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Duca miniszterelnök tragikus halála. 
Alig néhány heti kormány-

elnökség után, gyilkos merény-
let áldozata lett az ország mi-
niszterelnöke. Egy Constanti-
nescu nevü vasgárdista revol-
vergolyói oltották ki életét. A 
részletekről s ezek között az 
ország gyászát tükröző nagy-
szabású végtisztességről terje-
delmes tudósításokban számoltak 
be a napilapok. Idejét is multa, 
hogy mi ezekkel bővebben fog-
lalkozzunk. 

De nem mulaszthatjuk el az 
egész országot megrázó ese-
ménnyel kapcsolatban kifejezést 
adni azoknak az érzelmeknek és 
gondolatoknak, melyeket a meg-
döbbentő vég a magyar kisebb-
ségi lélekben támasztott, s amely 
gondolatok és érzelmek a kife-
jezői annak az érdekeltségnek, 
amely a magyarságot egy meg-
gyilkolt román államférfi  sze-
mélyéhez fűzte. 

A magyarság általában el-
utasít magától minden eszközt, 
amely túltéve magát törvényen 
és erkölcsön, a kérdéseket erő-
szakkal akarja megoldani. A 
Duca tragikus sorsa már ezért 
is mélyen megindít minket, mert 
éppen ilyen eszköznek esett ő 
is áldozatául, aki pedig a törvény 
és erkölcs uralmának akart ér-
vényesítője lenni. Ebben a közös 
alaptételben találkozott össze 
elsősorban a magyar közfelfo-
gás az elhunyt miniszterelnök 
lelkiségével, aki éppen ezen eu-
rópai felfogás  alapján tudott 
megértést tanúsítani a ránk 
nézve legfontosabb  sorskérdés: 
a kisebbségi gondolat iránt. Ez 
magyarázza meg azt a remény-
kedő várakozást is, amellyel a 
romániai magyarság a Duca 
kormányzása elé tekintett. És ez 
magyarázza meg, hogy az első 
érzés, amelyet a gyilkosság hire 
a magyar közvéleményben kel-
tett : az általános emberi rész-
vét mellett a veszteség érzése 
•volt. 

Ezeknek a gondolatoknak és 
-érzéseknek volt találó, s formá-
jában is művészi kifejezője  az a 
gyászbeszéd, amelynek kíséreté-
ben a romániai magyarság rep-
rezentánsa : dr. Willer József 
képviselő virágot helyezett a 
koporsóra, s amely beszédet 
szószerint közlünk : 

— A romániai magyarok 
nevében őszintén szomorú szív-
vel adunk kifejezést  részvétünk-
nek, a gyászoló család, a lesúj-
tott hazafiak  és mindenki előtt, 
akik e ravatalt körülállják. A 
gyilkos kéz egyforma  csapást 
mért Romániára és a kisebbségi 
népekre. Duca György egyike 

volt azon keveseknek, akik az 
első perctől -kezdve kiváltak 
finom  lényükkel és elfordultak 
mindattól, ami igazságtalan, tisz-
tességtelen. Duca tudta, hogy mi 
a kötelessége és tudta, hogy a 
kisebbségeknek boldogulnia kell, 
ha az ország boldogulni akar. 
Ezért szívélyes volt hozzánk 
mindig, mert igy diktálta ezt az 
élet. 

— A politikai élet elkerül-
hetetlen harcaiból nem maradt 
utána szivünkben egyetlen sértő 
szónak, egy bántó gesztusnak 
az emléke sem, mert ő a leg-
kényesebb pillanatokban is nyu-
godt, előkelő, szívélyes és szel-
lemes tudott maradni. 

— Koporsója előtt vessünk 
le minden gőgöt és előítéletet, 
hiszen mindannyian gyönge, 
gyarló emberek vagyunk, játék-
szerei a kifürkészhetetlen  vég-
zetnek. Hajoljunk meg az Ur 
akarata előtt és küldjük utolsó 
fájdalmas  üdvözletünket a távo-
zónak. Legyen számára könnyű 
a föld. 

Ipartestületi ügyek, 
Országos kirakó vásárok : január 

10-én Ilyefalva,  Kolozsvár, Radnóth, 
12-én Szováta, 13-ánj Nagyszeben. 

Bizonyára sok iparostestvérünk 
észrevette, hogy a lapok örömmel 
közölték a hirt: a folyó  évben nem 
kell adóvallomást beadni, mert a régi 
alapon kivetett adók fognak  megma-
radni. Hát lehetséges, hogy talán ilyen 
intézkedéssel próbál a pénzügyminisz-
ter az adókivetésekkel járó sok után-
járáson enyhíteni. De bizony valljuk 
meg őszintén, ez nem valami örömhir, 
különösen a kisiparos osztályra nem, 
mert nagyon jól tudjuk, hogy a jelen-
leg mindnyájunkat terhelő adókat az 
úgynevezett »Patenta Fixa« alapon 
vetették ki, akkor, amikor még§ volt 
valamelyes keresete a kisiparosnak, 
de ennek már vége van, mert külö-
nösen a két utolsó esztendő alatt kö-
vetkezett be a végleges munkanélkü-
liség, amely tart még ma is. így tehát 
magától értetődik, hogy a már kive-
tett edók semmi körülmények között 
sem maradhatnak meg továbbra is, 
In nem azt a valóságos jövedelem után 
kell megállapítani. Különben kénytelen 
lesz lemondani iparengedélyéről az a 
néhány küzdő iparos is, aki már je-
lenleg is töri ezen a fejét,  a nagy adó 
miatt. 

Hirt kaptunk arról, hogy Sepsi-
szentgyörgyön az ipartestületet a mun-
kaügyi kamara megszüntette, amennyi-
ben elvette minden jövedelmi forrását 

és megnyitotta a kamarai filiálét,  mi-
nélfogva  a kisiparosok érdekeiket nem 
intézhetik a maguk hatáskörében olyan 
hathatósan, mint az ipartestületben. 
Lurcz ottani ipartestületi elnök keserű 
szavakkal mondta el eme változást. 
Az udvarhelyi filiálé  ügyében f.  hó 
7-én lesz tárgyalás Marosvásárhelyen 
a munkaügyi kamara gyűlésén, ahol 

ipartstületünket ifj.  Nagy Dénes ka-
marai tanácsos fogja  képviselni. 

A helybeli városi tanács kebelé-
ben működő, munkanélkülieket se-
gélyező bizottságba, meghívás folytán, 
mint bizottsági tagot, ipartestületünk 
részéről Gyarmathy István elnököt 
küldtük ki. 

Az Ipartestület. 

Szégyent hozott a székelységre 800 rossz fia. 
Azt hozott a mult hónap 28 ikán 

lefolyt  községi tanácsosi szenátorvá-
lasztésnál. Nem egymagában azzal, 
hogy a leadott 960 szavazatból ötszá-
zan a liberális párt jelöltjére szavaz-
tak, hanem azzal, hogy tokányért s 
borért adták el a szavazatukat. Há-
ramszázan pedig azzal, hogy bár a 
Magyar Párt jelöltjére szavaztak, részt 
vettek a tokányozásban. S ezek a 
községek választottjai, tanácsosai 1 

Teremtő Isten, hová sülyediek az 
emberek, hogy ejtik gyalázatba a sa-
ját fajukat. 

