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A vármegyei tanács 
rendkívüli gyűlése. 

A belügyminisztérium intézkedése 
folytán  — mint már jeleztük — Spa 
taru preiectus f.  hó 14-ikére össze-
hívta a vármegyei tanácsot, hogy a 
Maftei  bankigazgató és társai által a 
tanács megalakulása ellen beadott 
fekbbezés  következtében megürült me-
gyei tanácsosi állások és tisztségek 
betöltessenek. A tanács ülése fránt 
igen nagy érdeklődés nyilvánult meg, 
10 órakor ugy a rendes tanácstagok, 
mint az alakulás kiegészítése céljából 
behívott póttagok együtt voltak a vár 
megyeház kistermében. 

Az elnöki tisztséget Jodál Gábor 
dr. a tanács választott elnöke töltötte 
be, töle balra foglalt  helyet Spataru 
prefecius,  jobbra pedig Peltzer dr. 
jegyzőkönyvvezető. 

Jodál Gábor dr. elnök, az ülés 
megnyitása után a sürgősség kimon-
dását kéri, ara vonatkozólag, hogy 
a megyei tanács a közig, egységesít é 
sére vonatkozó törvény 356-ik szakasza 
alapján kérje a legfőbb  közig, tanács 
jóváhagyását arra vonatkozóan, hogy 
a megyei tanács jegyzökönyve a hiva-
talos román nyelv mellett magyarul 
is vezethető legyen, beadványokat ma 
gyar nyelven is elfogadhassanak  a 
válmegye adminisztrációját végző hi-
vatalok, továbbá, hogy a tanács ma-
gyar nyelven is tárgyalhasson. In-
dokolásul részletesen kifejti,  hogy a 
túlnyomó részben magyarajku taná-
csosok kötelezettségeiknek lelkiismere 
teBen csak ugy tudnak eleget tenni, 
a vármegye érdekeit csak akkor tud 
ják valóban megvédeni, ha a várme-
gyei tanácsba tanácskozási nyelvként 
a magyar nyelvet is bevezetik. 

Hangoztatja, hogy ezen kérésnek 
illetékes helyen való előterjesztése 
legkevésbé sem magyarázható félre, 
ez nem akar a hivatalos román nyelv 
elleni akció lenni, a magyar nyelvnek 
tanácskozási és beadványi nyelvként 
való használatát célszerűségi szempon-
tok teszik szükségessé, mely célszerü-
Bégi szempontokat maga a közig, egy-
ségesítésére vonatkozó törvény is el-
ismeri, midőn a hivatkozott szaka-
szában az iránt intézkedik, hogy a 
legfőbb  közig, tanács a közigazgatás-
ban a kisebbségek nyelvének haszná-
latát is engedélyezhesse. 

Jodál dr. elDÖk - indítványára a 
vármegyei tanács egy 4 tagból álló 
bizottságot küldött ki a legfőbb  közig, 
tanácshoz e tárgyban benyújtandó me-
morándum minél előbbi elkészítésére. 

Elekes Dénes dr. interpellációt 
intézett Jodál dr. elnökhöz az iránt, 

jni az oka annak, hogy a vármegyei 
tanácsot a prefectus  és sem az elcök 
hivta össze, mint azt a törvény is el-
rendeli. 

Elekes dr. interpellációjára Jodál dr. 
elnök bejelenti, hogy a rendkívüli ülés 
összehívása iránt a belügyminisztérium 
határozott rendelkezése folytán  azért 
intézkedett a prefect,  mert a vár-
megyei tanács megalakulása nem lévén 
még teljes, miniszteri rendelet követ 
beztében, a rendkívül ülésen feg  meg-
történni a megalakulás befejezése;  a 
tárgysorozat Összeállítása azonban a 
prefect  és a közte történt megbeszé-
lés alapján történt. Elekes dr. az 
adott választ tudomásul veszi. 

Ezután a megyei tanács a napi-
rend tárgyalására tért át. Peltzer dr. 
felolvassa  az alakuló ülés jegyzőköny-
vét, mire a jegyzőkönyv szövegét ille 
tőleg hosszas és szenvedélyes vita in-
dult meg. Sebesi János dr. inditvá-

nyozta, hogy a jegyzőkönyvben neki 
tulsjdenitott, „7 évi elnyomatás", „a 
népek önrendelkezési joga" kitételek, 
illetőleg a jegyzőkönyvnek azon része, 
mely az alakuló ülésen történt heves 
és az ülés tárgyát nem érintő vitát 
írja le, a jegyzőkönyvből töröltessék. 
Andreiaş György a jegyzőkönyv vál-
tozatlanul való elfogadását  kiváDja, 
illetőleg a Sebesi dr. által törölni kért 
szövegrésznek a jegyzőkönyvben való 
meghagyása érdekében tesz indítványt. 
Hosszú vita indul meg, mely némely-
kor szinte személyeskedéssé fajul.  Azon 
ban Jodál dr. elnök éles csengője a 
vita elfajulását  megakadályozta. A Se-
besi dr. és Andreiaş György ellenté-
tes indítványai mellett Maftei  Ilié 
közvetítő indítványt tesz, Spataru 
prefect  pedig kijelenti, miszerint ha-
tározottan emlékszik, hogy Sebesi dr. 
nem „elnyomatás" ról beszélt, hanem 
„sanyargatás" ról. 

Elnök szavazást rendelt el, s en-
nek megejtése után, határozatilag ki-
mondta, hogy a vármegyei tanács szó-
többséggel elfogadta  Sebesi dr. indít-
ványát, s ugy az általa sérelmezett 
kijelentéseket, valamint a megalakulás 
ülésén lefolyt  szenvedélyes vitáról 
szóló részt a megyei tanács jegyző-
könyvéből törölni rendelte. 

A tárgysorozat következő pontja: 
a Maftei  Ilié és társai felebbezé.sére 

hozott miniszteri döntés következtében 
megürült vármegyei tanácsosi állásokba 
a póttagok behívása és ezek részéről 
az eskü letétele. Bíró Lajos főg.  tanár, 
Simó Mátyás birtokos, Dániel Áron 
gazda, id. Fábián József  póttagok 
mandátumát egyhangúlag igazolja a 
tanács, Zoltán Sándor mandátumának 
szótöbbséggel történt igazolása ellen 
Audreigş György contestaciót jelen-
tett be. n 

A behivottt póttagok mandátu-
mainak igazolásánál Soó Gáspár java-
solja Metea János mandátumának ér-
vénytelenítését, azzal az indokolással, 
hogy a törvény szerint ugyanabban az 
időben senkisem lehet két községi ta 
nács, vagy egy községi tanács és a 
megyei tanács tagja Rövid vita Után 
a tanács arra való tekintettel, hogy 
Metea a városi tanácsosi állásáról le 
mosdott és a megyei tanácsosi állást 
kívánja megtartani, egy 2 tagu bizott-
ságot küidött ki (Maftei,  Soó) az ügy 
megvizsgálására. 

A közmunkaügyi bizottságba he 
lyettes előadónak Gyárfás  Pál drt., a 
gazdasági bizottságba előadónak Ugrón 
Ákost, helyettes előadónak Elekes Dé-
nes drt és a közoktatásügyi bizott-
ságba helyettes előadónak Frölich 
Ottót választotta meg a tanács, a vá 
rosi tanácsba Simó Mátyást küldték 
ki, a birou (a megyei tanács hivatala) 

titkárává Bíró Lajost választották meg. 
A megyei tanác3 jegyzőjévé a 

tisztviselői statulum idevonatkozó ren-
delkezései alapján a tanács egyhan-
gúlag Peltzer Vilmos drt nevezte ki, 
a tisztviselői fegyelmi  bizottságba ren-
des tagnak Peltzer ViImo3 drt, pót-
tagnak pedig Szőcs Tibort delegálta. 

Lsgutolsó pont a vármegye folyó 
évi költségvetésének módosítása. Soó 
Gáspár, mint a közig, bizottság elő-
adója ismerteti a költségvetés módosí-
tására vonatkozó javaslatot, melyet a 
megyei tanács pénzügyi bizottsága f. 
hó 13-án tartott ülésében pontról pontra 
letárgyalt és elfogadásra  is ajánlott. A 
költségvetés módosítása iránti javaslat 
tárgyalásakor Elekes Dénes dr., Sebesi 
János dr. és Bíró Lajos szólaltak fel, 
az előadóhoz kérdéseket intéztek a vár-
megyei útalap bevételeit és kiadásait 
illetőleg és sok más ügyben; itt lát-
szott meg igazán, hogy a fontosabbnál 
fontosabb  kérdéseknek mekkora hal-
maza vár arra, hogy a megye érdekei-
nek megfelelően  éa alaposan megtár-
gyaltassék. 

