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Peleiös szevkesfttö

Újévi gazdasági beszámoló.

Újra elröppent egy év s nekünk,
Ez a sokat jelentő, megszokott
akik
e vármegye gazdasági életét szekivánség, amely a muU év minden
nyomorúságát, hiábavaló reménykedé- retnők erőteljesebbnek látni — sajnosét feledtetni igyekszik, a keresztényi san kell megállapítanunk, hogy az elmúlt esztendő nem váltotta be a hozzá
lelkivilág mélységéből fakad.
Én is, iparos testvéreim, boldog uj fűzött reményeket.
Az Udvarhely vármegyei Gazdaesztendőt kívánok. Vájjon az uj esztendőben beteljesednek-e azok a vá- sági Egyesület vezetőségének határogyódások, óhajok, amelyek egy elgyö- zata alapján a szervezkedés propagátört, terhekkel sújtott, élni akaró iparos lása és a gazdasági ismeretek terjeszosztálynak reményét vcszitett lelkéből tése céljából alakult előadói gárda
fakadnak. Az elmúlt esztendő gazda- 27 községben tartott >g. zdanapot*.
sági élete nem hozta meg a tisztessé- Ezeken az előadásokon csaknem kiges megélhetés gyenge lehetőségét, vétel nélkül nagyszámú és figyelmes,
amelyet egy szorgalmas, munkás osz- tanulni vágyó hallgatóság vett részt.
tály ebben az országban remélni me- Valóságos ünnepség számba ment igen
részkedett. Bizonyítják ezL a nagy- sok községben a »gazdanap«, amelyen
mérvű anyagi bukások, súlyos pana- gyermekek és felserdült fiatalok is
szok, amelyek erős visszhangjai iparos készséggel járultak hozzá a komolyabb
jellegű előadások kellemesebbé tételétársadalmunk küzdelmeinek.
És ha most, az uj esztendő haj- hez szavalatukkal, énekükkel.
Mi azt véltük, hogy amely köznalán a jó kívánságok szívünkből méségben
ismertettük azt, hogy mit tesz
gis előtörnek, kötelességőt teljesítünk, ha
egyúttal önmagunktól számon kérjük, szervezetben élni, mit tesz az összemilyen mértékben sáfárkodiunk, ,mit tartás és minő szükség van ma az
végeztünk a közért, az össziparosság egymás segítségére, ahol hallották azt,
érdekeiért, hogy e számonltérés utján hogy a Nyugat gazdaságilag nagyon előhaladt országaiban a szövetkezeti "élet
tükrét kapjuk sáfárkodásainknak.
Sajnos, mai helyzetünk igazolja, kitejlődése termelte ki a jelenlegi álhogy az elmuli esztendőben sem állott dásos állapotokat, ama községek gazbe lelkeínkben javulás, 'még mindig a dáiban felébresztjük a vágyat, hogy
hívőivé háljanak az eszmétéves uton haladunk. Nem látunk követőivé,
3 bizonyg^g^é^^ltjóakaratú szeretetet, őszinte közeledést, nek
komoly és vágyódásuk nem
amely iparos t^sadalmunkat egy gon- akarásuk
csak
a
pillanatszülte
fellándolat, egy eszme körül csoportosítaná. golása, hanem a sötétlelkesedés
jelen
vigasztaÉrezzük, hogy a fegyelem, az egy>
éjjeléből a napsugaras világosságba
más megbecsülé§e meggyengüli és lan
törekvés akarása, — s ennek jehiába minden jóakaratú megmozdulás való
léül
elsősorban megalakítják gazdavezetőink részéről, akik egy egységes, köreiket,
hogy így a minden községöntudatos iparos társadalom megalapo- ben meglevő
gazdakörökből nőjjön ki
zásán fáradoznak, — gyanusitásoknak s legyen erőssé
magasabb szerveés támadásoknak vannak kitéve. Any- zet, amely tanít, egy
buzdit,
irányit és munnyira tobzódnak lelkünkben a. mult kál az egyes és a köz érdekében.
gya'rlós'ágaí, hogy akadnak olyanok,
Mi ezt gondoltuk. Ezzel szemben
akik kétségbe vonják, hogy vájjon
van-e joga az iparos osztálynak mű- mi az eredmény ? Pillanatnyi nagy lelveltségre, kuUurára, nem volna-e he> kesedós, Ígéret és biztatás . . . s azulyesebb az örökös robotolás, tudatlan- tán az ellauyhulás, fásultság . . . dermedés, mely szinte olyan, mint a halál.
ság és a munka rabszolgasága.
