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A köztisztviselők vasfyonának 
az ellenőrzéséről Mihalache volt mi-
niszter a kamara szerdai ülésén tör-
vényjavaslatot nyújtott be, amelynek 
sürgős napirendre tűzését és tárgyalá-
sát — Hamangiu igazságügyminiszter 
ellenzése dacára — a kamara ki is mon-
dotta. A javaslatban egy régi, évek 
sora óta többször hangoztatott 'kívá-
nalom fejeződik  ki, — Mihalache azt 
követeli, hogy mindazoknak az állami 
méltóságoknak és köztisztviselőknek, 
akik jogtalanul, vagyis nem tisztessé-
ges uton gazdagodtak meg, a vagyo-
nát kobozzák el. A törvényjavaslat 
szerint minden köztisztviselő köteles 
lenne rövid záros határidőn (két hó-
napon) belül vagyonáról, főnökéhez 
jelentést tenni, s ennek alapján indulna 
meg a szükséghez képest a vizsgálat, 
amelynek befejezéséül  a biróság dön-
tene afelől,  hogy tisztességes eredetü-e 
a vagyon ? Sajnos és jellemző, hogy 
Mihalache is csak most nyújtja be 
ezt a törvényjavaslatot, mikor már 
nem miniszter és hogy mindig azok 
fenyegetőznek  ezzel a törvénnyel, akik 
már vagy még nincsenek uralmon, 
íme, Mihalache, aki már nem minisz-
ter, javasolja a törvényt, Hamangiu 
pedig, aki még miniszter, ellenzi azt. 

így aztán nem csoda, ha a tör-
vényjavaslat csak közóhaj marad és 
sohasem tudjuk meg, hová lesz az a 
rengeteg sok pénz, amelyet az adózó 
közönség oly keservesen izzad ki, de 
amely állandóan hiányzik az állam 
kasszájából is. 

Magyar parlamentárok 
mnnkában. 

A képviselőházban, julius 6-ikán, 
háró Jósika  János  mondott nagy be-
szédet a költségvetési vita során, ki-
fogásolva,  hogy az állami költségvetést 
ugy akarják csökkenteni, ugy akarnak 
takarékoskodni, hogy a kisebbségi 
egyházak államsegélyét szállítják le. 
Ha valaha — mondta Jósika —, akkor 
most van szükség egyházainkra, hogy 
a most duló osztályharcok között a 
kor felforgató  eszméi ellen megvédje-
nek. Amikor Jósika beszédébe bele-
szóltak a kormánypárti képviselők s 
azt kiabálták, hogy a magyar papok 
irredenta-propagandát fejtenek  ki, Jó-
sika erélyes hangon tanitotta őket 
rendre s azt mondotta: Akinek ebben 
a kérdésben valami mondani valója 
van, álljon elő azzal, de  azt nem tű-
röm, hogy névtelen megjegyzések  for-
májában hangozzanak  el vádak  a kő-
ielességüket  teljesitő  és hivatásuk  ma-
gaslatán  álló  kisebbségi  papjaink ellen. 

A szenátusban, julius 7-ikén, Sán-
dor  József,  az ősz magyar harcos tá-
madta a kormányt közoktatási politi-
kája miatt. Sándor József  beszéde so-
rán felemiitette  a magyarság azon sé-
relmét is, hogy elvették az algyógyi 
földmives  iskolát, az Emkét pedig 
arra kényszéritik, hogy alapszabályaiba 
a román tagok felvételének  kötelezett-
ségét iktassa be. Az igazság szavai 
nem tetszettek a Jorga-fiuknak,  sőt 
maga Jorga is helyéről felugorva  kia-
bált Sándor József  felé,  majd Miron 
Cristea patriarcha és a hires Anghe-
lescu azt hangoztatták, hogy nem most 
üldözik a magyar iskolákat, hanem a 
magyar világban üldözték a románo-
kat, s a durva kiabálások között olyan 
kényes helyzetbe került Sándor József, 
hogy már-már komolyabb megtámad-
tatásától és testi bántalmazásától lehetett 
tartani. Sándor József  azonban kije-
lentette, hogy kidobhatják, vagy agyon-

üthetik, de a szólás jogától el nem 
áll. Az elszomorító és a paríament 
méltóságához nem illő helyzetnek az 
elnök vetett véget azzal, hogy az ülést 
20 percre felfüggesztette.  A magyarság 
ősz bajnoka, Sándor József  bátor szó-
kimondással és rendületlen nyugalom-
mal bizonyította be ismétélten, hogy 
a türelmetlen kiabálással és fenyege-
tőzéssel sem a kisebbségi kérdést meg-
oldani, — sem annak harcosait elné-
mítani nem lehet. 

Ipartestületi ügyek. 
Országos kirakóvásárok: julius hó 

17-én Balavásár, Gyergyóditró, 19-én 
Dános, 22-én Gyimesközéplok, Ko-
vászna. 

Ipartestületünk meleghangú meg-
hívót kapott Aradról, melyben a ren-
dezőbizottság meginvitált julius hó 
5-ikére Aradra a. Reinhart Gyula aradi 
iparos, az Ipartestületek Szövetségének 
ügyvezető elnöke, közéleti működésé-
nek 40 éves jubeliumára. Miután azon 
személyesen is résztvenni sajnos, nem 
tudtunk, ipartestületünk üdvözlő irat-
ban fejezte  ki jókívánságait és elisme-
rését a nagy munkásnak és vezérnek, 
aki annyi éven át fáradhatatlanul  dol-
gozott, nemcsak magáért, hanem az 
összi párosságért. 

Amint értesülve vagyunk, a csík-
szeredai ipartestületnél nagy előkészü-
letek folynak  a f.  hó 26-iki nagy kopg-
resszus sikerének a biztosítására. Való-
színűleg tömegesen fogunk  oda elván-
dorolni minden vidékről, mert a napi 
események arra kényszerítenek ben-
nünket, hogy minden törvényes esz-
közzel necsak tiltakozzunk, de véde-
kezzünk is, különben a már végletekig 
lesorvadt iparosság rövid időn belül a 
szó szoros értelmében menthetetlenül 
koldusbotra jut. Balga gondolat, öná-
mitás lenne tőlünk, ha még tovább is 
azzal áltatnók magunkat, hogy a vá-
lasztások előtl ígért sok mentő segít-
séget az iparosság meg fogja  kapni. 
Hol késik az állami munkák szállítása, 
melyet annak idején nagy hangon meg-
ígértek a szegény kisiparosnak ? Hol 
vannak mindazok, akik magok is be-
ismerték, hogy itt valamit tenni kell, 
mert tagadhatatlan, hogy az iparosság 
le van rongyolódva ? Okvetlenül állami 
szállítást kell juttatni nekik, igy véle-
kedtek az iparosság jelenlegi helyzete 
felől,  de ez csak vélekedés maradt, 

mi pedig haladunk tovább azon az 
uton, amelyre rákényszeritettek, s 
amelyen a végállomás neve a biztos 
pusztulás. 

A csíkszeredai nagy kongresz-
szusra kötelessége minden lelkes kis-
iparosnak elmenni, ahol mindenféle 
bajainkat, keserveinket, kéréseinket és 
követeléseinket egy hatalmas feljajdu-
lás kíséretében fogjuk  kifejezni,  ahol 
az elviselhetetlen adó ellen tiltakoz-
nunk kell, ahol a tűrhetetlen beteg-
segélyzői taxákat szóvá kell tennünk, 
forgalmi  adónak, útadónak, iparkama-
rai adónak és minden hasonló adó-
nak vagy a csökkentését vagy pedig 
eltörlését kell követelnünk, mert az 
államhatalom is beláthatta már, hogy 
az eddig kirótt adóknak is még felét 
sem bírja behajtani, mert az adózó 
polgárság anyagilag teljesen tönkre 
ment. 

Az ipartestületek hatáskörét reví-
zió alá kell venni, jogaikat ki kell szé-
lesíteni, mert ezek volnának hivatva 
mindennemű iparos ügyeknek szak-
szerű elintézésére. Továbbá az ipar-
testületek helyeztessenek az ipartestü-
letek országos szövetségének a veze-
tése alá, ezen szervezet pedig tartson 
kapcsolatot a kereskedelmi és ipar-
kamarákkal, mert igy széttagolva nem 
lehet megfelelni  azon szakmabeli ipa-
rossági ügyeknek, 'amelyek voltakép-
pen egyedül az ipartestületek hatás-
körébe tartoznának. 

Igy felkészülve  kell, hogy minden 
városi és vidéki iparos testvérünk meg-
jelenjék a nagy kongresszuson és már 
most előre felhívjuk  a figyelmüket  arra, 
hogy az ipartestületünkhöz tartozó ta-
gok mindenütt tartsanak egy értekez-
letet és ugy panaszaikat, mint indít-
ványaikat f.  hó 18 ig ipartestületünk-
höz okvetlenül küldjék be, hogy mó-
dunkban álljon azok alapján összeállí-
tani az egységes határozati javaslatot, 
melyet a nagy kongresszus elé fogunk 
terjeszteni. 