A megyei tanács már most utasí-
tást adott a pénzügyi bizottságnak, 
hogy a rendes ülésszakig több, a jövő 
évi költségvetésbe felveendő  és a ta-
nács működésére vonatkozó kiadási té-
telre nézve tegyen javaslatot. 

A gyergyószentmiklósi nagygyűlés.; 
A legszebb, felemelő harmóniába simultak a látszólagos ellentétek a magyarság gyergyói nagygyűlésén. 

Egyhangú választások és határozatok. 
A tudósítónak a legnagyob öröm 

és megnyugvás Írásban is megállapí-
tani : a legszebb rendben és egyetér-
tésben folyt  le és fejeződött  be a ro-
mániai Országos Magyar Párt október 
10-iki nagygyűlése Gyergyószentmik-
lÓBon. Pedig a megjelent magyarok jó 
nagyrésze némi nyugtalansággal, az 
esetleges fejlemények  miatti előzetes 
aggodalmaskodással utazott el a gyű-
lés színhelyére, a gyergyói fensik  ez 
egyébként nagyon vonzó, takarosan 
rendes, s mindenképpen kellemesnek 
bizonyult városába. Az itt-ott kiélező-
dötteknek mutatkozó ellentétes néze-
tek nem fognak  e túlságosan heves 
összecsapásokban találkozni, s mind 
ezeknek az eredménye nem lesz e még 
nagyobb ellentét, kűlönszakadás ? Jól 
esett látni, hogy a lelkekben öntudat-
lanul is működő faji  összetartó erő, 
ösztönös belső vonzás, párosulva a 
higgadt megfontolással,  a mindenik 
árnyalat vezetőiben megnyilatkozott és 
csak a faj  fennmaradását,  erősödését 
tekintő bölcsességgel, elejét vette min-
den végzetes mozdulat megtételének, 
szó kimondásának. 

Sőt ezek után elmondhatjuk, jó 
volt ez a kis előzetes forrongás,  mert 
általa eszmék jutottak kiforráshoz, 
belső erők, érzések kerültek napvilágra, 
melyekről megállapítható volt, hogy a 
legbiztosabban, a legnagyobb cyuga-
lommal foghatók  az egységes munka, 
a közös fajtáért  való magasabb célú 
küzdelem szolgálatába 1 

Van még a gyergyói nagygyűlés-
nek egy, a jövőben alkalmazható, nagy 
és komoly tanulsága is. Az, hogy fe-
lesleges dolog és túlzás minden a 
pártvezetésre, a magyarság politiká-
jára vonatkozó önálló gondolatot, kri-
tikai véleményt gyanakvással ellensé-
ges cselekedetnek minősíteni. Különö-
sen akkor, ha azoknak a kitermelői 
eddig is a fajért  való aggodalmaktól 
eugalt, a fajért  gondolkodó, jó magya-

rok gyanánt voltak ismeretesek. Hi-
szen van annyira erős, kell, hogy már 
annyira erős legyen a párt szervezete, 
hogy megbírja és a maga javára hasz-
nosan áthasonitsa az ő javára ter-
melt, bár néha ellentétes eszmék 
élénkítő cseréjét. Természetes, hogy ez 
eszméknek valóban a faj  érdekében 
valóknak, az egység keretében hasz-
nosíthatóknak keli lenniök. 

A nagygyűlés maga a Laurentzi-
szálló csinos és ez alkalomra szépen 
feldíszített  színháztermében folyt  le, 
Sándor József  szenátor elnökletével. 
A különben levegős, tágas helyiség 
most ugyancsak szűknek bizonyult a 
mindenfelől  — a távoli Szatmár, Lú-
gos, Kolozsvár, Arad, Temesvár vidé-
kéről, Bukovinából is — megjelent sok 
Bzáz kiküldött befogadására,  mely 
10-ikén d. e. 10 órakor már szoron-
gásig töltötte a termet. A megelőző 
napon este késő éjfélutánig  tartó ér-
tekezlet volt, a gyűlés előkészítése és 
a különböző nézetek békés össze-
egyeztetése céljából. Hogy ez utóbbi 
mennyire Bikerült, maga a nagygyű-
lés impozánsan komoly és felemelő 
lefolyása  mutatta meg. 

Az első szónoklatot — mely az-
tán döntőleg hatott az egész gyűlés 
hangulatára — Krenner Miklós dr., a 
kiváló és nagyhírű publicista (Specta-
tor) mondotta. Fényes tollához méltó 
volt szónoki készsége is. 

Mindjárt az elő mondataival meg 
kap, érdeklődést kelt. Elvbarátaival 
nem ugy jöttek ide, mondja, mint a 
római követ Karthágóba, hogy egyik 
kezükben béke, a másikban háború, ök 
mied a két kezükben az alkotó, egész-
séges békét hozzák. Nem azért jöttek, 
hogy oldjanak, hanem jöttek azért, hogy 
kössenek. A még be nem kapcsolt erők 
bekapcsolásával erős, egységes, kollek-
tív pártot akarnak, azt óhajtják, hogy 
kifelé  az erő sisakját viseljük, nem az 

erő parókáját. Ezután a súlyos lelki 
harcokról szól Krenner, amelyek meg-
előzték föllépését.  Fejtegeti annak az 
állitásnak igazát, hogy ő is csak a 
béke és egység megteremtésén fárado-
zik. Magyarázza, hogy a termékeny 
kritika még nem egységbontás. Uj ré-
tegek munkálkodását ajánlja fel  és 
kérdi: meri-e vállalni valaki annak a 
cselekedetnek felelősségét,  hogy ezt az 
erőben való gyarapodást visszautasítsa ? 

A bírálat még nem harc, — 
mondja — mi nem harcolunk egymás 
ellen. Gsak küzködünk egy jobb álla--' 
pot eléréséért. — Az idő kényszerit rá 
bennünket, hogy demokraták legyünk. 
— A csúcsaink eltűntek. Hol vannak 
nagyvagyonu uraink? És hol van Er-
dély magyarságának régi, intellektuális 
osztálya ? Mindez eltűnt, leépitődött. 
Erdély egyetemes magyarsága ma nem 
találkozhat máshol, mint a mindent ki-
egyenlítő demokráciában. 

Frappáns hatással tért rá a magyar-
ságnak irredentizmussal való meg-
megvádolcatására is. Léha vád ez, 
mondotta, mert nekünk semmi szük-
ségünk, hogy irredenták legyünk, mert 
mi nemzetközileg elismert kisebbségi 
nemzet vagyunk. 

A nagygyűlés tagjai az erős logi-
kával felépített,  költői hasonlatokkal 
is gazdagon ékitett, fölényes  készség-
gel előadott beszédet egyre fokozottabb 
figyelemmel  hallgatták és a végén 
hatalmas tapsviharral honorálták. 

Az eleinte némileg feszült  hangu-
lat egységes harmóniába feloldódása 
feletti  örömnek ezután Willerj József 
dr. adott rövid, de nagyon talpraesett 
és élénk hatású beszédben hangot. A 
vezetőség kritikával illetése megen-
gedhető, fcőt  lehet BzükBéges is, de 
minden erőnkkel ellent kell állni a 
szétforgácsolódási  törekvéseknek. Az 
utóbbi hetekben mutatkozott ideges-
kedés felébredését  a sajtó egyrészének 
rovására írja, a melyik bizonyos 
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túlzásokkal beszélt belső elégedet 
lenségekről és sejtetett pártbon-
tási szándékokat. Öröm, hogy ezek 
helyett a törhetetlen mag^j: egység 
nyilvánult meg most ilyen ÎHţpqzfnsaj}'. 

Török Ferenc p'ebáno| r ézutap 
ugyancsak nagy hatással fejtegette  a 
vezetőséghez való ragaszkodásának, az 
iránti bizalmának in ĵ̂ ék t̂,' kijelent-
vén, hogy hisz és Dizjl faijiijl  őrök 
életében. Hiszi, hogy ezekbén á gon 
dolatokban mindnyájan egyek vagyunk, 
a mint az egész székelység Ö3idők óta 
egyformán  demokrata. 

