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Az nj prefect. 
A gyászos emlékű dr. Pop 

Emil prefectet,  aki a legmagya-
rabb vármegyében, egy közügy-
ben eljáró deputációnak nem 
átallotta azt mondani, hogy a 
Magyar Párttal csak az ügyész-
ségen keresztül tárgyal s aki 
eközben székely szobát akart 
berendeztetni a prefectusi  laká-
son a megye költségén, — egy 
egészen más gondolkozású, ko-
moly fellépésű  ember, Popa 
Traian  marosvásárhelyi tanár vál-
totta tel a prefectusi  székben. Az 
uj prefect  28-ikán csöndben, szem-
fényvesztés  nélkül, észrevétlenül 
foglalta  el hivatalát. Előbb azon-
ban igen jellemző és eredeti te-
vékenységet hajtott végre. Már 
előző napon megjelent teljes is-
meretlenségben a városon, meg-
fordult  az emberek közt, hogy 
saját szemével lásson és saját 
fülével  halljon valamit azokról 
az emberekről és viszonyokról, 
akik és amelyek közé most elő-
ször került. És csak másnap 
jelent meg hivatalában. De meg 
is voltak döbbenve a magyarság 
ellenségei, hogy, ime, egy pre-
fect  ekkora „baklövést* követ 
el, idejön egy ismeretlen magyar 
vármegyébe és nem kérdezi  meg 
őket,  hogy mit kell  itt  csinálni! 
Szerették volna „kezelés" alá 
venni az uj prefectet,  amint azt 
azelőtt is tették, kikészítve lel-
két az önzés és gyűlölet kenő-
cseivel, — de ezúttal nem sike-
rült a régi taktika : az uj prefect 
mindenféle  befolyásolást  elutasi-
tott magától. 

Ennek, a nálunk eddig szo-
katlan fellépésnek  következetes 
és érthető folytatása  volt aztán 
az az ugyancsak szokatlan és 
egészen újszerű viselkedés, mely 
szerint az uj prefect  kedden  dél-
után látogatásával  tisztelte  meg 
szerkesztőségünket,  hosszasan el-
beszélgetve ott Soó Gáspár igaz-
gatóval. A beszélgetésből öröm-
mel közölhetjük az uj prefect 
azon kijelentését, hogy ő a meg-
értés embere s hogy közös 
munkára akarja összefogni  a 
románokat és a magyarokat.. . 

És továbbb ne is menjünk. 
Nyilatkozattal tartozunk mi is 
az uj prefectnek. 

Itt nemcsak magyarok és ro-
mánok, hanem ezeken kivül  re-
negátok  is vannak.  Ezek a rene-
gátok ügyesen fel  tudták eleddig 
használni a románok egy részé-
nek a magyarsággal szemben' 
táplált érzésbeli túlzásait és si-
került nekik minden megértést 
már a megérés előtt tönkre tenni. 
Eközben pedig maguknak meg 

nem érdemelt zsiros állásokat, 
ilalmérési engedélyeket, autókon-
cessziókat, hirlapi szubvenciót 
biztosítottak. 

Nos, mi készek vagyunk a 
legnagyobb megértésre és a leg-
lojálisabb együttmunkálkodásra. 

Ez az együttmunkálkodás 
azonban ránk, magyarokra nézve 
csak ugy képzelhető el, hogy 
azt a románsággal  kell felven-
nünk és tovább folytatnunk,  de 
nem vállalhatunk sem politi-
kai, sem erkölcsi közösséget egy 
pillanatra sem azokkal, akik előt-
tünk csak álmagyarok, a romá-
nok előtt pedig csak álrománok. 
Nekünk lehetnek közös épitőter-
veink e megyében — s éppen 
ugy ez országban — a románság-
gal, de soha és semmi körülmé-
nyek közt sem lehetnek rene-
gátokkal ! 

Azt hisszük, az uj prefect  Is 
ilyen együttmunkálkodást gon-
dolt el s e hitünkben örömmel 
és reményteljes bizalommal üd-
vözöljük őt. 

Eümaud a Tixoá  yálssztás. 
mert a belügyminiszter távirati rendel-
kezése szerint minden községi és falusi 
választás bizonytalan időre elhalasz« 
tandó. E rendelet az alispáni hivatal* 
hoz a mult szombaton, 25 ikén érke-
zett meg. Ugyanez a nap volt a je-
lölések benyújtásának is az utolsó 
napja s a magyarpárt, bár tudomást 
szerzett az elhalasztó távirati rendel-
kezésről, e napon mégis benyújtotta 
a szabályszerű jelölő ivet a törvény-
széken Jacobini  törvényszéki elnökhöz, 
nehogy olyan mulasztásba essék, ami 
később nem lenne pótolható. 

A Magyar Pártban ugyanis bizo-
nyos gyanakvással vették a hirt, amely 
már egy második fontos  körrendelet-
ről szólott, de amelyről éppúgy, mint 
az elsőről, sem a napilapok, sem a 
napilapok, sem a más vármegyebeli 
helyi lapok egyáltalán nem emlékez-
tek meg. Az első ilyen körrendeletről 
április 19 én vett tudomást a helyi 
pártvezetőség s ez a rendelet tartal-
mazta azt az országos intézkedést, 
amely szerint mindenféle  gytUésezés, 
országszerte, betiltatik. Erről a ren-
deletről sem szereztek tudomást sem a 
hírlapok, sem az országos pártközpont. 

Minthogy a választás bizonyta-
lan időre halasztatott el, az illetékes 
hatóságok legsürgősebb feladata  most 
az volna, hogy a jelenlegi városi in-
terimár bizottság helyébe, amelynek 
ma már semmi létjogosultsága  nincs^ 
s amelyei a bukott  nemzeti paraszt-
párti kormány  teljesen törvényelle-
nesen varrt  a város nyakába^  — ál-
lítsanak a város ügyeinek vitelére egy 
más időközi bizottságot, amely bírja 
a közbizalmat és amelynek tagjai a tör* 
vény által megkívánt feltételeknek  meg-
felelnek. 

Hogy a már megtörtént jelenlegi 
jelölések az ujból kitűzendő válasz-
tásra érvényesek lesznek e, vagy uj-
ból kell jelölni, az még kérdés tárgyát 
képezheti. Felfogásunk  szerint az 
egész választási eljárás — tehát a 
jelzés is — megísmétlendő lesz. 

Segítsünk felsösófalvi  tUzkárosult testvéreinken. 
A felsösófalvi  székely testvérein-

ket sújtott roppant szerencsétlenség 
első hatása mindenfelé  nagy megdöb-
benés volt. Ezt az első megdöbbenést 
azóta a könyőrület váltotta fel.  Mint 
ahogy a tavaszodás a folyókról  a jég-
kérget felszakítván,  vizek ujuIt áram-
lása indul, a napmeleg simogatásától 
az eddig dermedten te kopáran álló, 
fagyos  fák  nedvei megerednek, tigy 
indult meg a jóság, a segítés vágya 
az elpusztult szép sóvidéki. székely 
falu  irányában is. 

A nagy pénzhiány, az élet álta-
lános nehézségei dacára innen is, on-
nan is gyűlnek az adományok. Módos 
és kevésbé módos, tehetsége szerint 
adakozik, hogy a segítő erők gyara-
podásával apadjon a csüggedés, a két-
ségbeesés, amely a szerencsétlenség 
következtében Felsősófalva  derék né-
pének lelkére készül nehezedni. Az 
adományok között van már távolról 
érkezett szép összeg is, bizonyságául 
annak, hogy a szűkebb székely föld-
ről való elszakadás, nem jelenti egy-
úttal a székely nép sorsával való tö-
rődés megszakadását. Kedvesen hat a 
sorban a helybeli ref.  tanítónőképző 
növendékeinek szép összegű adománya, 
melyet a lelkes leányok az önmaguk-
tói megvont uzsonaapénaekt>őI tettek 
össze, hc^y inkább a sófalvi  székely 
gyermekek arájába junon több falat 
vaiamiveL 

A Megyei Párttagozat elnöksége 
a v^rehajióbizottság utólagos jóvá« 
hagyásával a következő tagokból ala-
kította meg a segélyző bízottságot: 
Elnök dr. Mezei Ödön, tagok: Vajda 
Ferenc, Frőlich Ottó, dr. Sebesí Já-
nos, Fazakas Gáspár, Szígethy Dénes, 
dr. Nagy Lajos. A segély bizottság az 
Udvarhelymegyei  Takarékpénztár  rj.-
nál folyószámlát  nyitott ezen a néven: 
> Udvarhely megyei Magyar Párt felsö-
sófalvi  segély bizottsága*, ahová vidé-
kiek vagy külföldiek  közvetlenül is 
utalhatnak át adományokat. 

