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Városi választás elott. 
A Magyar Párt állal tervezett vá-

lasztói gyűlések közül csak a szent-
imrei volt megtartható, mert a rendőr-
ség egy, vasárnap reggel kapott belügy-
miniszteri körrendelet alapján minden-
féle  gyUlésezést betiltott így elmaradt 
a vasárnap délutáni szombatfalvi  és 
aznap esti bethlenutcai gyűlés. Meg-
tartotta ellenben a Magyar Párt a 
szombat estére kitűzött szentimrei 
gyűlést, amely a választópolgárok nagy 
érdeklődése mellett a Kapcza-féle  ven-
déglőben folyt  le. A gyűlés szónokai 
Sebesi  szenátor, Rájk  Józsefe  Varró 
Elek,  Dr.  Hinléder,  Szigeiky,  Dr.  Kas-
say  F.  István  voltak. Rövid programm-
beszédet mondott Soó  Gáspár,  polgár-
mester jelölt is, amelynek lényege: 
becsületes munka szülővárosának és 
az összpolgárságnak érdekében. A vá-
rosi polgárság népszerű jelöltjét meleg 
ünneplésben részesítették a jelenvoltak. 
Érdekes, talpraesett beszédet mondott, 
legutolsónak, László  Dénes  kőműves, 
a magyar munkás kötelességét emlitve 
fel:  ha munkás szavazat jut a kom-
mimistáknak, jut Rétinek, jut a romá-
noknak : miért ne juthatna a Magyar 
Pártnak, a magyarságnak is, amelyhez 
a magyar munkás a nemzeti kötelék-
nél, a fajiságnál  fogva  tartozik. 

Jelen volt a gyűlésen Gáspár Jó-
zsef  karikás lanácso's és a >dolgoz6k< 
néhány tagja is — az előbbi cinikus 
mosollyal, az utóbbiak gondolkozó fi-
gyelemmel és komoly elmélyedéssel 
hallgatták a tanulságos beszédeket • 

A Magyar Párt delegáltjai — 
tárgyalásokat folytattok  a románság 
vezetőivel, ezeknek megkeresésére, vá-
lasztási egyezmény létesítése érdeké-
ben. A románság azonban ezúttal is, 
akárcsak a tavalyi választásoknál, 
olyan túlzott és indokolatlan követe-
lésekkel lépett fel,  amelyek mellett a 
megegyezés már előre meghiúsultnak 
volt tekinthető. Öl  román  tanácsos 
beválasztását  kívánták  s ezen  felül 
ragaszkodtak  ahoz,  hogy  ezek  közül 
imtesssék  he  a helyettes  polgármesteri 
állás  és  egy  állandóválasztmányi  tag-
sági  hely.  A Magyar Párt négy  helyet 
és akár a 'helyettespolgármesteri-,  akár 
egy  választmányi  tagsági  tisztséget 
ajánlott fel,  ami kétségtelenül a szám-
arányt jóval meghaladó engedmény-
nek és messzemenő lojálitásnak tekin-
tendő. A románok azonban ezzel nem 
elégedtek meg, sőt azzal a kikötéssel is 
sulyosbbitották feltételeiket,  hogy az 
általuk állítandó 5 román tanácsos 
legfeljebb  a 12-ik helyig vétessék fel 
a listára, aminek elfogadása  esetén az 
is megtörténhetett volna, hogy a ma-
gyars^  a saját  győzelmes  listája  mel-
lett  a tanácsban  kiubbségbe  jutott 
volna.  Ilyen körülmények között a 
megegyeáls, természetesen, nem sike-
rülhetett és pedig ezúttal is a román-
Ság egyoldalú magatartása miatt. Ezu-
tán a románok egy része Rétivel kö-
tött paktumot. 

Érdekes éa a románságnak a ma-
gyarság iránt tanusitott érzelmeire jel-
lemző, hogy a magyarpárti listán nem 
elégedtek meg négy helylyel, a Réti-
féle  listán ellenben megelégedtek  3 hely-
lyel.  A Magyar Párt, amely a tovalyi 
városi választáson is 70 százalékos 
győzelmet aratott, egygyel több helyet 
ajánlott fel  a románoknak, mintameny* 
nyit a tavaly elértek. 

A magyarság saját erejében 
való bizalommal és megnyugvással 
veszi tudomásul a megegyezésnek hi-
báján kivül történt meghiúsulását s foko-
zott eréllyel és a győzelem biztos tuda-
tával megy a választási küzdelembe. 

Ismét a lángok martaléka lett egy székely 
község nagy része. 

ÚrIásI tűivész FelsSséfalván. — Segitiflnk tflnkrenent székely testvéreinken. 

Sok csapástót sújtott, a gazdasági válság hálójában kinosan vergődő 
vármegyénket ismét nagy károkat okozó veszedelem látogatta meg. Kedden 
délután Felsősófalva  község tetemes része tűzvész martalékául esett. 

Városunkban a tűzveszedelem hirével kapcsolatban eleinte sokan Zetela-
kára gondolta^mint ahol az utóbbi évek során ismételten puszlitott a tüz-
veszedWeiái a '̂̂ iteles helyszini jelentésből azonban csakhamar kiderült, hogy 
a baj ezúttal Felsősófalvát  látogatta meg. Fájdalom, ugyancsak alaposan meg-
látogatta. A falu  Parajd felőli  részében 87 derék gazda háza égett le, a telkü-
kön levő minden gazdasági épülettel együtt, s ezenkivül még 17 gazdasági 
épület ezeken a telkeken kivül. 

A jelentés megérkezése után városunk tűzoltósága kevés perc alatt 
motoros fecskendőjével  együtt autón indult útnak a tüz színhelyére, ahol a 
közelebbi Korond, Parajd, Alsósófalva,  Szováta, Atyha közs<̂ ek tűzoltói, a 
helybeliekkel együtt már megkezdték a küzdelmet a nagy szélben erősen ter-
jedőveszedelem ellen. Tűzoltóink — Bíró Gyula és Koncz Gyula parancsnoksága 
alatt — nyomban hozzáfogtak  az oltásban való részvételhez és az említett tűz-
oltóságokkal együtt mindvégig kitartó, kemény munkát végeztek a tűz tovább-
terjedésének megakadályozásáért. Minden erejűk megfeszítésére  azért is szük-
ség volt, mert a szélen kivül a vízhiány is erősen hátráltatta a küzdelem ered-
ményét. Részi vettek még az oltásban a Knöpp féle  aragonit-gyár munkásai 
és a városunkból kiküldött csendőrök is. 

Mindezek dacára a gyorsan terjedt és a körülmények által is segített tüz 
pusztítása óriási, a felbecsült  kár 10 millió leu. A tűznél gyorsan megjelent 
^ei^s^^^^^^r. a vármegyei állandó választmány elnöke is, aki a helyszínen 

lelkezéseket adott k:. majd itthon a vármegyei állandó választ-
mánythivta sürgősen össze • sî t̂ő akció megindítása céljából. E célból uta-
sítást adtak ki a f̂ szolgabíráknak  é̂ ^ mt̂ eresést intéztek a ytoegyékhez, 
valamint A iörvéoy;jitó«Égl ViraíOkboÂ  L SUe-̂ Maótíácség áit&* u t ^ iĉ lisUy 
falu  felsegélyezése  érdekében. 

Az esettel kapcsolatban Jodál Gábor dr., a vármegyei Magyar Párt elnöke 
^ a következő kijelentést tette: A felsősófalvi  csapást ugy kell tekintenünk és 

fogadnunk,  mint amelyet az Isten mindnyájunkra küldött. Ugy is kell részt-
vennünk a segélyezésben mindnyájunknak, hogy egyik sófalvi  testvérünk se 
érezze súlyosabban a szerencsétlenséget, mini ahogy azt mi érezzük. 

Az adakozáson kivül a párt más módon is igyekszik a segélyezési akció 
eredményességét elősegíteni. A népiroda negyedéves működése óta ezer meg 
ezer esetben nyújtott jogsegélyt a székely népnek szóbeli tanács, levelezés, 
folyamodás  és közbenjárás formájában,  — mindent az íH/jr̂ íesŝ /elvének követ-
kezetes alkalmazásával. Ezt a demokratikus, sz6p elvet most a felsősófalviak 
érdekében felfüggeszti,  a Népirodában perselyt állit fel,  s köteless^évé teszi min-
denkinek, aki az iroda jogsegélyét igénybe veszi, hogy e perselybe fizesse  be 
a tűzkárosult testvéreinknek járó áldozati adót, ami lehet 100 leu is, de lehet 
1 leu is, — kinek-kinek szíve és tehetsége szerint. 

A pártelnökség nyomban az eset után értesítette a pártközpontot is, kérve, 
hogy az országos gyűjtés sikere érdekében a testvértagozatok közt akciót 
kezdeményezzen. 

