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A gyökeres változtatás. 
A prefect  megismétli a >Hargité-

banc politikai kirohanását a Magyar 
Párt ellen. Egyszerűen terroristáknak 
nevezi nemcsak a helybeli, de az egész 
Országos Magyar Párt vezetőit, akik-
kel együttműködni, ránézve, erkölcsi 
lehetetlenség. Az együttműködés lehe-
tőségének a feltételét  abban szabja 
meg, hogy a Magyar Párt gyökeresen 
változtassa meg helybeli és országos 
politikáját. 

Tudjuk, hogy ez a »gyökeres« 
megváltoztatás mit jelent ? Mindent! 
A romániai magyarság nemzeti politi-
kájának ja gyökere az, hogy ragasz-
kodik á nemzeti lét gondolatához. 
Éhez nemcsak évezredes történelmi 
joga van, de biztositja részére ezt a 
jogot a békeszerződés is. Ez a gon-
dolat ezer és ezer szállal van begyö-
kerezve a nemzeti lélekbe. A nemzet 
lelkéből táplálkoznak ezen gyökérszá-
lakon át politikánk azon törekvései, 
amelyekkel küzdünk az egyenlő elbá-
násért, az anyanyelvért, a gazdasági 
jólétért, egyházaink, iskoláink s más 
intézményeink megtartásáért. A •gyö-
keres vUtoztatás* azt jelentené, hogy 
ne követeljük a magyar nyelven való 
népoktatást; ne követeljük — ahol ez 
el nem érhető — legalább a magyar 
szekciát; ne küzdjünk a magyar nyelv-
nek a hivatalokban való használatáért; 
ne panaszkodjunk az adóterhek s a 
flEÍgcra'*fKetések  e'ící; vegy'ik 
észre a közbirtokossági vagyonok, az 
ipar és kereskedelem pusztulását s ha 
itthon meg nem hallgatnak, ne men-
jünk panaszunkkal Genfbe  és végül 
a választásokon ne állítsunk mindig 
jelölteket a Solomonok, a Nagy Do-
mokosok, a Rétiek ellen. Nós, ha ez 
lenne a >gyökeres< változtatás, akkor 
csakugyan nekünk is le kell monda-
nunk az együttműködésről, amit azu-
tán már nélkülünk is el lehetne amúgy 
is intézni. 

S ha terroristák vagyunk azért, 
mert a nemzeti életnek mindezekről a 
feltételeiről  lemondani nem tudunk: 
ugy inkább hordozzuk ezt a vádat — 
egy prefect  részéről, semhogy saját 
nemzetünk bélyegezzen meg azzal, ha 
mi akarnók a nemzetet rábirni terror-
ral is arra, hogy a nemzeti lét gon-
dolatát kitépje lelkéből. 

A prefect  ujabb nyilatkozata mé-
lyen elszomorító jelenség. De vigasz-
talódjunk azzal, hogy egyidejűleg más-
féle  nyilatkozatok is hangzanak el 
román politikusok ajkáról, mint a minő 
legújabban San Giorgu bukaresti egye-
temi tanáré, aki nyiltan hirdeti, hogy 
a romániai kisebbségek  nincsenek nteg-
elégedve  a sorsukkaly  a probléma tel-
jes megvilágításra  szorul,  a kisebb-
ségi törvényt  meg kell  csinálni, még 
pedig  a békeszer^dés  és a román al-
kotmány  feltételeinek  a figyelembevé-
telével,  kulturális  autonómiát kell  te-
remteni és minta közigazgatás  által 
lehetővé  tenni, hogy a kisebbségek,  akik 
az ország népességének  harminc szá-
salékát,  közel  egyharmadát  teszik,  meg-
szeressék  az államot  és ragaszkodja-
nak hozzá. 

. . . A )San-Giorguk nyilatkozatai 
lesznek a hossz abbé] etüek . . . 

A mező'iazdasági kamarába — 
melynek gyűlését, mint közöltük, 
27 én d. e. 10 órára hivták össze — 
hivatalból való tagokul, szavazati jog-
gal, Rendek Géza gazd. tanácsos, ka-
marai igazgatót, Háger Gyula főerdő-
mérnököt, Sántoma Leon főáilatorvost 
nevezték ki. 

A székelykereszturi umtítrius 
fö^mnánum  megmentéséért-

Székely kereszturról a Véndiákok 
Intéző Bizottságától a következő kiált-
ványt kaptuk közlés céljából: 

Keresztúri Véndiákok ! 
Magyar Eklézsiák! 
Tanügybarátok 1 
Amint ismeretes, a székelykeresz-

turi unitárius főgimnázium  fennállását 
halálos veszedelem fenyegeti. 

Egyetlen mód van még megmeiv. 
tésére. Ezt az egyetlen módot az Ur)fc. 
tárius Egyházi Főtanács igy jelölte' 
meg: >Ha a keresztúri gimnázium Elöl-
járósága a felső  tagozat fenntartásához 
szükséges anyagi feltételeket  e l ő ^ 
remtheti, továbbra is fenntartja  f^jSí 
gimnáziumot c. 

A gimnáziumi elöljáróság erkölcsi 
kötelességének érzi a Főtanács adta 
törvényes jogával élni és a főgimná-
zium megmentésére mind?n lehetőt 
megtenni. Komolyan számot vetett a 
lehetőségekkel és ugy találta, hogy 
meg lehet az iskolát menteni, ha azt 
áldozatra készen sokan akarják. 

A mostani nehéz viszonyok kö-
zött is minden jó magyar segithet, ha 
akar, mert nemcsak pénzzel lehet az 
iskolát támogatni, hanem tűzifával, 
gabonával és egyéb terményekkel is. 

Jól értse meg mindenki, most ar-
ról van szó, hogy a legmagyarabb 
vármegye isoiét szegényebb legyen-e 
egy magyar kulturbásty^val ? . i. 

Az iskola megmentésének lehető-
sége haláridőhöz van kötve: 1931 
május l-ig biztosítva kell lennie az 
1931—32 ik iskolai évre szükséges 
összegnek. Éppen ezért, senki se kés-
lekedjék ! Mindenki gondoljon arra, 
hogy kétszeresen ad, ha gyorsan ad. 

Mindennemű adomány, vagy meg-
ajánlás a gimnáziumi elöljáróság ci* 
mére küldendő. 

A keresztúri Vén diákok Intéző 
Bizottságának nevében, 

Székelykeresztur, 1931 január hó, 
magyar testvéri szeretettel: 

Dr. Eleket Déaei (s k.) Péter Lajot (s. k.) 
biz. elnök. biz. j«gyz6 

A fala  felkeresi  a várost 
— A kecsetiek udv&rbelyi szereplése. — 

A Polgári Önképző Egylet keddi 
fillérestélye  nagy jelentőségű kulturális 
eseménnyé szélesedett ki az által, hogy 
a falu  ölelkezett a várossal, a falusi 
ősi kultura bemutatást nyert a városi 
szinpadon a városi kulturával együt-
tesen, testvériesen. Ma, amikor a vá-
ros kulturája, elveszítvén a kulturának 
az őstalajból táplálkozó jellegét, a pan-
gás álló helyzetébe jutott, nagyon 
helyén való ötlet, igazán szép eszme 
volt bemutatni a falut,  mint minden 
nép ősi kultúrájának a tiszta, üde 
forrását,  mint a városi kultura ujjá 
való nemesítésének hathatós oltó-ágát. 
Kiss István kecseti lelkészt és nejét 
illeti a legteljesebb hálánk és elisme-
résünk, hogy erre a nemesen szép és 
igazán példát mutató feladatra  vállal-
koztak. • Kiss Istvánnal és nejével 
együtt városunkba jöttek a kecseti 
műkedvelők közül: Kis Erzsébet, Szé-
les Vilma, Pál Rebi, Elekes János, 
Bak György, Széles Zsigmond, Szele 
Péter, Kisfaludi  Mózes, Pál Ferenc, 
Szele Lajos és Pál János, mindnyájan 
az őseiktől örökölt szép székely nem-
zeti viseletben. A fillérestély  műsora 
keretében egy falusi  kulturestet mu-
tattak be a városi közönségnek folyton 
fokozódó  és méltán megérdemelt sürü 
tapsai között. 

Kiss István lelkésznek, a népkul-
túra fáradhatatlan  apostolának okos 
bevezető beszéde már magában véve 
egy olyan nagyszabású programm volt, 
melynek megvalósítása hivatva van a 
falu  és a város lelkét a kultura kö-
zösségében eggyé tenni. A mély figye-
lemmel és élénk helyesléssel kisért 
bevezető beszéd után, szintén Kiss 
leikész konferálása  mellett, egymás 
után peregtek le a kecsetieknek üde, 
szebbnél szebb szereplései. Az ének-
karban együttesen szerepelve két 
hangra régi székely dalokat és pár 
műdalt adtak elő bámulatos tökéletes-
séggel. Nagy figyelmet  kellő volt a 
Kisfaludi  Mózes és Kis Erzsébet ének-
duettje, talpraesett a Kis Erzsébet 
ügyes szavalata. Kisfaludi  Mózes va-
lósággal meglepett egy székely tárgyú 
monológ ügyes előadásával és alaki-
tá.sával. Igazi műkedvelői tehetségnek 
bizonyult. Elekes János és Széles 
Zsigmond egy párbeszédes jelenetben 
ügyeskedtek. A párbeszédet a székely 
népéletből Pluhár Gábor irta. Szé-
les Zsigmond és Széles Vilma egy 
székely népballadát énekeltek bámula-
tos rutinnal. 