Ezek után a gyűlés folyama  az 
elébe torlódottaknak látszott akadályo-
kat, aránylag könnyedén, elseperve, 
teljesen egységes mederben, impozán-
san hömpölygött valódi célja felé.  A 
magyairság sérelmei, kívánalmai, fon-
tos szakkérdések méltó komolyságu, 
tartalmas beszédekben kerültek a tárgy, 
aorozat rendén felszinre,  s részesültek 
alapos megvitatásban. 

Gyárfás  Elemér dr. szenátor a gaz 
dasági szakosztály feladatai  közé tar-
tozó ügyekről, a gazdasági kérdé-
seknek a politikával kapcsolatban 
^rali megoldása lehetőségeiről beszélt 
igen tartalmasan, higgadt reálizmus-
sal. Ugyané tárgyhoz szólott báró 
Bornemissza János, majd Dobai János 
szilágysági kisgazda, utóbbi igen ere-
deti, népies észjárással. 

Elekes Dénes dr. alapos felszóla-
lásában a kormánynak a kisebbségi 
pénzintézetek támogatásában mutatkozó 
szűkmarkúságát fejtegette,  amely ilyen-
formában  nem is nevezhető támoga-
tásnak. Kívánatosnak látja a szöretke 
zetek felkarolását  s a kivándorlásra 
készülő székelység alkalmas módon való 
visszatartását. Kérte a pártnak e kér-
désekben a kormánynál való közbenjárá 
Bát. Mikó László, Szigyártó Gábor, Bö 
löni Zoltán dr., Csiszár Lajos szintén 
gazdasági kérdésekben szólaltak fal. 

Elekes Dénes dr. ujabb felszólalá-
sában kérte, hogy az ismeretes marha-
szállítási ügyben tetemesen károsadott 
kereszturvidéki székely gazdákat a kor-
mány kamatmentes kölcsönnel támo 
gassa, illetve, hogy ă párt ebben az 
irányiján szintén járjon közben. 

Az iskolai és más kulturális ügyek-
ben szintén több alapos beszéd hang-
zott el s megbeszélés tárgya volt a ta-
nárok, tanitók fizetésének,  a felekezeti 
iskolák államsegélyének 'kérdésé, vaja-
mint a nyugdijasok ügye, mely mind 
valóban égető probléma is. 

György Dénes szivhez szóló sza-
vakban szói a bukovinai magyar test-
vérek sorsáról, fajukboz  vaió ragasz-
kodásáról. Melegen üdvözli őket, kik-
nek megjelent kiküldötteit a gyűlés 
viharosan megéljenzi, majd ajánlja a 
jövő generáció egészséges fejlesztése 
érdekében a cserkészet felkarolását. 
Kányád' Bála ref.  lelkész — kit tár-
saival szintén hatalmasan megéljenez-
nek — a bukaresti magyarság üdvöz-
letét, ragaszkodását tolmácsolja ékes 
szavakban. A bukovinaiak részéről, meg 
kapó komolysággal, Sebestyén Antal r. 
kath. plébános, a moldvai csángók ne 
vében Gaál Tamás szólalt fel.  Ezután 
a zsidókérdésről indult alapos és ki-
merítő eszmecsere, melyben Gombos 
Benő, Leita er Mihály, Paál Árpád dr., 
Weiss Sándor dr. és mások vettek 
részt. Hatalmas, elismerő tapsvihar fo-
gadja Sándor József  elnök bejelentését, 
högy Bordeaux Árpád birtokos egy 
építendő központi „Magyar Ház" cél 
jaira nemes áldozatkészséggel 100,000 
leüt adományozott. 

Időközben a jelölő-bizottság is 
elkészült munkájával, melynek ered 
ményéról lelkes bevezető szavakkal 
Barabás Béla a nagyhírű, ősz politi-
kus számolt be. Viharos, Bzünni nem 
akaró tapsok fogadták  gróf  Bethlen 
György dr. nevének említését, akit az 
elnökségre egyhangúan jelöltek. 

A kiküldött bizottság élén G5rög 
Joacbim bevezeti a terembe a Magyar 
Párt uj elnökét, akit meghatódott 
hangon Sándor József  üdvözölt elsőnek. 

Bethlen György elfoglalva  az el-
nöki széket, nagy beszédben köszönte 
meg a magyarság nagygyűlésének sze 
mélye irányában megnyilvánult bizal-
mát. Az elnöki tiszt — úgymond — a 
legnagyobb kitüntetés, amely magyar 
embert ebben az országban érhet, de 
egyben a kötelesség és a felelősség 
maximuma. Mint a parancsot teljeaitő 
katona, kötelességének érzi a gigászi 
feladat  vállalását, mert nagynevű elő-
dei hajlott koruk ellenére i> ugyanigy 

értelmezték a magyar kötelesség fo-
galmát. 

Mgg$)|apUj$, hogy pártunknak 
súlya kétségét'ne» şzenvqdfileg  növe-
kedett minden iranybşp eş éz főleg 
annak köszönhető, hogy j a már min-
den viţ&R felftj  állónak, inondhatui: 
dogmának tekinti mi ad eu ki azt, hogy 
minden magyarnak itţ és csakis ebben 
áz egyetlec, egységes magyar pártban 
van a helye, "őrizzük meg gondosan 
kulturánkat, erkölcsi javainkat, de 
őrizzük meg anyagi javainkat is, mint 
alapjait a kulturális értékeinknek. Az 
ősi vagyon roncsait, elsősorban a föl-
det Őrizze mindenki, mert az nem 
egyedül az Ő magánvagyona, hanem 
fajunk  köztulajdona. Aki tékozló, tunya 
életet folytat,  az régebben talán csak 
Baj|t maga és családja ellen vétett, 
ma azonban tudatosan vétkezik saját 
fajával  szemben 1 

Az elnök beköszöntő Bzavait a 
gyűlés óriási tetszéssel fogadta. 

Ezután Fekete Nagy Béla (Kolozs-
vár) az egész gyűlés nevében meleg 
köszönetet mondott Sándor Józsefnak 
a gyűlés tapintatos és méltó vezeté-
séért, Görög Joachim föesperesnek, 
valamint Gyergyószentmiklós magyar-
ságának, a nagygyűlés kitűnő rendé 
zéséért és a szives, magyaros fogadta-
tásért s vendéglátásért, melyben a 
gyűlés résztvevőit részesitették. 

Ezzel a Magyar Párt igazán impo 
záns gyergyószentmiklósi nagygyűlése 
10-ikén d. u. 3 óra után véget ért. 

Estefelé  az Iparos Kör helyiségé-
ben volt látogatott népgyűlés, melyen 
Sándor József,  Barabás Béla, Jakabffy 
Elemér, Görög Joacbim és más kiváló 
szónokok Borában Hinléder F. Ákos 
dr. mondott nagy figyelemmel  hallga-
tott beszédet, tagozatunk üdvözletét 
tolmácsolva. 

A teljesség kedvéért meg kell még 
emlitenünk a gazdasági szakosztály 
előző napi értekezletét, melynek gaz-
dag tárgysorozatát már előbb teljesen 
közöltük volt. 

Annyit beszélek 
az általános nyomorúságról, hogy köny-
nyen bús Jeremiásnak nevezhetnének. 
Pedig csupa Jeremiás- siralma a ma! 
közállapotokról s?óió jelentés. Nyomor 
nyomorra halmozódva mindenütt s tai 
egykedvűen nézzük sorsunk folytonos 
rosszabbulását. A fö'dmives  izzad, ve 
rejtékez s gyümölcse mindenütt egy 
nagy csalódás, az iparos, kereskedő 
tele gonddal s havi számadása recde 
sen keserű csalódás s mindezek elle-
nére az állam jár iegeslegelül abban, 
hogy mindent drágít, hogy még elvi-
selhetetlenebbé tegye a ma már elvi 
Belhetetlen élet terheit. A közeli na-
pokban utam szász vidéken vitt ke-
resztül, a tengeri még szedetlen volt, 
de minden 3—4-ik földön  cukor-répát 
szedtek ki szorgos kezek. 

' A Bzász gazda segit magán. Ha 
nincs ára a búzának, vagy egyéb ga-
bonának, termeli azt, amiből jó pénzt 
kap s e mellett állatjai takarmányo 
zása is könnyebb neki a visszamaradt 
répalevéliel és földből  kinőtt répafe-
jekkel. 

