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A prefect  és a Magyar Párt 
Mult számunk iparügyi róvatában 

közöltük, hogy a város iparos és ke-
reskedŐ társadalma együttes gyűlésen 
akarta feltárni  azt a rettenetes gazda-
sági helyzetet, amelyben már>már min* 
denki összeroskad s amelynek felpa-
naszolása és nyilt kikiáltása éppen most, 
az adómegállapitások idején indokolt. 
Gyakorlati célja a gyűlésnek -az lett 
volna, hogy 'az elviselhetetlen gazda-
sági helyzet kellő megvilágítása mel-
lett a kormányt annak a belátására és 
méltánylására birják, hogy a mult évi 
kulĉ  vagyis az 1929. évi jövedelem 
alapján tervezett adókivetés az idén 
nem alkalmazható, mert a jövedelmek 
lényegesen <»ökkentek, söt teljesen 
meg is szűntek. 

A prefect  a gyűlést nem engedé-
lyezte. Ez az intézkedése hatósági 
ténykedés volt, bírálatunk tehát nem 
foglalkozik  azzal. Mindössze azt a sze-
rény megjegyzést tesszük, hogy a mi-
kor az ország minden városában adó-
Ügyi értekezletek és gyűlések tartatnak: 
bátran megengedhető lett volna a gyű-
lésesés e város polgárságának is, amely-
lyel szemben annyiszor hallottuk han-
goztatni a jóindulatot — éppen a pre-
fect  részéről. 

Azonban egyenesen kihWja a bi-

gyűlés «ngédélyézéseért eléje járuló 
hattagú küldöttjét fogadta.  A prefect 
a közügyben való deputálás alkalmát 
arra használta fel,  hogy durva támadást 
intézzen a Magyar Párt ellen. A pre-
fect  kijelentései a következőkben fog-
lalhatók össze: Mit keres a gyűlésen 
Laár Ferenc, egy pap, Abrudbányai, 
egy ügyvéd, Sebesi János, egy tígy 
védjelölt  ?  Ezek csak izgatják a közön-
séget s politikájukkal a románság el-
len áskálodnak. Ha nem volt eddig 
aki megmondja,' most én megmondom, 
hogy a magyarpárti vezetők sem ná-
lam, sem fent  semmit sem tudnak elérni 
mindaddig, amíg politikai magatartá-
sukat meg nem változtatják. Ha mint 
privát emberek jőnek hozzám, meg-
hallgatom Őket, de  a Magyar  Párttal 
nem  állok  szóba^  csak  az  ügyészségen 
kereszíüL 

Ezek voltak a prefect  kijelentései. 
Súlyos és meggondolatlan kijelentések. 
Tehát a prefectnek  egy Laár Ferenc, 
az ország parlamentjében is elismert, 
kiváló képviselő — csak egy pap; 
Abrudbányai Ede, az országos nevű 
politikus, az erdélyi unitáriusok egyik 
vezére — csak egy ügyvéd és Sebesi 
János, a szenátus tagja, e vármegyének 
volt alispánja, akinek a nevéhez any-
nyi alkotás, annyi közbenjáró segítés 
és, ha nem egyéb, annyi nyugdíjas 
családnak az áldása fűződik  — csak 
egy ügyvédjelölt ? S a papnak és az 
ügyvédnek és az >ügyvédjelöltnekc 
nem lehet kötelessége a polgárság meg-
mozdulásaiban részt venni ? Hát a nép 
képviselőinek és szenátorainak nem 
kötelessége-e ez ? Máskor ontják a 
vádakat a magyar parlamentárok ellen, 
hogy »semmit sem tesznek* s most 
azt kérdi a prefect  »mit keresnek ott« ? 
Mit kerestek volna ott ? izgatták volna 
a közönséget ? Nincs erre szükség. 
Eléggé izgalomban tartja a kedélyeket 
az élet. A polgárság, az iparos és ke-
reskedőtársadalom vezetői józan meg-
tontolással, a maguk és mások köte-
lességének hideg mérlegelésével hatá-
rozták el, hogy a gyűlésre a parla-
mentárokat is meg kell hivni, mert 
gondoskodni kell közvetítőről, aki a 
feJjajdulást,  a panaszokat, a kérést a 
kormány előtt tolmácsolja, aki a való 

helyzetet adatok szerint megismerve, 
feltárja  ott, ahol azokat meghallgatni 
és a segítséget megadni tudják. Ki más 
lehet hivatott a kétségbeesett kérés át-
vételére és továbbítására, ha nem a pol-
gárság választott képviselői és szená-
torai } Ki szólaljon fel  a kormány előtt 
és, ha kell, a parlament előtt? S a 
prefect,  mint politikus, mint a román 
állami rend egyik építője, örömmel és 
hallgatással tudja-e nézni az igazi 
rendbontóknak azokat a kárörvendő 
kijelentéseit, amelyekkel az ő kijelen-
téseinek kisére'iére sietnek s amelyeket 
ugyan az *illeiékes  hely*  szaiszi fátyo-
lávai burkolnak el, de amelyek valóban 
nem egyebek, mint osztály- és társa-
dalmi rend ellen való izgatások. 
Osztály- és társadalmi rend ellen 
való izgatás a > Hargita* c. újság 
azon kisérő kijelentése, hogy Laár-
nak, Abrudbányainak, Sebesinek >az 
általános nyomorusághoz semmi köze 
nincsen.c Hát kinek van ? A prefect 
umak van-e? Rétinek van-e ? Mert, ha 
a burkolt gyanúsítás azt akarja roon* 
dani, hogy azért nincs, mert 9gazda-
gok> akkor a miniszterelnöknek és 
egyetlen politikusnak sincs köze a 
nyomorusághoz és nincs köze a bíró-
nak, az {^észnek 68 senkinek: aki 
nem nyomorog! Meri ezt áUitani a 
PW—Hfat I •lJÍ| !!•  
sen be • szaiszi fátyol  RtŐgé ét etfe 
lejt mosolyogni, mert az a fátyol  — 
a bolsevízmust, a polgári rend Össze-
omlásának a képét takarja 1 

Egyenesen megdöbbentő a pre-
fectnek  az a kijelentése, hogy a 
magyarpárti vezetők sem nál̂  sem 
fent  semmit sem tudnak elérni, mert 
legfeljebb  csak, mint privát embereket 
hallgatja meg őket. Tehát a prefect 
kész megtagadni a segítő közbenjárást 
minden olyan .közügytől, vagy jogos 
magánügytől, amelyben magyarpárti 
vezető fordul  hozzá? Hiszen ez nyilt 
korteskedés a Magyar Párt ellen — a 
közügyek rovására I Hol van hát a 
magasztos elv, hogy a politikát zárjuk 
ki a közügyekből ?i 

De miképpen is lehessen a köz-
benjárás meghallgatására számítani 
annál a prefectnél,  aki kijelentései so-
rán végezetül azt felelte  a küldöttség-
nek, hogy a Magyar Párttal nem áll 
szóba, csak az Ügyészségen keresztül. 
A legdurvább támadásnak kelt minő-
sítenünk ezt a kijelentést. A Magyar 
Párt formailag  és neve szerint csak 
politikai párt, mert létezésének ez a tör-
vényi feltétele.  De lényegében és va-
lósággal nem más, mitti  a romániai 
egész  magyarság  nemzeiiársadalmi 
szerve^  a teljes  és egységes  kisebbségi 
magyar  nemzet.  Ez a nemzettársa-
dalmi szervezet ktizd mindazon jogo-
kért, amelyek egy élő nemzetet isteni 
és emberi törvények szerint megillet-
nek. Élő nemzet vagyunk, mert meg-
halni nem tudunk és nem akarunk. 
Panaszaink és ktizdelmeínk sohasem 
ütköztek törvénybe, mert ha ütköztek 
volna, politikai  szervezetünket felosz-
latták —, vezetőinket bezárták volna. 
De erre még sohasem szolgáltattunk' 
alkalmat. Azt tehát hiába kívánják, 
hogy meghaljunk s így hiába kívánja 
a prefect  is, hogy politikai elvein-
ket megváltoztassuk. E politikai elvek 
egyek a nemzeti lét feltételeivel.  A 
Magyar Párt vezetői, akik nem tetsze-
nek a prefectnek,  nem rendelkezői, 
hanem csak letéteményesei ezeknek 
az elveknek, mert a nemzet életével 
nem a vezetők, hanem a nemzet maga 
rendelkezik. 

Ezt az élő nemzetet sértette meg 

É
a mikor azt a kijelentést 
^ a Magyar Párttal csak az 
en keresztül áll szóba, 
bségi küzdelmünk tízenkét 
n át sok támadásban, sok 
sban és fájdalmas  megalá-
4t részünk. E>e ilyen oktalan, 
res és gyülöletteljes sértés 
Bhol nem érte még nemzeti 

sz^ezetünket. Aki ezzel íllete azt, 
arm tett tanúságot, hogy, sokféle  ké-
peAlgei mellett, arra az egyre nem 
sttpmas, hogy egy magyar várme-
gy jkn a kormányt — és a megértést 
kéi^^lje. 

A megye költségvetése. 