Hol van a bejárt 27 községnek
Az ilyen helytelen gondolatok. 27 gazdaköre s hová lett el az a tűz,
Iparos testvéreim, nem engedik, hogy amely lángolt és perzselt az adott pillelkünk indulatát a jobb belátás sza- lanatokban ? Miért alélt el ismét a közbályozza, hanem nyers^ és megfonto- ség vezetőinek öntudatra ébredt erlatlan szavakkal gyakran igaztalan, bí- kölcsi kötelességérzete, vagy miért sírálatot mondunk olyan emberekről, ketűlt meg a nép. amelyet híva hivnak
akik az össziparosság érdekében «évti- és kérve-kérnek, hogy sorsa irányítása
zedeken keresztül elévülhetetlen mun- céljából ébredjen föl fásultságából s
kát fejtettek ki, pedig ha e munka legyen részese a munkának, amelynek
révén anyagilag megroppantak és célja a jelen nyomorúságát kevesbíteni
anyagi támogatásra is szorulnak, az s a jövőt szebbé, biztosabbá tenni.
a mi leikünket terheli, mert évtizedeken
Mi még mindig bízunk és mindig
keresztül, bűnös nembánomság miatt reménykedünk, hogy bár nyomorúsánem tudtunk egy vackot, egy igény- gos a jelenlegi gazdasági helyzet, köztelen menházat létesíteni, ahol ezek a ségeink gazdáiban meglesz az akarat
martir iparostársaink
öregségükre s megalakítják gazdaköreiket, hogy így
pihenést és fekvőhelyet találjanak.
a fol>ó évben már erőteljes munkát
Az újév kezdetével használjuk fejthessünk ki a köz érdekében.
fel a mult tanulságait, tűnjenek el lelA gazdanapok rendezéséről, sajnos,
künkből a muIt elavult és hibás gon> egyesületünknek egyidőre le kellett
Uotatai, cseréljük fel azokat nemesebb mondania, mert vagy egyesületünk,
eszmékkel. Tegyünk szent fogadást, vagy azelőadók maguk anyagilagannyíra
hogy az uj esztendőben ápolni fogjuk megterheltetnek a kiszállásokkal járó
társadalmunkban a krisztusi erények költségek folytán, hogy képtelenség
legszebbikét: a szeretetet! Igyekezzünk tovább is, bizonytalan eredményért
az emberbaráti szeretet gyakorlásával
hozni, azonban amely közmártír iparostársaink öreg, barázdáit áldozatokat
ség
gazdanépe
kifejezi azt az óhaját,
arcáról a könnyeket letörülni. Igyekez- hogy »gazdanapotc
kíván rendezni s
zünk gazdasági életünk javulására
az
előadók
rendelkezésére
fogatot boön-önmagunkból, összetett erővel,
olyan eszméket kitermelni, hogy azok csát, készségesen teszünk eleget a
révén joggal és bizakodva kívánhas- kérésnek.
Közelebbről ismertetni fogom, mik
suk egymásnak az igazi boldog uj
a kitűzött céljai egyesületünknek, meesztendőt!
megvalósítása mellett véljük megNaf 9 Jáoos. lyek
oldhatónak a jelenlegi gazdasági krízist, s készíthetjük a talajt egy szebb
.iövő befogadására.
Varré Elek.
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Nem volt elég bajánk»
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kednek, arányosabb megosztással ez
eddiginél többet hárítva át a terhekb \
a gazdák vállaira is, de mikor a gazdák képviselője felszólalt, utána sietett
azt is kijelenteni, hogy hiszen ezen tul
a gazdák terhei is könnyebbek lesznek. Hogy viszont akkor, miből nyer
kíegyenlitést a nagyjából a mult évihez
hasonló méretű költségvetés kiadási
része, erről az elnök ur igazán komoly felvilágosítási nem adott, bizonyára nem is adhatott, legfennébb,
hogy most már ^egészen blztos« nak
mondott néhány olyan kilátásban levő
jövedelmet, amelyek biztosításáért a
régi tanács is sok lépést tett, sürgctőzött. Van ezekenkivül több nagyjelentőségű terve is — jelentette ki még
szintén több izben Réti elnök ur —
ezeket azonban nem árulhatja el, mert
vannak, akik lesve lesik, hogy minden
eszméje kivitelét megakadályozhassák.
Ellenben a költségvetés saját maga
állal is legfontosabbnak mondott kiadási része megbeszéléséhez — idő
hiányában — hozzá sem kezdett oz
ertekezlet, melynek elgondolkozó résztvevői így annak igazán komoly célját
sem tudhatták megállapítani. Ha csak
arra nem volt jó az egész, hogy ezúttal is bizonyossággá váljék, hogv
komoly ügyekben eredményes munkát
csak igazi komolysággal lehet végezni,
s hogy Réti ur ismételten meggyőződhessék, hogy a város polgárságának
szélesebb rétegeit .-n mennyire nem
tudott magának talajt teremteni, daCÁíH üaS^tíbiuigi
^Uitíi
iţjereleinek.
kcdásainak.

Icarikások előkészitő>bízottsága még
-gy nagy gondot rakott a megye la^:osságára újévi ajándékul: a községek uj közigazgatási átszervezését.
.Vlínt a megbolygatott méhek jönnekmennek a községek kiküldöttjei, ve::etői, deputációi: keresik a régi rendet, az elvett régi községi exisztenciát.