A cukorrépa-termelésre is azt mondja 
a székely gazda, könnyű a szászoknak, 
jó a földjük.  Jobb, mint a mienk, annyi 
bizonyos, de láttam én a szász kőzBé-
gek határain oly helyeken is cukorré-
pát termelni, ahol nem jobb a föld, 
mint nálunk, azonban ott van a szász 
előrelátás és ernyedetlen szorgalom. 
Földjeiket mélyen és már ősszel meg-
szántják, jól és műtrágyával is trá-
gyáznak b ily müvelés mellett a cu-
korrépa fizet,  de fizet  az utána jövő 
buza-vetés is. 

Amig búzát, zabot, törökbuzát ter-
mel csak a székely gazda, addig ne íb 
várja, hogy a jelenlegi viszonyok kö-
zepett a mezőgazdálkodása rózBáB lesz. 

Vármegyénkben jól termett az idén 
a lóheremag s több, mint bizonyos, hogy 
a gazdák újra a lóheremag-kereskedők 
kénye kedvének lesznek kitéve s kap-
nak olyan árat a kartellbe tömörült 
lóheremag-kereskedőktől, amilyet éppen 
azok fizetni  akarnak, mert a székely-
gazdák között nincs összetartás. Me-
gyeszerte szintén kartellbe kellene tö-
mörülniök még most azonnal a gaz-
dáknak, hogy senkise adja terményét 
oda senkinek, amig a renden árat érte 
meg nem kapja. Még nem késő, csi-
náljuk meg azt a kartellt. Csak körle-

tenként (4—5 község) egy egy lelkes 
ember kell s meglesz az az összetartás, 
amin megtörik majd a kereskedik öa-
kényes ármegállapítása s fizetni  f<(gfiak 
a kereskedők a lóheremagért repdes 
árat. Nem kell félni,  ha elején negli 
gálják is az udvarhelymegpj lqjiére-
magot, 5—8 vagon árút nejţţ hsgynak 
itt, amikor bármennyit ís |izi|ekptt jfygg-
vu:;znek, mert ha jé árat fijetnejt  is 
érte, mégis csak keresnek! 

Csináljuk meg azt a kartellt. 
V—ó. 

Fuvós-zenekar 
Székelyadvarhelyen. 

Azt hiszem, valamelyik helyi 
lapban olvastam, hogy a Székely Dal-
egylet agilis karmestere, Kiss Elek 
zenetanár komolyan foglalkozik  egy 
udvarhelyi fúvószenekar  felállításának 
lehetőségével. Az eszme nem uj I Hi-
szen a fi'harmóniku3ok  már évek óta 
azért küzdenek, hogy minél több fúvós 
hangszert állítsanak be a zenekarukba, 
azonban az anyagiakkel váló küzdés 
lassította a beszerzést. D<j a kezdet 
megvan 1 S nem volnék jó emberismerő, 
ha meg nem jövendölném teljes bizo 
nyossággal, hogy Udvarhely városának 
és megyéjének minden szépért lelke 
sedő közönsége ez alkalommal Í3 dia-
dalra fogja  segíteni a szép eszmét. 
Csak előre! 

* 

Fúvós zenekar I Nem is zenekar: 
csak amolyan rezes banda 1 Minek ne-
künk az? Nem vagyunk mi csehek. 
Az a fülsiketítő  zenebona csak zupás-
őrmestereknek való. Nálunk nem sok 
értelme van. Ohó 1 Bocsánat I Mielőtt 
nagyon elvetnéd a su'ykot, kedves ol-
vasóm, jöjj velem egy pár percre. Éa 
elvezetlek régi emlékeim közé. 

Jöjj velem előbb Fiúméba I A ki-
kötőben hatalmas angol hadihajók 
horgonyoznak, 8 a tengerparti kávéház 
előtt nyüzsög a sok ember: mindenki 
hallani szeretné az angol tengerész 
zenekart. Fúvós zenekar I 

Repüljünk át Velencébe: a lagú-
nák csodaszép városába. E*te van. 
A Canal-Grande telve kisebb nagyobb 
színes lámpionokkal, tündériesea meg-
viiágj'ott csónakokkal. Egy nagy ladi 
kon 30—40 'tagú énekkar énekli a 
legszebb lágy olasz dalokat. Csodaszép I 
Éí milyen ragyogók a csillagok ott 
fenn  1 S a világ legszebb temploma 
előtt a világ egyik legnagyobb zene 
kara szórakoztatja az idegeneket: a 
bersaglieri katonazene. 110 ember. 
Fúvós zenekar. 

Vagy hallgassuk meg a müncheni 
Stadt parkban a filharmonikusok  tér-
zenéjét, a béc-i Burgban az őrsíg-
felváltás  harsogó és mégis meghatóan 
szép muzsikáját, vagy a budapesti 
bOnvédzenekart. Mind fuvós-zenekarok  I 
Avagy nézzünk meg egy bányászte 
metést. Amidőn a folyton  élet-halál 
között lebegő bányászt utolsó útjára 
kiséri el a bányásztársak zenekara. 
Meghatóan szép zene ez I 

Azonban fúvós  zenekar mégis még 
soha ugy meg nem hatott engem, mint 
ezelőtt 2 évvel. Tavasz volt. Se-
gesvárit voltam, s épp a várost kör 
nyező egyik dombról ereszkedtem le. 
Távoli zene üti meg a fülemet.  Vidám 
induló I Bizonyára a katonazene. Nem, 
nem. Mégsem. Hiszen rzász nótákat 
játszanak. Vájjon kik lehetnek. Megyek 
a hang irányában, s egyszerre az egyik 
utcasarkon előbukkan az egész zenekari 
CíUpa egyenruhás fiatal  fiuk,  12—17 éve-
sek. A boldogságtól kipirult arccal, öröm-
ittasan fújták  a nótákat, az ő fúvós 
hangszereiken. Zeneszóval járták be 
az erdőt, hogy a tavaszt üdvözöljék. 
Elől egy 17 éves diák, hosszú, díszes 
tambur bottal a kezében, büszkébb 
mint̂ egy generális. Nem tudom már, 
hogy kivettem-e a zsebkendőmet, avagy 
észre sem vettem, hogy a szemeim 
könnyekkel teltek meg. S akaratlanul 
is arra gondoltam, hogy ezért nincse-
nek a szászoknál fiatalkorú  gonosztevők! 

* 

Igen, igen! Nekünk is lesz. Meg 
kell, hogy csináljuk mi is. Még nem 
tudom biztosan, milyen formában,  mert 
többféle  tervem van. Da megcsinál-
juk. Hiszen 2 nagy zene és dalegy-
letünk van. Mindkettő életerős, és 
közkedvelt. Ha mindakettő összefog, 
s egyesült erővel s törhetetlen, erős 
akarattal küzd e szép eszme megvaló-

sításáért, ugy meg tudjuk csinálni. 
Hiszen azok a nemesen gondolkozó 
pártfogók,  akik a kiállítást oly gyö-
nyörű áldozatkészségei támogatták, 
ismét mellettünk íesznélj, mihelyt egy 
szép és kulturális szempontból nagy 
fontosságú  eszoae- megvalósításáról van 
szó. Hiszen én ş&f  rég mondom, hogy 
az udvarhelyi suue és dalkulturáaak 
további fejlődéséhez  kettőre van szük-
sége: egy alaposan betanított fúvós-
zenekarra és egy, a helyi zenepedagó-
giai erők bevonásával megszervezendő 
erős és életképes zeneiskolára, amely 
énekszakra is be legyen rendezve. 

S akkor lesz magasabb zene- és 
énekoktatás, leBznek szép térzenéink, 
sétahang'ersenyeink, templomi zenénk 
és hangversenyeink, magas nivóju dal-
estélyeiuk s szimfonikus  muzsikánk is. 

Ha egyeíitjük erőinket, s törhetet-
len • kitartással. dolgozunk, ugy elér-
hetjük ezt a szép célt. S el is fogjuk 
érni. Yoszka István dr. 

HÍREK. 
Okt. 16. 

Erősebb aktivitást kezd a 
Vörös Kereszt. 

Felkértek az alábbiak közlésére : 
A háberuokozta sajgó fájdalmakat 

az idő már már kezdi eltompítani. Az 
élet halad tovább s az ember a min-
dennapi harcot küzdve észre sem veszi, 
hogy a nagy hadviselés véget ért — a 
béke napjait éljük. 