Megbotránkozással szemléltem a 
választás napján, hogy élemedett em-
bereket csapatonként hogyan terelnek 
be â vármegyeházára apró secretárok, 
hogy a tokányért megvegyék ott a 
szavazatukat s kitanítsák a szavazás 
módszerére. 

Mert ismételten hangsúlyozom: 
csalódásomban nem az a legkeserűbb, 
hogy a liberális pártra szavaztak, ha-
nem az, hogy tokányért szavaztak 
s hogy mások mint az éhes hollók 
lecsapnak a prédára, suttyomban az 
odaszavazás jelképe alatt megették s 
megitták a nem nekik szánt ételt és 
italt. 

Tudom, hogy a nép le van sze-
gényedve. Leszegényitette a nyomasztó 
közgazdasági helyzet s a három évi 
rossz termés, de nemcsak a székely-
séget, hanem az ország minden fajú 
gazdálkodóját. De, hogy ezek közül 
pont a székelység jutott volna abba 
a nyomorult helyzetbe, hogy egy tá-
nyér tokányért s fél  liter borért éhsé-
gében el kellett adnia a legszentebb 
jogát, azt nem hiszem. 

Én láttam a választókat. Jól táp-
lált és jól ruházkodott emberek, akiket 
nem az éhség hajtott a tokányra. 

Megromlott a nép erkölcse. Most 
kigúnyolják és kikacagják azok, akik 
a tokányra terelték és lebecsmérelik. 
Összehasonlítást tesznek más fajokkal. 
Sem a románságnál, sem a szászok-
nál hasonló eset nem fordult  elő, csak 
a székelységnél, ezok között is éppen 
az udvarhelymegyeieknél, akikre eddig 
oly büszke voltam s akik miatt most 
szégyenkezem magam is. 

Vigasztalásul szolgálhatna talán 
az, hogy a vármegye 33 ezer válasz-
tója közül csak 500 adta el magát? 
De viszont az is igaz, hogy ezek a 
községek első emberei, tanácsosai. 
Hogy tölthetik be ezek a hivatásukat 
a községekben, ha magukat csak egy 
tál tokányra s fél  liter borra értékelik. 

Mondják, hogy nem ezek alkot-

ják a javát a községek lakóinak, ha-
nem mesterséges alkalom dobta fel-
színre ezeket, mint ahogy a megza-
vart tiszta tó vizére is felszáll  a fenék-
ről az iszap, a piszok, a szemét, ami 
idővel ismét leülepszik, alámerül. 

Nem tudom, lehet, hogy igy van 
De a szégyent ez nem semmisiti meĝ  
fegfölebb  enyhiti. Megmarad az évti-
zedeken át. 

A községek önérzetes, derék lakóinak 
kötelessége, hogy a megtévedt, a szé-
kelység fényes  múltját bemocskoló ér-
demetlen tanácsosokat szorítsák le a 
hozzájuk méltó helyre, a háttérbe s 
ültessenek a helyeikre derék embere-
ket, akik a községeknek minden téren 
diszére válhatnak. 

Hát a paptanácsosok hol marad-
tak a választás napján ?, hogy 15 kö-
zül csak négyen jelentek meg az ur-
nánál. Vegyenek példát a román pa-
poktól, akik a régmúltban is, most is 
bátran kiállanak a fórumra,  bármely 
párthoz tartozzanak, hogy teljesítsék 
kötelességüket. 

Gerinc, gerinc, hová lett a te szi-
lárdságod? 

Mind ezek fel  lesznek jegyezve a 
, történelemnek a mai időkről beszámold 

lapjaira, szégyenére a jelen generáció-
nak s okulásra és riasztó például az 
utódok részére. S z , S g a k á t , P é t e r 

Január 31-éífl lehet kérelmezni a 
választói névjegyzékbe való fel-

vételt. 

A választási törvény értelmében 
minden primaria, vagyis városi pol-
gármesteri- és községi bírói hiva-
tal, köteles minden év decemberé-
ben kiigazítani a választói listákat. A 
kiig itott névjegyzékek január hó 
folyamán  kifüggesztendők  a primáriá 
kon és a járásbíróságoknál. Akit a 
névjegyzékből kihagytak, vagy jogo-
sultsága ellenére nem vettek abba fel, 
az január hó folyamán  a járásbíró-
sághoz beadandó kéréssel (kontestáció) 
kérheti a névjegyzékbe való felvételét. 
Választói joggal bír minden férfi  hon-
polgár, aki 21 ik életévét betöltötte, ha 
valamely törvényes ok miatt el nem 
vesztette polgári jogait. A Magyar Párt 
népirodája díjmentesen késziti el min-
den jelentkező részére a névjegyzékbe 
való felvétel  iránti kérést. 

A rom. kath. Népszövetség elnök-' 
sége kén a csoportvezetőket, hogy az 
1933 évi tagsági dijakról haladéktala-
nul elszámolni szíveskedjenek. 

XVII. évfolyam  fFWBSL 
Cenzurat. 

Ara 3 leu. 
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A nyugdijasok egyesületé-
nek közlései. 

Részben kézhez kapták és folya-
matosan kézhez fogják  kapni az ösz-
szes, vármegyénkben lakó állami nyug-
dijasok az 1932 évi január hó 1 je 
előtti időkből hátrálékban maradt já-
randóságaikat kiegyenlítő adóbonokat. 
A mástermészetü, ezen időből származó 
hátrálékok fejében  is most már kérel-
mezhetők az adóbonok. Ezen adóbo-
nokkal teljes névértékben fizethetők 
legtovább 1935 április hó 1 ig : 1. az 
örökösödési illetékek, melyek az 1930 
január 1-je előtti időből maradtak hát-
rálékban ; 2. mindazon állami és az 
állami költségvetéssel kapcsolatos me-
gyei és községi adók, melyek az 1932 
évi január hó 1 je előtti időkből ma-
radtak hátrálékban; 3. a kincstári 
büntetéspénzek egészen 1935 évi ápr. 
hó l-ig. Az adóbonok fizetési  értéke 
1933 augusztus hó 15 étől évnegye-
denként 1%-kal emelkedik, 1935 ápr. 
hó l-ig, tehát 7 negyedéven át, s igy 
a 100 leus bon értéke az utolsó idő-
ben 107, az 1000 leus bon értéke 
pedig 1070 leu fog  lenni. 

Tőzsdei értéket is képvisel az 
adóbon, s igy azt tőzsdén is állan-
dóan jegyzik, rendes árfolyammal. 
Az adóbonok mentesek minden adó 
alól. Az adóbonok a Banca Naţională 
nál (Nemzeti Banknál) lombardirozha-
tók (elzálogosithatók), A bonok min-
denfele  közintézménynél egész érték-
ben elfogadtatnak  biztosíték (garancia) 
gyanánt. E bonok beváltását az állam 
1936 ápr. 1-én kezdi meg és évente 
a kibocsátott bonok összegének 25% át 
sorsolja ki, készpénzzel leendő becse-
rélés végett, a felszaporodó  kamatok-
kal együtt. Az utolsó részlet 1940 febr. 
hó 15-ón jár le, ekkor a még hátralevő bo-
nok is készpénzértékben beváltatnak. 

