domokos contra Pitő Lajos 
şi Horváth Sándor, Pitó Ilona pentru 
încassarea creanţei de 7420 Lei şi 
accesorii se fixează  termen de licitaţie 
pe 20 Oct. 1926 orele "18 la faţa 
locului în Cristur unde se vor vinde 
prin licitaţiune publică judiciară bvi. 
îa valoare de 20000 Lei. In caz de 
nevoie şi sub preţul de estimare, 

Pretenziunea care e de îacaşaat 
face  7420 Lei — bani capital, dobânzile 
cu 12% socotind din 1 Iulie 1926 iar 
spesele pâaă acum Btaverite de 2076 
Lei — bani. 

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

Odorheiu, la 20 Sept. 1926. 
D n b b portărel. 

No. 1205—1926 port. 

Publicaţîune de licitatie. 
Subsemnatul portărel judecătoresc 

prin aceasta publică, că îa baza e l i -
ziunii Nr. 1551 şi Nr. G. II. 2022— 
1926 a judecătoriei de Ocol din CriB-
tur îa favorul  reclamantului Ludovic 
Fronius repr. prin advocatul Dr. Ele-
kes Domokos contra Szolga Ádám 
pentru îneasarea creanţei de 5328 Lei 
10 bani şi accesorii se fixează  termen 
de licitaţie pe 18 Oct. 1926 orele 12 
la faţa  locului îa comuna Târcesti 
unde se vor vinde prin Jiciţpţiuua 
publică judiciară stelagi carute, cal, 
vacă îi» valoare de 12500 Lei. In caş 
de nevoie şi sub preţul de estimare. 

Pretenziunea care e de facassat 
face  5328 L- 10 bani capital, dobân-
zile cu 6% socotind din 13 Marti» 
1924 iar spesele până acum staveriţe 
de 3343 Lei. 

întrucât mobilele cari ajung la ţi» 
citaţie ar fi  fost  execvate şi de alţij 
şi aceştia şi ar fi  câştigat dreptul (ţe 
acoperire, lititaţia prezentjl este ordo-
nată şi în favorul  acestora îa senzul 
art. LX. 1881 §. 192. 

Odorheiu la 20 Sept. 1926. 
D n b b portărel. 
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Tisztelettel: LÖBL R. divatüzlete Bul. Reg. Ferdinánd (volt Kossuth-utca) 25. 
x A röföe  ós divat&ru-kereske 

dök a mlyos pénzügyi helyzetre való 
tekintettel, tisztelettel kérik a közön-
séget, hogy tartozásait haladéktalanul 
kiegyenlíteni szíveskedjék. 

A reform, kollégium 
régi épületében egy a piacra 
nyiló üzlethelyiség (eddig a 
Saemerjay-féle  könyvkötészet 
volt beune) kiadó, fl H 

Érkekezni lehet dr. Gönczy Gábor 
ügyvéd irodájában. 

Judecătoria din Odorheiu sec|:ia cf. 
Nrul 299-926 cf. 

Extract din publicaţiune de 
licitaţie. 

In cererea de executare făcută  de 
urmăritorului Pál István contra urmă-
ritului Somorai János, judecătoria a 
ordonat licitan {lunea execuţiona ă în 
baza art. 144; 146, 147 din legea 
LX. din 1881, asupra imobilului în-
scris îa cf.  a comunei Porumbeni Mari 
(din circumscripţtunea judecătoriei och-
iului Odorheiu Nrul prot. cf.  1284 f-ub 
Nr. de ord. A f  1 Nr. top. 2959 
(arator) inscris pe numele lui Somorai 
János cu preţul de strigare de 400 
lei pentru incassarea crean ei de 1050 
Lei capital şi accesorii, precum şi 
pentru incassarea creaiţei de 450 Lei, 
capital şi accesorii a lui Jakab Mar-
ton, partea creanţei de 2000 Lei ca-
pital şi acc. a lui Guttmann Sámuel 
şi pentru creanţei de 7346 Lei şi 
acc. a .firmei  Deutsch Schuster et 
Comp. 

Licit&ţiunea se va ţine în z*ua de 
25 Octomvrie 1926 la caaa comunala 
a comunei Porumbeni Mari. 

Imobilului ce va fi  licitat nu pot fi 
vândut pe un preţ mai mic de cât 
două termini din preţul de strigare. 