A Megyei Párttagozat elnökségé-
nek felterjesztésére  az országos párt-
központ azonnal felhívta  az összes 
megyei és törvényhatósági városi test-
vértagozatokat, hogy a legszélesebb-
körü gyűjtési akciót kezdjék meg a 
f.-sófalvi  tűzkárosultak érdekében s 
minden reményünk megvan, hogy az 

ügyet a legnagyobb szeretettel és jó-
sztvüséggei fogják  felkarolni. 

» 
A felsösófalvi  tűzkárosultak se-

gélyezésére a megyei Magyar Párt-
tagozat segély bizottsága utján eddigelé 
adakoztak: dr. Hinléder Ákos 500, 
dr. Jodál Gábor 2000, Szab^ Ödön 
p. ü. tv. 100, dr. Kiss Kálmán 200, 
Bálint József  főpincér  100, Vajda Fe-
rencz 100, dr. Sebesí János 1000, Soó 
Gáspár 100, dr. Gönczy Gábor 1000, 
dr. Orbán Domokos 200, dr. Ráduly 
István 200, dr. Vass Lajos 500, Hann 
József  100, dr. Sebesí Akos 1000, 
Forró Géza 200, dr. Wenetsek József 
200, dr. Szabó Gábor 300. dr. Nagy 
Lajos 300, dr. Filó Ferenc 200, Tamás 
Albert 100, Molnár Károly mérnök 
Temesvár 1000, helyi ref.  tanítónő-
képző tanári kara 1900, ref.  tanítónő-
képző növendékei 3234 lej. — Eddigi 
gyűjtés összege 14,534 lej, mely ösz-
szegből 8300 lej a községi bírónak 
gyorssegély címén kiadatott, 6234 lej 
pedig a Megyei Takarékpénztárnál 
nyitott folyószámlára  befizettetett. » 

A községért tevékenykedők között 
dicsérettel kell megemlitenünk Fekete 
ref.  leiként ét SsAsz kö^egyzőt, akik 
a helyszíni segítés, tanácsadás, segély-
kiosztás munkáját nagy odaadással 
wógtiic, c tóééhtoi m begy a 
kArosititak ró9xére minél nagyobb tá-
mogatást eszközöljenek ki. Ebben nagy 
segítségük s minden elismerést meg-
érdemel Bíró Gábor parajdí fakeres-
kedő, aki ezekre az utazásokra már 
sokat áldozott, s tőle telhetőleg egye-
bet is mindent megtesz a segítő akció 
sikeréért. 

Az akció támogatására a vár-
megye prefectusa  is rendeletben uta-
sította a tiatóságokat. 

LapzárUkor kapott értesülésünk 
szerint, Popa Traian uj prefectus  a 
mai napon Bukaresbe utazik, abból a 
célból, hogy a kormánynál megkísé-
relje tüzkárosultjaínk részére egy na-
gyobb összegű segély kieszközlését. 

• 
Lapunk is teljes erővel a segé-

lyezési akció szolgálatába áll s köz-
benjárásunkat minden vonatkozásban 
felajánljuk  e célra. A hozzánk befolyó 
adományokat mi is a Magyar Párt 
folyószámlájára  (Megyei Tptár) fogjuk 
befizetni  és azzal egységes kimutatás-
ban fogjuk  hétről-hétre nvilvánosan 
nyugtázni. 

A politikai helyzet 
A kormány csütörtökre, április 

utolsó napjára váratlanul összehívta a 
parlamentet. A parlamentnek valószí-
nűleg utolsó ülése lesz ez s aztán kö-
vetkezik a feloszlatás.  Ennek az elha-
tározásnak kétségtelenül a kormány 
és a Duca-féle  liberális párt közt lét-
rejött választási paktum képezi az 
alapját, amely, ugy látszik, jó kilátás-
sal kecsegteti a kormányt egy frissi-
ben megejtendő uj választás kimene-
tele iránt. _ 

Mint tudvalevő, Jorga miniszter-
elnök felajánlotta  ár. Biiay Árpád 
gyulafehérvári  iheologíaí tanárnak az 
államtitkári állást, hogy mint szakta-
nácsos működjék a kisebbségi ügyek-
ben. Dr» Bitay az Országos Magyar 
Pán döntésétől tette függővé  az állás 
elfoglalását.  A Magyar Párt eböki ta-

nácsa kedden tartott ülésében hozzá-
járult az állás elfoglalásához,  de meg-
ütközését fejezte  ki afelett,  hogy ki-
sebbségi almíniszterré Brandtsch  Ru-
dolfot  nevezte ki a kormány, akinek 
politikai szereplésével szemben az 
egész magyar kisebbség indokolt bi-
zalmatlansággal viseltetik s akinek po-
litikai magatartását maguk a szászok 
is elitélték. 

Ujabb tdózás kezdődik május el-
sejével. A román nemzeti léghajózás 
javára ugyanis uj bélyegeket hoznak 
forgalomba,  s ezentúl ezekből 50 
banis bélyeg ragasztandó a fel  levelező-
lapokra és nyomtatványokra, 1 leus 
bélyeg kell a rendes belföMi  levelekre, 
képes levelezőlapokra, hatós^okhoz 
intézett kérésekre. Táviratokra, ható-
sági okmányokra, periratokra pedig 2 
leu. Mindez ismét számottevő m ^ e r -
helése a lakosságnak, mely eddigi ter-
heit is aUg tudta viselni. 
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Ipartestületi U ^ t 
Országol vásárok: 

5-én NyárádszQT^, 8-áo 
Balavásár, ParlMflajHi,  X\ én Atyha, 
Sárkány. 

— «)i 
Miután a kőműves és ácsmester-

ség körül, mint a gomba eső után, 
ugy szaporodik a sok kontár és az 
ezeket kivédő fizetett  mesterek, április 
29 éa egy ács é« kőmUves mMtorek-
ből álló bizottságot vezetett Pluhár 
ipartestületi titkár a városi tanácshoz, 
ahol részletesen ismertették az e téren 
már tűrhetetlenné vált állapotokat. 
Többek között bemuuiták az aradi 
építőiparosok memorándumát, melyet 
az ottani polgármesternek nyújtot-
tak át. 

A^ emiitett memorándum jogos 
elkeseredéssel sorolja fel,  hogy a kon-
tárok ma már a kellő képesítéssel biró 
építőiparosság létérdekeit veszélyezte-
tik. Akkor, amikor a legális keretek 
között mUködő építőiparosok zöme 
munka nélkül tengődik, néhány lelki-
ismeretlen egyén védelme alatt kon-
tárok dolgoznak, akik sem közterhet 
nem viselnek, sem a betegsegélyzőhöz 
hozzá nem járulnak. Miután pedig az 
építőipar bármely kategóriájának gya-
korlás képesítéshez és engedélyhez 
van kötve, az sem üzletvezető által, 
sem pedig harmadik személyek utján 
nem gyakorolható, s ha ez mégis meg-
történik, a jogosulatlan kontár-iparki-
hágás esete forog  fenn,  amiért ugy a 
fedező  mestert, mint a kontárt a leg-
nagyobb pénzbírsággal kell sújtani. 

A felsorolt  eseteket Hann városi 
főmérnök  is fígyelemmel  hallgatta meg, 
megígérve e tekintetben a legnagyobb 
körültekintést minden esetben, amikor 
építésre engedélyt ad a város. Ezután 
csakis oly egyének végezhetnek épít-
kezésn^ szakmabeli munkát, akik erre 
való képességüket és jogosultságukat 
okmányokkal igazolják. 

Vidéki iparostestvéreinket felhív-
juk, hogy Ők is juttassanak minden-
nemű kontárügyet egyenesen hozzánk, 
hogy a megtorló lépéseket megtehes-
sük, mert ha az országban megkez-
dődött a nagy söprés éa takarítás, a 
a folytatása  rajtuak áU, hogy az ipa> 
rosságnak amúgy is már lesanyarga-
tott testéről hulljon le a vérszípók hada, 
a kontár parazita, mely oly régóia 
alattomban szívja a becsületes ipa-
rosság erejét. 

Elhelyező osztályunk keres ma-
lomba őrlési teendőkben jártas és 
megbízható molnár legényt — lakás, 
fűtés,  világítás és fix  havifizetés  mel-
lett. Bővebb felvilágosítást  titkárunk ad. 

