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es 
Báró Jósika János 
— doktor Réti Imre. 

Jósika János báró, magyarpárti 
képviselő nemrég követelté a képvi-
selőházban a kulturzóna megszünte-
tését. A kulturzóna azt jelenti, hogy 
a Székelyföldön  dupla fizetést  kapnak 
a regáti tanítók, aminek kétségtelenül 
az a célja, hogy a székelység már az 
elemi oktatástól kezdődőleg elromá-
nosittassék. Kimutatta a magyar kép-
viselő beszédében, hogy a Székely-
földön  az állami iskolák megsztlnte-
lésével sok pénzt megtakaríthatna az 
állam, ha ezek fenntartása  helyett in-
kább a kitűnő felekezeti  iskolákat 
részesítené megfelelő  segélyben. Ezt 
mondta Jósika János. A »báró<. Az 
>ur€. 

Ezzel szemben Réti, a »nép ba-
rátja* — azt Írja ̂ székelyföldi  lapjá*-
ban, a megszünőfélben  levő vargyasi 
unitárius elemi iskola eiparentálásával 
kapcsolatban, hogy nem biztos, vájjon 
az állam átveszi-e az iskolát — az 
állami költségvetés nehézségei miatt. 
Nem biztos ? Hát Réti ur nem szól-
hatna-e egy szót, legalább lapjában, a 
kulturzóna megszüntetése és a feleke-
zeti iskolák segélyezése érdekében — 
ugy, amiként azt a »báró ur̂  teszi? 
Vagy nem járĥ tna-e ő is közben a 
miniszterné) a Solomon (székelyud-
varhelyi lakos) barátsága révén, hogy 
ne kelljen se megszüntetni, se •át-
venni* a magyar felekezeti  iskolákat ? 
Nem elég — nagy örömök közt — 
fejfát  állítani a »székelyföldi  lap*-
ban minduntalan egy-egy magyar is-
kolának és emellett folyton  a magyar 
»urakat< szidni, hogy nem tesznek 
semmit — nem, ez nem elég ahhoz, 
hogy valaki polgármester legyen és 
magát •székelyföldi  hetilap<-nak ke-
resztelje ell 

A karácsonyi nyilatkozat 
Amilyen mély megdöbbenéssel ér-

tesült lapunkból a megye magyar 
lakossága a prefect  karácsonyi nyilat-
kozatáról, — éppen olyan megelége-
déssel és helyesléssel vette tudomásul 
a Magyar Párt erélyes elhatározását, 
amellyel a méltatlan támadást vissza-
utasította. A közvéleményt ezután már 
csak az izgatta, vájjon minő válasz 
érkezhetik a Párt komoly nyilatkoza-
tára a félhivatalos  és félives  lapocska 
szerdai számában ? A közvélemény 
itélőbölcsesége ezúttal sem csalódott: 
semmifélQ  válasz nem jött, mert nem 
jöhetett. De a közvéleménynek még 
mindig van egy kérdése: el van ezzel 
intézve az ügy? Ez felfogás  dolga. 
Vannak azonban ügyek, amelyeknek 
agyonhallgatása nem szünteti meg 
azokat a következményeket, amiket 
magának az ügynek türelmetlensége 
sürget. 

Bátorságot  kívánok  a magyar 
nemzetnek  továbbra  is,  nekéz 
helyzete  elviseléséhez.  Az  a nép, 
amely  ilyen  tiszteletreméltó  kitar-
tással  viselte  el  a békeszerződés 
áUal  rázuditott  nyomorúságot,  — 
mély  hittel  lehet  eltelve  az  Igaz-
ság  iránt,  amely  nem  fogja  Őt 
cserben  hagyni.  Ezentúl  csak  — 
jobbra  Jordulhat  a sorsa! 

(Lord Róbert Cecil, Anglia volt 
háborús birodalmi miniszterének, a 
Népszövetség egyik legkiválóbb ténye-
zőjének karácsonyi üzenete a magyar 
néphez.) 

A mezőgazdasági kamarai választások 
holnap, szombaton reggel 8 órakor kezdődnek és este 8-ig tar-
tanak. Kétszáznyolcvankét értelmes gazda teszi le holnap b. próbát: 
meg tudja-e állani becsülettel, józan ésszel és bátor lélekkel a 
helyét, amikor a legmagyarabb vármegye gazdatársadalmának jövő 
sorsáról kell döntenie! Hisszük, hogy igen ! Könnyű a választás, 
amikor az a kérdés, kire bizzuk gazdasági érdekeinket: Szakáts 
Péterre- és az Ő vezetése alatt felvonuló,  izig-véríg föIdszerelÖ 
gazdatársainkra-e, vagy Nikoláj Simionra, Marcu Niculae-ra, Gagyi 
Lacira: gazdasági érdekeinktől idegen emberekre, ismeretlen pa-
pokra, tde-oda hajló nádszálakra ? Erős oszlopokra van szüksé-
günk, akik nem remegnek meg, ha rájuk kiáltanak a hatalmasok: 
„megtanitom"—„megmutatom"!! 

A háromszögletű párt még csak teljes listát sem tudott ösz-
szeállitani, nem kaptak 24 embert, akik vállalták volna ott a jelölt-
séget. Ami névsorunk teljes: az első 24 jelölt az udvarhelymegyei 
gazdák jelöltje. Kezdődik a névsor SlzakAtH Péterrel és vég-
ződik Gergely Domokos dályai gazdatársunk nevével. 

A szavazás tehát ugy történik, 
hogy a választó a 47 nevet tartalmazó lista első oldalán meg-
kezdi a pecsételést a fczakáts  Péter nevével, ráütvén a pecsétet 
a név felett  levő J®̂ ®̂ ̂  folytatja  mindaddig, amig ösz-
szesen huszonnégyszer ütötte le egymásután a bélyegzőt. Mikor 
a 24-ik csillagot, a Oergely Domokos nevét is lepecsételte: 
akkor a pecsételést beszünteti, a lisját összehajtja és kijőve a tűi-
kéből, az elnöknek átadja. Hnszonnégynél ti)bh nevet lepecsé-
telni nem szabad, mert aklior az egész ív érvénytelen lesz! 

Választó gazdatársak! Legyetek önérzetesek a választás 
napján, ne engedjétek, hogy egyes hatalmaskodók esetleg be akar-
janak terelni Titeket, mint a juhokat, bármiféle  helyiségbe is, hogy 
ott félrevezetéssel,  vagy megfélemlítéssel  meghamisítsák akaratoto-
kat ! A választásba senkinek sincs beleszólása s aki a törvényt 
meg nem sérti, nincs mitől tartania. Ti szombaton csak a válasz-
tási hivatalos helyiségben vagytok kötelesek megjelenni. 

Gyakoroljátok szabad választói jogotokat ugy, amint az szabad 
székelyekhez illik s amint azt a lelkiismeret és a gazda-érdek dik-
tálja és vigyázzatok, meg ne bánjátok egy ujabb tiz éven át azt, 
amit szombaton elhatároztok ! ! ! 

Már tanultatok - most válasszatok 111 
A Gazdasági EgyesUlet mezőgazdasági 

kamarai jelStéselnak végrehajtó bizottsága. 

IPARTESTÜLETI ÜGYEK. 
Országos kírakóvásárok: január 

15-én Lövéte, 17-én Marosvásárhely, 
18 án Korond, Zsidve. 

Figyelmeztetjük ugy helyi, mint 
vidéki jparostestvéreinket, hogy tanon-
cokat csakis tanoncszerzödéssel ve-
gyenek fel  és a próbaidő legfeljebb 
három hónap lehet, melyet a tanonc-
időbe be kell számítani. A helybeli 
tanonciskola igazgatósága áiirt hoz-
zánk, hogy még sok mester nem 
Íratta be a tanoncát és sokan rendet-
lenül, elkésve jelennek meg az elő-
adásokon. Ismételten felhívjuk  a mes-
terek figyelmét  arra, hogy mindezen 
ügyekben igyekezzenek rendet terem-
teni, nehogy büntetést kapjanak. 

A mai nehéz viszonyok között 
örömmel és hálával fogadtuk  azt a 
szíves jótéteményt, melyet Becsek 
Aladár bankigazgató tett a szegény 
iparostanoncok érdekében. Míg egy-
felől  sajátmsga adományozott ezer lejt 
e célra, másfelől  lelkes utánjárásával 
és befolyásával  kiküzdötte, hogy a 
marosvásárhelyi kereskedelmi és ipar-
kamara ugyancsak a helybeli szegény, 
sorsú kereskedő és iparostanoncok se-
gélyezésére tízezer lejt utalványozott. 

Hálával és köszönettel adózunk mind-
két jóltevőnek. 

