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A városi választás. 
A város polgársága teljes mérték-

ben, egész lelki odaadással átérzi a 
közeledő városi választások sorsdöntő 
jelentőségét. Ezt mutatják az ismételt 
gyűlések, különösen a csütörtök esti 
íntézőbizottsági és főszomszédi  gyűlés, 
amely iránt oly nagy érdeklődés nyil-
vánult meg, hogy a Pártotthon nagy 
olvasó-terme a megjelentek befogadá-
séra elégtelennek bizonyult s egy ré-
szük az összenyitott másik teremben 
volt kénytelen elhelyezkedni. A gyű-
lésen Vajda esperes elnökölt. Több, a 
választásra vonatkozó teendőt beszél-
tek meg, ezek közt a választási (sze-
mélyazonossági) igazolványok kivéte-
lét, amire nézve a városi primária teljes 
tájékozatlanságban hagyja a polgársá-
got, holott az lenne a feladata,  hogy 
az igazolványok gyors szétosztásával, 
vagy megfelelő  tájékoztató közlemé-
nyekkel megnyugtassa azt és ne ad-
jon alapot gyanús feltevésekre.  Ezt 
annyival is inkább meglehette volna, 
mert amint látjuk, a primár urnák 
volt ideje saját lapjában a tanács hős-
tetteit pontokba szedni, pedig ezekkel 
enélkül is tisztában van mindenki s 
bizonyára kellőképpen méltányolja a 
polgárság azt az emberfeletti  nagy 
erőlködést, amibe Rétinek és Gáspár-
nak került a Rózsa-utca kiflaszterezése 
s a megfagyott  és szétporlott beton-
járda nagyszerű megalapítása, úgy-
szintén a 7-ik pont alatt felsorolt  bak-
büzkörtefának  a Kuvaron való elül-
tetése. 

Ez az üres dicsekedés is szóba-
került a gyűlésen s a közhangulat az 
volt, hogy a mi nehéz kisebbségi hely-
zetünkben a város polgármesterétől 
ezen szokványos, köznapi teendőkön 
kivűl, a polgárság még egyebet is el-
várhat. Arról nem beszél a dicsekedés, 
hogy még ezekkel a közönséges teen-
dőkkel is csak ugy tudott megküzdeni 
a hőskölteménybe foglalt  tanács, hogy 
fünek-fának  adós maradt a vállalati 
összegekkel s hogy 700 ezer lejes 
olyan költekezést csinált, amit előbb-
utóbb pótadóba kell kivetni a városi 
polgárságra. Bizonyára érezték is a 
dicsekvők, hogy az értéktelen Öndicsé-
ret aligha fogja  javukra billenteni a 
választási esélyek mérlegét s ezért 
dobtak amellé a serpenyőbe még egy 
adag rágalmat, amit bőven tartanak 
raktáron. Kitaláltak egy olyan vak-
merő és arcátlan koholmányt, hogy 
Soó Gáspárt nem polgártársainak bi-
zalma, hanem az az üzleti számítás 
jelölte a polgármesterségre, hogy ez 
által a Részvény-nyomda egy fizetéses 
állás terheitől megszabaduljon. Mintha 
bizony a Soó Gáspár helyét nem kel-
lene mással betölteni a nyomdánál. De 
ez a fegyver  is visszafelé  sült el, mert 
a gyűlés mély felháborodással  utasi-
totta vissza az utálatos rágalmat és 
ünnepelte Soó Gáspárt. Éz az ünnep-
lés adott alkalmat és késztette Soó 
Gáspárt,  hogy megköszönje • a bizal-
mat és rövid program mbeszédet mond-
jon. Ennek lényege: a kisebbségi sors-
közösségben vállalt harcot tovább 
folytatni  az uj' poszton is, a város 
érdekében, azzal az állandó törekvés-
sel, hogy minél kisebb anyagi megter-
heléssel, minél nagyobb reális előnyök 
bistosittassanak a város részére. 

Az intézőbizottság megelőzőleg 
jegyzőkönyvi elismerést szavazott dr. 
Gönczy Gábor volt polgármesternek, 
aki a megyei párltagozat felkérésére 
nehéz körülmények között, pusztán a 
köz érdekében vállalkozott e tisztség 
betöltésére, vállalva és állva az ádáz 
küzdelmet, melyet a magyarság ellen-
ségei indítottak s amelynek közép-

pontjában neki kellett állania. Az in-
tézőbizottság megállapította, hogy a 
9-iki ülésen a jelölő bizottság figye-
lemmel volt a dr. GÖnczy megválto-
zott személyi viszonyaira is (dr. Gönczy 
időközben a Megyei Takarékpénztár 
jogtanácsosa lett), amelyek lehetetlenné 
tették ránézve a polgármesterség új-
bóli elvállalását. A határozatot a gyű-
lés egyhangú lelkes éljenzéssel hozta 
meg. 

A Magyar Párt legközelebbi gyű-
lését 23-ikán, csütörtökön este 8 óra-
kor tartja, ugyancsak a Pártotthonban. 

A választási hangulat az egész 
magyarság körében lelkes és bizakodó, 
megállapítható, hogy a felébredt  pol-
gári önérzet teljes erővel magának kö-
veteli az ősi anyaváros igazgatását. És 
ehez ragaszkodnia is kell, éppen most, 
amikor az országos és az európai po-
litikában is történelmi fordulatok  előtt 
állunk, amelyek el fogják  söpörni a 
szájhősöket, akik akadályozzák a nem-
zetek szabadságát és egymás megér-
tését. Ezen történelmi fordulatok  miatt 
van a jelenlegi városi választásoknak 
is sorsdöntő jelentősége. 

Ahol liatszá̂ ezer lej nem pénz. 
Csak most történt, a kormány le-

mondása után, hogy Madgearu  keres-
kedelmi minisztert egy este megláto-
gatta a testvérbátyja, egy bukaresti 
nagykereskedő. Távozásakor, késő este, 
nem akarta magával víntii a nála levő 
nagy összeg pénzt, 200 ezer lejt s 
megkérte a minisztert, zárja be ez 
összeget Wertheim-kasszájába. feggel 
majd érte küld. Ugy is történt. Reggel 
jött az üzletvezető, a miniszter kiveszi 
a pénzcsomagot, átadja az üzletveze-
tőnek. aki azonban, mint aféle  jó régi, 
megbízható alkalmazott, nem akar ol-
vasallan pénzt átvenni s ezért a pénz-
csomót megolvassák. És ime, a cso-
magból hiányzik 12 drb ezeres. Tizen-
kétezer lej. Nagy megdöbbenés, hiszen 
a kasszába a miniszteren kívül senki 
sem nyúlhat be. Detektivért telefonál-
nak, 'rögtön házi nyomozást kezde-
nek . . . és a takarítónő ágyában el-
rejtve megtalálják a pénzt. De nem-
csak 12 ezer lejt, hanem  egy  600  ezer 
lejes  betétkönyvet is. A takarítónő 
beismerte, hogy reggelenként, amig a 
miniszter úr a fürdőszobában  időzött, a 
hálószobában hagyott nadrágjának a 
zsebéből kivette a Wertheim-kulcsokat 
s egy-egy kis  összeget  kivett a kasszá-
ból, ami négy hónapi szolgálata alatt 
600 ezer lejre gyűlt fel  Ezt pedig 
takarékpénztárba helyezgette el. És a 
miniszter ur nem vette észre, hogy 
kasszájából 600,000 lej hiányzik. Jel-
lemző eset. 

A legelő társulatok felebbe-
zési bizottságába a Mezőgazda-
sági Kamara dr. Sebesi Jánost, 
a Megyei Tanács pedig Szakáts 
Zoltánt küldte ki. Hivatalból 
tagja a bizottságnak a Gazda-
sági Tanácsosi Hivatal vezetője. 
E háromtagú bizottság a na-
pokban tartja első ülését és tár-
gyalja az üzemtervek és legelő-
rendtartás költségei, valamint más 
raegterheltetések ellen már be-
adott felebbezéscket.  A legelő 
társulatok esetleges felebbezései 
e bizottsághoz címezve: „Comi-
siunea specialá a pá§ufíilor  Odor-
heiu" a Mezőgazdasági Kamara 
hivatalába adhatók be (Bul. Reg. 
Ferdinánd volt Kossuth-utca 20. 
emelet). 

A politikai helyzet. 
Nbcs eŝ etértés a román pártok kozott. 