A kár óriási arányai, természetesen, nélkülözhetetlenül megkívánják, sőt 
követelik a kormányhatalom sürgős és hathatós támogatását. Felsősófalva  köz-
ség nagy részét mintegy 20 évvel ezelőtt szintén tűz pusztította el. Akkor 
Sebesi János dr. alispán öt holdnyi telket vásárolt, hogy az épületek közti 
zsúfoltság  csökkentésével csökkentse az ezutáni tüz veszedelmet, s uj utcákat 
is nyitott. Mindezt tekintélyes kormánytámogatással. Vájjon a mostani kor-
mánynak iesz-e elég szive és törődése erre a támogatásra? 

Végre visszakapják falvaink 
elkobzott onáÜóságnkat 
Sebesi szenátor 16-ikán újból el-

járt a kolozsvári tartományi igazgató-
ságnál és sürgős intézkedést kért a 
községeink önállóságának régóto hú-
zódó ügyében. Hodor államtitkár ha-
tározott ígéretet tett arra, hog)' a ked-
vező rendelkezést még aznap aláírja 
és másnap rögtön el is küldeti. Ez 
meg is történt s az önállóságot elren-
delő határozat a megyéhez megérkezett. 

Megállapítást nyert, hogy az ön-
állóság visszaadása azért késett olyan 
soká, mert innen. Udvarhely megyé-
ből befolyásolta  valaki rosszindulatú-
lag az ügyet, akinek fájt,  hogy  a Ma-
gyar  Pártnak  sikerül  helyrehozni  azt, 
amit  a karikás  interimárok  rontottak  el. 

Itt emiitjük meg, hogy az önálló-
ságukat visszanyerő azok a községek, 
amelyeknek falutanácsa  volt, nem fog-
nak uj tanácsot választani, hanem a 
meglévő falutanácsok  alakulnak át 
községi tanácsokká. De uj választás 
lesz azokban a községekben, ame-
lyeknek ügyeit eddig a családfők  gyű-
lése intézte. Ilyen község 37 van. 

A katalán kisebbség elérte 
célját. 

Tudvalevő, hogy Spanyolország-
ban él egy tömegben a legnagyobb 
népkisebbség: a n ^ milliónyi katalán 
nemzet. Gazdagok, műveltek és fővá-
rosuk, Barcelona, szebb és gazdagabb, 
mint maga Madrid, a spanyol főváros. 
Most, hogy a spanyol királyságból a 
forradalom  utján köztársaság lett, a 
katalánok is kikiáltották függetlenségü-
ket s megalakították az önálló kata-
lán köztársaságot s azonnal önálló 
hadsereget is szerveztek. Most már 
mint független  állam tárgyal a spanyol 
köztársasággal egy uj államszövetség 
létesítéséről. Balogh Arthur szenáto-
runk a tavaly hosszabb időt töltött a 
katalánok között, akik testvéri szere-
tettel fogadták  őt, amint általában 
nagy szeretettel és tisztelettel viseltet-
nek az egész magyar kisebbség iránt. 

Majláth püspök bénnautja. Majláth 
Gusztáv püspök az idén hivatalos bér-
mautját vármegyénkben tartja. Váro-
sunkban a bén^Uli előreláthatólag 
május 17 én és léán lesz. 

Román lapszemle. 
Az Universul  április I7-iki szá-

mában »Román-magyar viszony* cí-
men, Miklós herceg budapesti látoga-
tásával kapcsolatban, vezetőhelyen a 
következőket irja: A magyar sajtó 
Miklós herceg budapesti látogatásával 
kapcsolatban hosszú cikkeket közölt s 
meleghangon üdvözölte azokban a 
román király testvéröccsét. A magyar 
sajtó közös érdekekről ír, amik Romá-
niát és Magyarországot összekötik és 
feltétlenül  egymásra utalják. Lapunk 
hasábjain — folytatja  cikkét az Uni-
versul —- többizben foglalkoztunk  az 
együttműködés gondolatával, kihang-
súlyozva az uj földrajz-politikai  hely-
zetet, amit a trianoni békeszerződés 
eredményezett. A szomszédos jó vi-
szonyról természetesen mindaddig be-
szélni sem lehet, amig Magyarország 
nem hagy fel  eddigi politikájával s 
azzal a revíziós politikával, amit Ro-
mánia s a szövetséges államok ellen 
irányit. Talán változás állott be Ma-
gyarország külpolitikájában s a buda-
pesti sajtó egy régen várt, uj politikai 
szellem útjait egyengeti ? Magyarország 
politikai vezetői elejtették eddigi kö-
vetelőzéseiket, amiket Romániával s a 
szövetséges államokkal szemben mind-
eddig fennUrtottak  ? Talán meggyő-
ződtek, arról, hogy eddigi politikájuk 
és mâ uiHásuk mind«.iklppen Te-
szélyezteti a középeurópaí nemzetek 
békéjét? Nem, ugy hisszük — foly-
tatja cikkét az Universul — ez a ma-
gatartás nem őszinte és nem gyökeres 
s Miklós herceg budapesti látogatásá-
ról lévén szó, mindössze a magyarok 
hagyományos vendégszeretete érvé-
nyesűlt. Legalább is erre enged kö-
vetkeztetni a Budapesti  Hírlap  hús-
véti száma, melyben Apponyi Albert 
a trianoni békeszerződések revíziójáról 
s minden magyarok újjászületéséről ir. 
Apponyi cikkéből az Universul a kö-
vetkező szakaszt idézi: »Ma a magyar 
nép egyharmadrésze idegen uralom 
alatt él s ennek a tömegnek nemzeti 
kulturája súlyos veszélynek van ki-
téve. A legégetőbb kérdés mindenek-
fölött  az, hogy miként fogják  meg-
őrizni egységes kulturájukat a ma-
gyarok s hogyan biztosítják a fejlődés 
lehetőségeitc. A magyar közeledésnek 
másik >barátságos« megnyilatkozását 
szintén a Budapesti Hiriap-ban olvas-
tuk. Csajthay Ferencz hosszú cikket 
ír a magyarok kálváriájáról. »És mégis 
élünk..címen nem régiben propa-
ganda írás hagyta el a magyar sajtót. 
Csajthay erre a könyvre hívja fel  a 
magyar olvasók figyelmét  s többek 
között azt irja, hogy ezt a könyvet 
minden magyar embernek olyan áhí-
tattal kellene olvasnia, akár az evan-
géliumot. Ebben a könyvben a tria-
noni békeszerződés bukása és Nagy-
Magyarország újjászületése van meg-
irva. A VEurope  centrale-haiTi  Raoul 
Chélard közöl cikket a magyarországi 
revíziós mozgalomról. Feltétlenül meg 
lehet áUapitani — irja cikkíró — hogy 
Magyarország ujjongva fogadta  a né-
met-osztrák gazdasági uniót. Magyar-
ország ugyanis ebben a gazdasági 
egyezségben annak a bizonyítását látja, 
hogy a trianoni békeszerződés válságos 
helyzetbe juttatta Európát s ezen a 
helyzeten gyökeresen változtatni kelL 
A L'Europe centrale ezenkívül Ma-
gyarország háborús készülődéseiről is 
beszámol s titkos katonai készülődés-
ről ir. Lehet-e ezek után változásokról 
beszélni a magyar külpolitikában, hi-
szen ̂  nyilvánvaló — fejezi  be cikkét 
az Universul —, hogy Magyarország 
céljai továbbra is a régiek maradtak. 

JffZ/,  - raéárnap  rf.  ir. fét  S.  fit  9 érak»r:  MOLŰUSOiár,  röMiBr^pt^n  Harr,  iiWrt. M^rházy  W  Jta:  HOMTC  CáULÓ.  W o . ///»; A ¥ÉÍIZŐ  MHMA  RuMf 
Va/entmoni.  Szonxéciit,  hangítt  film;  KYtiOáTOK  á HeiYZiT  ¥ALTOZ/ÍTLáll,  9nnxáeii$^  iangt*  fÜm.  Rtmar^f  fgéoy  yfán. 
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Az üniversul  április 19-iki szá-
mában közli, hogy a Budapesti Hírlap 
egyik utóbbi üáma részletesen beszá-
mol a közelmúltban megalakult drez-
dai magyar revíziós Li^ működéséről. 
A drezdai Ligának — iija az Üniver-
sul — nemcsak magyar, hanem német 
tagjai is vannak s a Liga ápriüs 10 iki 
gyűlésén a német pártok is képvisel-
tették magukat. Fumetti, volt német 
miniszter, a trianoni és saint germain i 
békeszerződések tarthatatlanságáról be-
szélt és kijelentette, hogy ezek a béke-
szerződések kizárólag Franciaország 
európai hegemóniáját szolgálták. A 
gyUlés során jegyzéket szerkesztettek, 
melyben többek között a következőket 
állapitják meg: a trianoni, saint-ger-
main i és versailles-i békeszerződések 
örökös veszéllyel fenyegetik  Európa 
békéjét. A Liga minden rendelkezésére 
álló eszközzel harcolni fog  ezen bé-
keszerződések ellen. A Liga kéri Né-
metországot, Ausztriát és Magyaror-
szágot, hogy a népszövetségi paktum 
XIX. paragrafusának  az alapján indit-
son erélyes mozgalmat a revizió mellett 

« 
Az Ordinea  április 22 iki számá-

ban >Regionalizmus« cimen cikket kö-
zöl s többek között a következőket 
ifja  : Bizonyos erdélyi politikusok min-
den alkalmat igyekeznek felhasználni, 
hogy kihangsúlyozzák azt a gyűlöletet, 
ami szerintük az erdélyi és a regáti 
románok között fennáll.  Csak lelkiis-
meretlenség, vagy anyagi előnyök haj-
hászása készteti erre Pop Cicio-t, 
Vaidá t és a tö6bieket, akik életükben 
már annyit vétkeztek a románság ellen. 
Ma ezek az emberek s a szolgálatuk-
ban álló sajtóorgánumok, Budapest 
végtelen örömére, mégis a regionaliz-
must hangoztatják. 