Da mit jelentenek a napokban fel-
tűnő falragaszok?  Tan&ĉ kozó csopor-
tokat fogunk  látni, állva egy egy ilyen 
uj plakát előtt: mit jelent ez a kép ? 
A sebesült katona, zokogó árva éa 
öreg ? És belenyilallik a lelkekbe, mint 
lidérc nehezedik az emberekre egy há-
borús emlék képe: vérző Bebsk, a harc-
tér, a remegő család. S ha olvassátok 
szövegét ennek a plakátnak, lelketek 
felszabadul  a lidércnyomás alól — már 
csak azt érzitek, hogy fejlehajtva,  ke-
gyelettel kell visszatekintenetek egy 
ilyen intézményre, mely sebeket kötö-
zött, könnyeket szárított, betegeket 
gyógyított és gyógyít rendes céltudatos 
munkájával — mindenütt a világon — 
és országunkban psdig immár 50 esz-
tendeje. 

S a két évszám (1876-1926 ) caak 
figyelmeztet,  hogy a közbeeső id5 alatt, 
ahol és amikor altruisztikus. önfelál-
dozó munkáról volt szó, a Vóröa Ke-
reszt Egyesület Bietett és siet a se-
gítségre. 

A minden különbség nélkül való 
testvériség és emberszeretet ünnepe 
tehát a Vörös Kereszt fennállásának 
50 ik évfordulója.  Támogassátok ezt az 
intézményt, melynek a közelmúltba^ 
alakult meg városunkban is fiókja.  Jöj-
jetek el a rendezendő V. K. esélyre. 
Mutassuk meg, hogy van bennünk egy 
isteni szikra, egy igaz emberi vonás, 
a testvériség érzése ember ember 
között, amikor Begitségről van sz$. 
Mindenki, tehetségéhez képest adjon e 
nemes célra. Minden leuval, amit a<J, 
az emberiség nemesítésén dolgozik 8 
ezzel magát miveli. Jöjjetek el az ea-
télyre, ifjú  és öreg, gazdag és sze-
gény s mind azzal az érzéssel, hogy 
egy nagy emberi munkához hordotok 

A Vörös Kereszt választmánya. 

Színházi megnyitó. 
Ferenczy Gyula dr., a székely szini-

kerület igazgatója ma. szombaton kezdi 
meg nálunk előadásait. Az uj igazga-
tónak sikerült már avval a ténykedé-
sével megnyerni városunk közönségét, 
hogy az ősi hagyományoktól eltérőleg 
a szezont nem Udvarhelyen kezdette 
meg. A hir, amely a társulat jöttét meg-
előzte, a legjobb 8 igy minden remé-
nyünk megvan arra. hogy rég nem 
látott és élvezett művészi szezonban 
lesz részünk. Ferenczy dr. igazgató, 
ki ezelőtt Bécsben volt színigazgató, 
országok határain tul ismert és ünne-
pelt zeneszerző, Vákár Vilmos titkár 
és Marósi Géza főrendező  — három ojy 
név, mely nekünk a legtökéletesebb 
garanciát jelenti. 

A szezont a legnagyobb idei ope-
rettslágerrel, a „Muzsikus FerkóB-val 
kezdik, amelyet eddig még csak a ko-



lozsvári szinpadon adtak elÖ óriási 
sikerrel. — Vasárnap a nagyszerű 
Zarkovitz-operett, a «Csókos asszony" 
kerül bemutatóra. — Hétfőn  mutatko 
zik ţ)o a direktorpár: Ferenczy dr. és 
Szász Ilona, ez az európai hlrü tnüvéz 
pár, egy nagyszabású művészkabaré 
keretében. — Keddan a nagysikerű 
pesti ujdouság kerül bemutatóra, az 
„Aunabál." 

Reméljük, bogy zsúfolt  házak fog-
ják ezeket a nagyszerű bemutatókat 
Végigtapsolni. 

Többször megemlékeztünk 
lapunkban a „Cuvântul" alaptalan tá 
madásairól, melyeket a vármegyénkben 
az utóbbi időkben történt események 
szándékos elferditései  alapján szélnek 
eresztett. Az alábbi, az îndreptarea c. 
lapból átfordított  sorok szo'gáljanak 
annak bemutaţ̂ sâul. hogy a józan ro 
mán ssjtÓ, hogy vélekedik a román-
magyar közeledést akadályozó ilyeu 
hirlapi támadásokról: Egy napi lap — 
a Cuvântul — hogy a kormányt és 
Bucş^n államtitkárt támadhassa, esz 
közökben nem válogat, de emellett nem 
nagyon választja meg hírszerzési forrá-
sait sem. Tyenformán  sajtónk általá-
nos hibájába eBÍk ő is, azaz támadásait 
vagy föltételezésekre,  vagy valótlansá-
gokra alapítja. „Román vereség a Szé 
kelyföldön"  bombasztikus cim alatt a 
kérdéses lap egész meséket talál ki 
egyes udvarhelyi személyeket és ese 
menyeket illetően, amelyeket egyálta-
lában nem ismer, vagy jobban mondva: 
a valósággal ellentétesen ismer. Bizto 
sak vagyunk bsnue, hogy ha a Cuvân-
tul, ez az elterjedt nemzetipárti lap, 
olvasóinak pontos informálását  ambi 
cionálná, hogy az Udvarholyon történ 
teket a valóság szerint ismerjék meg, 
rektifiüálná  az általa irt dolgokat és 
szégyenlené, hogy magát a „nemzeti 
szuverénitás elve fenntartójának"  rang-
jába léptette elő. Végezetül azt felel-
jük a Cu'âatulaak, hogy Metea ur, ki 
véletlenségből az udvarhelyi primár 
ságba jutott, lemondott, azonban le-
mondása saját akaratából törtéat. Spa-
taru ur, igaz, hogy nem mondott le, 
de ugy vagyunk informálva,  hogy le 
fog  mondani. 

Élőléptetés. Sârbu János csea-
dőrszázadosc, a helybeli cjendőrzá&zló-
alj derék, humánus parancsnokát 
őrnagygyá léptették elő. 

Házasság. özv. Balázs Károlyué 
Gabos Berta és Garabás János mü 
asztalos f.  hó 14 én házasságot kö 
töttek. 

A ta r ta lékos t iszteket, tiszti 
vizsgát tett önkénteseket és katona-
iskolában vizsgát tett ifjakat  kéri a 
rendőrség, hogy amennyiben a Moni 
torul Oficialban  rangjuk elismerése 
megjelent, azonban a Carcúitól erre 
vonatkozóan okmányokkal nem ren-
delkeznek, jelénjenek meg személyesen 
a Cerculnál a végleges ellenőrzési 
lajstromba való bevezethetés végett. 

Péter Gábor halála. Péter 
Gábor ref.  lelkész Patakfatváa,  39 éves 
korában elhalt. A derék, szép tehet-
ségű lelkész — kinek különböző lapok-
ban versei is jelentek meg — már ré-
gen súlyos bajt kapott, s azóta állán 
dőap* betegeskedett. Halála nagy rész-
vétet keltett. Tekintélyes rokonság 
gyászolja. 

1 Voszka István dr. hivatalos 
bucsu «tatása. Szokatlanul közvetlen 
és megkapó jelenet színhelye volt f.  hó 
14-ikén, csütörtökön délelőtt a helybeli 
törvényszék tárgyasai terme. A tör-
vényszék a hivatali állásából távozó 
Yoszka látván dr. ügyéaz búcsúztatása 
céljából, az összes birák jelenlétében, 
teljes ülést tartott, amelyen előbb 
Boicescu tanácselnök, majd Cărpinişinu 
dr. vezető ügyész méltatták Voszka 
István dr. itteni 7 és egy negyedéves mű-
ködését, melyet a jogezeretet, humá-
nizmus és a kölcsönös megértéB meg 
erősítésére irányuló legideálisabb tö 
rekvés"jellemzett. Vo3zka dr. az őt 
meglepetésszerűen ért megtisztelő üd-
vözlésekre — mint maga mondta — 
alig tudott kellő szavakat találni,' kö-
szönete kifejezésére.  Végül aztán mégís 
csak szép szavakba foglalódott  a csak 
hivatalából, de körünkből fiém  távozó 
népszerű „Pistabácsi" köszönete, mely 
egyúttal ígéret is volt arra nézve, hogy 
ezután is a jó egyetértés éa harmónia 
érdekében kivác dolgozni. 