Az uj kormány megalakítására 
Titulescunak adott királyi megbízás 
óta, mondhatni, óráról órára folynak 
a tanácskozások a politikai pártok ve-
zérei között s ezeket csak az egyé-
nenként való, vagy közös királyi ki-
hallgatások szakítják meg. Es, mond-
hatni, óráról-órára forognak  a kombi-
nációk és váltakoznak a nehézségek, 
amelyek a megoldást akadályozzák. 
A király határozott követelményként 
állította fel  a koncentrációs kormány 
létesítését, vagyis azt, hogy az összes 
colitikai pártok részt vegyenek a kor-
mányban, aminek megalakulását or-
szágos választás követte volna, amelyen 
a pártok közös listával vettek volna 
részt. 

A két legnagyobb párt, a nem-
zeti parasztpárt és a liberálisok meg-
lepő engedékenységgel fogadták  a ter-
vet. Nem tudott olyan feltételt  állítani 
Titulescu — Maniu és Duca elé, 
amelyet ezek készséggel el ne fogad-
tak volna. Viszont ők maguk egyetlen 
feltételt  állítottak Titulescu elé: hogy 
a kormányban a többi pártok is részt 
vegyenek. És ezen a feltételen,  ugy 
•átszik, felborul  a kormányalakítási 
visérlet. A kis pártok ugyanis — Lupu, 
,*iveu»cu, Bí»:i«nu Ghcorge — a két 
nagy párt kijelentésétől vérszemet kapva, 
olyan túlzott követelésekkel állottak 
elő, amelyeket Titulescu nem teljesit-
hetett. Erre Titulescu rávette a már 
teljesen visszavonult Jorgái,  hogy leg-
alább ö lépjen be a kormányba, de 
ezt az eredményt a király keveselte, 
6 a nemzeti  egység  kormányához ra-
gaszkodott, amelyben az összes pár-
toknak részt kell venniök. Ujabb ki-
rályi kihallgatás következett. Előbb 

Lupu,  majd Bratianu  Gheorge  jelent 
meg a felségnél.  Azonban mindkét 
vezér hajthatatlan maradt, követelé-
seikből, a mandátumok számarányából 
és a miniszteri tárcából, nem voltak 
hajlandók engedni. Ez utolsó kihall-
gatás során éles szóváltás keletkezett 
Lupu és Titulescu között. Utóbbinak 
azt mondta Lupu : >Nem ismerem Önt 
el a haza megmentőjének. Az ön 
pénzügyminisztersége alatt indult el 
Románia azon az uton, amelyen ha-
ladva oda jutott, ahol most van<. A 
király vetett véget az éles szóváltásnak. 

Végre a király mindkét politikus-
nak — Lupunak és Bratianunak ~ 
gondolkozást időt adott másnap dél-
előttig, amelynek letelte sem hozta 
meg az eredményt. Eszerint  tehát  a 
nagy  koncentrációs  kormány  terve 
inegbukotinak  tekinthető,  s most  csak 
az  marad  hátra,  hogy  megkísértse 
Titulescu  a kis  koncentráicós  kor-
mány  megalakítását,  vagyis Maniu 
és Duca  s legfeljebb  még a Jorga-
pártjával. ElŐbb azonban vissza kell 
adnia eddigi megbízatását a királynak 
s a kis koncentrációról csak akkor 
kezdhet tárgyalni, ha erre uj megbí-
zást kap tőle. 

Egyébként Titulescu kormánywti 
program mjának három kiemelkedő 
pontjáról kell megemlékeznünk. Ezek : 
1. A bűnös tisztviselők felfüggesztése. 
2. VagyonellenŐrzés. 3, A nemzeti 
vagyon értékesítése. 

Ha az uj kormánynak sikerül meg-
alakulnia, minden valószínűség szerint 
fel  fogják  oszlatni a jelenlegi parla-
mentet s akkor, a törvény értelmében, 
május 18^25. között lesznek az uj 
választások. 

Ipartestületi ügyek. 

Országos kirakó vásárok : április 
23 án Gyergyó-tölgyes, 24 én Alsórá-
kos, Eczel, Erked, Gyergyóbékás, Mak-
falva,  Márkod, Torda, 25 én Bethlen-
szentmiklós, Feketehalom, 27-én Tor-
da-szentlászló. 

A helybeli mészáros mesterek a 
napokban tartották meg az Ipartestü-
let hivatalos helyiségében alakuló gyű-
lésüket, amelyen csaknem minden hely-
beli mészáros részt vett. Idősebb Ko-
vács Dánes szép szavakkal ismertette, 
hogy a mészáros ipartársulat hosszú 
századok óta gazdag és tekintélyes 
társulata volt anyavárosunknak, s ezen 
múltnál fogva,  de a mai viszonyok 
kényszerítése miatt is szükséges azon 
mulasztás pótlása, mely szerint az 
impérium változás alkalmával a társu-
lat nem biztosította magának a további 
fennállását.  Az alakuló gyűlés tagjai 
az ideiglenes elnöki tisztséggel idősb. 
Kovács Dénest tisztelték meg, de ő 
magas korára való hivatkozással azt 
nem fogadta  el, s így az elnöki tiszt-
séget egyhangúlag Varga Béla mészá-
ros-mesíemek ajánlották fel,  aki kész-
séggel vállplta az ügyek további vite-
lét. Az Ipartestületet a gyűlésen PIu-
hár Gábor titkár képviselte, aki öröm-
mel üdvözölte ezen ipartársulat ujra-
ébredését, annál is inkább, mert talán 
egyetlen iparág sincsen kitéve annyi-
féle  ellenőrzésnek, mint a mészáros-
ság. Különösen a vágóhíd körüli ügyek-
ben fordultak  a mészárosok az utóbbi 
időben ipartestületünkhöz, s a jogos 
panaszokat összefoglalva  fogunk  a 

városi tanácshoz fordulni  orvoslás 
végett. 

* 

Kivonat a Monitorul Ofícial  74-ik 
számából. 

Art. Ili. A kiskőmüves felvállal-
hatja és végrehajthatja azokat az épít-
kezéseket, amelyeknél a fedélzettartó 
külsőfalak  közötti távolság legfeljebb 
4—5 méter, feltéve  hogy a földterület 
legalsóbb pontjától az ereszig számí-
tott magasság nem nagyobb 3 méter-
nél és nincs alápincézés. Ezeken kí-
vül végrehajthatnak javításokat, ame-
lyeknek nincs semmi káros hatása az 
épület állandóságára. 

Art. IV. Minden kategoriabeli kő-
művesnek joga van azon épületek le-
bontását vállalni, amelyeket jogában 
áll építeni. 

Az építész, kőműves és ácsmes-
terek szakmájába vágó ujabb minisz-
teri módosítások teljes szövegükben 
megtekinthetők Ipartestületünknél. 

Pályázati  hirdetmény. 

Ipartestületünk pályázatot hirdet 
egy hivatal szolgai állásra a következő 
javadalmazások és feltételek  mellett: 
1. Egy szoba, konyha, egy külön he-
lyiség, mely alkalmas műhelynek, 2. 
fűtés,  világítás, 3. beszedett tagsági 
dijak 10 Vo'B, 4. pályázó csak iparos 
lehet, akinek jogában áll iparát folytatni, 
amikor azt a hivatalos szolgálati teen-
dők megengedik. A [pályázati kérések 
Ipartestületünkhöz nyújtandók be és az 
állás május 15 én elfoglalandó.  Rész-
letesebb föltételek  Ipartestületünk titkári 
hivatalánál. Az ipartestültt eloöktétte 
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Román lapszemle* 
A Dimineata  április 9-iki számá-

ban 1. Todorescu tollából vezércikket 
közöl a kisebbségi kérdésről. Cikkiró 
szerint a kisebbségi kérdés az az ál-
landóan vltatárgyát képező probléma, 
amely hol a Nemezetek Szövetségének 
napirendjére van kitűzve, hol az álla-
mok belső életét izgatja és amely na-
gyon könnyen válhatik ujabb háború 
előidézőjévé. Az idők folyamán  mindig 
voltak és fölmerültek  olyan súlyos 
kérdések, amelyek néha nemzeteket is 
halálba döntöttek. A társadalmi osz-
tályok harcában, később a valláshábo-
rúk idején mennyi vér folyt  és mennyi 
szenvedés származott ezekből a kér-
désekből. S ma már ezek teljesen meg-
oldódtak a szabadság eszméje által. A 
szabadság és az egyenlőség magas 
eszméi kiküszöbölték ezeket a hullák 
tömegét tornyositó harcokat. Mekkora 
szakadékot nyitott a vallás kérdése 
ember és ember között és ma annak 
lehetőségében is alig hiszünk. A sza-
badság eszménye megszüntette az okot, 
ami egyik embert a másik ellenségévé 
tette. Ezek után vessük tekintetünket 
a kisebbségi kérdésre — Írja a Dimi-
neafa  vezércikk irója. Vájjon miért nem 
élhetnek egyforma  megbecsülésben ma-
gyarok, oroszok, németek és zsidók, 
emikor már senkisem szenved üldö-
zést azért, ha a katholikus, görögke-
leti, vagy protestáns hiiüekhez tarto-
zik? Kmek kérdezzük ma már a val-
lását és miért kérdezzük akkor a nem-
zetiségét ? Valamennyien román állam-
polgárok vagyunk — folytatja  a cikk 
irója — és valamennyiünknek jussunk 
van az alkotmány által biztosított jo-
gokhoz. Még a >kísebbségc szónak is 
is el kellene tűnnie. Egyenlő életfelté-
teleket, szabadságot keü mindenki szá-
mára biztosítani. Szabadság által már 
nagyobb kérdések is megoldódtak, mint 
a kisebbségi kérdés, amely napirenden 
van. 