A helyi szereplők szintén tudásuk 
legjavával járultak hozzá az est si-
keréhez. Benkő József  ig.-tanitó kul-
turértékeink megbecsüléséről, ápolásá-
ról mondott el sok okos és tanulságos 
dolgot felolvasásában.  Szász Rózsika 
szépen csengő hangon énekelt, zene-
kíséret mellett. Dózsa Jolán monologot 
adott elő nagy derültséget keltve. Ve-

'u--*"? Î Ma három Adj'-verset S74ivalt 
ismert szavaló! készségével. Moór János, 
Veress Dénes és Orbán Balázs egy kis 
színdarab előadásával arattak nagy 
sikert. Az estélyen Pattantyús Árpád 
konferált  ötletesen. Az estélyen nagy 
számú közönség vett részt, amely a 
falu  és a város e szép ölelkezéséről 
feledhetetlen  benyomásokkal távozott. 
A nagysikerű est rendezői voltak Bar-
tók Lajos ifj.  elnök vezetése mellett 
Bucsi Ilonka, Birtalan Juci, Szentes 
József  és Veress Dénes. 

Az egylet legközelebbi fíllérestélye 
február  3-án lesz. 

IPARTESTÜLETI ÜGYEK. 
Országos kirakó vásárok : január 

hó 27-én Erzsébetváros, 31-én Alsó-
komána. 

Az iparügyi minisztérium egyik 
rendeletével az iparostanoncok fölvé-
telére vonatkozó korlátozás ügyét az 
ipartestületek hatáskörébe utalta, mi-
nek alapján a kereskedelmi és ipar-
kamara az összes ipartestületekhez 
körievelet bocsájtott ki, amelyben fel-
hívta az ipartestületeket, hogy ez ügy-
ben hozzanak határozatot, ugyanakkor 
mellékelte a már több ipartestület ál-
tal beterjesztett véleményeket, illetve 
határozatokat. A legtöbb határozat 
azt állapítja meg, hogy mindazon ipa-
rosok, akik segéd nélkül dolgoznak, 
két tanoncot vehetnek föl,  mig a har-
madik tanonc felvétele  csakis két se-
gédnek a fölvételéhez  van kötve. Ipar-
testületünk is ilyen értelmű határoza-
tot hozott. Tehát ezúton hozzuk tu-
domására minden iparos testvérünk-
nek, hogy ugy a helyi, mint a vidéki 
mesterek tehát segéd nélkül két ta-
noncot tarthatnak, a harmadik tanonc 
felvétele  csakis két segéd alkalmazá-
sával történhetik. Akik ezen határo-
zatot áthágják, büntetés alá esnek, 
miért is az ipartestület ezen ügyet a 
mestereknél állandóan ellenőrizni fogja. 

Továbbá tudomására hozzuk ipa-
rostestvéreinknek, hogy az adóbeval-

lási ivek szakszerű kitöltése céljából 
egy megfelelő  pénzügyi tisztviselőt al-
kalmaztuk, aki az ipartestület tagjai-
nak az adóivek díjmentes kitöltésére 
az ipartestület hivatalos helyiségében 
folyó  hó 23 ától, illetve péntektől kezdve 
a hó végéig mindennap reggel 9 órá-
tól délután I óráig és délután 3-tól 
6 óráig rendelkezésre áll. 

Nemsokára megkezdődnek az adó-
kivetések. Ne gondoljuk azt, hogy az 
idén talán több jóakaratban, méltány-
lásban részesülünk, sőt éppen ma, 
ugy, mint soha, kell, hogy'az iparos-
ság egységes frontba  tömörüljön, az 
adókivetések előtt kell az iparosság-
nak felvilágosítani  az illetékes ténye-
zőket arról, hogy a régi rendszer tart-
hatatlan, a tulmagas adóztatás csődbe 
kergette az iparosságot, az iparosok 
ezreit pusztította ki, de a kincstárnak 
semmiféle  több jövedelmet nem bizto-
sított, mivel a tulmagas adókat behaj-
tani nem tudták, ehelyett az állandó 
foglalás,  végrehajtás és árverezés csak 
elkeserítette az iparosságot és meg-
fosztotta  nyugalmától, munkaidejétől. 
Egész nap szaladgálnia kellett a ki-
küldött végrehajtás és árverezés elha-
lasztása érdekében. Bátran elmondhat-
juk, hogy a mult esztendő hangos 
volt az iparosság panaszától, de hiába 
folytak  a könnyek, hiába mutatta meg 
minden iparos a maga sebeit, hiába 
ostromolták küldöttségek a kormány-
közegeket, mégsem siettek sehol a 
már haldokló iparosságnak a meg-
mentésére. 

Ezek után nem csoda, ha az Ipa-
rososztály a legnagyobb kétségbeesés-
sel és aggodalommal eltelve készül az 
adóivek kitöltésére, midőn nemhogy 
jövedelemről adhatna számot, hanem 
ellenkezőleg kölcsönvett bankadóssá-
gokról, aki ugyan ilyent is kaphatott, 
de a legnagyobb része csak a meg-
levő árukészletének elkótyavetyélését 
vallhatja be, amelyet kénytelen volt 
mindenáron odaadni a vevőnek, hogy 
bár a vásári fuvarbért  kifizethesse. 
Ezen körülmények egyaránt paran -
csolják a kereskedő, gazda és iparos-
osztálynak az elviselhetetlenül magas 
adók és közterhek ellen egységes 
frontba  való tömörülését, illetve ezen 
osztályoknak a védekezés szempontjá-
ból való összejövetelét, amely össze-
jövetel alkalmával egy hatalmas fron-
tot állítson fel,  s amely frontban  kép-
viselve legyen egész Erdély kereske-
delmi, gazdasági és iparos osztálya. 
Ez eszme megvalósítása mindnyájunk 
érdeke, ha nem akarunk önkezűnkkel 
véget vetni életűnknek. 

Az IpartettQlet elnükiége. 

Román lapszemle. 
A Cureniul  január 21-iki számá-

ban Rothermere lorddal kapcsolatban a 
következőket Írja: Csonka Magyaror-
szág tántoríthatatlan barátja, a hírhedt 
lord, akit megszédített a magyar csár-
dás és a pusztai gulyás ize, az uj 
esztendő alkalmából hangzatos frázi-
sokban újból Szent István Magyaror-
szágáról beszél. A revíziós Liga köz 
vetítésével és a Pesti Napló hasábjain 
a lord újból üzent a magyar népnek, 
jobban mondva, a magyar mágnások-
nak. Ez a üzenet is történelmi tudat-
lanságáról tanúskodik, vagy talán n 
történelmi igazságok csúfos  meghami-
tása.—Ezek után a Curentul részletesen 
ismerteti Rothermere levelét, a mely 
a Pesti Napló hasábjain jelent meg. 

A Dimineafa  január 22 iki szá-
mában ^tefan  Tátárescu volt képvi-
selő, a román revizióellenes bizottság 
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nevében az alábbi nyilt Isvelet intézi 
a román nagyközönséghez: »Az eu-
rópai reviziós akció irama egyre nö-
vekszik. Ez az akció mindenképpen 
azt igyekszik elhitetni a közvélemény-
nyel, hogy a világbéke megtartása 
egyedül tőle tUgg. A revíziós törekvé-
sek, bár kizárólag elméletiek, az utóbbi 
időben igyekeznek konkrét formát  öl-
teni és egészen részletes kombináci-
ókba bocsátkoznak. Ezeket a kombi-
nációkat a közvélemény, országunk 
öntudatos polgárai nem hagyhatják 
tiltakozás nélkül. A reviziós harcot és 
azt a törekvést, hogy Romániái telje-
sen elszigeteljék, haladéktalanul a köz-
vélemény tudomására kell hozni, hogy 
megismerjék a reálitásokat és lélekben 
megacélozva vegyenek részt abban a 
harcban, amire minden körülmények 
között kötelesek. Erre annál is inkább 
szükség van, mert az utóbbi időben a re-
vizió gondolata az ország belsejében is 
terjedni kezd s minél jobban elhatal-
masodik a revizió gondolata, a román-
ságnak nemzetvédelmi érdekekből an-
r.ál jobban össze kell fognia.  Ezennel 
tehát revizióellenes háborút hirdetünk 
a román állam egységének védelmére, 
a béke és a civilizáció érdekében. A 
reviziós kampány minden eszközt igyek-
szik megragadni, hogy az ország ne-
héz gazdasági helyzetét súlyosbítsa. 
Ezért akarjuk haladéktalanul megala-
kítani a romániai revizióellenes egye-
sületet, mely az egyesilett Románia 
békés konszolidációját tűzi ki céljául. 
A romániai revizióellenes mozgalom 
lesz az első ellenakció a koncentrált 
reviziós erőkkel szemben. E:^yesü!jünk 
tehát mindannyian, ideálokon, eszmé-
ken és valláson felül,  egyesüljünk 
mindannyian, akik a román föld  gyer-
mekei vagyunk, hogy megvédjük nem-
zeti vagyonunkat. Bukarestben február 
hónap folyamán  rendezik meg az első 
revizióellenes román meetinget. A köz-
ponti bizottság felkér  minden öntuda-
tos és jó román embert, hogy csatla-
kozzék ehez a mozgalomhoz és csat-
lakozását a meeting és a helyi szer-
vezetek megalakítása ügyében je-
lentse be.« 

Mullja is van a kórháznak. 