Az IpartMtülft  •Mktége 

Román lapszemle. 
A román sajtó a Rador és a Danub 

jelentése nyomán közli Bílhlen  István 
beszédét, amit miniszterelnökségének 
tízéves jubileumán az egységes párt 
helyiségében, a tiszteletére rendezett 
banketten mondott. A türelmes, mér-
sékelthangu lapok megjegyzés nélkül 
közlik a magyar miniszterelnök beszé-
dét, de a Danub jelentése fölött  ilyen 
cimek is olvashatók: >Magyarország 
izgat a revízió mellett* . . . 'Magyar-
ország újból fenyegetőzik  stb.« 

• 

A Vesiul  április 23-iki számában 
>Régi nóta« címen a revíziós mozgal-
mak jelenlegi állásával foglalkozik. 
Közli, hogy a revíziós mozgalmak köz-
pontját ujabban Drezdába helyezték 
at, ahol a revízió szolgálatára német-
osztrák-magyar jellegű irodát rendez-
tek be. A magyarok külföldön  is min-
dent elkövetnek — írja a lap —, hogy 
az irredenta revíziós mozgalmak végre 
is eredményt érjenek el. Legutóbb a 
revízióval kapcsolatban — folytatja 
cikkét a Vestül — álKtólag egy fran-
cia államférfiú  nyilatkozott a buda-
pesti magyar lapoknak. Az illető poli-
tikus nevének elhallgatása mellett a 
magyar sajtó az alábbi kijelentéseket 
tulajdonítja neki: a világháború gyü-
mölcse időelőtt rothadásnak indult s 
rövidesen le fog  hullani. Az Osztrák-
Magyar Monarchia feldarabolása  javít-
hatatlan ballépés volt. Poincaré csak 
későn vette észre, hogy a románok 
óhaja csaknam lehetetlen. FranciaoT' 

szágnak kötelessége lett volna az Oszt-
rák *Ma|^ar Monarchia restaurálását 
k«»ton^yezni. Caak igy lob^Oi volna 
megelőzni és elkerülni a i A n | c ^ s - t . . . 
Monti  ezredes unokáfa  1% i ma-
gyar revízió 8%Ql^!atáb4 an^döt t és 
könyvaf  irt % békaazemQdjfM  tartha-
tatlanságáról. Monti gájfedes  1948 ban 
ré32;tvett a magyar 3|iibadsé^«rcban 
és karddal verekedett; u n o k ^ a toll-
forgatásban  gyakorolja magát és szin-
tén a magyarok érdekeit védi. Köny-
vének tartalmát csak a pesti magyar 
lapok méltatásaiból ismerjUk. Célzatos 
és egyoldalú munka, telve olyan szá-
mokkal és adatokkal, amik a magyar 
revíziós propaganda hivatalából kerül-
tek ki. Elsősorban is a jugoszláviai 
magyar kisebbség helyzetével foglal-
kozik s végül leszögezi, hogy Trianon 
egy nemzet temetője lett. 

Lehet-e még polgármester 
Réti Hf? 

A román nyelvű Sácuimea  című 
helybeli lap teszi fel  ezt a kérdést s 
fejtegetéseiben  meg is adja a választ, 
hogy Réti már nem lehet többé pol-
gármestere e városnak. Nekünk is ez 
a nézetünk és pedig szerintünk a kö-
vetkező okok miatt nem lehet polgár-
mester Réti. Érdemtelen a polgármes-
terségre az, 

1. aki pénzt vesz ki a városi kasz-
szából és bonokkal helyettesi(i azt; 

2. aki terjesztette és feldicsérte 
lapjában a Hajdó féle  istentagadó és 
vallásgyalázó röpiratokat. 

3. Aki nem tisztázta nyilvánosan 
azt a bizonyos 40 ezer lejes zálogjog-
bekebelezés ügyét, amely által bizo-
nyos ingatlanok elvonattak a jogszerű, 
birói uton való kielégítés alól. 

Meg kell fosztani  Rétit attól az 
illúziótól, hogy az udvarhelyi polgár-
mesteri, vagy interimár elnöki széket 
az Isten az ő számára teremtette, 
amelyben ő még ma is, választások 
nélkül is, erkölcsi győzelmekről álmo-
dozhatik. 

SPORT. 
Hargita-Unirea 1:0. (0:0.) 

A Hargita szép győzelmet aratott 
vasárnap, mikor is bajnoki mérkőzés 
keretében 1 :0-ra megvene a seges-
vári Unirea fürge  csapatát. A győze-
lem értékéből semmit sem von le az 
Unireának sportszerűtlen magatartása, 
hogy t. i. a második félidő  végén le-
vonult a pályáról. A központ a mér-
kőzést a Hargita javára irta, az Uni-
reát pedig meggondolatlan cselekede-
téért erősen megdorgálta. 

Pénteken, május 1 én a Hargita 
Segesváron játszik bajnokit az Achvil-
lával. A vasárnapi programm még 
nincs pontosan megállapítva, de ha a 
központ beleegyezik, akkor a Hargita 
az M.T.E. vel játszik bajnoki mérkő-
zést a sétatéri uj pályán. 

Magyar pünkösdkor a Hargita va-
lószínűleg a szebeni HTV t és a ko-
lozsvári C F.R. t látja vendégül, a tár-
gyalások folyamatban  vannak. 

Kereszturon uj sportegylet alakult, 
amely az országos sportszövetségbe 
való felvételét  kérte, tagjai nagyobb 
részt kereskedők, iparosok és főldmi-
vesek. Remélhetőleg, közelebbről be is 
fog  mutatkozni az uj egyesület. 

A Hargita TestadtŐ Egylet köz 
gyűlése vasárnap d. e. 11 órakor lesz 
a Székely Dalegylet helyiségében. Az 
egylet vezetősége kéri ugy a régi, 
mint az újonnan belépett tagokat, 
hogy a közgyűlésen feltétlenül  meg-
jelenni szíveskedjenek. 

Munkáscsapatunk 
április 26 ikán Fogarason a Fogara^v 
nával mérközött meg footballjátékban. 
A vezető gólt a munkások érik el az 
első félidő  13 ik percében Ravasz ré-
vén. A Fogars^ana csak a második 
félidő  40 ik percében tud egyenlíteni 
kornerből. A korner jogtalan volt, mert 
a labdát kint fogta  a kapus. A biró 
is gyenge volt. A második félidőt  a 
munkások csak 10 emberrel játszották 
végig, mert a biró minden figyelmez-
tetés nélkül kiállította az egyik játé-
kost. A Fogara^ana nagyon szépen 

játszik és nagyon megerősödött hat játé-
kossal, kik közül 3 aradi, 2 temesvárj 
és 1 váradí. Ai eredmény 1:1 (1:0), 

Májút 24 ikén, pünkösd első nap-
ján városunkban játszik aFogara^ana 
ravanaot az M.T.É vei. 

Munkáscsapatunk vezatőaágis érte* 
siti aa U MT.E. biciklis tag{)iit, ho^y 
m^ua 3 raggal 7 órakor való in-
duléftsal  Kereszturra kirándulást rendez. 
Akik részt akarnak venni, szombaton 
estig jelentkezzenek Sebestyén Mihály 
bicikli- kölcsönzőnél. 

A l^udapesti nemze tkSn v í s á x 
lüreL 

A május 9-én megnyíló Budapesti 
Nemzejközi Vásár látogatóinak elszál-
lásolását Budapest Székesfőváros  Ide-
genforgalmi  Hivatala (V̂  Deák Ferenc u. 
2.1nterurbán-telefon  Automata813—49, 
812—13) intézi. A szállodai és penzió-
szobákon kívül megfelelő  mennyiségű 
olcsó és tiszta magánlakás is rendel-
kezésre áll. A hivatal a nála bejelentett 
magánlakásokat ellenőrzi. Célszerű, ha 
a vásár látogatói a vásárígazolványfioz 
fűzött  lakás-kérelmi lev.-lap felhasz-
nálásával lakásigényüket előre bejelen-
tik, amely esetben az Idegenforgalmi 
Hivatal megfelelő  lakást foglal  le ré-
szükre. 

A május 9 tői 18 ig megtartandó 
Budapesti Nemzetközi Vásár vásáriga-
zolványainak tulajdonosai már május 
4 tői féláru  menetdijkedvezményben 
részesülnek a magyar vonalakon, ví-
zumaikat utólag a vásár területén Vt 
áron válthatják meg. Jugoszláviában 
féláron,  Csehszlovákiában 33®/o menet-
díjkedvezménnyel utazhatnak. Romá-
niábsn pedig a visszautazásnál élvez-
nek 50Vo utazási kedvezményt. Ezen-
kívül még 17 külföldi  állam közleke-
dési vállalatai nyújtanak 25—50®/o-os 
utazási kedvezményt a Budapesti Nem-
zetközi Vásár igazolványai alapján. A 
vásárigazolványhoz csatolt kedvez-
ményfüzet  féláru  engedményt biztosit 
továbbá Budapest világhírű fürdőiben. 

HÍREK. 
AprlUs 30 

Mijos dseje 
a munkásság világűnnepe. A gyárak-
ban, ipari műhelyekben izzadó, dübörgő 
munka ezen a napon egységes szüne-
teléssel hivja fel  a figyelmet  a maga 
hatalmas jelentőségére. Több évtizedes 
szokása a munkásságnak e nap meg-
ünneplése, amelyben rendesen vele 
együtt osztozott régebben még az is-
kolák lelkes és naiv fiatalsága  is, ilyen-
kor rendezvén az ébredő természet 
ölére, a vidék valamely kedves helyére \ 
első tavaszi kirándulását. 