A Dreptalea  április 10 iki számá-
ban átveszi a Pester Lloyd nak Miklós 
herceg  budapesti látogatasával kapcso-
latban írott sorait. A pesti németnyelvű 
lap nagy jelentőséget tulajdonit annak, 
hogy a hatóság által rendezett udva-
rias fogadtatáson  kivül a magyar fŐ> 
város közönsége is lépten nyomon ki 
fejezést  adott a herceg iránt érzett ro-
konszenvének. 

« 
« 

A Román  sajió  Rador jelentés 
alapján hirt ad arról, hogy Miklós her-
ceg nyerte el a budapesti autó szép-
ségverseny nagydiját. 

A Veslul  április 9-iki számában 
teljes egészében közli az aradi »Er 
délyi Hirlapc egyik ujságirójának Bocu 
Sever tői kapott ^terjuját. A bánáti 
tartományigazgató Apponyi Albert gróf-
lal való találkozásairól mondott el ér-
dekes részleteket, az Apponyi emberi 
és államfél  íiui nagysága iránt érzett 
tisztelet hangján. Majd annak a remé 
nyének adott kifejezést,  hogy a két 
nemzet között mielőbb létrejöhet a bé-
kés megértés, aminek egyik jele az, 
hogy végre a sajtóból is eltűnt az ok-
talan gyűlölködés hangja. Szerinte ma-
gyaroknak és románoknak közös a 
rendeltetésük s ezért legelső politikai 
feladatai  közé tartozik a román magyar 
barátság munkálása. 

A Cuvántul  április 11-iki számá-
ban >Kisebbségi utópia* cimű cikKé-
ben egy csernovici ukrán képviselőnek 
kisebbségi törvényterv^etét bírálgatja. 
Lap szerint a ter̂ Kzeinek semttii 
jelentősége sincs, csupán azért érde-
mes vele foglalkozni,  mert kitűnően 
tükrözi azt a nientaliiást, amely ki-
sebbségi körben uralkodik. A tervezet 
legelsősorban igényt tan arra, hogy a 
kisebbségi polgárok ugy a helyi, mint 
a központi hatósagok előtt anyanyel-
vüket hasznaihassak, vagyis — ma-
gyarázza a lap — lizenket év után a 
bukaresti hivatalnok tanuljon meg tiz 
nyelvet, ahelyett, hogy a kisebbségi 
polgár egyetlenegyei megtanulna. A 
tervezet o>yan iskolák ieláliitasát kéri, 
amelyekben az előadas a kisebbségek 
nyelvén folyik  és a román nyelv csak 
tantárgyként szerepel, a tanároktól pe-
dig iiiég az sem követelhető, hogy 
román állampolgárok legyenek. A Up 
szerint tehát az állam köteles tanitó 

kat, tanárokat és tisztviselőket fizetni, 
ennek ellenében pedig ellenőrző sze-
repe is alig lenne. A lap igen örven-
detesnek találja, hogy a kisebbségeknek 
ilyen munkás vezetői vannak és befe-
jezésül felteszi  a kérdést, vájjon mi 
lesz a gyakorlati eredménye az ilyen 
és ehez hasonló álmoknak. 

A Curentul  április 11-iki számá-
ban >Magyar művészek Nagykaroly-
ban szovjetpropagandát folytatnak* 
cimű cikkében nem szovjetpropagan-
dával, hanem irredentizmussal vádolja 
Gáspár Jenő szinigazgatónak Nagyká-
rolyban állomásozó színtársulatát. 

Spanyolországra köztársaság. 
A máslélezeréves spanyol király-

ság megszűnt, Spanyolország köztár-
sasággá alakult át. Már évek ota meg-
ismétlődő forradalmi  események tar-
tották izgalomban az országot, ame-
lyeket az egymást váltogató diktá-
torságok sem tudtak végleg elnyomni. 
Most végre nyílt forradalomban  tört 
ki az elégedetlenség s a kormány 
tagjai azt ajánlották a királynak, hogy 
adja át a hatalmat, mert minden elien* 
állás hasztalan. Tizenharmadik Alfonz, 
Spanyolország utolsó királya, erre 
Angliába menekült, a hatalmat pedig 
az uj Zamorra-kormány vette át, 
amelynek első ténykedése az általá-
nos amnesztia rendelet kiadása volt. 

Rágalmaznak rendületlenül. 
Vettük és készséggel adjuk közre 

az alábbi levelet: 
Igen  iiszlelt  Szerkesztő  Url 
A >Hargita« március hó 26 iki 

számában megjelent »Egy gyújtogatás 
áldozata* c. közleménynek azon valót-
lan állításait, hogy én Tófalvy  Sándor 
ingatlanait megvásároltam és nyere-
séggel tovább adtam volna, a Székely 
Közélet március 28 iki számában, a 
mindenki által megtekinthető 3574— 
1930 cf.  sz iratokkal kapcsolatos ár-
verési jegyzőkönyvre való hivatkozás-
sal, megcáfoltam.  Ugyanakkor a sojtéí̂  
törvény 20 ik §-a alapján a »Hargita« 
szerkesztőjét is helyreigazító nyilatko-
zatom közlésére felhívtam. 

A »Hargita« azonban helyre 
igazító nyilatkozatomat nem közölte, 
sőt folyó  hó 16 iki számában megje 
lent »A korondi gyujtogaiás részletet* 
c. közleményében előbbi valótlan állí-
tásait megismételte. 

Ez a körülmény arra kényszerit, 
hogy nyilvánosan kijelentsem, misze-
rint a Hargita fenti  közleményeiben 
foglalt  rágalmazó állítások miatt, azok 
szerzője ellen, a bűnvádi eljárás megin-
dítására szükséges lépéseket megtettem. 

Teljes tisztelettel: 
Dr.  Gönczy  Gábor 

ügyvéd. 

A brassómcgyeí fíukat is lia-
Mal oltják be 

Háromrendbeli közlésben számol-
tunk be arról a döbbenetes pusztítás-
ról, arnít a katonaságnál alkalmazott 
védőoltás vitt véghez megyénkbeli szé-
kely fiuk  között Ma a B. L.-ból vesz-
szűk az értesülést, hogy a brassói 
Külváros egyik családjából egyszerre 
két fíut  irtott ki a védőoltás. Rieger 
Kurt és Rieger  Rudolf,  Rieger János 
építész 22 es 24 éves erőteljes, ép 
gyermekei a kisenevi  ezredhez rukkol-
tak be, ott védőoltásban részesítették 
Őket, amely után a már ismert tünetek 
között nagyfokú  rosszullét fogta  el 
őket, karjuk feldagadt  Betegen érkez-
tek haza, a szülői házhoz, ahol a szü 
lők kétségbeesett erőfeszítései  és min-
den gyógy'iezelés ellenére 24 óra alatt 
mindkettő meghalt. Dr. Stinghe  Valér 
orvos eltiltott mindenkit a halottak 
mellől, elrendelte, hogy azonnal temes-
sék el azokat, még azt sem engedte 
meg, hogy felöltöztessék  őket, mert, 
kijelentésu szerint valami  erősen  ragá 
lyos  betegségben  haltak  meg. 

. . . Btzony szomorúan tapasztal-
juk, hogy nagyon ragályos ez a beteg-
ség, ami ellen azonban csak a védő-
oltás megszüntetésével lehet védekezni. 

Van-e elég legelőnk? 
Udvar hely vár megyében az összes 

állatállomány létszáma a hivatalos 
adatok szerint: ló 13.758; szarvas-
marha: 43,484; juh: 71,044; disznó: 
12,970; kecske: 3928 ; összesen: 
145,184 drb. Ahoz, hogy ez az állat-
létszám, 100 napos legelési idő figye-
lembevétele mellett, elegendő táplálék-
kal legyen ellátva, szükséges 100,739 
hold legelő. A legelők összes területe 
Udvarhelyvármegyében 75,342 hold. 
A hiány tehát 25,395, kereken 25,400 
hold. 