^T/lfxrx^ 

sött 

Uj autóbusz-járat. 
A o. é. köiöDség ssiTea figyelmét  felbW-

.iok, hogy Zet̂ lak^ Stékelyudvarfaely  kö-

rendes antóbuszjáratot 
oyitöttaok. 

As nutóbuis iodol Zete'akiról reggel pon 
toiao órakor, érkezik Üdrarhelyre Sóra 
kor. ludol Udvarhelyr&l pontosaa d. u. 
órakor, érkeiik Zetelakára 2 órakor, Heti é> 
orisigoi TásárokoD iodul&a UdrarheiyrOl d. a 
4 órakor. Kedden és péatekeu as autóbuBi-
j&rat GyergyóBxeDtmiklósig kótlekedik, faoD* 
uan a követketó reggel 5 orakor iodal vitssa, 

Aa autóbuBs utvcoalaa reodkívQli idóbeo 
megreodeiéBre elóoyÓBeo vállal utakat. 

PoDtos iodalás, bistoa gép. bUtos aofför. 
Ai aatóboea vasár- és üQDepDapokoD ÍB 

kóslekedik. 
Saivet pirtfogáBt  kér a 

Zetea—Odorheíul Autóbusz r.>t. 

FelhiTom • mhaváaárló kSzouig 
flgyelmit  tili rnlia beszerséaire I 
Bőrkabátok hosssu ÓB róvil, Noppa bŐr-
bdl a kóretkezó OICBÓ árban kaphatók ; 
bóröa kabát volt 200Ü L, moBt 1600 L. 
vatUi „ „ 900 .. 050 „ 

Öltönyök mélyen leBaállitott árban 
kaphatók. N5i, férfi,  flu  éa iácyka ka 
bátok. Baktáron levő Zimicermann-féle 
BBÓvetek- éa skót Baövetekböl mérték 
Qtáo készítek öttönyöket olcsó árban, 
felelŐBBég  mellett. 

G O I D IZIDOR. 

Legolcsóbb 
hó- és sárcipöket, mindenfajta 
t!Ői-, férfi- és gyermekcipőket 

csak 

Ritternénál, 
volt Turul-cipöüzletben kaphat. 

Kiadó lakás. 
Király-utca 24 sz. (volt Márk-féle) 
ház, mely 4 szoba, konyha stb. böl 
ftll, kiadó. Megkeresések: Udvarhely-
megyei Takarékpénztárhoz Intézendök. 

Megszoktuk már, hogy a mi ugy* 
nevezett »székelyföldi*  lapunk hasáb-
jain minden héten feltöltenek  valamit 
az ördög malmára, valamit, ami e 
székely társadalom lelki értékeinek 
tárházában mint kincs volt — gya-
nútlanul és talán ludat alatt — elrak-
tározva s aminek kincsbell értékére 
magunk is csak akkor eszmélünk rá, 
amikor azt éppen vinni akarják, hogv 
annyi más testi és testetlen javaink 
után azt is felőröljék.  Megszoktuk s a 
nemesebb érzés megvetésével a leg-
többször tétleiiül néztük az alvilági 
munkát. Olykor azonban leküzdhetet-
len erővel kell éreznünk a társada-
lom lelkiismeretében szunyadó felelős-
ség vádját, mely a sirig kísérne mind-
nyájunkat, ha erkölcsi értékek fel-
őrlése ellen sohasem emelnők fel  a 
tiltakozás szavát. S most olyan kincs-
hez nyúlt az ördögi kéz, amelynek 
sárbakeverését, e súlyos felelősség 
megsértése nílkül, nem nézhetjük el 
hallgatással. 

Egy emberről van szó, aki a 
maga munkás személyiségében egy 
emberöltőn át hordozott megtestesítve 
egy intézményt; minden földi  alkotá-
sok legszebbjét, legnemesebbikét; a 
beteg ember gyógyulásának, remény-
kedésének, a legfőbb  Istenadomány 
hoz, az élethez való ragaszkodásnak 
templomát: a kórházat. Ez az ember 
a Székelyföld  őstelevényéből fakadt  ki 
s a tudás szomja és a tehetség ős-
ereje, mint annyi mást, őt is kergette, 
ki, a nagyobb, az eszményibb életbe, 
amely oly sok dicsőséget adott már a 
székely névnek, — cserébe az emberi 
haladás ama nagy kincseiért, amelye-
ket a székely név adott az életnek. 
Szomjúsága az orvosi tudomány szik-
láiból fakasztott  forrásokat.  Egyik elő-
munkása, építője s később vezetője 
volt a híressé —, sőt napjainkban, a 
kisebbségi sorstragédía játéka folytán 
hírhedtté  vált nagyszerű orvosi intéz-
ménynek : a kolozsvári Vörös Kereszt 
Szanatóriumnak s mint Erdély legki-
válóbb sebészorvosának. Brandt pro-
fesszornak  tanársegédje előtt nyitY^-
állották a budapesti tudományegyeterh 
kapui is s nem kétséges, hogy azo-
kon át az ut az egyetemi katedrához 
vezetett volna.. . H a . . . Ha az ős-
erő, amely kilendítette e földről,  a 
tanulás pályafutásában  újból megra-
gadva őt, vissza nem vonzotta volna 
megint csak e földre.  Visszatért az 
Őstelevényhez, hogy itt verjen gyöke-
ret a tudás, amit az elme összegyűj-
teni képes, hogy itt legyen termőfája 
az emberlársi segítésnek, amelynek 
virágai oly sok magyar élet számára 
hoztak uj tavaszt. S ha örökre elfe-
ledtük volna is neki köszönetet mon-
dani ezért: eszünkbe kellene, hogy 
jusson ez ma, amikor a magyar föl-
deken annyi ilyen fa  ontja — mérges 
virágait. 

Ennek a termőfának  a gyökerébe 
akarja most vágni fejszéjét  a felfor-
gató gyűlölet. A pálya legszebb alko-
tását : a megyei közkórházat állítja 
vele szembe, hogy ami dicsőség volt, 
— azt gyalázatnak, ami eredmény 
volt, — azt kudarcnak s ami munka 
volt, — azt tehetetlenségnek lássa a 
bolonditóval elszéditett közönség. Mert 
valóban bolonditóval kellene elszédíteni 
mindenkit, hogy ne azt tudja és ne 
azt lássa: ki alkotta és miből a.kotta 
meg kórházunkat, hanem annak tap-
soljon, aki legutoljára meszeitette ki a 
falakat  és húzatta fel  azokra a villany-
csengő drótjait I Micsoda sarlatánság 
akar itt úrrá lenni, amely hasábos di-
cséretet zeng annak, ami egymagában 
mégsem a lényeg, mint amilyen a kór-
háznál a fedél  megjavittatása s egyéb 
gazdasági dolgok, amik önként érte-
tődnek, de hallgat arról az igazolásról, 
amit a gyógyászati  eredmény  nyújt az 
örvösnek l S ha a köztudat hiányos-
sága meg is engedné a vitát afelett, 
hogy ki e vármegyének legelső sebész-
orvosa : azt a legnagyobb széditéssel 
sem lehet vitássá tenni, hogy a köz-
kórházi gyakorlatban is mellőzhetetlen 
gazdasági  kérdésekben ki itt a leg-

főbb  szakértő ? Ennek a nevét már 
nem is a köztudat, hanem a szállóige 
hirdeti! A nevetségességig rossz szol-
gálatot tesz tehát az ilyen munka ép-
pen annak, akinek használni akar, 
akkor, dinikor külön hat pont alatt 
sorolja fel  mindazokat a gazdasági-, 
vagy, mondjuk, lárgyi, kisegítő tevé-
kenységeket, amelyekkel szemben to-
ronymagasságban álló és soha le nem 
húzható érdemek állanak ugyanezen 
téreken — a sárga földig  lebecsült 
másik ember javára. 