Tekintettel arra, hogy a nyugdi-
jasok közül többen szeretnék a kéz-
hezvett bonokat készpénz ellenében 
most eladni, a nyugdijasok egyesülete 
teljesen díjtalanul segítségére igyek-
szik lenni ebben az ügyben az összes 
bontulajdonosoknak, nyugdijasoknak, 
tisztviselőknek, közalkalmazottaknak, 
állami szállítóknak és magánosoknak 
egyaránt, hogy tömeges eladással na-
gyobb értékhez juthassanak az eladók 
és hamarább elhelyezhetők legyenek 
az eladásra szánt bonok. Egyidejűleg 
felhívja  az egyesület a birtokosságo-
kat, községeket, egyházakat és más 
szervezeteket, úgyszintén magánoso-
kat is, hogy a régebbi adóik könnyebb 
fizetése,  illetve a bonok vásárlása 
érdekében, keressék fel  a nyugdijasok 
egyesülete irodáját az ipartestület 
irodahelyiségében (Odorheiu, a Trans-
sylvania szálloda udvarán). 

A nyugdijasok országos szövet-
sége, közgyűlési határozat alapján, 
kéréssel fordult  az uj kormányhoz, hogy 
az adóbonokkal az 1932 és 1933 évi 
adóhátrálékok fizetését  is engedélyezze. 
Ha ez megtörténnék, a bonok értéke 
mindenesetre nagyot fog  emelkedni. 
Erre való tekintettel, ajánlatos válasz-
nyerésig p bonok végleges eladásával 
várakozni, aki csak teheti** 

Az uj évben mindenik nyugdíjas-
nak igazolnia kell életbenlétét egy 
rendőrségi, illetve helyi hatósági bizo-
nyítvánnyal. Az erre vonatkozó kérés-
minta a nyugdijasok egylete irodájá-
ban kapható, viszont a bizonyítvány-
űrlapot a rendőrség nyomatta ki és 
az is beszerezhető az irodában, illetve 
a Minerva-könyvkereskedésben. 

A féláru  vasutijegy váltására szol-
gáló arcképes igazolványok megújítá-
sát a jelen évben a legközelebbi ál-
lomásfőnök  érvényesiti az 1934 évre. 
Ehez szükséges a n> ^dijkönyv be-
csatolása, vagy pedig a személyazo-
nossági és igényjogosultságot, illetve 
az életbenlétet igazoló előljárósági bi-
zonyítvány. A nyugdíjas iroda a 
könyveket és arcképes igazolványokat 
összegyűjti és egy tömegben láttamoz-
tatja. A feleség  részére szükséges egy 
életbenléti bizonyítvány, melynek ké-
relmezésére a szükséges űrlap a nyug-
dijasok irodájában szintén kapható. 
Ugyanott díjtalanul ki is állitják a 
kérést, az adatok bemondása után. A 
kérésre 11 meg 1 leus bélyeg kell, míg a 
bizonyítványokra 14 meg 2 leus ok-
mány-, illetve repülőbélyeg szükséges. 

Kérjük nyugdijastársainkat, hogy 
keressék fel  ezen ügyeik érdekében a 
nyugdijas-irodát. Az elnökség. 

Jakó Albert tanár 
rádiótechnikai műhelye, Odor-
heiu — Székelyudvarhely, Uj-
ut, a vasúti megállón tol. 

A nagy leadó rádióállomások uj élet-
viszonyokat teremtettek a rádióban. 
Ennek figyelembevételével  nagy erő-
sítési tényezőjű, árnyékolt rácsu Phi-
lips-lámpákkal modern kapcsolásban 
készültek az alábbi rádiók, melyek 
nappal is jó hangszórós vételt adnak. 
2 csöves hálózati vevő,beépiteft  hang-
szótóval 3600 lej. 3 csöves telepes vevő 
beépített hangszóróval, telepek nélkül 
3600 lej E készülékeket részletre is 
adom Előleg 1000, havi részlet 500 lej. 

Nagyobb készülékekről kérjen áraján-
latot. Régi rádiókat becserélek- Átala-
kításokat jutányos áron vállalok. 
Philips-lámpákat gyári csomagolás-
ban árulok 20°/0-os árengedménnyel. 

Ültessünk Olaszkék és Magyar-
muskotály stilvafát. 

Vármegyénk községeiben a gaz-
daközönség élénken felfigyelt  a gyü-
mölcstermelés érdekében indított ak-
cióra. Az idáig megtartott 11 tíznapos 
tanfolyam  és a 150-nél több propa-
ganda előadás áldásos eredménye szé-
les körökben mutatkozik. Magánosok 
és közintézmények egyaránt versenyre 
kelve ássák a gödrökat kertjeikben, 
künnvaló birtokaikon, közhelyeiken, 
hogy azokba különböző kitűnő fajtájú 
téli almaféle-oltványokat  telepítsenek. 

Ez örvendetes felbuzdulást  látva, 
szükségesnek tartjuk felhívni  a közfi-
gyelmet arra is, hogy a gyümölcsö-
sök körletét és az almafa-ültetési  cso-
mópontokból kimaradó alaktalan terü-
leteket, valamint a köztes gödröket 
ültessük be finomab  fajtájú  szilvafa-
oltványokkal. A gyümölcsös körül ül-
tetett szilvafasor,  sűrűségénél fogva  3 
m. tőtávolságnál felfogja  az almát le-
rázó ártalmas szeleket, másfelől  pedig 
külön is korán és kiadós jövedelmet 
hozó termést ad a gazdának. 

Szilváink^ között elterjedt fajta  : a 
húsos szilva,  amely inkább pálinkafő-
zésre alkalmas. Ennél jóval többet ér 
a Besztercei,  nálunk »hargasmagunak« 
is mondott szilva. Ez nyersen való 
fogyasztásra,  aszalásra, ,izfőzésre„  és 
pálinkának való kifőzésre  egyaránt 
igen alkalmas, hálás szilvaféle.  Ter-
meljünk mentől többet ebből, mert az 
utóbbi esztendőkben mindig 50—100 
leu között váltakozott a vékánkénti 
ára ennek a szilvának. 

Azonban más gazdasági és pénz-
szerző szilváinknál kitűnőbb: az Olasz-
kék  (nálunk: Rákóczi)-szilva, mely jó-
kora dió nagyságú, kékszinü, magva-
váló, igen bő termő és rendkívül 
húsos, édes szilva. Asztali haszná-
latra, szép hamvasságával leszedve, 
elsőrendű gyümölcs. Piacra küldve 
Vé-ed vékás kosarakban, asztali gyü-
mölcsképpen, 25—30 leus árért min-
dig könnyen el lehet adni; s távoli 
városok piacaira szállítva, megfelelően 
csomagolva, még jóval több pénzt is 
tudunk belőle kapni. Vastag húsánál 
fogva  aszalványnak is kitűnő. Egy 
hold földre  be lehet ültetni 2 m.-es 
távolságban 300 drb. Olaszkék szilva-
faoltványt. 

Testvére ezen érdemes szilva faj-
tának: a Magyar-muskotály  szilva. 
Alakra hasonlít a Besztercei szilvához, 
csakhogy annál kissé nagyobb és 
muskotály ize van. Fája bőtermő és 
tartós. A jó és meszes talajt, az 
Olaszkék szilvával együt:, kedvel'. 