A világháború után, a kommu-
nizmus fellépése,  a munkanélküliség 
ijesztő szaporodása folytán  sötétebbé, 
komorabbá vált ennek a napnak a je-
lentősége is, mint minden, ami a munka, 
a munkásság kérdésévei valamiképpen 
kapcsolatos. Mostanában ezen a na-
pon az államok kormányzásra, rend-
fenntartásra  hivatottjai őrködő készen-
létben vannak, s általában mindenfelé 
eszközök, módok kieszelésén erőiköd* 
nek, hogy ezeket a kérdéseket vala-
miképpen megoldhassák, s ezáltal a 
belőlük kipattanható veszedelmeket 
ártalniatlanul levezethessék. A megol-
dás Utódjainak minél előbbi megtalálá-
sán múlik a jövő Európájának nyu-
galma l 

Lapunk mottani aztoa, a május 
elsejei munkásünnep miatt, egy nap-
pal hamarább jelenik meg. 

If]uiágl  dalosvarteny lesz m^jus 
2 ikán és 3 ikán, a Romániai Magyar 
Dalosszövetség kezdeményezésére, Ma-
rosvásárhelyen. A versenyen résztvesz-
nek a helybeli róm. kath. főgimnázium 
és a reí. tanitónőképzőintézet növen-
dékei Is, — remélhetőleg: szép si-
kerrel I 

A vigóhidi és állatvásárí közegész-
ségűg>-i szolgálaual kapcsolatban ter-
jedelmes és sokféle  panaaszal fordul-
tak a helybeli mészárosok az ipartes-
tülethez s nemkülönben lapunk szer-
kesztőségéhez is, amely panaszokkal 
jövő lapszámunkban fogunk  részlete-
sen fo^^lkoznt. 

k befybell  ref.  egyhtobin májtxs 
6-án, szerdán, esperes! vizsgálat lesz. 
Délelőtt 10 órakor rendes istentisztelet. 
Prédikál Nagy Lajos e ^ r e s . 

A fflinlazter  •éraékletre utasi 
tftta  ft  tutoilgom tMvégrehajtó hiva-
talét fcfaagekHt  Országszerte hang-
zanak a panaszok állandóan az adó-
tartozásokat lulságos szigorral, néha 
valóságos: kegyetlenséggel behajtó hi-
vatalos közegeK eljárása miatt. Ugy 
látszik, Argetoianu pénzügyminiszter 
most maga akar változtatni a rendszer-
nek ezen az embertelenségén, utasítván 
a pénzüg3ri közigazgatás irányítóit, hogy 
ezután szigorúan tartózkodjanak aitól, 
hogy a földmives  igavonó állatait, ta-
karmányát, vetőmagját, az iparos szer-
számait, s általában bárkinek a ke-
reső foglalkozásához  tartozó, a meg-
élhetéshez feltétlenül  szükséges szer-
számait elárverezzék. Mindez ugyan 
tulajdonképpen papíron eddig is 
meg volt írva, s a pénzügymi-
niszter most bizonyára ennek a fenn-
álló rendelkezésnek akar a valóság-
ban is érvényt szerezni. E célból egy 
ujabb utasítás pontosabban meghatá-
rozza azt is, hogy meddig kell a kí-
méletnek terjednie, mit nem szabad az 
adófizetőktől  elárverezni. Csak azon 
múlik minden, hogy a vidéki kiskirá-
lyok, akik az eddigi utasítások ellenére 
is folytatták  erőszakos tevékenységü-
ket, ezután több figyelemre  fogják-e 
méltatni a pénzügyminiszter uj humá-
nus rendelkezését I 

Halálozás. Özv. Persián Jánosné 
Zakariás Katinka 63 éves korában, 
hosszas szenvedés után, városunkban 
elhunyt. Elhunyta széles körben mély 
részvétet keltett, minihogy a megbol 
dogult jóságos lelkével csak szeretetet 
tudott maga körül árasztani. Ennek a 
szeretetnek a szolgálatában állott, mi-
kor több jótékonysági és vallásos egy-
letben vállalt és végzett, mint elnök, 
vagy egyleti tag buzgó tevékenységet. 
Halálát tekintélyes család gyászolja. 

Schuller  Mihály  április 27 ikén 
89 éves korában, városunkban elhunyt. 
Magas kora dacára a halál váratlanul 
érte. Tekintélyes család gyászolja. 

Molnár  Gyula szabó, városunk 
egyik derék iparosa, 66 éves korában 
elhunyt. Kiterjedt rokonság gyászolja. 

özv. Ádám  Bénesné Csányí Anna 
április hó 26 án, 86 éves korában, 
várösunkban elhunyt. A tisztes kort 
ért úrinő özvegye volt Ádám Dénes 
körjegyzőnek. Temetésén megkapó 
mozzanat volt, hogy koporsójával 
egyidejűleg tették sírba Amerikában 
elhalt néhai fiának,  Ádám Dénesnek 
urnában hazaszállított hamvait. 

Meghivö. A munkások rokkant 
segélyező nyugdijegyletének helybeii 
41-ik íiókpénztára május 3-án, vasár-
nap d. u. 3 órakor közgyűlést tart, 
melyre ugy a rokkantsegélyt élvező-
ket, mint a fizető  tagokat tisztelettel 
meghívja. A közgyűlés előtt pénztár-
nyitás lesz, amikor az igényjogosul-
taknak a rokkantsegélyek is k; fognak 
fizettetni.  — A < közgyűlés tárgysoro-
zata : 1. Elnöki megnyitó. 2 A temes-
vári központ által küldött levelek 
ismertetése, valamint a központi titkár 
rövid ittléte alkalmával az elnöknek 
adott utasításokról és megbeszélésekről 
való beszámolás. 3. Tisztviselők le-
mondása, s ezek helyett ujak válasss-
tása. 4. Indítványok. — Odorheiu, 1981 
ápríl 29. Az elnökség. 

A Hirtékalt tvékát (temperánso-
kat) kiszolgáló kocsmák italkiszolgál-
tatása, tudvalevőleg, nem esik a más 
kocsmákra nézve megállapított, szigo-
rúbb korlátozások, zárási tilalmak alá. 
Panaszokat hallunk, hogy egyes ilyen 
kocsmák ezzel a nagyobb szabadsá-
gukkal visszaélnek. A rendes kocamák 
tulajdonosait ugyanis, ha'a vasárnapi 
és más ünnepnapi zárási időben sze-
szes italt mérnek ki, szigorúan meg 
büntetik. Ugyanakkor pedig egyes 
temperáns kocsmákban,, melyeket 
ugyanakkor nyitva lehet tartani, adnak 
ki rendes szeszes italokat, sört, bort 
is, átlépve a törvényes intézkedések 
korlátait, s a kocsmárosoknak meg 
nem engedett módon hasznot is bizto-
sítva. Ajánljuk ezt az ügyet az illeté-
kes hatóságok szives figyelmébe. 

8o«lyal Batbary látván agykor! 
ardélyl fejadelan,  később lengyel ki-
rály emlékére szobrot készülnek állí-
tani Budapesten. A nagyarányú társa-
dalmi mozgalmat, mely a sürgős gyűj-
tés érdekében Indult, a magyar kor-
mány is támogatja. 

^cX) 

ís3 
OQ 

vO) ^ 

QQ 
OD 

G3 

o 

C < ) 

C8 

> 
C5 
O ) 

a ; 
' o 

bC 

S 

b o 

< C 
C/3 
C/3 < 



Id31 május 1. S Z É K K L Y K Ö Z E I Í E ; T 3. ola&l. 

S s s i x i e s Z B e n i T D e r g - s o l y m e l c " b ő , n a g y v é l a s z t ó l c a : 

H I R S C H R U I > O L F d l v a t t t z U t ^ b e n . 
I B ^ ^ r f í  f e l i d r n e m ü e l c  m é r e t x x t á j n I c ó s z u l n e k : o l c s é á r o n . 

A MyM  tMlténéfcémö  intézet 
május 17-én, vasárnap irodalmi estélyt 
rendez Szabolcska Mihály emlékezetére. 
Az estély jövedelmét a felsösófalvi 
tűzkárosultak javára forditják.  MUsor 
a következő számban. 

NyilvánM köszönet. Özv. Adám 
Dénesné elhunyta feletti  bánatunkban 
kifejezett  részvétet, ismerőseinic, jó* 
barátaink szeretetének fájdalmunkban 
való osztozását hálásan köszönjük. 
A gyászoló család. 