Akik a f.  hó 26 iki csíkszeredai 
kongresszuson résztvenni óhajtanak, 
ipartestületünkhöz minél előbb jelent-
sék be, hogy megfelelő  olcsó szállí-
tásról gondoskodni tudjunk. 

Az ipartestület elnöksége. 

Korai arat^f.  Az udvarhelyi 
határon, helyenként már napok óta 
lehet látni a learatott gabonából rakott 
kereszteket, öreg emberek állítják, 
hogy nem emlékeznek itt, a havas 
alatt, ilyen korai aratásra. 

A törvényszék felmentette Abrudbányaí Edét az 
izgatás vádja alóL 

Abrudbányai Ede akkori képviselő 
1929 novemberében vármegyénkben 
beszámoló körúton járt. A felvidéki  és 
erdővidéki beszédei miatt — különö-
sen azok miatt, amelyeket Székely-
szentkirály, Oroszhegy, Vargyas köz-
ségekben mondott — a csendőrség 
feljelentette,  azt állítva, hogy a kép-
viselő beszédeiben izgatott az állam, 
a román nemzet és az állami iskola 
ellen. A feljelentés  folytán  az ügyész-
ség Abrudbányaí ellen vádiratot készí-
tett, mire a törvényszék a vád alá he-
lyezést kimondván, a főtárgyalást  f. 
évi március hó 5-ikére tűzte ki. Ezt 
azonban akkor a védelem tanúinak 
megidéz&e céljából elnapolták. Most, 
f.  hó 9-ikén volt aztán az ujabb főtár-
gyalás, amelyen a vádlottat Wenetsek 
Ferenc dr. védte, míg a vádat Préda 
Ügyész képviselte. A tanács tagjai 
Glosz és Milea birák voltak. 

A főtárgyaláson  a tanuk egy ré-
szét kihallgatták, de a vád tanúi sem 

igazolták, hogy Abrudbányai izgatást 
követett volna el, csupán jogos kriti-
kát gyakorolt a kö^llapotok felett. 
Egyedül Péter  Antal,  a hírhedt orosz-
hegyi szállodás  és a legutóbbi válasz-
tás alkalmával Averescanus-képviselő-
jelölt, igyekezett Abrudbányait bemár-
tani. Azt vallotta, hogy Abrudbányai 
beszédében a regáti birói kart sértette 
meg, de a biróság a tendenciózus és 
valószerűtlen vallomást a kellő érté-
kére szállította le, s az ügyész maga 
is — miután a védő is elállott a még 
kt nem .hallgatott, nagyszámú mentő 
tanú kihallgatásától — felmentést  ja-
vasolt. Igy a biróság ebben az ügyben 
felmentő  ítéletet mondott, amely joge-
rős. Az egész ügy a nemzeti-paraszt-
párti uralomnak volt egy végső ak-
kordja, utórezgése, amely az alapos 
ok nélküli meghurcolt, érdemes volt 
képviselőnek juttatott elégtételadással 
fejeződött  be. 

Aggok menedékháza Székely-
kereszturon. 

Az alábblak közlésére kértek: 
A Székely keresztúri Jótékonycélu 

Polgári Társaskör, hogy a szegény-
gondozást intézményesítse, aggmen-
házat akar építeni. Ennek a célnak 
érdekében csak két éve dolgozik in-
tenzivebben, de ez alatt a két év alatt 
is rnindig azzal a gondolattal, hogy 
senkit se terheljen, ne »pumpoljon< 
űgy, hogy az kellemetlen legyen. 

Mai.napság a mulatság-rendezés 
túlságos nagy fáradsággal  és kiadás-
sal jár, ugy, hogy a közönség pénze, 
amit pedig legtöbbször nem a mulat-
ságért magáért, hanem a jótékony 
célért ad össze, ugy elfizetődík  a költ-
ségekre, adóba, hogy a jótékony célra 
alig marad. Ezért elhatározta az egye-
sület elnöksége és választmánya, hogy 
mindaddig, amig az építkezéshez szük-
séges összeg rendelkezésre nem áll, 
évente egyszer gyűjtést rendez. 

Az idén is megkezdtük a gyűjtést 
és nyilvánosan is hálásan köszönjük 
a szíves adományokat, külön is ki-
emelve a dr. Pop Emil volt pre-
fect  ur jóindulatát ügyünk iránt, 
mikor, kérésünkre, nagyobb öszszeg-
gel gyarapította aggmenház-alapun-
kat. Az eddigi adományokat hálás 
köszönettel itt mutatjuk ki, azzal, hogy 
a gyűjtést a cél érdekében folytatni 
szándékozunk. Dr. Pop Emil prefect 
5000, Udvarhelymegyeí Takarékpénz-
tár 1000, Fogarassy István 800, Szé-
kelykereszturi Önsegélyző Népbank, 
Elekes Dénes dr., Alexandru Boicescu, 
Banca Populará 500—500, Girisik 
Gyula, Ütő Lajos, Walter Ferenc 
200—200, Jakab János, Flórián László, 
Ajvász Béla, Antónia Covari, Bod 
László 100—100, Herceg Ferenc 60, 
Bírtalan Mihály, Farkas és Krausz, 
Jakab Antal 50—50, Simó János cipész, 
Nagy B. Elek 20—20, Koszó Jenő 10, 
Simó Jánosné 5 leu. Márkos Béla és 
Bálint Dániel 500—500 drb. cserép, 
Derzsi Béla, Kapronczay Sándor, Imre 
János asztalosmunka. 

Román lapszemle. 
Keamul  Romanesc junius 26-iki 

számában >Magyar propaganda Fran-
ciaországbanc című cikkében a Buda-
pesten megjelenő 8 Órai Újság egyik 
utóbbi cikkét ismerteti, amely a fran-
ciaországi magyar propagandáról szá-
mol be és megírja, hogy a L'Orien-
tfftion  Economique legutóbbi számát 
egész terjedelmében ennek a propa-
gandának szentelte. Ennek a közgáz^ 
dasági folyóiratnak  nemcsak szakem-
berek az olvasói, de laikusok is sokan 
olvassák és százezres példányszámok-
ban fogy  el. Ez a lap tehát nagyobb 
szolgálatot tett a magyaroknak, mint 
minden eddigi különálló kísérlet. A 
lap fenti  száma Horthy kormányzo, 
Bethlen István és Károlyi Gyula nyilat-
kozatait tartalmazza, de cikket irnak és 
nyilatkoznak még Piere Etienne Flandin 
francia  kereskedelemügyi miniszter, 
Andre Poncéi államtitkár, Louis de 
Vienne budapesti francia  követ és 
Louis Lousche volt miniszter. * 

A V ŝŝ m/junius 29 iki számában a 
»Makedonia< című szaloníkíi lap egyik 
utóbbi <?ikkét ismerteti, amely arról ir, 
hogy a belgrádi Politika cimü lap bu-
dapesti tudósítója utján »Budapesten és 
Bukarestben élénk propagandát fejtenek 
ki egy román-magyar personal-unió ér-
dekében* címen rendkívül érdekea 
cikket közöl. Ez a propaganda — 
iria a Politika budapesti tudósítója a 
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Makedonia, illetve a Vestül közlése 
szerint — tulajdonképpen akkor kez-
dett ekkora arányokat ölteni, midőn 
egy autóverseny alkalmával Miklós 
herceg meglátogatta Magyarország fő-
városát, Miklós herceget Horthy kor-
mányzó és Bethlen miniszterelnök is 
rendkívül szívélyesen fogadta  s a ro-
mán herceg magánbeszélgetéseket foly-
tatott a magyar miniszterelnökkel. An-
nak idején ezt a beszélgetést egysze-
rűen formalitásnak  tekintették, később 
azonban kitűnt, hogy rendkivüli jelen-
tőséggel bir. Egyik budapesti lap kü-
lönben a Politika tudósitója szerint 
megjegyezte, hogy Miklós herceg 
budapesti látogatása a román-magyar 
personal-unió érdekében indított moz-
galom hivatalos kezdeményezése. Ma-
gyar hivatalos körökben azt tartják, 
hogy Miklós herceg volna a legalkal-
masabb, aki élére állhatna ennek a 
mozgalomnak, tekintve, hogy a per-
sonal-uniót eleitől fogva  rendkivüli 
szimpátiává! nézte. A Politika buda-
pesti tudósitója — Írják a lapok — 
azt sem titkolja, hogy ez a mozga-
lom Romániában is napról-napra je-
lentősebb arányokat ölt. Szerinte Bu-
karestben Madgearu áll a mozgalom 
élén több erdélyi politikus társával 
együtt. Ez a mozgalom azonban — 
fejezi  be cikkét a Politika tudósi-
tója — a Makedónia, illetve a Vestül 
közlése szerint — ma Romániában nem 
fog  kedvező talajra találni, tekintve, 
hogy Jorga Miklós mindenkor közön-
bös volt ezzel a kérdéssel szemben. 