A közoktatási és hadügyminiszter 
egy leiratában értesítette a helyi ta-

í nonciskola igazgatóságát, hogy mind-
azon iparostanoncoknak, akik a ta-
nonciskola harmadik osztályát jósiker-
rel végezték, egy arcképes abszolváló 
bizonyítványt ad, melynek alapján az 
illetők csak egy évet szolgálnak a ka-
tonaságnál. Továbbá a közoktatásügyi 
miniszter megtiltotta a tanonciskolában 
a rajz órák vasárnapon való megtar-
tását és utasította az iskola igazga-
tóságát, hogy a rajz-órát hétköznapra 
ossza be, mert a vasárnapi munkaszü-
net rendje ezt megköveteli. 

A pénzügyminiszter rendelete alap-
ján újból felhívjuk  iparostestvéreínk 
figyelmét  arra, hogy a szokásos évi 
személyzeti kimutatást a mult évről 
minden mester készítse el és január hó 
ISig a helybeli pénzügy igazgatóság-
hoz adja be. A szükséges nyomtatvány 
ipartestületünknél mindenkinek rendel-
kezésére áll. Az Ipsrtesliilet einfikeéee. 

A pénzügyi tisztviselői karból vár-
megyénkben legutóbb Nicolae Cáráusiu, 
loan Vacariu, Gyárfás  Endre és luliu 
Ghídea tisziviselőket bocsátották el, to-
vább Péterffy  Lajos szolgát, ami egy 
részlete a kormány általánosan folyta-
tott létszámcsökkentési munkájának. 

Ŝry íŝ ẑ székely halála. 
Olaszteleken f.  hó 8-án, hosszas 

betegség után, 80 éves korában meg-
halt Kolumbán Lajos jegyzői vizsgás 
földmíves.  Temetése f.  hó lO én lesz. 
Kolumbán Lajost az egész magyar 
nyelvterületen ismerték fiatalabb  Jcorá-
ból. Az ország több helyén megfor-
dult a 48 as pártgyűléseken s az egy-
szerű fehér  harisnyás székely talpra-
esett beszédeivel mindenütt rokonszen-
vet szerzett. A hun magyar mult alapos 
ismeretével magára vonta Thaly Kál-
mán figyelmét  is, akivel érdekes baráti 
levelezésben állottt. Megyénkben is 
részt vett a békeidők politikai mozgal-
maiban, mint a 48-as eszmék tánto-
ríthatatlan harcosa. A nagy sorsfordu-
lat után tagja volt az Országos Ma-
gyar Párt intézőbizottságának. Tagsá-
gáról önként mondott le, hogy fiata-
labbnak adja át a helyét, »aki birja a 
kolozsvári utazást.* De a községi ta-
gozatnak, amig fentjárt,  lelkes tagja 
és diszelnöke  volt. 

Utolsó politikai szereplése a vár-
megyei tanácstagok választásánál ki-
fejtett  buzgó és sikeres akciója volt a 
magyarpárti jelöltek mellett. A bardo-
czi körben éjfélutánra  nyúlt a válasz-
tás s a hideg szélben nemcsak kitar-
tott, hanem kitartásra buzdította a 
türelmetlenkedőket. Azután is mindig 
készült a Sóvidékre, hogy beszélhes-
sen a magyar párt elleneseivel. Bízóit, 
hogy jobb belátásra tudja bírni a meg-
tévesztetteket, »Majd megmondom ne-
kik, hogy az én harisnyámat azért 
látják olyan patyolat-fehérnek  s azért 
tiszteltek mindig, mert azt csak a leg-
nagyobb Ünnepeken húztam fel.  Nekem 
pedig az volt a legnagyobb Ünnepem, 
mikor a magyarság szent ügyeiért 
küzdhettem.< — Kiterjedt rokonság 
gyászolja. A harctéren elesett Lajos 
íia után három derék unokája maradt: 
Zoltán olaszteleki birtokos, Bendegúz, 
cegei ref.  lelkész és Eilák papjelölt. 
Unokája Kolumbán Géza brassói ref. 
s. lelkiz is. Mindnyájan méltó örö-
kösei nagyapjuk izzó, tántoríthatatlan 
magyar érzésének. 

Román lapszemle. 
A Dreptaiea  december 29-iki szá-

mában a lap udvarhelyi tudósítója: 
»Meghamisítják a Székelyföld  román 
lakosságának népszámlálását* cím alatt 
írja: Még nem érkezett el a népszám-
lálás napja és már érethető a magya-
rok agitációja, melyet mind a sajtóban, 
mind élőszóval folytatnak  a népszám-
lálás meghamisításának érdekében azzal 
a céllal, hogy a román eredetű székely 
lakosság magyarnak vallja magát. 
Köztudomásu, hogy mind Udvarhely-
megyében, mind az egész úgynevezett 
»SzékelyföldÖn<  számos család, sőt 
egész falvak  vannak ős román lako-
sokkal, akik a mult mostohasága kö-
vetkeztében annyira elmagyarosodtek, 
hogy ma nemcsak, h(^y nem románul 
beszélnek, de más vallásra tértek s 
így elveszítették román nemzeti érzel-
müket. A magyar politikusok és a 
magyar sajtó izgatá^, mely a meg-
félemlítésre  törekszik, lehetetlen és 
felháborító,  mivel azokat, akiket ma 
arra biztatnak, hogy magyaroknak 
vallják magukat, azokat éppen a mult 
zsarnoksága foŝ otta  meg a román 
nyelvtől, a román vallástól és öntu-
dattól. Történelmi igazság, melyet a 
Magyar Párt nem cáfolhat  meg, hogy 
ezen a vidéken a múltban nagyobb-
részt román lakosság élt (?), melynek 
templomai, iskolái és román kultúr-
intézményei voltak. Ne méltatlankod-

mozi  Szombat  este  va»árnap  délután  fél  8 és «/ 9 órakor  A SÁ TÁlt,  szsnzdciós.  hangom  film.  Ilyen  nag,.  érdt>kfe>ziili  és izgalmas  dráma  még  nsm  volt.  E  filmben  nincsen  megállás  egy  percig  sem  az 
események  olyan  giore  egymásután  finnek.  E  drá^a  az  izgalmak  filmje  - Szerda  és csüt6rt6k  este:  A gorilla.  Vr  Chaplin,  Helyárak  20-15-10  leu.  J6n  január  24^25-20.  Nyugat, 

front  1918,  Ifilág  szenzáció  ! ¥ilág9lágerl 
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janak tehát a magyarok, ha a román 
állam ki akarja javítani a múltnak 
ezen bűneit s vissza akarja vezetni 
az eltévelyedetteket bölcsőjükhöz. Ha 
a népszámlálás alkalmával annak el-
végzése máskép fog  lefolyni,  az adatok 
hamisak lesznek s nem fognak  azzal 
a hatállyal birni, melynek elérése a 
törvényhozó célja volt. A népszámlá-
lás a tiszta igazság megállapítását cé-
lozza, a népszámlálók és ellenőrök 
uiasitva vannak a törvényes keretek 
között dolgozni, ami azt jelenti, hogy 
minden polgárnak a belátására van 
bizva, hogy olyan irányban nyilatkoz-
zék, ahogy akar. Ez azonban nem azt 
jelenti, hogy a Magyar Párt korifeu-
sainak meg van engedve, hogy ugy 
dolgozzanak, mint az erdőben, ijjeszt-
getve a gyengéket, hogy megtagadják 
őseiket. A mi nemzeti önérzettink nem 
engedi meg, hogy a kisebbségekből 
roinánokat gyártsunk, de azt sem 
akarjuk, hogy a román eredetű pol-
gárokat ma is átengedjük évszázados 
ellenségeinknek. 

* 

Az üniversul  január 1-jei szá-
mnban a nagyváradi román »Bráíarft 
<ie aurt (arany karperec) nevü szö-
vetkezet munkásságát méltatja, melyet 
az ipariskola segítségével fejtett  ki. 
•Ebben a nehéz gazdasági helyzetben, 
amikor a gyárak és műhelyek ajtói 
zárva vannak még a legjobb román 
iparosok előtt is, tekintettel arra, hogy 
az ipar a kisebbségek kezében van, 
a szövetkezet megteremtése a legfon-
tosabb román kezdeményezések közé 
tartozik egy nyugati határszéli város-
ban, mint amilyen Nagyvárad. Az 
épitő nacionalizmusnak egyik megva-
lóáitása ez, az egyetlen, amely a libe-
rális párt által kitűzött programm pont-
jai közé tartozik: a tartományok vá-
rosainak az elrománositását szolgálja. 
Bármit teszünk a közigazgatás terén, 
a városok elrománositása csak egy 
román polgári osztály megteremtésével 
érhető el, mely fokozatosan  magának 
hódítja meg az erdélyi városok ke-
reskedelmi és ipari munkásságát. Azon-
ban az állam es a városi társadalom 
máig még semmit sem tett ebben az 
iranyban. Magánkezdeményezésnek kel-
lett megindulnia, mely azt a célt szol-
gálja, az állam^ az iskola és a társa-
dalom együttműködésével munkalehe-
tőséget adjon az ipariskolát végzett 
román ifjaknak  s hogy ezzel megte-
remtse a jövő román polgári osztályt, 
a nemzeti termelőképesség nagy ha-
talmát. 