A székelykereszturi unitárius fA« 
glomázlttm eml^jtOnnepélye. A keresz-
túri unitárius főgimnázium  elöljárósága 
május 16 ra tUzte ki az egyházi tör-
vény szerint 5 évenként rendezendő 
jóltevők-emlékünnepélyét. A hálás 
emlékezés tárgya ez alkalommal a fő-
gimnázium dicső emlékű igazgatója : 
Sándor János emléke lesz. Gálfalvi 
Samu igazgató fogja  méltatni a néhai 
nagy igazgató emlékéi, aki évtizede-
ken keresztül, mint az unitárius diák-
nemzedékek nevelőatyja, mint a keresz-
túri iskola megtartója és főgimnáziummá 
fejlesztője  telte magát érdemessé arra, 
hogy haló poraiban is sz intézet leg-
nagyobb jóitevői között emlegessék és 
Onnepeljék. E kegyeletes, szép emlék-
'ünnepélyre felhivjuk  az egész Székely-
föld  és az unitárius világ fígyelmét.  A 
Tiagy igazgató volt tanítványai és tisz-
telői legyenek ott minél számosabban 
és szivük dobbanjon össze egy gon-
dolatban : minden áldozattal megmen-
leni a Sándor János gimnáziumát. 

Méhészeti tanfolyam.  Az Erdély-
részi Méhészegyesűiet május 28 ikától 
junius 6 ikáig méhészeti tanfolyamot 
rendez Kolozsváron. A tanfolyamot 
férfiak  és nők, fiuk  és leányok egya-
ránt látogathatják. Jelentkezni május 
27 ikéig lehet az egylet főtitkári  hiva-
talában Cluj—Kolozsvár Str. Andrei 
Mure^an — Attila utca 10 sz. alatt. 
A jelentkezéskor 100 leu beiratási dij 
fizetendő,  különben a tanfolyam  ingye-
nes. A tanfolyamot  csak akkor tartják 
meg, ha legalább 20 résztvevő jelent-
4{ezik. 

Meirégzltt öreg bOnŐs kerül nem-
f̂ okára  ismét a helybeli törvényszék 
eté, a 62 éves, kányádi születésű Török 
Ferenc, akinek apró eseteit nehány-
«i:or mi is ismertettük. Török, aki néha 
juhpásztorkodással foglalkozik,  de leg-
többször minden foglalkozás  nélkül az 
erdőkben tanyázik, falukon  csatangol, 
« mult év novemberének 5—6 ika kö-
7.ötti éjjelén Dénes János derzsi lakos 
házába lakolt be, s onnan ágyneműr, 
ruhaneműt, s több effélét  emelt e), 
cnintegy 30.000 leu értékben. Ebben 
éllitólag egy Molnár Sándor nevű 30 
eves társa*is segítségére volt, amint 
ugyancsak ez a Molnár segített volna 
egy f.  évi február  27—28 ika közötti 
•éjjel Agyagfalván  elkövetett bűncselek-
ménye végrehajtásában is. Ez alkalom-
mal Mendel Rafael  kereskedőnél tör-
tek be és mintegy 12—13 ezer leu 
értékű bolti cikket, italokat loptak el. 
Török Ferenc ezenkívül önállóan is 
folytatta  működését, s a tél folyamán 
több községben több kisebb nagyobb 
icpást követett el, zsebkendőt, inget s 
riiás efíéiéket  szerezvén magának, de 
különös kedvvel vadászott tyúkokra, 
amelyeket, mint mondja, olcsó áron 
eladogatott. Az öreg tyuktolvajt végre 
A csendőrök nemrég ismét kézre kerí-
tették, s beszállították városunkba, ahol 
vizsgálati fogságba  helyezték. Molnár 
Sándor ellen pedig, aki megszökött, 
körözést rendeltek el. 

Bodrogi Balázs nótaestélyét szép 
sikerrel tartotta meg a mult vasárnap. 
A szebbnél szebb nótákat lelkes és 
fogékony  közönség hallgatta, mely sok 
tapssal fejezte  ki tetszését városunk e 
sokat szereplő, széphangu, rokonszen-
ves műkedvelő énekesének. Bodrogi 
ezutoo fejezi  ki köszönetét a jelenvol-
taknak az érdeklődésért és a Székelj^ 
Dalegyleinek helyisége átenflpdépelit. 

A Polgári ŰnképzÖ Egylet temet-
kezési pénztára értesíti tagjait, hogy 
Molnár Gyula elhalálozott tag után a 
befizetések  május hó3 án d. e. 10—12, 
d; u. órái^ lesznek az egylet 
helyiségében. Egyúttal kéri a tagok 
érdekében a régi hátrálékok rerKÍez^t. 

If]u8ági  eldadás Hodgyában. Szé 
pen sikerűit ifjúsági  előadás volt Hod-
gyában ápr. 26-án a Ref.  Nőszövet-
ség rendezésében. Bemutatásra került 
László Marcella: >A mesemondó ki-
rálykisasszony* c. nagy mesejátéka, 
melynek kedves és gyönyörködtető 
története igen alkalmas az ifjúság  val-
láserkölcsi nevelésére. A darabban 
szereplők nagy dicséretet érdemelnek 
valamennyien, mert mind nagyon, jól 
megállták helyüket, különösen kiemel-
ve a királykisasszonyt. A darab sikerét 
nagyban előmozdította, elősegítette az 
a szép székely viselet, melyben a 
hodgyai derék ifjúság  felvonult,  to* 
vábbá a körmagyar táncnak a be-
mutatása, 3 székely ifjú  legény és 
leány által. Az egész ifjúsági  előadás 
annyira szép és vonzó volt, hogy aki 
végig nézte, felejthetetlen  emlékkel 
távozott. A rendezés nehéz és fárasztó 
munkáját Kiss Ferencné tiszteletes 
asszony végezte, míg a magyar tánc 
szép síkere főképpen  a Haáz Jolánka 
ref.  tan. kép. növendék érdeme. (Egy 
jelenvoU.) 

ki  „Ellenőr" uj száma. Tóth Sán-
dor országosan olvasott politikai, köz-
gazdasági é-i kritikai lapjának, az »Ellen-
őr<-nek uj száma a megszokott nívós, 
változatos tartalommal és szép kiál-
lításban tegnap jelent meg. Az uj szám 
tartalmából kiemeljük az alábbi cik-
keket: Nélkülünk nem lehet országos 
kérdéseket megoldani, Az erdélyi iro-
dalom tarlóján, Romániában nyolc kar-
tell működik, Ibolya ur a közgazda-
sági vizeken. Őszinte szavak a ko 
lozsvári magyar színházról, A cement* 
kartell uzsorája, Kritika a Transsil-
yanía Bank mérlegéről, Pázmándy Dé-
nes : Bethlen Gáborról, A drága sör, 
Egy erdélyi család fantasztikus  két> 
millió fontos  öröksége, Levélféle  Li-
geti Ernőhöz, Four a szerkesztő úr-
ról stb. Rendkívül gazdag a lap köz-
gazdasági rovata, ataely vállalkozót, 
l«ereskedőt, gyárost egyaránt érdekel. 
Az Ellenőr kiadóhivatala, Str. Gh. 
Barifiu  7., bárkinek készséggel küld 
mutatványszámot. 

Gyújtogatás, pontosabban: gyuj-
togatásra való felbiztatás  vádja miatt 
indítottak eljárást Sándor G. József  39 
éves zetelaki lakos ellen. A vád sze-
rint neve?ett Benedek Ilonka 13 éves 
leánykát arra biztatta fel,  hogy gyújtsa 
meg saját szüleinek a Sándor G. Jó-
zsef  szomszédságában levő házát, azzal 
a számítással, hogy akkor a saját háza 
is leég, amely 100,000 leura volt biz-
tosítva, s így az épületért járó bizto-
sítási összeget megkaphatja. Az eset 
után a csendőrség folytatott  nyomo-
zást és Sándor G. Józsefet  a kis leány 
vallomása alapján tartóztatta le, s szál -
lította be a helybeli törvényszékhez. 
A cselekmény súlyosságára való tekin-
tettel Szabó Géza dr. vizsgálóbíró, 
Sándor G. József  vizsgálati fogságban 
való tartását elrendelte, azonban, előre 
láthatólag, intézkedni fog  a vádlott 
elmeállapotának orvosi megvizsgáltatá-
sáról is, miután az meglehetősen fo-
gyatékos értelmű embernek tálszik. 
Ezt a benyomást erősíti az is, hogy 
Sándor már régebben abbahagyta az 
esedékes biztosítási dijak tizetését, mi-
nek következtében a gyujtogatást — 
ha ugyan ő eszelte volna is ki — tel-
jesen haszontalanul eszelte ki, mint-
hogy a dijakkal való elmaradás miatt 
a kár megtérülését okos ésszel ugy 
sem remélhette. 
Hallói Figyelem a já intelemreI 
Ha Ón ruháját szép tisztára akarja 

tísztittatní! 
Ha On ruháját,' kelméjét, szőrméjét, 
vagy bármilyen dolgait jól meg akarja 

festetni  I 
Ha ön azt akarja, hogy gallérja és 
nyakkendője ne rongálódjon és "hogy 

mindig uj gallért tegyen fel: 
akkor okvetlen vigye a SPORT árii-
házba tísztittatní, mert ott van a ko-
lozsvári UNIO gőzmosó-gyár gyüjtő-
déj<). Nyolc nap alatt, vagyis minden 
szombaton beküldött dolgait tisztán 

kapja vissza. 
Teljes tisztelettel: 

Magazle de mede SPORT-áruház. 