Mi, akik közvetlen szemlélői vol-
tunk az ő bámulatos munkateljesítmé-
nyének és példátlan gondoskodó ké-
pességének, jól tudjuk, hogy a kórház 
épületeit régebben is meszelték és tisz-
tították s ha a központi fűtést  és víz-
vezetéket időnként rendbehozza az, 
aki ezeket használni akarja: talán 
mégis azt illeti az érdem nagyobbik 
része, aki ez eszközökkel a kórházat 
felszerelte  és berendezte s akinek a 
gondoskodása és szakértelme még 
arra is kiterjedt, hogy egy különleges 
gépet, a javításokhoz nélkülözhetetle-
nül szükséges csőprést szerezzen be, 
különleges találékonysággal, előrelá-
tással és anyagi megoldással, amely 
gondoskodása nélkül a mult emberé-
nek — az utána következők sem tud-
nák elvégezni a javításokat. Jól tud-
juk, hogy az »elromlotl« fertőtlenítő-
gépet a háború rontotta e), mert a 
barakkórházban használták katonai 
célokra és katonai bánásmód mellett 
s jól tudjuk, hogy a Röntgen-beren-
dezés létesítésének érdeme is a mult 
javára irafidó.  Minden, amit ma csak 
javítani és rendben tartani kell: a meg-
gyalázott mult vasszorgalmának, egyéni 
erélyének, szívós kitartásának és pél-
dás takarékosságának a gyümölcse. 
Mi tudjuk, ki fejlesztette  ki, ki szerelte 
fel  és tette modernné a kórházat, ki 
nagyította meg mégegyszer akkorára 
annak telkét, építette a parkot, a vi-
rágos kertet, a vasrácsos kerítést, — 
s főleg  a vízvezetéket, megszerezve az 
ahoz szükséges vízgyűjtő területet is, 

. amiben pedig minden szakértőnek, bár-
honnan hozták is ázt ide, csődöt mon-
dott a tudománya. 

Mi tudjuk, a gazdasági hozzáér-
tésnek minő különös isteni adománya 
s emellett a fajért  való lelkesültségnek 
és tennivágyásnak minő alkotó ösz-
töne kellett ahoz, hogy e szegény 
vármegyében egy olyan közintézmény 
keletkezhessék és virágozhassék, ami-
nőt más helyen és más időkben csak 
bőven omió pénzforrásokból  tudtak és 
tudnának létesíteni. És mi a múltnak 
ezen küzdelmes eredményeit különös-
képpen meg tudjuk becsülni ma, ami-
kor az azokba belegázoló sajtó is 
kénytelen — a dicséretekkel párhuza-
mos híradásban — arról számolni be, 
hogy a meszeléssel és a fedéljavitás-
sal egyidejűleg százezrekre menő ösz-
szegek sikkadnak el a kórházban:  a 
legfőbb  isten adományhoz, az élethez 
való ragaszkodásnak templomában I 

Miért kellett tehát megütni a mul-
tat? Ezzel kellett a jelent megsimo-
gatni ? És szüksége van ennek erre a 
símogatásra ? 

A szászok sem tUrík meg maguk 
között a renegátot Az erdélyi szász 
néptanács egyhangú határozatban fi-
gyelmeztette Brandsch Rudolf  szász 
népkísebbségi képviselőt, hogy ne jár-
jon külön utakon s hagyjon fel  áruló 
viselkedésével, mely a kisebbségi jogok 
csorbítására alkalmas, mert elleneset-
ben kizárják a szász nép kebeléből. 
A határozat kimondja, hogy a szász 
kisebbségi nemzet politikájának irányát 
csak a párt — amint ők neví-zik: 
néptanács — állapithatja meg s ehez 
minden egyes szász embernek alkal-
mazkodnia kell. 

A személyazonossági ós válasz-
tói igazolványul is szolgáló fényképes 
igazolványok kiállítása céljából való 
jelentkezések a városban f.  hó 26 án, 
hétfőn  ismét megkezdődnek. Dobszó 
mellett való hirdetéssel közlik, hogy 
utcák szerint mikor kell jelentkezni. 

HIRElC. 
JftOair  23. 

Az egyesOlóSf Moldova és Mun-
tenia egyesülésének emlékünnepe lesz 
holnap, 24-ikén. Ez alkalomból a tör-
vény értelmében az üzletek zárva 
lesznek és teljes munkaszünetet kell 
tartani. 

Halálozás. Kovács  Mihály  nyug. 
áll. iskolai igazgató tanító f.  hó 16-
ikán. Parajdon, 72 éves korában el-
hunyt. A közügyekben sokat fárado-
zott, nagytevékenységü egyéniség volt, 
hitelszövetkezeti elnök, s több más 
közintézmény vezető tagja, akit vár-
megyénkben, sőt ennek területén tuI 
is széles körben ismertek. Kiterjedt, 
tekintélyes család gyászolja, nagy rész-
vét mellett temették. 

Székely udvarhelyi Szabó Ignácné 
Pilausz Irma ;66 éves korában, f.  hó 
9 ikén, Budapesten elhunyt. 

Tankó  Péter  malomfalvi  lakos, f. 
hó 20 ikán, 65 éves korában elhunyt. 
Kiterjedt rokonság gyászolja. 

A borbélyüzletek holnapi nyitása. 
Szombaton, a hivatalos ünnep dacára, 
déli 1 órától este 8 óráig a borbély-
üzletek nyitva tarthatók. 

Háromszéken Is felajánlotta  a ma-
gyarság a mezőgazdasági kamarai vá-
lasztásokra a békés listát, amelybe 
megfelelő  számú román gazda ís fel 
volt véve, de a hivatalos vezetőség 
ott sem fogadta  el a békejobbot. így 
aztán választásra került a sor, amely 
a magyar lista teljes győzelmével vég-
ződött. Ugy látszik, az elvakultság 
miatt Háromszéken sem tudnak okulni 
a hivatalos vezetők. 

A Sterlopol Igazgató ellen válasz-
tási visszaélés miatt megindított bün-
perben február  3-ikán reggel 8 órakor 
lesz a főtárgyalás  a helybeli törvény-
széken. 

Gyorsaság nem boszorkányság. 
A »Hargitac című lapnak még mult 
évi augusztus 21 iki számában jelent 
meg egy rágalmazó cikk dr. Jodál 
Gábor pártelnök ellen »Dubb< aláírás-
sal, amelynek valótlan állításait dr. 
Jodál ugy akarta megcáfolni,  hogy a 
sajtótörvényben biztosított jogánál fog-
va helyreigazító nyilatkozatot küldött 
be ugyanazon lap szerkesztőjének köz-
lés végett. A szerkesztő azonban a 
közlést törvényellenesen megtagadta, 
elzárván igy dr. Jodált attól, hogy 
ugyanazon olvasó közönség előtt is-
mertesse a való tényállást, amely előtt 
megrágalmaztatott. Jodál dr. erre a 
j árásbirósághoz fordult,  amely P. 
7679—1930 számú Ítéletével kötelezte 
Rétit . a helyreigazitónyilatkozat köz-
lésére. Réti felebbezett,  de az Ítéletet 
a törvényszék is megerősítette. Ez a 
magyarázata annak, hogy a »HargÍtac 
legutóbbi számában dr. Jodál aláírá-
sával nyílttéri közlemény jelent meg, 
amely voltaképpen nem egyéb, mint 
a bíróság által elrendelt kényszerköz-
lés. — Érdemes megemlíteni, hogy a 
beküldött helyreigazító nyilatkozatot 
Réti már annak idején ís hajlandó lett 
volna közreadni — 1500 lej díj elle-
nében. 

Egyházi adókivetés. A helybeli re-
formátus  egyház presbitériuma tudo-
mására hozza a híveknek, hogy az 
1931. évi egyházi adókivetés megtör-
tént. A kivetési lista a lelkészí hiva-
talban közszemlére van kitéve és ott 
bárki megtekintheti. Felebbezésí határ-
idő febr,  1. 

A kotnyeles. Réti megint hozott 
egy határozatot — a Magyar Párt he-
lyett. Azt írja lapjában, hogy a párt 
•elejtette Gönczy polgármester- jelöltsé-
gét. Ezzel szemben a valóság az, hogy 
a párt egyáltalán nem határozott még 
a jelöltség kérdésében és pedig azon 
egyszerű oknál fogva,  mert a válasz-
tás kérdése még nem időszerű. A Réti-
féle  kotnyeleskedő híradásnak csak 
egyenetlenségkeltés a célja. 

A Felnőtt leányok kongregációja 
február  15-én este a főgimnázium  tor-
natermében vidám, hangulatos farsangi 
előadást rendez, tetszésszerinti belépő-
díj mellett. A nagyközönség figyelmét 
előre is felhívjuk  az estélyre. 
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A Székely Dalegylet háziestélye szombaton, 24-én este 9 órakor saját helyiségében. 
Változatos, teljesen uj míijsor. 
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1931 január 24. S Z É K E L Y K Ö Z É L E T 3. oldal. 

Teaestétyt rendez f.  hó 28-ikán, 
szerdán a helybeli Jótékony Nőegylet 
ismét, a szokott helyen, a Magyar Párt-
otthon helyiségében. A Jótékony Nő-
egyletnek ezek az estélyei a maguk 
közönségére állandóan különös vonzó-
erővel hatnak, kellemes szórakozást, 
otthonos, derült hangulatot biztosit 
magának, aki ott megielenik, amellett, 
hogy elősegíti az egylet nemes céljai-
nak a megvalósítását is. Éppen ezért 
kétségtelen, hogy a jövő szerdai estély 
is látogatott és sikeres lesz. 

Meghívó. A helybeli iparos és ke-
reskedő tanonciskola hadi árváinak 
fölsegélyezése  f.  hó 25-én d. e, 11 
órakor a Mihai Viteazul utcai iskolá-
ban fog  megtartatni, melyre a nagy-
érdemű közönséget tisztelettel meg-
hivjuK. Az igazgatóság. 