• 

A Naíiunea  április 21-iki számá-
ban >A népszámlálás epilógusa* cimen 
közli, hogy a munkaügyi minisztérium 
a népszámlálás költségeire 110 milliót 
szavazott meg. Először ugy döntöttek, 
hog>' ezt a költséget az állam fedezi, 
ez a hatalmas összeg azonban eltűnt 
a népszámlálást vezető tisztviselők ke-
zén, a biztosok még ma sem kapták 
meg fiwtéBükct  — írja a Nâ tmea — 
s ujabban ugy döntöttek, hogy spe-
ciális adó formájában  behajtják az 
összegeket. Ezek szerint a népszám-
lálás céljaira egy évig minden adó-
fizető  polgár köteles lesz öt lejt fi-
zetni. Ebből az alkalomból üdvözöljük 
Hâ ieganu Emil urat, aki ekkora 'er-
kölcsi* eredményt ért el nagy mun-
kájával, amit »a nemzet érdekében 
végzett*. 

Ipartestületi ügyek. 

Országos kirakó vásárok : április 
28-án Okland, Kiskapus, 29 én Csik-
rákos, 30 án Sepsiszentgyörgy, május 
1 én Dicsőszentmárton, Gyergyóditró, 
3 án Csikszentmárton, Nagyszeben, 
Köszvényes, 4-én Kézdivásárhely, Szé-
kely keresztúr. 

Hiába foglalkoztunk  e helyen 
annyiszor az adókivetés romboló mun* 
kájával, hiába emeltük fel  figyelmez-
tető és tiltakozó szavunkat a tavalyi 
alapon való adózás ellen, az adóki-
vető bizottság a régi adót teljes ösz-
szegében újból csak kirójja sa feleb-
bezési tárgyalásoknál sem vesznek fi-
gyelembe senimit. Így rohanunk a 
biztos pusztulásba" és velünk együtt 
az állam is meg fogja  érezni a pol-
gárság pusztulását. A kormány is foly-
ton csak emlegette a kölcsönt, de nem 
látjuk, hogy a kereskedelem, vagy az 
ipar terén javulást hozott volna, sőt 
a munkanélküliség és köznyomor ál-
landóan emelkedik. Ha az állam olcsó 
hiteleket folyósitott  volna, akkor a 
kisipar kimászott volna borzalmas 
helyzetéből, ennek hiányában azonban 
a régi szakképzett iparosok kipusztul-
nak és helyükbe beözönlenek a kon-
tárok. 

Ipartestületünk számvevősége most 
foglalkozik  a tagsági dijak megállapi-
tásával s minthogy ez a segéd és ta-
nonc létszám szerint történik, figyel-
meztetjük a mestereket, hogy tanon-
caik és segédeik változását jelentsék 
be, mert ez okozza legtöbbször a 
helytelen kiróvást. Kérjük a tavalyi 
dijhátrálékok rendezését. 

Az ipart«tt{ll«t ela8k»ége. 

A politikai helyzet. 
Két hétig folytatta  a tanácskozá-

sokat Titulesca  a különböző román 
pártokkal a kormányalakitás tárgyában 
8 két hét múlva megalakult — a Jorga-
hormány.  Ez a fordulat  még nálunk, 
a meglepetések hazájában is valóban 
meglepett mindenkit. Jorga volt a leg-
első és a leghatározottabb a Titulescu 
kormányalakitási tervének visszautasí-
tásában, feloszlatta  pártját, >vissza-
ment« Valea de Munteni-ba és ma — 
ő a miniszterelnök. Sok naivság és 
sok eredetiség jellemzi a tudós pro-
fesszor  vállalkozását. Nincs pártja, de 
kijelenti, hogy sok barátja  van a par-
lamentben. Nem naiv dolog e ma a 
barátokban bizni, mikor még az olyan 
nagy pártszervezet, mint a nemzeti-
paraszt-párt is felmondja,  sőt amint 
lapasztaliuk, meg is tagadja a szol-
gálatot ? 

Eredetiséget árult el Jorga, ami-
kor a kisebbségi képviseletnek is részt 
akart adni a kormányzásban. De a 
mód, ahogyan ezt tette, már ismét 
naivságra vall. A pártszervezetekkel, 
azok elnökeivel való tárgyalás vagy 
azok megkérdezése nélkül, a sajat 
egyéni vonzalmai vagy politikai elkép-
zelései szerint akart beállítani a kor-
mányba egy magyart,  aki a magya-
rokat és egy szászt,  aki a szászokat 
képviselje. A mi részünkről, legalább 
is személyi és egyéni kifogást  nem 
tehetünk a képviseletünkre kiszemelt 
dr,  Bitay  Árpád  tanár ellen, mert ő 
valóban lelkes és tadós munkása a 
kisebbségi kulturának, de a szászok 
bizonyára nem ismerik el képviselő-
jüknek azt a Brandtsch  Rudolfot,  akit 
csak nemrég bélyegeztek fajárulónak. 
Meg is kapta Jorga  a megfelelő  vá-
laszt: Bitay kijelentette, hogy csak a 
Magyar Párt jóváhagyásával fogad-
hatná el államtitkári kinevezését. 

Minthogy Jorga kormánya párt 
nélkül vállalkozott a kormányzásra, 
egyelőre diktátorikus kormánynak kell 
azt tekintenünk, aminthogy diktátori 
kus intézkedés volt a kormány első 
körrendelete, is, amely s«rint betlj^-. 
fak  mindenféle  politikai ^ülésezést az 
egész országban. 

A kormány egyelőre ezzel a par-
lamenttel kisérli meg a kormányzást, 
de lehet, hogy később választat, vagy 
aztán jön Árgetoianu,  a nyilt diktátu-
rával. 

A közönség köréből. 
Válasz a Hargitában megjelent 

„FelUTáa*'.ra. 

A felhívásban  levő állítás szemen-
szedett hazugság. Aki ezt ellenem ko-
holta, rosszakaratból tette, mert ha 
igaza volna, a nevét aláimá, és nem 
beszélne »több unitárius* nevében. 
Álljanak elé azok az unitáriusok, aki-
ket én félre  akartam vezetni, hogy 
lássam a személyüket. 

Ha valakinek {az utcán való be-
szélgetésem vagy az otthonában való 
megjelenésem alkalmatlan: megmond-
hatja ezt szemembe, nem szükség 
azért újságban nyilatkozni. 

a t l JÖUttf  kőfaragó 

kaptam, hogy a Kovács Péter köve-
telését fizessem  ki 8 nap alatt, mert 
hanem beperel. £n nem válaszoltam 
rá, vártam a per beadását. Én idehaza 
is megmondtam Kovács Péternek, hogy 
a pert adja be és mikor a biróság ki-
hallgat és letárgyalja az U^et, ha 
megítéli, megfizetem,  de ad<̂ g nem. 
Hogy hogy lehet minden birói kihall-
gatás és ítélet nélkül végrehajtást esz-
közölni, én azt nem tudom, azt csak 
Kovács Péter tudja. Én a birtokosság 
pénztárából 192S-ban két napi dijam-
ban jegyzőkönyvi megbízás folytán  és 
az elnök utalványozására a magam 
kenyerem melleit felvettem  160 leüt, 
akkor, amikor egy kaszás kapott 1 napra 
100 leüt és teljes ellátást, én ezt tehát 
nem tartom túlsóknak és addig, mig 
a biróság jogerős Ítélettel ki nem 
mondja, hogy ebből 100 leu 50 bánit 
fizessen  vissza, addig egyáltalán nem 
fizetek. 

Karácsony falva,  1931 április 18-án. 
Tisztelettel: 

Kovács  Mózes 

SPORT. 