« 
A Cuvántul  január 1-jei számá-

ban, rövid híradásban a következőket 
irjii: Mussolini testvére: ArnoldoMus-
solini a Popolo  d'llalia  c. lapban cik-
ket közöl, melyben a békeszerződések 
revízióját sürgeti. Kijelenti, hogy n re-
víziót a jogfosztott  népek sürgősen 
kérik s az egyetlen reményüket ké-
pezi a múltban elszenvedett igazság-
talanságok megszüntetésére. 

* 

A Curentul  a kolozsvári egyetem 
természettudományi fakultásának  nyílt 
levelét közli, melyben a román diák-
ság panaszt emel a kormány ellen, 
hogy a laboratoriumok szükségleteit 
nem látja el s az uj felszerelések  be> 
szerzéséhez nem járul hozzá. A ma-
gyarok — olvassuk a nyilt levélben — 
a fennmaradt  adatok szerint hatalmas 
összegeket költöttek a kolozsvári egye 
temre, melynek akkoriban tízszer ke-
vesebb diákja volt, mint ma és mesz-
szeállott attól a tekintélytől, melyet 
ma professzoraink  biztosítottak az 
ê >yetem számára. 

* 

A Nafiunea  január 2Mki számá- \ 
ban az áUáshalmozásról készülő tör-
vénnyel foglalkozik.  Hangsúlyozza, 
hogy az erdélyi városok románízálá-
sónak szempontjából ez a törvény tel-
jesen el van hibázva s mielőtt a sze-
nátusban is megszavaznák, felléllenül 
módosításra szorul. Az erdélyi városok 
romanizálását ugyanis az álláshalmo-
zás törvénye mai formájában  valóság-
gal hátráltatná. Ezekben a városokban 
a román intelligencia olyan kevés 
számban él, hogy Marosvásárhelyen, 
Varadon, Aradon és Temesvárt pél-
dául teljesen indokolt az, hogy egyes 
románok  iöbh  hivatali  is  viseljenek. 
Ezekben a városokban, tekintve a 
csekélyszámu román intelligenciát, az 
áliáshaimozás törvényének alkalmazása 
folytán  jelentős vezető pozíciók kerül-
nének ismét a kisebbségek kezébe. A 

1931 január 10. 
Nafiunea  reméli, hogy az állA'shalmo-
zás törvényét, mely mai fonémájában 
szembekerülne az erdélyi városokat 
romanizáló munkával, mielőtt a Sze-
nátusban is megszavazzák, feltétlenül 
módosítani fogják. 

Hi történt a kórházban ? 
A kórházi pénzkezelés iránt már 

régóta bizonyos aggodalommal visel-
telett a közvélemény, mert az volt a 
közfelfelíogás,  hogy a gondnoki állás 
legutóbb történt betöltésénél olyan 
szempontok érvényesültek, amelyek 
ezen intézmény szociális hivatásának 
körén kívül estek. A közelmúlt napok 
eseményei beigazolták az aggodalmak 
jogosságát: a kórházi pénzkezelésben 
mintegy háromszázezer lejes hiányt 
fedeztek  fel.  A sikkasztást Bercan 
Drago$  kórház gondnok követte el, 
aki a szeptember—október—novemberi 
betegápolásí dijakkal egyáltalán nem 
számolt el, s hasonlóképpen saját cél-
jaira fordította  a segesvári betegse-
gélyzőpénztár által átutalt ápolási di-
jakat is, amelyek még csak elköny-
velve síncsenek.. A sikkasztásnak ép-
pen ez az utóbbi eset vezette nyomá-
ra a kórházi igazgatót, aki nem tudta 
nélkülözni a Segesvárról már régóta 
esedékes nagy összeget s ezért folyton 
sürgette annak átutalását, mire a se-
gesvári pénztár igazolta, hogy azt 
már régen befizette  a kórházhoz. 

Bercan ellen megindult a bűnvádi 
eljárás s jelenleg az ügyészség foghá-
zában van vizsgálati fogságban.  A 
kórházban előbb a vizsgálóbíró és az 
ügyész tartottak vizsgálatot, lepecsé-
telték a kasszát, majd csütörtökön 
délután a vármegyei állandóválaszt-
mány kiküldöttje jelent meg ott a 
számvevővel a fegyelmi  szempontból 
szükséges vizsgálat megejtése végett. 
Értesülésünk szerint Bercan csak min-
tegy 170 ezer lej hiányt ismer el, az-
zal érvelve, hogy a többi összegre 
vonatkozólag bonok, nyugták van-
nak a kasszában. Ugy látszik, hogy 
a bon-rendszer általános elterjedés-
nek kezd Örvendeni a közigazgatás 
némely ágazataiban. A Bercan részé-
ről akció indult meg, hogy családja a 
hiányzó összeget visszapótolja, ami 
kétségtelenül csökkentené tettének bün-
tetőjogi következményeit, de azokat 
teljesen meg nem szüntetheti, mert 
hivatali sikkasztás bűntettéről van 
szó, amiért az eljárást hivatalból foly-
tatni kell. 

Jellemző Réti Imrének (a város 
polgármesterének 1) erkölcsi felfogására, 
hogy 6 a nagyszabású sikkasztást, 
amely egy humánuŝ  rendeltetésű köz-
intézményt károsított meg, csak »kínos 
ügynek* nevezi, azt írván lapjában, 
hogy „beavatottak  (?)  ugy  tudják, 
hogy  a hiány  pótlást  nyer,  s ezzel  a 
kinos  ügy  egyelőre  bejejezést  nyer 
komplikációk  nélkül  még  a napokban.** 

fel 
ien 

Most, midőn gazdasági életűnkben 
mindenütt nagymérvű leromlás mutat-
kozik, élénk figyelemmel  kell számba-
vegyük jövedelemszerzésünk minden 
lehetőségét, hogy' azokat jól kihasz-
nálva, könnyitsünk anyagi helyze-
tűnkön. 

Udvarhely vármegyében a gyü-
mölcstermelés régidőktől fogva  értékes 
jövedelmi forrás,  mely különösen az 
utóbbi esztendőkben felbecsülhetetlen 
hasznot hajlott a gyümölcstermelő 
gazdáknak. Igen természetesen, csak 
ott, ahol a gyümölcsfákat  megfelelő 
gondozásban részesítették és a termé-
sét megoltalmazták az állati rágók éi> 
a növényi gombafélék  kártevései ellen. 
Ténybeli valóság, hogy van olyan 
gyümölcstermelő kisgazda vármegyénk-
ben, akinek gyümölcsterméséért száz-
húszezer leüt fizettek  ki az udvarán 
történt á'vétel után. 

Ezen egyetlen példa felemlítése 
is eléggé biztató bizonyíték arra, hogy 
vármegyénkben a jobbfajta  gyümöl-
csök termelése szépen jövedelmező 
mellékfoglalkozása  lehet mindenkinek. 
Attól senki se tartson, hogy ha sokan 
termelnek és bő áldása lesz a gyü-
mölcskertészetnek, akkor nem lesz, 
akinek a nagy hozamot eladjuk, mert 
vevő mindig kerül, hiszen az ország-

nak több vidékén nem terem értékes 
alma és körte, hanem csak szállítá-
sokkal látják el a szűkségletet. De 
ezenkívül megindul a külföldi  szállitás 
is, mihelyt piacképes és érdemes 
mennyiségű anyagot kaphat az illető 
külföldre  szállító kereskedő. 

Elvül mindig az lebegjen szemünk 
előtt, hogy ne sokféle,  de a kereslet-
nek megfelelő  fajta,  jó gyümölcsök 
tömegtermelését folytassuk.  E célra 
nyári almáknak ajánlhatom: a fehér 
vajalmát (érik julíusban); a píros 
asztrakánt (aug.); ősziekképpen: a 
gravensteini piros (szept.); a pónyik, 
ananász-renet, kasszeli nagy renet, 
kisasszony-almákat (október, novemb.); 
téli fajták  gyanánt: az arany párment, 
batult (dec., jan.); a Jonathánt, Török 
Bálint és a Baumann renetet (mind-
három piros és később: január—már-
ciusban érik). — Körték közül: az 
árpával érő (juniusi); a Vilmos körtét 
(aug.); erdei vajkörtét (szept.—okt.); 
a Diel-vaj (nov.—dec.) és a téli espe-
res (nov.—ápril.) finom  körtéket. 

Kertjeinket, puszta helyeinket, 
esetleg más alkalmas területeinket te-
lepítsük be ezen kitűnő és igen piac-
képes gyümölcsök oltványaival. Azon-
ban csak félmunkát  végeznénk, ha 
gyümölcsfáinkat  egysze/űen elűltetnők 
és azután nem gondoskodnánk azok 
időnkénti trágyázásáról, műtrágyázá-
sáról, az állati rágók és növényi kár-
tevők szorgalmas pusztításáról. Való-
ságos Isten áldásának kell, 4iogy te-
kintsük azokat a szereket, melyekkel 
el tudjuk pusetitani gyümölcsfáinkról 
az élősdi állatokat és gombafélékei:  s 
igy megmentjük gyümölcstermésünket 
az elaprósodástól, esetleg éppen a 
teljes pusztulástól. 