A baromfiakat  azok tulajdono-
sat egy 4553—1926 sz. miniszteri ren-
delet szerint tartoznak a városi gaz-
dasági hivatalnál sürgősen bejelenteni. 

A kiállítási nagybizottság 
összes tagjiit ezúton kéri az elnökség, 
hogy október 21-én, csütörtökön esto 
8 óra 30 perckor a Po'gári öaképző-
Egylet helyiségében teljes létszámban 
jelenjenek meg, hogy a végső elszá-
molás és a tiszta haszon hováfordl-
tása felőli  intézkedés megejthető le-
gyeü. 

Tanâostagvâl ţozâs . A belügy-
miniszter Metea Joaa városi tanácstag 
helyébe, ki a közmunkaügyi miniszté-
rium által kijelölendő tanácsosi tag-
ság törvényben előirt feltételeinek  nem 
felelt  meg, Odorheiu város tanácsába 
tagul Sipos Béla főmérnököt  erősítette 
meg, (ki ugyan már előbb is meg volt 
erősítve). 

Az őszi kiáll i tás költségeire 
befisetett  védnöki ádoriáányok, melye-
kért a rendező bizottság ezutoa is kö 
szönetet mond. (Folytatás.) Hánn Jó 
zsef  500 L., Hartw g István dr. 200, 
Hinléder F. Ákos dr. 500, Hirsch Har 
manu 200, Hirsch Rudolf  200, Ihász 
Janó 300, Ipar é3 Jelzálogbank fiókja 
Odorheiu 2000 Iszákovits Barnát 200, 
Jakab Gyula 2Q0, Jodál Gábor dr. 2000, 
Kakucs Ferenc 500 Kádár Adolf  80, 
id. Kassay Dénes 200. Kassay F. Ist-
ván dr. 500, Katona Ferenc 200, Kiss 
Kálmán dr. 300. Knopp Vencel 500, 
Kovács Adolf  100, id Kovács Dénes 
20p, ifj.  Kovács Dánes 60 Lootz Fri-
gyes dr. 200 Löbl Mendel 200, Lőrincz 
Líszló lOO.jLőrinczy János 100, Mattes 
János 100, Martinovits Szilárd . 100, 
Máthé Mózes 200, Mu'snay Domokos 
500, Nagy Káimán dr. 200, Nagy La 
jos dr. 200, Nagy Lajos 100, Orbán 
Domokos dr. 200, Orbán János 100, 
Orbán Miklós 200. Paál János 200, 
Pál Ferenc 200, Pál Gyula dr. 200, 
Pál István 200, Papp Dázső 100, Papp 
Ferecc 200, Paschek Viktor 500. Patre 
Bálint 100, Pallák Béla 80, Riduly 
István dr. 200, Rösler Károly 500, 
Sámson Líjos 200, Sebesi Ákos dr. 
200, Sebesi János dr. 500, Simó János 
200, Siposs Béla 200, Soha Aladár 100, 
Schuller Viktor 140, Szabó Alajos dr. 
300. Suc u János dr. 180, Szabó Dé 
nes 80, id. Szabó Gábor 500 iíj. Siabó 
G4bor 200, Szabó Gibor dr. 200, Szabó 
János 200, Szabó József  200. Szabó 
Viktor 460, ifj.  Szakác3 Gyula 80, 
Szász Mihály 500, Z Székely János 
100, Szeles Miklós 100, Szig«thi Dé-
nes 200 Szöilősí Samu és Ödön dr. 
1500, Türk Sándor 500, Ugrón Á'ÍOS 
500, Vánky Kálmán dr. 200, Vida 
Gyula 100, Viola Sándor dr. 200, Zaka-
riás Miklós 100, Z.mny Fereuc 200, 
Ziigmondovits Vilmos 500, N N. 60 L. 

Útlevél iránti kérésekhez uj bb 
rendelt szerint még egy előljárósági 
(primăria) bízonyitvány is melléklendő 
arról, hogy abban az országban, amelybe 
való utazásra az útlevelet kérik, a fo-
lyamodónak az ott tartózkodás ideje 
alatti megélhetése biztosítva van. 

Búcsúvacsora. Kiss Ist váa gyógy 
szeresz városunkból végképpen eltá 
vozni szándékozván, tiszteletére a Har-
gita sportegylet, melynek 5 éven át el-
nöke volt, pénteken este a Bukarest 
szállóban szépen sikerült bankettet ren 
dezett. A népszerű, társaságokban ked 
veit férfi  tiszteletére más egyletek tagjai 
közül is sokan jelentek meg, s rokonszen-
ves egyéniségét, áldozatkészségét spkan 
méltatták, meleg és formás  felköszön 
tőkben. A Hargita maga 2 értékes 
emléktárgygyal is kedveskedett távozó 
elnökinek. 

Az udvarhely-eapereskerü-
leti róm. kath. iskolatanács f.  hó 
12-én Pál István prelátus, kerületi fő-
esperes elnöklete mellett városunkban 
gyűlést tartott, amelyen a vármegyei 
róm. kath. elemi iskolák 1926/27. is-
kolai évi összesitett költségvetéseit tár-
gyalták lp. Az iskolatanács örömmel 
állapította még, hogy vannak egyet 
egyházközségek, amelyek iskolájuk 4o 
logi és személyi kiadásairól kellőkép 
pen gondoskodnak s viszont megütkö-
zéssel állapította meg, hogy vannak 
olyan községék is, aiie}yek — bár te-
hetősek — mégis a főtanhatóság  se-
gítségét túlságosan igénybe veszik. Eze-
ket az egyházközségéket figyelmeztetik 
az előjrt egyházi járulékok pontos fize-
tésére, nehogy ebben az irányban a 
közigazgatásnál kelljen lépéseket tenni. 
Reméljük, hogy a hívek mérlegelik az 
iskoláztatás nagy fontosságát  és önkén-
tesen hozzák meg erre a célra áldózá 
taikat, hogy ne 'keljjŞQ a« ügyet köz 

' útra terelni. 

A becsületes megtaláló ma 
már inkább csak fogalom;  fajtája  a 
valóságban szinte teljesen kiveszeţt. 
Annái inkább megbecsülésre méltó és 
elismerést érdemel, ha itt-ott mégis 
akad, akire ráillik ez az elnevezés. 
Egy ilyen valakinek bizonyult nem-
régiben Ágotha Ferenc nyug. utbiztos, 
akt Szakáts Zoltánnénak az itteni 
piacon elveszített karkötős arany órá-
át találta meg. Neki köszönhető, hogy 
i% elveszésével szomorúságot okozott, 
tedves és értékes tárgy ma megint 
ogos tulajdonosánál van. 

Társas összejövetelt tartott 
hó 9 ikén a kiállítást rendező bízott 

ság a Barkóczy féle  vendéglőben. Ez 
a bankett kellemes t>efejezé3e>  utójjá 
téka volt a kiállitás munkájának, 
mert jó hangulatban, vidám időtöltés-
sel, s ami a legfőbb:  a teljes egyet-
értés jegyében folyt  le, tanúbizonysá-
got adván arról, hogy nemcsak komoly 
dolgokban tudunk, ha akarunk, egyek 
lenni, de a vidámság óráiban is a 
legnagyobb egyetértés uralkodhatik 
köztünk. A társaság tagjai ugyanis 
a késő hajnali órákig csaknem teljeö 
számban együtt maradtak, mert az 
az egy kettő, ki lopva megszökött, 
nem egyenetlenséget akart szítani, ha 
nem nem birván tovább a Barkóczy 
igazán jó borát, már jónak látta észre-
vétlenül megugrani. A kiállítók áital 
beszerzett pompás aragonit-keretü órát 
Gyarţn&thy István keresetlen, de szív-
ből jött, rövid beszéd kíséretében adta 
át Voszka István dr. elnöknek, ki azt 
később — a rendező-bizottság és ki-
állítók éltetésével — egy remek pohár-
köszöntőbea köszönte meg. Ezután 
egymást érték a pohárköszöntők, ta-
lán több is, mint ameunyire szükség 
volt, de hát ilyen a magyar ember, 
beszél, mert jól esik neki, s beszél, 
mert borban az igazság, s igy sok-sok 
igazságról is esett szó a felszólalások-
ban. Felemlítendő felköszöatőket  mond 
tak még : Voszka István drl ismételten, 
Szabó József  szabó, Csiky Albert, 
Rájk József,  Varró Eişk, Székely Já-
nos kereskedő, Szigethy Dánes, Nagy 
János, Kassay F. Dénes, Kovács Lá-
zár, Ernst György, Kelemen Lajos. 
A mindvégig emelkedett hangulat fenn-
tartásához Barkóczy kiváló bora és 
konyhája is hozzájárult. Nem a min-
den áron való mutatozási vágy volt a 
bankett előidézője, hanem a megjelen-
tek ezzel is dokumentálni akarták azt, 
bogy ha összetartók tudtak lenni 
akkor, amikor egy igazán felejthetet-
len szép teljesítmény létrehozására 
egyesültek, — egyek tudtak lenni 
akkor is, amikor sírva vigad a magyar! 