Cei cari doresc să liciteze sunt 
datori fă  depoziteze la delegatul jude-
cătoresc 10°/0 din preţul de strigare 
drept garanţie, în numerar sau efecte 
de cautie socotite după cursul fixat  în 
art. 42 legea LX. 1881, sau eă predea 
aceluiaşi delegat chitanţa constatând 
depunerea, judecătoreste, prealabilă a 
garanţiei şi eă semneze condiţiunile 
de licitaţie. (Art. 147, 150, 170. legea 
LX. 1881, art. 21 legea XL. 1908.) 

Dacă nimeni nu oferă  mai mult, 
cel care a oferit  pentru imobil un 
preţ mai urcat de cât cel de strigare 
este d8tor lă întregească imediat ga-
ranţia fixată  conform  procentului de 
Btrigare — la aceiaşi procentua'ă a 
preţului ce a oferit.  (Art. 25 XLI. 
1906) 

Odorheiu, la 8 August 1826. 
Dr. Szabó m. p., judecător. 

Pentru conformitate: 
Indescifrabil,  impiegat. 

Nr. 1215-1926 port. 

K a s s a y F . Á k o s 
bethlenfalvi gyümölcsöséből 

különféle  fajalmák 
kaphatók. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel judecătoresc 

prin aceasta publică, că în baza deci 
ziune Nr. 293-925 şi Nr. G. II, 
2502—1925 a judecătoriei de Ocol 
din Odorheiu îis favorul  reclamantului 
Guttman Sámuel repr. prin advocatul 
Dr. Jodál Gábor pentru incassarea 
creanţei de 2780 Lei şi accesorii se 
fixează  termen de licitaţie pe 25 Oct. 
1926 orele 16 la faţa  Iocu ui îa com. 
Dealul unde se vor vinde prin licita-
ţiuoe publică judiciară lemne, scân-
duri în valoare de 6380 Lei. In caz 
de nevoie şi sub preţul de estimare. 

Pretenziunea care e de incassat 
face  3869 Lei rest capital, doi ânzile 
cu —•/„ socotind din iar spesele j.â ă 
acum staverite de 45 Lei. 

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

Odorheiu, la 24 Sept. 1926. 
Dubb, portărel. 

Önkéntes árverés. 
Folyó évi október hó 3 án délután 

2 órakor Tárnovita-Küküllőkeményfal-
ván megtartandó önkéntes árverésen 
néhai Ambrus Károly és neje hagya-
tékában maradt ingóságok és ingatla-
nok el fognak  adatni. Az ingatlanok 
között van egy épületes belsőség kétT 
kövü, jó forgalmú  lisztelő malommal. 
Értekezni lehet dr. Szabó Gábor és 
dr. Nagy Lajos ügyvédek irodájában. 

Plis8zérozá8t és guvlérozást vállalok 

m h t i J y J u l i s k a 
varrónő 

Bulevard Regele Ferdioand 30. sz. 

No. 1204—1926. port. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel judecătoresc 

prin aceasta publică, că în baza deri-
ziunii Nr. 2607 şi Nr. G. II. 26-926 
a judecătoriei de Ocol din Cristur 
în favorul  reclamantului Gál Mózes 
repr. prin advocatul Dr. Elekes Do-
mokos contra Blénessy Venczel pentru 
încasarea creanţei de 2300 Lei şi 
accesorii Be fixează  termen de lici-
taţie pe 18 Oct. 1926 orele 15 la 
faţa  locului îa -com. Eliseni unde 
se vór vinde prin licita ţiune publică 
judiciară boi, fâa  în valoare de 40000 
Lei. In caz de nevoie şi sub preţul 
de estimare. 

PreteDziunea care e de încassat 
face  2300 Lei capital, dobânzile cu 
10°/0 socotind din 1 Sept. 1925, iar 
spesele pâcă acum staverite de 1667 Lei. 

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

Odorheiu la 10 Sept. 1926. 
D u b b , portărel. 

ÁLLANDÓ AS EEISS 
TEAVAJ 

Dénes Gábornál. 
három kövü prima garatok-
kal felszerelt  vizi malom, 
pobréCíányolóval, lakóház 
zal és minden mellékáptt-

letbkfcel  eladó Praidoa, jui. Odorhau. 
Értekezni lehet Mánya Margitnál Praid. 

Transilvania R.-T. 
üzletében 

r 

Egy 
I 

Homoródalmáson egy posztó-
ványoló- és egy fürész-nialom 
eladó. — Értekezni: Tlkosi 

Ferencnél Homoróüalmás. 

