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Réyi dal — régi szerelemről. 
Arról a szerelemről, amellyel az 

egyes román politikai pártok vannak 
eltelve a nemzeti kisebbségek iránt 
akkor, — amikor nincsenek kormá-
nyon. Nemrég a liberálisok országos 
gyűléséről hangzott ki ez a régi sze-
relmi dal. Duca, a megerősített párt-
vezér, volt a fődalnok,  aki, mint rend-
szerint, Hyilaikozataihan  most is olyan 
kifogástalan  volt, hogy a kisebbségi 
polgár szive csak ugy repeshetett az 
(örömtől a pártvezér nagy beszédének 
hallatára. Szidta a >gazdapártic kor> 
mányt, hogy ígéreteit nem tartotta be. 
Könnyelmű és pazarló volt. Nem tudta 
csökkenteni a gazdasági nyomorúság 
got, ami a Maniuék kormányzása 
alatt hihetetlen méreteket öltött. A 
kamatok tönkretették a gazdát, az ipa-
rost és a kereskedőt. Azután a jövő-
ről beszélt. Legfontosabb  teendőnek 
mondotta az adók leszállítását, a gaz-
dasági élet helyreállítását, a kamatok 
letörését. Kijelentette, hogy a keres-
kedőket és az iparosokat meg kell 
•édeni az adóterrortól. Kijelentette, 
hogy a kisebbségeknek baráti kezet 
kell nyújtani s elő kell mozdítani ér-
vényesülésüket politikai, gazdasági, val-
lási és közművelődési téren. Vagyis: 
Tagyoni jólét, gondolat- és lelkiismereti 
szabadság, nyelvhasználat, iskola 1... 

Nem ismeretlenek ezek a kijelen-
tések előttünk. Hiszen Maniu  is ezzel 
a programmal jött ezelőtt két eszten-
dővel. íme tehát az Összes politikusok, 
akik voltak, vagy akarnak lenni mi-
niszterek, tudják, hogy mi fáj  nekünk 
és nem igaz, hogy ne ismernék a 
Magyar Párt álláspontját egy létesí-
tendő kisebbségi törvény tekintetében. 
Mert a Duca és Maniu, kormányra-
jutás előtt hirdetett, kisebbségi prog-
rammjánál szebbet és jobbat mi se 
tudnánk összeállítani. Csak az a baj, 
hogy a mi kisebbségi programmunkat 
a kormányférfiak  csak addig ismerik 
és csak addig hirdetik, amíg — nin-
csenek kormányon. De ha kormányra 
jutnak, csodálatos feledékenység  vesz 
erőt rajtuk. Akkor már azt mondják, 
nem lehet tudni, mit kívánnak a ki-
sebbségek, nem ismerik a kisebbségi 
kérdést, tehát előbb bízottságot kell 
kiküldeniök annak tanulmányozására. 
£s végül megállapítják, hogy egészen 
iól van dolgunk, csak legyünk ezután 
is — lojálisak. 

. . . De jó lenne, ha a kisebbségi 
kérdés megoldására, a kisebbségi tör-
vény megalkotására, a kisebbségek 
istápolására olyan férfiaknak  lehetne 
teljhatalmat adni, akik nincsenek kor-
mányon, csak — akarnak kormányra 
jutni I 

A Magyar Párt a kamat-
nzsora ellen. 

A tárgyalás alatt levő kamattör-
vényhez a szenátusban dr.  Sebest 
János  szenátor, a kamarában pedig 
György  József  marosmegyei képviselő 
fognak  hozzászólani. A Magyar Párt 
álláspontja a törvényjavaslatra vonat-
kozólag az, hogy elsősorban az állami 
jegybank tegye lehetővé az olcsó ka-
matot, mert Európában egyetlen egy 
<M«zágban sem oly magas 9 szá-
zalék — az állami jegybank kamat-
lába, mint Romániában, hanem két-
szer, sőt háromszorta kevesebb. Kö-
veteli továbbá a Magyar Párt, hĉ y 
a Banca Nâ ionala a magyar pénz-
intézeteknek is egyenlő arányban jut-
tasson pénzt, hogy ezek így olcsó 

kölcsönt adhassanak a közönségnek. 
Polgári ügyekben a kamat 5 százalék 
legyen, váltó- és kereskedelmi ügyek-
ben pedig 6 százalék, mint a háború 
előtt volt. Kívánja a Magyar Párt, 
hogy a megegyezéses kamat a magán-
hitelezőkkel szemben se lehessen 
több a törvényben megállapítandó szá-
zaléknál, s ha ennél magasabb ka-
matot kötnének is ki, azt a bíróság 
ne Ítélje meg. Követeli a Magyar Párt 
bank-kölcsönöknél is a kamat meg-
felelő  leszállítását. A törvényjávaslat 
szerint a kamatok elévülési ideje 5 év. 
Ezzel szemben a Magyar Párt 3 éves 
elévülést kíván. 

A Mezőgazdasági Kamara 
közleményei. 

A mezőgazdasági kamarák szövet-
ségétől nyert értesülés alapján közöl-
jük, hogy a hadügyminisztérium f.  évi 
lószükségletét 1931 évi március 15-től 
— junius 15-ig terjedő időközben vá-
sárolja össze a tenyésztőktől. Kérjük 
a gazdaközönséget, hogy az eladásra 
szánt lóállományát megfelelő  gondo-
zásban részesítse. A részletes tudósí-
tást annak idején közöljük. 

Sajnálattal vesszük tudomásul, 
hogy a legtöbb községben tévesen ér-
telmezik a mezőgazdasági szükségletek 
összeírására vonatkozó körrendeletün-
ket — mások pedig egyáltalán nem 
érdemesitétték a Mezőgazdasági Kama-
rát válaszra. Szükségesnek tartjuk te-
hát a következők közlését: 

1. A kamara, mezőgazdasági ter-
ményeink biztosítása céljából, elhatá-
rozta a vetőmeg szükségletek összeírá-
sát, melynek megtörténte után meg-
teszi a szükséges lépéseket a beszer-
zésre. A beszerzendő terményeket, 
lényegtelen különbözettel, piaci áron 
osztja ki a kamara, tehát a gazdakö-
zönséget az árak tekintetében megle-
petés nem érheti. Hogy akciónk siker-
rel járjon, kérjük a helyi bizottságok 
vezetőit, esetleg a községi elöljárósá-
got, hogy a szükségletek összeírását 
haladéktalanul kezdjék meg, olyképpen, 
hogy az előjegyzéssel egyidőben ár-
pára 400 lejt-, zabra, burgonyára- és 
tengerire pedig 300—300 lejt fizessenek 
le métermázsánként. Egyes községek 
abbeli óhaja, hogy mintával ellátott 
ajánlatot tegyen a Kamara, teljesíthe-
tetlen. A Kamara vezetősége azonban 
csakis elsőrendű, éghajlati viszonyaink-
nak megfelelő  vetőmagot fog  besze-
rezni s a gazdaközönség teljes bizalom-
mal jegyezhet elő. A napi árak és 
eladási árak közötti különbözetet a 
Kamara viseli, ami lényeges megter-
helést jelent a Kamarára és gondos 
körültekintést igényel részéről. Tájé-
kozás végett közöljük, hogy elsőrendű 
Izaria árpa-vetőmagot, fogarasi  zabot 
fogunk  kiosztani. Burgonyára és ten-
gerire még ezideíg nincsenek megfelelő 
ajánlataink, ezért, e két utóbbinál, kér-
jük a kívánt fajták  megjelölését, hogy 
a kívánalmaknak a lehetőség szerint 
eleget tehessünk. Az összeírással egyi-
dőben kérjük az összegyűjtött összegek 
lefizetését  is, hogy a megrendelést ha-
ladéktalanul elvégezhessük. Tekintettel 
az idő előrehaladottságára, kénytelenek 
vagyunk az összeírások végső határ-
napját március 20-ikában megállapítani, 
amely határnapon tul megrendelést nem 
fogadunk  el. 

2. Az oltványokat illetőleg az el-
járás teljesen megegyezik a vetőmag 
beszerzésénél részletezett eljárással, s 
az előjegyzéseknél oltványonkint 40 
lej fizetendő  le, ugy, hogy a különbö-

zetet a Kamara viseli. Ha időközben 
sikerül olcsóbban beszerezni, ugy a 
különbözet vísszatérittetik. 

3. A műtrágya-szükséglet össze-
írásánál szuperfoszfátra  mázsánkint 350 
lejt, mésznitrogénre 700 lejt kell lefi-
zetni, a többletet a Kamara fedezi. 
Kérjük tehát a szükségletet a kamara 
utján beszerezni. 