A karácsonyfalvi  birtokosság 
bajai. 

A karácsonyfalvi  birtokosság, mint 
azt megírtuk, egyik utóbbi közgyűlé-
sén uj elöljáróságot választott. A régi 
elöljáróság egyes tagjai most szokat-
lan és meg nem engedett módon, hír-
lapi cikkben szólítják fel  a birtokosság 
egyes tagjait állítólagos tartozások 
megfizetésére.  Erre vonatkozólag kap-
tuk az alábbi levelet: 

Tekinletes  Szerkesztőség! 
Kovács Péternek a Hargita folyó 

évi április 16 iki számában megjelent 
felhívására  kijelentem, hogy tudomá-
som szerint sem Kovács Péternek, sem 
pedig a birtokosságnak nem tartozom 
és eddig sem tartoztam semmivel. Hogy 
1929 évben a vármegyei számvevőség 
mit állapított meg, én arról eddig 
semmit sem hallottam. Engem soha 
senki ki nem hallgatott. A múltkor dr. 
Bafbat  ügyvéd úrtól, igaz, felszólítást 

A heti események. 
Bukaresti és budapesti csapatok 

Udvarhelyen. 
Vasárnap Unirea-Hargita. 

Hargita-STV. 7:0 (3:0). 
Hargiu 11—STV 11. 2: 1 (1:0). 
Unirea—UMTE. 6:0 (3:0). 
VitromeUn—Hargita 2:0(1:0) 
STV—UMTE. 4:1 (2:0). 

Most vasárnap a Hargita a seges-
vári Unireával játszik bajnoki mér-
kőzést. 

Több ízben felmerült  az a kíván-
Ság, hogy a Juventust, Bukarest nem-
zetközi csapatát Udvarhelyre kellene 
egy mérkőzésre beinvitálni. Ezzel kap-
csolatban a Hargita vezetősége Brassó 
sportegyleteível érintkezésbe lépett, 
hogy amennyiben egy kettős ünnepen 
a Juventus Brassóban játszana, a má-
sodik napra — ha az anyagi feltételek 

,nem lesznek sulypsak — városunkba 
jöjjön játszani. 

A magyar profi  csapatok, amióta 
a magyar-román sportbékét megkötöt-
ték, egymásután keresik fel  az erdélyi 
nagyobb városokat s mindenütt szép 
sikereket érnek el. A Hargita is be-
jelentette illetékes helyen, hogy egy 
hétköznapra eső Ünnepen szívesen 
láma vendégül egy jó magyar football-
csapatot, természetesen, csak ugy, ha 
nem lesz tuldrága. 

Húsvétkor az F. T. C. Maros-
vásárhelyen játszott erősen felemelt 
helyárakkal, ahol, az ülőhely 100 
leuba, az állóhely 30  leuba került, a 
Hargita azonban figyelembe  veszi a 
helyi körülményeket s ezeknél az 
áraknál lényegesen olcsóbb helyárak-
kal fog  dolgozni, hogy minél nagyobb 
érdeklődést vonzzon. 

Mindenesetre egy budapesti csapat 
udvarhelyi bemutatkozása óriási szen-
zációja volna a város és a megye 
sportszerető közönségének. 

A 'budapesti máijiL̂  Eemzetközi 
vá^r-

Budapest gazdasági körei arra az erős 
és szenzációs elhatározásra jutottak, 
hogy legalább a május 9 én megnyíló 
vásár idejére letörlik Budapest képéről 
a gazdasági krízis jeleit. Csodát akar-
nak tenni, óriási forgalmat  teremteni. 
Ennek pedig egyetlen egy módja és 
eszköze van, amelyet ugy hivnak, 
hogy szenzációsan olcsó árak. Hetek 
óta folynak  a tárgyalások a gyáripar-
ral, a kereskedőkkel és az idegenfor-
galom fejlesztésében  érdekelt összes 
iparágakkal. S e tárgyalások eredmé-
nye ma az, hogy biztosítottnak tekmt-
heiő az eredmény. Budapest szállodá-
sai. vendéglősei és kávéházai ünnepé-
lyes fogadalmat  tettek. Ha nem is 
tudják rendes áraikat leszállítani, gon-
doskodni fognak  mégis arról, hogy 
minden étteremben olcsó, kész menük, 
olcsó reggelik és vacsorák várják a 
vendégeket. 

Külön kirakattal készülnek Buda-
pest kereskedői a vásár vendégeinek 
fogadására.  Elv és legfőbb  szempont 
mindenütt: kicsi haszon de nagyforga-
lom. Ez az elhatározás minden szak-
mára kiterjed. A vásár vendégeit tehát 

nemcsak az olcsó ruházkodás lehető-
sége várja. Olcsón árusítják a keres-
kedők a mindennapi szükséglet min-
den egyéb áruját is, hogy ezzel is 
kedvébe járjanak a május 9 től 18 ig 
tartó Budapesti Nemzetközi Vásár vi-
déki és külföldi  vendégeinek. 

A magyar kultura is ünnepének 
tartja a vásárt. Mindnütt különleges 
programmal készülnek a május 4-től 
25-ig terjedő vásárszezónra A forgal-
mat itt is a rendesnél olcsóbb árak-
kal kívánják megnövelni. Kedvezmény, 
szelvényeket csatoltak ezért minden 
egyes vásárigazolványhoz, amelyek 
arra jogosítják a vásár látogatóit, hogy 
a rendesnél 10—50®/o kai olcsóbban 
látogathassák meg a színházakat, ka-
barékat és mulatókat. Szól ez a ked-
vezmény Budapest látványosságainak 
megtekintésére is. Ilyenek a muzeumok, 
a királyi vár dísztermei, a parlament, 
a Margitsziget, a híres budapesti állat-
kert stb. 

Minden ember legfőbb  kincse az 
egészség. Erre is gondolt a vásár ve-
zetősége. Megállapodást létesített a 
főváros  gyógyfürdőivel  és számos sza-
natóriumával, melynek eredménye, hogy 
a vásárigazolványnyal érkező közönség 
lényeges árkedvezménnyel használ-
hatja május 4-től május 25-ig Buda-
pest híres gyógy intézményeit. 

A vásár látogatását mindezek mel-
lett olcsóvá teszi főképen  az, hogy 
a magyar vasutak 50Vo utazási ked-
vezményt adnak, Romániában is 50®/®-
OS kedvezmény van érvényben, mely 
azonban csak a visszautazásra szól. 

HÍREK. 
ApriUt 24 

Uagyar eml̂ er kötelessége a 
Tá̂ á választások idején. 

1. Kellő időben kiveszi személy-
azonossági igazolványát. 

2. Megnézi — s ismerőseit, szom-
szédjait is figyelmezteti  erre — vájjon 
be van-e írva abba községi választói 
jogosultsága, mert enélkül nem enge-
dik szavazni. 

3. Ha igazolványa rendben van, 
a választás napján, május 4 ikén, hét-
főn,  rendben és csendben felvonul  a 
hivatalos helyiséghez, türelemmel be-
várja, amíg bejut a szavazófülkébe 
s olt az egyedüli szemtanura, Istenre 
gondolva, ráüti a pecsétet a magyar-
ság listájára, amely a íio6 Gáspár 
nevével kezdődik. 

Aki  másképp  cselekszik,  megszegi 
faja  és  városa  iránti  kötelességéi  í 

A gazdasági kamara közlésd-
Almatermelők I Az almamoly pille 

az almafa  virágzása idején röpköd, to-
jásait azuj kötésű almára és körtére rakja 
le. A fiatal  hernyócskák — nyüvek — 
10—12 nap múlva kikelnek és bemász-
nak a gyümölcs kelyhébe, ahol körül-
belül 8 napig tartózkodnak, azután 
befúrják  magukat a gyümölcs maghá-
cába és azt lassan elpusztítják. Tehát 
virágzás után 2—3 héttel kell az al-
manyüvek ellen arzénmérgezéssel, 
Darsin- vagy Arzola-permetezéssel, a 
kehelybe szórva, permetezni. 

Cseresznye termelők a cseresznye 
és meggy kukacosodása (vagyis a cse-
resznyelégy) ellen, mikor a gyümölcs 
pirosodni kezd, Livendol  permetezéssel 
és a fa  alá egy deszkára hintett, ezen 
permetelével áztatott lívendol-korpa 
csalétekkel védekeznek sikeresen. Szilva 
termésűnket a kukacodás ellen, a vi-
rágzás indulásakor és a virágzás tel-
jében végzett, ugyanilyen permetezés-
sel és livendol-korpa csalétek leraká-
sával védhetjük meg. Permetezzünk 
rendszeresen. 

Lapunk felelős szerkesztője több 
heti távollét után hazaérkezett és e 
szám összeállításában is már résztvett 
Több, az ő személyes címére érkezett 
levelet, amelyek elintézése távolléte 
miatt késett, rövid időn belül el fog 
intézni. 