A főgimnázium  operett előadása. 
A helybeli róm. kath. főgimnázium 
gondnoksága az előző évek nagysikerű 
műsoros előadásai után az idén egy 
bájos operettel kedveskedik városunk 
és vidékünk közönségének január 31 én. 
Harmath Imrének és Zerkovitz Bélá-
nak Postás Katica cimü, pár évvel 
ezelőtt Budapesten nagysikerrel adott 
operettjét mutatják be. A darab, bár 
ujabb keletű, még sem revü operett, 
librettó nélkül, hanem a falusi  mili-
óben élő, az uri osztályhoz tartozó, 
rendkívül hűen jellemzett alakoknak a 
bemutatása egy kedves szerelmi törté-
net keretében. Csupa derű, humor s 
maga az igazi élet Harmath Imrének 
ez a sikerült alkotása, egy azokból, 
amilyeneket mindig szívesen megné-
zünk, különösen akkor, ha a szöveget 
olyan kedves, könnyed, fülbemászó 
zene kiséri, mint amilyen ezt. A sze-
repeket kipróbált erők vállalták, az 
előadás sikere érdekében semmi gon-
dot és fáradságot  nem kímél a rende-
zőség, ugy hogy közönségünknek nem-
csak egy elsőrendű előadásban, de 
egyben kellemes szórakozásban is lesz 
része. Az előadást táncmulatság fogja 
követni. Az estély iránt nagy az érdek-
lődés. Jegyek előre válthatók a Könyv-
nyomda R. T. üzlethelyiségében. 

Visszatérők cimen könyvet irt és 
jelentetett meg Botos János, egyike a 
legjobb tollú és legbecsültebb erdélyi 
újságíróknak. A könyv a nagy háború 
umlsó ^ k a s z á t tárgyalja, az éles-
szemű ujságiró eleven, liszta látásá-
val, a különlegesen fontos  szolgálati bo-
osztásban élt egykori katonatiszt nagy 
beavatottságával. A címben említett 
•visszatérők* azok az orosz fogságban 
élt, s onnan Magyarországra hazakül-
dött hadifoglyok,  akik itthon a nyug-
talanság, a leszerelés bomlasztó szel-
lemét terjesztették, s ezzel a monar-
chia összeomlását nagyban elősegítették. 
A könyv izgalmasan érdekes voltát 
frappánsan  igazolja, hogy több olva-
sójától hallottuk, nem tudta letenni, 
«mig egyfolytában  elejétől végig nem 
olvasta. Kapható 95 leuért nyomdánk 
üzlethelyiségében is. 

Útonállás- Még szeptember 9 ikén 
« mult évben történt, hogy Radu Krisz-
tina 36 éves zsombori lakos, 13 éves 
Ilona leányával egylovas szekéren, este, 
Oklánd felől  az Udvarhely—brassói 
Hton hazafelé  haladt. Oklándon tul 
volt már, amikor egy ember megállí-
totta, pénzt követelve. Az asszonynál, 
a harisnyájába dugva, volt ugyan 700 
ieu, az uton állónak azonban azt 
mondta, hogy nincs pénze, amire ez 
megmotozta a szekéren Ülőket, de a 
pénzt nem találta meg. Erre ez útnak 
engedte a nőket, akik-eztán az oklándi 
csendőrségen az esetről jelentést tet-
tek. A gyanú Franz Johann 37 éves 
höltövényi, munka nélküli pékre irá-
nyult, aki akkor arra bolyongott, s 
aki. ellen körözőlevelet is adlak ki, de 
mostanig eredménytelenül. Nemrég 
aztán Johann, hallván, hogy keresik, a 
porumbáki csendőrségen jelentkezett, 
mire elfogták  és a helybeli törvény-
székhez szállították. Johann nem ta-
gadja, hogy azon a bizonyos estén a 
feljelentővel  az uton találkozhatott, hogy 
azonban útonállási kísérletet követelt 
volna el, arra, azt mondja, nem em-
lékszik, mert teljesen részeg volt. A 
vizsgálatot folytatják. 

X A Római Kathoílkus Temetkezési 
EQylet február  8 án, vasárnap d. u. 
3 órakor a róm. kath. elemi fiúiskolá-
ban tartja évi rendes közgyűlését, 
melyre a tagokat ezúton is meghívja: 
az elnökség. 

Talált keztyű. A rendőrségen egy 
fehér,  gyapjú, gyermekkeztyü van, 
;alajdonosa ott átveheti. 

A kórházi pénzek pikezelósének 
ügye a napok teltével nemhogy vesz-
tene titokzatosságából a közönség 
előtt, hanem még érthetetlenebb lesz. 
A legújabb fejlemény,  hlr szerint az, 
hogy Florea Iliescu, a Banca Nafio-
nala helyi főnöke,  mint szakértő, a 
könyvek vizsgálatát befejezvén,  400.000 
leun felüli  összegben állapította meg 
a;Bercan által elkezelt pénz mennyi-
ségét. Ezzel szemben a vádlott sza-
badlábon hagyása ezután még fel:ü-
nobbé válik, amit még fokoz,  hogy-
legutóbb már egy kihallgatásra való 
idézés teljesítése elől is kiiérl, egy-
szerűen azzal az indokolással, hogy a 
városról el kellett utaznia. Megtehette. 

A Ref.  Egyházi Dalkör által ren-
dezett mult vasárnapi egyházi estély 
nagy számú közönség előtt, minden 
egyes részletében szép sikerrel, hatá-
sosan folyt  le a múltkor közölt prog-
ramm szerint. A dalkör, a vegyeskar 
sikerűit karénekei, Nagy Dénes szép 
énekszólója, Nagy Zoltán bibliaolva-
sása, Rájk Berta és Lévai Lajos dr. szép 
szavalatai mind hatást gyakoroltak a 
közönségre. Vajda Ferenc esperes lel-
késznek az egyházi életből vett tár-
gyú, ízes humorral, életbölcsességgel, 
írói finomsággal  megírt felolvasása  pe-
dig az estélynek különleges kedves 
élvezete volt. 

X Mox lh l rvk . Szombaton d. u. fél  6, 
este léi 9. vasárnap d. u fél  6. este fél  9. 
hétfő  este fél  9 órakor o a ^ eseménye lesz a 
mozinak Bemutatásra kerül a Nyugaii  front 
1918 (Westfront  19t8). Az óriási siker szár-
nyán érkezik hozzánk ez a film  amely az er-
délyi premierjén lOO /̂u-ig beigazolta a hozzá-
fűzött  nagy várakozásokat Idegizeatóan meg-
rázóan vetíti elénk ez a remekmű a nagy há-
borúnak minden borzalmát, nemcsak nagy-
szerű képekben, hanem étethü hangokban Is. 
A lúvéssárok.élet. repülógépcsaták. rohamok, 
srapnellek. gránátok gépfegyverek,  sebesültek 
szivtépó jajgatása. Ebben a rettenetes keretben 
négy katona bajtárs könnyekig megható törté-
nete. Alfréd  Kerr. a nagy kritikus irta erről a 
lilmrő): »Est a illmet játszani kellene törvé-
nyes Darancsra minden ünnepnap, minden vá-
rosban és faluban  €. £z a mü nem költői el-
képzeléssel készült, hanem a világégés szo-
motu dokumentumainak segítségével — mintha 
Dante Isteni színjátéka, a modem pokol ele-
venedne meg e fllmremek  minden egyes rész-
letének borzalmaiban. Ezt a fíimet  nemcsak 
látni hallani, hanem — átélni kell Világszen-
záció. Rendes helyárak. — Jön Fiatal sasok, 
szensációs, hangos film.  Hasonlít az Orgona-
virágzáshoz. — Jön Páiizz gyermekei, főst. 
Mauríce Chevaliar, a párisi közönség dédeige 
tett kedvence. Dalai tánca, alakítása tiszta 
szívből fakadó  mü^^szet' Szeniáclós hangos" 
film  I — Jön A csavargók királya, 100\'Ot 
sxines. hangos fíim.  Vitágslágar ^ 

Nyilatkozat. Házeladás! hirdeté-
semmel kapcsolatban többektől olyan-
forma  híresztelésről szereztem tudo-
mást, mintha a városról eltávozni, eset-
leg repatriálni szándékoznám. Hogy a 
céltalan találgatásoknak és hiresztelge-
téseknek elejét vegyem, ezennel a 
nyilvánosság és klientúrám szíves tu-
domására hozom, hogy szülővárosom-
ból, Székelyudvarhelyről eltávozni, la-
kóhelyet cserélni egyáltalán nincsen és 
nem is volt soha, sőt nem is lesz 
szándékomban. Házam eladásának 
egyszerű magyarázata az, hogy tete-
mes kinlevőségeimet a nehéz gazda-
sági viszonyok miatt behajtani, pénzzé 
tenni hamarjában nem tudom, viszont 
tartozásaimat rendezni akarom, már a 
kibírhatatlan kamatterhek miatt is. 
Székely udvarhely, 1931 január 21. 
Dr. Kassay F. István. 

Egyházi estély Szombatfalván.  A 
Református  Dalkör, változatos műsor-
ral, január hó 25 én, vasárnap d. u. 
5 órakor, a szombatfalvi  népházban 
vallásos estélyt rendez. Az estély 
egyik kiemelkedő pontja : Vajda Ferenc 
lelkész előadása : a vallásos nevelésről. 
Az estélyre az érdeklődő közönséget 
tisztelettel meghívja a dalkör. Belépő 
díj nincs, Önkéntes adományokat: adóra, 
fűtés,  világítás költségeire, köszönettel 
fogad:  a rendezőség. 