Köezttnetnyilvánltás. Ezúton mon-
dunk köszönetet mindazoknak, kik 
szeretett testvérünk, jó nagybátyánk, 
Győrffy  Lajos halála fölötti  mély bá-
natunkban részvétüket kifejezték,  s a 
megboldogultat utolsó útjára elkísérték. 
Külön köszönetünket fejezzük  ki az 
Asztalos Ipartársulatnak a testületileg 
lehelyezett koszorúért, valamint a Szé-
kely Dalegyletnek és a fúvós  zenekarnak 
a temetésen való megjelenésért. A 
gyászoló család. 

Háziipari és népmUvészetí kláUi-
tás Kolozsváron. Május elsején Kolozs-
váron a róm. kath. főgimnázium  dísz-
termében nyílik meg Bethlen Mária 
grófnő  lelkes és hozzáértő vezetése 
alatt a erdélyi magyar házliparí és 
népművészeti vándorkiállítás, mely há-
rom napig lesz nyitva a közönség szá-
mára és pedig május hó 1, 2 és 3. 
napjain. A kiállításnak különös érde-
kességet és jelentőséget ad az a körül-
mény, hogy Bethlen Mária ^ófnő  az 
összegyűjtött ritka szép anyagot ván-
dorkiállítások keretében Budapesten és 
Magyarország 5 nagyobb városában 
is be fogja  mutatni. A vándorkiállítá-
sok első állomása Kolozsvár. A kiál-
lítás célji az erdélyi magyar háziipar 
és népművészet termékeinek Ismerte-
tése, részére piac keresése. A mai 
gazdasági viszonyok és gabonaárak 
mellett a háziipar egyre nagyobb je-
lentőségű lesz és első sorban az erdé-
lyi magyar intelligencia minden rétege 
kell, hogy megismerje, megszeresse és 
otthonát az erdélyi magyar nép házi-
iparának elsőrendű termékeível beren-
dezze és művészetét jóakaratú pártfo-
gásával támogassa és fejlessze.  A kiál-
lítás gazdag anyaga erre bő alkalmat 
fog  nyújtani és ezért, aki teheti, ne 
mulassza el meglátogatni a kiállítást 
gyermekeível együtt, hogy már a gyer-
mekszivekben otthont találjon népünk 
munkájának és müWszetének szere-
tete. 

X Aki bó ée szép gyOnftlcstemiftst 
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 tereninek a fák.  A szép gyümöl-
csöt jót lehet értékesíteni, kevá fárad-
sággal sok pénzt szerezni. Elsőrendű 
és a legjobban bevált gyümölcsfavédő 
szerek gyáriárakban használati utasí-
tással a Rózsa illatszerárban és Szent-
péteri Gyulánál kaphatók. 

MosiMrafc  Péabik d. u ÍA 6 •sté fél 
9. tfombat  est* fél  ö, vaiámiip d a. fél  6. 
este (él 9 órakor a ssetoo legoagyobb hangos 
éneklő filracsodája.  MONTÉ CARLO. Kaprá-
«atos meglepetés ex a film-operett.  Jeanette 
Mae. Dooald (A királyod férje  és A csavargó-
király női főisereplőjc),  Jack Buchanao (Parts 
férli  fősiereplője)  szebbnél szebb dalokkal, ki-
tüQÓ kisérd zenével teletűzdelt, hangos fllmje 
as egész világ közönségét nMgbóditottlL E film 
as egyes jelenetek felépítésében  Labitsch bis-
tos kezét matatja, egyike a nagy rendező leg-
nagyobb, legtökéletesebb munkálnak amely 
jóval nagyobb A királynő férjénél.  Világszen-
záció világsláger. Rendes helyárak. — Sierda, 
csútóttök e5te: A hatom szenvedély, a /ősze-
repben Alice Terry, Ivan Petrovics. H-slyárak • 
20—15 — 10 leu — Jön a Vérző aréna, Rudolf 
Valentiao éneklő, hangos film}e.  — Jön május 
21-22—23—24: Nyugaton a helyzet változat-
lan, szenzációs hangos film.  Remarqoe regénye 
után. — Jön a Varázsló Coorad Veídt-tal. 

Oorptii Poráreitor Tnbuoalttltit 
Odorhűta. 

No. 368—1981. port. 
P n b l l e a t i n n e d e l l c i t a t l ^ 

SabseiDBatal portárel pria aceasta 
pabl*dl, cá ia haza dt-oiziaDÜ Nr 
1452—1929, §t Nr. G. 1452-1929 
>• ludecátorieí Odorbeia Íd fuvoarea 
Gábor Báoó repr. pha adf.  Dr. N<>Ky 
Lnjos pestru focasarea  crenut* )̂ do 
1000 Lei MoeeorH stfixtttá  ter-
meo de liciu^ie pe zioa da 7 Maxu 
1931 ora 16 a. n la fati  localai ib 
CoruDd ande ne vor Tínde priD li-
citatie publicS jodiciará la Stáaz György 
UQ vacá ro^ie lo valoare de 6000 
Lei. Id caz de oevoie gi eub prejul 
de eRtiiaare 

Preteoziuoea c&re e de iacsssat face 
1000 Lei etpital, dobit t Hé cn lO^o 
^ocotiDd dia t Dec 1926 iar spesele 
liáoá acuB Btaveríte de 3393 Lei. 

latmcát mobiléié cári ajong la 
licítatie ar fi  fost  aecheftraté  d9 
ftitii  fi  acestift  ^-ar fi  cft^tigat  dreptil 
dfl  acoperira licitafia  preseotft  arto 
ordooatá si ia favoral  acestora fa  sao* 
zQl art. L X : 1881. §. 192. 

Odorbeia, U 18 Ápr. 1931. 
BAlftMcca  portiral. 

Irósser- és p«pirk»-
resketósébeB B^Bdea-

lr*4ai Bftkiér 
l«ttt •iadiwkt eleaéa 

Portáreiul a Jadecá^ortei de Ocol dia 
Criütur. 

Nr. G. 4134-1930. 

F u U i o a t i T i n e d e l l d t a t l e . 
Subdemnatul portárel prin aceasta 

pabiicá, cá ta baza decisiaoU Nr. 
4143—1930 dela Jadecátorie de 
dm OriBtur |í dec<siuai No. G dela 
Judecátoriei dia Cristar la favoarea 
P&rfaiaeria  „Ideál" repr. pria advo 
cataJ Dr Eugea Parios dio Lui{oj 
pooiru iocasarea creaat- î de 1697 
Ldí accesorii se tíxeaál termea óia 
iicitatie pe siaa de 18 Matu  19B1 ora 
14 a. m. fű  Crisiur aode se vor 
visde prin iicitatiaoe publicá judt-
ciará: Bicriu de aetal car, oior-
tuar ía valoare de 26000 L»i. Ia c*t 
de DcToie üub pr»?t̂ l da ettiiaare. 

Preteoziuoea care e do locadtiat face 
1697 Lei cap dotáziíe cu HOĈt 
tiDd dela 3 Mdi 1929 iar SDeseie 
lá BCUB 8t8bilite dc 1000 L«i. 

Inirucát mobiléié cari ajuog la 
licitatie ar fi  font  execvaie de aitii 
$1 acestia $i ar fí  cáitígat dreptul de 
acoperire licita(ia prezeotá este ordo-
utta ta favorul  p.ccBtora la Bentoi 
art. LX. 1881 § 192. 

CriBlur, 23 IV. la 1931. 
V. H r l s e * . portárel 

CörpQi Ponáraiior Tribuaftluiui 
Gristur. 

No. 4385—1930. 

P n W i o a t i u n e d e l i c i t a t i e . 
Sabdemoatul portárel pria sce&ftii 

pabücá, c& fe  baza decinuaii Nr. 
3195 3196-1930 No. G. deU ju 
decátoriet de Ocol dio Ciíitur f-i  fa 
voarea reclaaiaDtului Firna „Fiorn* 
Preg. de F>ori dia SAiu-maru repr. 
priD Dr. Bleltea Doooitod »i Dr. £<e 
(•es Péncfi  peotra tacaBaarea creaotei 
de 2000t3000 Lei accesoni w fixe 
Bzá teraeu de iiciutie pe 18 Maiu 
1931 ora 14 a. m. la fafi  iocu ui lu 
Cri8tar uade se vor * vii*de pria ii-
citatiaan pnbltcá jadiciará Hcáiiur<, 
HÍcriu car aoriUM, fu  vaioüre de 18700 
Lei. 1q cdz do ue?oie sab pre^l 
de estimare. 