A Kath. Népszövetség központi 
igazgatósága április 7—1 l-ig kurzust 
rendezett Kolozsvárott. A kurzuson a 
helyi tagozat részéről Balázs Dezső 
segédlelkész vett részt, aki a kurzus 
anyagáról május 3-án, a szentségímá-
dási vecsernye után fog  beszámolni a 
népszövetség tagjaínak. 

sa 
OQ 

sO) 

QQ 
CZ} 

O 



s 

s 

a> 

Feltűnő olcsón vásárolhat HIRSCH RUDOLF divatüzlelében 
bel- és külföldi  öltönyszöveteket, női kabát- és 
ruhakelméket, Crep de chin és mintás Bembergsely-
meket. Puplinokban, vásznakban és zeflrekben 

nagy választék. 
Kérem kirakataimat megtekIntenU 

Méret után készQlnek fétn  fehémemüek. 
Dus választék kalapokban, nyakkendőkben és 

harisnyákban. " 
Kérem kirakataimat megtekinteni. 

A prefect ieMOndása. A kormány-
változás következtében dr. Pop Emil, 
vármegyénk prefectje  is beadia lemon-
dását. A lemondást a kormány elfo-
gadta s most van folyamatban  az uj 
prefectek  névsorának az összeállítása. 
Hire volt, hogy egy Bogdán  nevü Őr-
nagy személyében már ki is nevezték 
az uj prefectet,  de ez a hír egyelőre 
még korainak bizonyult. 

A felsösófalvlak segélyezése. A 
felsősófalvi  rémhir vételekor a Magyar 
Párt néhány tagja hirtelen 8300 lejt 
adott össze, amely összeget gyors-
segélyképpen a községi elöljárósághoz 
juttattak. Az adakozók neveit közölni 
fogjuk.  — Itt emiitjük meg, hogy a 
helybeli Ortodox Nőegylet csütörtöki 
műsoros estélye jövedelmének egy ré-
szét szintén a felsősó  falviak  segélye-
zésére ajánlotta fel,  amit szívesen vet-
tünk tudomásul. 

A szombatfalvi városrészben a 
szokásos évi bucsut f.  hó 26 án, va-
sárnap tartják. 

Halálozás. Molnár  Gyula  f.  hó 
I8 án, városunkban, 66 éves korában 
elhunyt. Kiterjedt rokonság gyászolja. 

Albert  Vilmos  farkaslaki  lakos, id. 
Albert István fia,  21 éves korában, f. 
hó 19 ikén hirtelen elhunyt. 

Gy&rffy  Lajos  asztalos folyó  hó 
23-ikán, városunkban, 68 éves korá-
ban elhalt. Temetése szombaton délu-
tán lesz. 

A közutak oyOmölctfái.  Várme-
gyénk területén szétfutó  közutak szé-
leinek gyümölcsfákkal  leendő beülte-
tése, illetve a már meglevő sorfák  pót-
lása érdekében, az 1372 sz. rendelet-
törvénnyel (decret lege) szervezett 
Vármegyei Befásltó  Bizottság e hó 
20-án az alispán elnöklete alatt ülést 
tartott, mely alkalommal a felsőbb 
rendeletek letárgyalása után kiegészí-
tette a bizottság magát Gyerkes Mi-
hály gyümölcsternielési hozzáértő be-
hívásával. Majd kijelölte az 1831 évi 
költségvetés célszerű felhasználását.  Az 
útszéli gyümölcsfák  helyes gondozá-
sára való kioktatás végett egy napra, 
behívni határozta az összes udvarhely-
megyei utmestereket és utkaparókat 
és pedig május hó 5 ére az Udvar-
hely környékbelieket Székelyudvar-
helyre, május 8-ára az Oklánd vidé 
kieket Oklándra és IS-ára a Kis KüküUŐ 
vidékieket Erdőszentgyörgyre. Ezen 
•suboílciu judejean de plantare*, mint 
a Mezőgazdasági Kamara egyik szerve 
működik s így gyümölcsfa  oltvány 
komplexumát a kamara utján fogja 
beszerezni, az utkaparók kioktatásával 
pedig a községben gyümölcsfák  tele-
pítésénél fog  segítségül lenni. 

Anyák napja. A felnőtt  leányok 
Mária Társulata az idén is méltó mó-
don készül megünnepelni az anyák 
napját. Az ünnepség május közepén 
Majláth püspök iuléte alkalmával lesz. 

Szabolcska-est Keretzturon. A 
székelykereszturi Ref.  Nőszövetség na-
gyon szép és tiszteletreméltó ötlette 
külön estélyt szentelt a nagy költő-
pap emlékezetének felújítására.  Nagy 
Elemér tanár alapos tanulmányban 
ismertette a magyar családi élet hü 
lantosának működését. Nagy Irma 
Ilonka és Lajos, Szakái István a köl-
temények pompás előadása által, a 
bibliakörös lányok. Bányainé Sólyom 
Edith és Fazakas Sándor a népsze 
rükké váit megzenésített Szabolcska-
dalokkal szerepeltek nagy sikerrel 
(Harmath, Risznerné Kozma Ida, Fráter 
L. és Balázs A megzenésített darab-
jaival). Mindenesetre dicséretes kultur 
missziót teljesitenek erkölcsi testüle-
teink, ha a sablonos »esiélyek« mel-
lett ilyen irányt s>abó gondolatokkal 
adnak irodalmi nívót a gyakran el-
laposodó programmoknak. 

Talalt kabát. Váralja és Énlaka 
között találtak húsvét elsőnapján egy 
szürke condra posztóból készült férfi 
kabátot. Tulajdonosa kecseti Bak M. 
Sándornál átveheti. 

Bodrogi Balázs nótaestélye. Bod-
rogi  Balázs,  Székelyudvarhely közön-
ségének egyik kedvenc nótása, vasár-
nap, 26 án, este fél  9 órai kezdettel a 
Székely Dalegylet helyiségében önálló 
magyar nótaestét rendez Kónya Jancsi 
cigányzenekarának kísérete mellett. 
Bodrogi Balázs városunk jótékony 
egyesületeitől sohasem tagadta meg 
a szereplést s így méltán elvárhatja, 
hogy a közönség is érdeklődést fog 
tanúsítani önálló vállalkozása iránt. 
Beléptidij nincs, a műsor megváltása 
tets^ szerinti összeggel kötelező. 

X Jó megjelenésű, szolid, lehető 
leg a román nyelvet beszélő Uszol 
aló-lányt keres azonnali alkalmazásra 

a Szilágyi-cukrászda. 
Buza-szentelóa. A kath. egyház-

ban szokásos buza szentelést folyó  hó 
26 án. vasárnap délelőtt tartják meg. 
A buza-szentelési körmenet a 6 órás 
mise után indul a szentimrei hármas-
kereszthez. A plébániai hivatal felhívja 
a híveket, hogy minél többen veg]^-
nek részt a körmenetben és az Ég 
áldását a vetésekre kérő ájtatosságban. 

Erdélyi Fiatalok estélye Udvarhe-
yen és Oklándon. Az Erdélyi  ítaialok 
főmunkatársai  f.  hó 15-én tartották 
meg Udvarhelyen nagy érdeklődéssel 
várt előadásaikat, az unitárius D. F. 
leányegylet műsoros estélyén. Az es-
télyen különösen a helybeli iparos-
társadalom képviseltette .nagát szép 
számmal, s azok az intellektuel körök, 
amelyek az Erdélyi Fiatalok lelkes ba-
rátai. A műsort Köpeczy  Jenő  szelle-
mes megnyitója vezette be, aki az 
egyes számokat is ötletesen konferálU. 
Az első szám Mikó  Imre,  az Erdélyi 
Fiatalok főmunkatársának  mélyen 
szántó előadása volt az erdélyi uj ma-
gyar ifjúság  világfelfogásáról,  melynek 
ellegzetes vonásai: a faji  gondolat, a 
szociális érzék, a dolgozó osztályok 
(földmives,  munkás, intellektuel) szer-
ves demokráciája és a magyarság belső 
revíziója. Utánna Bodrogi  Balázs  éne-
kelt kellemes hangon magyar dalokat 
cigány zenekari kisérettel. Majd De-
meter  János  főmunkatárs  adott elő 
nagy felkészültséggel  a gazdasági vál-
ság kérdéséről, amelynek megoldását 
a termelés szervezésében, a dolgozók 
osztályalapon való szervezkedésében 
jelölte meg. Az előadást Lörinczy  Gá-
bor  művészi interpretálásu szavalata 
és Nagy  Sándor  eredeti székely hu-
moreszkje követte. A mindvégig nivós 
műsort az előadó képességeiről már 
ismert  Ébert  Hajnalka  niűvész.leg kidol-
gozott énekszámai zárták be. Az unitá-
rius leányegylet által nagy gonddal előké-
szített estély a közönség élénk tapsaiban 
megnyilvánult tetszésével találkozott. 
Másnap az Erdélyi  Fiatalok  az oklándi 
közönségnek mutatkozott be. Az es-
tély az intelligencia teljes számú meg-
jelenése és a gazdatársadalom osztat-
lan érdeklődése mellett zajlott le. Az 
Erdélyi Fiatalok kolozsvári kiküldöttei 
az emiitett kérdésekről tartottak nagy-
sikerű szabadelőadást, dr.  Voszka  Ist-
ván  meleghangú megnyitója indította 
el az estélyt amelyben az Erdélyi  Fi-
atalok  komoly munkatervére és nagy-
jelentőségére mutatott rá. Az estélyen 
nagy sikerrel lépett fel  az újonnan 
alakult oklándi dalárda Vajda  Antal 
karnagy vezetésével. Kelemen  Imre 
frappánsan  szavalt. Baczó  Gábor  szak-
szerű gazdasági előadása után, ifj.  Fe-
kete  Domokos  mondott melegszavu 
köszönetett az Erdélyi Fiataloknak a 
falusi  ifjáság  nevében. Az estély meg-
rendezése a páratlan agilitásu Koncz 
István  érdeme. 