A Moskovits Ipartelepek R. T. 
vegyészeti gyára Oradea készíti ezen 
Avenarius féle  kitűnő karbolineum-
gyártmányokat Románia részére, me-
lyek közül. Páter Béla dr. gazd. akad. 
igazgató szerint is, a rovar és gom-
bafélék  pusztítására elsőrendű téli per-
metezőszer a »Dendrin« és a kétsze-
res erősségű »Neo-Dendrin<. Nyári 
permetezésre használandó ugyanezen 
kártevők ellen a »Poksin<. mely sem-
mit nem árt a leveleknek: a fiatal 
gyümölcsök permetezésére használatos 
a »Dars{n« és az »Amonil«. A gyü-
mölcstermelőnek nélkülözhetetlen sze-
rek továbbá a >Pomrin« nevÜ vértetü 
kátrány, mely az almafák  vértetűs seb-
helyeinek és általában a gyümölcsfák 
bármilyen sérüléseinek légmentes be-
kenésére szolgál. A »Sotor-hernyóenyv< 
a törzsön mászó hernyókat és rova-
rokat fogja  el, éppen ugy, mint a légy-
fogó  a legyeket. Végül az Avenarius-
féle,  hidegen folyó  oltóviasz, mely a 
fák  nemesítésénél nélkülözhetetlen. 

Mindezen kitűnő szereknek hasz-
nálatára és beszerzésére nézve szíve-
sen adok bárkinek részletes utmutatást. 

Értékes fajú  oltványoknak kivá-
lasztására, gyümölcsfáinknak  az állati 
és növényi kártevők elleni védelmére 
nagy gondot fordítsunk,  s akkor gyü-
mölcstermésünk minden évben első-
rendű és szépen jövedelmező lesz. 
Ezzel a nekilendüléssel igen sokat se-
gítünk megcsappant jövedelmünk pót-
lására. Gyerkei Mihály. 

JaDaár 9. 

Lapunk, mai számától kezdődőleg, 
technikai okokból, ezután minden hé-
ten pénteken délután jelenik meg. 

Öngyujtósok — vigyázat 1 Csak a 
Monopol hivatal által lebélyegzett ön-
gyújtót szabad használni. A lebélyeg-
zés dija évenként 200 lej. A napok-
ban Udvarhelyt egy szegény sorsú 
munkást 2000 lejre büntettek, le nem 
bélyegzett öngyújtó használata miatí. 
Egy kereskedőt pedig, akinél 270 da-
rab, öngyújtóba való kovakövet talál-
tak, 27,000 lejre büntettek. Megjegyez-
zük, hogy senkinek sincs joga sze-
mély-motozást vagy házkutatást alkal-
mazni — öngyujtókeresés céljából. Ezt 
csak a vizsgálóbíró rendelheti el s ez 
sem lehet általános, hanem csak meg-
nevezett személyre vonatkozó reride-
let. A falusi  nép állal használt acél-
kova-tapló nem esik a tilalom alá. Ez-
zel a regi, de jó szerszámmal a piac 
közepén is bátran — pipára lehel 
gyújtani. 

A helybeli Jótékony Nőegylet lé-
ikén, szerdán ujabb teaestélyc rendez 
a Magyar Párt-otthon helyiségében. 
Akik az egylet szilveszteri estélyén 
jelenvoltak — és sokan voltak — bi-
zonyára még ma is őrzik az estély fesz-
telen, de egyúttal finom  hangulatának 
kellemes emlékét, s vonzódni fognak 
erre a következő estély re is, másokat 
is bíztatván a megjelenésre. Remél-
hető tehát, hogy a szerdai teaestély 
ismét látogatott és — jövedelmező 
lesz, ami öröm lesz az egylet által 
támogatott szegényeknek is. 

Az útlevél illeték a legújabb ter-
vezet szerint 1800 lej lesz általában 
az egyéves útleveleknél. A kormány 
tehát a közvélemény felzúdulására  el-
ejtette a tízezer lejes tervet. A he-
lyes megoldás az lenne, ha emelés 
legfeljebb  a gazdagokat és a luxus-
utazókat terhelné, míg a szegények, 
a munkások és a kisgazdák részére 
kedvezményes dij mellett kellene út-
levelet adni. 

Dr. Balogh Arthur szenátorunk 
világhírű könyve, a »kisebbségek vé-
delmec — a magyar és német kiadá-
sok után most francia  nyelven is meg-
jelent. Az impozáns külsejű francia 
kiadáshoz a híres francia  közjogász, 
Dupuis, a francia  akadémia tagja irt 
17 oldalas előszót, amely méltó, dicsé-
rettel ismeri el a mű kiválóságát és 
a szerző érdemét, aki úttörő munká-
jával olyan könyvet adott az emberi-
ség kezébe, amelyre ma már a müveit 
államok politikusai és tudósai, mint 
valóságos jogforrási  tekintélyre hivat-
koznak. Szenátorunk, a magyar szö-
vegű után, most a német és francia 
kiadás egy-egy példányával is mega-
jándékozta a megyei magyar Pártott-
hont, mely azokat könyvtárában he-
lyezte el. Itt emiitjük meg, hogy a 
fáradhatatlan  tudós szenátor szerdán 
este Kolozsvárról Genfbe  utazott, hogy 
az ott kezdődő népszövetségi üléssza-
kon a csíki Magánjavak ügyét képvi-
selje, amely ezen ülésszakon kerül 
döntő tárgyalásra. Ránk nézve sem 
érdektelen tudni, hogy ezen nagy szé-
kely vagyon, békebeli értékét a mai 
értékben fejezve  ki, 7,000,000,000. 
(hétmilliárd hétezerszer millió) lejt 
képvisel. Ilyen érLé̂ cek megmentésében 
fáradoznak  a mi  szenátoraink. 

Újév napján a törvényszéki fog-
házban megható ünnepély folyt  le 30 
rab és a termet zsúfolásig  megtöltő 
közönség jelenlétében. Pál István apát-
plébános iTiegnyitó beszéde után sza-
valtak : Szabados Irénke, Katona An-
nuska, Szentes József,  Bodrogi Elza 
és Borbély Ilonka. Különösen az utób-
binak érzésteljes szavalata magukat a 
rabokat is könnyezésig meghatotta. 
Lévay Lajos dr. beszéde zárta be az 
ünnepélyt. Préda ügyész keresetlen 
szavakkal mondott köszönetet az ün-
nepély rendezéséért, míg a raboknak 
szánt ajándékokat a fogházigazgató 
köszönte meg. Ezután az ajándékok 
kiosztása következett. Húsneműt, ke-
nyeret, kalácsot és cigarettát kaptak a 
a rabok, akik mindent hálásan köszön-
tek ugy a rendezőknek, mint az ada-
kozóknak. 

Estólyt rendező egyleteink támo-
gatása a város öltai. Karácsony előtt 
néhány nappal a helybeli Doina ro-
mán énekkar estélyt rendezett. A vá-
ros fogatai  messzi erdőből fenyőágakat 
hoztak a terem feldíszítésére,  sőt a 
terem fűtésére  két szekér fát  és fütŐ 
napszámost is adott a város. Helyesen 
tette és ez a közlésünk a legkevésbé 
akar tiltakozás lenni, hiszen méltó és 
méltányos, ̂  hogy a város kulturális 
intézményeit első sorban a város se-
gélyezze. A város mostani vezetősége 
azonban állandóan ez egyenlő elbánás 
és igazság elvének gyakorlati megva-
lósítójául akar a köztudat előtt szere-
pelni. Mi tehát eme példára hivatkozva 
éppen arra akarjuk egyleteinket figyel-
meztetni : adjanak ők is alkalmat e 
hirdetett elv megvalósítására, olyan-
képpen, hogy szükség esetén kérjenek 
a várostól hasonló támogatást. Még 
eddig ugyan nem igen hallottunk ilyen 
támogatás tényleges megtörténtéről, de 
lehet, hogy magyar egyleteink nem is 
kérték a várostól azt. lm itt a példq, 
hogy kérni lehet, sőt megvan a mód 
is arra, hogy a kérést teljesiteni le-
hessen, — próbálják meg tehát, ad-
dig is bizva, hogy a hirdetett elv és 
a valóságos gyakorlat között oly sok-
szor észlelhető ellentétet a maguk ese-
tében is nem lesznek kénytelenek szo-
morúan tapasztalni. 
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Halálozás. Tamás  Ferencné  Ta-
más Anna f.  hó 8 ikán, városunkban, 
76 éves korábin elhunyt. Tekintélyes 
és rendkívül soktagu rokonság gyá-
szolja. 