Udvarhelyvármegye összes erdő-
területe a magán erdőkkel együtt: 
194,092 hold. Énnek az összes terü-
letnek 30 százaléka fennsik,  amely 
dus vizű patakokkal sűrűn át van 
szelve és olyan kedvező partmenti 
lejtőséggel, hogy sem az elkopároso-
dás, sem a vízmosás veszélyének nin-
csen kitéve, tehát legeltetési célra min-
den közgazdasági veszély nélkül al-
kalmas Ha ezt a területet az erdők 
állományából törölnék és legeltetési 
célra átengednék akkor a legelőben 
mutatkozó hiány eltűnne és Udvar-
helyvármegyében az állattenyésztés, 
amely a megélhetés létalapja, meg lenne 
oldva. 

Öngyilkos székely legény. 
Az élet legdrágább kincsünk s 

mégis az utóbbi időben, sajnos, már 
az egyszerű falusi.  emberek közt is 
elég gyakran akad, aki önként dobja 
el magától e kincset. 

Régi rossz szokás falvainkban,  hogy 
a vagyoni kérdésnek túlságosan nagy 
fontosságot  tulajdonítanak a kötendő 
házasságoknál. E téves felfogásnak 
esett áldozatául Fíatíaiván egy de-
rék, munkás legény: Varró Mihály. 
Szegényebb leányt akart egy életre 
magához kötni, de a szülői tilalom 
megakadályozta vágyai teljesülését s 
az érzékeny szivü legény inkább a 
halált választotta semhogy szive válasz 
tottja nélkül éljen. Április 3 án Fiat-
falván,  síüleí házánál felakasztotta 
magát. 

Fáj egy derék székely testvérünk 
korai gyászos elmúlása, de ez és ha-
sonló esetek szolgáljanak intő például 
a szülőknek, hogy egy élet jövő bol-
dogságának megalapozásánál nem min 
dig az döntő, vájjon egy barázda föld-
del kíssebb e a vagyon, a mit a leány 
kapni fog.  A sziv érzése a fő,  mert a 
házasság első sorban a szívnek, a lé-
leknek, a szeretetnek az Ügve. 

A Mezlipzilasáiii Kamara M i ű m 

A gyümölcstermélésí előadások 
és az első gyümölcsfa  permetezés be-
fejezést  nyertek. Legtöbb helyen igen 
nagy érdeklődés nyilvánult meg s igy 
remélhető, hogy a gyümölcstermelés 
fellendülése  következik. 

A most permetezett és tisztított 
fák  egész a termés leszedéséig a Ka-
mara által szakszerűen kezeltetnek és 
még többször permeteztetnek. 

Mintegy három vagon nemes ve-
tőmag zab és árpa osztatott kí a gaz-
dáink között kedvezményes, a piacinál 
jóval olcsóbb áron. Mindenki kapott 
vetőmagvakat, aki idejébeh jelentkezett. 

A Németországból tavaly impor-
tált Modrovs Industrie 23. sárga husu, 
minden célra kiválóan megfelelő,  bur-
gonyából még mintegy 20 mázsa kész-
let áll a gazdák rendelkezésére má-
zsánként 200 lej árban. 

A gyümölcsfa  csemete igénylések 
kielégíttetnek. Jövőben az igénylések 
csakis a pénz egyidejű befizetése  mel-
lett fogadtatnak  el, mert az át nem 
vett és elszáradt csemete a Kamarát 
teljes kárral terhelné 

A Kamarának szép minta gép-
raktára van. Bárki által megtekinthető. 
A gépvásárlásoknál 20"/o kedvezményt 
nyújt. Már sokan vásároltak ekét, ka-
pálógépet, kukorica vetőt és vetőgépel. 

A Kamaránál kapható kiváló répa 
mag klg.- ként 22 lejért, ólomzárolt 
aranka-mentes lóhere mag klg.-ként 
52 lejért, lucerna 60 lejért és szarvas-
kerep 35 lejért. Monori konyhakerti 
magvak tasakonként 5 lejért. 

Ne vándoroljatok ki! 
Az Egyesült Államok kivándorlási 

tanácsa e hét folyamán  100 ezer ki-
vándorlót utasít kí, az ott fellépett, 
ónásian növekvő munkanélküliség 
csökkentése céljából. A 100 ezeres 
visszatelepítés után még további 400 
ezer kiutasításra van kilátás, mert 
ezeknek egyáltalán nincsenek rendben 
a szabályszerűen követelt iratai s a 
törvényes követelményeknek meg nem 
felelő  elemeket kénytelenek kiutasí-
tani, illetve visszatelepíteni. 

2 $zoba. Honyha, d S s z o b a b x l -
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Tudnivalók a Budapesti Nemzetközi Vásárról. 
A május  9—18.  között megtar-

tandó éö immár 26 év óta fennáló 
Budapesti Nemzetközi Vásár ez évben 
lényeges eltérést mutat a szokványos 
külföldi  árumíntavásárokkal szemben. 
A közel 1000 gyáripari cég mellett kü-
lön hatalmas csoportban vesz részt a 
mezőgazdasági export ipar és keres-
kereskedelem. Nagy kollektív kiállítást 
rendeznek a magyar gyógyfürdők,  üdü-
lőtelepek és szanatóriumok és nagy-
szabású bemutatóra készülnek azok a 
kézműipari szakmák, amelyek váloga-
tott ízlésű árujukkal exportlehetőségek-
kelis számolnak. A május  9-én  meg-
nyíló  vásár tehát az egész magyar 
gazdasági élet tükörképét, keresztmet-
szetét adja. Kiegészíti ezt a magyar 
bemutatót számos külföldi  állam rész 
vétele, amelyek közül különös érdek-
lődésre számithat Jugoszlávia,  Török-
ország  és a Délafrikai  Unió  nemzeti 
bemutatója, különböző francia  iparágak 
kollektív kiállítása és a lengyel szesz 
és dohányjövedék kiállítása. 

A május  9 én megnyíló  Budapesti 
Nemzetközi Vásár eẑ évben számos uj 
kedvezményt biztosit a vásárt látogató 
vidéki és külföldi  közönség számára. 
A kedvezményes utazást biztosító és 
a vásár területére szóló állandó belépő-
jegyül is szolgáló vásárigazolványhoz 
a vásár vezetősége ugyanis ezúttal 
egy  dijmentes  u. n. kedvezmény  füzelet 
is  csatolt.  A kedvezményíüzet szelvé 
nyei lényeges árengedményt biztosíta-
nak a budapesti Opera, a különböző 
prózai és zenei színházak, cirkuszok, 
kabarék és egyéb szórakozóhelyek lá-

togatásánál. A füzet  további szelvé-
nyei Budapest legfontosabb  látványos-
ságaínak belépőjegyeínéi biztosítanak 
magas százalékú kedvezményt. E lát-
ványosságok sorában megemlítjük a 
Királyi Vár, az Országház, a külön-
böző muzeumok és a közönség érdek-
lődését nem utolsó sorban igénybevevő 
Állatkertet, amely látványosságok min-
degyikét a közönség a vásárigazolvány 
kedvezményfüzelének  igénybevételével 
látogathatjd meg. Igen értékes végül 
a jegyfűzet  ama szelvénysorozata, 
amely a budapesti  gyógyfürdők  és 
egyes  budapesti  szanatóriumok  igénybe 
vételéi  teszi  olcsóbbá  a Budapesti  Nem-
zetközi  Vasár  látogatóközönsége sza-
mára. Tekintettel arra, hogy a vásár 
50%-os utazási kedvezménye május 
4.-nek 0 órájatói május 25. neK 24 
órájáig érvényes, érténes kedvezményt 
jelent a vásár jegyfűzete.  melynek fel* 
használásával a közönség nemcsak 
szórakozást és látványosságok hosszú 
sorozatát, hanem közel  három  hétre 
terjedő  kedvezmenyes  gyógykezelést  is 
igenybe  vehet  a Budapesti  Nemzetközi 
Vásár  alkatmából  A visszautazásnál 
50 százuiéKOb kedvezményt ad a ro-
mán VBSUl IS. 

Vásárral egy időben virágkiállitás 
IS lesz Budapesten. A kiáttiias szmne-
lye V' jdohunybd várának tornácos ud-
Vör** és a var, vaiamim a városligeti 
tó között elieiűlő parkterület. A vá<-ár 
láiogutói az 1 pengős belépőjegyet 40 
fillérért  válih<i'jak njt-g kedvezménye-
sen a vásár jegypénztárainál. 
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HÍREK. 
Április 17. 