Mindkettő oltás által nemesitett, első-
rendű szilvafaj.  A Magyar muskotály 
szilva nyersen való fogyasztásra, 
aszal vány-készítésre, izfőzésre  egy-
aránt kiváló jó gyümölcs. Önálló tele-
pítéssel, vagy a ̂ gyümölcsösökben kör-
zeti fának  ültessük,ezt is. 

Gazdasági kamaránk gondoskodni 
fog,  hogy ebből a két utóbbi oltvány-
fajtából  is, a többi gyümölcsfaoltvá-
nyokkal együtt, a szükséges mennyi-
ség a telepíteni szándékozó gazdák 
rendelkezésére álljon, mert jövedelme-
zőségük miatt felette  kívánatos, hogy 
az említett kitűnő szilvafajták  várme-
gyénkben minél nagyobb mértékben 
elterjedjenek. Gyerkes Mihály. 

Figyelem! 
A nagyérdemű közönségtszives tudo-
mására hozom, hogy }Bul. Reg. Ferdi-
nand 43 sz. alatt (volt Kossuth utca) 

" megnyitottam -
FŰSZER- É S 

VEGYES KERESKEDÉSEMET. 
Kérve a nagyérdemű közönség>szíves 

pártfogását. 

B A L Á S I B É L I 
kereskedő. 

Uj könyvek, 
a magyar és a világirodalom 
legérdekesebb alkotásai, érkeztek 
és kaphatók, rendkivül olcsón a 
Könyvnyomda R.-T. boltjában. 

H i i S i K . 
Január 5 

Fehér  krízántémok• 
Fehér  krizantémok, 
Szivem szerelnének 
Szép  gyászvirágai. 
Túlvilágról  kapott 
Enyhe szagotokkal 
Oh /  adjatok  vigaszt 
Sajgó  fájdalmamra, 
Fehér  krizantémok. 

Mondjátok  el  nekem, 
Fehér  krizántémok, 
Mit  mondnak  a holtak, 
Kiket  csalfa  szivek 
Csalfán  oda dobtak  ? 
Ha  igaz,  hogy olt  sem 
Szűnik  meg a vérzés, 
Megkínzott  szivükből 
Mért  nyíltok  fehéret, 
Holtak  virágai, 
Fehér  krizántémok? 

Majd  ha én  is egyszer 
Megcsúfolt  szivemmel 
Oda lekerülök: 
Szivemből  nyíljatok, 
Fájdalmas  pirosat 
Szivemből  szívjatok  . . . 
Vér  csepp et sírjatok, 
Fehér  krizántémok. 

Landmann Katóka VII. gimn. o. tan. 

Meghalt dr. Bărbat György volt 
prefectus. Dr. Bărbat György, vár-
megyénknek a Daca-kormány kine-
veztetése előtti prefectje,  40 éves ko-
rában Bécsben meghalt. Az elhunyt 
az impérium változást követő években 
került városunkba, ahol ügyvédkedett 
és csakhamar elég széles körű isme-
retségre tett szert. A legutóbbi nem-
zeti-parasztpárti kormány nevezte ki 
prefectté,  s már ez állásában a mult 
évben súlyos betegség (fehérvérüség) 
támadta meg, melynek esetei ma még 
a legtöbbször gyógyíthatatlannak bi-
zonyulnak. Ez annál inkább meglepő 
volt, mert Bărbat korábban ugyan-
csak fiatalosnak  látszó, erőteljes em-
ber volt. Bajára több helyen keresett 
gyógyulást, mig most alig pár hete 
Bécsbe szállították szanatóriumi keze-
lésre, de már ez eredménytelen volt. 
Holttestét városunkba szállítják, s itt 
tartandó szertartás után viszik Foga-
rasba, ahol eltemetik. Feleségén é3 
kis leányán kívül széleskörű rokonság 
gyászolja. 

A helybeli ref. egyház értesiti 
azokat a híveit, akik egyházi adóval 
vannak hátrálékban, hogy hátrálékai-
kat adóbonokkal, teljes névértékben, 
rendezhetik. 

RDELT JANOS-tég 
üzletátszervezés miatt a mai naptól kezdve az 
összes raktáron lévő árukat, úgymint: mindenfajta 
D. M. C. cérnák, kötőpamutok, hárászok, himzősely-
mek, harisnyák, kesztyűk, kombinék, reform-nad-
rágok, pulóverek, gallérok, nyakkendők, nadrágtar-
tók, ridikülök stb. stb. olcsó áron árusitja ki. 

Kérjük kirakataink megtekintését!! 

Olcsó kiárusítás! 

Mia a készlet tart! 

Gvári árakl 
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Figyelem ! Itt megállunk, mert elérkeztünk a 

Cukorka-király 
cukorka, csokoládé, és déligyümölcs-különlegességek 
üzletéhez, Bal. Regele Ferdinand KKossuth-ntca) 23, 
ahol a legolcsóbban vásárolhat cukorkát, cso-

koládét, déligyümölcsöt és kekszet 
Deszert-kiilönlegességek óriási válasz-

tékban a legolcsóbban kaphatók. 
Figyelmes és pontos kiszolgálás. 

Kormányváltozás és ostrom-
állapot. 

A Duca miniszterelnököt áldozatul 
követelő sinaiai merénylet után az ide 
iglenesen Anghelescu dr. elnökletével 
tovább működő kormány, a rend fenn 
tartása érdekében haladéktalanul eré-
lyes intézkedéseket tett. Elrendelték az 
ostromállapotot, előbb csak néhány 
nagy városban és fontosabbnak  lát-
szó területen, majd az egész ország 
területén is. Ezzel kapcsolatban vár-
megyénkben is intézkedés történt az 
engedély nélkül tartott fegyverek  sür-
gős beszolgáltatásáról, s a sajtócen-
zura életbe léptetéséről. 

Erélyesen foly  országszerte az eljárás 
a veszedelmes vasgárdisták megféke-
zése érdekében is. Közben ismételt ki-
hallgatások és tanácskozások folytak 
a kormány végleges jelleggel való új-
jáalakítása kérdésében, s ezek ered-
ményeképpen a király Tatarescu ipari 
és kereskedelemügyi minisztert nevezte 
ki miniszterelnökké. Tatarescu, hirek 
szerint, a kormányban több személy-
változtatást fog  eszközölni. 

A karácsonyi szünet. Az iskolák 
karácsonyi szünete az idén a szokott-
nál hosszabb volt, mert a miniszter 
körtávirata értelmében dec. 22 ike he-
lyett dec. 17-én kapták ki a tanulók a 
vakációt január 7-ig bezárólag. Január 
8 án reggel 8 órakor az előadások kez-
dődnek. 

Szabadlíceum. A Polgári önképző 
Egylet szabadoktatási előadásai az uj 
évben tovább folytatódnak.  Január 
7-ikén, vasárnap, d. u. 3 órai kezdet-
tel, az egylet helyiségében Balássy 
Dénes ny. tanár fog  előadást tartani: 
>A székelyek székei és hadrendei« cí-
men ; mig a szavalatokkal a róm. kath. 
és ref.  legényegyletek ifjai  fognak  sze 
repelni. Nagyon érdemes ezen ingye-
nes előadásokat hallgatni, látogassunk 
el azokra, ajöVőben is mentől többeri. 