É
megyei költségvetés végre, nagy 
te után, leérkezett a miniszte-
1. A belügyminiszter az állami 
zést az egész vonalon felemelte, 
szorosan vett megyei közigaz-
észére több, mint AO százalék-
elkedett a segély azáltal, hogy 
iként visszatérő 1 millió 439,285 

le j^ segélyen kívül, mely az ad̂ -
a í ^ l folyósittatik,  további 800,000 
Isjcygedélyezett a költségvetési hiá-

fedezésére.  A falusi  (vidéki) köz-
költségvetési segélyösszege 1 

mfB  426,161 lejt tesz ki, ami 277 
Mjfaékos  emelkedésnek felel  meg. A 
v i ^ részére 178,324 lej segély jár 
tyiKgyei és községi alap-hányadból 

kivQl • költstevetésí hiány fe-
a Mményének adbtt kifejezést,  hogy 
ez által a felemelés  által és az áldo-
zati adóból várható összegekkel az.l931 
évre szóló terhek fedezetet  nyernek. 

Rendkívüli segélyt engedélyezett 
még a miniszter a megyei közkórház 
fenntartására  839,500 lej összegben, 
amely kizárólag erre a célra használ-
ható csak fel.  Ezen utóbbi segély-
összeg a bélyegtörvény alapján léte-
sített alapból fog  utaltatni. 

A legterhesebb pénzügyi gondok 
a Tármegyénél is rendeztetvén, a jó-
váhagyott költségvetés alapján a megye 
azdnnal megkezdte régi kötelezettsé-
geinek rendezését s így a tisztviselők 
is megkapták 1930. évre járó összes 
fizetésüket  a drágasági pótlékokkal, 
járulékokkal együtt. 

Örömmel jelentjük mindezeket, de 
az örömbe egy kis Üröm is cseppen, 
mert a jobb kéz munkája mellett meg 
kell ismernünk a bal kézét is. Orszá-
gos törvényes rendelkezés intézkedik 
ugyanis arról, hogy jövőre, január 
1-tŐl kezdődőleg, a törvényszék és a 
vidéki járásbíróságok fűtését  és vilá-
gítását a megyének kell vállalnia, az 
udvarhelyi járásbíróságét pedig fele-
rtezben. Ez ujabb, ki nem kerülhető 
terhet jelent a vármegyére. 

i p a r t e s t O l e t i O g y e k . 
Országos kirakó vásárok: február 

iS-án Booyha, Nagyborosnyó, 19 én 
Szászrégeo, 20 án Zetelaka, Tövis, 
21 én Tor^ Hosszufalu,  23 án Hó-
moródbene, Csikkarczfalva. 

Az ipartirsulatok kebelében kez-
detét vette az évi rendes közgyűlések 
megtartása. Február 8-án az asztalos 
ipartársulst tartotta meg rendes évi 
közgyűlését Cseke Lajos társulati el-
nök vezetésével. A közgyűlésen csak-
nem teljes számban vettek részt a 
társulati tagok. Cseke Lajos elnöki 
megnyitójában fájdaíommal  állapította 
meg, hogy ebben az iparban 60 szá-
zalékos visszaesést mutat a forgalom 
s ha ez igy tart tovább, az asztalos 
iparosok sem kerülhetik el a vég-
pusztulást. 

Tárgyalás rendjén sűrű felszóla-

lást váltott ki a helyi esztergályosok 
elzárkózása attól, hogy az asztalosok 
részére végzett munkák árát alább-
hozzák, amivel szemben elhatározták, 
hogy amíg az esztergályosok legalább 
30̂ /o-kal nem ejtik a munka árát, 
addig a bútoroknál esztergályos mun-
kát nem használnak. Ugyancsak heves 
vita keletkezett a tanonc létszám al-
kalmazása fölött  s tiltakozások hang-
zottak el az ellen, hogy egy műhely-
ben 3—4 segéd mellett 6—8 tanonc 
legyen alkalmazva. Ezen visszaélés 
meggátlása céljából határozatilag ki-
mondották, hogy az Ipartestűlet által 
megállapított létszámot senkinek túl-
lépni nem szabad, mert a tulsok ta-
nonc alkalmazása teszi lehetetlenné a 
segédek felvételét  is, akik emiatt mun-
kanélkül maradnak. 

Ipartestületünk folyó  hó 16-án 
négytagú bizottsággal kereste fel  Ok-
lándon Cionca főszolgabírót,  azon ké-
rést terjesztve eléje, hogy a járása te-
rületén működő iparosoknak az Ipar-
testületbe való belépését tegye lehe-
tővé jóíndulatu támogatásával. Cionca 
főszolgabíró  a küldöttséget a legszí-
vélyesebben fogadta  s kiemelte, hogy 
neki mindig feladata  volt a pol-
gárságnak ugy erkölcsi, mint anyagi 
ügyeit támogatni. Gyarmathy elnök 
hálás szavakkal köszönte meg s fŐ* 
szolgabíró megígért támogatását, Plu-
hár titkár pedig részleteiben is ismer-
tette azon célt, amelyért s vidéki ipa-

TgflteifeBtf^ V 
oklándi iparossággal a bizottság nyom-
ban közölte is, akik között az általá-
nos örömet és megelégedést keltett. 

Figyelmet érdemlő alakuló gyűlést 
tartottak a helyi és megyei autó-, il-
letve gépjármű-tulajdonosok és veze-
tők is február  10.*éu a Barkóczy-féle 
étteremben, ahol mintegy 50—60 tag 
jelent meg. A gyűlésen Gyarmathy 
István és Pluhár Gábor titkár képvi-
selték az Ipartestületet. A gyűlés gon-
dosan összeállított alapszabály-formulát 
szerkesztett, mely szerint a megala-
kulandó ipar társulatnak csak képesített 
iparosok, illetve gépészek lehetnek a 
tagjai, s amely arról is gondoskodik, 
hogy a társulat kebelében létesítendő 
önsegélyző alapból az állásnélküliek 
részére megfelelő  segély nyújtassák. 
Az alakuló gyűlés határozatilag ki-
mondotta a társulat megalakulását 18 
választmányi taggal. Elnöknek ifj. 
Khun Bélát, alelnöknek Köllő Antalt, 
titkárnak ifj.  Fernengel Gyulát, pénz-
tárnoknak Bokor Endrét és számve-
vőknek Báncs Albertet és Orbán Ba-
lázst egyhangúan megválasztották. Be-
jelentették azon szándékukat Is, hogy 
a legközelebb megtartandó választ-
mányi ülésen határozatilag kimondják 
az ipartestületbe való belépésüket. 
Örömmel hozzuk ezt a hírt, mert hi-
szen legfőbb  ideje volt már, hogy ez 
a társulat megalakuljon, annál is in-
kább, mivel ezen szakmában alkal-
masott vezető személyzet is ezzel 
megfelelő  törvényes elbánást biztosit 
magának. Másfelől  a tulajdonosok ré> 
szére is biztosítva lesz az alkalmazot-
tak ügyében felmerülő  mindennemű 
vitás-ügyeknek az elintézése. 

Az IpartettBlit alalkaéie. 

A válásitól névjegyzékbe való 
felvételt  vagy annak kiigazítását még 
február  hó végéig lehet kérelmezni. A 
névjegyzék, az eddigi törvényes ren-
delkezéstől eltérőleg, március 31.-ig 
lesz kifüggesztve  s a kiigazítási kérést 
elutasító határozat ellen április 31-ig 
lehet fellebbezést  beadni a járásbíró-
sághoz. Kérvényt és felebbezést  bár-
kinek díjmentesen készif  el a Magyar 
Párt népirodája. 
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A Székely Dalegylet hushagyókeddi háziestélye Bi -én este 9 órakor saját helyiségében. 
Beléptidij tetszés szerint Víg mUsor 

Kisebbségi nyelvhasználat. 
Előző számunkban megemlékez-

tünk az erdélyi tartományi igazgató-
ság legújabb rendeletéről, amely ho-
mályos, de mégis megszóritó rendel-
kezéseket tartalmaz a nyelvhasználatra 
nézve. A rendelet alapján Hedrich ki-
sebbségi képviselő interpellációt mon-
dott a kamara legutóbbi ülésén, mire 
Calinescu belügyi államtitkár nyomban 
válaszolt és kijelentette a következőket: 

Hivatalos  fórumok  előtt,  tanácsok-
ban,  különböző  üléseken  a kormány 
nincs  ellene  a kisebbségi  nyelv  hasz-
nálatának,  valamint  annak  sem,  hogy 
a jegyzőkönyveket  kisebbségi  nyelveken 
is  megszerkesszék.  Kérvényeket  a ható-
ságok  kisebbségi  nyelveken  is  elfogad-
hatnak,  azonban  bizonyitó  erejű  • ira 
tokát  csak  az  állam  nyelvén  fogad-
hatnak  el. 

A belügyminiszteri államtitkár vá-
lasza bizonyos fokig  tisztázza a ki-
sebbségi nyelvhasználat jogát, de tá-
volról sem kielégítően. Az interpellá 
cióra adott választ ezért a kisebbségi 
pártok nem is fogadhatják  el mindad-
dig, amig a kormány törvényes in 
tézkedéssel, vagy kétséget nem tűrő 
rendelettel nem szabályozza egyszer 
s mindenkorra a kisebbségeknek ama 
jogát, hogy autónom és állami testü-
letekben, valamint hivatalos fórumok 
előtt a saját anyanyelvüket használ-
hassák. 