Időjárás. Mi lesz a tavasszal ? 
Most már méltán és a legnagyobb 
aggodalommal tehetjük íel ezt a kér-
dést, mert a szokatlanul rendellenes 
időjárásnak kezd katasztrófális  gazda-
sági jeleotősége lenni: elfogyott  a téli 
takarmány és még remény sincs arra, 
hogy a közel jövőben ki lehessen 
hajtani az állatot a legelőre. Havazó, 
zimankós idők járnak, mindennap egy-
egy uj tél kezdődik, pedig már csak 
napok választanak el Szent György 
napjától s május elsejére annyi zöld 
ég se lesz, amit a lányos házak ka-
pujába lehessen tUzni. A sok rossz 
•emberi intézkedés után a természet 
is végig vág a gazdákon, rajtunk mind-
nyájunkon, mert ezt a csapást min-
denki meg fogja  érezni. Milyen nagy 
szerű intézkedés lenne most az adó-
behajtás felfüggesztése  a gazdákkal 
szemben I 

Az Erdélyi Fiatalok helyi és ok-
lándi előadásairól szóló tudósítást hely-
szűke miatt legközelebbi számunkban 
közöljük. 

A Magyar Párt propananda gyű 
lései. A városi Magyar Párttagozat 
vezetősége bejelentette a helyihatóság-
nak, hogy a városi tanácsváiasztássál 
kapcsolatban választói gyűléseket tart 
a város különböző pontjain és pedig: 
18 án, szombaton este 8 órakor a 
Szentimre-utcai Kapca féle  vendéglő-
ben ; 19 én, vasárnap délután 2 óra-
kor a szombatfalvi  Népházban ; ugyan 
€zen vasárnap este 8 órakor pedig a 
Bethlen-utcai Pál Sándor féle  vendég-
lőben. 

Tea<délután. A helybeli reformá-
tus nőszövetség vasárnap, április 19 én 
d. u. 4 órai kezdettel a református 
kollégium tornatermében, tea délutánt 
rendez. Hideg ételek, italok is lesznek 
kiszolgálva. A tiszta jövedelemből a 
konfirmáló  ifjak  részére bibliák és 
imakönyvek fognak  beszereztetni. Szí-
ves pártfogást  kér a rendezőség. 

Hivatalos ünnep. Román Szent-
györgy napján, április 23 ikán az üz-
letek zárva tartan dók, a hivatalok szü-
netelnek. 

Hangverseny és bál. Az udvar-
helyi ortodox nőegylet folyó  hó 22 én, 
szerdán este 9 órakor tánccal egybe 
kötött hangversenyt rendez a Bukarest 
étterem helyiségében. A hangverse-
nyen közreműködnek: Diaconescu ka 
pitányné énekszámmal. Szabó Blanka, 
Császár Nusi zongoraszámmal. Ma-
roila tenorista, Duka András hegedüsj 
a katona zenekar stb. Az egylet ve-
zetősége kéri a közönséget, hogy fe-
lekezeti különbségre való tekintet nél-
kül támogassa e rendezést, mivel jó 
tékony célról van szó. Beléptidij 40 lej. 

Választól Igazolvanyat, vagyis 
személyazonossági igazolványát min-
denki vegye ki. Igazolványt kapnak a 
választójoggal bíró nők is. Személye-
sen kell jelentkezni a hivatalos órák 
alatt. Tíz lej készpénzt és egy fény-
képet vigyen magával 1 

A Bê ĉan-íigy ellopott iratait az 
eddig még ismeretlen tettesek vissza-
lopták a törvényszékhez, a törvény-
széki épület Bethlen utcai felső,  hasz-
nálaton kivűl helyezett, kapuja alá 
lökve be azokat. A nyomozás folyik 
a bünpalástolók után, de nem nagy a 
remény kézrekeritésűk iránt. 

Az auté és a revolver. Az ame-
rikai kereskedelmi minisztérium hiva-
talos statisztikát közölt arról, hogy az 
év első kilencven napján az Egyesült 
Államok területén hány ember halálát 
okozta revolvei, hányét autó és egy 
szersmind összehasonlítás céljából 
közzétette a tavalyi év három első 
hónapjára vonatkozó adatokat is 1930 
ban 90 nnp alatt 93 ember lőttek 
agyon az Egyesült Áilamok területén, 
ugyanezen idő alatt az autók 257 ha 
lálos gázolást okoztak. Az iden m re 
volveres gyilkosságok szama 138 ra 
emelkedett, de az autók sem akartak 
elmaradni az emelkedésben, 303 em-
bert öltek meg március végéig. 

Medgyes varos lakossaga, a nép 
számlálás hivatalos adatai szerint, 
15,274 lélekből áll. Ezek közül szász 
nemzetiségű 543Ö, román 4641, ma 
gyár 3759, zsidó 645, német 144, 
cseh 31, orosz 10, bulgár 5, lengyel 
2, szerb ! és Örmény 1. 

Adóleszallltásti A nagyváradi 
iparosok az ipartestűlet legutóbbi gyű-
lésén elhatározták, hogy feliratot  in-
téznek a pénzügyminiszterhez, mely-
ben az idei adókivetési alap 50 szá-
zalékos lessállitását s a forgalmi  adó-
nak teljes eltörlését kérik. Ezt az egész 
ország iparosságára nézve joggal el-
rendelhetné az uj kormány, amely 
bizonyára beláthatná, hogy egészsége-
sebb dolog volna egy népszövetségi 
kölcsönnel rendezni az ország pénz-
Ügyeit, mint az adóalanyok tönkre-
tételével kisajtolt adópénzekből. I 

TIzenhótévI hadifogság után érke-
.zett haza Szibériából a hevesmegyei 
'Ostoros községbe egy magyar katona, 
'Zakár László, aki az egri 60 ik gyalog-
ezreddel vonult ki a harctérre 1914. 
évben. Nemsokára fogságba  esett és 
Szibériába hurcolták, ahonnan csak 
tnost tudottt szabadulni. A teljesen 
lerongyolodva érkezett embert időköz-
ben férjhez  ment leányai s már ser-
dülő unokái fogadták. 

Zavaros birtok vásárból kifolyó-
lag kellemetlen eset történt a mult 
szombaton városunkban. A Vasi le 
Ureche utca 11 sz. alatti belsőséget 
V« részben megvásátolta Rudnyák 
Péter helybeli kertész id. Hegyi Páltól 
egy évvel ezelőtt. A belsőségből azon 
ban V» rész ifj.  Hegyi Pál tulajdona, 
amiről Rudnyák nem akart tudni, ifj. 
Hegyi pedig nem akar kiköltözni a 
lakásból, csak akkor, ha az ő részét 
is megveszik. Rudnyák már két hónap 
óta lövéssel fenyegetőzött,  s a jelzett 
napon a vele egy telken lakó Ráduly 
Katival és Salamon Jánosnéval az ud-
varon megjelent este 6 óra után és a 
házat ostrom alá vették, nagy köve-
ket dobva az ablakot be verték, mire 
Hegyi a salukat gyorsan behúzta. A 
dobás erre megszűnt és Rudnyák töl-
tött revolverrel a lépcsőn felsietett  a 
tornácra, egészen az ajtóig. Ifj.  Hegyi, 
hogy síró gyermekeit és önmagái meg 
védje, a bent lévő fejszével  a Rud 
nyák kezéből kiütötte a lövésre kész 
revolvert. Rudnyák a két asszonnyal 
elmenekülve otthagyta a kalapját és 
forgó  pisztolyát, amit ifj.  Hegyi át-
adott a rendőrségnek, ahová az esetet 
feljelentette.  (Bekűldetett.) 

Sport. Vasárnap bajnoki mérkő-
zés lesz a sétatéri pályán a segesvári 
S. T. V. és a Hargita csapatok között. 

A kolozsvári egyetem statiszti-
kája. A kolozsvári egyetemnek az 
1929—1930 tanévben összesen 3738 
beiratkozou hallgatója volt, akik közül 
1841 volt a nőhallgató. Fakultások 
szerint az egyetemi hallgatóság a kö 
vetkezőképpen oszlott meg: 1500 hall 
gató H jogra, 777 az orvosi, 111 a 
gyógyszerészi, 625 a bölcsészeti és 
625 hallgató a természettudományi 
fakuli  ásra iratkozott be. Nemzetiség 
szerint beiratkozott 2538 román, 753 
magyar, 238 zsidó, 232 német, 14 
orosz, 4 bolgár, 2 ukrán, 1 török és 
1 szerb hallgató. Az 1929—30 aka 
démiai évben a jogi fakultáson  pro-
moveált 103 jogász, akik közül 12 
volt magvar, 6 zsidó s a többi román; 
az orvosi fakultáson  62 hallgatót avat-
tak doktorrá, akik közül magyar 12 
és zsidó egyetlenegy volt. 