• 

Márc. hó folyamán  történik a Mező-
gazdasági Kamara választói névjegy-
zékének a kíigazgatása. Akinek jo-
gosultsága van és nincs benne a név-
jegyzékben, jelentkezzék az illetékes 
járásbíróságnál. A szükséges igazolvány 
a jegyzői irodákban szerzendő be. » 

Tudatjuk, hogy a mezőgazdasági 
kamara elad 18 darab tiszta vérű 
>Rode Izlandc és 12 darab Wyandotte 
kakast 100 lejes egységes árban. A 
vásárolni szándékozók forduljanak  a 
mezőgazdasági kamarához utalványért, 
mellyel a megvásárolt kakasok Tár-
ce$ti (Tarcsafalva)  községben Lázár 
Imré urnái vehetők át. 

Az Eln5ki«í. 

Főtárgyalás Abrudbányai Ede ellen 

A helybeli ügyészség vádat emelt 
dr. Abrudbányai Ede képviselőnk ellen, 
azzal vádolva őt, hogy 1929 novem-
ber 26 ikán és 1930 január 26-ikán, 
Oioszhegyen és illetve Vargyason tar-
tott beszámoló beszédeiben az állam 
ellen izgatott és hatóságsértést köve-
tett el. Az udvarhelyi törvényszék előtt 
most csütörtökön volt az ügyben a 
főtárgyalás.  Abrudbányai fölháboro-
dással utasította vissza a vádat, ame-
lyet csak néhány karikás magyar ko-
holt ellene, akik most tanúskodni 
akarnak az ügyben. Kifogásolta  azt 
is, hogy a bíróság az ő képviselői 
mentelmi jogának a felfüggesztése 
nélkül folytatja  az eljárást, amely ki-
fogás  kétségtelenül helytálló, mert jogi-
lag tarthatatlan az az ellentétes felfo-
gás, hogy* tettenérés (ín flagrantí)  esete 
forogna  fenn  s hogy ezért nincs szük-
ség a képviselőháztól való kikérésre. 
Ha ez a felfogás  megállhatna, akkor 
a képviselői mentelmi jog egyenlő 
volna a nullával, mert minden cselek-
ményre rá lehetne fogni  a >tetten-
éréstc. Tettenérésről csak nyilvánvaló 
bűncselekménynél lehet beszélni, mint 
amilyen pld. a gyilkosság, betörés, gyúj-
togatás stb. De ahol még bírói mér-
legelés tárgyát kell, hogy képezze a 
cselekmény elbírálása; ahol a bírói 
judicium fogja  eldönteni, vájjon forog-e 
fenn  egyáltalán bűncselekmény: ott 
> tetten érésrőU beszélni jogi képtelen-
ség. És milyen >tettenérés« az, ahol 
sem letartóztatás, sem elfogatás  nem 
történt s ahol a vádlott két év óta 
szabadonjár és — a jelen esetben — 
mint parlamenti képviselő, megjelenik 
az országházban ? Kétségtelennek tart-
juk, hogy a képviselőház, ha eléje 
kertU a kérdés, tiltakozni fog  a men-
telmi jog nyilvánvaló (>ín flagranti«) 
megsértése ellen. 

Egyébként a törvényszék a fő-
tárgyalást julius 9-íkére napolta el a 
védelem előkészítése céljából s meg 
vagyunk győződve, hogy ez a leg-
nagyobb mértékben fog  sikerülni 
Abrudbányainak, akinek lelkes, de 
mindig komoly, higgadt és értékes 
beszédeit csak az a hallgatója kifogá-
solhatja, aki vagy tudatlanságból félre-
érti, vagy rosszakaratból félremagya-
rázza asokat. 

Milliós árvapénzek vesznek eL 
A Cetatea bank (Banca Cetatea) 

irreális vállalkozások miatt olyan vál-
ságos helyzetbe jutott, amely valószí-
nűleg csőddel vagy, jobb esetben, kény-
szeregyezséggel fog  végződni. A válság 
első következményeképpen a bank 
megszüntette az udvarhelyi fiók  mű-
ködését, amelynek M̂aftei  liie volt az 
igazgatója. A bankbukás érzékenyen 
sújtaná megyénk gazdasági életét is, 
nemcsak azért, mert több millióra menő 
kisgazda-kölcsön lesz egyszerre ese-
dékessé, hanem azért is, mert el-
vesznek a Cetatea helybeli fiókintéze-
ténél elhelyezett árvapénzek. Az árva-
pénzek kezelésénél régebben azt a he-
lyes rendszert követték, hogy e pén-
zeket a helybeli jónevü, régi pénzin-
tézetek között megosztották s így so-
hasem állhatott fenn  az a veszély, 
hogy egyszerre az egész elvesszen. A 
túlzó kisebbségellenes politika követ-
kezménye volt az a rendelkezés, mely 
évekkel ezelőtt ugy intézkedett, hogy 
az árvapénzek a Cetateánál halmoz-
tassanak össze. Igy került az árva-
pénzek túlnyomó nagy része, több 
millió lej, ehez a bankhoz. 

Román lapszemle. 
Az Epoca  március 3 íki számá-

ban >A ron;ánok romanizálásac címen 
hosszabb cikket közöl. Tíz esztendő 
óta — írja többek között — már na-
gyon sok ünnepséget rendeztek az 
egyesüléssel kapcsolatban, de a pezs-
gős banketteken soha nem hangzott el 
egyetlen komoly szó sem. A Székely-
földön  például az elszigetelt románok 
érdekében mind a mai napig nem tet-
tek egyetlen komoly lépést, pedig 
ezek közül, idegen uralom alatt, már 
idáig is rengeteg merült el a székely 
tömegek közt. Mindazonáltal a mai 
napig is >valah«.oknak nevezik őket 
és köztudomásu — folytatja  cikkét az 
Epoca, — hogy a székelyeknek leg-
alább fele  román eredetű. A székely-
udvarhelyi román templom azonban 
csak késői emléke annak, hogy vala-
mikor itt románok éltek. De egyéb 
emlékek is maradtak fenn  azok szá-
mára, akik talán kétségbe vonnák, 
hogy nem is olyan régen ezen a föl-
dön még románok laktak. Temetők-
ben a keresztek elmosódott rajza még 
ma is román neveket őriz. Okos kul-
túrpolitikával tehát arra kell töreked-
nünk — írja a továbbiakban —, hogy 
az elszigetelt románokat megtartsuk a 
magunk számára, az elvesztetteket 
pedig térítsük meg. Mert erdélyi vá-
rosokban ma is szomorú esetekkel 
találkozunk. Vannak javíthatatlan pesz-
szimisták, akik még ma is azt han-
goztatják : »Mégis jobb volt a magyar 
uralom ídején«. Ezek nem olvasnak 
román újságokat, rettegnek a regáti-
aktól, lenézik, vagy megvetik őket s 
lelkük egyedüli tápláléka az Ellenzék 
és a Brassói Lapok. Román előadá-
sokat nem néznek meg s adahaza 
még ma is magyarul beszélnek. A 
román irodalmat mellőzik, vagy boj-
kottálják s csak a valuta hullámzása 
érdekli őket. A helyzet Beszarábíában 
is ilyen szomorú. Az ott élő románok 
ma is szívesebben beszélnek oroszul. 
Dosztojevszky-t és Turgenyev-et ol-
vassák, de Mihail Eminescu, Cosbuc 
Alexandru és Sadoveanu neve isme-
retlen előttük. Annyi bizonyos, hogy 
ez a dolgok okszerű következménye 
s nagy eszméknek, nagy erőfeszitás-
sel való megvalósítása után a helyzet 
sokáig nem tisztul le. Ezután az 
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Epoca a román sajtóra apellál, mely 
a románok románízálása ügyében 
missziót képes teljesíteni. 

* 

PsZ  Ordinea  március 4 iki számá* 
ban »A revíziós politika és következ-
ményei« címen Ion Foft  tollából közöl 
cikket. Közgazdászok — írja többek 
között — az általános válság okait a 
holnapok bizonytalanságában látják. A 
népeknek a háborútól, Európa és a 
világ bolsevizálásátói való félelmének 
a következménye tatán a gazdasági 
válság. De mindenekfölött  — folytatja 
cikkét Ion Foti — nagyban hozzá-
járul az a reviziós politika is, mely-
nek élén Németország áll s maga 
mellé tömöríti Ausztriát, Magyarorszá-
got, Bulgáriát, Törökországot s ami 
még ennél is több, a győző államok 
s a világhatalmak egyikét, Olaszorszá* 
got is 1930 junius30 tól kezdve, mikor 
a francia  csapatok elhagyták a német 
területeket, Németország a reviziós 
országok élére állott. Ma Németország 
békés hajlandóságot színlel s Genfben 
tartozkodik, hogy megtévessze a világ 
közvéleményét — fejezi  be cikkét Ion 
Kô i —, de titkon készülődik és fegy-
verkezik. 

IPARTESTÜLETI ÜGYEK. 
Országos kirakó vásárok: Márci-

us 11-én Székelyudvarhely, 12 én 
Kolozsvár, Szentegyházásfalu,  14 én 
Szászváros, 16. án Kórodszentmárton, 
Segesvár. 