VigyázatI Választópolgárok! Min-
denki nézze meg, be van e írva sze-
mélyazonossági Igazolványába kttzségl 
választól jogosuttsága ? l 

Nyilvános kttszfinet ót nyugtázás. 
A Polgári önképző Egylet temetke-
zési segélyalapja az elhunyt férjem 
után járó temetkezési járulékban 10.000 
leit fizetett  ki, melynek a felvételét 
nyilvánosan is elismerve, egyúttal ez-
úton is köszönetet mondok az egye-
sület vezetőségének a gyors és pontos 
kifizetésén,  őzv.  Molnár  Gyuláné. 

X Aki bö és szép gyaafticstermést 
akar elérni, gyümölcsfáinak  ápolását 
most a koratavasszal kezdje meg. Ki-
próbált és legjobban megfelelő  gyü-
mölcsfavédő  szerek használata által 
tízszeresénél is több és szebb gyümöl-
csöt teremnek a fák.  A szép gyümöl-
csöt jól lehet értékesítem, 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. 

MOSÍhlr«fc.  Ssombat esta, vuánup d. 
D. fél  6, este (él 9 órakor a néma filmek 
egyik legaagyobbika kerül bemutatásra: A 
koldusdiák. Kálmán Imre világhírű operettje 
után, a főszerepekben  Harry LiedUe, Verebes 
Ernő, Hans Juakermaan. Eszterbásy Ágnes. Ilyen 
páratlan ssereposstással íiim még nem volt Ren-
des helyárak. Jön Monte-Carló, a szezon egyik 
legnagyobb hangos énekló film-eseméaye,  olyan 
nagy rungos lilmsláger, amelyet a közönség 
soha el nem felejt.  Ennek a Monte-Carlonak 
zseniális kruDiéja, azaz rendezője Lubitseh 
Ernő, aki könnyen passzba tudja vinni a Pa-
lamaount >bankot.c mert a fllmioutetten  csapa 
olyan biztos számokkal játszik, mint például 
a csodás hangú Jeanette Mac Donald (A ki-
rálynő férje  és a Csavargókirály filmek  női fő-
szereplője) Jack Bo banan (Paris férfí.  fősze-
replője.) A szcenáriam szerzője Vajda E mő. 
pedig Lubitschsal együtt szinte pazarló bőke-
zűségei szórja az Ötletek zsetonjait. Igazán 
derűs szórakozás amit e film  megnézése nynjt 
és ha kijövünk a moziból ott duruzsolnak fü-
lünkben az édes melódiák. Jön a szezon má-
sodik nagy eseménye; Nyagatun a helyzet vil-
tüzatlan, Remarque regénye. E filmnek  nem kell 
reklám. 

KOZGAZDASAG. 

A szokatlanul rossz tavaszi idő-
járás már is érezteti hatását a mező-
gazdasági termények ára tekintetében. 

Bizonyos emelkedések észlelhetők, 
ez az emelkedés azonban egyáltalán 
nincs arányban a gazdák vállaira ne-
hezedő súlyos tehertételekkel. Főleg 
a takarmány ára ugrott föl  meglepe-
tésszerűen, míg a marha és tejtermé-
kek óra kevésbé van arányban a ta-
karmány árával. 

Piaci árak. Buza : 70—75, rozs : 
60-65, árpa: 60—65, zab: 44—50, 
tengeri: 60—65, burgonya: 30—34 lej 
vékánként. V— é. 

371 Nr. top. 650 ará'or io 1/4 parte 
ca pret de atrig 375 L. Licitatia no 
va atlBge dreptal de ozafract  víaget-
iQtabulat priD deciBUl Nr. 1417—1U09 
cf.  a§upra portitni armSritalai d iti 
imobilnl caprins in cf.  Nr. 371 Nr. 
top. 650, in faroares  BOtiei lai Bírta-
laa Oheorghe also n&sc. Pipel Maria, 

pentra iocasarea creaatei de 17000 
lei capitsl dobftodá  de 15Vo dia tiai 
de 23 laoa Sept. aaul 1929 saoia 
de 2636 lei apese de procea 9! exe-
cuie fíxate  páoá acofli  9Í 1000 lei 
Bpese fixate  acam peotru cererea dc« 
lecitatie precam a creaotei de 1795 
iei cap. acü. alui CiÍBzer G. Fraa-
cisc §l sotis, 
Drecum a creaatei de 40000t8000 
lei cap. acc. a Bflacii  Poporaial S. A 

precam $1 a creaB̂ si de 3617 lei 
cap. 9I acc. a fiUerIcei  Uoitare Jacodu! 

precuia $i a creaotei de ll.OOOt 
11,650 lel cap. §» acc. a Báucii Eco-
nomice Dicioeáaiaartin, 

precam a creaotei de 64S9 lei 
cap. 5i acc alai Tóth B Frasciacca 
rator Vetca declarati alfttarati  acea* 
tel procedari de execatie. 

Lícltâ tane ae va \\U9 in siaa dt 
30 luna Malu anul 1931 ora 1$ d. m. l» 
caaa comaaalá a comaoei Vttca. 

Imobilele ce vor fi  licitaie na vor 
fi  váadate ca pref  aai nic decftt  ce> 
de atrigare. 

Cei carí doreec aá licitese sant 
datori gft  depoziteze la delegatal jade-
c&toreBc 10'/, din pretal de Btrigare 
drept garaatie, in namerar ata in efecte 
de cautte aocotite dupft  caraal fizat 
art § 42 legea LX 1881 saa efl  pre-
dea acelaia$i delegat chitan̂ a coaaU-
táad deponerea, judecátorê te preala-
bilá a garantiei semoeee coodi 
tianlle de licitatie (§ 147, 160, 170 
legea LX 1881, § 21 legea XU1908.) 

Ddci DimeDi na ofere  mai mait 
cel care a oferlt  pentru imobil aa pre 
mai orcát decát ce) de Btrigare tit» 
dator lA intregeascá imediat garaotia 
fizatá  coDÍorm proceatalai pretaloi de 
atrigare la aceia? parte procestaala a 
pretulul ce a oferlt.  (art 25. XIL 1908). 

Crialar, la 26 Febraarie 1931. 
Dr. Szabó m. p. jadecdtor. 

Pentra cooformitate' 
Bokor impicgat. 

Ktadötuiajdonos: » Könyvnyomda B.-T 
Odortaeta-SBÖkelyndvarbely. 

2 s z o b a , H í í y h i . t W j i o i i í $ a r t -
l i K h t l y i s i d K b n i l l 6 l a U s . K S I í b 

odfarralisKtrlKUiadó.  ftiosiat 

<«ogUltal6. C f  « HUibUWalaHaB. 

6 H. P. Benzin-motor 
eladó. Cim a kiadóhiva-
m m tálban, m m 

Judecitorift  ruraia Cristar sectia ct. 
No. 740/1931 cf. 

Extract din publicatiune de 
licitatie 

la cerere de rxecatare fftcotá  de 
urmáritora Binca Poporu"al a. a. coa-
tra ora&rítaiai Birtalan G&eorghe alaó 
judecá'orta a ordonat licít»| anea exe 
cotiona'á io ce prifeate  Imobilele ca 
pnoae io cf.  a comaoei Vetca, Jud. 
Od-rheia No. ef  §i anume, cf.  No. 
93 Nr. top. 187 188 catá de lemoe 
ca carte, §i grádioá in mtreg. cu pret 
do Btrígart- de 3750 lei c( Nr. 93, 
Nr top, 1479 vite io iotreg cu pr.t 
de ntrig. 150 L. cf.  Nr. 93 Nr. top. 
1532 *ie iQ iníreg ca pret do Btrig 
75 L cf  No 361 No. lop. 480 ará-
tor in io rec cu prej de ntrig. 15 L. 
cf.  Nr. 93 Nr. top. 1205/4 Yie in int 
reg cu ptft  de sing. 38 L cL Nr 
361 Nr. top, 1457/2 vi© n iotreg cu 
pri-t de stng. 75 L cf.  Nr. 361 1453/2 
vie 10 'ntr«g cu pr̂ t de sírig. 38 L 
cf.  Nr 3Öl Nr top. 647 arotor in iot-
reg cu pret da atrig. 188 Lei. cf.  Nr. 