A Curentul  julius 3-iki számában 
»Egy igazi Monarchia* cimen Ion Dí-
mitrescu-tól vezetőhelyen cikket közöl, 
melyben a cikkiró az általános válasz-
tásokkal kapcsolatban Magyarország 
politikai és gazdasági helyzetével fog-
lalkozik. Több, mint tíz esztendeje — 
Írja Ion Dimitrescu —, hogy Bethlen 
István, ez a kemény kezű magyar 
mágnás kezébe vette Magyarország 
irányítását s mindent elkövetett, hogy 
Magyarország gazdasági egyensúlyát 
helyreállítsa. Bethlen gróf  a szomszé-
dos győző államok részére is köve-
tendő példát állitott fel  ebben a tekin-
tetben. Ami a belpolitikát illeti, Bethlen 
István annyira biztos a maga erejé-
ben, hogy figyelmét  immár minden 
belső zavartól és meglepetéstől sza-
badon a külpolitikának szentelheti. A 
Le Temps budapesti levelezője leg-
utóbb tárgyilagos hangú cikkben szá-
molt be a legyőzött Magyarország mai 
helyzetéről s konklúzióképpen meg-
állapította, hogy Magyarország hely-
zete ma sokkal kedvezőbb és bizto-
sabb, mint a szomszédos győző álla-
moké, ahol lépten-nyomon politikai 
földrengések  dúlnak. Kétségtelen, hogy 
a többi mezőgazdasági államok mel-
lett Magyarország is gazdasági vál-
ságba jutott, amennyiben a túlterme-
lést hovatovább nehezebben tudja ér-
tékesíteni a külföldi  piacokon. Leg-
utóbb azonban az osztrákokkal és 
olaszokkal kötött kereskedelmi szerző-
dések újból biztosítják a fölösleges 
gabona tekintélyes részének elhelye-
zését ; ebben a tekintetben a Német-
országgal folyamatban  levő gazdasági 
tárgyalások is rendkívül kedvezőnek 
mutatkoznak. A csehszlovákiai vám-
konfliktus  is a megoldás útjára jutott, 
s így uj piacok Ígérkeznek Magyaror-
szág mezőgazdasági terméseinek. Ami 
Magyarország kereskedelmi mérlegét 
illeti, ez a mérleg 1929-ben már aktív-
nak mutatkozott, de az állam-büdzsé 
is tökéletes egyensúlyt mutat. A le-
győzött Magyarországon, amelyet 1919-
ben a békeszerződések területileg ép-
pen a felére  törtek, ma nagyjában ez 
a gazdasági helyzet. Mindezekhez még 
hozzá lehet tenni, hogy ez az ország 
rendesen fizeti  kültoldi adósságát s 
ha nagyobb kölcsönre van szüksége, 
nincs kényszerítve arra, hogy hosszú 
hónapokig kilincseljen eredménytelenül 
a külföldön.  Vájjon miben rejlik ennek 
a rendkívül kielégítő gazdasági hely-

Állandó nagy raktár 
miudenféle  flnom  férfi-,  gyer-
mek- és vidéki kalapokban, 
sapkákban, olcsó áron. Férfl-
és női kalapok javitását 

vállaló m. 
Szíves pártfogást  kér: 

A I Í B E R T 
volt Eötvös-utca. 

zetnek a titka — teszi fel  a kérdést 
Ion Dimitrescu s rögtön meg is fe-
lel —: mindössze egyben. Az ország 
kormányzásának folytonosságában  s 
abban, hogy sikerült a különböző po-
litikai pártok közötti egészségtelen har-
cot kiküszöbölni. Magyarországon terv-
szerűen és nyugodtan lehet dolgozni, 
amennyiben az ország vezetését tiz 
esztendő óta egyazon ember tartja 
kezében. A magyar monarchiát nem 
szabotálhatják lépten-nyomon az ura-
lom vágy tói megrészegedett politikai 
pártok ekrazit bombái — fejezi  be 
cikkét Ion Dimitrescu. 

SPORT. 
Brassó—Segesvár kerületi válogatott 

Udvarhelyen. 

Vasárnap újra nagy sportesemény-
ben lesz részünk, a két kerület válo-
gatott csapata ezúttal Udvarhelyen fog 
találkozni. A legutolsó mérkőzésen a 
brassaiak győztek 4 : 3 arányban, de 
Udvarhelyen ezt aligha fogják  megis-
mételni. A Hargitából a következő 6 
játékos lesz tagja a válogatottnak: 
Binder II., Rácz, Ferentzi I. és II., Váry 
és Solymossy. 

A mérkőzés fél  5 órakor kezdő-
dik. Remélhetőleg, szép számú közön-
ség fogja  ezt a meccset végignézni; a 
helyárak nem emelkedtek. 

Pokolgépes merénylet 
Gyergyóban. 

Borzalmas és a Székelyföldön 
páratlan merénylet történt néhány nap-
pal ezelőtt Gyergyóalfaluban.  Ávéd 
János dr. ottani ügyvéd ellen dinamit-
ból, vasdarabokból összeállított pokol-
géppel merényletet követtek el, amely 
az ügyvédet borzalmasan megsebe-
sítve, megcsonkítva, azonnal megölte. 
Az eset a muIt szombatra virradó éjjel, 
hajnaltájban történt, amikor az ügy-
véd, éppen egy csíkszeredai tárgyalá-
sára készülődése miatt, nyugtalanul 
aludt. Két órakor az óráját ís meg-
nézte, mikor ő ís, a felesége  is, valami 
fényt  láttak az ablak előtt felvillanni. 
Ávéd a gyanús jelenség ismétlődése 
folytán,  annak okát megtudni, az ab-
lakhoz lépett, s ekkor egyszerre ha-
talmas robbanás történt, egy pokolgép 
szétvágódó szilánkjai borzalmasan ösz-
szezuzták Ávéd arcát, mellét és karjait, 
őt azonnal megölve, míg az ágyban 
fekvő  felesége  a fején  szintén súlyosan 
megsebesült, ugy hogy meg kellett 
operálni. 

A szörnyű eset híre csakhamar 
villámgyorsan elterjedt, s a megindított 
nyomozás során Netotianu gyergyó-
szentmiklósi rendőrkapitány, állam-
rendőrségi íőnök, rendkívül rövid idő 
alatt, ügyesen kézrekerítette a tettese-
ket, Ambrus Lajos korcsmáros és Pál 
Dénes személyében. Ambrusnak, aki 
mindenfelé  tartozó, perlekedő ember 
volt, az 'volt a szándéka a merénylet 
elkövetésével, hogy megakadályozzon 
egy, pár nappal későbbi határidővel, sa-
ját vagyonára kitűzött árverést, amelyet, 
mint egy bank ügyésze Ávéd készült 
ellene kötelességszerűen lefolytatni.  így 
tehát a borzalmas cselekedet közvetlen 
oka lehetett az elkeseredés, az adósság, 
amelyet hivatása folytán  Ávéd volt 
kénytelen felhajtani,  de mindenesetre 
célzatos és megtévesztő a szomorú 
esetet ugy beállítani, mint azt kárör-
vendő közleményében a Hargita teszi. 
Az eladósodás, a végrehajtás mellett 
sok másban is kell még az okokat ke-
resni, amelyek miatt a tettesek rém-
tettük elkövetéséig eljutottak, az álta-
lános gazdasági helyzetben, a kormá-
nyoknak a bajokkal szemben tehetet-
len, elszegényitő politikájában. Ebben 
a nagy összeroppanásban Ávéd tulaj-
donképpen csak egy áldozat, s a hely-
zettel közvetlenül ismerős gyergyói 
Székely Szó így fejezi  be az esetről 
irt hosszabb közleményét: 

A temetés hétfőn  délután volt, 
melyen az egész járás minden köz-
sége képviselve volt s melyen megille-
tődve kisérték utolsó útjára a míndösz-
sze 46 évet élt ügyvédet, kinek egyet-
len vétke csak az volt, hogy törvényes 
igazához a törvény adta keretek között, 
de sohasem tulszigorral és sohasem 
embertelenül — ragaszkodott. 

Dr. Ávéd János példás családfő, 
szorgalmas, kevés szavú, de annál 
szavatartóbb és föltétlenül  becsületes 
ember volt, ki a közért kész volt ál-
dozni, önzetlenül dolgozni mindig s ki 
magyar kötelességének is mindig és 
férfiasan  eleget tett. 

Mi megértjük az eladósodott al-
falvi  nép íájdalmát is, ismerjük az 
ügyvédi hitványság ezer bűnét is, de 
ez a bombamerénylet céljátvesztett, 
közönséges és elvetemült gazság volt, 
mely ártatlanul oltotta ki egy igaz em-
ber életét és nem állította meg a csőd 
rohanó szekerét, mely a kilencven 
százalékig eladósodott gyergyói népet 
a szakadék széléhez feltartóztathatatla-
nul viszi. 