Román lapszemle. 
A Cuváfiittl  február  4-ikí számá 

ban közli, hogy Pál Gábor és Balogh 
Artúr szenátorok visszaérkeztek Genf-
ből, ahol a Magyar Párt panaszait 
nyújtották át a Népszövetségnek. Visz-
szaérkezésük után — irja a Cuvántul 
— elmondották, hogy a Népszövetség 
egyre komolyabban igyekszik a kisebb 
sé^ panaszot̂ aL foglalkozni.  Ami "Ijw^ni iwjRjBr-ftiiiTlgui^Ui  tiaOft' 
szát illeti, kijelentették, meg vannak 
győződve arról, hogy kedvező meg-
oldást nyer. A Magyar Párt január 
16-án — irja a Cuvántul — a név-
elemzés ügyében fordult  panasszal a 
Népszövetséghez. A Népszövetség 
azonban mind a .mai napig ezzel a 
panasszal épp ugy nem foglalkozott, 
mint az erdélyi kulturzónák kérdésé-
vel. Kérdéses, hogy a Népszövetség 
illetékes-e ezekben az ügyekben s be-
avatkozik e Románia belügyeibe. Azt 
mindenesetre meg lehet állapítani, — 
ftíjezi  be cikkét a Cuvántul — hogy 
a Magyar Párt eszközeiben nem ismer 
válogatást. A magyar urak, a román 
parlament tagjai mindenesetre mérsé-
kelhetnék magukat, de kötelessége 
volna a kormánynak is, hogy immár 
beleszóljon ebbe a játékba. 

A Patria  február  6-iki számában 
a következőket irja : Az Ellenzék egyik 
utóbbi cikkében — irja a Patria — 
a »csatoU területekről* ir. Nem értjük, 
hogyan lehetséges, hogy az egyesülés 
után 12 esztendővel a magyar lapok 
még mindig ĉsatolt terüietekrőlc, 
»anexalt részekrőlc irnak. Eszükbe 
sem jut a magyar lapoknak, hogy 
egyesitett országrészekről és felszaba-
dított területekről írjanak. 

• 
A Patria  ugyanezen számában 

•Alvinczi huszárokc címen ir vezér-
cikket, A cikkíró azzal kezdi, hogy 
egyik erdélyi város utcáin két román 
diákot követett nyomon s kihallgatta 
beszélgetésüket. A diákok azt tervezték, 
hogy aznap este a Magyar Színházba 
mennek, ahol az Alvinczi  huszárok 
cimü operettet fogják  adni. S a hir-
detési oszlopOKon — irja a cikkíró — 
kitűnő román fordításban  a plakátok 
valóban ezt harsogták : „Husarii  din 
Vinful-de  jos."  A fordító  természetesen 
nem értette meg a magyar szöveget 
— írja a cikkiró —, mert tudvalevő, 
hogy Alvinczi: név és nem helység, 
{imínt azt a fordító  hibásan értelmezte. 
Alvinczi az osztrák-magyar hadsereg-
ben, mint ezredes szolgált s róla ne-
vezték el az operettet és nem Alvinc 
rŐl, a községről, ahol Maniut először 
választották meg képviselőnek. Ez 
azonban nem fontos  és nem lényegbe-

Nyilatkozat 
Alólirottak ezennel kijelentjük, hogy 

nem felel  meg a valóságnak a »Har-
glta« ciniü újság február  12.-iki sz^ 
mában megjelent az a hiradás, mely 
szerint mi, mint az adóügyi gyüles 
engedélyezése tárgyában a megyei 
prefect  urnái megjelent küldöttség 
tagjai, a prefect  úrtól való távozásunk-
kor azt tárgyaltuk volna, hogy >mi-
után  igy  áll  a dolog,  mint  a prefektus 
mondta  s mint  ahogy  a tények  is  mu-
tatják,  nem-e  kellene  az  iparosok  és 
kereskedők  politikai  állásfoglalását, 
illetve  helyzetüknek  politikai  párthoz 
való  kötését  megváltoztatni  Ilyen ér-
telmű kijelentést egyikünk sem tett s 
tiltakozunk az olyan légből kapott, 
rosszhiszemű híradás és meggyanusí-
tás ellen, mintha mi készek válnánk 
vagyoni előnyök elérhetéseért politikai 
nézeteinket változtatni. 

Székelyudvarhely, 1931 febr.  12. 
Gyarmathy litván, Plnhár Gábor, 
KatMy F. Domoko*. Sxabó ödSa, 

Lőriaczy János. 

Februif  13. 

A megyetanács állandó választ-
mánya február  5 ikén tartott ülésében 
kinevezte Stentzel utmestert Erdőszent-
györgyre, Stolca Mihály tisztviselőt pe-
dig Székelykereszturról a parajdi szol-
gabírósághoz helyezte át, Sebestyén 
Vilmosnak a Vécke községi tanács 
részéről jegyzővé történt kinevezését 
jóváhagyta s az iratokat a miniszteri 
igazgatósághoz terjesztette fel  végle-
gesítésre. 

Orvosi kinevezés. A Homoród-
szentmártonban áthelyezés folytán 
megüresedett körorvosi állásra dr. 
•Györfy  Béla olaszteleki orvost nevez-
ték ki. 

•—iiiMMan. rw tíburwuitiüiíüs,' 
a ref.  egyház presbitériumának örökös 
disztagja február  lO. ikén 72 éves 
korában meghalt Felsőboldogfaiván. 
Takarékos, rendes székely gazda volt, 
kinek lelke a föld  szeretetével és a 
magyar közügyek iránti lelkesedéssel 
volt eltelve. Egyházának uj orgonát 
állíttatott feleségével  együtt, 60,000 lei 
költséggel. Elmúlása nagy veszteség 
az általa felkarolt  sok közérdekű 
ügyre is. Temetése 12 én délután volt 
Felsőboldogfalván,  melyen a szertar-
tást Vajda Ferenc esperes végezte az 
elhunyt végrendeleti óhajának meg-
felelően.  A székely' gazdák nevében 
Nagy Zsigmond kányád! kisgazda 
búcsúzott el tőle szép beszédben. Ha-
lálát felesége  született Pap Anna és 
kiterjedt rokonság gyászolja. 

János  Ferencz  pálfalví  gazda, 76 
éves korában, február  11.-én meghalt. 
Temetése szombaton, 14.-én d. e. 9 
órakor lesz Pálfalván.  Halálát neje, 
született Hincs Anna és gyermekei, 
köztük dr. János Gáspár kolozsvári 
Ügyvéd, valamint kiterjedt rokonság 
gyászolja. 

A munkanélkülieket segítő bizott-
ság ezúttal köszöni meg azoknak ön-
zetlen munkáját, akik február  6 ikí es-
télyét anyagi és erkölcsi támogatásuk-
kal 15000 Lein felüli  jövedelemhez 
juttatták. Köszönettel nyugtázza Mathes 
tiszteletes talpra esett és szellemes 
megnyiró beszédét, a Székely Delegy-
let, a Doina. Ref.  Dalkör, Filharmoni 
kus és Katonazenekar szives közre-
működését. Tomcsa Sándornak kö-
szöni, hogy szellemes előadásával az 
est sikerét elősegítette. Köszönetet 
mond a jegyeladásánál közreműkö-
dőknek is. 

Unitáriusok figyelmébe!  A hely-
beli unitárius egyházközségben f.  hó 
15. én, vasárnap tartja az udvarhely-
köri esperesi-vizsgálószék rendes évi 
látogatását. Ez alkalommal d. e. 10 
órakor istentiszteletet tart Bálint Ödön 
egyházkörí jegyző, homoródkarácsony-
falvi  lelkész. Istentisztelet után egyh. 
községi közgyűlés lesz a lelkészí la-
kásban lévő tanácsieremben. 

X Betanított kertészeti napszámo-
sommal a gyümölcsfák  metszéséi, tisz 
titását és a kárttevők elleni permete-
zést elvégeztetem. Gyerkes Mihály. 

— Az adótárgyaiásokat (globális 
adókra vonatkozólag) hétfőn,  16-án 
kezdik. A tárgyalások április 10 éig 
tartanak. — Ipari és kereskedelmi adók 
(a már megadózottakná!) megmarad-
nak a tavalyi összegben. Erről min-
denki kivonatot kap, s ha nincs meg-
elégedve, a kézbesítéstől számított 20 
napon belül megfelebbezheti.  Eszerint 
az adók Összegén csak a felebbezési 
bizottság változtathat. — Nyilvános 
helyiségek tulajdonosai sürgősen adja-
nak be az adóhivatalhoz írásbeli 
deklarációt arról, hogy helyiségeikben 
miféle  nyilvános szórakozáso'< vannak 
(kártya, biliárd, zene, rádió, kugli, 
asztali tennisz, domino, sakk síb.) 
megjelölvén, hogy ezek körülbelül mi-
lyen időközökben szoktak előfordulni 
s kérjék, hogy az azokért fizetendő 
látványossági adót napi általányösszeg-
ben állapítsák meg. E bejelentést elmu-
lasztókat hivatalból fogják  megadózni. 

Az idei maszkabal. Polgári Ön-
képző Egyletünk ifjúsága  fáradhatat-
lan buzgalommal készítette elő az idei 
farsangvégi  jelmezes és maszkaesté-
lyét. A Bukarest-szálló színháztermé-
ben e hó 14. én este 9 órai kezdettel 
felvonulnak  az igazolt maszkák a be-
osztott sorrendben és magukkal hoz-
zák Carneval összes szellemességeit, 
ötleteit, hogy az összesereglett közön-
séget százszázalékos jókedvre hangol-
ják. A különböző jutalmazások csak 
éjfélkor  lesznek, melyek előtt és után 
a farsangot  búcsúztató ropogós láncot 
lejtenek az itjak és némely öregek is 
programm szerint reggel 6 óráig. Ek-
kor számadás és az elmúlt farsang 
vísszasohajiása következik. 