Uj gyakorlati módszer a magvak 
CKlráfOkepessegenek meghatarozasara. 
Az orosz növényfiziológusok  már ré-
gebben foglalkoznak  vetőmagvak csí-
rázó képességének gyors meghatározá-
sára szolgáló módsztr kidolgozásával 
Ok voltak az elsők, akik rájöttek arra, 
hogy bizonyos festékek  hig oldatában 
csak azok a magvak festődnek  meg, 
melyek csirázóképességűket elvesztet-
ték. Legújabban Kornfeld  A. számol 
be kísérleteiről, melyekkel sikerűit 
hosszas válogatás után néhány anilin 
fesiéKet  kikeresni, melyek a beáztatott. 
magvak közül a nemcsirázó magvakat 
megfestik.  Ezek közül is a Bismarck-
barna bizonyult a leghasznalhatóbb-
nak, amelyet 0 25—1®/» os oldatban 
alkalmazott. 8 órai áztatás után a 
magvak közŰl a nem csirázók sötét 
barnászöldre festődtek,  mig az egész-
séges magvak egyáltalán nem festőd-
nek meg. Számos magfajtának  hatá 
rozták meg párhuzamosan a csírázó 
képességél az ismert módon és Bís 
marck barnával vaió fesiés  által és 
az eredmények teljesen megegyezők 
voltak. E/.ek alapján a módszer ki-
válóan alkalmasnaK mutatkozik vető-
magvak csirázóképességének gyors, 
gyakorlati céloknak megfelelő  meg-
határozására. 

A lapunk mult számában jelzett 
Mécs est, mint illetékes helyről érte-
sítenek, közbejött akadályok miatt el-
marad 

Egy kulcs találtatott. Átvehető a 
kiadóhivatalban. 

X Aki bö ós szép gyümölcstermést 
akar elérni, gyümölcsfáinak  ápolását 
most a koratavasszal kezdje meg. Ki-
próbált és legjobban megfelelő  gyű-
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 gyümölcsfavédő 
szerek gyáriárakban használati utasí-
tással a Rózsa illatszerárban és Szent-
péteri Gyulánál kaphatók. 

KaZGAZO<\SAG. 

A megyei Mezőgazdasági Kamara 
a községi bírákat, mint a községi ka-
marai szervek elnökeit felhívta,  hogy 
az egyes gazdák mütrágyaszükségle-
teit írják össze s a megrendelő íveket 
a kamarához küldjék be. Sajnos, igen 
sok bíró ezen kötelességét nem telje-
sítette, s most az előhaladott idő mel-
lett teljesen tájékozatlanok vagyunk a 
tekintetben, hogy mily fokú  igényeket 
kell kielégíteni.; 

A megrendelések beérkezésétől 
függetlenül  gondoskodás történt arról, 
hogy műtrágyát egyes jelentkezők a 
mig a készlet tart, kaphatnak. 

A műtrágya Udvarhelyen a Szöl-
lősi féle  szeszgyárnak (állomáson felül) 
egyik mellékhelyiség }ben van elhe-
lyezve s alulírottnál való jelentkezésre 
adatik ki. 

A községi bírák pedig a kiküldött 
összeíró iveket haladéktalanul terjesz-
szék be a Kamarához. 

Piaci arak. Buza : 70—75, rozs : 
55-60 árpa: 55—60, zab: 36—42 
tengeri: 52—54, burgonya: 28—32 lej 
vékánként. v—é. 

Szepkesztöi flzenet. 
M. L. F. Három okból nem kösölhetjiik. 

1? CsAKUgyao van az oivosl testUletaek oiyan 
érteimii Untárosata, 2 Tttlságosao nagy a ter-
jedelme. 3 Orvosok reklamirosasat tartalmazó 
cikkek köilésére egyetlea lap sem vállalkostk, 
mi sem. A kéziratot 8zivesked]ék alkalmilag 
átvenni a szerkesztőségben. 

Siadötuî doDos: a SóayTayomda B.-T 
Odorbeiu-Székelyudvarhely. 

M e g ^ h i v ó . 

Az ElsÖ szekelyudvarhelyl Bőrgyár 
Részvénytársaság 

1931 ápril hó 26-án d. e 11 órakor Urtja 
Xlll-ik 

rendes évi közgyűlését, 
melyre a részvényesek az alapszabá-
lyok 6. § a értelmében meghívatnak. 

TArg^ynorozat. 
1. Az igazgatóság jelentése az el-

múlt 1930. évi űzletévről, a zárszáma-
dások előterjesztése és a felügyelőbi-
zottság jelentése. 

2. Határozathozatal az igazgató-
ság és a fel  ügyelőbizottságnak adandó 
felmentvény  tárgyában. 

3. Felügyelő bizottsági tag válasz-
tása. 

4. Igazgatóság javaslatai. 
5. Inüilványok. 
Megjegvtés:  a) Ha ezen gyűlésen a tagok 

ae alapsz»ba]yok 0 $-anak megtelelően elegendó 
számban nem jeleonének meg ugy a következő 
közgyűlés 1931 apniis 29 délelőtt 11 órakor fog 
megtartatni amikor a megjelent részvényesek 
szamára való tekintet nélktíl a közgyűlés ha 
tarozatképes. 

b) loditvinyok csak abbao az esetben tár-
gyalhatók liA a közgyűlést megelőzőleg hét 
nappal és irasbao az igazgatóságnak beadattak. 

c) A részvényesek jogaikat csak ugy gya-
korolhatjak ha részveoyeiket a közgyűlést me-
gelőző nap déli tS óráig a gyar iroda tában, 
elismervény ellenebeo — letéibe lelyezik. 

d) A felügyelő  bizottság által megvizsgált 
zárszamadas a gyár irodájaban közszemlére 
van kitéve 

Igazgatóság 

Értesítés. 

Értesítem a t. gazdaközönséget, 
hogy az Udvarhelymegyei Gazdasági 
Egyesület s a vele eddig erkölcsi kap-
csolatban működött »Aruközpont< 
nevű, alulírott vezetése és személyes 
felelőssége  mellett működő vállalat 
ügykörének egyrésze, az újonnan ala-
kult Udvarhelymegyei Gazdasági Ka-
mara ügykörébe ment át. Ennek kö-
vetkeztében sem az Egyletnek, sem 
az Aruközpontnak nem állott érdeké-
ben, hogy a közöttük eddig fennállott, 
különben is kizárólag csak erkölcsi 
kapcsolatot továbbra is fenntartsák  s 
azt barátságos megegyezéssel meg-
szűntettük. Az eddig közösen hasz-
nált Kossuth-utca 12 sz. alatti helyi-
ségből az Egylet más, alkalmasabb 
helyiségbe költözött; az Áruközponi 
irodája  és raktára  is más, részére 
alkalmasabb helyiségbe költözött át; 
Odorheiu  (Sz.-udvarhely)  Str.  Princi 
pesa  Eiisabeta  44 sz.  alá, a fapiac 
mellett a Christea féle  vendéglő épüle-
tébe, ahol az eddigi célok szolgálatá-
ban, alulírott vezetése és személyes 
felelőssége  mellett tovább működik. 

Raktáron vannak, kaphatók és 
megrendelhetők; Gabona üszög elleni 
csávázó szerek, Arzopol; csávázó 
hordó, gyűmölcsápoló szerek, Dend-
rin, Neo Dendrin, Amoníl, Darsin, Pok-
sin, Pomrin, Sotor, Sotor papír, oltó-
viasz; tápanyagok, Pekk; gazdasági 
eszközök, gazdasági és székely törté-
nelmi szakkönyvek, szépirodalmi mű-
vek, szaklapok, az EGE. kiadványai, 
a »Magyar Népe könyvtára, a »Mi-
nervac Népkönyvtára füzetei. 

Kölönlegessége a *Betulae*  nevű 
dezinflciáló  nyírfa  kátrányolaj szap-
pana és a Nyírfa  kátrányolaja. 

Árutőzsdei ügyletek lebonyolítása. 
Szabott, legolcsóbb árak. Viszont-

eladóknak árkedvezmény. 
Tisztelettel: Id. Síklódy István. 

6 H. P. Benzin-motor 
eladó. Cim a kiadóhiva-

talban. ^ m ^ 
Deia Ja«iecá ona rura & d>Q Grisiar. 
Nr. G 638-1931. 