A merényletre föl  kellene figyel-
nie azoknak, kik az országot kormá-
nyozzák, — mert mélységes és tragi-
kus okai kell legyenek annak, ha a 
munkához és törvényhez szokott szé-
kelynép ilyen szokatlan és gálád esz-
közhöz nyul. 

Hangverseny és népünnepély 
Zetelakán, 

Az udvarhely espereskerületi róm. 
kath. tanítóegyesület julius 5 én nagy-
szabású hangversenyt és népünnepélyt 
rendezett Zetelakán. 

Mindkét ünnepélyen részt vettek 
szereplésükkel a zetelaki, máréfalvi, 
kadícsfalví,  szentkirályi vegyes karok 
és a tanítók férfikara.  Mint vendég ott 
volt a keresztúri r. kath. vegyeskar. 

Az Összes dalárdák 3—4 egyházi 
és világi dal előadásával szerepeltek 
ugy a hangversenyen, mint a népün-
nepélyen, a nagy közönség teljes elis-
merése mellett. Az elismerést méltán 
meg ís érdemelték ugy a dalárdákat 
vezető kántortanítók, mint a dalárdák 
minden egyes tagja. Megragadó szép 
látvány volt az énekkarok felvonulása, 
festői  székely népviseletben. Különösen 
kitűntek a máréfalvi  asszonyok egyen-
ruhaszerű viseletükkel, közöttük több 
40—60 éves asszony együtt énekelt 
a 16—18 éves lányokkal. Melegen ün-
nepelte a nagy közönség a keresztúri 
r. kath. vegyeskart, mely vendégsze-
replésével nagyban emelte az ünnepély 
fényét.  Ügyesek voltak, szépen énekel-
tek. Elismerés illeti őket. 

Az énekkarok betanításában és 
vezetésében Ürmösi Árpád zetelaki, 
Mihály Gergely máréfalvi,  Hajdú Ár-
pád kadicsfalvi,  László János szent-
királyi és Tóth Ferenc keresztúri kán-
tortanítók fejtettek  ki nehéz és fárad-
ságos munkát. Találjanak mindnyájan 
az elért szép sikerben erkölcsi elég-
tételt, s egyúttal biztatást a jövőre ís, 
hogy folytassák  tovább kitartással a 
megkezdett munkát. 

Szólót énekeltek Fejér Dénesné 
ülkeí tanítónő, Barabás Áron szentegy-
házasfalvi  és Mihály Gergely máréfalvi 
kántortanítók, mindhárman dicséretet 
érdemlően. A zenekiséretet hegedűn 
Bálint József  keményfalvi.  Tamás Mi-
hály kápolnásfalví,  orgonán Vajda La-
jos kápolnásfalví,  Fábián Ferenc szent-
tamási és László Dénes fenyédi  kán-
tortanítók eszközölték teljes precizi-
tással és előkészülettel. 

Megnyitó, záró és ünnepi beszé-
deket mondottak Szabó János szent-
királyi esp.-tanfelügyelő,  Kakucs Fe-
renc kadicsfalvi  plébános és Veress 
Dónát tanitóegyesületi elnök. Beszé-
deikben életrevaló és tanulságos gon-
dolatok fejtegetésével  lelkesítették, buz-
dították a népet kulturális téren való 
fejlődésre  és józan, erkölcsös életfel-
fogásra. 

Egyik igen szép jelenete volt a 
népünnepélynek a zetelaki lányok pa-
lotás tánca, amit nagyon ügyesen mu-
tattak be. 

Általában az egész ünnepély egy 
igen jól sikerűit kulturális megmozdu-
lás volt, melyről ugy a rendező taní-
tóegyesület tagjai, mint a jelen volt 
plébánosok és hívek azon óhajtással 
távoztak, hogy a megkezdett nemes 
munkásságot a népkultura fölvirágoz-
tatása érdekében a jövőben is folytatni 
fogják. 

Adja Isten, hogy ugy legyen! 
^ (V. D.) 

H&saBság;. Kovács Nusi és Zá-
rug Bandi julius 4-én tartották eskü-
vőjüket. 

Mezőgazdasági, ipari és Msál-
latMálIitás Maros7á.sá.rIielyen. 

Az Erdélyi Gazdasági Egylet és 
a Marosvármegyei Földmives Szövet-
ség, a földmivelésügyi  minisztérium és 
a Marosmegyei Mezőgazdasági Kamara 
támogatása mellett Marosvásárhelyen, 
1931. évi szepiember hó 3—6. nap-
jain mezőgazdasági, ipari és kisállat-
kiállítást és vásárt rendez. A kiállítás 
Qsoportjaí: 1. Gazdasági termények, 
termékek. 2. Kertészet, gyümölcster-
melés, konzervek. 3. Szőlészet, borá-
szat, pálinkák, szeszesitalok stb. 4. 
Erdészet és vadászat. 0. Népművészet, 
háziipar, 6. Természeti kincsek. 7. Ipari 
kiállítás, gazdasági gépek, eszközök, 
anyagok. 8. Kisállatkiállitás (baromfiak, 
házinyulak, galambok, méhek, vadász-
kutyák.) 9. Szakirodalom, tervek, pre-
parátumok. 

Prbgramm : Szeptember hó 3 án, 
csütörtökön : Délelőtt 9 órakor: a Ma-
rosvármegyei Földmives Szövetség és 
a Mezőgazdasági Kamara által rende-
zendő tenyészállatkíállítás megnyitása 
és a jutalomdíjak kiosztása. Kiállitha-
tók: lovak, szarvasmarhák, sertések, 
juhok Marosmegye területéről. Délelőtt 
10 órakor: a mezőgazdasági, ipari és 
kisállatkiállitás ünnepélyes megnyitása, 
a kitüntetések kihirdetése. Térzene. 
Délelőtt 11 órakor: a Maros vár megyei 
Földmives Szövetség díszközgyűlése. 
Tárgysorozat; L Nyitány. Énekli a 
Marosvásárhelyi Gazdakörí Dalkör. — 
2. Elnöki megnyitó. Tartja: Mikó 
László, a M. F. Sz. elnöke. — 3. »A 
növénynemesítés a minőségi búzater-
melés szo!gálatában«, előadás, tartja 
Székács Elemér, az 0. M. G. E. alel-
nöke. — 4. A búzatermelésről és bu 
zanemesitésről előadást tart dr. Ko-
nopi Kálmán földbirtokos.  Délben 1 
órakor: bankett a tornakertben. Délu-
tán 2 órakor: talajmivelő gépbemu-
tató a «Cukorgyár megette nevű dű-
lőben, d. u. 7 óráig. Délután 4 órakor: 
az Erdélyi Magyar Kisebbségi Nők 
Központi Titkárságának előadásai a 
ref.  kollégium dísztermében. 1. Gr. 
Bethlen Mária: Erdély népművészete. 
— 2. Kónya Gyuláné: Kalotaszeg há-
zíipara. — 3. Szász Mártonné Bene 
Ilona : Marosmegye házüpara. 4. Gyal-
lay Domokosné: A háziipari cikkek 
értékesítése. — Szeptember hó 4 én, 
pénteken előadások a ref.  kollégium 
dísztermében: Délelőtt 9 órakor: Csi-
szár Lajos építész: Gazdasági épüle-
tek és kísgazdalakások racionális épí-
téséről. — Dr. Ferenczy Zsigmond: A 
falu  társadalmi berendezkedéséről. — 
Bürger Dezső: A mezőgazdasággal 
kapcsolatos iparokról. — Sándor Béla, 
a Minerva Biztosító R.-T. vezérigaz-
gatója : A gazdák biztosításáról. — 
Kovács Dezsőné: »Ezt mi is megcsi-
nálhatnók« címen tart előadást. Délu-
tán 3 órakor : Méhészeti vándorgyűlés 
a ref.  kollégium dísztermében. — Gyű-
lés után kirándulás Tóthfalusy  József 
esperes mintaméhesébe. Gyülekezés az 
előadói teremben. Szeptember hó 5-én, 
szombaton : Délelőtt 9 órakor : Tejgaz-
dasági és szövetkezeti szakértekezlet. 
Előadók : I. Dr. gr. Bethlen László, az 
E. G. E. alelnöke: A gazdasági-, hitel-, 
tej- és baromfitenyésztő  szövetkezetek-
ről. — 2. Szász Ferenc (pusztakamarási) 
volt gazd. akad. tanár: A vaj- és sajtké-
szítésről. — 3. Dr. Harmath János: A 
fogyasztási  és értékesítő szövetkezetről. 
— 4. Zala Miklós, az O. M. B. T. 
tagja: A baromfinevelésről.  — 5. Özv. 
Bodor Akosné: A baromfiak  tenyész-
téséről. D. u. fél  3 órakor: Gazda da-
lárdák hangversenye a ref.  kollé-
gium dísztermében. Este 9 órakor: A 
gazda dalárdák hangversenyének foly-
tatása a tornakertben, utána táncmu-
latság. Szeptember hó 6 án, vasárnap : 
Délelőtt 10 órakor: Kotorékverseny a 
gróf  Teleki-kertben. Délután 3 órakor : 
A Marosmegyeí Földmives Szövetség 
Gazdaköreinek sportünnepélye a ref. 
kollégium udvarán. A kiállítás egész 
tartama alatt a kiállítás területén gaz-
dasági tárgyú mozielőadások lesznek. 