Veszedelmes tolvajt fogott  el a 
rendőrség a mull héten Györji  Katalin 
szombatfalvi  lány személyében. Ott 
settenkedett ez a nagykendős, szoty-
ros, romlott erkölcsű nő állandóan a 
belváros utcáin a házak körül s a 
nagy bűnözési képességgel megválasz-
tott alkalmas pillanatban besurranva 
a lakásba, ellopott minden értékes tár-

ii aê eugyeoe akaJt. flven ón 
folytatta  tolvajlásait, amelyek most 
egymásután kerülnek napfényre.  Mint-
egy másfél  éve dr. Orbán Domokos 
lakásából tűnt el egy arany óralánc, 
ezüst cigaretta-tárca és több könyv. 
Ezek egy részét most egy szombat-
falvi  vevőnél kapták meg. Megfordult 
a Göllnerék lakásán, a pénzügyigaz-
gatónál s valószínű, hogy a dr. Nagy 
Lajos lakásáról eltűnt karkötő órát is 
ő vitte el. Üzelmeín ugy vesztett rajta, 
hogy a kritikus alkalommal dr. Jodái 
Gábor irodájába lopózott be az ebéd 
és munkaszünet ideje alatt s az ott 
ideiglenesen félretett  nagyobb Össze-
get kapta meg ,és vitte magával, ame-
lyet pár perccel előbb adott át dr. Jo 
dálnak egy ügyfele,  takárékpénztárban 
való elhelyezés végett. Jodál dr., amint 
az ebédszünet után irodájába vissza-
tért, rögtön észrevette a lopást, mert 
a távozáskor bezárt irodaajtót nyitva 
találta. Azonnal a rendőrségre sietett, 
amely a tolvajnőt csakhamar elfogta 
s kihallgatása után átadta az Ügyész-
ségnek. A Jodál dr.-tól ellopott pénz 
nagy részéi a tolvajnő lakásán elrejtve 
megtalálták, kivéve annak egy kisebb 
részét, amelyről a tolvaj nem tudott 
számot adni s amelyből már vásárlá-
sokat is végzett. 

Vigyázat! Mérgezett terület. Az 
udvarhelyi vadásziársulat a kártékony 
madarak irtása céljából mérgezést vé-
gez a város határában február  16. iká-
tól kezdődőleg. Azok a területrészek, 
amelyeken a mérgezett anyagot el-
helyezik, a cimben látható feliratú 
figyelmeztető  táblákkal lesznek el-
látva s e területekre gyermeket, vagy 
háziállatot bocsátani nem szabad és 
életveszélyes. 

Fent és lent. 
Pop Ghî a államtitkár, a kisebb-

ségi kérdés alapos ismerője, a napok-
ban a következő kijelentést tette; 
»y4  romániai  magyarságot  olyan  szá-
mos  és öntudatos  és jólszervezett  ve-
zetőosztály  vezeti,  hogy  az  maga  is 
kezébe  veheti  a romániai  magyarság 
vélt  vagy  tényleges  sérelmeinek  képvi-
seletét  és követelheti  orvoslását.* 

Mily óriási nagy a külömbség az 
államtitkár és a mí prefectünk  felfo-
gása közötti 

vágó. De miért jár a román kOzönség 
magyar előadásokra, mikor a gazdasági 
válságra hivatkozva saját színházát is 
elhanyagc)1ja ? A román színházat 
messziről elkerülik, de rohannak az 
Alvinczi huszárok, a Feketeszáru cse-
resznye és a Mágnás Miska előadá- ! 
saira, annak ellenére, hogy a román 
színházban egészen minimális helyárak 
vannak. Nem akarjuk azt mondani 
— irja a Patria —, hogy ne láttas-
sák a magyar előadásokat, de míg 
a román színház üres s az előadással 
Valósággal szabotálja a közönséĝ  ne 
nézze meg a Feketeszáru csereszavét 
se, még akkor sem, ha ingyen os2 ják 
a cseresznyét az előadáson. CikBiró 
ezek után arról ir, hogy a Temmm 
egere  című vígjátékot bécsi és btm 
pesti színpadon is látta, de sehol Mm 
fordítottak  annyi gondot az előad ara 
s a színészek sehol sem vittek Mé-
kukba annyi művészetet, mint Bwa-
resiben. - » 

» ' 
Az Ordinea  február  7-ikí sz^á-

ban »Német-olasz-magyar gazdi^^i 
bÍokk« cimen Ion Fô i tollából tí^öl 
cikket. Mindenekelőtt azzal az 
zéval foglalkozik,  amit Bethlen maKar 
miniszterelnök Bécsből visszaive 
adott s melyben a magyar minisiRer-
elnök cáfolta,  hogy osztrák malyar 
vámegyezség ügyében járí volní el. 
Hasonló egyezség a két ország között 
nem volna elégséges. Hogy Magfcrar-
ország a gazdasági válságot elkerülje 
abszolút szükséges, hogy Ném^r 
szággal és Olaszországgal is szoros 
gazdasági együttműködést kezdjen̂ De 
Jugoszláviával is lépéseket kell tcsnie 
hasonló irányban. Németország, Magyar-
ország és Olaszország — irja Ion 
Fô i — a gazdasági blokk megalakí-
tásával valószínűleg nyomást akar jwa-
korolni a Népszövetségre. Az 
német- orosz- magyar-török és bwár 
gazdasági blokk annál erősebb V^, 
minél jobban meg tudja vetni a jlbát 
s annyival bátrabban és követeim^ 

olyan országot sikerült megnyenma 
körülmények kényszerítő hatása alatt, 
amelyek ellenkező esetben szivesebben 
csatlakoztak volna Franciaországhoz. 
De a francia  köztársaságot, amint azt 
Tardieu már előre látia, teljesen el-
szigetelik — fejezi  be cikkét Ion Fofi. 

A BípszÉlálá!! a sarlaientliiiD. 
Willer József  kamarai képviselő, 

a Magyar Párt parlamenii csoportjá-
nak főtitkára,  a kamara február  6 ikí 
ülésén hatalmas beszédben ismertette 
a népszámlálás körül elkövetett vissza-
éléseket és törvénytelenségeket. Hi-
vatkozott Raducanu volt n̂ niszter 
ígéretére, amely szerint mindenki sza-
badon, lelki érzése szerint vallhatja 
be nemzetiségét, de a valóságban 
ehelyett különféle  megfélemlítő  eszkö-
zökkel, a vallomások utólagos kijaví-
tásával s egyéb fogásokkal  hamisítot-
ták meg a népszámlálás eredményét. 
Eseteket hozott fel  minden várme-
gyéből annak igazolására, miként igye-
keztek a magyarság lélekszámát mes-
terségesen csökkenteni. Többek között 
egy szatmármegyei esetet emiitett fel, 
ahol egy Magyar  Bálint  nevű plébá-
nost sem volt hajlandó a tufóuzgó 
számlálóbiztos magyarnak elfogadni. 

A beszéd végén kijelentette Willer 
a Magyar Párt nevében, hogy az ilyen 
furcsa  módon végrehajtott népszám-
lálás adatait helyteleneknek és meg-
bízhatatlanoknak minősili. 

Érdekes, hogy a képviselőház 
elnöke, Pop-Cicio, a beszéd* közben 
egyszer igy szólt rá a szónokra: 
> Kissé hosszú a képviselő ur interpellá* 
ciója, — mire Willer igy vágott vissza: 
bizouyára  azért  hosszú^  mert  kelle-
metlen  ! 

A beszéd befejeztével  a kisebb-
ségi és az ellenzéki képviselők nagy 
tapssal jutalmazták a férfias,  bátor 
beszédet. 

Kiadó lakás. 
Király utca 24 sz. (volt IHark-fele) 
ház, mely 4 szoba, konyha síb.-böl 
áll, kiadó. Megkeresések: Udvarheiy-
megyei Takarékpénztárhoz íntezendök. 
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A Nőegylet hushagyókeddí tea-
'88télyén, meiy a Magyar Pártotthon 
helyiségeiben tanatik meg, Kónya 
Jancsi fog  muzsikálni. A jótékony cél 
érdekében ismételten felhívjuk  ez es-
télyre a közönség figyelmét. 

A Székelyudvarhelyl Gazdakör 
I2.-Íkl sziníelöadása teljes anyagi és 
erkölcsi sikerrel járt. A Falusi verebek 
cimü Gárdonyi, szinrníi szereplői nagy 
átérzéssel és megértéssel adták elő a 
darabot, kiváltképpen Pál  Erzsi  ked-
ves és bájos játéka, Erzsi szerepében, 
tetszett ezúttal is a közönségnek. Ha-
tározott tehetsége van a műkedvelői 
művészethez. Ugyanez a dicséret és 
elismerés illeti Kovács  Albertnél  (Ve-
ron), akit mindig örömmel látunk a 
színpadon nyugodt, lázmentes játéká-
val és hű aiakitóképességével. Jól 
fogta  fel  és oldotta meg szerepét Or-
bán  Erzsike  is, nemkülönben Székely 
Imre (a bíró) és Székely Károly (ZőJág 
Jani). De elismerés illeti az összes 
többi szereplüket, akiknek számára 
szolgáljon mind bíztatásul az általános 
siker. Az előadás után kosaras vacsora 
és a hajnali órákig tartó jókedvű tánc 
következet. 