( - ) 
x Babakl in ika Szabó Ödön 

fodrászüzletébau  Odorheiu Bul. Reg. 
Ferdiaand 7 szám alatt, hol minden-
féle  játékbabát kijavitnak, a hiányzó 
részeket pótolják. Babaparókák minden 
szinben. Elvállalom  műkedvelői  előadd-
sok masekirosását,  amit személyesen 
végzek, ugy helyben, mint vidéken. 
Nagy raktár színházi parókákban ; k ŝz 
szakálak és bajuszok âljaşak a mükeü 
velők rendelkezésére; paróka kiköl-
csönzés. Veszek vágott és hullott 
hajai. Toilette-, piperecikkek, korpa és 
hajhullás elleni szerek raktáron. 

Ismét egy nagyszabású mar-
havásárjáéi ügy íogUlKoztatja nálunk 
a hatóságokat. Az eset szereplő hőse : 
Kral Rudolf  bécsi marhabizományos, 
a Walk & Co. cég tagja, aki néhány 
héttel ezelőtt az általa segítségül meg-
fogadott  Heller János és Matuscsak 
Ferenc társaságában Romániába jött 
marhákat összevásárolni. Itl megálla-
podott tnég Weiss Sámuel ismert 
nagyváradi marhakereskedővel is, aki 
jutalék ellenében szintén hivatva lett 
volna neki marhák és sertések vásár-
lásában segédkezni. Vásároltak is min-
denfelé,  igy Kereszturon és vidékén 
ÍB mintegy 20 ökröt, melyekre azon-
ban, habár a nevére átíratta, Kral csak 
foglalót  adott. A teljes vételár ki-
egyenlítését, különböző bécsi táviratok 
mutogatásával folyton  későbbi Időpon-
tokra to'ogátta ki, s ugy látszik,tel-
jes fizetéB  nélkül akarta volna az 
állatokát elszálliíani. '"Minthogy azon-
ban şrre időt és módot találni nem 
tudott, s szorongatták a gázdák és 
társai is, pár nappal ezelőtt Medgyşs-
röl minden hír nélkül megszökött, áz 
ökrök gazdáit, különböző szállodáso-
kat es társait is kifizetetlenül  hagyva. 
Pitó Lajos keresztúri lakosnak na agá-
nak is 12 ökör 1 havi eltartása dija-

' J. v, ' . < ' í * '  í  . *  - ', • 

val maradt adósa. A hatóságok a kü-
lönben jó megjelenésű, 40 év körül} 
bécsi bizományos kézrekeritéséra meg-
tették a lépéseket. 

KÖZGAZDASÁG. 
Meghivó. 

Az Udvarhely vármegyei Gazdasági 
Egyesület f.  hó 19 ikén fél  11 órakor 
a régi kollégiumépület földszintjén 
tartandó választmányi ülésére. 

Tárgy: 1. A Magyar Mezőgazdák 
Szövetkezetének átirata részjegyei ki-
cserélése és a Btharmegyei Gazd. 
Egyesület átirata egy magyei képvi-
selet szervezése ügyéban. — 2. Folyó 
ügyek. (Téli felolvasások,  eke-bemuta^ 
tások stb.) 

Odorheiu, 1926 okt. 4. 
Ae elnökség. 

Piaci árak A buza: 115—130, 
rozs: 90—95, árpa: 80—85, za{>; 
35—40, tengeri 80 (uj)—100, burgo-
nya : 24—28 leu vékánként. V—ó. 

Hirdetés . 
Üzletfeleink  tudomására hozzuk, 

hogy hogy 19% október  15 töl  kezdve 
csak olyan befizetéseket  ismerüak el, 
amelyek a „Catatea" bankhoz adott 
elismervény mellett eszközöltetnek. 
Bárki más kezéhez történt befizet&fţ 
el nem ismerünk. 

„ADRIA" 
termény- és liszt-raktár. 

& adó: a Könyvnyomda Részvénytársaság 
Odorheiu—Székelyudvarhely ' 

Primăria oraşului Odorheiu. 
No. 751-1926. 

Hirdetmény. 
A behozott áruk értékének minden 160 leuja 

után szedendő 40 bani városi taxi megállapí-
tása végett a városi tanács felhívja,  az összes 
kereskedőket és iparosokat, hogy f.  évi január 
1-től szeptember 31-ig vasúton, postán, autón, 
vagy bármi máB módon, a városba behozott 
áruk értékét feltüntető  kimutatást minden 
hónapról Külön-külőu 8 nap alatt a városi 
taxi hivatalba adják be, mert ellenesetben a 
behozott áruk értéke hivatalból UBZ megál-
lapítva 

Odorheiu, 1926 októbeé 16 án 
Şsful  contabil: Bercan 

Primăria Oraşului cu Consiliu Odorheiu. 
No. 4364-1926. 

P a b l i c a ţ i u n e 
Se ad^ce la cuneştirţă generală, 

că Primăria comunei urb. Odorheiu 
in ziiţa de 24 Oct. 1926 ora 10 in bi 
roul subsemnatului va ţine licitaţie 
publică unde va vinde gunoiul ce se 
adusă la abatorul oraşului pe timp 
de 1 an. 

Preţul de strigare Lei 1000. 
Odorbeiţi, 14 Oct. 1026. 

Ş ful  Contabi): B e r c a n 

Eladok I literes íires borvizes 
Uvegşket bármily mennyiségben 
Mo ldván vendéglős 
Str. Pr. Eüsabeta (Bethlen utca) 24 

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

különféle  fej  almák 
fonhatok. 

A reform, kollégium 
r^gi épületébe^ egy a piacra 
nyiló üzlethelyiség (eddig & 
Szemerjay-féle  könyvkötészet 
volt benne) k i a d ó . 

Érkekezni lehet dr. Gönczy Gábor 
ügyvéd irodájában. 

ÁLLiSDÚM HUSS 

TEAVAJ 
Dénes Gábornál. 

Halottak napjára 
mécsesek töltését vállalom. Egy darab 
mécses égő anyaggal egy ült 3 leu. 

B e r z e S á n d o r u l 
róm. kath. temető őr neje. 



A n Á r r l n m í í közönség sz ives f igyelmébe^jánlom  feltűnő  olcsó és kitűnő 
M i i R r n R m ^ áruimat, u. m . : v a l ó d i g y a p j ú k n l - é s b e l -
n i l i U m U I I I U f ö l d I s z ö v e t e b e t 9 l ó d e n e k , s t r u k s z o k ,  mindenféle  bélésáruk, 
női és gyermek^szvetterek, kész férfikabátok  és „raglánok, esőköpenyek, férfi-

sapkák, nyakkendők, harisnyák 
C s o d a s z é p v a l ó d i b ó r r i d l k n l ö k b á m u l a t o s o l c s ó n . 

Tisztelettel: LÖBL R. divatüzlete Bul. Reg. Ferdinánd (volt Kossuth utca) 25. 
Ad. 82-926. 

Hirdetmény. 
Közhírré tétetik, hogy a Oăc'uoel 

községbea 1926. október hó 4 ére hir-
detett korcsma-árverés 1926. évi n o -
vember hó l-én délután 2 óra 
kor leíZ megturiva. 

Kikiáltási ár 20,000 leu. 
Bencze, notar. Radni , primar. 