Halálozás. Kovács  Pál  fazekas-
mester f.  hó 4 ikén, városunkban, 75 
éves korában elhunyt. Kiterjedt rokon-
ság gyászolja. 

Háziestély. A Székely Dalegylet-
nek Szilveszterről elmaradt háziesté-
lyét, f.  hó 6-ikán, szombaton az egye-
sület vezetősége megtartja. Az estély, 
mint régebben is, a Dalegylet Otthon-
helyiségében lesz. Kedélyes szórakoz-
tató műsor, ételek és italok házike-
zelésben, mérsékelt árakért állanak a 
közönség rendelkezésére. A közönség 
figyelmét  felhívjuk  ezen olcsó szóra-
kozásra. 

x Kiadó Bethlen-u. 65*szám alatti 
emeletes lakásban két szoba, konyhás 
utcai lakás, elfoglalható  január hó 
15-én. Felvilágosítást ad Rösler  Ká-
roly.  1—2 

Püspöki biztosok a róm. kath. I 
főgimnáziumban. Amint más hírünkben 
olvasható, a helybeli Oltáregylet az | 
újévben január 7-én, vasárnap rendezi 
első műsoros délutánját a főgimnázi-
um tornacsarnokában gazdag és vál-
tozatos műsorral, amelynek keretében 
Biró Lajos igazgató »Püspöki biztosok 
a róm. kath. főgimnáziumban«  cimü 
hosszabb tanulmányából fog  egy rész-
letet bemutatni. Minthogy a püspöki 
biztosok mindig a helyi plébánosok 
voltak, az előadás a plébánia történe-
tének utolsó ötven esztendejét is is-
mertetni fogja,  amit bizonyára, főkép-
pen a kath. hívek, nagy számban 
fognak  meghallgatni. 

Vadászok figyelmébe. Az Odorhe-
iui Vadásztársaság elnöksége közli, 
hogy a vadászati inspector ur a nyúl-
nak és rókának kopó val való vadá-
szatát, az alábbi községek kivételével, 
folyó  hó 15 ig megengedte. Természe-
tesen, csak azon vadászoknak van jo-
guk kopóval vadászni, akiknek már 
előzőleg kopóengedélyük volt. A köz-
ségek, melyeknek területén tilos a ko-
póval vadászat: Feliceni, Arvaţeni, 
Mărtinuş, Ghipeş, Mujna, Dârjiu, laşul, 
Ighiu, Daia, Petecu, Hoghia, Cireşeni, 
Câpălniţa, Vlahita, Câlugăreni és Za-
tea a Zsigmondtelepen felül.  Az elnök-
ség. 

x Kiadó a Kőkereszt-téren a jelen-
leg Schwechter Hermann által birt 
két szoba, konyhából álló kocsmahe-
lyiség, azonnal elfoglalható.  Felvilágo-
sítást ad Rösler  Károly.  1—2 

A Csárdáskirálynő — harmad-
szor. A Székely Dalegyletjvezetősége, 
engedve az általános óhajnak,^elhatá-
rozta, hogy a karácsony hetében két-
szer nagy sikerrel előadott, Csárdás-
királynő^nagy operettet f.  hó 10-ikén, 
szerdán harmadszor is megismétli, mér-
sékelt helyárak mellett. Az előadás kez-
dete este pont 8 órakor lesz, tekintve, 
hogy a legújabb rendelkezések értel-
mében éjjel 12 óráig minden szórako-
zást be kell fejezni.  A dalegylet veze-
tősége ennélfogva  arra kéri a közön-
séget, hogy a kitűzött időben jelenjék 
meg, mert az előadás'pontosan ó óra-
kor megkezdődik. Jegyeket elővétel-
ben az előadás napján este 8 óráig 
Kassay F. Dénes bodegájában lehet 
vásárolni. Este 6 órától a színházi 
pénztárnál. 

A Polgári Önképző Egylet temet-
kezési pénztára értesiti tagjait, hogy 
Szombatfalvy  Lajos elhalálozott tag 
után a befizetések  f.  hó 7 én d. e. 
10—12 és d. u. 3—5 óráig lesznek 
az egylet helyiségében. Tekintettel az 
év végére, a vezetőség kéri a hátrá-
lékok befizetését. 

Kórelem: János Zsigmondiélet- és 
jellemrajzának megjelenését 1933 ka-
rácsonyára terveztem, azonban közben 
a bécsi állami levéltárból eddig kiadat-
lan értékes forrásokat  kaptam meg s 
azokat munkámban fel  akarom dolgozni. 
Mély tisztelettel arra kérem jóakaratú 
előfizetőimet,^  hogy néhány hónapig 
még legyenek türelemmel, mert a 
munka, minél később jelenik meg, an-
nálfgazdagabb  tartalmú lesz. Az előfi-
zetési fcivek  beküldésének határidejét 
1934 március 1 ig meghosszabbítom s 
addig még sok uj előfizetőt  kérek és 
várok. Szentmártoni Kálmán unitárius 
főgimnáziumi  igazgató. Sz.-keresztur. 

A szászvárosi árvaházi perse-
lyek beszedése. A helybeli ref.  egy-
ház a szászvárosi'árvaházi perselyeket 
f.  hó 7 ikén, vasárnap d. u. 3 órakor 
szedi be a kollégium melletti nagy 
tanácsteremben. A lelkészi hivatal kéri 
a perselytartókat, hogy ebben az idő-
ben szíveskedjenek a perselyeket ott 
beszolgáltatni. 

Előfizetési felhivás. 
Az uj év kezdetével  a Székely 

Közéletre  is uj előfizetést  nyitunk. 
Részletes  programmot  adni,  cél-
jainkat  kifejteni,  eddigi  becsületes 
küzdelmeink,  multunk  ismert vol-
tának  tudatában  feleslegesnek 
tartjuk.  Erős  a hitünk,  hogy ol-
vasóközönségünk  is tudja  értékelni 
vármegyénk  egyetlen  magyar po-
litikai  lapjának  jelentőségét,  s 
további kitartó  támogatásával  le-
hetővé  teszi, hogy a lap fenn-
maradhasson. 

A magunk  részéről  igy is je-
lentékeny  áldozatkészség  és önzet-
lenség kell  a lap fenntartásához, 
s hogy ezt még teljesebbé is te-
gyük,  ismét megadjuk  előfizető-
ink részére a mult év januárjá-
ban felajánlott  kedvezményünket. 
E szerint, aki  január hóban a 
lap előfizetési  árát  egész  évre 
kifizeti,  annak 120 lej helyett 
csak 100 lejt,  aki félévre  fizet  elő, 
annak 60 lej helyett  csak 50 lejt 
kell  fizetnie. 

Hisszük,  hogy ked  vezményünk 
ezúttal  is olvasóink  megértésével, 
méltánylásával  fog  találkozni,\  s 
erősiteni  fogja  a köztünk  fennálló 
kapcsolatot.  A mai változó,  nyug-
talan idők  fokozottan  szükségessé 
teszik,  hogy küzdelmünket  a ma-
gyarságért  tovább folytathassuk. 
Kérünk  minden  jó magyar em-
bert, tegye számunkra  ezt lehet-
ségessé lapunk  támogatásával, 
előfizetésének  minél előbbi  ren-
dezésével  i 

A SZÉKELY  KÖZÉLET 
szerkesztősége  és  kiadóhivatala. 