Az Ipartestület képviseletében 
Gyarmathy István ipt. elnök és Pluhár 
Gábor ipt. titkár részvételével tartották 
meg a bögözi iparosok alakuló gyűlé-
süket vasárnap délután a községháza 
kistermében, amelyen az iparosokon 
kivül számos gazda is részt vett Az 
elnöki megnyitó után Pluhár titkár is-
mertette a vidék iparos osztályának 
az ipartestületünkbe való belépnének 
szükségességét. Az előterjesztést helyes-
lés kiséne. A gyűlés egyhangúlag 
Keresztes Lászlót választotta meg ügy-
vezetőnek. A gyűlés elhatározásával 
mintegy 20 iparos taggal szaporodott 
Ipartestületünk, az eddig belépett ta* 
gokkal pedig mintegy 200 vidéki tag-
ja van az Ipartestületnek. 

Március 3 án tartotta a helyi és 
vármegyei jármü-tulajdonosok |és 
vezetők Társulata első választmányi 
ülését, amelyen ifj.  Kun Béla el-
nökölt. Az elnök előterjesztése foly-
tán kimondották, mintegy 40 tag-
gal, a társulatnak az Ipartestületbe 
való belépését. A tárgyalások folya-
mán erős hangon keltek ki azon autó-
tulajdonosok elien, akik kontárkodnak 
a fuvarozással,  iparengedély nélkül sze-
mélyeket szállítanak, miáltal nagyban 
megkárosítják a sok terhet viselő hi-
vatásos, taxi autosokat: 

A Pluhár Gábor féle  alapítvány-
ból Gyarmathy István jelenlétében 
Március 1-én vasárnap délelőtt az ipa-
ros tanonciskola helyiségében osztotta 
ki Szabó János igazgató a 8 szegény 
és árva tanoncnak megszavazott 8 pár 
cipőt, az alapítvány másik fele  később 
kerül kiosztásra. Tudomására" hozzuk 
ugy a helyi mint a vidéki iparos test-
véreinknek, hogy Ipartestületünk ren-
des évi közgyűlését márciás 22 én, 
vasárnap délután 2 órai kezdettel a 
a Barkóczy féle  vendéglő nagy ter-
mében fogja  megtartani. Kérjük, hogy 
a gyűlésen, a nagy közérdekű ügyekre 
való tekintettel, minden iparostestvé-
rünk megjelenni szíveskedjék. 

A2 ip«rte*tüiflt  elpBkiége. 

Renegát-sors. 
A cseh kormány évente hatalmas 

összegeket áldoz az ottani magyar 
nyelvű sajtóra, — természetesen a 
renegát, magyarfaló  újságokra. Ez új-
ságok közül leginkább a pozsonyi 
Reggel  című lap igyekezett rászolgálni 
a koncra és pedig annyira, hogy igye-
kezetével tűimen' a »keliő< határon, 
mert a Horthy, magyar kormányzó 
ellen irt gyalázkodó cikkei miatt a cseh 
államnak diplomáciai kellemetlenségei 
támadtak. Ezt már Benes külügymi-
niszter is megsokalta s vizsgálatot ren-
delt el a Reggel  szerkesztősége ellen. 
A vizsgálat aztán megállapította, hogy 
a szerkesztőség és a kiadóhivatal nem-

csak a magyaréilenességben tűnt ki, 
hanem a sikkasztások és más visz-
szaélések egész sorát követte el. Erre 
a szerkesztőt, aki a doktori  címet is 
hamis oklevél alapján használta, el-
csapták, a kiadót pedig letartóztatták. 
A renegátokkal tehát a csehek is — 
csehül állanak I 

A Fúlgári Önképző Egylet 
közgyülke-

Hatvan éves lenne egyik őse: a 
Polgári Önképzőkör és negyven éves 
a másik Őse: az Iparos Önképző és 
Betegsegélyző Egylet, a két egy és 
ugyanazon elhívatásu kulturegylet ösz-
szetevődésébőr, egyesüléséből szárma-
zott és a mult vasárnap délután 33 ik 
évi közgyűlését tartott Polgárí önképző 
Egyletnek, A 800 tagot számláló ha-
ulmas testűlet tagjai élénk érdeklődés-
sel gyülekeztek az egylet otthonában, 
melynek összes termeit megtöltötték, 
várva a beszámoló közgyűlés meg* 
nyitását. Csíki Albert elnök mindenek 
előtt rámutatott azon tevékenységekre, 
melyeket a tisztviselőikar és a választ-
mány oly nagy odaadással végeztek 
az egylet és annak tagozódó szervei 
fejlesztésé  né), megjelölve azután a pers-
pektívát, mely felé  állandóan törekedni 
kell, a békés egyetértés és szeretet 
jegyében. Az élénk éljenzéssel fogadott 
megnyitó beszéd után Gyerkes Mihály 
terjesztette elő titkári jelentését, ismer-
tetve abban az egylet 1930 ik évi mun-
kálkodását, minden részletében való 
fejlődését,  az egylet részéről elismerést 
fejezve  ki mindazok számára, akiknek 
ezt már előzőleg a választmány jegy-
zőkönyvi határozatokkal leszögezte. A 
kulturházi számadás befejeztetvén, 
jelentette, hogy erre a célra a tégla-
jegyek teljes gyűjtéséből és a nagyobb 
adományokból összesen 114,707 leu 
tőke jött össze. A titkári jelentés a 
mindenről megnyugvásos tényeket 
hozva, azt a gyűlés lelkes éljenzéssel 
vette tudomásul. Majd Szabó Ödön 
pénztáros jött a mult évi számadásá-
val, nagy arányú számadataival, me-
lyek valóban elismerést érdemlők a 
vezetők számára. A jelen évi költség-
vetés megállapítása után a pénztár-
vizsgáló bízottság legszebb elismerést 
tartalmazó jelentése következett, aztán 
Képíró Lajos a könyvtár állapotáról 
és forgalmáról,  György Viktor gazda 
pedig az egylet ingó vagyonáról tett 
jelentést, melyeket az illető vizsgáló 
bizottságok javaslatai alapján a gyű 
lés tudomásul vett. Az előirt tárgvso 
rozati pontok befejeződésével  Csíki 
Albert elnök az egész tisztikar és vá-
lasztmány nevében beadja a lemon-
dást. Blájer Balázs indítványára pedig 
egyhangú éljenzéssel, minden tiszt-
ségre a régiek ujból megválaszt attak. 
Elnök köszönetét kifejezve  az ily im-
pozáns módon megnyilvánult bizalom-
ért, a gyűlést bezárta. 

A közönség köréből. 
Örömmel olvassuk a Hargita c. lap-

ban. hogy Nagy Domokos jelenlegi köz-
ségi bírónkat, a községben szerzett ér-
demeinek elismréseül, a román korona* 
rend tiszti keresztjével tüntették ki, 
aminek felvilágosítására  legyen szabad 
nekünk is egynehány megjegyzésein-
ket megtenni. Megérdemelte Nagy Do« 
mokos községi bíró az ily nagyméretű 
kitüntetést, mert a vidékünkön ő volt 
olyan híres községi bíró, aki ártatlan 
asszonyokat a csendőrséggel az őrsre 
hivatott s ott a csendőrség véresre 
verte mindegyiket, csak azért, hogy 
Ők miért látnak és ha látnak is, miért 
nem hallgatnak, aminek valódiságát a 
Hargita c. lap 1928 évi 25. számában 
milyen szépen a nyilvánosság előtt el-
sajnálta és a megvert asszonyokat 
pártfogásába  vette. 

Megérdemelte a kitüntetést azért 
is, mert csak ő volt az a bátor köz-
ségi bíró, aki a gyűlésekben a csend 
és rend fentariása  helyett a gyűlés 
békéjét felzavarta,  azzal fenyegetőzve, 
vigyázzanak) mert a mennyi hitvány 
gazember van, az mind az ő háta 
megett áll, 

Megérdemelte a kitüntetést azért 
is, mert 6 volt az, aki nyílt gyűlés-
ben kijelentette, hogy ő közbirtokos-
sági elnök korában a közbirtokosság-
nak annyi kárt csinált, hogy ha azt 
meg kellene fizesse,  összes vagyoná-

val sem érné be azt, csak nem volt, 
aki kiderítse. 

Megérdemelte a kitüntetést azért 
is, mert ő volt a község részére az a 
jó építés vezető, aki a község, költ-
ségvetésileg megállapított, 22.000 te-
jes építését házilag kezelve, 66 000 
lejből fel  tudta építeni és az ősz 
folyamán  a község között épített uj 
hidat a vállalkozóval egyeténőleg, a 
tervtől eltérőleg, ugy jpitette meg, 
hogy most alig lehet a közlekedést le-
bonyolítani. 

Megérdemelte a kitüntetést azért 
is, mert egyházi gyűlésen ő volt az, 
aki az egyháztanács elnökének a tan-
felügyelő  azon intézkedésére tett jelen-
tésével szemben, hogy ha az iskolát 
ki nem javítjuk, vagy ujat nem épí-
tünk, az iskolát kénytelen bezárni, a 
népet azzal izgatta fel,  hogy se nem 
javítunk, se nem építünk, nekünk hein 
parancsol sem a pap, sem a püspök, 
sem aaaníelűgyelő, sem a törvény, a 
nép, ha összetart, azt cselekszí, amit 
akar. 