Preteoziuoea care e de ioCABBat í̂ oe 
5000 Lei, capi^al dobáazile ca 12V* 
bocotiad dio 16 lulie 1930 iar upeaaio 
P&&& acunp stabihte de 2364 Let. 

latrucát nobilele cari ajaag Ja 
licitatie ar A fost  execvate $i de alt̂ ^ 

aceaúa ^i-ar fi  cá^igat dreptal d« 
Acoperire licitatia preM&iá eate ordih 
oatá lo fdTorol  aoestora ta seaioi 
art LX.: 1881, §. 192. 

CriBtor. la 27 Febraarie 1931. 
Bal^sncu portárei. 

••fUrikat,  cráKU|H>k«t, vaU-
miat ilBáM. a •yeedal ter̂ éfcefc 
kSribMi •Ufordaló  mém ByMiUt-
•áBrakat criBM és üKaea UtI-
} t telbM ktedt a t t 

Konyvnyomda 
Részv.-Társaság 

„SZÉKELY KÖZÉLET** 
n«rkMitőaéf« 

4a kijiMilvatala. 



4. oidal. SZÉKELY KÖZÉLET 1931 május 1. 

5 I M : e g é r k e z t e k é s o l c s ó n k a p h a t ó k : : 

T r e n c h c o a t o k , e s ö k ö p e n y e k , r ő f ö s  r ö v i d á r u k , s z ő n y e g r e s z l i k , v i a s z o s 

^ ^ á s z o n a b r o s z o k , p o n y v a v á s z n a k , n a p - é s e s ő e m y ő k : L d b l n é l ' ^ i í l S S l S S ! e í r " ^ 

X Ejy u é p utcai azoba (búto-
rozva) kiadó. Cim : a kiadóban. 

Kladötoi^donos: m Köoyvnyomam  R.-T 
OaortaelQ-SsékelytKivartaely. 

Vill.lniiV > f̂ rfí  fehérnemüek.  pi-
VOUaiUUK. juDák, kelengyék késsitését 

TanrftTÍinIr-  Művészi stüasbaa Tüggö-
IWTWUUE. nyöket, igyteritíket 

Mfliitírn7nnlr  • ígypámáktt leg. 
mUUUrUíUlUL. jotányoMbb Arbtn, 
Dtív TilavTfflt*  kötött árukban, I 
Ultó kéiiinankEanywrokban. r imanka anyagokban, 
mélyen lessillitott á rbu . l 

„REKLÁM" áruh&z t 
Odotbdu, Bul. Regele Ferdinánd 27. 9 

'pavassi CB nyári szezoara a leg-
* divatasabb 

öltöny- és felöltö-szövetek 
D O B A Y ssabá ftzletébe  megérkes-
tek. — Miodenfajta  mankát pontos 
időre, garantáltan végiek a legnjabb 

divat szerint. 
D O B A Y f é r f i  s z a b ó . 

Corpul ponárailor diu Odorheiu. 
Nr. 479—1931 

Pnbl icat i ime de l ic i tat ie . 
SobsemDatal portárel pria aceasta 

poblícft.  cá ta baza decizinoii Nr. 
1064—1927 ?l deciziuni No. G. 7727— 
1930 a Jadecátoritt Odorbain in fa-
vornl Tbomas Biader fii  repr. prin 
adv. Dr. Jodil Gábor peatru incai-
sarea craantei de 8960 Lei ac^ 
casorii ae fixeacá  taraea de lidtatie* 
)a 7 Maiu  1931 oréle 16 p. n. la 
fB̂ a  locnlni in Odoriieiu Bul. Rsg. 
Ferd. No. 48 oade Be m Tioda prin 
licttat'nne pnblicá jndiciará 1 bufat 
aare negra vopsit cu 7 laltare ca 
ogliadá 1 bufet  nic 2 Bcaoaa ia^átuit 
CQ itofá  1 BásQta nicá in valoaia de 
Ö8(X) Lei In caa de oeTOie eab pre 
(ni de estiaare. 

Preteaziaoea care e de iocaaaat face 
3960 Lei capitai, lar spesele páoá 
acum stabilita de 620 Lei. 

Introcát mobiléié cari ajuag ia 
iicitatie ar fí  fost  execvate de altii 
$i acestla î ar fi  cfistigat  dreptni de 
acoperire Ucitatia prezentá este ordo-
oatá ^i Tn favoral  aceetora In bobzuI 
trt. LX. 1881 § 192, 

Odorbeia la 18 Apr. 1931. 
BAláieacu purtárel. 

Corpul. Portáreilor Tribaaaiuim dia 
Odorheiu. 

No. 923-1931. 

P u M c a t i i m e de lioitaUe* 
Subteanatui portftrel  prin aceasta 

publicá, cá fa  bazft  decisinaií Nr. 
2363—1930 Nr. G. 266-1930 a 
Jndecfltoriei  din Odorheiu tn favorul 
reciamaatului Dr. Jod&l G&W pentru 
íacaBsarea crean̂ei de 5912 Lei 
flcceaorh  se fixeaiá  teiman de ücl* 
tâ ie pe 9 Maiu  1931 ora 11 a. m. 
la fata  locniui, ta Odorheiu Bcr. Reg. 
Ferd, iá gS vama unde ee vor vinde 
prin iicItatiuBe publicft  judiciarfl:  1 
Htela) din 3 pflrtí  Topsit alb dia sal-
tare Did ischiie deichitse, uoa tej 
ghea TOpiitá aib, in valoare de 
lOOOO I^i. Itt caz de neToie 91 Bub 
pretul de eetimare. 

Fretenziunea care e de íecaaBat Uce 
Ö912 Lei capitai, dobáaziie cu ISo/o 
socotind dia 6 laau&rle 1930, iar 
cpeerle p&eá acua fUverite  de 2060 lei. 

latruclt aobilele cari ajong ia 
licltitia ar fi  fost  execvate fi  da altii 

aceBtia (i-ar fi  cá̂ tigat dreptni de 
acoperira lidtatia preaentd este ordo-
nata |i ía íavornl aceetora fn  Beatül 
art. LX.: 1881, §. 192. 

Odorheiu, la 22 Apr. 1931. 
BálitMacit portára). 

Értesítem 
a Táaárlé kötonséget, hagy 

Ozletemet 
a i j a s elsején áthelyetea a Saebeni 
Antal bffrBslete  melletti helyiségbe. 
Aki as elsS Tásárlást tessi, feleir* 
ban megkapja. 

d ő l d Iz idor . 
Dala Judecátoria ruraífi  dia CrÍBtur. 
Nr. G. 701—1931 

Publicatiune de licitatie. 
Subsevoatul grefí«r  prin acess'fl 

publicfi,  cfl  fa  baza deciziuaii No. 
701—1931 a JodecStoriei rura>á din 
CrÍBtur ía favorui  reclamantuiui Dr. 
Fereoczy Pal pentru incassarea ere-
aot^i de 195A0 Lei accesori se 
fixoará  termen de licitatie pe ziua 
de 9 Maiu  1931 ora 15 d. m. 
fafa  locumi ia comuDa Soimo^ul'iuic 
uode se vor vinde prin iicitatiuoe 
pnblicá jadiciará aobile 11 oi, 50 
de ferdele  cucuruz 1 1 vacá 1 
car 5 Cftrd  de paie, 1 plug, grspá, 2 
telea^á 2 cosaice de stupi, 6 porc, 2 
cáine in yalotre de 13900 Let. I i 
caz de nevoie §t eub preful  de eB 
tinare. 

Pretenziuaea care e de iacassat fsce 
19550 Lei capitai. ca spese advocati-
alá, iar speseie páiiáacua stabilite de 
3800 L9Í. 

Intrucát mobilele cari ajnog la 
licitatie ar fi  fost  execvate §í de altü 

aceetia si ar fi  cá$tigat dreptni da 
acoperire licita|ia prezeatá este ordo-
natS fa  favorul  acestei fn  senaul 
art. LX. 1881, art. 192. 

Cristur, la 10 Aprilie 1931. 
T . H r i s e a grefier. 

Corpul Portáreilor Tribunaluiui din 
Odorheiu. 

No. 476-1931. 