Tudnivalók: Vasúti kedvezmé-
nyek. A kiállítás érdekelt résztvevői 
részére a C. F. R 50% os szállítási 
kedvezményt engedélyezett azon áruk 
visszaszállítására, amelyek a kiállításon 
nem adattak el. A kiállítás vidéki lá-
togatói részére a C. F. R. összes vo-
nalaira kedvezményes jegy engedélye-
zését is kérte a rendezőség. A kiállítás 
helye : Marosvásárhelyen a református 
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kollégium összes helyiségei. Bejelenté-
sek augusztus hó 15 ig küldendők be 
az Erdélyi Gazdasági Egylethez (Clui-
Kolozsvár, Ser. Andrei Mure?an —r 
Attila-u. 10.), vagy a Marosvármegyei 
Földmives Szövetséghez (Tárgu-Mure?, 
Str. ?tefan  cel Mare 18. — Maros-
vásárhely, Teleki-Téka). 

HÍREK. 
Julius 10. 

A bacoalaarátusi vizsgák a 
segesvári vizsgáztató bizottság előtt, 
ahol a segesvári 3 középiskola és az 
itteni 2 fiu  liceum növendékei vizsgáz-
tak, f.  hó 5—9-ig folytak  le. A hely-
beli róm kath. főgimnázium  tanulói 
közül vizsgára állott 15 régi és 7 uj 
tanuló, összesen 22 tanuló. A régiek 
"közül átment 7, az ujak mind átmen-
tek, köztük Glósz László és Márton 
Lajos jó eredménnyel. Az intézet 22 
tanulója közül tehát 14 sikeresen vizs-
gázott s igy az eredmény, tekintve az 
előző évek nagy bukási százalékát, 
igen jónak mondható. 

A felBŐBÖfalviak  felsegélyezé-
sére irányuló akció keretén belül kö-
telességünknek tartjuk megemliteni azt 
a nagyobböszegü pénzsegélyt is, melyet 
a Vörös-Kereszt Egylet helybeli fiókja 
vasárnap a tüzkárosultaknak adott. Az 
<jgyesület vezetősége a helyszínén 
szerzett információk  alapján a káro-
sultak vagyoni viszonyaira és a csa-
ládtagok számára való tekintettel osz-
tályokat állapított meg, s az egyes 
osztályokba sorozott személyeknek 
"300—2200 leus segélyt adott. A ki-
osztott segélyek összege 26,000 leüt 
tesz ki. Csak helyeselhetjük az egy-
letnek ezt az ujabb elhatározását, a-
mellyel az itt gyűjtött filléreket  várme-
gyénkben óhajtotta a segélyre szorul-
taknak kiosztani. 

Halálosát. Hoch  Lajos szoba-
festő,  28 éves korában, elhunyt váro-
sunkban, A korán elhunyt, törekvő 
iparost nagy részvéttel temették. 

UüioroB estély. A helybeli 
Munkás Testedző Egylet holnap, szom-
baton este fél  9 órai kezdettel a Bar-
kóczy-kerthelyiségben niüsoros házi 
estélyt rendez. Az estélyen a legjobb 
műkedvelők fogják  szórakoztatni a 
közönséget, amely előreláthatólag, tö-
megesen fog  résztvenni törekvő mun-
kás csapatunknak ezen a mulatságán. 

Karhatalommal. A szatmári 
ipartestületnek nem engedték meg, 
hogy tisztújító közgyűlést tartson, 
ehelyett a városi interimár bizottság 
15 tagu ideiglenes bizottságot nevezett 
ki az ipartestület vezetésére. Az ideig-
lenes bizottságnak karhatalommal ad-
ták át az ipartestület gyönyörű szép 
székházát, melyet a szatmári iparosok 
saját erejükből emeltek. Szűcs  Kálmán 
elnök tiltakozott az erőszak ellen. 
Kozma  Jolán  tisztviselőnő pedig vissza-
utasította az erőszakkal beavatkozó 
uraknak azt az ajánlatát, hogy őt to-
vábbra is alkalmazzák eddigi hivata-
lában, s a könnyes szemű ősz iparo-
sokkal és a régi, becsületes vezető-
séggel együtt ő is elhagyta az épüle-
tet, az iparosok régi —, de már csak 
volt otthonát. — Ilyenforma  elbánás-
ban részesítették néhány napja a di-
csőszentmártoni ipartestületet is. Ezt 
azért oszlatták fel,  mert kifogásolták, 
hogy a törvényesen megválasztott el-
nök magyar és nem találták elégnek 
a vezetőségbe beválasztott románok 
számát sem. 

A kath. nagygyttléi előké-
•xttletei. Már említettük, hogy az 
erdélyi katholikusok idei nagygyűlése 
városunkban lesz. A nagygyűlés ideje 
szeptember 5 ike és 6-ika. Első nap 
lesznek a szakosztályi gyűlések, a má-
sodik nap a diszgyűlés és az eucha-
risztikus körmenet. A közgyűlés elő-
készítése céljából jul. 4-én városunk-
ban időzött Sándor Imre, az Orszá-
gos Népszövetség ügyv. igazgatója, 
aki az egyházközség egyesületeinek 
vezetőível megbeszélést folytatott  és 
megalakították a nagygyűlést előkészítő 
különböző bizottságokat. 

Elnökváltoxás a helybeli fil-
harmönikusoknál. Duka András, 
a Füharmónikus Társaság elnöke erről 
a tisztségről csütörtökön lemondott, 
miután előre haladt kora miatt a to-
vábbi vezetésre képesnek nem érzi 
magát, s ugyanez ok miatt kilépett, a 
működő tagok sorából is. 

A kath. tanítók továhbképső 
tanfolyama  az idén városunkban 
lesz. Kezdődik jul. 26-ika körül és tart 
2—3 hétig. Az ellátás és hallgatás in-
gyenes. Főtantárgyak: pepagógia, ma 
gyár irodalom, román nyelv, egyete-
mes világtörténet, tanítási módszer stb. 

A fsékelykeresstari  nnitári-
ns főgimnásiam  a jövő 1931—32 
isk. évben is mint teljes főgimnázium 
fog  működni. Beírások augusztus 25-
től 3i-ig. Uj tanulóknak a következő 
okmányokat kell kérésükhöz csatol-
níok: születési anyakönyvi kivonat, 
keresztlevél, állampolgársági bizonyít-
vány, ujraoltási bizonyítvány és isko-
lai bizonyítvány. Bennlakásért augusz-
tus l-ig kell folyamodni.  Intézeti di-
jak : a főgimnáziumnál  beírás! és fenn 
tartási dij cimén 4,420 leu fizetendő 
internálusi dij 1.500 leu; konvíktusi 
díj pénzben: 4.100 leu, terményben 
I5() kg. buza, 50 kg. kukorica, 5 kg. 
zsír egész évre, szorgalmas jó maga-
viseletű tanulók díjkedvezményre szá-
míthatnak ; I. o. számára 5 teljesen 
ingyenes és 10 félkedvezményes  hely 
van a konviktusnál. Válaszbélyeg be-
küldése ellenében felvilágosítást  kész-
séggel nyújt az igazgatóság. 

A kotlegiamkerthes veatŐ 
Küküllő-hid az idők folyamán  any-
nyira megrongálódott, hogy azon még 
az egyes embernek is veszélyes volt 
átmenni. A hidat a tavasz folyamán  a 
C. F. R. igazgatósága teljesen kijaví-
tatta és azt a város hatósága részéről 
történt átvétel után a napokban adták 
át megint a forgalomnak. 

As Erdélyi Helikon íróinak 
idei marosvécsi találkozásán, mely né-
hány nappal ezelőtt fejeződött  be, a 
feledhetetlen  Kuncz Aladár emlékének 
idézése adta meg az uralkodó alap-
hangulatot. Kemény Jánosék 30.000 
leus nagydijával is az ő regényét, a 
Fekete kolostort tűntették ki, s ez 
összeget, az elhunyt kiváló író szán-
dékaínak megfelelően,  az irodalomtör-
téneti kézikönyvre hirdetett pályázat 
100.000 leus dijához csatolták. Az 
Erdélyi Helikon szerkesztőjévé Lakatos 
Imre drt, a nagyműveltségű, jeles pub-
licistát hívták meg. Gróf  Bánffy  Miklós 
10.000 leus irodalmi diját Berde Mária 
kitűnő, uj regénye: a Földindulás ju-
talmazására ítélte oda a bizottság. 