Megérdemelte a kitüntetést azért 
is, mert 6 volt az a bátor egy egyházi 
gyűlésen, aki többeknek azon előter-
jesztésére, hogy az egyházgondnok 
és egyháztanács megválasztását titkos 
szavazással kívánjuk lejártatni, a pap 
kezéből az előterjesztést kikapta és 
azt össze hasogatva, a földre  dobta, 
'gy a gyűlés kedélyét megzavarta, a 
gyűlés megtartását meghiúsította, csak 
azért, hogy 6 akart minden áron egy-
házgondnok lenni s látva, ha a vá-
lasztás titkosan zajlik loy az ő elve 
nem fog  sikerülni. 

Megérdemelte a kitüntetést azért 
is, mert mint községi bíró, Cseredomb 
nevű helyen a község ingatlan vagyo-
nát az idegen birtokháboritástól meg-
védelmezte, saját céljaira magának el-
foglalta  és egészen felszántotta. 

Ha pedig, ezeket tudva, nem ér-
demelte meg a kitüntetést, ki felelős 
a királyi Felség félrevezetéseért? 

Farkaslaka, 1931 febr:  18 án. 
Aláírások. 

HÍREK. 
Máicios 6. 

Az uj magyar l i l i k állást 
keresnek. 

A Romániai Magyar Kisebbségi 
Nők Szövetsége által kieszközölt ma-
rosvásárhelyi magyarnyelvű bábatan-
folyamon  az idén, junius hóban, hét-
magyar lány, illetve asszony kap bá-
baoklevelet. Felkérjük azoknak a köz-
ségeknek az elöljáróit, ahol bábára 
van szükség, szíveskedjenek ezt be-
jelenteni a népirodában, vagy lapunk 
szerkesztőségében, hogy az oklevelet 
szerző bábákat idejében tudjuk érte-
síteni, mely községekbe folyamodhat̂  
nak állásért. Felesleges ismételnünk, 
mekkora áldás a szülő anyákra, de 
közvetve egész fajunkra  nézve is, ha 
a falukban  jól képzett, lelkiismeretes, 
magyar bábák teljesitik ezt a fontos 
hivatást. 

tdfijárás.  Az országszerte dühön-
gő, elkésett tél március elején me-
gyénkbe is nagy havazással köszön-
tött be. Azóta a hideg, derült időt 
többször váltották fel  a megismétlődő, 
zimankós hóviharok. A télutó erejét 
jellemzi, hogy ma reggel 18 fokos  hi-
deg volt városunkban. Tapasztalt meg-
figyelők  örvendetesnek tartják ezt az 
időjárást, mert egészséges tavasznak 
és meleg nyárnak* az előjelét látják 
abbban. 

Egyházi közgyűlés. A leformátus 
egyház március hó l& én. d. e. 11 
órakor, a régi papi lakás nagy tanács-
termében tartja ez évi rendes közgyű-
lését. A gyűlés tárgyai: lelkész jelen-
tése, gondnok számadása és, a lemon-
dott gondnok helyett, uj gondnok vá-
lasztás. A tagok ezúton is meghivatnak 
a gyűlésre. 

Az állami'adóbivaial felhívja azon 
adózó polgárokat, a kik alkalmazot-
taik fizetése  után 4 százalékos adót 
kötelesek ílzetní, valamint a forgalmi 
adóval megrótt adózókat is, hogy ezen 
adókat a törvényben előirt 30 nap alatt, 
hónapról-hónapra fizessék  be, mert a 
későn fizetők  kihágást követnek el, 
mely a törvény szerint birsággal bün-
tettetik. 

Halálozás* Ladr  Ferencz,  nyug. 
állami főerdőőr,  73 éves korában, a 
Szolnok-dobokamegyei $ín{ereag köz-
ségben, február  27.-ikén elhunyt. Az 
elhunytban Laár Ferencz, képviselőnk, 
édesapját gyászolja. 

özv.  Balázs  Istvánné  sz. Sim6 
Mária, 64. éves korában, március 3.-
ikán, városunkban meghalt. Pénteken 
délután temették. Nagyszámú család 
és kiterjedt rokonság gyászolja. 

Ifj.  Vass  András,  városfalví 
gazda, február  27. íkén szívszilhüdés 
következtében meghalt. A hirtelen ha-
lál Mírkvásár községben érte utol, ahová 
szénát venni ment. Városfalván  temet-
ték nagy részvét mellett. Felesége és 
öt gyermeke gyászolja. 

Reiíter  József  kolozsvári gyáros, 
akinek régebben Parajdon volt gyufa-
gyára, március 2. ikán, Kolozsváron 
hírtelen meghalt. Szívszélhűdés ölte 
meg. aminek bekövetkezését fíának, 
három nappal azelőtt történt öngyilkos-
sága is előmozdította. 

Ismét sikkasztottak. A vasuü 
munkások segélypénztáránál (Casa 
Muncii) egy Nicolean  Ilia  nevü tiszt-
viselő 7 millió lejt sikkasztott s a pénz-
zel Uruguay állam fővárosába,  Mon-
tevideoba szökött. Ezért kell leépítem 
a vasutasokat ? 

A Jótékony Nőegylet mult szer-
dáról, 4. ikéről elhalasztott tea estélye 
a jövő sterdán, március ll. ikén fog 
megtartatni a magyar Pártotthon he* 
lyiségeiben. 

Súlyos autóbusz baleset Erd6-
szentgyűrgyttn. A Székelyudvarhely— 
Erdőszentgyörgy között közlekedő au-
tóbusz március 2.-ikán reggel, Erdő-
szentgyörgyről kijőve, alig egy kiló-
méternyíre a községtől, amint a soffőr 
egy szembejövő tehenet akart hírtelen 
féretéréssel  kikerülni, a magas uttöl-
tésről a mélységbe zuhant. A négy 
utas és a sofför  is megsebesültek 8 
különösen súlyos suzódásokat szenve* 
dett Stenzel János újonnan kinevezett 
útmester aki a fején  és nyakán sérült 
meg. Állapota válságos. Könnyebb sé-
rüléssel úszta meg a balesetet Boros 
Károly böződi jegyző. 

X Nyilvános köszönet. A családi 
gyász alkalmával kifejezett  minden-
nemű részvétért ezúton is hálás k5« 
szönetet mond a Benedek  család. 

Jói sikerült vallásos estólyt ren-
dezett a szombatfalvi  Ifjúsági  Egyesü-
let március 1.-én a Népházban. Az 
est kiemelkedő pontja dr. Dobos Fe-
rencz tanárnak a kommunizmusról 
tartott szivreható beszéde volt. Azután 
Jakó Albert tanár mutatott be bibliai 
képeket, Papp Dénes vallástanár ma-
gyarázata mellett. Szép szavalatok egé-
szítették ki a ne.mes színvonalú, tanul-
ságos műsort. A vezetőség ezutoti 
mond köszönetet a szereplőknek és 
a megjelent közönségnek. Következő 
vallásos estély I5.'ikén este 8 órakor 
lesz ugyanott. 

A budapesti nemzetközi vásár 
május 9—18. napjain fog  megtartatni. 
Ugyanakkor országos orvos-kongresz-
szus lesz Budapesten. 

A kisebbségek vádelme cimü könyv, 
Balogh Arihur szenátor világhírű köny-
ve, népies kiadás alakjában még min* 
dig kapható a Részvénynyomda könyv-
kereskedésében. A tanulságos és egyet-
len magyar ember által sem nélkülöz-
hető könyv ára 18. lej. 

Nagy érdekiódós mellett kezdette 
meg csütörtökön este 8 órakor a plé-
bániai templomban Bíró Ferenc madé-
falvi  plébános konferenciai  beszédeit. 
A kiváló szónok, még ma és holnap 
(szombat) este 8 órakor tart beszédet. 

Megliivó. Folyó hó 15.-én (vasár-
nap) délután 2 órakor az iskolában 
tartandó hitközségi közgyűlésre a szom-
batfalvi  rom. kath. egyházi adót fizető 
hívek ez uton is tisztelettel meghi-
vatnak. Tárgy: 1 Előterjesztés a volt 
gondnok által az egyház eddigi va* 
gyoni állapotáról. 2. A lemondott szá-
madó gondnok helyett gondnok vá-
lasztás. 3. Indítványok. 