MagastürzsU boicor- és futó-
rózsák nagy mennyisógben 

Frecska 
kertészetében kaghatóic. 

Zetelaki határon, 
az Ivó mellett, épületes bel-
sőség örSk&rou eladó, esetleg 
az épQlet anyaga kai5n is 
megvehető. Értekezni Deák 

Andrásnénál lehet 

Olcsó áron eladom 
vidéki* kSltSxés miatt a kSvatkMS árm-
kénletemct: M drb •lsffr«adS  tSIfyfalior-
d6t 30-M Ut«rif alDdea BafTságbui; 
teljeMm Maserelt TajkípflW  hardókat. 
firdAAdakat  éa kitredrckat A nabMl-
késMl való eladás ápriUt SMkéa, k«dd«a 

fog  MeftSHéMi  a fapiaeae. 

KInda József 
kidármMtcr. Odorhrfm-Saékelywdwheiy. 

K a p t a f a - é s s á m f a -

m ü h e l y e m e t S ^ ^ ' i t r " 
nyttetUm. E ssaknába vigi Blmdeirféle 
mwkát TiUakk, randet vagT r«DdkÍT&U 

Sándor Ferenc. 
nek Megfeleloea. -
C l J ' *'R7 teljes moeifei<isere(es, 
U a d O mftrka  „Pathé^ iu: egy 
•euidgépb̂  , 5V, kilowittoa diaamó-
ból, «gv I o Tazetéskel. — Cim: 

Bertalan Béla, Zetaa. 
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H i»i{ mmiKanii tör UzkK 
= 22 lel = 
5h>6 Ktfoly  fciidtiUltbH. 

Portáreiai a Judecátoriei de Ocol din 
Cristar. 

Nr, G, 4607-1930. 

Pnblicatinne de licitatie. 
SsbeemBatal portárel prin aceuta 

pnblicfi,  cá fa  baza decicinoü Nr. 
2741—1930 No. G, 4607/1930 a 
Jodecátoriei din CriBtar !Q favoarea 
ZaigBOod Dáyid seD. doa. in Ghindari 
repr. prio advocatal Dr. Fasakas Miic 
lÓB pcntru iscasarea creaB]ei de 
5946 Lei accesorii se fizeazi  ter-
sen de licitatie pe siaa de 11 Main 
1931 ora  16 p. m. ín  Gbindari UDde 
ee Tor Tiade prin licitatinoe pub< 
Hcá jndiciará: cai, cftrnta.  nobilele 
de caea a>fi  io valoare 10415 Lei. 
In cas de nevoie $i aab pretal de 
eetinare. 

Pretensinnea care e do incaaaat face 
5946 Lei iar epeeele páofi  acua «ta-
bilite de 3109 Lei. 

Intracát nobilele cari ajong la 
licitatie ar fi  fost  execfate  de altii 
yl aceitia $i-ar fi  cáatigat dreptoi de 
acoperire licitatie prezeotá este ordo-
natfl  fa  favoral  aceetora fn  Beoiai 
art. LX. 1881 § 192. 

Odorheia, 17 IV. la 1931. 
T« HrlseA. portárel 

Jadecátoria raraiA Críator aecfia  cf. 
Nrul 874—1931 cf. 

Extract din publicatiunea de 
licitatie. 

!• cer»rea de execaUre fácatS  de 
vaftritor  Hercseg loeif  contra ormfi-
rítulai Neníeld Ignat. Jodecfttoria  a 
ordonat licitat'unea execDtiooialft  in 
c« privefte  iMobiiele cnpriaee io cf.  a 
comonei Sictod. Jod. Odorheia No. 
«f  t̂ anuae. Nr. top. 835/1, caoá de 
lemne, co pret de atrig. de 4500 lei. 
Nr top. 2343. 2346» arátor. pddore 
cu pret de atrig de 750 lei. Nr. top. 
2350/2 pddore ca pret de strig de 
363 le). Nr. top. 2351/1 2352/1 arátor 
cn pre( de atrig. de 225 lei. 

Imobilele CD Nr. top. 2343,2346, 
2350/2, inreanate cu dreptnl de 

de aeufmct  viager Intabalat u favo-
area Ini Hegyi Moiae. 

Pestre ificassarea  creaotei de 
2342 lei, capitai dobaoda de 15Vo 
difi  viua de 17, Inaa Main anoK 1930 
•nma de 570 lei epeae de procea 
ezeca(î e fizate  páná acnn 400 lei 
•ptse fizate  acum pentm cerere de li« 
citatie precna a creastei de 42 lei, 
70 oani, csp. 9Í acc. alai Palfi  Isac 

BOtia a creaotei de 15000 lei. 
cap. acc. a Caseel de Fástrare a 
Jad. Odorheia aacc. Praid. 

LicitatioDea ae Ta t>>e Ín 
de 28 Malu 1931 ora 9 a. la caaa 
comunaiá a coMuoei Siclod. 

iBobilele ce vor fi  licitate bu vor 
fí  váoéute pe on pret mic de cát 
pretni de strigare. 

Cei cari doresc sá licitese Bont 
datori sá depoziteze la delegatal ja-
dácátoreec 10% din preful  deetrigare 
drept garaB tie, 10 otmerar aan in 
efecte  de caotie socotite dnpá carsul 
fixát  in art. 42 legea LX. 1881, aaa 
t& predea aceluia î delegat chitantt 
cooatatáod depnoerea jndecátore^te, 
preaiabriá a garastiel b& eeaoeze 
coBditiuoiie de licitatie (art 147, 150, 
170 legea LX. 1881, art. 21 legea 
XL. 1908). 

Dacá fiimeni  DU oferá  mai mult, 
cel care a oferit  pentrn inobil on prej 
mti  arcát dpcát cel de sirigare eBte 
dator á̂ iotregeaBcá iaediat garaotia 
— fizaie  cOBÍora proceatului pretaiai 
de Btrigare — )a aceia î parte proceo* 
iaa)á a pretu^ui ce a oferit.  (art, 25. 
XLI, 1908). 

CriBtur, la 5 Martn: 1931. 
Dr. Szabé m. p. jodecáter. 

Pefitra  coaformitate: 
Bokor iapiegat 

szoba, konyba, kamra, 
V kiadó: Eossuth-ntca 61 
szám alatt. Értekezni ngyan-

ott lehet. 
Hitdetmény. 

A zetelaki templom és torony 
párkányainak kijavítására pályázatot 
hirdetünk május 1. határidővel. Érte-
kezni lehet a zetelaki plébánián. 

Zetelaka, 1931 április 20. 
Egyháztanács. 

Boltos pályázat 
A székelyszenterzsébeti >Hangyac 

Fogy. Szövetkezet bolt- és korcsma-
kezelői állásra pályázatot hirdet. Java* 
dalmazás: Fixt!zetés 1100 lej havonta, 
4®/» forgalmi  jutalék, monopol után 
l®/o, évente 100 liter petróleum, a 
bolt- és korcsmahelyiségek fűtésére  3 
öl tűzifa,  1 szoba és konyhás lakás. 

Pályázatok május hó 10 ig a Szö-
vetkezet Igazgatósága cimére, £!lisení-
Székelyszenterzsébet küldendők. Csak 
nős emberek pályázzanak. 

Az Igazgatóság. 

Értesítem 
a vásárló köconséget, 

Üzletemet 
májia elsején átheiyeiea a Siebeni 
Antal bffrililete  melletti beljiségbe. 
Aki aa ellő vásárlást tesiii feleár* 
ban megkapja. 

« o l d I z i d o r . 

Eladó azonnal 
szabadkézből Székelyudvarhelyen, a 
vasúti állomással szemben, Solymossy-
utca 44 sz. alatt tevő belsőség min-
den rajta levő gazdasági épületekkel 
együtt. Azonnal beköltözhető. Érte-
kezni a Megyei Takarékp. szolgájánál. 

Portárel pe láagá Jodocátoria Cribtur. 
No. G. 962—1931. 