A jobb minőségű italok 
mégis SzöKösi Príncípesa Ellsa-
beta (Bethlen-utcai) kisraktárá-
ban, valamint lebovits Géza 
Príntul Mirceai üzletében a leg-

olcsóbbak. 
1 r Szentléleken (Bisericani) a 

U E O O néhai Hajdó Márton-féle 
ház, egy tégla és egy faház,  szép 
gyümölcsös, csűr és minden mellék-
helyiségekkel, akár üzlethelyiségnek, 
akár két gazdának is megfelelő  terület. 
Február hó 1-én lesz a nyilvános ár-
verés, addig lehet érdeklődni: Hajdó 
Béla és Hajdó  Rózánál Szentléleken. 

A Filharmonikus Táraaság hang-
versenyt rendezett szerdán este a róm. 
kath. főgimnázium  dísztermében. A 
nívós műsor első számaként Kéler B. 
Magyar koncert-nyitánya nagy hatást 
váltott ki a közönség soraiból. Követ-
kezett a Beriot Ch. A-dur varié Op. 
lö. Hegedűn Peltzer Vilmos dr. ját-
szotta, leírhatatlan hatást érve el. Mé-
lyen átérzett, művészi játékának élve-
zetében tetszéssel merült el az egész 
közönség, különösen az andante bá-
jos és megragadó rész alatt. Peltzer 
hegedűjéből a lélek mélységes és szép 
han^^ít csalta ki finoman  sikló vonó-
jával.' A zongorakiséretet Ferenczy 
Annus látta el, rutinos könnyedséggel. 
Meg lehet jósolni, hogy elsőrendű ka-
mara-zenésznő s különösen nélkülöz-
hetetlen zongorakísérő válík majd be-
lőle. A Mozart 11. vonós négyesének 
előadása is igazán jói sikerült együt-
tes játék volt. Megkapott az az egyen-
letes nívó, kidolgozottság, melytől min-
den vonósnégyes sikeres előadása függ. 
A nagybácsi cimü kedves bohózatban 
Szabó Emma, Köpeczy, Vass Ilus, 
Szabó Gábor, Gaál Imre, Ungváry 
Jancsi nagy sikerrel alakították szere-
pűket, Lőrincz Jucit hangjának kris-
tályos csengése és mozdulatainak 
plasztikusságai hosszabb szerepre is 
predesztinálj a. A bohózat rendezője 
Szőcs Tibor volt, ki a címszerepben 
minden mozdulatával állandó derült-
ségben tartotta a közönséget. Gounod 
Faust-fantáziáját  a zenekár nagyon 
szépen hozta ki. Mindenik szólamot 
játszó művésziesen tett eleget kapott 
feladatának.  Végezetül meg kell emlé-
keznünk a fiatal  karmesterről, ki ifjú 
hévvel és precizitással töltötte be a 
dirigálás és betanítás nehéz szerepét. 
Gratulálunk! És hála kuUurmunká-
jukért a filharmónikusoknak,  akik e 
nyomorúságos világban is egy maga-
sabb eszményiség körébe emelik lel-
künket. Mintha mindenikünk fülébe 
súgnák piánóval, vagy harsognák for-
tissimóval: >Fiaim, csak énekeljetek 1< 
(P,  B. D.) 

Panasz a Tibád utcából. Panasz, 
kodtak nálunk, hogy szerdán éjjel a 
villamos-műnek a Küküllő mellett levő 
víztartója körüli telekre valahonnan 
ürszék takarításából eredő anyagot 
hordtak ki, ami a környéket rettentő 
bűzzel árasztja el. Érdeklődésre az 
volt a felelet,  hogy az oda hordás 
engedély alapján történt. Nem tudjuk, 
hogy igaz e ez a kijelentés, vagy nem, 
s ki adhatott arra a dologra engedélyt, 
abban azonban kételkedünk, hogy va-
lamely szabályzat megengedné az ilyes-
mit, ami a környék egész lakosságát 
egy város belső területén ilyen undo-
rító bűzzel zaklatja, s azonkívül kifo-
gásolható közegészségügyi szempont-
ból 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, 
orvosi rendelőnek, gyógyszertár-
nak, klubnak, és abszolút tűz-
biztos voltánál fogva  angró ke-
reskedelmi üzletnek, ipar-üzem-
nek, magánlakásnak kiválóan 
alkalmas, szilárd építésű, szá-
raz, központi fekvésű  épület. 
Eredményes közvetítőknek a 
szokásos dijakat fizetem.  Dr. 
Kassay  ügyvéd. 

Egy újonnan épUlt modern, ké-
nyelmes uri ház, szép telekkel, 
előnyös feltételek mellett eladó. 
Komolyan érdeklődők részére cím 

a kiaaóhivatalban. 
A sz.-udvarhely—szombatfalvl  felsA 
határrász, Karély dülö alatti rétiszán-
toföld,  2059 • öl terjedelemben, 
örökáron eiadó. Értekezni lahet e lap 

kiadóhivatalában. 

X Szoptató-dajka kerestetik. Cím 
megtudható özv. Nagy Dénesnéné)^ 
Str. Mircea Voda (Petőfi-utca)  10 sz. 

Siad6tui«)doao8: • Köayvaromd* B.-T 
Odorbeia—6iék«lyadv&rtael j . 

Jadecátoria Olorbeia ci Ssctü ct. 
No. 3794-1930 cf. 

Extráét din publicatiune de llcitatie 
Iti do ex^catare porait^ de 

ornáritor Billot Gbeorgbe coatra nr-
márifiior  Sjrbin &aaa, Kovács BMa 

sot a ea náscat L%jos Erzsébet la 
cererea uroBáritoralui JudecátonA or-
doQá licitatmoea exacu(<OQaiá ia ba]>% 
art. U4.U6 $1 147 dia lagaa IX. 
din 1881 in cq pnve^te imobüe sita-
ate in coaaoft  Bacleao in circaoKcrip* 
(a Tnbaaa ulut Jiilacá'oriai Oior-
neia §i ttouae aaupra iaobilalai ia* 
f>cri8  10 prezent pe uuadle lui Kovács 
Bála §t rotía sa ná̂ c. Lajos Ersaébet 
cupriBs in prot. cf.  No 1193 din Brá 
df̂ ti  aab No. da ord, A+l No. Tjp. 
32 grádiaá, co prepái de «trigara de 
22500 lei aaapra laobilelor loacrise 
pe Bua«le Aaiei Sorbin capríns (n 
prot. cf.  No. 29 din Brále$tl sub No. 
de ord. Ai2 No. Top. 443, 444 cartea 
artátor ca pretol do RtriKare de 6760 
let, No de ord. A+3 No Top. 518. 519, 
ará̂ or pá$uno ca prê iil de strigire 
de 2250 Ifi;  asapra portmaei de 1/2 
pirte iűscriflá  p3 nandie sotiei lai 
Kovicé Jótaef  nádc. Sorbáa Aoqa dia 
imobiiul capriná ia prot. cf  Ni 1129 
dío B-áde^ti sub No. de ord. No. 
T.>p. 445/1/1 grátor cu pretal de stri* 
gdre da 750 lei panttu inc&aiirea cre-
autei de 2000 lei cap. interese de 6o/, 
deU 18 Noeabríe 1923 1/37^ Uxi 
Ciabiei bp^e de proces de execu-
tare do 600 lei fix  tte páoá acaai 
9p38e de 300 lei fíxite  acuaa pmtra 
ct̂ rerea de licítafe  precuiB $1 pentra 
tocassarea creau îi de 84 lei cap. 
acc. B sericel rooi. cat. dia Bráie$Ct 
a crea&tei de 280 lei ap. acc Gis-
sei de pástrare 0 jadetulul Odorhein 
a creaBfei  de 39 lei 50 b. adrocatalai 
Dr. Jánodi GjuU, a creintei de 30 
Lei cap. advocatalai Dr. Jodál G&bor 
a cre«Qtet de 10000 lei cap. acc. 
alai BUittt György a creaotei de 2000 
lei cip. acc. alul Nagy Zsigmond. 

Licítatiunaa ne va (ine !a ziaa de 
10 Februarle anul 1931 ora 10 U 
caaa Goomnala a comuneí Bráde^ti. 

Imobilele, ce vor fi  licitate, na 
vor ű váodute pe un pref  mai mic 
de các cel de strigare. 

Gei cari doreec íá liciteze, satt 
d t̂ori Fá depoziteze la delegatul jade* 
cátoresc lOVt din pretal da atrigara 
drept garao îe, !a nanerar 

Dacá Dioieai nn oferá  mai mait, 
cel care ofarit  petru iaobü ua prej 
Bidi arcát decáC cel de strigace este 
dator bá íotregeascá inediat garancia 
fíxatá  cocform  proce&tulai prê alui de 
strignre ia aceia î parte proceQtui'á a 
prciuitti ce a oferu  (prgr. 25 KLL 1908). 

' Odorbeiu, ia 3 XI. 1930 
Dr. MMhó m. p.̂ judecátor. 

Peotru conforaiitate: 
Zajzon exp<)diator 

Admínístra^ia jude^ului Odorheiu. 