^ülést tartott — letartóztatták. 
Dobos Ferenc, az ismert kommunista 
agitátor mult hó 5 íkén gyűlésre hívta 
Felsőboldog falván  az embereket s ott, 
a csendőrség feljelentése  szerint, sértő 
nyilatkozatot tett a királyról. vizs-
gálóbíró felségsértés  vádja miatt eU 
rendelte letartóztatását s azt a. vádta-
nács is helybenhagyta. Dobos tagadja 
a'terhére rótt cselekmény elkövetését. 
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A kath. Népsztfvetsóg előadás so* 
rózatán f.  hó; l. én Szlávík P>renc 
szakosztályi elnök elnöklete mellett 
Hartwig István dr. és Debitzky Béla 
tartottak közhasznú előadásokat. Az 
előbbi a fertőző  betegségekről és az 
azok ellen való védekezésről szólott 
általános figyelem  közepette, az utóbbi 
pedig a baromfitenyésztésről  mondott 
el sok hasznos és megszívlelésre méltó 
tudnivalót. A két előadás között Papp 
Dénes ismertette a pápának febr.  22. én 
a vatikáni rádión leadott; a földkerek-
ség népeihez intézett megható szóza-
tát. Az előadóknak fáradozásáért  Szlá-
vík Ferenc elnök mondott köszönetet. 
Egyházi ének vezette be és fejezte  be 
az előadást. 

Ellopták az aktákat. A nagyvá-
radi városi tanács alakulásánál a ma-> 
gyar kisebbségi képviseletnek, a tör« 
vény szigorú rendelkezése ellenére nem 
adtak helyet. A Magyar Párt felebbe-
zésére a temesvári reviziós bizottság 
oj választást rendelt el, ami ellen a 
ícormánypárt élt fellebbezéssel.  A 
fellebezés  óta hat hónap telt el, de 
az iratok csak nem akartak visszaér 
kezni a felsőbb  hatóságtól. Erre 
Kotzó Jenő, a biharmegyei Ma-
gyac. Párt elnöke és Hegedűs Nándor 
képviselő keresni kezdték az iratokat 
Temesváron és Bukarestben s kér-
dezősködésükre azt az érdekes vá-
laszt kapták, hogy az iratok bizonyára 
azért nem találhatók meg, mert azokat 
valaki — ellopta.... 

Ménlovakat kapott megyénk több 
községe a kőhalmi állami méntelepről 
és pedig Székelyudvarhely, Keresztúr̂  
Zetelaka, Dálya, Szentpál, Nagysoly-
mos. A város és körlete részére kiu-
tnlt két fekete  mént szerdán hozta 
haza Kovács Lajos, aki azokat gon-
dozza. Az udvarhelyi gazdák ezután 
nem a városi prímárián, hanem a Me-
-zögazdasági Kamaránál (Árpád utca) 
kell, hogy befizessék  u fedeztetés!  di-
jakat. 

Gyűtnölcsfavédelml előadás. A 
Mezőgazdasági Kamara fontos  felada-
tai közé sorozta az udvarhely megyei 
'̂ümölcstermelés fellendítését  és mi-
nél jövedelmezőbbé tételét. E célja 
:szolgálása végett gyUmölcstermelési és 
ŷUpiÖlcsfa  védelmi előadások spro-, 

ZAiát szervezte. Negyven körzetre osz-
totta be a vármegye összes községeit 
és  a körzeti központokban tartandó 
ismertetések véghezvitelére kiküldötte 
Oyerkes Mihály és Bariha József  nyug. 
tanítókat, gyümölcstermelési szakértő-
iket. Nevezettek vasárnap, e hó 8. án 
<deluián 3 órai kezdettel Székelyudvar-
helyen a ref.  kollégium tornatermében 
tartanak rövid elméleti ismertetést és 
részletesebb gyakorlati bemutatást. Az 
előadások díjmentesek s azokra az 
•összes gyümölcstermelők és a gyü-
mölcstermelés iránt érdeklődők meg-
iiivatnak. 

Jól ütatt ki a népszAmlálás Ma-
Tostorda megyében, ahol kimutatták, 
hogy a lakosság 52 százaléka román 
— és csak 48 százaléka magyar. A 
jól sikerült eredményt mindjárt fel  is. 
használták a megyetanács legutóbbi 
tüésén̂  amikor Árkossy  Jenő  dr.  lel-
kész, magyarpárti tanácstag, azt az 
indítványt tette, hogy az előadók az 
tigyeket magyar nyelven is ismertes-
sék. Az indítványt Sirbu  és Campiu 

kath. lelkészek ellenezték, —• aval 
az indokkal, hogy a népszámlálás 
eredménye szerint a megye többsége 
román, 

X Moiihlrttk. vasárnap déliitáa fél  6. 
<ste fél  9 hétfő  és kedd este fél  , 6 órakor: 
No-No'Naoette ssines sslopadt vUássiker filmen. 

ifig'Véxig  operette A First National leg-
kiválóbb éoeklÓ, seoélő és természetet ssioe-
zésü filmalkotása.  A tüneményes re&dezést leg-
•jobban igasolja, hogy a Manba való titazás 
kisérlete mellett Hollandia. Japán és New-York 
-legszebb részeiből vannak jelenetek l&O taga 
Jcorus mellett az egymásra sorakozé szebbntí-
stebb melódiákat a 19 éves oj világsztár Je* 
ritza Mária protezsált ja. a csodás tehetségű 
Berniere Claire énekli a mir jól ismert nagy-
-tehetségű operaénekessel Alexander Gray«eL 
— Aki már látott természetes színezésű fU-
'inet MZ feltétlenül  meg fogja  nézni Nanettét is. 

Az Implegat staglari, azaz tör-
"Vényszéki vagy járásbirói tisztviselői 
állásra pályázók felvételi  vizsgája már-
cius I4-ikén, szombaton kezdődik a 
töévényszék 11. számú helyiségében. 
Felszerelt kérések a vizsga napjáig az 
elnöki hivatalhoz adandók be. 

Elveszett egy fehér  vízmentes 
vászon ponyva a fapiactól  kezdve a 
kadicsfalvi  betérőig, megtalálója juta-
iomban részesül. Tábor u. 1. Kötélverő. 

Nyilvános kdszdnet ós nyugtázás. 
A Polgári Kör temetkezési segély alapja 
elhunyt feleségem  után járó temetke-
zési járulékban 10,000 Leit fizetett  ki, 
mely összegnek a felvételét  nyilváno-
san is elismerve, ezúton is köszönetet 
mondok az egyesület vezetőségének 
a gyors és pontos kifizetésért.  Id.  Be-
nedek  Géza. 

Ismét garázdálkodnak az autós 
rablók. Mult szombaton este, Csík-
szereda és Csikcsicsó között, egy öt-
tagú rablóbanda feltartóztatta  az arra 
haladó szekereket és egy autót is, s 
aZ' utasokat, fegyverrel  megfélemlilve, 
kirabolta. A rablók este 8 órakor kezd-
ték meg működésűket s két óra le-
forgása  alatt 15 szekér és egy autó 
utasait, összesen 27 embert fosztottak 
ki, akiket nagy szorongás között tar-
tottak a rablók a szekértábor között. 
Sok szegény famunkás  volt a kifosz-
tottak között, akik heti keresetükkel 
igyekeztek hazafelé,  amit a kegyetlen 
rablók elszedtek tőlük. Mikor a rablók 
munkájukat befejezték,  a legkésőbben 
elfogott  Grünberger, csíkszeredai fa-
kereskedő autójára ültek s azzal el-
robogtak, otthagyva a maguk rozoga 
autóját. A magukhoz tért kárvallottak 
erre Csíkszeredába és Csikcsicsóba 
szaladtak s fellármázták  a rendőrséget 
és csendőrséget s mikor ezek csak-
hamar a helyszínére érkeztek. Grün-
berger nagy kiabálással serkentette 
őket a rablók üldözésére, akiket hamar 
el lehet fogni,  mert autójában csak 
hat liter benzin van. Meg is indult az 
üldözés s bár a rablók egyszer ki-
siklottak az üldözők kezei közül és 
szökésüket vonaton akartak tovább 
folytatni,  sikerült őket, egynek a ki-
vételével elfogni.  Az elfogott  négy 
rablót hétfőn  megvasalva szállították 
be Csíkszeredába. A banda névsora a 
következő : Dudkievícs Alexandru jâ ii 
vendéglős, a banda vezére, Simion 
Constantín, Nicolae Bollam és Cojo-
cariu Constantín köz rablók, az elme-
nekült pedig Constantin lonescu. Va-
lamennyien jâ íi lakósok. 

X Kiadó üzlethelyiség és lakás a 
Kossuth-utca 12 siám alatt. A ref. 
kollégiumnak úgynevezett Bárány ven-
déglőjé: utcai üzlethelyiség, 4 szobás 
lakás, pince, kocsiszín, 2 istálló, nagy 
-udvar, jó és -mellékhelyiségek, áp-
rilis 24 cől flosszabb  időre bérbeadatik. 
Bővebb felvilágosítást  ad Szabó Árpád, 
kollégiumi tanár. 

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

Piaci árak. Buza : 65—70, rozs: 
50—55, árpa : 52—56, zab : 30—33, 
tengeri: 45—50, burgonya: 22—26 
lej vékánként. Varrd Etek 

KÖZGAZDASÁG. 
A keresztúri bikavásár. 