Publicatiune de licitatie. 
Subseanatul portirei prin aceastá 

publicá, cá in bftza  deciziunii sub No. 
3834—1930 si Nr. G. 8861-1930 a 
judecátoriei de ocol dia Odorheiu fn 
faTorul  Both M. J&dos repr. prin Dr. 
Jodái G. adv. pentru iacaisarea ere-
ao^ei de 2350 I^i accesori Be fix-
eazd termen de Ucitatia pe ziua de 
6 Maiu  1931 ora 16 la BF̂  IocuIdí 
in cOB. Cápá'nita unde se vor vinde 
prin iicitatmne publicá judiciará 2 
cai roibi, 1 vscá Burá, 1 vlfei  tárcát 
in Taioarea de 8000 lei. In caz de 
ne?oÍe sub pre^uI da estimare. 

PreteD|iunea care e de focasaat 
face  2350 Lei c«p. dobáúziie cu 15 VtVe 
socotind din 8 XII. 1930, iar speeelo 
páoá acua atabitita de 1827 Lti. 

Intrucát mobiléié can ajung la 
licitatie ar fi tOBt Becheetrate 9Í de alti 

de acest'a ar fi cá̂ tigac dreptu 
riie de acoperire Ucitatia prezentá 
este ordonatá í<i favotul  acestora íu 
aenzul art. LX. 1881 §. 81. 192. 

Odorheiu ia 18 Aprilie 1931. 
Báláseaca portárel. 

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

Állandó nagy raktár 
mindenféle  flaam  férfi*,  gyer-
mek* és Tídéki kalapekban, 
sapkákban, alesé áran.Férft-
és a5i kalapak jaTitását 

vállalam 
. Síives pirtfagist  kér: 
K£8Z£*1» AI^BSWT 

valt E9tTis>itea. 
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Ha elegáns és szép C Í D A t vásárolni, ugy 

keresse fel 

Dobrai Károly 
cipő-Uzletét, 

ahol a legkényesebb igényeket is ki-

elégítő dús választék áll rendelkezésre. 
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Ugyanott mérték utáni megrendelések 

vétel-kötelezettség nélkül készülnek. 
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Értes i tés . 
A a. é. kSsSnséf  ntvei tndooUtára 

kozoB, hoffy  nri és b0í fodritutomat  aij iu 
ll-étSl álheljeMm a BoL Reg. Ferdiaaad 
(Komith-o.) 9 szám alá (Hirseh ftndolfral 
txembea), ahol továbbra U a legkinyeMbb 
igérnyekaek b negfeielőeB  lUlok a b. é. 
k5z5nség resdelkesétéra. 

Enridejfilef  kSstvdemáara hoaom, kofT 
miadMmemfi  hajmoakát, a m» traaaforaáá' 
dót, bandát, babaJaviUiokat és paréka-
kétzitért, hajfeitétt  lt*féle  sziabeo apedá-
lit nakképzettséffel  végzak. 
HÖlgyttkiiftk  kéiiy*ÍiiiM h«lyiaégl 

KlUaii b«Jérat I 
Radikális fej  korpa-irtás! Hajkolláa iMgaka-
dilyozása. BorotTálás Rasvite-krénmal ia. 
MankOrl Radicarl 

További tzivea pártfogást  kéri 

Nagy Ferenc 
•ri éa Bél fodrász. 

Poriárel p3 iáogá Jadecácoria Gfidtur 
No. G. 1219-1931. 

Publicatiune de licitatie. 
SubBf>mBatnl  grefier  pria aceasta 

publicá, cáio baza deciziuaii Kr. 1219— 
1931 Nr. G. a judecfltoriei  de Ocol 
dio Grif'ur  io favorui  redatDantu.ui 
Csiszár ÁrpAd EO|ia lui repr. pria 
Dr. Elekes Dooiokoa | i Elekes Dőaes 
Hdvocati peutru iocasarea crepn^ei de 
37500 Lei acc. se fíxeazft  teria^'a 
de licitatie pe ziua de 16 Maiu  1931 
ora 15 d. la. 1& fdt̂  Jocalui ia co 
touDa Mureni usde se vor ?iode prin 
licitstiuBe publicá jndiciará laobilei: 
mobilele casnicá, vitele, porci, caí etc. 
in vfdoare  de 17250 Lei. la caz de ne-
voie $i aub pjetal de estiiaare. 

PreteoziuDea csre e de incas&t tace 
37 öOO Lei c«p. dobáuzile de 15Vî /o 
î ocotiod dia 22 Sept 1930 iar spesoit: 
páoá acuia stabilite de 8033 Lei. 

latrucit mobiléié can ajung la 
ticita|íe ar fi  fost  secbestrate ^i de altíi 

act^tia $i ar fi  cá^tigat dreptul de 
acoperire licitB|ie prozeotá e»te ordo 
uatá î ia favorui  acestora íu seosui 
2egii LX 18S1 § 192. 

Cristur, la 17 Aprilie 1931. 
lodescifrabil  portárel. 

Bui Reg. Ferdinánd 33 sis. 
házban, ü s l e t én  8 

s B o b a b o n y h f t s  lakás azon-
nal kiadó. — Értekezni lehet 

fiándy  (ékszerésznél. 

Boltos pályázat. 
A székelyszenterzsébeti >Hangya« 

Fogy. Szövetkezet bolt- és korcsma-
kezelői állásra pályázatot hirdet. Java-
dalmazás : Fixfizetés  1100 lej havonta, 
4Vo forgalmi  jutalék, monopol után 

évente 100 liter petróleum, a 
bolt- és korcsmahelyiaégek fűtésére  3 
öl tűzifa,  1 szoba és konyháa lakás. 

Pályázatok május hó 10 ig a Szö-
vetkezet igazgatósága cimére, £iiaeni-
Székelyszenterzsébet küldendők. Csak 
nős emberek pályázzanak. 

Az igaigatéaie. 

Értesítés. 
A n. é. közönség szives tudomá-

sára hozom, hogy 

cukrászdámat 
a >Bucure$ti<-kávéháznak az Autobus 
Express Ocland felőli  részébe (a kávé-
háztól teljesen elválasztva) áthelyez-
tem, hol azt kizárólag házi kezelésben 
tovább folytatom. 

Egyidejűleg van szerencsém érte-
siteni a mélyen tisztelt közönséget, 
hogy a >Bucure§tic kávéházés étterem 
bérielét átvettem, hol jóizü ételekkel 
és italokkal óhajtok a n. é. közönség 
szolgálatára lenni. 

Szolid árak, pontos és előzékeny 
kiszolgálás. Havi olcsó abonament. 

A n. é. közönség további szives. 
pártfogását  1(érí, 

H m í l A ^ y i I g n á e cukrász. 
a >Bacureftl«.kávéhái  ét éttwtm 

bérl6J#, 

A fapiacon  1 szoba-konjháfl 
lakás, egy kfiiOnálié  mtthely-
nek való belylséf?gel  május 
15-tői kiadó. Bővebbet Forró 

Géza üzletében. 
Judecátoria ruraiá üm Ccuiur. 

No. 779—1931 51 No. 781—1931 

Publicatiune de licitatie. 
SnbaemDatul grefier  priu ace* 

asiá publicá, cá la baza deciziunii sub 
Nr. 721—19^9/2 a judecácorici do 
Ocol dia CriHtur $ decieiuol No G. 
dela judecátoriei Cristurín favorui  rec* 
laiDaot«i Minerva S) A. C uj ^i L'ce-
ul uoitar dio Crstur repr. prin adv. 
Dr. Elekes Doaokcs Or. Eleces 
Déaes pentru íDCSBarea creantei de 
2571 I^i sccesoríi aa fixest  ter-
men de licitatie pe ziua do 15 Maiu 
1931 ora 15 d. m. la fafa  locului íu 
com. Goagiu unde ae voi viade prin 
iicitslmae publicá judiciari nobiiele : 
oglinda de toleta patrat, mobile co-
voará 1 vacá 1 cáru^a ÍD raioare de 
10900 Lei. Ia caz de aevoie ^i sub 
prctul de estimare. 

Preteosiuaea care e de íncaaaat face 
2571+6900 Lei capiUl, dobáozile cu 
12*/o socotind dela 1 V. 1928 iar 
ripesele pásá acua stabilite da 1276t 
1635 Lei. 

latrucát mobiléié cari ajung la 
licitatie ar fi  foát  execvate 91 de altii 
fi  sceatia ar fi  cdstigat dreptul de 
acoperire hcitstia prezeatá aste ordo-
aatá ín favorui  aceetora fa  aeszul 
art. LX. 1908, §. 20. 

Cristur, la 17 Aprilie 1931. 
T . H r l s « a portárel. 

H á J u s 3 - i k á i i 
délelőtt Vi 11 órakor 1 darab 
6 hengeres autóbusz szabad-
kézből elárvereztetik a Transil-
vanift  R.-T. udvarán, Odorheiu 

Bul. Reg. Ferdinánd 38. 
Köayfayomda  RéuTéa;társaság Odorheiu—SzékelyudTarbaty-