A ref.  tanitőnőképxőintéxet 
növendékeinek a Vaskapu irányában 
tett tanulmányi kirándulása a legtel-
jesebb sikerrel, kedvező körülmények 
közt halad a befejezés  felé.  Lúgosról 
kapott kedves üdvözlet szerint, a ta-
nulmányutat 2 nappal meg is hosz-
szabbitották, ugy hogy résztvevői 
szerda helyett, előreláthatólag, ma, pén-
teken délután érkeznek haza, — amint 
reméljük: valamennyien a legjobb 
kedvvel és egészségben. 

Kössönetnyilvánitás. Ezúton 
is hálás köszönetemet fejezem  ki fér-
jem, néhai Hoch Lajos hirtelen el-
hunyta alkalmával, az ismerősök, jó-
barátok részvétmegnyilvánulásáért, va-
lamint a Székely Dalegylet ének- és 
fúvós-zenekarának  a temetésen való 
részvételéért. Özv. Hoch  Lajosné és 
gyermeke. 

A munkaadók és alkalma-
lottak flgyelmébe  ajánljuk a beteg-
segélyző pénztár 4987—1931 sz. hir-
detményét, mely szerint ugy a beteg-
segélyző illetékeket, mint a táppénze-
ket julius 1-től kezdve felemelték. 

Öngyilkosság. Zimbenberg Paul 
oroszhegyí kereskedő hétfőn  hajnalban 
öngyilkosságot követett el. Revolveré-
vel előbb mellbe, majd fejbe  lőtte 
magát és azonnal meghalt. A szeren-
csétlen fiatal  kereskedő Beszarábiából I 
került ide, s városunkban Schwáchter j 
Szerénát nőül vévén, apósáék segítsé- ! 
gével üzletet nyitott Oroszhegyen. Ké-
sőbb azonban ellentétek merültek fel 
közte és apósa között, s az üzlet miatt 
is érték kellemetlenségek, italmérési 
ügy miatt is ismételten bírságolták 
meg. Mindez az érzékeny természetű 
embert rendkívül keserítette, s öngyil-
kosságának oka is minden valószínű-
ség szerint ezeknek tulajdonitható. 

X Ciőd. A törvényszék Dézsy 
Endre üveg- és porcelán»űzletére sa-
ját kérésére julius 9-iki hatállyal a cső-
döt elrendelte. Csődbiztos dr. Maráth 
törvényszéki bíró, tömeggondnok dr. 
Kassay F. István ügyvéd, a bejelen-
tések határideje szeptember 15, fel-
számolás október 12-én, a választmány 
megalakítása október 14-én lesz a 
törvényszéknél. 

A főglmnásiam  megjntalma-
sott és megdiosért tanulói az évi 
általános média alapján: VII. Márton La-
jos, Glósz László, Szabó Zoltán, VI. Hű-
bér József,  Friebel József,  Tóth László, V. 
Máthé László, aki az intézet első ta-
nulója, Heim Sándor, Lőrinczy László, 
IV. Szabadai Rudolf,  íncze Lajos, Széki 
Lajos, III. Jancsó Tibor, Gáspár László, 
Buna Samu, II. Bányai József,  Imreh 
Gábor, Csiky Károly, I. Márton Ger-
gely, Écsy László, Varga János, VI. 
Bíró István, IV. Nagy Lajos, Papp 
László, III. Pálfy  István, II. Nagy Dé-
nes, Gidó Bálint, Mike József,  Cseres-
nyés Ferenc, Szabados Balázs, Tor-
dai Bálint, I. Székely Áron, Palkó Ist-
ván, Péter László, Bogdán Béla, Thö-
köly Menyhért, Kopeczky Béla, Schvarc 
Imre, Sala Béla és Szabó Albert. 

A Ssékelykeresaturi Sport-
egylet f.  hó 19-én a lengyári réten 
lévő pályán nagyszabású népünnepélyt 
rendez. Az ünnepélyen az udvarhelyi 
katonazenekar szolgáltatja a zenét. 

Kiadó üslethelyiség. A reformá-
tus egyház a Koncz-gyógyszertár mel-
leti üzlethelyiségét, 1931 julius I9-én, 
d. e. 11 órakor, a kőkereszttéri tanács-
teremben, nyilvános árverésen, haszon-
bérbe adja. Feltételek megtekinthetők 
a lelkészi hivatalban. Lelkészi  hivatal. 

Szeptemberben lesz Maros-
vásárhelyen Erdély legnagyobb 
népművészeti és háziipari kiál-
Utasa. Az erdélyi népművészet és 
háziipar termékeit vidékenként sok ki-
állításon mutatták eddig be, de az idén 
szeptember 3—6 napjain egy olyan 
gyűjteményes kiállításban lesznek 
együtt Erdély népművészetének remek 
alkotásai, amilyen arányokban és tö-
megben eddig egyszer sem voltak. Itt 
lesznek külön csoportokban Kalota-
szeg, Torockó, Marostorda, felső  Ma-
rosmente, Csík, Udvarhely, Háromszék, 
stb., vidékének szőttes, varrottas, fa-
faragásos,  szobrász-művészetének leg-. 
szebb alkotásai. Különös értékei lesz-
nek a kiállításnak azok a hosszas ta-
nulmányok alapján összeállított külön 
csoportok, amelyek többszáz darabból 
álló sorozatban mutatják be az egyes 
vidékek jellegzetes motívumait. Azok 
a szakértők, akik muzeális célokra 
óhajtanak anyagot gyűjteni, megtalál-
hatják a legszebb darabokat, a mű-
kedvelők pedig beszerezhetik majd 
mindazt, amire e téren vágynak. A 
háziipari kiállítás az Erdélyi Gazdasági 
2gylet és a Marormegyei Földmives 

Szövetség kiállításának csak egy cso-
portját fogja  képezni. Tekintettel azon-
ban arra, hogy e kiállításon együtt 
lesz Erdély minden nevesebb háziipar-
ral foglalkozó  vidéke, kívánatos volna, 
hogy aki eddig még nem jelentette 
be részvételi szándékát, jelentse be az 
irdélyi Gazdasági Egylet titkári hiva-

talához (Cluj A. Mure?an 10), akár a 
vlarosmegyei Földmíves Szövetséghez 
Tárgu-Mure§, Teleki Téka) augusztus 
hó 15-ig, hogy az együttesből senki 
se hiányozzék. E kiállítás kapcsán 
minden vidék népművészetét külön 
előadásokban fogják  ismertetni, Mikó 
Lászlóné, Szász Mártó nné, Kónya 
Gyuláné, Gyallay Domokosné, gr. 
Bethlen Mária. 

KÖZGAZDASÁG. 
* 

Az Isten jó. Megáldotta mezőin-
ket ringó kalász tengerrel. Haragos zöld 
tengeri-táblák bólintgatnak a szél-
jen, — s a tarka virágú fütenger  dú-
san ontja az illatos szénát, s a gyü-
mölcsfák  — az alma kivételével — dú-
san rakottak. 

Minden van és még sincs öröm. 
A gazda szeme nem gyönyörködik a 
természet remeklésében, valami szo-
rongásféle  megfagyasztja  ajkán az 
öröm mosolyát. »Adtál Uram, de nincs 
köszönet benne* — sóhajt föl  — hi-
szen ha sok van, ha bő az áldás min-
denfelé,  s ha dúsan rakott lesz a mag-

tár és a szérű, — még nagyobb lesz 
a kínálat, még kevesebb az eladási al-
kalom, még jobban hiányzik az ör-
dög adománya: a pénz. 

No de lesz kenyér és lesz min-
den s a gazda legalább terményekben 
megkapja a maga gyümölcsét, hogy 
aztán a pénztelenség folytán  minden jó-
val megáldva is aggodalmaskodjék to-
vább, honnan fizet  adót, kamatot, 
honnan törleszt és miből vesz lábbe-
lit, fejkendőt,  leányának módis víganót ? 

A keresztúri nyári vásár elég 
mozgalmas volt, bár az árak nyomot-
tak, de főképpen  vágó marhákban 
nagy volt a vételkedv. 

A mezőgazdasági kamara kikül-
döttjei több község részére vásároltak 
tenyészbikát s igy megszünhetík a 
gazdák azon félelme,  hogy mint a 
múltban, ugy most is a közvetítő ke-
reskedelem játsza majd a főszerepet 
a vételnél. A bikaárak tulalacsonyak 
s igy az állattenyésztés egy igen fon-
tos rugója bénul meg. A gazdák a 
jövőben nem fognak  igyekezni, hogy 
kiváló anyaállatokat szerezzenek be, 
azzal a tudattal, hogy majd meg is 
lesz a kellő hasznuk. A tenyészbika-
tenyésztés nagy utánjárást, fáradságot 
és áldozatot követel s így illő, hogy a 
tenyésztő gazdák érdekei az állatte-
nyésztés fejlesztése  érdekében lehető-
leg megvédessenek. 