Tüz volt szerdán délután Bethlen-
falva  felső  végén, a Siklódy féle  telek 
szomszédságában, ahol egy szegény öreg 
asszony házacskája gyúlt meg a tüze-
lőben égve hagyott tűztől, azalatt, 
amíg az öreg asszony elment hazulról 
fáért.  Dicséret illeti derék városi lüz-
oltóinkat, akik a vészhir vételétől szá-
mitolt tiz perc alatt már a helyszínén 
voltak, teljes készenléttel, motoros 
fecskendővel  s a tüzet pillanatok alatt 
eloltották. 

A felnőtt  leányok kongregációja 
február  15 én, vasárnap este 8 órai 
kezdettel, a főgimnázium  tornatermé 
ben, műsoros farsangi  estélyt rendez 
a következő műsorral: 1. Nyitány: 
zongorán játsza Császár Nuslka. 2. 
Monológ: előadja x x x. 3. Székely 
tánc: lejtik a kongregánisták. 4. Sark-
utazó. Karinthy tréfája:  előadják 
Máthé Laci, Péter Rózsika, Vetési Er-
zsike. 5. Két suhancz: előadják Ger-
gely Lajos és X X X. 6. Krízis, 1 felv. 
vígjáték irta L̂ ipthaí szerepjők G||L 
fmre,  Vaas' Huaka, Szab6 Eb^a, Fe-
rencz Árpád, Vetési Erzsike 7. Tánc-
duett : lejti Kovács Mancika, Jakó 
Adika. A nagyérdemű közönség szí-
ves megjelenését kérik a kongregánis-
ták. Belépti dij tetszés szerint. 

U1 naptár lesz 1934. tői kezdve, 
ha a Genfben  működő Naptár-Reform 
Ligának sikerül addig az összes érde-
kelt államokat megnyerni a tervezett 
ujitás számára. A megváltozó naptár-
rendszer szerint minden év 364 nap-
ból és 13 hónapból fog  álUni. Min-
den hónap kivétel nélkül 28 napos 
lesz és elseje mindig hétfőre  fog  esni. 
Ugyanazonos napokra fognak  esni 
minden évben az ünnepek is, igy pél-
dául a húsvét mindig április 15 ikére. 
Május 14.-ike a budapesü nemzetközi 
vásár megynyitó napjául lesz meg-
állapítva. Minden negyedik évben lesz 
egy uj ünnepnap : a béke nemzetközi 
ünnepe és ez lesz a szökőévekben a 
365.-ik nap, mely egészen kivül esik 
a rendes napok számításán. A liga 
megbízottja most utazza 'be azt a 
kilenc országot, amelyeknek a hozzá-
járulása szükséges még az ujitás meg-
valósításához. Magyarországon helyes-
lőleg fogadták  a tervet. 

A Polgári Kör temetkezési pénz-
tára értesiti tagjait, hogy Ungvári Dé-
nes elhalálozott tag után a befizetések 
f.  hó 15 én d. e. 10—12 ig, d. u. 
4—5-ig lesznek az egyesület helyisé-
gében. 

A Református  Dalkör kultures-
télye A széktilyudvarnelyi Reformá-
tus Dalkör felfelé  Ívelésében jelentős 
kulturesemény lesz a március 7-ikén, 
szombaton megtartandó hangversenye, 
amelynek fénypontja  M. Lévay Ilonka 
operaénekesnő fellépése.  Tompa Lász-
Ióné zongorakisérete mellett és Tamási 
Aron legújabb novellájának a felolva-
sása lesz, melyet maga a szerző ad 
elő. Ezen kívül változatos, gazdag, 
művészi műsor lesz. 

5 — 6 s z o b á s 
jnagimlaliást keresek, lehető-
leg a kÖKp< n t b a n . Megkere 
«éBek az erdőhivatalhoz cim-

zendők helyben. 

Kellemetlen meglepetétre érkezett 
haza, Felsőboldogfalvára,  Titi József 
házalókereskedő, aki feleségével  együtt 
Frankfurtba,  Németországba vitte por-
tékáját. Jóval ezelőtt történt, hogy a 
segesvári országúton szekerével ösz-
szeakadt egy segesvári autóval, de 
minthogy nem érezte magát hibásnak, 
nem törődött az üggyel. Az autótulaj-
donos azonban, amig Titi odavolt, 
ügygondnokot neveztetett kl részére s 
ennek az utján perbevonta Titit állí-
tólagos káranak megtérítése végett 
Mire Titi hazaérkezett, már el is voll 
Ítélve s mintegy 17 ezer lejt tett máf 
ki »tartozása« a költségekkel együtt 
Most perújítással lép fel  rosszhisze-
műség címén azzal az indokkal, hogy 
nem távozott ismeretlen helyre, hanem 
csak üzleti uira ment, itthon vagyona, 
rokonai vannak s igy személyesea 
kellett volna őt magát perbe idézni, r 

Öngyilkossági kísérletet követett 
el Pál Sándor, Kereszmron tanuló 
diák, Pál Sándor udvarhelyi vendég* 
lős fia.  Az élettel való meghasonlásá-
ban szivén akarta lőni magát, s a 
revolvergolyó a szivburkolatot sér-
tette meg. Most a halállal vivődik. 

¥i»9zat6rHjQk  önnek  rádíó-előfintéti 
dijái,  ha  egy 

Tu  ngsratrt'  Bariu  m 
rádióciS  ezériát  váiáro!  nálunk. 

Gsak  február  28'ig. 

RAPID 
rádió  éa elektrotechnikai  azakQzlet 

Odor  heiu—Székely  udvarhely. 

X  MozÍhir«k. Vbsárnap d. u. fél  6, 
fél  9. bétfóo  es kedden este léi 9 órakor A kol-
dusok, vagy csavargók királya. Ez év legiu|* 
gyobb éoeklÓ haagos filmje  A kard, akoroai,, 
a rózsa és a bito regenyes története. Eiejét&l 
végig természetes szioezesü film,  E film  a fil-
mek koroaaja I Világslager! t Amit es a 
film  nyújt azt lehetetlen tollal könilimí. Amit 
sziopad, tánc zene, irodalom filmvástoooo 
kifejezhet,  annak müvéssi kivonata bnoM 
van a filmben  a klasszikus zenétói a legmodtf-' 
nebb irodalomig Minden benne van ebbeo a 
csodálatosan Összeállított filmben.  Nincsen e ^ 
atomja, nincsen egy jelenete, amelyet müvéatf 
kezak rendezése mellett na Amerika leghiiesetib 
sztárjai töltenének ba. — Est a csodalatia 
szioes hangos filmet  látói: örökké feledheté-
lea élmény. — Helyérak 30—25-12 LeL é 

I iildiéiw ^ " Kuufliitmî  I 
6. ikára virradó éjjel ismeretlen tette-
sek betörtek a Stupariuné-féle  dohány-
tőzsdébe, az udv̂ rfelőli  ablakon át B 
4000 lejt meghaladó dohányt és 
mintegy 1400 lei készpénzt vittek 
gukkal. A csendőrség a nyomozást 
megluditotta. 

OS mésznitrogén-kálit pedig jutazsák-
ban 760, bádogdobozban 825 lej ár-
ban kapja a gazda ab Udvarhely 
mm.* ként, ha legalább egy nagyobb 
megrendelés jön Össze. Ellenesetben 
csekélyebb szállítási költségek felszá-
mitandók. Áru fizethető  készpénzben 
5Vo OS visszatérítés mellett 90 napra 
kamat mentesen, 6 illetve 9 hóra pe-
dig havi IVq OS kamattal. 

Piaci árak. Buza: 60—65, rozs: 
50—55, árpa : 48—52, tengeri: 44—46, 
zab: 28—32, burgonya: 18—20 leu 
vékánként. Varró Elek. 

M y i l t t é r . 
e rovatköilőméuyeiérta sze'koutö nem villái 

teleli BségeC. 

Nyilatkozat. 

Alulirott Kolumbán Sándor mé-
száros olaszteleki lakós kijelentem, 
hogy 1930 év elején az Erdővidéki 
Hírlap egyik számában személyemre 
vonatkozóan megjelent s kompromit-
táló cikkből kifolyóan,  melyet Bíró 
István tanár ur szerzeményének tulaj-
donítottam, izgatott kedélyállapotom-
ban írtam és tettem közzé a Hargita 
cimü lap 1930 évi február  hó 15 iki 
számában aláírásommal megjelent »A 
közönség körébőic cimü cikket, mely-
nek Bíró István tanár úrra vonatkozó 
sértő és rágalmazó kitételeit ezennel 
valótlanoknak nyilvánítom és azokért 
ez uton kérek Bíró István tanár úrtól 
bocsánatot. 

Kelt Oiasztelek, 1931. évi február 
hó 9.-ík napján. 

. Kolambio Sándor. 

A é. közönség  szives  tudomására 
adjuk,  hogy  munkadijainkai  a mai  Pt-
szonyoknak  megfelelően  lényegesen  íe-
szálliloUuk. 