Ford egyedüli lerakat a vármegye 
területére Bul. Reg. Ferdinánd 56. sz. 
—Telefon:  iroda 35, lerakat 40. — 
Sürgönyeim: Transilvania Odorheiu. 
Ford-személyautók, teherautó-alvázak, 
Fordsontraktorok és mindenféle  Ford 
autó-alkatrészek. Michelin és Pirelli 
gummik a legjutányosabb árban kap-
hatók készpénzfizetésre  vagy megfe-
lelő garancia mellett hitelbe is azon-
t nali, vagy későbbi szállításra. : 
A Transilvania-autóbusz f.  hó 9-én 
és 10-ikén reggel 5 órakor indul 
Gyergyószentmiklóira és déli 
12 órakor vissza. Előzetes kellő számú 
jelentkezés esetében 11-én is jár. 
Jelentkezni a Transilvaniánál lehet. 
: A csíkszeredai járat megszűnt, s 

L e g o l c s ó b b a n 

HIRSCH RUDOLF divatüzletében 
szerezheti be szükségletét. Dús választék posztókban, felöltö-
és kabát kelmékben, vásznakban és mindenféle divatárukban. 
Újdonságok kötött kabát-mellények és 

iszwetterekben. 

No. 1208—1926. port. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel judecătoresc 

publică, pria aceasta, că în baza dt oi-
ziuoii Nr. 1168 şi Nr. G. II. 2254-
1926 a judecătoriei de Ocol din Cris-
tur în favorul  reclamantului Barek 
Ede şi tov. repr. prin advocatul 
Dr. Elekes Domokos contra L. Sófalvi 
Dénes pentru îocassarea creaiţai de 
9111 Lei şi accesori 8e fixează  termen 
de licitiţie pe 18 Oct. 1926 orele 9 
la faţa  locului în comuna Nicoleni 
unde se vor vinde prin licitaţiune pub-
lică judiciare vaci, viţel şi căruţe în 
valoare de 13000 Lai. In caz de ne-
voie şi sub preţul de eBtimare. 

Pretenziunea care e de încassat face 
— Lei capital, dobânzile cu 5°/, 
socotind din 24 M&iu 1924. iar 
spesele până acum Btaverite de 5463 
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 
articlului LX din 1881 § 192. 

Odorheiu, la 20 Sept. 1926. 
Adolf  Dnbb portărel. 

Eladó 
a Str. A. Mart şan (Soiymossyutca) 
30 Bzám alatt lévő 5 szoba és két kony-
hából álló és gyümölcsös kerttel biró 
belsőség. Értekezni lehet dr. Szabó 
Gábor és dr. Nagy Lajos ügyvédek 

irodájában. 

• Ü z l e t - • 

m e g n y i t á s . 
Tisztelettel értesitem a n. é. vá-
rosi éa vidéki közönséget, hogy 
üzletemet a Str. Principesa Eli-
sabeta (volt Bethlen-utca) 18 sz. 
alá helyeztem át. Baktáron tar-
tok saját készitményü férfi  , női-
és gyermekcipőket. Javítások 
^ZZ, jutányos árban. z = 
Tisztelettel: Ferenc® Mózes 

eipész. 

Hirdetmény. 
\ 

Az atiai (atyhai) „Hangya" szövet-
kezet igazgatósága boltkezelői állásra 
pályázatot hirdet. 

Javadalmazás 1200 leu évi fix 
fizetés  és az évi forgalom  5°/0-a, 
továbbá természetbeni lakás, fűtés, 
világítás és circa 200 • ölnyi vetemé-
nyes kert használata. 

Az állás október hó 10 én elfog-
lalandó. Óvadék 15,000 leii készpénz. 

A pályázatot kérjük az atiai (aty-
hai) Fogyasztási Szövetkezet igazgató-
sága cimére, esetleg személyesen be-
nyújtani. 

Atyhai szövetkezet 
igazgatósága. 

Eladó egy harafAÍt f i  C i m a 

Hoffher-féle  I i e r e T e j l U . kiadóhi-
vatalban. 

friss  teavaj, paprikás és füstölt  szalonna, szalámi, ementhali es 
trappista^sajt, mindenféle  zöld főzelék,  konzerva, paradicsom, 
eukorka és esokoládé*különlegességek, málna- és eitrom^szörp 

HIRSCH IGHACnnál kaphatók. Gyomorbajosok részére karlsbadi kétszersült 
és Graham«kenyér kapható. 

Naponta 