Publicatiunede licitatíe. 
Sub-emuatul gr fíor  deifgat  p9 

Iáugá jud'Cátorie ruri'á dia Gri»tnr 
pr<Q aĉ aria puölicá to biza deci-
ziubii judfCátor»e  ruM á dio Gristu: 
8ur> No. C. 638-1930 ía favorul 
uriBá'-iCoru ui Buc81 G>rol din Sigiso-

repr. priü Dr Pop Garoel §i Dr. 
Wa«*s ka Vi bHiuB advoĉ ^ dm 
hf̂  pcDtru lucdsarea ceaDtei dj 2106 
Lei accesonl un fix*iazft  t'̂ roioo de 
licitHt'e pe ziua de 30 Aprüe  1931 
ora  15 p m. la fa  (a loculai ia co 
muQB Rutáuê lí uode se vor viode 
priu hcitü̂ tUDu publicá judic*aiá 25 
buc. oii, 2 cai, porcii etc ía való 
ure de 11500 Lm. lacaz de sevoie 

F>ub pretui de ^stiaare. 
PreteuzíuBe<i care e de iocdssat 

face  2106 L i cap doháoda Wft  >d 
dela 21 Áag. 1930 ? tpeBelfl  páuá 
8CUB ataverite de 1825 Lei. 

Grit) ar ia 11 \pr  1931 
V. Hrizea pnr 

K itiaS mtlöneati bor bizhoz 
22 lel = 

5zab0 Károly VcadigUjibcu. 

rarassi és n>árí ssesonra a leg-
^ divatosabb 

öltöny- és felöltö-szövetek 
D O B A Y scabé flzletébe  oiwf̂ érkes-
tek. — MiiideDfAjca  oiaukát pontos 
idJre. garantáltan végtek a Uf̂ uiabh 

divat Hzerint 
D O B A Y fépfi  szabó. 

Állandó nagy raktár 
miudfufelt*  fluuiu  t;vt*r-
mek' én viiit̂ ki kninpokban 
sapkákban, olcNé áron Pfrti 
és n̂ i kalapnk javiiHiHl 

vHilaioai 
SziveK pái* tot:á4t kÁr 

A T B E B T 
volt lüoitöo iitr> 



4. oldal. SZÉKELY KÖZÉLET 1931 április 18. 

Udvari lakás kiadó. 
Cím a Turulban. 

Judecátoria rara>á Cristuf  seĉ ia cf. 
Nrul 284-1931 cf. 

Extract din publicafiunea de 
lícitatíe. 

lo cererea de execntare fácutS  de 
UToSritora Vád. loi György Petra 
contra nrnáritnlai Farkas LUdovic. 

Jadecá̂ oria a ordonat licitst'uaea 
execotiooalá in ce pri7e$te imobileie 
cuprinie in cf.  a comuaei Ghindari, 
Jad. Odorheiu No. cf.  aname: No. 
1628, No. top. 1033, livadá in 17/36 
p. cu de etrigare de 1875 lei. cf. 
Nr. 1628, No. top. 1303 aiá̂ or. ia 
17/36 p cu pret de strÍK. de 1500 L. 
cf  No. 1628 Nr. top. 14.̂ 2, 1433, li-
vadá arator, 17/36 p. cu pn^ de strig. 
de 2625 L. cl. Nr. 1628, Nr. top. 1431 
arátor 17/36 p. cu pre( de etrî , de 
75 L. cf.  Nr. 1628 Nr. top. 31 Rifidioá 
17/36 p. cn pr̂ t ^̂  de 2625 L. 
cf.  Nr. 1743 Nr. top 1424 arfltor  in 
1/4 p. cu pn; de strig. de 225 Lei. 
cf.  Nf  1743 Nr. top. 1420, arátor 
in, 1/4 parte ca pret de stríg. de 8 L. 
cf.  No. 1743 Nr. top. 1422 arátor in 
1/4 parte cu prcf  de strig de. 3. Lei. 
cf.  Nr. 1393 Nr. top. 1423 arátor lo 
131/528 p. cu pret ^̂  t̂rig. de 3 Lei 
cf.  Nr. 79 Nr. top. 1682 vie io 1/40 
parte (B4ö.) cu pret de Btrig de 2 L. 
cf.  Nr. 533 Nr. top. 2379/1 arátor in 
2100/2 116, 512 parte, cu pret ̂ ^ B̂ rig 
de 75 L. cf.  Nr. 462 Nr. top. 2968— 
2971 moará, curte grád. 1/1200 parte 
ca pret de strig de 143 L. cf.  Nr. 
1204. No. top. 4138 pádure in 193. 
536/232, 243, 200, p. cu pret ntrig 
de 25 iei. cf.  No. 1204 Nr. top. 4360 
pádurá iu 193. 536/232, 243, 200, p. 
ca pret t̂rig. de 25 Lei. cf.  No. 
1204 No. top 4506 páiurá in 193, 
536/232, 243, 200, p. cu pret de Btrig 
de 26 L. cf  Nr. 1417 No. top. 2972— 
2975, grád, moaré, carte in 1/1200 
parte ca pret de stríg. de 150 L cf. 
Nr. 462 Nr. top. 2980 arátor in 1/1200 
parte ca pr̂ t de stríg. de 4 Lei. cf. 
Nr. 462 No. cop. 2981 arátor in 1/1200 
parte ca pret de stríg. de 4 L. cf  Nr. 
1628. Nr. top. 4341/1 pfidure.  in 17/ 
36 parte ca pret de atrig. de 3000 L. 

Pentrn incassarei creantei de 
18.584 lei, capital accesorii. 

Licitat<uaea se va tine in tíua 
de |{ Maiu 1931 ora 9 a. m. la casa 
comunaiá a coauoei Gbiodari. 

iBobiiele ce Tor fi  licitate BU vor 
fi  váodute pe un pret ^ic de cát 
pretal de strigare. 

Cel csri doreec eá liciteíe Bunt 
datori sá depoziteze la delegatal ju-
dácátoresc lOVo din pr̂ tul de atrlgare 
drept garacfei  numerar sau in 
efecte  de caatíe socotite dopá carsal 
fixát  ia art. 42 iegea LX. 1881, 9au 
á predea aceluiŝ i delegat chitanta 
conbtatáod depanerea judecátore$i.e, 
prealabilá a garaotiei $i sá semneze 
coodit'uuile de Ücitatie (art. 147, 150, 
170 IfKea  LX. 1881, art. 21 legea 
XL. 1908). 

Dacá aineni DU oferá  mai mait, 
cel care a oferit  pcntru imobil an pret 
mai arcát decát cel de stiigare este 
dator Fá intregeascá imediat garantia 
— fixate  conform  procentulai pretalai 
de Btrigare — )a aceiâ í parte proceo' 
tnalá a pretalai ce a oferit.  (art, 25. 
XLI, 1908). 

Crístur, la 26 lanuarie 1931. 
Dr. Szabó m. p. judecStor. 

Pentru coaformitate: 
A. Csiky impiegat. 

Dela Judecá'orie ruralá din Gríetar. 
Nr. 4755—1930. 

Publícatlune de licitatíe. 
Sabsemoatoi grefíer  delegat pe 

láogft  juderfltoiie  ruralá dia Gristur 
prin eceaetá poblicá, cá ín baza de-
cisiUDÜ jndecá oriei rnraiá din Crietor 
in favoarea  lui Hadnagy LoU dio 6o-
dogaia, repr. prio Péterfy  Albert $í 
Dr. Gálffy  Zoltán advocat din Gristur 
pentra in câ earea crpaDt<ii de 3477 
Lei cap. acc. se fixeazá  temeD de 
licitatíe pe ziua de 2á Aprilie  1931 
ora  15  p. m la fâ a  locuiai ia co-
muoa Bodogaia unde se vor vinde pria 
licitatiuoe publicá judícará 1 nŝ ioa 
de cuaut marca Neumaa ín vatoare de 
5000 Lei. In caz de nevoíe 91 Bub 
prttui de estiaare. 

Pretenzianea de incassat face 
3477 Lei cap. dobdada legalá ape-
Bele páná acuoa stabiiite de 1240 Lei. 

Gristur, la 23 Martié 1931. 
V. Hrizea portáról. 

3 szoba, kouyna, kamra, 
kiadó: Eossmh-ntca 61 

szám alatt. Értekezni ugyan-
ott lehet. 

jí^ 
VállaJunk; S fshéroemüek,  pi* 

jamák, kelengyék  készítését. 

ToFVft7Íinl:'  Müvéari stilusbaa függö-icriíwuim. nyöket, ágyteritóket 

MontirozDÉ: 
Dnc vílfl̂ Tfát'  rövid és kötött árukban, 
UUö TdlOöilClL. kéiímunkaanyagokban, 
Diélyto lessálUtott árban. 4 

3 „REKI íAM« áruház 
Odorheiu, Bul. Regele Ferdinánd 27. 