Ondolálás  nyakkiborolváiással  J5  lei 
hajmosás  ckamponnal  . . 15 lei 
Manicur  10 lel 
Bér  lei  12 ondoldlásra  150  Ui 

,, 12 manicurötésre  . . 100  Ui 
Hajfestés,  garantáltan,  jutányos  áron. 

Szives  pártfogást  kér 
az  |,lcl#al"  hölgyfodrász  szalon 

Florián-ház 

X Aki bú es szép gyümöicstermést 
akar elérni, gyümölcsfáinak  ápolási 
most a koratavasszal kezdje meg. Ki-
próbált és legjobban megfeielő  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. 

KOZGAZDASAG. 
Sokan érdeklődnek szarvas kerep-

mag iránt s vannak ajánlkozók is, 
kiktől vetőmagot lehet kapni. Bár még 
nincs itt a vetés ideje, szükséges lenne, 
hogy a gazdatársak vetőmag igényüket 
bejelnetsék, nehogy, mini az előző 
évben löriént, újólag ne szerezhessék 
be e kitűnő és hosszú életű takarmány-
növény magvát. 

Műtrágya a tavaszi használatra 
már most kapható s bér a gyár még 
fix  árakat nem közölt, bizonyos, hogy 
a szupcrfoszíát  ára is alacsonyabb 
lesz. Mésznitrogént, amelynek hasz-
nálatát főleg  a zab, árpa és a friss 
vetésű lucerna, lóhere, továbbá a ken-
der, répa stb. nagyon meghálálja, az 
eddigi 850, illetve 780 lejes ár helyett 
bádogdobozban 740, jutazsákban 675, 
papirzszákban 660 lej árban, 15—l5Vo-

Kiadötuie^donos: a Könyvnyomda EI.-T 
Odorhelu-Ssőkely Q d varbely. 

Használt írógépet 
Veszek. Cím a kí^ 

adóhivatalban. 
No. 35—1931. 

Publicatiuné> 
Spitalul judefean  Odorheiu {ine 

licitatie publícá in ziua de 25 Febru-
arie 1931 oreíe 10 !n cancelaria adm. 
pentru furnizarea  a 17,000 kgm. lapte 
necessre pe anul 1931. 

Ofertele  inchise sigilate se vo 
préda la aceaste adm. In ziua ora 
lixaiá mai sus. 

Garancia de 5% dupá furniturá 
tn numárar sau efecte  garantate de 
stat se va depune in ziua (inerei licí-
ta(ie ín primirea comisiei de licitatie. 

Licitatie se va Jine in conf.  cu 
art. 88—110 din lege asupra cont. 
publice. 

Odorheiu, la 31 lanuarie 1931. 
Direcfiunea. 

A vármegyei közkorház f.  é. feb-
ruár 25 én d. e. 10 órakor a kórház 
irodahelyiségében az 1931 évre sztík-
séges 17.000 kg. tej beszerzésére zárt 
írásbeli ajánlatokkal árlejtést hirdet. 
Részletek a korházi irodában meg-
tudhatók. 
No. 6-1931. 

Publícatiune. 
Spitalul judê ean Odorheiu îne 

licitatie publicá in ziua de 23 Februá-
rié 1931 orele 15 in cancelaria adm. 
pentru furnizarea  a 11.160 kgr. páine 
necesará spitalului pe anul 1931. 

Ofertele  inchise §i sigilate se vor 
préda la aceasiá adminlstrâ ie in ziua 
î ora fixatá  mai sus. 

Garancia de 5% dupá furniturá 
ín numerar sau efecte  garantate de 
stat se va depune in ziua tî erei li-
citâ ieí in primirea comisluneí de lici-
tatie. 

Caetul de sarcini se poate vedea 
in fiecare  zi la spitalul jude{ean. 

Licitâ ia se va Jine ín conf.  art; 
88—110 űin lege asupra cont. publice. 

Odorheiu, 11 Februarie 1931. 
Direcfiunea. 

A vármegyei közkórház 1931 évre 
szükséges 11.160 kgr. kenyir beszer-
zésére február  23 án d. u. 3 órára a 
kórház iroda helyiségében, zárt írás-
beli ajánlatokkal nyilvános árlejtést 
tart. Részletek a kórházi irodában 
megtudhatók. 

Árverési hirdetmény 
A Szebeny Antal csődtömegéhez 

tartozó ingóságok 1931 február  hó 
27-én, (pénteken) d. u. 3 órakor 
Székelyudvarhelyen (Odorheiu) Piac-
tér (Piâ a Regina Maria) 6 sz. a. lévŐ 
üzlethelyiségben birói árverés utján 
készpénzfizetés  mellett eladatnak és 
pedig a bőrkereskedés és raktár egész 
árukészlete 123.000 Lei, valamint az 
üzletberendezés 12.600 Lei kikiáltási 
ár mellett. 

Ezt kővetőleg árverés alá kerti-
nek a malom utca (Stefan  cel mare) 
2. sz. a. levő házi ingóságok 4000 
Lei kikiáltási áron. 

Az árverésen résztvevők kötele-
sek a kikiáltási ár lO ô át bánat-
pénzként letenni és a vételárat 3 nap 
alatt kezemhez megfizetni. 

Közelebbi felvilágosítást  Árpád 
utcai irodámban adok. 

Dr. Filó Ferenc 
csődtömeggondnok. 

PaiftCKOB  bor&iniat modl mar oea 
CBik a PrÍBCíp̂ sa ElíBaveta (Bethlen' 
utcai) biaraktarbaci, hanem Forró Géia 
és Lebovíts Qéza ur kereskedéBében 
íb árusítom. 

Miodkét QziRtbeo kapható * 
Som ét maBkotily dr. Adorján alba-

iuliai terméaébOl. 
HoBasuassői Kuu Antal terméséből. 
YamosudTarhelyi dr. Palffy  „ 
8s6kefAlTÍ  b&ró Horváth Arthur „ 
á bor ára az üveí̂ ek kicserélése 

mellett litereDkéD̂  34 
Sz5flösi SamH. 

Perfekt fehérnemű  var-
rónő  háahoa  i$ 

ajánlkoaik,  vidékre  is  megy. 
Érdeklődni  lehet:  Dávid  Lajos-
nál  Kossuth-utca  i2  sa, iüati, 

Kiadö lakások: 
1 Moba, konyba, flsletbehisé^  rftk-
tárlielriségf̂ el,  vagy 2 szoba, koByka» 
mellékhelyiKégekkel; 3 ssoba, kenj^a 
a«lléklMlyité|;ekkel; 1 sfteba, 
koáyha, disisiéél stb. helyi8éj;ekkel. 
Eiadé Bájos 1-Ui Értekes&i lehet: 

Orbán Baláss-o. 12 (relt 8/a). 

Egy dadát 
2—3 hóuapoü gjernekkel keresek. 
Bematatás végett gyermekkel egyfttt 

jeleotkexiék: FLEGHTBNUACHER 
Heii8hatiner-eés:nél. Segesvár Piac-tér. 
Piafa  Ke^. Maria 6 m. alatti 
(Dezsy-féie  ház) azlethelyi-
ség és az emeleti lakás ki-
adó. üirtekezni Lőrinczy Já-

nos kereskedőnél leliet 

Kiadó lakás, 4 szoba, konyha s a 
melléképületekkel elköltözés miatt: 

Bul. Reg. Ferdinánd 74. Értekezhetni 
ugyanott. 

BaromffitoJások: 
TojástHrmció f«it&k; 

Amerikai fehér  Legbom él 
Rbode UlaDd tyúkok, 
Khaki Campbell kacsák. 

HustetmelQ fajták: 
Sárga O'piogtOQ ét 
Világos ürabma tyúkok, 
Pekingi kacaak, 

É?ek óta magas tojaeboaamra tpnyéBitett par-
lagi tyúkok keltető tojásai kaphatók 

L Ö P i n o z i L á s z l ó teoy^B^^tébeD 
Cidaou n bimou-sti Jud Odorheiu. 

Kiadó 
3 szoba, konyha és 2 utca) szuterén helyiséi 
Str. Prinoipesa Maria (Szent Imre-utca) 14 sz. 
alatt Értekezni lehet dr. GÖNCZY és ir 

MOLNÁR Qgyvédek irodajaban. 

immmaam 

[SCHHITZ 
\ fest 

I 
tisztit 

ruhákat mélyen leszállí-
tott árak mellett. Férfl 
ruhák llsztitása már 80 
leutól. Gallérokat leg-

2 szebben mos és fényez. 
! Odorheiu, Malom utca 21 sz. 
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Olcsó farsangi áraic HIRSCH RUDOLF divatUzletében. 
Nagy választék selymekben, vásznakban, paplanokban ós harisnyákban. 

0 ől elsőrendű 
tűzifa  eladó. 

KirályMutca jB szám. 
űorpal Portáreiior TrU>UD»ittlai 

Odorheiu. 
Nr. 3586-1930. 

PnblíGaiiime de lioitatie. 
SubBemaatal portárel prin aceasta 

pnblic&, cS tü  baza decisinnii Nr. 
16387—1980 $i No. G 3670/1930 
a Judecátoriei Urb. G uj io favoarea 
Firva MmefTa  repr. pria adTOcatul 
Dr. Jodál Gábor peatra iacanrea ere-
aat̂ i de 2593 Lei fi  acceaorii se fixe-
aa teroeB de ücitatie pe siua de 4 
Martié  1931 ora  16 p. m.  Goagiu 
tifide  se vor siuáo prio liciUtiiue 
pttblicá judiciar&: t cárutd de eco 
Domie 2 (á'utá de fáa,  2 porcl 2 cá-
ratft  fan  ia valoare de 6000 Lei. la 
cas de nevoie sab pretul de est* 
inare. 