Kutyás csendörörmester garáz-
dálkodott a kolozsmegyei Györgyfalva 
községben, aki karácsony első nap-
ján a Sajgó Istvánéknál tartott házi 
mulatságból hazafelé  tartó 10—15 fia-
tal legényre ráuszította farkaskutyáit 
s azokkal összemaratía őket. Másnap 
a csendőrörmester, megijedve tettének 
következményeitől, az Őrsre hivatta a 
legényeket s oít sebeiket kimosva, bé-
kére kérte őket. A legények ezt el is 
fogadták.  Szilveszter éjszakáján azon-
ban megismétlődött az esel. Mikor 
ugyanazon házból kiléptek a legények 
az útra, az őrmester ismét összemar-
cangoltatta Őket farkaskutyáival.  Ezt 
már a legények is megelégelték s el-
határozták, hogy a halóságnál tesz-
nek feljelentést.  Az őrmester azonban 
neszéi vette a dolognak s megelőzte 
őket. Másnap egy csapat csendőr jött 
ki a faluba  Kolozsvárról s 12 legényt 
fogtak  össze, azzal a váddal, hogy 
Ők kezdték a verekedést és államelle-
nes kifejezéseket  használtak. A legé-
nyeket a csendőrség melletti istállóba 
terelték, ahol a györgyfalvi  csendőrök, 
mikor a kolozsváriak nem látták, 
puskatussal és dorongokkal össze-
vissza verték őket. Ezután a legénye-
ket Kolozsvárra kisérték s ott átadták 
6ket  az ügyészségnek. Két legény a 
Pasicur-intézetben beoltatta magát ve-
szettség ellen. 

X A textil- és rövidáru kereskedők 
l(ér«lme a közönséghez. A rossz gaz-
dasági viszonyok és ezzel kapcsolatban 
a rossz üzletmenetelek arra kénysze-
rítenek bennünket, textil- és rövidáru 
kereskedőkéi, hogy felkérjük  adósain-
kat tartozásaik kifizetésére,  ugy hogy 
azokat a kellemetlenségek kikerülése 
érdekében január hó végéig rendezni 
szíveskedjenek, különben kénytelenek 
leszünk törvényes uton felhajtani. 
Ujabb hitelt addig nem lehet igénybe 
venni, mig a régi tartozás kifizetve 
nincsen. A régi rossz adósok nevei 
pedig fekete  könyvbe fognak  beje-
gyeztetni. 

A helyben römat kalh. szegény-
Itázban is megvolt a karácsonyi Ün-
nepély. Kilenc szegény Özvegy a ko-
mor ház lakója, kik mindnyájan része-
sültek adományokból. Nemcsak étel-
nemüt, hanem más szükséges és nél-
l̂özhetetlen tárgyakat és edényeket 

is osztottak ki, amely utóbbiak nem 
az  egyesek, hanem a szegényház tu-
lajdonai maradnak. Mert szegények 
mindig voltak és lesznek. Sajnos, nem 
hogy apadnának, hanem szaporodnak, 
napról-napra többen vannak. A hol-
mikat Jsten nevében a szeretet adta 
össze, a szegénységet megértő embe-
rek jószívűsége. Volna még szükség 
nshány darab tárgyra, amit, remélhető-
leg, még össze lehet hozni később is. 
Akik ezúttal adakoztak, azoknak a r, 
kath. szegényház gondnoksága és a 
szegényház lakói ezúton is hálás kö-
szönetet mondanak. 

Bállal egybekötait jelmezes-estélyt 
rendez az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
f.  hó 17-én, szombaton, este fél  9 
órai kezdettel. Az eddigi szokástól el-
térően az estélyt Szabó Károly jó hír-
nevű vendéglőjének összes termeiben 
fogják  megtartani s annak jövedelmét 
az egyesület vezetősége a motorfecs-
4cendő alap javára használja fel.  Az 
az elismerésre méltó, szívós kitartás, 
amivel derék tűzoltóink szerelvényeik 
kiegészítésén és uj modern szerelvé-
nyek beszerzésén fáradoznak,  már 
eddig is a város és vármegye egész 
közönségének osztatlan elismerését ér-
detnelte ki s reméljük, hogy a közön-
ség figyelme  ez alkalommal is teljes 
erkölcsi és anyagi sikerhez fogja  jut-
tatni tűzoltóink fáradozását.  — Jelme-
zek Szabó Gyula kárpitosnál kaphatók. 

Kót hámot lopott f.  hó 6 ikán 
Tófalvi  Ákostól és Tófalvi  Ferenctől 
Szavuj Balázs 28 éves korondi cigány, 
akit emiatt a makfalvi  csendőrség le-
tartóztatott és bekísért az itteni tör-
vényszék fogházába.  A hámok értéke 
mintegy 8000 leu. A lopást a tettes, 
aki különben már volt büntetve, be-
ismerte. 

Két fQszer-szakmában teljesen Jár-
tas egyén, kl megfelelő referen-

ciákká! rendelkezik, a román nyelvet 
\s perfektül birJa, állást nyerhet Cim 
a kiadóhivatalban. 

A katb. Népszövetség jan. 4-íkí 
előadássorozatán Pál) István prelátus 
és Bíró Lajos igazgató tanár tartottak 
nagy figyelemmel  halJgaiott előadást. 
Eichner Emil pedig hatásosan szavalt 
egy szép költeményt. A szereplőknek 
Szlávik Ferenc igazgató, az irodalmi 
és közművelődési szakosztály elnöke, 
mondott köszönetet. 

A Polgári Önképző fillérestélye. A 
megkezdődött uj farsangon  a Polgári 
öiiKépző Egylet ifjúsága  kedden, 13-án 
este 8 órai kezdetiel, a Barkóczy ét-
terem helyiségében rendezi első fillér-
esiélyét a következő műsorral: 1. Nyi-
tány : Ungváry János és társai zene-
száma. 2. Szaval: Eichner Emil. 3 
Felolvas: Pluhár Gábor. 4. Énekel: 
Eichner Emílné. ö. Tancduett: László 
Kató és László Béla előadásában. 
6. Kuplézík: Szabó Ödön. 7. Zi-
neszám. Előadja: Sámson József 
Ungváry János, Szamay István, Frő-
lích Péier, Bsldovils Emil, Gáli Imre 
Simó Sándor és Pluhár János. 8. >A 
Holdkórosc, egyfelvonásos  vígjáték 
irta: Nóti Károly, rendezi: Kovács 
Gerő, előadják : Molnár Gizi, Birtalan 
Annus, Miklós József  és Beldovíts 
Ödön. 9. Konferál:  Tomcsa Sándor. 
— Rendezők : Bartók Lajös ifjúsági 
r. elnök vezetése alatt Molnár Gizi 
Péter Annus, Tibád Ferenc, Mohr Já-
nos. Belépti-díj: férfiaknak  20, nőknek 
15 leu. Műsor után tánc éjfél  után 
1 óráig. E változatos és gazdag mű-
sor biztos ígéret, hogy a közönségnek 
élvezetes szórakozása lesz ezen a fil-
lérestélyen. Egy hét múlva uj filléres-
tély következik, melynek kiemelkedő 
pontja lesz: a kecseti ifjúság  szerep-
lése, »Egy kulturest falunc  című 
bemutatójával. Pártoljuk polgári ifjú-
ságunk buzgó és szép közművelődési 
törekvéseit, nemes igyekezetét. 

A város erdejeben a Szarkakő 
alatt nagy pusztítása foly  a cserefá-
nak. A város napszámosai hetek óta 
döntik halomra a fákat,  állítólag, egyik 
helyi cég megvásárolta azokat. A tör-
vény a közvagyon mily módon tör-
ténő értékesítése tekintetében a legví* 
lágosabban intézkedik. Azt másképpen 
eladni nem lehet, s nem lehet még a 
nagy pártfogóiban  elkapatottságíg bi-
zakodó Rétinek sem. Az eladás előtt 
rendes árlejtést kell hirdetni s a köz-
vagyont nyilvános árverésen kell érté-
kesíteni. Ez a jelen esetben nem tör-
tént meg. Másfelől  helyes gondolko-
dással most senkinek még eszébe sem 
juthatott volna, hogy a város tulaj-
donában levő cserefákból  még egy 
darabot is elídegenítsen. Városunk 
nagy tömegű cserefával  nem rendel-
kezik, s amennyi van, azt okos gaz-
dálkodással ugy kellett volna megtar-
tani, hogy hosszú időre teljék a város 
elég nagy szükségletének fedezésére, 
hiszen a cserefa  nem nő meg máról-
holnapra. Hídépítés, parterősités stb. 
sok fát  emésztenek föl,  s nem lett 
volna szabad, hogy a helytelen városi 
gazdálkodás kátyúba került szekerét 
épp oly vagyon elprédálásával akarják 
valameddig kiszabadítani, hogy olyan 
értékeket idegenitenek el, amelyek pót-
lása néhány év muIva a városnak két-
szer, háromszor annyiba fog  kerülni, 
mint amennyi a mostani rossz érté-
kesítési viszonyok mellett kapott árból 
befolyhatott.  Bajban levő ember azon-
ban minden eszközt megpróbál, s Réti 
ís, ugy látszik, így próbálkozott, hogy 
a csőddel fenyegetett  városi közigaz-
gatást még egyelőre fenntarthassa. 