A régen európai hirü keresztúri 
bikavásárt a Gazdasági Kamara egész 
országra kiterjedő propagandája elég 
szép sikerre juttatta. Dicséretére váljon 
gazdaközönségünknek, hogy a vásár 
anyaga igen szép volt s ami a leg-
főbb  : nagylépésü fejlődést  mutat. 
Ezekből kifolyólag  nagyszámú eladás 
történt: 19 drb. bikát más vármegyék 
vásároltak, míg megyei községeink 15 
bikát vettek a Gazdasági Kamara 
anyagi támogatásával. A regáti me-
gyék megjelent kiküldöttei is tetszé-
süknek adtak kifejezést  s Ígéretet tet-
tek, hogy szükségleteiket itt fogják 
beszerezni. Ezúttal kiküldetésük csak 
tájékozodó jellegű volt. összesen 74 
drb. simenthali és 11 drb. magyar fajta 
bikát hajtottak fel.  A bika árak 
15,000—23,000 lej között váltakoztak. 

A sors által kijelölt utunk vilá-
gosan áll előttünk : csakis állattenyész-
tésből élhetünk meg s nem versenyez-
hetünk a Regát gabonatermelésével. 
Fajállatokat kell nevelnünk s az ala-
csonyabb állattenyésztési fokon  álló 
Kelet érdeklődése felénk  fog  irányulni. 
Ma husállatnak is a gyorsfejlődésU, 

fiatal,  jól táplált állatokat keresik. Élő 
példa ezen bikavásár arra, hogy a 
piacot meg lehet teremteni, csak jó-
minőségü, nemes állatállornányunk le-
gyen, ami csakis céltudatosan tartható 
és fejleszthető. 

A dijakat a vásártulajdonos Gaz-
dasági Egyesület és a Mezőgazdasági 
Kamara közösen adták. Dijakat nyer-
tek : 1 Vf  éven  felüli  simenthali  bi-
káknál:  1. Kovács Miklós Kobátfalva, 
2. Fekete György Szentábrahám, 3. 
Gagyi János Alsóboldogfalva,  4. Dr. 
Vass Lajos Udvarhely, 5. Dimény Jó-
zsef  Ujszékely, 6. Kertész Albert Fi-
atfalva,  7. Györfi  Dénes Keresztúr, 
8. Benedekffy  Sándor Kugonfalva,  9. 
Mátéíi Áron Szentábrahám. t Vs éven 
aluli  simenthali  bikáknál:  .1. Gagyi 
János Rugonfalva;  5,.Varga Zsigmond 
Medesér, 3. Szabó László Székelyke-
resztur, 4. László Sándor Agyagfalva, 
5. Gagyi Sándor Alsóboldogfalva,  6. 
Mihály Domokos Bögöz, 7. Varró Mi-
hály Fiatfalva.  8. Kovács Károly Sz.-
keresztur, 9. Gagyi László Alsóbol-
dogfalva.  2 éven  felüli  magyar  bikák 
nál:  {.  Szolga Jánosné Oklánd, 2. Gál 
Ferenc Derzs, 3. Szabó Mózes Almás. 
2 éven  aluli  magyar  bikáknál:  Dé-
nes Mózes Muzsna, 2. Kecseti Zsig-
mond és 3. Csíki János Nagygalamb-
falva. 

M y i l t t é r . 
rovat köilenéoyeíért a iierkecttö nem ráual 

felel6saéf«t. 

Nyilatkozat* 
Alálirt esean«l kinyilatkostatom, hogy ittas 

állapotomban Gergely Pál ssékelydátyai köi-
blrtokossági eloök ar ellea sértést követtam el, 
mikor azt mondtam bogy a kösség részére 
vásárolt bikát 13,000 iejjel vette. Kijelentem, 
hogy a bika ára 14 000 lej volt s az előbbi 
állitásom téves. Esért Gergely Páltól mint a 
székelydályaban történt kitókulésünk alkalmá-
val jelen volt tanuk el6tt, ezúton is bocsána-
tot kérek. 

H.-szentpál. 1931 márc. 3. 
Kist Zsigmad h-szentpill lakos. 

Kladötui^donos: a Könyvnyomda B.-T 
Odorbeia-Ssékelyadvftrbely. 

Kiadó 
3.u»b«, koByha ét 2 uteai interéi helyltif 
Str. Prlnoipesa Maria (Szaat lnr»-atoa) 14 sz. 
alatt. Értflkaznl  lehet dr. GÖNCZY é» dr 

MOLNAR Dayvédek Irodájában. 

Egy nagy uri ház eladó, azon-
nal beköltözhető, Kossuth-

utca 140 szám. 
Mia«k kösiöDbeti viufbirét  és páratlan kte 

kpdrAitsécét a 

Egyesíti a cserépkalyiia, folytooégökaiyha, 
l^ffitét  és központi fatés  összes el̂ LyeH 
azok hátrányai oélkül. Léncsfivei  segitaégéval 
gjorsao felfQt  iDtenzi? és vízsziotfa  légánun-
iáuai, samott tierkezetoél fogfaé  buzamosan 
tartja a meleget és a legideálisabb folytoo-
éffikályba,  mert a paratsat estét&l reggelig 

D<>fftartia. 
Eayooképviseler olorheinvármegyében : 

C. RÖSLER K. 
Odnrheiu -székeuodtarheiy. 

Portáre) pe láagá Judecátorie Gdetar. 
Nr. G. 344—1931. 

Publicatiune de licitatíe. 
Sabseanatul grefiar  pria ace-

Rstfi  pablicá, U baza declziuuii. No. 
G. 344—1930 a Judecátoriei din Cris 
tar 0. lölö3->929 a judecdtoriei 
dm Tg. Mares ia favoru)  reciaoiaotei 
Firma Agrofera  SJC A dott. ÍD Trg.-
Muri§ repr. prio. Dr. Viola S&odor 
do«, io Cdiütur pentru ÍDCaMsarea ere 
Bat«i de 82l5-f-7034  Lai acceHori 
se fizeaíá  termdy de lici'at a pe ziua 
de 30 Martié  1931  ora  15  p. m. la 
fa(a  iocuiai la comuDa Sácaeai uode 
se Tor Tiitde prin hcitaimô  publicd 
jüdiciará aobllei: porumb, cárô a ma 
§ na penktra curá'.it do poranb etc* 
Í4 valoare de 16.300 Lei. !(• caz de 
Dovoie §( Bub pr€tul de eatimare. 

Preteoziuaea care e de incassat f  ce 
8215+7043 Lei cap. dobáazile de 129/̂  
bocotiDd din 20 Ŝ pt 1929 iar Bp<j-
8ele páoá acu« stabllite de 1600+ 
1420 Lei. 

lotrocát nobilele cari ajang la 
licltat<o sr fi  fost  execvate de altii 

acoétia ar fi  cá̂ tigat dreptal de 
acoperire licitt (ia prezeutá esta ordo-
aatá fo  favorul  sc<>6tei fa  se&zol 
art. LX. 1881, art. 192. 

Criatur, la 17 Febr. 1931. 
Y . l l r i z e a portárel. 

Hirdetménŷ  
Siméntalva község korcsmája bér-

baadatik 3 évre, 1931 március 15 tői 
kezdődőleg. Kikiáltási ár 25000 Lei 
évenként, bánatpénz 107o> 

Az árverés napja 1931 Március 
16 d. e. 10 óra. 

Árverési feltételek  a jegyzői iro-
dában megtudhatók. 

Elöljáróság. 

Felhívom a mhavázárló kSzSnaég 
fi^elmét  téti mha benenéaére! 

Bőrkabátok hosssu és rövil, üoppa b̂ r* 
b6l a köretkezd olcsó árbao kaphatók : 
bőrös kabát volt 2000 l . most 1600 l . 
•atus „ „ 900 „ m 650 

OitöQjök mélyea leszállitott árbaa 
kkpbstök. NSi. férfi,  fia  ét lányka ka 
bátok. Raktáros lev'̂  Zimnrermaon-féle 
szévetek- és skót izövetekbal mérték 
ut&d készítek öltóoyoket olcsó árban, 
felelősség  mellett. 

G O I D I Z I D O R . 

Egy 
teljesen Jóbarbau levő cipész-
üzlet berendezés négy géppel 
eladó, esetleg bérbeadó Érte-
kezni lehet nyomdánk Qxlet-

Helyiségében. 

Ponárrl po táüKá Judecáiona Cristur. 
Nr. G. 2876-1930. 

Publicatiunede licitaiie. 
Subaenaatal grefíer  prin aceasta 

pablicá. ÍQ baza decitinoii No. 0. 
284-1930 No. ü. 2376-1930 a 
judecátoriei dio Cristur tn favoral  rec-
lamaotQiui Alexaodru Iriaie dom in 
Alba-Ialia repr. prin Dr. loaa Pop 
advocat díD Alba lu ia peatrti focasa-
rea creaotei da 6900 Lei acceaorii 
ae fízeazá  tpraecul de licitatíe pe 
eiua de 30 Mariié  \931  ora  15  p. a. 
la f«ta  IOCUIQÍ ÍQ comuDa Sácaeni 
uode He vor TlDde prin licitifiuoo 
pablicá jadiciarft  mobiléi 1 car, o ?acá, 
0 juQicá 8cací''er, o Bcroafá,  2 dala* 
puri, UD pat, UQfl  aapá uoa caDapea, 
4 perini, 1 coaatá ia valoare de 16300 
Lei. IQ cas de sevoie BUB pre(al 
da estiaare. 