PreteDsiuDea care e de locassat face 
2593 Lei capítal, dobánsile cn 15Vo 
•ocotiod din 1 ápr. 1929 iar apesele 
pác& BCUM stabilite 1750 lei. 

Intruc&t aobilele cari ajoog la 
licitatie ar fi  fost  execvate de altii 

acestia $i ar fi  cáuigat dreptul de 
Iparira lipitstia prezeptft  este ordo* 
•atA 9i !u favorul  aceatora to seiual 
art. LX. |881 § 192. 

Ödorbeiu, la 4 F-br. 1931. 
BAlAaeaca portárel. 

Corpali Portareilor Tribaaalalai 
Odorhem. 

Ifp.  189—193̂  port̂  

SnbseffBatal  poriárel pria aceasta 
p^Uid ,̂ cfl  la bas| deciainali Nr. 
3ÍS9S-1929. tí Nr. 0. 3190-1930 
• ji^ecAto^l Drb̂  Clai 
Fir^a MiaarTa npr. prin |i3t. |>r. 
Jodát Gábor advopat peatra tpfiasaraa 
creaatai áa 1678 Lei 91 Mce&ori| sa 
fixeatá  termes de Ucita(ie pa siua de 
S Marik  1931 ora  16 p. • ia fata 
locului i|t liUeta qmle sa vbr vinde 
prin licitatie pab icá jadicisrd 1 
Dî iDe de cuftui  „Sioger** pentrti cisne 
ÍD valoare de 5000 Lei. Ia ess de 
nefoie  fi  Bab pretui de eitíaare. 

Preteosiuaea care e de iacassat face 
1678 Lei eapitaf,  dobáazile cu 12*/o 
Bocotiid dia 10 Nov. 1920 iar Bpeaele 
pibfi  acaa staverite de 1316 Lei. 

latrucát Qobilele cari ajuag la 
licitatie ar fi  fost  sechestrate de 
sitii acestia fi-^r  fi  cá t̂igat dreptul 
de acoperire licitatie preseatS este 
órdooaítt $i la favorul  acestora Io sea-
xul art. LX.: 1881, §. 192. 

Oiorbeiu, U 4 Ftbr. 1931. 
B&lftaescn  portdre!. 

Uorpul portáreílor dia Gristur 
Nr. 4Qi3—1930 

PnMcatinnG de licitatie. 
Sobsemnatal portárel prio sceaata 

publicá. cá ta baza decizíuoii Nr. 
4612>-1930/2 deciziuai No. G. dela 
JadecáCorie de Ocol din Cristur ia 
fsvoral  reclsmnotû ui Dr. Elekes Do-
mokos Dr. Eiekes DéDe« advoctti 
peatru Incassarea creaotei de 15202 
Lei accê orii te fixescá  teriaeB dn 
licitatie la 20  Martié  1931 orele  15 
p. m. la feti  locuiui ia coauQa Coi-
bed ande se vor viode prin li-
ciUt'aae pubiicA judxiarfi  grinsi caz 
de ecofioaie  2 c«i oiB îoe de caaut 
.Gritsaer*'p'ng. ovAz, táa etc ia valo-
are de 6210 Lei- In caa de aevoie 8ub 
pretal de estimare. 

preteazianea care e de tocassat face 
1520̂  Lei Capital, dobáaúie cu 15% 
eocotiad: dia 2 IX 1930 iar epesele 
páoá acan stabilita de 1852 Let. 

lo^ucát mobilele cari ajuag la 
licitatie ar fi  fost  execvate de altü 

acestia ar fi  cástigat dreptal de 
acoperire iicitatla preseatá este ordo-
aat& ai tn favorul  acestora Io seazul 
art. l Y 1881 § 192. 

CriBtar la 3 Febr. 1931. 
T . Hrlsea purtárel. 

Kiadó 
április 1-től az Orbán Bal&zfl-
utca 45 sz. alatti Fernengel 
Frlgyes-féle  emeleti lakás. 
Értekezni lehet ngyanott az 

üzletben. 
Gorpul Portáreilor Tribaaaiulai dia 

Odorheiu. 
No. 210-1931. 

P ü M c a t i u n e de l ic i tat ie . 
SubsemBatul portárel prio aceasta 

publícS, cá !ű baza decizluoii Nr. 
4169—1930 Nr G. 8490—1930 a 
Judecátoriei dia Ödorbeiu fa  favorul 
reclamantului Ttnkó Ákos repr. 
prio. adv. Dr. Lukácsffy  Elek 
pentru focassarea  creantei de 1700 
Lei accesorii se fixea^á  termen de 
licitatie pe 16 Fehruarie  1931 ora 
11 p. m. la ftit&  >ocu'ui, fo  Odorhem 
Bul. Reg. Ferd. No. 27 uode se Tor 
vinde prio licitatiuoe publicá judici-
ará : 1 dulsp galbeoi cu 2 1 bu 
fet  cu nare ogliosi ia vaioare de 
5000 Lei. Io caz de nevoie î sub 
pretal de estimare. 

Pretenzianea care e de fscassat  face 
1700 Lei capifal,  dobAoziie ca ieg. 
Bocolind din 18 VI. 1930. iar spe 
aele pásá acum staverite de 895 iai. 

latrocAt nobiiele cari ajung la 
licitatie ar fi  fost  execvate î de altü 

acf̂ Btia  9i-ar fi  cá§;tigat dreptal de 
acoperire lidtatia preseatá este ordo* 
oatá |i Io favorul  aceatora ía Bensul 
art. LX.: 1881. §. 192. 

Odorheiu, la 26 lao. 1931. 
Báláaeacu portárel. 

Minek kOisönketi víUgbirét pintlan kO«> 
kedfeluégét  a 

ÉZEPimisi 

EfyMíU  a cierépkáljba, folyteoégÖkUjha 
légfatéi  ét kOxpoDti fotéi  öiiies el̂ Lyelt. 
ftBOk  kátráoyai nélkai. liéiciövei legittófévei 
gyorun felfot  ioteociv éi ?íiuiDtrs légáram. 
láMal, BABOtt uerkesetéoél fogva  huiamoian 
tartja • meleget ét  a legideáliiabb folyton, 
égókályha, mert a paramt eitétfii  regeiig 

megtartia. 
Rtyonképvitelet Odorheiu T&rm egyében : 

C. RÖSLER K. 
Odwheiu—SíékelyudTartiely. 

Corpul Portáreilur Tribunaiulm 
Ödorbeiu. 

No. 3585-1930 
Publícatiune de licitatie. 
SubBemnatal portárel prin aceasta 

publicá, cá io baza deciziunií Nr. 
8490/19SO §i Nr. G. 3671/1930 a 
judecátoriei Urb. Gloj is favoarea  fir-
Bei Mioerva repr. pria adv. Dr. Jo-
dál G&bor pentrn incasarea creant**! 
de 3563 Lei $i accesorii ue fixeatá 
termen de licitatie pe 4 Mariié  1931 
ora  15  p. m. la fata  locului ia Goagiu 
uade se vor viade prin licitatiune pub-
licá jadiciará 1 tráiuiá, 1 trior, 1 cá-
rutá de ecooomie, in valoare de 9000 
lei. Iq cas de nevoie 91 sub pretal 
de estimare. 

Preteaaiunea care e de iocaeat tace 
3563 Lei ctp. dobáozíle cu l5̂ /» so' 
cotind dia 1 lulie 1929 iar speaele 
páoá icum etabilite de 1000 Lei. 

IstEOc (t mobilela cari ajuag la 
licita^ ar fi  fost  sechestrate de altü 
î acestia î ar fi  cá$tigat dreptul de 

acoperire licitatie prezentá este ordo-
natá lu favorul  acestora la senwl 
légii LX 1881 § 192. 

Ödorbeiu, la 4 Februarie 1931. 
BAlSieacu portárel 

He 38-19S1. 

Convocare. 
Bodetatea Literarí Civiii dÍo Odorheiu 

la lioa de 1 Martié, adicft  in cacul de oebo-
tirit io (iua de 8 M&rtie a, c la ore 3 p m. 
ÍB localul Fáu dia itrada Prioful  Nicolae 
Sr. 16 ifi  T8 t'iio 
adnnaiea genera lá anna lá 
la care cn onosre ia?itám pe tô i membrii 
«|rdinari fi  fondatoH. 

Programul ill«l i 
1. Deschiderea adurini. 
3. Alegerea ooDdoc&torolui fi  Terifieatori-

^r procfvolui  verbsl 
8. Darea de teamá a lecrett ralui, despre 

^Mtatea dio aoul U30 fj  trttareá propu-
iMlor ce te vor face  io l(>g&tar& cu Bceasta. 

i CootnI de gettiuue, preseotAt de casier 
Di aool 1930 fi  raportul oomisiei veiificatoare. 