X Aki bő és szép gyümölcstermést 
akar elérni, gyümölcsfáinak  ápolását 
most a lombhulláskor kezdje meg. Ki-
próbált és legjobban megfelelő  gyü-
mölcsfavédő  szerek használata által 
tízszeresénél is több és szebb gyümöl-
csöt teremnek a fák.  A szép gyümöl-
csöt jól lehet értékesíteni, kevés fárad-
sággal sok pénzt szerezni. Elsőrendű 
és a legjobban bevált gyümölcs favédő 
szerek gyáriárakban használati utasí-
tással a Rózsa illalszerárban és Szent-
péterí Gyulánál kaphatók. 

) Műsoros előadás. A szombatfalvi 
Ujusági egylet f.  hó Il-én, vasárnap 
este 8 órai kezdettel, a népházban 
műsoros estélyt rendez, melyet reggelig 
tarló tánc fog  követni. A tiszta jöve-
delem a népház adósságainak törlesz-
tésére fog  fordíttatni.  A zenét Salamon 
zenekara szolgáltatja, jó borról gon-
doskodva van. A helybeli és vidéki 
közönség minél nagyobb számú meg-
jelenését ezúton kéri a rendezőség. 

Veszett kutya harapta meg pén-
teken, január 2 án Micu Ferencnél, 
Zalhureczky Ibolykát, Csíky Andort 
és Dáné Sándornét, akik még aznap 
a kolozsvári Pasteur-intézetbe utaztak. 
A kutya a Tárnává-cégé volt. Kereszt-
uron és Bethlenfalván  ís veszett kutya 
garázdálkodott s a tömeges esetekre 
való tekintettel a hatóságok szigorúb-
ban fogják  venni a már régóta fenn-
álló ebzárlatot. A kutyatartók tehát 
jól teszik, ha ezután lelkiismeretesebben 
alkalmazkodnak az ebzárlat szabá-
lyaihoz, nemcsak a maguk, hanem — 
embertársaik érdekében is. 

X Eladó házas beltelek. Árpád-
utca 8—10 sz. alatti kőházas 
beltelkemet eladom. A vevŐ azon-
nal beköltözhet. A lakás áll 4 
szoba, konyha, külön nyári 
konyha, éléskamra, fürdőszobá-
ból, az utcától a patakig végig 
száraz bolthajtásos, raktáraknak, 
-bornak alkalmas pincék vannak. 
Az udvaron jó és bővizű kut, 
fatartó,  betonirozott, alagcsöve-
zésstíl ellátott sertésól, a frontra 
még építkezni lehet. Havi bér-

• érték összehasonlítások szerint 
kb. 4500 lej. Ügyvédi irodának, 

I orvosi rendelőnek, gyógyszertár-
nak, klubnak, és abszolút tűz-
biztos voltánál fogva  angró ke-
reskedelmi üzletnek, ipar-üzetn-
nek, magánlakásnak kiválóan 
alkalmas, szilárd építésű, szá-
raz, központi fekvésű  épület. 
Eredményes közvetítőknek a 
szokásos dijakat fizetem.  Dr. 
Kassay  ügyvéd. 

X Dr. Ungureanu Valeriu a vár-
megyei közkórház igazgató-főorvosa 
saját költségén a legmodernebb Rönt-
gen-gépet, diathermiát és quartzot 
szerelt fel  a közkórházban, ahol ren-
del egész nap. 

Piaci árak. A buza : 70—80, rozs : 
55—60, árpa : 50—55, tengeri: 50—54, 
zab: 30—35, burgonya: 16—18 leu 
vékánként. 

Nr. G 1905-1930. 

Publícâ iune de licitatie* 
Subseaaoatul delet̂ at judscátoresc 

prÍD aceasCA piibücá, cá 2a basa de-
ciziuBii Nr. G. 1905/1930 a jul oco-
lulai Odaad ti favoarea reclavaa-
tului Dfinény Sáodor repr pria ad-
vocatul Df. Mátbé De. Wo«ka pso-
tru incasarea creaô oi de 1190 L«)i 9Í 
accesori se fixeazá tariaea de licitatie 
P3 ziua de 17  lanuarie  1931  ora  IS 
p. m. la fafa loculaí ia comuaa AIdo& 
uoda ae vor viode prin licitatiattoi 
pnblicfi; jadiciará eusoiac 91 sroafá 
In valoarea de 3600 L^i la caz de 
neTOie aab pretal de eatiaare. 

latrucát mobiléié cari ajuog la 
licitatía ar fí fost execrate $( d« altii 
§1 aceatia §1 ar fí cá$tlgat dreptul da 
acoperire licitatía prezeatá este ordo-
o&td ífl favorul aceaCora ta seazal 
art. LX.: 1881. art. §. 192. 

Oclaod la 2 Jao. 1930. 
A. AgyagAfti 
delegat judecátoresc. 

Judecátoria ocolulal Odaad Secfia cL 
No. 513—1930 cf. 

Extract din publícatiune de licltati0 

J l y l l t t é r . 

Haszonbérleti árverés. 
A Fekete József  hagyatékában 

maradt, a Szent János utcában fekvő 
belsőség fele  jutaléka, valamint az 
örökhagyó kizárólagos tulajdonát ké-
pezett összes kűlbírtokok a városhá-
zán f.  é. január hó 18 án (vasárnap) 
d. e. II órakor megtartandó nyilvá-
nos árverésen 1931 évre haszonbérbe 
adatnak. Közelebbi adatok az ügyész-
ségnél Turcean Virgil zárgondnoknál 
tudhatók meg. 

ro?At kCileméayeiért a BzerketztS nem Tállá 

Figyelmeztetek miodeoliit, hogy ifj.  GŐII-
net Béls volt odorbeiui járásblrósági jegyednek, 
aki betegsége miatt nincs beszámítható álla-
potban, semmit ne hitelezzen, mert semmiféle 
tartozásáért felelősséget  nem vállalok, nem 
fizetem. 

Odorheiu. 1931* január 9 éo. 
Dr. GSIiner Béla. 

Kladötui^donos; a Könyvnyomda R.-T 
Odorheiu—Saékelyodvarhely. 

Primária satuluí Zetea din plasa $í 
Jud. Odorheiu. 

No 1266—1930 

P ü b l í c a t i u n e dc licitatie* 
1. Se aduce la cunô iin̂ á generalá, 

cá in ziua de 18 lanuarie a. c. la 
orele 4 p. m. se va \\ne licita|iune 
publícá pentru procurarea respectíve 
furnizarca  cantitájei de 3500 trei mii 
cinci suie kgr. de ovás, necesaraces-
lei primárii. Lícitatiunca se va t<ne in 
conformiiate  cu Art. §8—110 din L. 
C. P. ?! va avea loc ín localul Pri-
máriei comunalá din Zetea, unde se 
pot vedea §1 condî íunile licitaíieí. 

2. Tot la dala $í locul fixát  mai 
sus, se va tine liciiatíune publícá pen-
tru furnízarea  rechízítelor de bírou 
necesare Notariatuluí Primáriei co-
munale din Zetea, pe anul 1931. Li-
citajiunea se va \me in conformítate 
cu díspozitiuníle Art. 88—110 din 
L. C. P. Caíetul de sarcini se 
poate vedea in fincare  zi de lucru, 
Intre orele oficíale,  la Notaríatul Zetea. 
Dal in Zetea la 31 Decembrie 1930 
SS. Benedek Ferenc ss. S. 0. Nanu 

pnmar. notar. 

Ia cererea de exacutare fácatá de 
urmáritou Fíliaie ,,Gi8aei de Páitrare" 
a Jud. Odorheiu cootra urmárit. 

Judecátoria a ordooat licítatínoM 
cx-cut'oualá in ce privê ê imobilele 
aituate In coomoa Ighia. Asupracati* 
tuelor loBcrise ia cf. a comuoei Igbia 
(dia circumBcriptía Judecátoriei Oc 
laod aDumn asupra armátoarelor 
cdtime alá lui lacza látváo p? Ifla* 
ga uriBáritOdreie pre|arí de strígare 
dupá cua uroieaeá: asupra 3/18 parfi 
a imobilelor cuprinse io cf. Nr. 84 
a comuoei It̂ biu sob Nr. top. Af 
22 24. 25, A 1 84. 85 cu 1700 Lei 
8500 Lei asupra 1/48 párti dm c. í. 
350 coni. I«biu Nr. 236 cu 50 Lei 
preji de strig. asupra 4/40 párti dia 
cf. Nr. 392 com. Igbiu Nr, top. 1825 
c826 cu 100 Lai, asupra 4/20 pSrtí 
dta cf. 432 a com. Jimbor sub Nr. 
top. At 648 6 651 648 a 992 a/2. 
992/b 993/8/1 994/2 cu lOOflOOfSOO 
t250 Lei preturi de strígare aaupnt 
J6,20 Dárti din ef 147 a coo. Igbiu 
sub. No. rop. 2249 cu 50 Lel 
asupra 1/24 párti dia Nr. 223 a com. 
Igbíu. 8ub Nr. top. Nr. A+I741t2348. 
cu 50—50 Lsi asupra 4/18 pár̂ i din 
cf. Nr. 14 a comuoei Igbiu sub Nr. 
top. 470. 1725 2051. 2053. 2055. 
2190/1. 2173. 2171/1 co 50—300—50 
50—50-300—100-300 Lai preturi 
de strígare. 