Megjelent az uj 
Moravetz-Album 
118 old&lon 38 zeneszerző 55 müve. 8 opera, 
klasszikus előadási é« szalon-darab, 14 ka-
baré-dal, kupié, műdal, 15 tángó Bimmy, ke-
ringő stb modern táic, 17 magyar nóta, 

hallgató és csárdás tartalommal, 
ötvenezer leus pályázatot is közöl 
.••HllllIllIItllllIl(«lllllllilllIlll.lillMI.»IiIllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

hivatásos és amatör zeneszerzők szamára, 
Egy kis rátermettséggel most már 

bárki könnyen lehet neves zene-
szerző, tlllllilMllllill 
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A Solytnojjy gyógyszertárban 
V  — 

- azonnali fel-
Vételre, ügyes, 17 *let*Vet betöltött 
férfi  g y ó g y t á r i m u n k á s n a k 

= (laborans) KerestetiK. = 

Üres ládákat 
nagyobb mennyi-
ségben eladunk: 

„HANGYA" - rak tá r 
(a vasút mellett). 

FARKAS és KRAUSZ 
Cristurul-Săcuesc (Székelykeresztur) 
keres azonnali belépésre egy 
ügyes flatai  füszerkereskedő-
segédet. Az ajánlatokat eddigi 
működés megjelölésével fenti 

cimre kérjük. 

Egy három kövü príma garatok 
kai felszerelt  vízi malom, 
pokrtcványo'óval, lakóház 

_ zal és miedsn melléképü-
letbkkel eladó Praidoa, jud. Odorheu. 
Értekezni lebet Mái ya Margitnál Praid. 

Eladó! 
Az összes hutorraktáram kész-
letét mélyen leszállított árakon 
kiárusítom, ahol a legmodernebb 

háló- és ebédlő-
:: garnitúrák :: 

vásárolhatók. Plüs ebédlö-divá-
nyok nagy választékban kapha-
tók. — Továbbá olcsóbb festett 
bútorok és székek is kaphatók. 

Megrendeléseket bármily kivitelben 
elvállalok: 

Balázs Károly utóda: 
C t a r a b á s J á n o s 

Kész butorraktára 
Odorheiu, Bul. Reg. Ferdinánd 27 sz. 

Egy bolthelyiség kiadó. 
mert bármelyik pályadíj elnyerésével az album 
kiadója nyilvánosságra hozza és a nagyközön-
ség számára hozzáférhetővé  teszi az esetleg 
eddig fel  nem fedezett  szerzők müveit. Van 
azonkivül az albumban egy egész csomó 

meglepetés, 
valamint számtalan kedvezmény az album 
tulajdonosai számára. Mindent egybevetve az 
idei karácsony elvitázhatatlan szenzációja 

azujMorayetz^Album 
Megtekinthető és kapható minden könyv-

kereskedésben ..„,..„. 

| Ü z l e t - • 

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

Bor-nagykereskedés. 
Vendéglősök, korcsmárosok és 

a n. é. közönség szives tu 
domására hozom, hogy Str. Prinţul 
Nicolae (Árpád utca) 29. sz. alatti 
bornagykereskedésemben a legfi-
nomabb küküliőmenti fajborok: 
rizling, leányka-borok kaphatók 
a legjutányosabb áron. Eladás 50 
litertói felfelé  bármekkora meny 
nyiségben. Boraim szakszerű ke-
zelés mellett eredeti zamatukat 
megőrzik, tiszták. Ha jó és olcsó 
bort akar, keresse fel  borpincémet. 

Szives támogatást kér: 
B a t ó n T e r e x i c 

borkereskedő. 

Transilvania R.-T. üzletében 
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 kaphatók kész-
pénzfizetésre  vagy megfelelő  garancia mellett hitelbe is, azonnali, vagy későbbi 

szállításra. 

Fordson traktorok tavaszra való leszállítására megrendelé-
— seket már most felveszünk. — —— 

A FORD-autó, FORDSON-traktor a világ legolcsóbb és leg-
= = = = = megbízhatóbb gépei. ========== 

A csíkszeredai útvonalon utasok hiányában, továbbra hetenkint háromszor: 
hétfőn,  szerdán és szombaton csukott személyautó fog  közlekedni. Indulás 

reggel 7 órakor a Bukarest-szálló elől. 
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Berendezett 
üzlethez üzlettárs kerestetik. Lehet 
bármiféle  foglalkozása  egyén, nő is 
lehet. Legkevesebb 50 ezer leu kész-
pénz kell, ami csak áruba fektetó'dik 
be. — Cím a kiadóba küldendő be. 

Charbenette, enyedi piros bor-
különlegesség — gyógybor 
— kapható literenkint 48 leuért 
a „Hangya" szövetkezetben. 
Nr. 620-1926 port. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel judecătoresc 

prin t ceasta publică, că îa baza deci 
ziuae Nr. 4999-925 şi Nr. G. II 
830-1926 a judecătoriei de Ocol 
din Odorheiu îu favorul  reclamantului 
Dr. Nagy Lajos repr. prin advocatul 
peotru iocassarea creanţei de 7254 
Loi 40 bam şi accesorii se fixează  ter-
men de licitaţie pe 19 Oct 1926 orele 
12 la fi  ţi locu ui Îq corn. Coruud (Fe-
nyâkut) unde se vor vinde pria licitaţi -
uoe publică judiciaiă saur, vaci, oi, cai, 
car în valoare de 32000 Lei. In t u 
de nevoie şi sub preţul de estimare. 

Pretenziunea care e do incassat 
face  7254 Lei 40 bani capital, dotâa-
zile cu ll»/o socotind din 27 Oct. 1925 
iar spesele jâ ă ucuai staverite de 
4410 Lei. 

întrucât mobilele cari ajung la 
licittţie ar fi  fost  tx cvate şi de alţii 
şi aceştia şi-ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire licitaţia prezen'ă este ordo 
cată şi îu favorul  ecestora îa senzul 
art. LX. 1881 § 192. 

Odorheiu, ia 20 Sept. 1926. 
Dubb, portărel. 

Nr. 1148—1926 port. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsempatul portărel judscă'oresc 

prin aceasta publică, câ îa baza deci-
ziuni Nr. 2522 şi Nr. G. II. 3355— 
1926 a judecătoriei ds Ocol din Odor-
heiu îa favorul  reclamantului Mihályka 
Antal repr. prin advocatul Dr. Nagy 
Lajos pentru incassarea creau cei de 
8000 Lei şi accesorii se fixează  termen 
de licitaţie pa 3 Novembrie 1926 la 
f'ţa  locului în Odorheiu unde se vor 
vinde prin licitaţ'une publică judiciară 
masa pentru spalat cu oglinde îa va-
loare de 10000 Lei. Ii caz de nevoie 
şi sub preţul de estimare. 

Pretenziunea care e de incassat 
face  8000 Lei capital, dobâazile cu 
12% socoti »d din Febr. 15 1926 iar 
spesele pâ ă acum staverite de 2171 
Lsi. 

întrucât mobilele cari! ajung la 
licitaţie ar fi  fost  execvate şi de alţii 
şi aceştia şi ar fi  căUigat dreptul de 
acoperire licite ţi a prezentă este ordi-
na' ă şi în favorul  acestora în senzul 
art. LX. 1881 § 192. 

Odorheiu, la 10 Oct. 1926. 
Dnbb, por ărel. 

I nhprp-magot'nagyobb meBy" 
L U I IC I v " nyiséget, vásárolunk, 
ajánlatokat kérünk: ADRIA ter-
ZUZZUZI ményraktár. ZHIZZZ 

Üzlet-áthelyezés. 
Rőfös-  és rövidáru-üzletemet Bul. Reg. Ferdinánd (Kossuth-
utca) 7 szám alól a B u k a r e s t - s z á l l ó m e l l e t t i 15 

• szám alá helyeztem. :' 
A 18 évi önálló tapasztalatom alapján eszközölt üzfetmeg 
nagyobbitás kapcsán üzletemet uj modern árukkal dúsan 
felszereltem,  ha pontos kiszolgálásban óhajt részesülni, szo-
lid és tartós árukat olcsón kiván vásárolni, keresse fel 

^sVt/l/fr u j ü z l e t e m e t 
Szives pártfogást  kér: 

Jakab Gyula rőfös-  és rövidáru kereskedő 

Odorheiu—Székelyudvarhely. 

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

fllSSCH  IGflAC«nál  kaphatók. Gyomorbajosok részére karlsbadi kétszersült 
és Graham^kenyér kapható. 

Nanonta 