A helybeli Jótékony Nőegyletnek, 
az országos gyász és a mulatságokra 
vonatkozó akkori tilalom miatt, Szil-
veszter-estéről elmaradt a teaestélye. 
Ehelyett tegnap, csütörtökön tartotta 
meg az egylet az estélyt, amely szép 
közönséggel, rendkívül kedves, derült 
hangulatban a hajnali órákig tartott, s 
méltóképpen sorakozik az egylet min-
dig kellemes emlékű, sikerült esté-
lyeihez. 

Az Oltáregylet jan. 7-én tartja 
II. vallásos délutánját a főgimnázium 
tornacsarnokában. Kezdete d. u. fél 
6 órakor. Műsor: 1, Közös egyházi-
ének. 2. Szaval: Bálint Juci. 3. Tánc. 
Menüett; lejti 12 kislány. 4. Zongorán 
játszik : Incze Gitta. 5. Beszédet mond : 
Biró Lajos fg.  igazgató. 6. Hegedű -
kvartett; előadják : dr. Peltzer Vilmos, 
Khell István, dr. Voszka István és dr. 
Filó Ferenc. 7. Tréfás  jelenet, előadja: 
Mordán Mariska. 8. Közös egyházi-
ének. 

Köszönetnyilvánítás. Köszönetet 
mondok a helybeli róm. kath. jellegű 
első temetkezési egylet vezetőségének, 
hogy édes apánk, Kovács Pál, elhalá-
lozása alkalmából a temetkezési segélyt 
a bejelentéskor azonnal kifizette.  Ko-
vács Erzsi. 

A helybeli unitárius templomban 
f.  hó 14-én szép müsoru vallásos es-
tély keretében Szentmártoni  Kálmán 
kiváló  történész  tart felolvasást  udvar-
helyi érdekű történelmi tárgyról. A 
közönség figyelmét  előre felhívjuk. 
Műsor a következő számban. 

Figyelmeztetés a kutyatartó gaz-
dákhoz. Az állatvédő liga kéri a kutya-
tartó gazdákat, hogy kutyáikat tartsák 
fokozott  figyelemmel  udvaraikon, hogy 
az utcára ne jussanak. Veszettség van 
Udvarhelyen és a megyében, ugy hogy 
a sintér az elfogott  állatot csak hosz-
szabb megfigyelés  után adhatja gazdá-
jának vissza. A kutya hűséges őrzője 
házunknak, — szenteljünk neki foko-
zott figyelmet.  Á. V. L. Udvarhely. 

x Köszönetnyilvánítás. Mindazok-
nak, kik szeretett unokatestvérem, 
szombatfalvi  Szombatfalvy  Lajos el-
hunyta alkalmával temetésén megje-
lentek és nem számítva a nagy tá-
volságot, utolsó útjára kikísérni szí-
vesek voltak, úgyszintén az Udvarhely-
megyei tak.-pénztár igazgatóságának 
a koporsóra helyezett koszorújáért 
ezúton mondunk hálás köszönetet : 
Szombatfalvy  József  és családja. 

x Szombat d. u. 5 órai kezdettel 
Jazz zenés tea-délután a Szilágyi cuk-
rászda külön termében. 

x Értesítés. A helybeli róm. kath. 
egyháztanács vezetősége tudomására 
hozza a kath. hivőknek, hogy hátrá-
lékos egyházi járulék-tartozásaikat a 
most kiosztott »adóbonok«-kal (Bon de 
imposit) is rendezhetik, melyeket a 
pénztárnok teljes értékben elfogad.  Fel-
hívja tehát az egyháztanács mindazo-
kat, akik ilyen adóbonokkal rendelkez-
nek (különösen nyugdijasok és tiszt-
viselők) |és akiknek egyházi járulék-
tartozásuk van, hogy szíveskedjenek 
ezen kedvező fizetési  ajánlatot igénybe 
venni és hátrálékaikat ily módon ki-
egyenlíteni. 

minden számban kaphatók, zseblámpa-elem és 
körte olcsó árakban. Táblaüveg négyzetméteren-
ként 120 leu, garantált cseh fin. tükör négy-

zetméterenkint 300 leu. Minden számból rak-
táron függő fali- és viharlámpák és lám-

— pacsövek. — 

Csergőffy László 
üveg és porcelán-üzletében 

a Vörös csillaghoz. 

dl 

Kőkeresz t - té r . 
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Váratlanul meggazdagodni 
a mai nehéz időkben csakis egy szerencsés 

ÁLLAMI SORSJEGGYEL 
lehet — Vegyen Ön is azonnal sorsjegyet a február 

I—2-iki húzásra. " 

A szombatfalvi Ifjúsági egyesület 
f.  hó 7 én, vasárnap este pont 8 órai 
kezdettel bállal összekötött előadást 
rendez, melyre szeretettel meghívja az 
ifjúsági  egyesületet pártoló nagyér-
demű közönségét. Színre kerül »Kon-
csag Lajkóc cimü eredeti népszínmű 
3 felvonásban.  Ugy a vezetőség, mint 
a kipróbált műkedvelő gárda tudatában 
van, hogy a pártoló közönség a mul-
takhoz hasonlóan a legjobbat várja 
tőle. Ezért a legnagyobb gonddal ké-
szült elő és mindent megtett, hogy j 
közönsége kellemes szórakozásban ré-
szesülhessen. A beléptidíj a mai vi-
szonyoknak megfelelően  a lehető leg-
olcsóbban van megállapítva. 

Uj tanfolyam kezdődött Ujszéke-
lyen. Mezőgazdasági kamaránk az uj 
évben is folytatja  a téli idényre terve-
zett : gyümölcstermelési, baromfite-
nyésztési és méhészeti tanfolyamait.  Je-
lenleg Ujszékelyen kezdődött egy ilyen 
tanfolyam  és tart január hó 4—13 ig 
bezárólag; majd Homoródszentpálon 
folytatják  a tanfolyamok  sorozatát. Elő-
adói e tanfolyamoknak:  Gyerkes Mi-
hály, Magyari István, Lőrinczy László, 
Lakatos Tivadar és Rhéter János. A 
tanfolyami  előadások délelőtt elméleti 
ismertetésekkel és délután gyakorlati 
bemutatásokkal történnek, hogy igy a 
hallgatók a tárgyakról minden irány-
ban tájékozódást szerezzenek. Estén-
ként pedig a körzeti faluk  nagy kö-
zönségének buzdító és tájékoztató, in> 
gyenes előadásokat tartanak, melyeken 
rendszerint 100—200 hallgató szokott 
résztvenni, élénk érdeklődéssel kö-
szönve meg ezen tanulságos gazdasági 
ismertetések hasznosságát. 