Pretepziaaea care e de lacaosat 
iace6900 Lei ctp. dobát-ile cu 15Vt 
socottüd dia 14 Ina  1930 iar tpe&ele 
páuá acoa Btaverite li 2649 Lei. 

latrncát nobilele cari ajuog la 
licitfftie  ar fi  foi*  execvate da al(i 
$1 aceHtia ar fi  cáxtigdt dreptul da 
rcoperire iicitatî  prezeotá este ordo-
oatá ín f«voral  acestora ta aensol 
fcrt,  LX.: 1881. 192 

Cnaiur la 17 Febr. 1931, 
Y. Hrlsen gr̂ fier. 

Kerekesműhelyembe 
egy fiút  tabolóuak felvestek,  ahol egy-
úttal bUtó karoDSséria muokára is ki-
képxéBt Dyerhet. Sándor 6. DéiMt 
kerekesBeBter, Odorbeiu Orb&o Balázs-

utca 115 

Palackos boraimat noat mar neia 
csak a PríucipeBa Elisaveta (BethÍPO-
Q(cai) kisraktárbao, baoKm Forró Géia 
és L̂ bovitB Géza ur kereskedéBébea 
la áruHitom. 

Mindkét Qzlptbea kapható* 
Som és maikotály dr« Adorján alba-

iuHai termétéból. 
Hotizaaszói Kaa Antal terméséből 
Vámosad var helyi dr. P*lffy  „ 
SzókefalTi  báró Horváik Arthar „ 
A bor &ra as öregek kicseréléM 

mellett luereskéot 34 >eu. 
Szöilösi Samik 
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Óriási választék mintás Bembepg-seiymekbeiiy 1 m. 60 lei. Crepdechi-
nekben dús választék és szenzációs olcsó árak Hirsch Rudolf  divatüzletében. 
Kérem kirakataimat mestekintenll Kérem kirakataimat megtekinteni I 

Portárel pe lá̂ gd Jadecátorío Crietar. 
Nr. 4717—1929. 

Publicatiune de licitatfe. 
Subsemaatul grefier  prin aceaeta 

pobMcá, cá n baza deciztoDíi Nr. G. 
4717—1929 a judecitoriei din Cristur 
In favoarul  reclsmaDtalai FQlöp loau 
repr. prio FUiöp Gergely dom. io 
Sáogeorgiul de Páduro repr. pria Dr. 
Viola Sándor advocat dom. in Cristur 
pentrn iocassarea creactei de 3480 
Lei csp. acc. se fixeará  termen da 
licit»|ie ]a 12 Mariié  1931  ora  15 
p. B. la locoSui ia comuna Du-
altreni onde se vor vinde pria licita-
tinne pubiicá judicará mobiieie din casa 
fa  valoare de 2200 Lel. In caz de 
nevoie snb prela* de estioiare. 

Pretenziaoea de incassat face 
5480 Lei capital dobánda de 12% 
socotind dia 1 laouaríe 1926 lar spe* 
Bele páoá acum stabilite de 1803 Lei. 

lotrucát aobilele carí ajuQg )a 
licitatie ar fi  foBt  ex€cvate de â t'l 

acestia î-ar fi  cá̂ tigat dreptal de 
acoperire, Ucitatia prezentá este ordo-
nati í̂ to favornl  acestora Benzal 
srticlalaí LX. din 1881 § 192. 

Cristur, U 1 Februárié 1931. 
V. Hpizea portárel. 

Corpul portáreiior din Cristur. 
Nr. G. 3300—1931. 

PüMoatiune de liGltafie. 
SubBaanatnl portftrel  prin aceasta 

pnblicá, t& fn  baza deciziunii aub No. 
1978—1930 dela Judec&torie de Ocol 
din Cristur deciziunii No. G. dela 
JndecStorie de Ocol din Cristar, in 
faTorul  recUnanti'or Dr. Elekes D0'> 
mokos Dr. Elekes Dénes advocâ l 
din Cristur peotru incaasarea creant̂ i 
de 2345 Lel acc. se fixeazd  temen 
de licitatie pe zina de 27  Martié  1931 
ora 15  p. m. la fata  locului In comuBa 
Bordô iu nnde se vor vinde prin licl-
tatiune publica judiciard monilele: 1 
Taca ro îe, 15 cláo giáu etc. ia valo-
are de 4500 Lei. In caz de nevoie 
anb preful  de estiaare. 

Pretenziusea do incassat fice 
2345 Lei capital dobáoda cu 13 5% 
Bocotind din 1 Apr. 1930 iar spesele 
pdfiá  acun staverite de 2601 Lei. 

Intrucát mobilele c»ri ajung la 
licitatie ar fi  fost  execvate de altü 

acestestia ar fi  cá̂ tigat dreptul 
de acoperire licitatie prezentá este or-
donatá tn iavorul acestora in sen̂  
ml LX 1881 § 192. 

Cristur, la 3 Februarie 1931. 
T . Hrisea ponftrel. 

Corpul Portáreiior Tribuaalulai 
din Odorheiu. 

No. 442—1981. 

Publicatiune de licitatie. 
Subsemnalul portSrel prin aceasta 

publici, c& in baza deciziuni Nr. 
2242—1930 §i Nr. .G. 2242—1930 a 
Judecátoriei Odorheiu tn favoarea 
Transilvania repr. prin adv. Dr. Gönczy 
Gábor pentru tncasarea creantei de 
13400 I^i accesorii ae fixeazá  ter-
aen de licitatie pe ziaa de 23 Martié 
1931  ora  11 la fata  locului Ín Odor-
heiu Str. Priccipele Mircea No. 4 undo 
se vor vinde prin licitatiune publicá 
judiciari dreptul de 1/3 parte din au-
tonobil aarca „Cbevrolette* No. 
348571 $1 se continua la spitalul ju* 
defeao  ande se vor vinde 1 aotocic-
leta narca D. G. W. in valoare de 
20.000 Lei. In caz de nevoie î snb 
pretni de estiaare. 

Pretenzinnea care e de fncassat 
face  13400 Lei capital dobánzile cu 
15VsV* BOCOtind din 1 Augast 1929 
iar spesele p&ná acum atsbilite de 
7654 Lei. 

Intrucát mobilele cari egung la li-
citatie ar fi  fost  execvate de altü 
fi  acettia ar fi  cá t̂igat dreptul de 
acoperire, lititatia prezent! este ordo-
nati 9i tn favorul  acestora fn  seizal 
art. LX. 1881 §. 192. 

Odorheiu, la 25 Febr. 1931. 
Báláaescu portárel 

Eadó két Jókarban Iev6' 
1 u X u s-a a t ó, egyik 

csukott, a másik nyitott. 
Desoto 81x. — Érdeklődni 
Kassay F. Domokos 

tnlajdonosnál lebet. 
A jobb minőségű italok 
mégis Szöilősi Princípesa Elisa-
beta (Bethlen-utcai) kisraktárá-
ban, valamint Lebovits Géza 
Printul Mirceai üzletében a teg-

olcsóbbak. 
Invitare* 

BfQQioaea  Fompieri'or Yolantsri dia 
Odorbeia ÍD siaa de Martié 1931 la ora 
11a m. iü casa Reaoinoei Sácakfti  de Cántere 
va {inea 

adunarea generala aniiala 
la cire OD. membri a Rcosiaaei prin aceasta 
cale le ÍnTít&. 

Ordin dtt zl t 
1. Descbiderea prr̂ edir̂ ialá. 
3 Raportal lecretaralai. 

Raportal casierolu]. 
4. Raportul magasioaralui. 
5 lopÜDirea postorilor Tacaote. 
6. Propaneri. 
Odorbeio, ia 5 Martié 1931. 

Nagy Lajos dr. Veres Dónith 
primoomandant. secretar. 

Közg^yülés I meghlTÓ* 
As Odorbeia—Síékelyudvarhelyi OnkéO' 

tP* TQsoitó Egjssfilet  1981 éti márcms bó 
22-éo d. e. 11 drakor a Székely Dalegylet 
Ottboa belyitégében 

rendes évi közgyűlést 
tart, melyre as egvetOlet tagjait es aton is 
tiutelettel megbivjak. 

TArgysoroiat t 
1. Elnöki megnyitó. 
2. Titkári jelentés. 
3. Pénatároai jelentés. 
4. BsertirDoki jelentés. 
b. Paraoesnoki illások betöltése. 
6 loditváoyok. 
Biékelyodrarbety, 1931 nárdas 5. 