Pubilcatiune de licitatie. 
Sabsemaatal grefíer  prin aceaeta 

poblicá, cá ÍQ baza decisiaoli Nr. 1633*-
1930 Nr. 6.962—1931 a jadecátoriei 
dia Cristur ia fávorul  reclamantei 
Varó Mihály cronom doa. ÍQ Filia^ 
repr. pria Dr. Fasakas Miklós advocat 
pentrn iocaaarea creî otei de 5000 Lei 

acc. se fixeatá  teraen de licitatie 
pe Eiua de 9 Maiu  1931 ora  15  d. 
a . la fata  iocalai ia comuoa FiÜs; 
unde se m viode prio licitatiaae pub-
licS jadiciará aobilei: 20 a. m. fáo 
íd valoare de 3000 Lei. Ia cas de nevoie 
§i sub pretQl de estimare. 

Preteaziunea care e de iscaeat tace 
öOOO Lei dobánzile de ^^/o socotind 
difi  iarspeaele páná icua atabilite de 
3234 Lei. 

latroc it mobilele cari ajang la 
licitatie ar fi  fost  uccbestrata de altii 

ace$tia ar fi  cá^tigat dreptal de 
acoperire licitatie prezentá eite ordo-
natü î in favoml  acestora fn  sensoj 
legii LX 1881 § 192. 

Cristnr, la 17 Aprilie 1931. 
V. Hrizea grtfiar 

Állandó nagy raktár 
mindenféle  flnem  féi-ll-,  gyer-
mek- és vidéki kalapokban, 
sapkákban, olcsó árén. Férfi-
és nffi  kalapek j&vitását 

vállalom. 
Scives pártfogást  kér: 

K J B Ü Z I i S B A l i B E B T 
volt EStvSs-ntca. 

Két szoba, konyha, kamra 
melléképfilettel  m ûs l ére 

Strada Mircea 
(Petőfi-utca)  10. 

Ha elegáns és szép c ipő t 
keresse fel 

akar vásárolni, ugy 

Dobrai Károly 
cipő-Üzletét, 

ahol a legkényesebb igényeket is ki-
• • • • Ilit ItMtl I • I • • • llllllll «11 • I • M*» »H H«lf  •••• •»»n««e«*M 
elégítő dús választék áll rendelkezésre. 
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Ugyanott mérték utáni megrendelések 
vétel-kötelezettség nélkül készülnek. 

Máj US 3-lkán 
délelőtt Vjll órakor 1 darab 
6 hengeres autóbusz szabad-
kézből elárvereztetik a Transil-
vania R.-T. udvarán, Odorheiu 

Bul. Reg. Ferdinánd 38. 
Judecátoria ruraifl  dm CriHtur. 

No. 282-1931/2. 

Publicatíune de licitatie. 
Sabsemoatal grefier  prin ace* 

nt& publicá, cS tn basa decizinnü sob 
Nr. 2743—1930 a jnderfltoriei  raraiá 
dip Cristnr decíBinni No O. 282— 
1931/2 a jodecátorlei Cristar fn  favo-
ml reclamantei Joó Mibal; repr. prin 
advocat Dr. Fasakas Míklóa pentra 
incasarea creaotei de 131 dolari 
BCceBOrii ne fixeszá  termen de lici-
tatie pe zíua de 28 Aprüie  1931 ora 
14 d. m. Is fâ a  locnlai fn  com. Cristur 
unde se vor vinde prin licitatinae 
publicá jndiciarft  mobiléié: mobiléié 
de casá focáltfioiate  altele in 
valoa'e de 3300 Lei. Io cas de ne-
voie sub pretul de estiiaare. 

Preteosianea care e de incassat face 
131 dolari capitai, dobánsile cn 13̂ /0 
socotind dela 14 Vil. 1930 iar epe-
sele pásft  acnia atabilite de 4174 Lei. 

lotrucát mobiléié cari ajung la 
licitatie ar fi  fost  execvate $i de altii 
$i scestia ar fi  cástigat dreptul de 
acoperire licitstia prezentá este ordo-
aatá ín favorul  acestora ia  senznl 
art. LX. 1908, §. 20. 

Cristur, la 18 Aprilie 1931. 

Publicatic dc lícjtatíc. 
Lichidatorí firmei  >Valorízare de 

fructe  fierberia  centralft  S. A, Odor-
heiu* aduc la cunô tints, cá instalatiile 
fabrícei  le vor vinde prin licitatie ver-
balá publicá care se va tine la 17 Maio 
1931 cu inceputul de 10 oare i. m. ín 
Odorheiu, Strada Orbán Balázs 3. 

Conditiunile de vánzare precum 
ifi  obiectele, cari se vor vinde se pot 
vede ori cánd la onrele de oficiu  in 
cancelaria Refináriei. 

Pretul de strigare va fi  lei 40.000. 
Acei cari doresc a lua parte la 

licitatie trebue se depune cá cautie 10 
Vo din pretul de strigare. Cumpárálo-
rul va intregi aceasta cautie indatá 
dupá terminarea licitatiei la pretul de 
cumpárare. In caz contrar va pierde 
cautia. 

Invitare. 
Ciabal SportiT Hargiu dio Odorheia tioe 

AdoDureA geQert)& ordinsri ÍD liaa d« 
Maio 1931 la or» 11 c, m. io locftlol  Síékely 
Dalegylet dio Odorheia. care ÍDTÍÜ nembri-
clubulai pe aceai á 

Prográna. 
1. Deflchiderea  tediotei. 
2. R«porta1 «(>cretanilDÍ. 
3. R^portnl fioftncitr. 
4. Abtolvare 
5 fiudgetal  pe tnal TÜtor. 
6. Aiegeri. 
7. Proponeri. 

Odorheio, la 24 Aprilie. 
DirttctlURMr 

Meshivó. 
A Hsrgita TeitedsS Egylet 1931 m '̂o* 

3 áo d. e. 11 <irakor readet éri kaggyflléit 
tart a 'íiékeiy D&tegylet helyiiégóbea amelyre 
e tagokat etennel megUvja. 

TArgynoroMt. 
-Iw 

1. Ai flléa  nagnyitása. 
2. Titkári Jeleotéa. 
8. PénitiHJeient4i. ' 
4 FelmeotTény. 
5. J0r5 éri költaágretéa. 
6 U} tiiitikar Táiaiatáaa. 
7. loditTinyok. 

SíékelyudTarhely, 1931 iprilia 81 
a w W ő n é g -

'Tarasii és nrári sieienra a lej;-
^ divatesabb 

öltöny- és felöltö-szövetek 
DOBAY siabA txletébe ve^érkes-
tek. — Hindenfajta  vnnkit pentes 
idlír^ garantáltan vé^ek a legnjabb 

divat sieriit. 
D O B A Y fér f i  s z a b ó . 

Dela Jndecátoria rnralá din Cristar. 
Nr. G, 4638—1930/2. 

Publicatiune de licitatie. 
Subsenaatnl grefier  prin acesstA 

pnbllcfi,  cfl  fa  basa deciaiuoii No. 
4117—1930/2 a Jndecitoriei rnralá 
din Cristnr in íaToral reciaoantnlui 
Binca Popomlni S. A. din Sigî oara 
repr. prio- Dr. Fodor BodissAr peatru 
iocassarea creantei de 15000 Lei î 
accesorl se fizeazá  temen de lici • 
Utie pe ziua de 9 Maiu  1931 ora 
15  d. m. la fa(a  ioculai ia coauna 
Goagin unde ae vor vinde prin lici-
uUun« publicá judiciarfi  Mobile 2 
cai, 3porci, 2 stj.leoiDe dn foc.  1 pár. 
banuri, 30 care de íáo, 1 cárutá í* 
valoare űr) 18600 Lei. Io caz de 
nevoie sub pretni de esticaare. 

Pretenziuaea cbre e de iacassat face 
4306 Lfi  capitsl, dobáozile cn 15'5% 
Bocotiod dia 28 S)pt. 1930, 209 le; 
cheltupilile de pro test, Iar spesele páoá 
acQA siabiiite de 2400 Let. 

lotrucát nobiieie CAri ajnng la. 
licUatte ar fi  fost  ezecvatc de alfii 
$i aceotia sr fi  cáfrigar  drfptnl 
acoperire hcittta prezeatá este ordu> 
natl §i ío favorul  acestef  fn  seaznl 

kiadó: Strada Mircea Voda üdvan lakás kiado. r̂ ; 
Cim a Taraiban. 

RöayTayOBda Béaréajtánaaig Odorhain—Ssókelyadvarbeij. 

Cristur, la 11 Aprilie 1931. 
Hriaea grefier̂  

H i g d l o g é r l c e z t o k é s o l c s ó n Ic a p h. a t ó k : 
Trench coatok, esóköpenyek, rófös  rövidáruk, szőnyeg reszlik, viaszos 
vászon abroszok, ponyvavásznak, nap- és esöemyók: L S b l n é l '"•SSSSÍtír" 

Bal Reg. Ferdinánd 33 sz. 
házban, ü z l e t ém  3 

szoba konyhás lakás azon-
nal kiadó. — Értekezni lehet 

Bándy ékszerésznél. 