Asupra 20/192 párti din cf. Nr. 
135 a comunei Igbiu oub Nr. top. Af 
999.1000 1446,1447.1649; 1659.1742, 
1743 cu 200-200-400—400—50-50 
150—150 Lö! pretun de Btrigare asup-
ra 4/5 pár̂ i dm cf. Nr. 15 a comusei 
I«hiu 8ub Nr. top. A+>285/2, 867/3 
868/3 986/3 1016/3 1059/2 1060/2 
1370/6 1426/9/2 2047/2 2048/2 2049/2 
2424̂ 1 2043 cu 400-50—600-250 
1200- 100 —800 —50- 250— 50-100 
50—400—110 L-íi preturi de strigare 
ptniru ii»CH8war>d crcantei de 20 000 
Lei c&piul accesori. 

Licitatiuoaa ko va tine Íi ziua de 
29 lanuarie anul I93i ora 9 ia caaa 
Comuuala a cooiunei Igbiu. 

Imobilele, c« *or fi iicitate, na 
ver fi Tándute pe un pref mai mic 
de cát douá treimi dia prefai de atri* 
gare. 

Cei cari dorcsc llciteze, auut 
datori depozitt̂ ze la deiegatul jade* 
cátorê c 10% din preful de strigar* 
drept garautie, ia  liunerarsüu ío eft'cto 
űo cautie Mocotite dupá curoul fixát 
art. § 42 LX 1881 sau lá pre-
dea aceiuiâ i dalegat cbitanti consta-
tátid dt̂ punerea, judecátorê ce preala-
bilá a garantiei t-á semoeze coodi-
tiunile de hcitaiie (§ 147. 150, 170 
iegea LX 1881, § 21 legea XLU908.) 

Ddcá uiaiefii nu ofeiá iual uait» 
cel care oforis pentru imubil uu prê  
oaai urcat decát cel de atrigaro este 
d&tor bft ÍQtreg«ascá iandiat garantia 
fixatá co&form proceatû ui pretului da 
scrigare la bceU î parte proceatualá a 
pretului ce a oferít (prgr. 25 XH. 1908). 

Dat ía Oclaod, la 7 VíL 1930 
Dr. Koncz n. p. judecátor. 

Pentru conformítate: 
Kállai expddiator. 
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X i a d í " itlonl5sal wnbctt 4 
szobábfil  áU6 laKás. Cstt-

U| 2 szoba im^ Citt a WM-
hivatalban. 

Hinek köMöoheti vil«fbir6t  és p&r&tlan kös* 
kedvoitségét * 

—-- • •— ' ...... 

Egyeiiti a oterépkáljka, folyteiiégdkáljha, 
l̂ fQtét  él kOipODti ffltés  öMie8 elSnyeít. 
aiok b.ltHnyil oétkOL Léftciövei  legitségéTel 
(yorMD fflfbt  iotensÍT éi viiiBintei légárftni' 
lina), samott iierkesetéoél fô a  hiuiamoiaa 
AVtJli a meleget éa & lê deiliBaLb folyton-
é|(káljh», mert a pAr«»B»t eitétöl reggelig 

mPKtartia. 
BayonképTiaelet̂  Odorbeiuvirmegyében: 

C. RÖSLER K. 
Odorbeiâ  8kék«1yadmhely. 

Uj autóbusz-járat w)/^ 
A D. A, kötöoBég 8iÍTea figyelmét  felhlT* 

jak, hogy Zetelak* éi Ösékelyadvarhely kö* 
sött 

rendes autóbuszjáratot 
nyhcttUDk. 

As a tttóbots indul Zetsiakáról reggel pon-
toian órakor, érkecik Udvarhelyre dóra-
kor. liidul Udvarhelyril pontoiao d. u. 
órakor, érkciik Zeteiakira 8 órakor, Heti éa 
oruMoa T&aftrokon  iodal&a Udvarheltr61d.ii. 
4 ónűior. Kedden éa pénteken as antóbaai-
járat Gyergyóitentmikióaig köalekedik, hon-
sah a kOvetkeaó reggel 6 órakor lódul Tíaaia. 

As aatóbnas utTOnalin rendkivfili  IdÓben 
megreodeiéare elfinyöien  Tállal nthkat. 

Pontot indoláa, bistoa gép, biatoa aoíför. 
As antóboas vaaár* fk  Qonmnapokon U 

ködekedili. 
Baifda  pirtfot&at  kér a 

Zetea—Odorhelul Autóbusz r.-t. 

Palackot borBímat most már nem 
csak a Príocipesa Elisaveta (Bsthlen-
utcai) klsraktárbao. hanbm Förró Géza 
és LeboTíts Gésa ur bereskedésébea 
is árasitoffl. 

Miodkét üzletbsa kapható: 
Som és moakotily dr. Adcwjin alba-

laliái terméiébOI. 
Hoaisnaasói Kon Antal tertiéaébl̂ l. 
YAmofludvarhelyi  dr. Pálffy  „ 
SsókefaWi  báró Horváth Arthnr „ 
A bor ára az Qv«g:ek kicserélése 

mellett literinként 34 leu. 
Sz5llösi Samu. 

Olcsó bor és pálinka. 
Sivel a nagy bortermés kö-

retkestében az aj borok olcsók, 
as óborok árait is lessáilitottnkf 

A 40 lejest lejre 
30 26 „ 
24 „ 20 „ 

As arad—heĵ yaljai nj borok 
14 és 16 lej. 

Pálinka, rnm és likSrSk'ssintén 
a legolcsóbb napi áron kaphatók. 

Orbán és Markovits 
Odorheín, K5keres8t-tér. 

Eladó jutányos áron és szoooal be-
költözhető a SoljBOBPy utci 42 

máma, a vasaM állotnánsKl Bzeahoa 
levő beisAség. a raj's leVA dfl«z«tt  gaz-
daiá|i|i épQletekJte) pgyfltt.  FtilTilágo-
fiitást  a kiadóhivatal ad. 

Kiadó lakás. 
Király utca 24 az. (volt Márk-féle) 
ház, meiy 4 szoba, konyha stb- böl 
áll, kiadó. Megkeresések: Udvarhely-
magyei Takarókpénztárhoz Intézendök. 

Egy újonnan épült modern, ké-
nyelmes uri ház, szép telekicel, 
előnyős feltételek mellett eladó. 
Komtlyan érdeklődök részére cím 

a kiadóhivatalban. 

Legolcsóbb 
hó- és sárcípőket, mindenfajta 
női-, férfi - és gyermekcipőket 

csak 

Ritternénál, 
volt Turul-cípőHzletben kaphat. 
Judecátoria de ocol Ocland, ca Au-

toritatea C. F. 
No. 2221—1930 c. f. 

P u b l i c a t í u n c . 

Cárfile  fundare  ale comunei Daía 
in urma comasáríi se vor transforma 
confortn  Regulamentului No. 2579 I. 
M. din anul 1869 $i prin procedúra 
prescrisá in art. de lege XXIX din 
anul 1892 efectuind  totdeodatft  rectí-
fícárile  de inscrierile in cártile fundu-
are asupra tuturor imobilelor acélóra, 
al cáror drept de propríetate trebuie ' 
intabulat in favoarea  posesorílor fap-
tici in conformitate  cu dispozitiuntle 
prevázute in art. de lege XXIX din 
anul 1886 in art. de lege XXXVÍII 
din 1889 precum §í in art. de lege 
din anul 1891. 

Pentru acest scop verííicarea luc-
rárilor pregátitoare de transformare  ^ 
procedúra la fafa  locnlui se vor incepe 
in comuna Dala la ziua de 11 Febru-
árié  1931  ora  9 a. m. la casa comu-
nalá. 

Se puné in vedere tuturor inte-
resâ ilor, sá se prezinte in persoane 
sau prin mandatarii lor la desbaterea 
de veriűcare fácándu  §i eventualele 
observâ iuni in contra planului nou 
de cart. fund.  cu atát mai mult, cd 
dupá transformarea  deflnitlvS  a cártl-
lor fundare  vechi nu-$i mai vor putea 
face  excep̂ ii privitoare la inscrierile 
gresite fa(á  de térti, cari au procedat 
cu buna credin̂ ft. 

Tofi  aceia, cari doresc a face 
prupuneri intemeate prívitor la inscri-
erile din cSr̂ ile fundare,  sá se pre-
zinte inaintea comisiunii delegate in 
cursul procedurii, ce se va incepe in 
termen flxat  prezentándu;$l.eventu-, 
alele documente pentru justlflcarea 
propunerilor. 