Piaci árak. A buza: 70—75, 
rozs: 60—65, árpa (ó): 58—60, árpa 
(uj) 50—55, zab : 44—46, tengeri: 56— 
60 leu vékánként. Varrá E. 

KladötuiajdODos: s Könyvnyomda B.-T. 
Odorhelu—Szókelyndvarbely. 

Directiunea Liceului >§t. O. losift 
Odorheiu. 

No. 1376—1930/31. 

P u b l í c a í í c ^ 
Liceul internatul »$t. 0. losifc 

din Odorheiu au nevoie de o canti-
tate de 100 (Una sutá) stánjeni lemne 
de foc  fag  calítatea I uscate in dimen-
siunile. 2X2)(2, livrabile ín cursul 
acestei veri, conform  contractului ce 
se va fncheia  ulterior. Liceul §i in-
ternatul avánd autorizarea ofíciului 
central de lícitaíii No. 169.675/1931 
de a trata prin buná invoíalá, dorí-
torii de a participa la aceastá ínvoialá 
sunt fnvitati  a-§i depune ofertele  lor 
scrise páná tn zíua de 17 lulie 1931 
ora 6 m. p. la cancelaria direcjiunii. 
Ofertele  se vor depune ínchise 
sigilate. 

In zíua de 18 lulie to î ofertan{ii 
se vor prezenta ín cancelaria directiu-
níí ín fâ a  comitetului icolar spre a fi 
prezen^i la deschiderea ofertelor.  Con-
form  circularei Oflciului  Central de 
licitajii No. 116.575—1931 ín aceia^i 
§endintá se va proceda la licitáré prin 
supra oferta  verbalá íncepánd dela 
prejul gásit cel mai mic din ofertale 
prezentate. 

Odorheiu, 4 lulie 1931. 
Secretar: ss. A. Nanu. 

iSr A j á n l o k / r 
vendéglősök, mészárosok és ház-
tartások részére saját készítésű 

jégszekrényeket 
minimális jógfogyasztással; min-
den kivitelben, nagyságban, első-
rangú minőségben, garantált jó 
= = hűtéssel 
r é s z l e t f i z e t é s r e  is. 

S l m ö J B é l a 
épület-bádogos és jégszekrény-gyártó. 
K é t t a u a l d t fe lveszek. 

Fürdőkádak minden méretben 
raktáron.f: 

Állandóan szo l id árak mel le t t vásáro lhat 
= = = h a r i s n y á t : 
nSi selyem, flor-.  cérna-harisnyákat és sport zoknikat; férfi-  és gyermek-
zoknikat s más egyéb szükségleti cikkeket, kézimunka anyagokat stb. a 

y y i ^ w M — mmmm9Mm.wsmm ^ n agy I raf  I k m«ll«tt. 
Araink l-a minőségben. Az árak vételköteiezettség nélkül megtekinthetők. 
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fm^ámmmmmmámmmami 

Dala Judecátoria ruralá din Cristur 
Nr. G, 2065-1931 

Publicatíune de licitatie. 
SubaeDnatul grefíar  prin aceas^á 

publicá, cá !a baza deciziuoii No. 
1281—1931 R judcfá^oriei  de Ocol dia 
Crisfur  deciaiune No G. dela jude* 
cátoriei din Cristur ia favorui  recU. 
floantului  Cooperativa de Credit dia 
Bodogala repr. prío Dr. Elekes D3-
mokos Dr. É>ekeH Dénos peotru 
incaesarea creaut-̂ i da 8000 Lai î i 
accesori se fixeazá  termeo de licita^ia 
pe ziua de 20 lulie  1931 ora 14 d. 
m. la fefa  locului iu comuQft  Sá' 
caeoi unde se vor vinde priu Hct' 
catmoe publicá judiciará »obile vaca 
lemoe, guooi, porci, etejari, roa^ioa 
de cuBUt, Ubeltele de econooiíe mobi-
le caenrice in yaloare de 11050 Lei. 
In caz de nevoie bub pretui da Qn-
timare. 

Pretenziusea care e de iucassat fdce 
8000 lei capital. dobánzile cu 15% 
aocotind din 28 Fabr. 1931 iar upe-
sele páLá acuai stabilite de 6000 Lei. 

Intrucát mobiléié cari ajuog la 
iicitatie ar fi  fost  execvate §i de altü 
$i acetftia  §i ar fí  cá$tigat dreptul de 
acoperire licit^^ía prezeotá este ordo-
nati !q favorui  acestei In senzul 
art. LX. 1881, art. 1Ü2. 

Cristur, la 30 Juaie 1931. 
T . H r i z e a grefíer. 

No. 235-931. 

P u b l í c a t i u n e ^ 
Spitalul judejan Odorheiu îne 

licita îe publicá in ziua de 30 lulie 
1931 orele 9 in cancelaria adm. pentru 
furnizarea  páinei necesare pe anul 
1931. 

Oferteie  inchise §i sigilate se vor 
préda in cancelaria acestui Spital ín 
ziua ora de mai sus. 

Garancia de 5% socotit& la pre^ul 
oferit  — constánd din numerar sau 
efecte  garantate de Stat — se va de-
pune ín ziua înerei licitatiei ín primi-
rea comisiunei de licitatie. 

Adjudecatorul licitatiei va fi  ob-
ligát a complecta garancia pánS la 
lOO/o. 

Caetul de sarcini se poate vedea 
ín flecare  zi la Spitalul. 

Licitatia se va îne fn  conf.  cu 
Art. 88—110 din lege asupra cont. 
publice. 

Odorheiu, 6 lulia 1931. 
{Directiunea. 

No. 236—931. 

P u b l í c a t í u n e ^ 
spitalul judejan Odorheiu |ine 

licitatia publicá ín ziua de 31 lulie 
orele 9 ín cancelaria adm. pentru fur-
nizarea articolelor coloniale necesare 
pe anul 1931. 

Ofertele  ínchise §i sigilate se vor 
préda ín cancelaria acestui Spital ín 
ziua ora de mai sus. 

Garancia de 5®/o socotitá lapre^ul 
oferit  — constánd din numerar sau 
efecte  garantate de Stat —> se va de-
pune ín ziua înerei lícita|íei fn  pri-
mirea comisiunei de licitatie. 

Adjudecatorul llcitatiei va fi  ob-
ligát a complecta garancia páná la 
lOVo. 

Caetul de sárcini se poate vedea 
fn  fiecare  zi la Spitalul. 

Licitajia se va îne ín conf.  cu 
Art. 88—110 din lege asupra conf. 
publice. 

Odorheiu, 6 lulie 1931. 
Dírectiunea. 

Eladó 7 kas méh, melyből 5 raj régi 
és 2 uj. Cim a kiadóhivatalban, i 

A legújabb divat 
szerint készít olcsó áron öl-
tönyöket, felöltőket  ás fasono-
kat: Dobay szabósága. 

Corpui Portáreilor Tribu«diuiui 
Cristur. 

No. 2123—1931. port. 
P a b l i c a f i n n e  úe l i c i í a t l e . 

Subdemaatul grefier  prio aceasta 
publicá, cá ia baza deciziuoii Nr. 
2571—1930 dela Judecátoria de ocol 
din Criatur $1 deciziuBí Nr. G. a 
judecátoriei de Oco! din Criaiur Íq fc, 
Toarea Dr- Verses Litrváu rtpr. prin 
sdv. Dr. Elekes Doomokos Dr. 
Elekes Déne^ peotru fucasare^  ere-
antei de 2033 Lei accecorii se 
űxaazá termen de iicita^ie pe ziui 
de 17 lulie  1931 ora 15 d. m. la 
fa(8i  locului íq Porumbeni ssare unde 
86 vor vinde prin licitatie publicá 
judiciurá oile, ca$, (56 kg.) etc. ín 
valoare de 4850 Lei. In caz de m -
voie 8ub pre^ul de eatimare. 

Prettíuzluuea cara e de incH&sat face 
2033 Lei capital, dobáozile cu 15> 
Bocotiod din 1 Dec. 1929 iar spe-
aele páoá acum staverite de 2250 Lel. 

Intrucát mobilelo cari ajung la 
licitatie ar fí  fost  sechestrate $i de 
altü acestia $í-ar fi  cá^tigat dreptul 
de acoperire licitatis, prezeutá esta 
ordonatá §i ín favorui  acestora fn  aeo-
zul art. LX.: 1881. §. 192. 

Gristur U 30 luaie 1931. 
V» H r i z e a portöre'. 

Corpui Portáreilor Tribunalului din 
Criatur 

No. 2064-1931. 
Pubiícatíune de licltaffe. 