6. Ictocmírea bugetului pe aoul 1931. 
6. Raportul bibliotpcarifor  fi  al conitiei 

ttavirfttoare  a bibüotecif. 
7 Raportul comiaíeí verificatoare  a eco-

aeartolui fi  a inrentaiului 
8. Propoueri (cari se vor ineinta cu 8 

riie inaiote) 
9. Abilcerea fBBCt'onarilor. 
10 Eamiterea comiiíei de candidare anb 

fOBdoeeiea  prffedintelni  de virít S fi  facérea 
l̂ egerilor. 

11 loatalarea noului faDc(]onarÍ  fi  incbi* 
darea adatftrii. 

Odorbeia, U 38 laouarie 1931 
eilky Albert, GyerkM Mihály, 
prefediote.  aecreur. 

Maghivó. 
Á Hékelyudfarbelyi  ..Polgiri Onképii 

tolet" fo  yó éri nirciut hó 1 éo. faatárosat-
k̂ telemég eietén máreíua hó 8 án d. n 8 
ailkor egylet ottbeoaban, Btr. Frictal 
Vteolse (Arpád-utca) 16 uim alatt as aUbbi 
tikqiyiorosattal 
í t í rendes k ö z g y ű l é s t 
tart, Belyre ai egylet alapitd él reodet tag-
jait tlntelettet meghíTjuk 

Tárgysorosai I 
• 1, A gyaléa meguyitáia. 
V 8. Jegyalkaayrvetet&k ét UteleiitOk ki-

I Titkári jelentél i s 19S0 érrftl  i ai 
Sftel  kapóoiatoi javaslatok tárgyaliia. 
. 4. Fénitirot wáneáAM m 1930 évr^ és 

•héeitárTiiejráié biiotttág jelcBtéN. 
• » Aa m i éri kOttaégretée elCterjeastéae 
4s •efillapittaa. 

6 KOnyvtároiok jdeoCéie és a köayvtár. 
viM*lé bicotisig elöterjeiitése 

1. Gaida jeientéae és a lelt&rTissgilé bi-
Mttaig elSterjeiitéie. 
^ 8 InditTányok (8 nappal elibb beadandók). 

9 A tiiitikar lemondiia. 
10. Eoreloék vexeiéie alatt a kaodídálé 

UaetUig kiktldéie és a Tilaiatások negejtése. 
11. As aj tisstikar ssékfoglalója  és a 

DtUéi berekesstéie. 
^ Odorheiu, 1931 Janttár bö 28-in. 
Qiiky Albtft,  GyerkM Kihály, 

eJD6k. titkár. 
Oorpul Portáreilor Tribuoalului din 

Odorheiu. 
No. 207—1931. 

Publicatíuns de licitatie. 
Subaemoatul portárel pria aceastá 

piblicá, cá in b»ta deciziuaii sub No. 
6642—1930 si Nr. G. 8819-1930 a 
jttdvcátoriei Odorheiu fo  favoarea 
âaaa de fal  1. Papp Z. Aadrei repr. 

prin Dr. Szabó Io£Íf  adv. peotru in-
cassarea creantei de 2850 Lei acce-
aori se fixeazá  termea de licitatie 
pa liua de 24 Fébr.  1931 ora  15  pa. 
11 locului 10 COB. Teureai uode 
se vor vinde prin Ifcitatiune  publicá 
jidiciarS 1 birou cu Ö saitare diu lem-
na fdg,  6 scBuae cu piele inváluit in 
wloarea de 3300 lei. la caz de nevoie 

sub pretui de estiniare. 
Pr«tfDziunea  care e de íocassat 

Isca 2850 Lei cap. dobáoda iegaiá 
dela 16 IV. 1930 spesele páoá 
acam stabiiite de 1477 Lei. 

lotrucát nobilelb cari sjuog la 
licitat'e ar fi  ioet afcüeitirate  $t de alti 
91 de fccent'a  ar fi  cá̂ tigat dreptu 
rile de acoperire licitatia prezentá 
este urdonâ á i-i fn̂ ôrnl  acestora ía 
aeftZQl  srt. LX. 1881 §. 81. 192. 

Odorheiu la 26 I. 1931. 
Báláaeacn ponárel. 

A jobb minőségű italok 
négis Szöiifisi Principesa Elisa-
beta (Bethien-utcai) kisralttárá-
bim valamint Lebevits Géza 
PrlntĤ  Mireeai llzletébeR a leg-

olcsóbbak. 

Juderátoria Odorheiu sectia cf. 
Nrul 4093-1930 cf. 

Extract din publicatiunea de 
licitatie. 

Ia cauza de executie pornitá de 
urmáritoara Banca Uaitá peotru in 
dustrie hípotecá societate pa actü' 
din SiRi8oara cootra ormár tüor Bilint 
P. S efaa  sotia sa Dásc Bodo Ileana 
Máthé JoBif,  László Antoo, Bodo Ig-
nác EOtia sa Dá c László Aona lî  
cererea urnáritoart̂ i. 

Jud( cá orid ordooá licitst'onea 
cxecutiuBa á, ia basa art. 144, 146 
147 dm iegea iX. din 1881 io ce pri* 
ve$t8 imobileie situate Io comuca 
Sáocraiu in círcumscHptia Tribuoalu* 
lui Judecátoriei Odorheiu 9Í anume 
abupra portiueei de 1/4 parte iuflcriEtt 
pe oumele lui Bilint P Stefan  lá^c. 
Bodo Ileana din iaobiieie cuprioBe in 
prot. cf.  No 19 din Siccraiu aub No. 
de ord. A-i-77 No. Top. 4295 pádure 
cu pret de strig. de 90 lei sub No. 
de ord. Á-f-80  No. Top. 4441 {ádure 
cu pret 187 lei 50 b. sub-
No. de ord. A-l-82 No. Top. 4494 pá 
duiá cu prtt de strig. de 37 lei 50 
b. huh. No. de ord. A+84 No. Top. 
4592 pádure cu pret de strig. de 90-
lei t<ub No. de ord. At85 No. Top.. 
4650 pádure cu pret de strig de 112 
loi 50 b. 8up Nú. de ord. A+97 No. 
Top. 4304/t pádure cu pret de strig. 
de 262 lei 50 b. asapra port uaei de 
]/2 parte inscrî á pe nuaele lui Ma-
tbé losif  din inohiiele cuprinse in prot 
cf  No. i9ll 8ub No. de ord. Afl  No. 
Top' 1833/1 1836/1 srátor cu pret d» 
Rtrig. 1500 lei sub No de ord. At2-
No. Top. 1833/1 1836/2 arátor cu pref.. 
de strig. 1500 asupra ioobllelor io 
scrise pe numele lui M&thé loslf 
coprinse in prot. ef.  No. 1912 din Sán-
erain aub No. de ord. AfS  No. Top. 
Vm fáaat  M pret da airig. 160 Iai 
eob No. de ord No. Top. 2810̂  
fánst  ca pretal de strig. 76 lei sub̂  
No. de ord. A-f7  No. Top 4095 pá̂ u-
ne cu pret de sírig. 1095 lei sub No 
de ord. A+10 No. Top 1413 arátor cu 
pret de etrig, 750 lei sub No de ord. 
Atl2 No. Top. 4386/5 pá̂ nne ca pret 
de strig. 37 lei 50 b. asupra imobile-
lor iascriiá pe numele lui Laszlo An-
tal si cuprirso io prot. cf.  No. 2004 
dia Sáocraiu sub No de ord. Atl No. 
Top. 1089 arátor cu pretui de strig. 
750 lei sub No. de ord. Af2  No. Top 
1096/6 arátor cu pretui de strig. 875 
lei sud No. de ord At3 1111/7 arátor 
cu pretui de strig. 225 lei asupra 
imobilului intcria pe oumule lui Bodo 
Ignác 91 solia sa náic. L&szló Auoa 
9Í cuprinse io prot. cf.  No 2025 dia 
Sáocraiu sub No. de ord. Afl  No. 
Top. 749/b/l 748/b/2 arátor ca pre 
tol de strigare de 750 lei peatru io* 
casarea creantei de 12104 lei cap. in-
tertsd de 15Vo dela 1 Noembrle 1929 
1/30/0 pretui Bchimbului spese de pro-
cea î de executare de 1845 lei fixat& 
páná acum spese de 972 lei fixata 
acuma peotru cererea de licitst e pre-
cam si pentru iocasarea creantei de 
de 7425 lei cap. fi  acc. alui Németh. 
Albert. 

Licitatiunea se va t'ae in siua 
de 5 Martié 1931 ora 10 la caaa co-
munalá a comuoei Sáocraiu. 

Imobileie ce vor fi  licitate au pot 
fi  váodute pe un pret oiic de cát 
pretui de strigare. 

Cei csri doresc eá licitese sant 
datori sá depozitese la delegatul ju-
dácátoresc 10% din pretui de strigare 
drept garaiití«. 

Dacá nineoi nu oferá  mai mult, 
cel care a oferít  peotru iaobil uo pref 
mai urr.at d̂ cát cel de strigare este 
daior (á intregeascá imediat garaotia 
— fixattt  coBÍorm procentului prefuiul 
de strigare — la aceiâ i parte procen-
tuaiá a pretu'ui ce a oferlt.  (art, 25, 
XLI, 1908). 

OdorfaeiiL  la 24 Nov̂ . 1930 
lUítlié m. p. judecátor 
Pentru comformitate:  Zajzon 

IiBpiegttt. 
Ktejvayomda BéaiTéiytárBaaág OdorbaiB—Saékelyadvarheiy. 