Nagy UJos dr. VerM Dénáth 
féparaocsnok.  titkár. 

Állandó nagy raktár 
mindenféle  finom  férfi-,  gyer-
mek- és vidéki kalapokban, 
sapkákban* olcsó áron. Férfi-
és n5i kalapok javítását 

Tállal on. 
Síives pártfogást  kér: 

K J B S Z I j S R A I Í B E B T 
ToIt EotTÖs-ntca. 

Corpul portáreiior din Criitur. 
No. G. 4385-1930. 

Publicatiune de licitatie. 
Sabsemnatul portárel prin ace-

asta publicá, cá In baza deciziunii 
snb Nr. 3195, 3196—1930 dela jude-
catorie de Ocol din Cristur deci-
ziunii No. G. dala Judecátorie de Ocol 
din Cristur ta faTornl  reclRmantnlui 
firma  Fiora Preg de Flori din Satu-
Mara repr. prin Dr. Eiekes Domokos 

Dr. Elekes Dénes advocŝ l din 
Cristur pentru incasarea creantei de 
2000+3000 Lei accesorii se fikesKá 
termen de licitatie pe zíua de 21 
Martié  1931  ora  14 p. m. la fâ a  lo-
cului In comuna Cristur nnde se yor 
Tiade prin licitstluBe publicá judiciará 
mobilele : scaaduri, sicriu, car mortuar 
etc. in yalúa'e de 18700 Lei. In caz 
de neyoie fi  snb pretul de estimare. 

Fretensiunea care e de incassat face 
5000 Lei capital, dobánzile cn I2O/0 
BOCOtind din 16 lulie 1930 iar speseie 
pápá acum itabilite in 2364 Lei. 

Intrucát mobilele cari ajung la 
licitatie ar fi  fost  execvate 9i de altil 

acestia §1 ar fi  cástigat dreptul de 
acoperire licitatia prezentá este ordo-
nati $i tn favorul  ace&tora ín senzul 
art. LX. 1908, §. 20. 

Cristur, la 8 Febr. 1931. 
'V. Hrisea portárel. 

Tavaszí vetőmag 
árpa kapható: 

Szöllősi Samunál. 
Invitare. 

Corporat'ooea Meseriâ ilor dio Odorbeiu 
va tiaeaíQtiui da 22 Martié 1931, in eai de 
incaptcitste de boterire in siua de 80 Martié 
la ora 2 p. m. ÍD sala mare a restaurantutai 
Barkócsy 

adunarea generalá anualá 
]a care membri dia iocalitate fi  jur cu ooo* 
are se ioTiti. 

Or<iiii d* l i i 
1. Descbiderea aducirü. 
2. Raportal secretarulai deapre aonl 

1930 fi  d«sbaterea propanerilor in leg&tura 
ca acest raport 

8. Cootul dft  gestiane al caslerulai 9I 
raportul coaitetaioi censorilor. 

4 luaiatarea si votarea buKetaioi pentra 
ana) 193t 

5. Raportal ecoDomoitil precom fi  comi-
siaoei deiegate la Terificarea  iQTeniarului. 

6 Trtigere la sort peotro eifirea  celor 
8 mfmbri  dia comitetu] f!  alegerea membri-
lor Doi. 

7. Propnaeri (c«ri se vor loaiote !Q 
timp de 8 siie mai ioaiote). 

8 locbidertfa  fediî ei. 
Odorbeia, ia 5 Martié 1931. 

Gyarmathy Istvin Plahár Gábor 
Pr(f.  (Jorp. 8«cr. Corp. 

Heghivö. 
A Széke If  udvar bel yi Ipartestület folyó 

évi márcios b6 22'éo. batarosatképteieoség 
esetén március bó 2fO'&&  d. a. 2 órakor a 
Barkócsy-féio  veodégl& oagy éttermébeo aa 
alibbi tírgysorosattbl 

évi rendes közgyűlést 
tart, melyie as egylet beiyi és vidéki rendes 
tagjait tisztelettel megbivjak. 

TArgysoroial 1 
1. A gyftlés  megeyitása. 
2. Titkári jeieotés as 1930 évrSl s as 

estei kapcsolatos javrslatok tárgyalása. 
8. Péostáros ssámadása as 1930 éviSl 

él a péDztárvisigáló bisottság jelentése. 
4. As 1931 évi kOhségvet̂  elóterjeis* 

tése és megállapitása. 
5. Gasda jelentése és a leltárviasgáló 

bisottság elftterjesstése. 
6 As alapssabály értelmében 8 et6Ijá> 

rósági tag kisorsolása és belyébe nj tagok 
megválasxtisa. 

7. loditvinyok (8 nappal cl óbb be> 
adandók). 

8. OyOlés berekesstése. 
Odorbeia, 1931 évi március hó 

Gyarmathy btvin Plnliir Gibor 
Ipt. elnök. Ipt titkar-

Primária satuiul îmonê ti. 
No. 74—1931. 

Publicatiunê  
Ne avánd rezultat licitatia {inutá 

la 3 III. 1931 primária îne-o nouá li-
citatie publicő in localul prlmSriei la 
16 Martié 1931 ora 10, pentru aren-
darea cárciumeí satului îmonê ti pe 
3 ani dela 15. Martié 1931. 

Pretul de strigare 25.000 Lei 
anual. 

Vádiul lOVo a prê ului oferit. 
Conditiunile se pot vedea la prímária. 

îmonê ti la 4. III. 1631. 
Prmar 

Tibóldi  János 

Invitare. 
Rafíneria  fi  Fabrica de Spirt S A. din 

Odorbeiu invitá pe aĉ ionari la 

adunarea genaralá ordinará 
peotra anul de gestiane 1930, care se va (ine 
in siua de Martié 1931 la ora 10 a. m. 
in cancelaria fírmei. 

Program 1 
1. Rcportal Conailiului de Administrsfie 

fi  Comitetaiui de Hapr«>vei{biere. Constatarea 
bilautului. Hotárirea ia príTiL^ stabirirea fi 
importirea veoitului. Abiolvare. 

2. Aiegerea CoDsilialai de Admiaistrâ ie 
f!  Comitetaloi de sapravefbier& 

3. Eventaale propaneri. 
Ac(tooari pot vedea bilaotul ia cance* 

aria firmet 
Odorbeia, la 1 Martié 1931. 

Dlracllunaa. 
Corpul Fortareilur TribUDaluiai 

Odorbeia. 
No. 370—1931 

Publicatiune da licitatie. 
SubBemoatal portárel prio aceasta 

pabiicá; cá la baza dedziaoli Nr. 
1861/1929 Nr. G. 8414/1930 a iude-
cátortei Odorheiu ia favoarea  Nag7 
Vilma repr. prin ad?. Dr. Nagy La-
jos pentru iDcatarea creeDfei  do 505" 
Lei accesorii ee fíxeazft  teraen da 
licitatie pe 12 Mariié  1931  ora  11 a. 
m. lü fafa  Jocaiui in Odorheiu Str. 
Pr. Mircea No. 36 uode se vor viods 
prin licitatiuDe publicá judiciará 2 cai 

*io valoare de 6000 lei. Io caz da 
nevoie sub prepái de estimare. 

PreteoziuDea care e de incasat tace 
505 Lei cap. dobánzile cu BO> 
cotind din — iar speaele páná acum 
stabilite de 250 Lei. 

latrucic mobilele cari ajung U 
licitatie ar fi  fost  sechestrate 9Í de altu 

acestia ar fi  cástigat dreptal da 
acoperire hcitstle prezentá este ordo-
natS in favorul  acestora ín senzul 
légii LX 1881 § 192. 

Odorheiu, ia 14 Februarie 1931. 
B&ISteacu portárei. 

Dela primária comunei Praid 
Nr. 228. 

Publicatiune, 
Se aduce la cuno$tiníi publicá, 

cumcá in ziua de 15 Martié 1931 ore 
5 p. m. se va tine la primária comu-
nei Praid licitatie pentru exarendarea 
dreptului de pescuit din párául Juhod 
$í din partea de mai jos a comunei 
Praid pe timpul páná la 31 Martié 
1932. 

Pretul de strigare Lei 2000, vá-
diul 10®/o. 

Conditiile de licitatie se pot vedea 
la primária comunalá intre orele de 
serviciu. 

25. Februarie 1931. 
primar: 

Simófi  Márton 
notar: 
Kádár 

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

Ha elegáns és szép C Í p 6 t ^^^^  vásárolni, u ^ 
keresse fel 

Dobrai Károly 
cipÖ-Üzletét, 

ahol a legkényesebb igényeket is ki-
•I111 •••••••I11111 Itt**! I ti i« •• ittvvti«ti 11111 ittttti ••••••M ••»! etiewieeeeeHetHseHHtew i M ete 

elégítő dús választék áll rendelkezésre. 
Ugyanott mérték utáni megrendelések 
vétel-kötelezettség nélkül készülnek. 

Könyvnyomda Bészvéayt&rsaB&g Odorheiu—Székelyadvarbeiy. 