No. 522—1931. 

P u b l í c a t í u n c d e c o n c u r s » 

Pentru complectarea postului de 
Conductor technic cu diploma de luc-
rári publice, la servíciul technic ju-
dejean se publíca concurs cu terme-
nul de 7 Februaríe 1931. 

Reflectaníi  la acest post, i fi  vor 
inaínta cereríle intocmite conform  cu 
prescrieríle art. 7 din Regulamentul 
Legií Statuluí Func^ionarílor Publici, 
páná la termínul tnai sus arfttat  pe 
adresa Adcninistra îa Jud. Odorheíu. 

Cereríle tnalntale dupá acest ter-
men nu se vor lua ín consíderare. 

Salaríul stabílít dupá normele Cor-
pului technic pentru conductor tech-
nic ordinar cl. Hl. este asigurat prín 
buget. 

Odorheíu la 20 lanuaríe 1931. 
Pre§edinte: Seful  serv. technic. 

Dr. Sebest  Ákos Török  Arthur 
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Olcsó farsangi árak HIRSCH RUDOLF divatUzletében. t 
Nagy választék selymekben, vásznakban, paplanokban és harisnyákban. | 
Olcsó bor és pálinka. 

Hivel a nagy bortermés ko-
Tetkestében as oj borok olesók, 
ai óborok árait is lessállítottnk, 

a 40 lejest lejre 
30 26 
24 „ 20 „ 

Ax arad—hegyaljai nj borok 
14 és 16 lej. 

Pálinka, rom és likorSk'siíntén 
a legolcsóbb napi áron kaphatók. 

O r b á n és M a r k o v i t s 
Odorhein, Kőkereszt* tér. 

Házeladás. 
A HargiU cimfi  lap egyik legutóbbi 

stiinálNiB as <B nevem alatt, de llldtonii 
btttettgyMéittmés iii«gk*rd«ié«ttm 
•i«lliai köxiét«tt háxeUdáti hirdet-
•léoybAl kifolyóan,  mely szerint Ssókely-
keretzturon a piaekox kösel, fifyvédi  Írodá> 
Mk U alkalmai, 3 szobából ósmeUókhelyi. 
séfekból  illó h a eladó, az ÓrdeklódAkel 
esnton kívánom kSzolnl, hogy Szókely-
kercaztnren Principele Carol-atca 41 szám 
aUtt fekvő  és Imecs Márton tnlajdonát 
képezó ház eladásáról van szó, s hogy az 
eladási feltételek  nálam megtudhatók. 
Jakab lAnos nyngalmaxott járásblró. 

í Vállfllnnt'  Nők «rfi  fehérnemüek,  pi-
liUliUUUlL. jamák, keleogyék késsitését. 

, Művészi stílasbaa fü^ö-
• Dyökflt,  ágyterítóket 

Htic T l̂flCTfálr*  rövid és kötött árukbao, 
UUd VaittöílPA. késimunkaanyagokban, 
mélyen lescállitott árban. 

J ^ R E K I i A M " á rah&z 

Odotheiu, Bul. Regele Ferdinánd 27. 
9mm9w9w 

^wwmmmw 

i 

í 
Judacötoria Cristur sec^ia cf. 

lírul 3982—1930 cf. 
Extract din publicatiunea de 

licitatie. 
Ib cererea de exccntare fácatfi 

de urnáritoaraBaocaPoporuluí Síghi> 
Soara contra nraáritului Boros Ferenc. 

Jndecátoria a ordoaat licitatiunea 
execDtioBalá ín ce príyp^te inobilele 
sltnate in comana Turdeoi circant-
scriptia judecá'oriei Cristur caprinse 
in cf.  a comunei Tordeai cf.  No. 695 
Nr. top 1264/1 fáost  in intregine cu 
pretal de strigare 75 lei No top. 2982/1 
2983/1 srfltor  in intregine cu pre^de 
otr. 45 lei No. top 748/1/2 arátor 
in iotreglme cu pret de str. 150 lei 
nr. top 366/1/2 367/1/2 curte io int-
rpgime cu pre^ de str. 750 lei nr. top. 
2593/1/2 fáoet  in iDtregime cu pret 
de 6ir. 113 lei, nr. top. 1264/2 fSoát 
in intregime ca pre^ de str, 113 lei. 
nr. top. 1366/2 1367/2 ará^or in int 
regiDH cu prt̂ t de str. 338 lei. no. 
top. 2982/2 2983/2 arátor ia istregime 
cu pret dR str. 75 lei. nr. top. 369/2/2 
367/2/2 grádiDá in istregive cu prf^ 
de ftr.  750 lei. nr. top. 2236 srátor 
in ittregime cu pret ^^ ^^^ 
ct. No. 818 Nr. top. 1005 fáoaí  in 
intregiae Cu pre{ de str. 113 lei. cf. 
No. 694. Nr. top. 2600/7/1 pá^une ÍŰ 
intregiroe cu pre^ul de str. 75 lei. nr, 
top. 2601/10/3 pádure in intregime cu 
pítul de Htr. 75 lei. Nr. top. 2601/ 
123/1 pádure in intrfeioie  cu pref  do 
str. 75 lei Nr. lop. 7C9/1 trá^or in 
intregime cu prp{ de sir. 150 lei No. 
top. 950/1 srátor ib intregiiae cu pret 
de fctrig  75 lei. No. top. 1006/1 ífiost 
m intregime cu pref  de str. 75 lei 
Nr. top. 1022/1 arátor in intregime 
cu pret de str. 450 lei No. top. 1856/ 
1858/1 arátor fána)  in intregime cu 
pret ^^ lei No. top. 8/2/1 
gtádine in intregime cu pret d* str. 
öOO lei. Nr. top. 366/1/4 364/1/4 curte 
casá delemne in increg. 9000 lei. Nr. 
top 2593/1/1 fánst  in intreg. 75 lei 
No. top. 950/2 arátor in intreg. 75 lei 
Nr. top. 1006/2 fánst  in intreg. 75 lei 
Nr. top. 2702/2 2703/4 fásat  in int 
reg. 120 lei. Nr. top. 2983/2 2939/2 
arátor in intreg. 225 lei No. top. 

3205/2 arátnr io iotreg 188 lei. Nr. 
top 8/1/2 grádioa in intreg. 600 lei. 
Nr. top. 369/2'4 367 2'4 grádioe in 
intreg. 600 lei.Nr lop. 2593/2/2 fá-ifit 
in intreg 38 lei. Nr. top. 2980 2981 
aiftturá  in intreg 225 lei toate in int-
regime cu meatinerea dreptulal d^ 
uzufruct  Tiflger  intabulat in favoart-a 
sotiei lui Boros Moise rá»c. Lukács 
Lidia abupra uq(<í caiaere a cá 
dite pe imolilul cu Nr. top 366/1/4 
367/1/4 paniru incasarea creatitei da 
55000 Lei cspital interese de l5 57o 
dela 17 Martié 1930 ppese de proceci 

de íztcQtere de 5240 lei fíxate 
pátá acum sp€8e de 1700 lei fixate 
peniru cererea de lisittt uoe prccuai 

pentru iccassarna creaotei de 11000 
lei báni capital accesorri a sotiei 
lui Socber So'omon a creait^i de 
8717tl3000tl3117 cap. acc. a lui 
LOrinc Dominic a créantei de 3500 lei 
cap, acc. a lui Gombos Andrei a 
creanfei  de 2937 lei cap. acc. a 
lui Galfí  $1 Peteifí  declarati aláturati 
acestei proceduri de executie. 

Licitat'uaeH se va t'Be in zlua 
de 7 Martié 1931 ora 10 la caaa co-
muaalá a comuMel Turdeoi. 

Imobiiale ce Tor fi  licitate nn pot 
fi  Yáodute pe un pret ib^c de c&t 
prttul de strigare. 

Cei cári doresc Bá licitese aunt 
datorl Bá depozitese la delegatul ju-
dácátoresc 10% din pr(tul de strigare 
drept garabtio in uuiaerar sau in 
efecte  de eautie socotite dupá carsul 
fixát  in § 42 legea LX. 881 sau lá 
predea aceluia;! delegat chitanta con-
statáad depnnerea judacStore^te, prea-
labilá a garaiítiei §1 fá  semseze con-
ditiunile de licitatie (§ 147 150, 170 
legea LX. 1881, § 21 legea XL. 1908). 

Dacá ni'neni nu oferá  mai mult, 
cel care a oferit  pentru imobil un pret 
mai urcat decát cet de strigare este 
dator Eá intregeascá imediat garantia 
— fixate  confbra  procentulai pretutni 
de strigare la aceia^i parte procen-
toalá a protului ce a oferit.  (art, 25. 
XLI, 1908). 

Odorheiu la 7 Ocl. 1930 
Szabó m. p. judecátor 
Pentru comformitate: A. Csiky 

Impifgat. 

Judecatoria ocolului Crisiur eectia ct. 
No. 4025/1930 cf. 

Extract din publícatíune de 
licitatie 

Iq cerere de executare fácu'á  de 
urmáritorului Farkas Eugen contra 
urmárituiui Kristóf  .áodrei. 