Tofl  aceia, cari isi pretind drep-
tul de proprietate asupra oarecárui 
imobile fárá  de a avea acte apte pen-
tru intabulare : sd se sileascá a pro-
cura datele necesare conform  §§*lor, 
15-18 art. de lege XXIX din anul 
1886 dovedindu î cu acele pretenti-
unile inaintea delegatului sau sá se 
sileascá cd translatorul proprietar de 
carte fundará  sá recunoaacfi  verbal, 
inaintea delegatului transla(iunea dán-
du- ̂  consán̂ mántul la intabularea 
dreptului de proprietate, cáci in caz 
contrar nu $i vor putea valorifica 
drepturile acestea, iar in ce prive§te 
timbrarea §í taxarea se vor aplica be-
neficiile  sí obiiga ̂ iunile din Legea 
Timbrului. 

La urma se puné in vedere tu-
turor acelor proprietari de imobile, in 
a cáror sarcina sunt inscrise dreptu-
rile de ipotecá sau alte drepturi ince-
tate, sá ceará radierea acélor drepturi, 
respectiv s9 se prezinte inaintea dele-
gatului pentru a face  declarafiune  prí-
vitor la autorizâ ia de radiere. 

Ocland, la 29 Decemvrie 1930 
Dr. Carol Koncz ?ef.  judácátor 

Kallai grefíer. 

Állandó nagy raktár 
mindenféle  floom  férfi-,  gyer-
mek- és vidéki kalapokban, 
sapkákban, olcaó áron. Férfi-
és n8l kalapok javítását 

vállalom 
Szíves pártfogást  kér: 

K £ f i l Z L . E R  A l i B B R T 
voU E<itv9»-ntca. 

„Schimbasok'\ 
Lovassághoz berukkolók figyelmóbol 
Alánlok lótállóssal, kószen sorozva, 

legjobb lovakat előnyös árért. 

^^ÍSÚiiZt PAFF ZAKOR ENDRE 
katonaló'szállítóhoz Odorhelu, Piata 

Regina Maria 4. 

Ha elegáns és szép c i p ő t 
keresse fel 

akar vásárolni, ugy 

Dobrai Károly 
cipő-üzletét, 

ahol a legkényesebb igényeket is ki-
elégítő dús választék áll rendelkezésre. 
Ugyanott mérték utáni megrendelések 
vétel-kötelezettség nélkül készülnek. 
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Vállílnnlf  fthérnemüék,  pl-
VdllUllllli. jAfflák,  kelengyék késsHésjt. 
To!«VMÍ5nt • Müvéssl stUdsban függö-ICrVwlíllh. nyökot, ágyteritókrt 

Montírozimk: 
Dnc rála<J7fplr'  rövid és kötött árukban, 
UUi VdlttöilBll. kéiimimkaanyBgDkbao, 
mélyea lessállitott árban. 

„REKLÁM" áruház 
Odotbeiu, Bul. Regele FerdiDand 27. 

f  V ̂ a ^ W W W V V W V W 

Conwocare. 
Societatea Anonlmá Cassa de Pftstrare 
Economicft din Zetea cu onoare V& 

Invitá la 

adunareageneralá ordinará, 
ce o va (inea la 18 lanuarie 1931 d. 
m. 4 ora In localul propriu conform 
§ 8 10 din statutele institutului. 

jDdt>c(»toria ocolului Ocland sectta cf. 
No. 466/1930 cf. 

Extract din publicatíune de 
licltatie 

la cerere de execatdra fácutá  de 
urcDáritorui Bosbér 8áodor coatra 
urvárítu'ui Boabér Zsignood. 

Judec&toría a ordonat licítatmoea 
executiona'á In ce privet'e imobilal 
sltuate in comuoa Rar»s circamBcrip* 
(ia Judecá'.oriei ocoialui Ocland ca-
prins io c. f.  a comuaei Rarc? N. cf. 
207 No. de ord. Afö  si No. top. 
llO/l ca 10.000 Lei prê  de sCrígare. 

Pentru incasarea creantei de 
1000 lei) «apiial ^ accaaoríi. 

Licitst̂ nne se va (iDe in sína de 
22 luna lanuarie anul 1931 ora 15 la 
casa coauaalá a comuaei Btres 

Imobilele ce vor fi  iioitate on pot 
fí  váDdute pe un prĉ  aai aic de c&t 
doaá-traiai dia pretul de strigarn. 

Cei cari doresc licitese snat 
datori fá  depositeze la delê atul jVide-
cátoresc 10% din pretul de sttigare 
drept garaatie fa  cutnerar s&ti fa 
efecte  de cautie socotite dupá cursul 
fixát  fa  § 42 legea LX. 1881. aan eá 
predea sceiuiŝ i delegat chitauta cou' 
Btatásd depunerea, jndecátorê te, praa-
labüá a gttraottei Eá sediDeze con-
ditiuoile de licitatie (§ 147. 150, 170 
legea LX 1881, § 21 iegea XL. 1908.) 

0«cá nlnoot in oferá  vaí mait, 
cel care a oferit  pentru imobil un pre( 
mai arcát da c:t cel de slrigare este 
dator Eá intregeaerá itsediat garaotis 
— fixate  conform  procentalul prê alai 
de strigare — la eceiŝ i parte pro-
centuaik a pretului ce a oferit.  (§ 25 
XLL 1908.) 

Odaad, la ö Jtilie 1980, 
Dr.̂ Koncz a. p. judecáfor. 

Paotru conformitate: 
Kállai 

ButorbevásárlásI forrás. 
Modern ebédlő-, hálószoba-
berendezóseket, díványokat, 
szókekdtis, rajz után rende-
lésre Is, legolcsóbban csak 

batorrabtir̂  ban váN̂ rolbat Székely-
uüv̂ rbely, Kossuth atc« 27 

A jobb minőségű italok 
mégis Szöllösi Principesa Elisa-
beta (Bethlen-utcai) klsraktárá-
ban, valamint Cebovits Géza 
Prín{ul MIrceal üzletében a leg-

olcsóbbak. 

Program t 
1. Rgportul direc|laoeÍ comltetolai d« 

supravegbera pe anul 1930. 
2. laajotarea ra|iun«i fioale,  distribnlre a 

profítului  net fi  desárcioarea direcfiuoei  fi  a 
comitetolui de supraveghere. 

8 Alegerea direcfiund  ^ comitetolol. 
4. Propuoeri. 
Zetea. la 7 laooarie 1931. 

Directianeju 

Meghívó. 
A ZetelakI Gazdasági Takarék-Betéti 
Részvénytársaság 1931. évi Jan. 18 án 

d. u. 4 órakor, saját helyiségében 

rendes közgyűlést 
tart, melyre a t. részvényesek az alap-
szabályok 8 és 10. § ai értelmében 
meghivatnak. 

TArgyaoreial t 
1. Igazgatósági és felügyel5bizotfsági  je-

lentés as 1930 évrdl. 
2. A fárssámadás  megvizsgálása, oyere-

méoy felosztása  és a felmentvény  megadása. 
3. Az igazgatóság és felügyetőbisottság. 

megválasstáaa. 
4. Inditványnk. 
Zetelaka, 1031 jan. 7. 

Ax igaxfatéiág. 

Felhivom a mhavátárlő koxSiiaég 
fî elmét  téli mlia beszerzésére! 
Bőrkabátok bosssu és rOvid, Noppa b6r 
b&i a kOretkfift  olcsó árban kaphatók: 
bSrOs kabát toU 2000 L, mo«t 1600 L. 
•attás „ „ 900 „ „ 650 „ 

Öltönyök mélyen lesa&llitott árban 
kaphatók. N6i. férfi,  fiu  és lányka ka 
b&tok. Bsktáron lev/̂  ZimQ:erniaQn*féle 
uöveteb- és skót ssOvetekbOl mérték 
utáo készítek öltönyöket olcsó árban, 
felelősség  mellett. 

GOlDtlZIDOR. 
Szám. 299—19a0. 

Hirdetmény. 
Udvarhel3'vármegye közkórháza 

1931 évi keny érszUkségletének biz-
tosítása végett f.  évi január 15-én d. 
e. 11 órakor a kórház hivatalos helyi-
ségében árverés tartatik. — Feltételek 
a kórház hivatalos helyiségében meg--
tudhatók. 

Odorheiu, 1931 január 2, 
Kórházigazgatóság, 

Szám. 298—1930. 

Hirdetmény. 
Udvarhely vármegye közkórháza 

1931 évi hus sztlkségletének biztosí-
tása végett f.  évi január If-én  d. e.-
9 ói'akor a kórház hivatalos helyisé-
gében árverés tartatik. 

Árverési feltételi  a kórház hi-
vatalos helyiségében megtudhatók. 

Odorheiu, 1981 jdnaár 2. 
iCó/házigazgatóság. 

Könyvnyomda Részvénytársaság Odorüeiu—Szekeiyudvarheiy. 