Két szoba, konyha, kamra 
melléképülettel május l ére 
kiadó: Strada Mlrcea Voda 

(Petőfl-utca)  10. 
Judecátoria ruralá dm Griatar. 

No. 4845—1930. 

Publicatiune de licitatíe. 
Sabsemaatal grefier  prin ace-

astá publicá. cá in baza decizianii eab 
Nr. 4845—1930 a judecátorie ruralá 
din Gristur deciaiuni No G. 3707— 
1930 a judecátoria Gristur In favoral 
redamantei Gooperativa de conFom 
repr. prin advocat Dr. Ács Lajoi 
pentra iocâ area creantei de 905 
Lei BCceBorii ae fixeazá  termen 
de liciiatie pe ziua de 20  Aprilie  1931 
ora  16 d. m. la fata  locnlui ín com. 
Roau unde se vor vtnde prin licitati* 
uae publicá judiciará mobilele : lemse, 
cai, fáine,  porci $i cáTU(a io ya)úa*« 
de 7600 Lei. In caz de nevoie 
Hub pr̂ tul de ettimare. 

Preteniiaaea care e de incassat face 
905 Lei capital, dobáozile ca 15̂/0 BO-
cotind dela 20 Sept. 1930 iar spe* 
sele páoá acua atabilite de 1043 Lei. 

Intracát nobilele cari ajung la 
licitatíe ar fi  fost  execvate de aitii 

acestia ar fi  cástigat dreptul de 
acoperire licitatia prezentá este ordo-
natá iQ favorul  acestora ín eenzul 
art. LX. 1908, §. 20. 

Griitur, la 23 Martié 1931. 
T . Hrixea portárel. 
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Ha elegáns és szép c Í p Ö t vásárolni, u ^ 
keresse fel 

Dobrai Károly 
cipő-üzletét, 

ahol a legkényesebb igényeket is ki-
elégitö dús választék áll rendelkezésre. 
Ugyanott mérték utáni megrendelések 
vétel-kötelezettség nélkül készülnek. 
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határoiiy 
az Ivó mellett, épületes bel-
sőség örOkáron eladó, esetleg 
az épület anyaga külön is 
megvehető. Értekezni Deák 

Andrásuénál lehet. 
I 

Olcsó áron eladom 
vidékre kSltőzéa miatt a kiivetkező áni-
kéizletemet: 60 drb elaőreadfi  tolgyfahor-
dót 30—60 literig minden nagyiágbaa; 
teljeaen felszerelt  vajkőpfilő  bordókat, 
ffirdókidakat  és kútvedreket A szabad-
kózbSl való eladás ápriUs 2Mkén, kedden 

fog  megtörténni a fapiacon. 

K i n d a J ó z s e f 
kádármester, Odorhela—Székelyndvarhely. 
Gorpal Puciáreilor Tribunalalui dia 

Odor bei a. 
No. 2577-1930. 

Publicatiune de licitatíe. 
Sabsemnatul portSrei prin aceastá 

publicá, cá in btfzia  deciziaaii aub No. 
8395—1929. 1127. 4791—1928 5Í Nr. 
G. II. 6065 1930 a Judecátoriei de 
ocoi di» Odorheiu fa  favoaral  Au-
tóban ExproB Oclaod S. A. repr. prin 
Dr. WoBzka Steían ady. pentru inca< 
sBarea creac tei de 11242 Lei ac< 
ceBori se fixeazá  termeB de licítatie 
pe ziua de 21 Aprilie  1931  ora  11 la 
f8t%  locului in con. Odorheiu Str. 
Pxincipele Marioara No. 17 unde se 
vor vinde pnn licitatmne pabiicá ja-
diciará 1 gárniturá ioválult cu Btofá 
grii din 1 divan 4 fotelp,  1 oglindá 
maré cu ramá de bronz, in vaioarea de 
13000 lei. Iu caz de sevoie sub 
pretul de eBtimare. 

Pretentíucea care e de íocassit 
face  11242 Lei csp. dobáűzile legale 
iar epefiele  pácá acum etabilite de 
3111 Lei. 

lotrucát mobiléié cari ajang )a 
licitatíe ar fi  íost secbestrate de alti 
§i de acBBtla ar fi  cá̂ tigac dreptu-
rüe de acopenre )icuati>̂  prezentá 
este ordonatá t'i favotai  acestora ía 
aenzni art. LX. 1881 §. 81. 192. 

Odorheiu ia 26 Martié 1931. 
Báláseaca porrárei. 

Kaptafa- és sámfa-
Orbán Balázs-utca 
28 szám alatt meg-

a^tottam. E szakmába vágó mindenféle 
mnnkát vállalok, rendes vagy rendklvfill 

Sándor Ferenc, 

műhelyemet 

Meghívó. 
A Könyvnyomda Részv-T. Odorheiu 

f.  éti ápríliB hó S6 áo d. u. 3 órakor 
tartja-lajit Qiletbelyiiégében 

XII-Ik évi 
rendes közgyűlését, 

melyre a t. réssvéayeseket  ezeonel mpghiTjâ  
TárgyserQxaI t 

1. As igasgatóttcg jeiéotéae &s 1930 évi flilet* 
évról, a sárBsánii dás elóterjeutéae é« a 
felQKyel5bíriittBÍg  jeleotese. 

2. As igasgatóBig éa femgyei&biiotUág  fel-
mentése. 

8. Esetleges iQditT&nj'ok tárgyalása, melyek 
a böEgjalés előtt két nappal az igatgató-
aftgnab  iráaban bcjelenteDdŐk. 
A kösgyOléaeo réastrenoi kiráoó téasvé-

oyeaek tartoznak réssvéLyeiket  iegkéaÖbb a 
kösgyUlés kezdetéig e Könytnycmda  R -T. 
irodájában eliaoierTéoy ellenében letenni. 

A felagyel6bizottaág  álUl megvistgált zár* 
Bsámadas az arra vonatliosó jelentéssel a 
Könyvnyomda  R.-T. irodalieyisegébea kós-
szemlére van kitéve. 

Odorheia, 1931 április 14. 

Dela Judecátoria rura á din Gristur. 
Nr. 798—1931. 

Publicatiune de licítatie. 
Subsemnatul grefier  prin aceas'á 

publicá, cá 7a tiaza deciziunii No. 
798—1931 a Judecátoriei de Ocol dia 
CríBtar decÍHÍuni No. G. 4024—930 
a judecátoriei Gristur 10 favoral  rec* 
lamantului Gooperativa de consuai 
repr. prio Dr. Ács Lajon pentra in-
cassarea creanfei  de 435 Lei ac* 
cesori Be fizea7á  temen de licitatíe 
pe ziua de 20  Aprüie  1931  ora  Í6 
d. m. la fŝ a  ioca'ui in conuaa 
GrÍBtar unde se vor vinde prin lici* 
Laóune pabiicá jadicíará nobile de 
cabá cereaie fa  vaioare de 1900̂  
Lei. Io caz de nevoie sab pretal 
de estimare. 

Pretenziuaea care e de incassat f«ce 
435 Lei capital, dobánziie ca 15Vo 
hocotínd din 30 Sept 1930. iar spe-
eeie páoá acua stabiiite de 265 Lei.. 

Intracát mobilele cari ajung iâ  
Mcitatíe ar fi  fost  execvate de alfii 

aceetia î i ar fi  cá̂ tigat dreptal de 
ucoperire iicitatia prezentá eate ordo-
caii si ÍQ favorul  acestei fn  aenzui 
art. LX. 1881, art. 192. 

Gristur, la 23 Martié 1931. 
Y . Hrlse* grefier. 

MagastörzsU bokor- és futó-
rózsák nagy mennyiségben 

Frecska 
kertészetében kaphatók. 

Feitüoo olcsón vásároiliat HIRSCH RUDOLF divatüzletében 
bel- és külföldi  öltönyszöveteket, női kabát- és 
ruhakelméket, Crep de chin és mintás Bembergsely-
meket. Fuplinokban, vásznakban és zeSrekben 

' nagy választék. • 
Kérem kirakataimat megtekinteni. 

Héret után készülnek fórfl  fehémemuek. 
Dus választék ka l apokban , nyakkendőkben és 

harisnyákban. 

Kérem kirakataimat megtekinteni. 
KOnyT̂ yomda BészTtaytárBtBág Odorbeia—Székelyadvarhely. « 

IMI e g ó r k e z t e k é s o l c s ó n k a p h a t ó l c : 
Trench coatok, esököpenyek, röfös  rövidáruk, szőnyeg reszlik, viaszos 
vászon abroszok, ponyvavásznak, nap- és esöernyók: Löblnél '̂'kSÍTiiíiTiící).®" 