Judecatoria a ordonat licitat'unca 
(XicutioDa'á in ce prive^'e imobil ^Ít 
tuat in coffiuoa  Sáog. de Pádure. No. 
protoculu cf.  187 Cristur de sub Nr. 
top. 1238/2 caaa de lenn cu prttul 
de strigare de 75000 lei cu mentioe' 
rea dreptului de uzufruct  visgeri in,-
tabuiat sub C. 1. io favoarea  Vád lui 
Haragan Bogdán Dásc. Boata Roza 
asupra 1/3 párti a aceatui imobil. 

Pentra incaasarea creant'^i de 1399 
lei capital accesorii 

Licitat'une se va t̂ oo in ziua de 
18 luna Februarie anul Í93l ora 10 la 
casa coaunalá a comuoei Sáag. da 
Pádure. 

Imobilele ce vor fi  licitate nu pot 
fi  váedute pe un pret mai mic decát 
cel de strigare. 

Cői cari dorepc se liciteze Buot 
datori se depoziteze la delegatul jude-
cfitoreec  107o pretul de Btngare 
drept garantie, in oumerar sau in efecte 
de eautie socotit.e dupá cursal fixát 
art. § 42 legea LX 1881 sau i& pre-
dea aceluia$i delegat cbitaota coosta-
táod depunerea, judscátore^ce preala' 
bilá a garantiei f̂i  semneze coodi* 
tiunile de licitatie (§ 147. 150, 170 
legea LX 1881, § 21 legea XLI1908.) 

Dbcí iiiaeni nu ofere  mai mult 
cpj care a oferit  pentru ÍB}obiluB pre 
mai urcat decát cel de Btrigare eate 
(lator »ft  intregeaKá imediat garantia 
fixatá  conlorm proceatuini prejului de 
strigare la aceia§ paite procea(uaia a 
pretului C9 a oferit.  (art 25. XII. 1908). 

Cristur, la 17 Dtc. 1930. 
Dr Szabó m. p. judecátor. 

Pentru conformitate:  Calky impiegatá 

^ m. M.  M.  ^ ^ ^ ^ ^ ^m^ 
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^ ^ Wfi  FiFPw^ n FI fi  n n f i  n Pl n n n n n i f^ i i  FI ̂  r w i F i M F * 

Ha elegáns és szép c i P Ö t ^^^^ vásárolni, ugy 

keresse fel 

Dobrai Károly 
cipő>Üzletét, 

ahol a legkényesebb igényeket is ki-

elégitő dús választék áll rendelkezésre. 
Ugyanott mérték utáni megrendelések 
vétel-kötelezettség nélkUl készülnek. 

Kiadó 
3 azobs, kenyha ia 2 utcai azatarén helyiség 
Str. Prlncipesa Maria (Szent Imre utca) 14 az. 
alatt. ÉriekezBl lehet dr. GÖNCZY éa dr. 

MOLNÁR Ogyvédak Irodájában. 

A D. é. közönség sziTes tndo 
mására hozom, hogy a mostani tí-
ssoDfokhoz  mérten a mnnkadijakat 
leszállitottam. 

J a k a b o s R ó z a i k a . 

Legelő-árverés. 
A bikafalvi  közbirtokosság tulaj-

donát képező 200 hold legelő 1931 
február  hó l én délelőtt 9 órakor sza-
bad kézből elárvereződik. Kikiáltási ár 
15000 leu. Bánatpénz 10®/o. 

Tóth Áron birt. elnök Bikafalva. 

Judecátorie Cristur. Jnd. Odorheiu 
Nr. G. 3877-1930. 

Püblicatiune dé licitdfto. 
Subsemaatul grefier  prin ace-

aa(á publicfi,  ía baza deciziuoii. No. 
3880 dela judecáturiei de Ocol Cristur 

deciziuni Nr. 6. 3878 3879 a 
judecátoriei Cristur io favorul  recla-
maotniui Csiky Nagy Sándor repr. 
prio. Dr. Ferecczy Pal pentru iocas* 
sarea creanf'^  de 5419 $( 17054 lei 

acceson se fixea?á  termen de lict-
tatiu pe ziua de 5 (cinc)  Februarie 
1931 ora 15 post a. la fsfa  Iccu ui 
ia comuna Vidacut unde se vor vinde 
prin licUBtiuD« publicá judiciatá mo-
bile doage de atejar ía valoare de 
)825Ctll000 Lei. U cazde navoie 

eub pretul de estimare. 
Pretenzluaea de iocassat ffce 

5419+17054 Lei cap. dotáozile de 15®/« 
Focotíod din 25 luoie 1930 iar epe* 
sele páoá acum stabilite de 3300 Lei. 

Intrucát mobilele cari ajuog la 
iic!tat<e ar fi  fost  rxecvate de altü 

acextia ar fi  cá$tigat drfptul  de 
ucoperire licitét^^ prezentá este ordo* 
&at& ÍQ favorul  acestei ín senzul 
art. LX. 1881, art. 192. 

Cristur, la 14 lan. 1931. 
Y . H r i z e a portárel. 

A Dealul- Oroszhegyi Fogyasz-
tási Szövetkezet február  1. belépéssel 
tizletvezetőt keres. Javadalom: havi 
800 leu. Forgalom után S^V Mono-
pol után r v lőOO leu lakpénz, IbOO 
leu boltfüiésre.  Ó»'adék 50.000 leu, 
vagy kétszer annyi biztosilék. 

Igazgatóság. 

Palackos boraimat most már nem 
csak a Principesa Elisaveta (Bethlen-
utcai) kieraktarban, hanem Forró Géza 
és Lebovits Géza ur kereskedésében 
is árusitom. 

Mindkét fizletbea  kapható: 
Som és moikotáW dr. Adorján alba* 

iuliai terméséből. 
Ho«»uaisói Eaa Aotal terméaébS]. 
VámoBudrarbelyi dr. Pálffy  „ 
St6kefalTi  báró Hor?áth Arthnr „ 
A bor ára az Qvegek kicserélése 

mellett literenként 34 leu. 
S x ö l l ö a i S a m u . 

Érvény*! 1931 Január hö 3S-tól» 

Au tóbuszmene t r end-vá l tozás . 
1. Braiióból a reggeli autóban reggel 

S óra helyett 5 órakor indái óe 9 órakor 
órkexlk Udvarhelyre. 

KSzbeettf  állooiisok ennek megfelelS-
leg változnak s igy Barótról Udvarhely feló 
indul reggel 7 órakor ós Oklándról reggel 
8 órakor. (A reggeli é áréa Bárót—udvar-
helyi Járat elmarad ót e helyett 7 órakor 
lehet Udvarhelyre utaxnL) 

3. A Ffile—brauói  autóbni^árat, utaxó-
kSzSntóg hiánya miatt, megtsfinik.  Akik 
esen Járatot vették volna igénybe, ások 
utaxhatnak a rendet Udvarhely - hraHÓi 
Járattal 8-30>kor Barótról óe 10*30 órakor 
órkesnek Brassóba. 

Autobua Exprea Ocland S. A. 

Corpul portftreilor  din Cristur 
No. G. 885—1928. 

Publicafiune de licitatie. 
Subaemni tul portárel prin ace • 

aeta publicá. cá In baza decizinnii 
Nr. 3072—1927 dela judecátorie din 
Cristur deciziuni No.G. dela Jn-
docAtoria de Ocol dio Cristur U fa-
vorul reclamaotu ul I)r. EUkes Dénes 
repr. prin Dr. Elokes DomoboH 9i Dr. 
Elekes Dénes advoctiti din Cristur 
pentru incatarea creaotei de 13500 
L«i t ccesori i ae fixeazá  termeu 
de licitatie pe ziua de 7 Februarie 
1931 oral5  a. m. la fat^  locului 
ín cooiuna F«ieag unde se vor vindd 
prin licitatiuoe publicá íudiciará mo 
bilele yaca boiu caz in valoa^e dfl 
15 000 Lei Itt caz de novoie fi  sub 
pretul de eatimare. 

Pretenzianea care ede incassat facc 
13500 Lei capital, dobáozile cu 12^ 
socotind din 30 Aug. 1927 iar Bpesele 
pává acuot stabilite de 3927 Lei. 

lütrucát mobilele cari ajung la 
licitatie ar fi  fost  execvate de altü 
§i scestia §i ar fi  cáutigat dreptul du 
acoperire hcitst'a prezentá e<)te ordo-
natá lu favorul  acestora ín senzul 
art. LX. 1908, § 20. 

Criatur, la 12 lan. 1931 
T . H r i s e a porfárel 

Minek kOMöDheti viUgbirét ét piratlan köz-
kedveltségét a 

Egyesíti a cserépkályha, folytecégfikilyba,. 
légfűtés  és kfispoDti  ffltés  OsszM elónyelt, 
aiok feátráoyai  aélkot. Légcsövei segítségével 
gyorsan felíQt  iDteosiv és visszintet légáram-
lással, samott szerkesetéoéi fogvs  huzamosan 
tartja a meleget és a legideálistbb folytoo-
ég6kályhs, mert a parsisat estétől reggelig-

m(>ctartia. 
Rsyonképviselê  Odorheiuvárn^ében : 

C . R Ö S L E R K . 
Odorheiu — Székely udvarhely. 

KOBTTBTomda RéSKTéivtárBasás Odorheiu—Székelvudvarheiv. 