Subsemnatul grefier  prin aceaetá 
publicá, cá in baza deciziunii sub No. 
8V6—1931 dela iudecStoria din Cria. 
tur §i decisiuni Nr. G. a judscáioriei 
de ocol din Cristur ín favorui  flad-
nagy Mária repr. prin Dr. Elekea Do-
nokoB §i Dr. Elekes Dénes adv. pen-
tru incasBarea crea& êi de 25.000 Lei 
$1 accesorí se fixeeazá  termen de 
licitatie pe ziua de 29 lulie  1931 
ora 15 d. m. la fa|%  locului in Bodogala 
unde se vor vinde prin licitatiune 
publicá judiciará bivol, g^^ci, porci, 
uneltele de economie, mobile casnice 
in vaioarea de 7 050 lei. In caz 
de nevoie í̂ sub preful  de estimare. 

Preteo(íuaea caro a de íocassat 
face  25.000 Lei csp. dobáflzile  cu 12% 
socotind din 26 Martio 1929, iar spe-
sele páoá acun stabilite de 3753 L̂ ĵ. 

Intrucát mobilele cari pjuog la 
)icita{ie ar fí  fost  sechestrate de alti 
§i de Bceat̂ a ar fí  cá^tigat dreptu-
riie de acopeWre licitatia prezentá 
este ordonatá §1 ía fa'orul  acestora in 
senzul art. LX. 1881 §. 81. 192. 

Cristur, la 30 Juha 1931. 
T . H r i z e a portárel. 

I 
Értesítem 

a vásárló iLozönséget, hogy 

Ü z l e t e m e t 
májns elsején áthelyeztem a Szebeni 
Antal b^rflzlete  melletti lieiyiségbe, 
ahol a legjntányosabban lehet vásá-
rolni késs férfi-  és gyermekrohákat. 

O o l d I z i d o r . 
m a m m m m i m ^ m m 

Portárel ps láogá Judecátoria Crietur. 
No. G. 781—1931. 5i 779-1931 

Publicatiune de licitatie. 
Subsemnatul grefíer  pria ac^anU 

publicá, cá ÍQ baza deciziunii Nr. 
180. 4992—1930, 721—1929 dela ju-
decá';oriei din Cristur Nr, G. aju-
decátoriai din Crip'ur ia favoru'  rec-
iamaotuiui L'ceul Uoitar, AdleffRica-
bard §i Minerva S. A repr. priu Dr. 
Elekes Domokos Dr. Elekes Dénes 
advocat pentru iacu'iarea creaotei da 
263211571+560 Lei §i acc. ae fixeazá 
termen de licitatie pe ziua do 25 
lulie  1931 ora 15 d. m. la fd î  lo 
calui í<i comuaa Goagiu uűdo m vor 
vinde prin licitatiuno publicá judici-
ará mobiléié: 1 oglinde d') toalete, 
mobile de casá, convoare, 1 mfi§lnft  de 
cusut, 1 vaca, 6 porci, 1 cáru{a §í  etc. 
in vftloare  de — Lei. lu caz da ne-
voie §i 5ub p.'etul de estimare. 

PretenziuQpa caru e de incftsat  íaca 
2632tl571+560 Lei cnp. dobáozile de 
15V,o/o öocotind din 1 Mdi. 1928 iar 
spti5«iH paoá acuui átöbilUe de 1635t 
1546-}-1276 Lei. 

lutruc t mobiléié cari ajung la 
licitatie ar fí  fost  tiecbesírate §i de alfii 

&ĉ §tia ar fí  cá^tigat dreptul da 
acoperire hcita^ie prezentá este ordo-
uatá 10 favorui  (icestora ín senzu! 
légii LX 1881 § 192. 

Cristur, ia 2 lulie 1931. 
T . H r i g e a grpfíir. 

Judecátoria ruralá dm Cristur. 
No. 3836—1930 

Publicat̂ iune de licitatie. 
Subsemnatul grefíer  prin ace-

astá publicá, cá ín baza deciziunii sub 
Nr. dela judecátoriei de Ocol dia 
Cristur decisiuni No G. dela ju-
decátoriei din Cristur fn  favorui  rec-
[amantei Cooperatíva de credit din 
Atid repr. prin Dr. Elekes Domokos 

Dr. Elekes Dénes pentru iocasarea 
creanjei de 6000 Lei î i ficce^orii  se 
fixeazá  termen de licicstie pe ziua 
de 28 luUe  1931 ora 15 d. m. la 
fata  locului fn  comuna Cristur unde 
se vor vinde prin licitafiune  publicá 
judiciará mobiléié : vite, porc, ián 
etc. in valoare de 51,000 h, in caz de 
nevoie sub preful  de estimare. 

Pretonziunea care e de incassat face 
6000 Lei capital, dobánzile cu 15̂ /o 
Bocotind dela 15 ulugust 1930 iar spe-
sele pácá acum stabilite de 4560 Lei. 

Intrucát mobilele cari ajung la 
licitatie ar fi  fost  execvate de al^ii 

Bcestia §i-ar fí  cástigat dreptul de 
acoperire hcitatia prezentá este ordo-
natá ín favorui  acestora fn  senzu! 
art. LX. 1908, §. 20. 

Cristur, la 17 lunie 1931. 
T . H r i z e a portárel 

Tennlszezök figyelmébe! 
Értesítjük a t. teaoiteeüöket, hogy a r>>f. 

kollégiumkertben levő üj teDDÍBEp&l;at 1981 
juliaa hó lj-ét51 kezdfidöleg  iátBzáera bérbe 
adjuk, a köTetkesó árak mellett: 

MiodenDapi játssásra (vaiAroap kivételé-
vei) egy hön&pra, lapda nélkül, 

délelőtt 6—8 ór&ig "00 leu 
« 8—10 « 450 < 

délután Vâ  c 600 c 
« VsS-Vftí  « 750 < 

Bővebbet és bérletváltást: Papp Ferenc 
igazgatónál. 

Hargita Tesl«dz« Egylet. 
Portárelul a Judecátoriei de Osol di i 

Cfiötur. 
Nr. G, 1819-1930. 

P u W i c a t í u n e d e l i c i t a t i e . 
Sabüemciatul portárel prin aceastcv 

publicá, cá íu baza deciziunii Nr. 
2254—1929 dela Judea^oria din Cris-
tur No. G. dela Judecátoriei diu 
Crisiur ín favoarea  reclameBtului 
Pá!fí  JuHa tuv. repr. prin advoca-
í.ul Dr. E'ekes Domokos $i Dr. Ele-
kes Díaes din Cristur pentru inca-
sarea creautei de 5472 Lei acce-
Horii se fíxeazá  termen de iicitafie 
pe ziua de 28 Julié  1931 ora 15 d. 
m. la ftî á  locului in Fáatenele unde 
se vor víEde prin licitatiuoe publicá 
judiciará: 1 vacá, 2 porci, marina de 
cusut, 6 pdfine  î etc. ía valoare de 
4300 Lsi. In caz de nevoie sub 
pre^ul de estimare. 

Pretenziunea care e do incassat face 
5472 Lei cap dobánzile cu — socotind 
dela — iar spesele páná acum sta-
bilite de — Lai. 

Intrucát mobilele cari ajung U 
licitatie ar fí  fost  execvate 9! de altü 
$i acestia $i-ar fi  cástigat dreptul de 
acoperire licitatia prezentá este ordo-
natá íu fttvorul  acestora fn  senzul 
art. LX. 1881 § 192. 

Cristur, la 30 Vi. 1931. 
T . H r i z e a . portárel 

P u b l í c a ^ í c * 
Directiunea Gimnaziului de fete 

din Odorheiu anuntá ca-s3 primesc 
oferte  inchise pentru zugrávirea cla-
selor. 

Oferte  se primesc páne in ziua 
de 14 Julié ora 10 a. m. 1931. 

Direcfiunea. 

Olcsó alkalmi utazás. 
Fol>ó hó végén teherautómmal Ko-
lozsvárra ntaxom, a közbee&o útsza-
kaszra ugy személy-, mint teheráru 
fuvart  elvállalok. Szőke István 

Odorheiu, Bethlen utca 53. 

Ha elegáns és szép c Í p Ő t ^^^^ vásárolni, ugy 

keresse fel 

Dobrai Károly 
cipő-üzletét, 

ahol a legkényesebb igényeket is ki-
elégítő dús választék áll rendelkezésre. 
Ugyanott mérték utáni megrendelések 
vétel-kötelezettség nélkül készülnek. 

r v v ^ r v ^ v i n r v f v p i v i n f i p i n n r i r i f i r i r ^ n r v r i r i n r i r f r i r v r i r f r ^ f ^ 

Bemberg-selymek, grenadinok, crep de chinek, vásznak, öltönyszövetek 
és fehérnemüek  a legolcsóbb áron: ===================== 

HIRSCH R U D O L F divatüzletében vásárolhatók. 
Könyvajomaa Üdorligiu—özékelyudvarhely. 

IMI e g é r l c e z t e l c é s o l c s ó n k a p h a t ó k : 
Trench coatok, esököpenyek, rőfös  rövidáruk, szőnyeg reszlik, viaszos 
vászon abroszok, ponyvavásznak, nap- és esőernyők: L S b l n é l 