A helybeli betegsegélyző pénztár 
közleménye. A Társadalombiztosító 
Pénztár 1933 december 9 én kelt 9214 
számú határozata ós 1933 dec. 23 iki 
91898 számú rendelete alapján, 1933 
dec. 1-től kezdődőleg minden ipari és 
kereskedelmi vállalat, kereskedő és ipa-
ros köteles alkalmazottai fizetése  után 
1%-ot pénztárunkhoz befizetni  a mun-
kanélküliek felsegélyezésére,  mely ösz-
szeget felerészben  a munkaadó, fele-
részben pedig az alkalmazott köteles 
fizetni.  Nem fizetés  esetében végrehaj-
tandó éppúgy, mint más állami tarto-
zás. 

x A Szejke-borviz. Az előfizetők 
figyelmét  felhívom,  hogy csakis meg-
rendelési bárca átvétele ellenében fi  -
zessenek, nehogy a borviz kihordók a 
náluk hagyott megrendelési bárcákat 
az elszámolásnál, mint fizetetlent  szá 
molják el, s nyugta hiján kénytelen 
legyek a be nem szolgáltatott dijakat 
újra követelni. Panaszokkal, megren-
delésekkel kérem hozzám fordulni. 
Széna, szalma eladói Adóbonokat ve-
szek ! Tisztelettel: Ugrón  Akos. 

Csikvármegye alkohol- és nikotin-
fogyasztása. Hihetetlennek tűnnek fel 
azok a statisztikai számok, melyek Csik-
megye alkohol- és nikotinfogyasztásáról 
számolnak be. Az a vármegye, amely-
ben leállottak a fürésztelepek,  a legrö-
videbb vegetációs idővel bir, terményeit 
elvitték az ismételt árvizek, értékesítő 
piaca nincsen, több mint negyven 
millió lejt költött alkoholra. Ha csak 
minden tizedik pohár pálinka árát 
félre  tették volna 4.000,000 lejjel, de 
sok könnyet lehetett volna újévkor le-
törülni 1 ? Ugyanebben a vármegyében 
harmincmillió lejre adtak el dohányt. 
Ennyi pénz ment füstbe  egy magyar 
vármegyében. E két méregre és szen-
vedélyre hetvenmillió ment el egy év 
alatt. Milyen kulturát lehetne teremteni 
itt egy évenként hetvenmilliós szub-
vencióval ! 

x Vajeladás. A kányádi tejcsar-
nok f.  hó 15-én d. e. 11 órakor nyilvá 
nos árverésen eladja vajkészletét, a 
saját tejcsarnokában. 

Nyomtatta a 

x Mozihirek. Szombat d. u. fél  6 
este fél  9 órakor A szerelem melódiája. 
A főszerepben Richard Tauber, akit 
mindenki már a hanglemezekről ismer 
s aki a világ legnagyobb tenoristája, 
sőt mivel a múltban sincs hozzáfog 
ható, bátran állithatjuk róla, hogy min-
den idők legnagyobb tenoristája. Nagy 
filmesemény.  — Vasárnap d. u. fél  6, 
este fél  9 órakor A fiu  lány, a fősze 
repben Ramon Novarro, aki filmről-
filmre  fejlődik,  mind tökéletesebb lesz 
alakításaiban. Első filmjeiben  csak fér-
fiasságával,  szépségével és fiatalságá-
val hódilotta meg a világ moziközön-
ségét, e filmben  azonban nemcsak ez 
a három tulajdonság szerzi meg szá-
mára a sikert, hanem karakterizáló 
ereje is. A fiu leányban egy kinai her-
ceget játszik és a kinai előkelőséget 
minden mozdulatával, mindenhangjával, 
szeme minden villanásával csodálatosan 
jellemzi. — Jön A vén gazember, Mik-
száth Kálmán világhírű müve után. 
A főszereplők  Halmai Tibor, Bársonv 
Rózsi, Sugár Károly, Kun Magda. E 
filmre  mindenki figyelmét  már jó előre 
felhívjuk.  Jönnek: Urak a Maximból, 
Madonna, hol vagy (Liane Haid), Lát-
hatatlan gárda, Dübörög a föld,  Dzsin-
giszkán kardja, A fehér  apáca. 

x Pályázat. A magyarzsákodi 
Hangya Fogyasztási és Értékesítő 
szövetkezet keres azonnali belépésre 
kereskedelmi ismeretekben jártas bolt-
kezelőt. Javadalmazás: havi 300 leu 
fixfizetés,  monopol és cukoráru u'án 
1%, vegyesáru után 4% jutalék. La-
kás : 2 szoba, konyha, kamra, istálló, 
csűr, sütő és nyárikonyha, veteményes 
kert, 3 öl tűzifa,  110 liter petróleum. 
A szövetkezet évi forgalma  cca 400 
ezer leu, mely fokozható.  Az álláS 
elnyeréséhez 10—15.000 leu készpénz 
és 30—40.000 leu értékű ingatlan be-
kebelezési garanţia óvadék szükséges. 
Pályázatok közvetlenül a szövetkezet 
igazgatóságához : Jacodul-Secuesc, u. 
p. Chendul Mare, jud. Odorheiu cim-
zendők. Csak nős egyének pályáz-
hatnak. 

A küküllökeményfalvi róm. kath. 
ifjúsági  egyesület az 1933 év második 
felében  is élénk tevékenységet fejtett 
ki összejövetelein. Kiemelkedő pontja 
volt az ünnepélyeknek a nagy fejede-
lem : Báthory Istvánról való megemlé 
kezés, születése 400 éves évforduló-
ján, amely alkalomból Szmollen Pál 
plébános tartott történelmi visszaem-
lékezést, kifejtve  a nagy fejedelem-
király alkotásait, különösen a Székely-
földön.  Hogy a hit és tudomány szent 
miklóshegyi csarnokából messze árad-
nak szét a kultura áldásai, az Báthory 
Istvánnak köszönhető. Hasonló szép 
ünnepély tartásával emlékezett meg 
Szt. Imre égi védőszentjéről az ifjú-
ság, egy napot egészen Szt. Imre tisz-
teletének áldozva, de nem feledkezett 
meg az ifjúság  földi  pártfogójáról,  gróf 
Majláth Károly püspökről sem. Míg 
az ifjúság  tagjai szép költeményeket 
szavaltak, Szmollen plébános a nagy 
püspök életéből vett egyes kedvesebb 
eseteket és mozzanatokat adott elő az 
ünneplők nagy tetszésnyilvánítása mel-
lett. Karácsony ünnepén, ugyszólva 
az egész község bensőségteljes rész-
vétele mellett lelki élvezetet nyújtó 
szép estélyt tartottak. Kiváló dicsére-
tet érdemel az ifjúság  kebelében meg-
alakult zeneegyesületnek emez ünne-
pélyek alkalmából való közreműködé-
se, Bálint József  és Sebők Domokos 
vezetőkkel. Ügyes, talpraesett szava-
latokkal közreműködtek : György Áron 
VII. é. tj., Biró János, György Balázs, 
Csergő Tamás és Cender Ilona. 

x' A ref. kollégium régi épületé 
ben a kapu melletti utcai üzlethelyi-
ség havi 600 lejért azonnal kiadó. 

x Kiadó üzle'helyisóg, nagy rak 
tárral, azonnal beköltözhető, Str. Prin-
cipesa Éiisabeta (Bethlen utca) 25. sz. 
alatt. Felvilágosítás e lap kiadóhivata-
lában. 

Mindenkit kérünk, aki nekünk cik-
ket, hirdetést, vagy bármiféle közle-
ményt küld, azzal az óhajtással, hogy 
az lapunk közvetlenül következő szá 
mában megjelenjék, hogy azt, ha na-
gyobb terjedelmű, legkésőbb csütörtö-
kön délig hozzánk juttatni szívesked-
jék. Későbben kapott kézirat közlését 
ugyanis, ha az különben megfelelő  is, 
sajnálatunkra, kénytelenek vagyunk a 
következő számra halasztani. Kivéte-
lesen csak egészen rövid, pársoros 
közleményt fogadhatunk  el legkésőbb 
pénteken reggel 9 óráig. Azért kérünk 
mindenkit ennek a rendnek a szives 
figyelembe  vételére, mert erre magunk 
is kénytelenek vagvunk, ugyanis min 
den ettől való eltérés káros technikai 
zavart okozna a lap beosztásában, 
előállításában, s a lap rendes megje -
lenését is késleltetné. 

Községi korcsma bérbeadása. A 
muzsnai községi korcsma folyó  évi 
január hó 19 ón az odorheiui pénz-
ügyigazgatóságnál bérbeadatik. 

A háziasszonyok és  a ke-
reskedő  urak tudomására 
hozom, hogy saját  laká-
sunkon, Str. Horia  18 sz. a. 

gyárt  ecetraktárt 
létesítettem,  ahol ecetszük-
ségletüket  olcsón beszerez-
hetik.  Jó  minőségért  felelek 
Szives  pártfogásukat  kérve,  tisz-
telettel  AMBRUS  MIHÁLYNÉ, 
Odorheiu, a villanytelep mellett. 

Nagy kártételek a kerti legelte-
tésekkel. Sok faluban  megvan még 
ma is az a sehogysem helyeselhető 
szokás, hogy Szent Mihály napja után 
a kukoricaföldön  való legeltetést egyes 
emberek önhatalmúlag beszabaditják, 
s a kerteket legeltetés alá fogják.  Ha 
itt ott kerítés állaná útját a szabad ke-
resztüljárásnak, azt is letépik, mert a 
marháknak össze vissza kell, hogy jár-
ják az összes gyümölcsös kerteket. 
Természetes, hogy igy aztán sok fiatal 
oltvány esik áldozatul az önkényes le-
gelőszerzők garázdálkodásainak, de ők 
azzal nem törődnek, ez már régi szo-
kás és ezt ma is gyakorolni kell, ön-
ző érdekük javára. Az ősszel is az 
egy'k szomszédos faluban  Gyerkes 
Mihálynak több, mint 800 drb olt-
ványt magában foglaló  gyümölcsfais 
kóláját tették igy tönkre a szertelen 
legeitetők, közel 8000 lej kárt okozva 
a tulajdonosnak, aki az ügyet a kár-
tevők kiderítése végett átadta a csend-
őrségnek. 

x 6 fejes naptár. A szerencsés 
ember magyar naptára 6 lejért kap-
ható nyomdánk boltjában. 

x Jókarban levő, tisztán tartott 
Schöberl ágyat (kihúzható) keresek 
megvételre. Cim a kiadóban. 

Egy bútorozott szoba kiadó. Meg 
tudható a kiadóban. 

Szerkesztői üzenetek. 
A sors végzése. Ebből is kiérez-

zük a lírai hangulatot, érzései finomsá-
gát, csak formában  bizonytalan. Érdek-
lődéssel várjuk ujabb küldeményét is. 

F. D. Oklánd. A most küldöttekből 
alkalomadtán közöljük valamelyiket. 
Szives üdvözlet I 

x Tanító uraknak Găzdac féle tan-
könyvek és nálunk beszerzett iskolai 
szerek után 10'/o kedvezményt adunk. 
KÖNYVNYOMDA R. T 

Judecătoria rurală Cristur secţia cf.. 
Jud. Odorheiu. 

No. 1809—1933. cf. 

Extract din publicaţiune de 
licitaţie. 

In cerere de executare făcută  de 
urmăritorul Elekes Joan iunior repr. 
prin advocat Dr. Elekes Domokos. 

Judecătoria a ordonat licitaţunea. 
execuţională in ce priveşte imobilele 
cuprins3 in cf.  a comunei Şimoneşti 
Jud. Odorheiu şi anume : 

1. In cf.  No. 1176 No. top. 183 
casă cu trei camere, o bucătărie şi 
grajd, in Va parte, cu preţul de stri-
gare de Lei 7500. 

2. In cf.  No. 1084 No. top. 147 
casă de piatră şi curte, in V2 parte, 
cu preţul de strigare de Lei 3000, cu 
menţinerea dreptului de uzufruct  via-
ger intabulat prin deciziunea No. 2635— 
1924 cf.  asupra 5/s părţi din imobilul 
cuprins in cf.  No. 1084 sub No. top. 
147 in favoarea  lui Gal Susana şi so-
ţul ei Szász Moise alsó. pentru incas-
sarea creanţei de 1100 Lei cipitaî 
şi acc. 

Licitaţiunea se va ţine in zitu de 
18 Januarie 1934 ora 15 in casă co 
munală a comonei Şimoneşti. 

Imobilele cs voţvfi  licitate nu vor 
fi  vândute pe un preţ mai mic decât 
preţul de strigare. 

Cei cari doresc să liciteze sunt 
datori să depoziteze la delegatului ju 
decătoresc 10% din preţul de strigare 
drept garanţie, in numerar sau in efecte 
de cautie socotite după cursul fix*t  in 
art. 42 legea LX. 1881, sau să predeie 
aceluiaş delegat chitanţă constatând! 
depunerea judecătoreşte, prealabilă a 
garanţiei şi să semneze condiţiunile de 
licitaţie (art. 147. 150. 170. legea LX. 
1881. art. 21 legea XL. 1908.) 

Dacă nimeni nu oferă  mai mult, 
cel care a oferit  pentru imobil in preţ 
mai urcat decât cel de strigare este 
dator să întregească imediat garanţia-
fixată  conform  preţului de strigare-la 
aceiaş parte procentuelă a preţului ce 
a oferit (art. 25. XLI. 1908) 

Dată in Cristur la 30 Sept. 193a. 
Dr. Carol Szabó  m. p. judecător. 

Pentru conformitatate  imp.: Bokor. 

Régi számok a 

Színházi Életből 
5 lejért és a 

Tolnai Világlapjából 
4 lejért kaphatók a 

Könyvnyomda R -T. 
üzletében 

Szülök figyelmébe! 
Az uj iskolai év kezdetén szives 

figyelmükbe  ajánljuk, hogy a Găzdac — 
Szentpéteriné-féle  elemi iskolai 
tankönyek. valamint a Kandray— 
Titz-fé  e Lzámtan- és mértan-könyvek, 
az elemi iskolák összes (I—VII) osz-
tályai részére kaphatók a 

Könyvnyomda R.-t. 
boltjában. 

Református  valláskönvvek. 
Ugyanott középiskolai könyvek 

gyors és portómentes beszerzését is 
vállalják. 
Olcsó fUzetek és írószerek! 

Ha elegáns ós szép cipőt 
akar vásárolni, ugy keresse fel 

Dobrai Károly 
cipő üzletét, ahol a legkényesebb 
igényeket is kielégítő dús válasz-
ték áll rendelkezésre Ugyanott 
mérték utáni megrendelések vétel-
kötelezettség nélkül készülnek. 

kiadótulajdonos : Könyvnyomda Részvenytarsasag Udorheiu— bzemyuavarneiy. 