Folyamodnak, kérelmeznek s ha volt
ellentét, most az is elenyészett, egyesültek a közös vágyban : visszaszerezni
a közsbgí önállóságot. A Magyar Párt
vezetősége magáévá tette a községek
'igyét, parlamentârjai, mint megírtuk,
eljártak a miniszterelnökségen s e közbenjárás és a pártvezetőség tanácskozásai eredményeképpen most módunkban áll tudatni a községekkel, milyen
eljárási módot legcélszerűbb követni a
nagyfontosságú ügy helyes megoldása
^érdekében.
'
A közigazgatási törvény 21ik § a
.értelmében azok a községek, melyek
rendelkeznek "egy független községi
közigazgatáshoz szükséges eszközökkel,
egyetlenegy vag>' több faluból álló
nagyközséggé alakulhatnak kisebb
számú lakosság mellett is, a miniszteri igazgatóság által jóváhagyott megyei határozat alapján. Ha egy mellényt rosszul gombolnak-be, nincs más
mód, minthogy az egész mellényt ki
jj^ell gombolni és ugy újból kezdeni.
j ' ' "Azok" "TI*'községek; melyek a
törvény 21 -ik § a alapján .önálló
^községek akarnak m*aradni, egy ujabb
megyei tanácsi határozat hozatalát
kell kívánják. Ha addig meg nem
Román lapszemle.
történnék, majd a február hó elején
választandó uj megyei tanács fog gondoskodni a szükséges határozat megA Cuvântul dec. 29 íki számában
hozataláról.
írja: »A kormánynak azon intézkedése, amelynek értelmében a jövő évi
költségvetéséből csak 25 milliót irányA város ügyeinek megbeszélése zott elő a kisebbségi iskolák segélyecéljából értekezletet hívott össze csü- zésére, nagy elégedetlenséget szült kitörtökön estére az időközi bizottság. sebbségi körökben. A szász nemzeti
A gondolat maga helyes és kifogásol- tanács Szebenben rendkívüli gyűlést
hatatlan lenne akkor, ha mögüle nem tartott a helyzet felülvizsgálása végett.
látszanék ki világosan, hogy az egész- A kormány ellen irányuló nagyon henek főcélja csak a vállalt felelősség ves beszédek után a szász nemzeti
egyrészének másokra való áthárítása tanács határozatot szavazott meg.
volt, s ezenkívül, ha az értekezlet amelyben kifejti, hogy miután a német
olyan összetételű lett volna, hogy a kisebbség lelkiismeretesen eleget tesz
megjelentek valóban illetékesen és a polgári kötelezettségeinek, jogot érez
maga teljességében képviselhették volna ajra, hogy a kormányt a nemzetközi
a város egész lakosságát. Ez azonban megállapodások és a tanügyi törvény
nem így volt, s ennek lehetőségét tiszteletbeotartására hívja fel, amenyelőre ki is zárta maga az ideiglenes nyiben a felemiitett egyezmények előbízottság, akkor, amikor az adott kö- írják a kisebbségi iskolák segélyezését.
rülmények közt, a maga összetételében A romániai német nép — idézi'a Cuelvállalta a város ügyeinek ideiglenes vântul a határozatból ~ sohasem fog
vezetését. így aztán meg kellett elé- lemondani jogos követeléseiről s mindgednie azok megjelenéséve)', akik meg- addig harcolni fog, amíg a kormányjelentek, s akik között azonban a ma- eleget nem tesz a kisebbségekkel szemgyarság legilletékesebb szervezetének beni kötelezettségeinek*.
»
vezetői, s a polgárság közbizalmának
legáltalánosabban elismert, igazi letéAz OrJíHía-ban (dec. 29-iki sz.>
teményesei, természetesen, nem voltak Argus Bihoreanu terjedelmes cikkben
jelen.
foglalkozik a keleti jóvátételi kérdéssel,
Természetes, hogy így az érte- amint azt Magyarorsizágon látják. A
kezlet munkája sem lehetett érdem- magyar állásfoglalás azon állítására,
legesebb, jeleníőségesebb, mint ameny- . hogy az országftem képesfizetni, hinyíre az, annak keretei, összetétele^ vatkozik éppen a magyar parlament
szeiint, elképzelhető. Réti elnök urnák ellenzéki csoportjának azon megálla
az 1930 évi költségvetésre vonatkozó pitására, hogy a kormány a titkos alap
magyarázatai töltötték ki az idő leg- harminc százalékát a propaganda éí
nagyobb részét. Nem szűnt meg is- iskola céljaira használja fel, meiyekrbv
mételten hangoztatni, mennyire a köz a magyar népnek egyáltalában nincser.\
javára való törekvés, igazságosság szüksége. Ismerteti Eckhardt Tibornak,
vezeti őket minden tevékenységükben. a magyarországi revizíónista-liga elnöElgondolásának komolyságára jellemző kének makói beszédét, amelyben a ke
különben, hogy előbb — s valószí- leti jóvátételi kérdéssel kapcsolatban
nűleg, nem minden kortescélzat nélkül azt hangoztatja, hogy Magyarországa
— többször is azt jelentette ki, hogy döntő bírósághoz kell, hogy folyamoda kereskedő és iparos osztály terhei- jon, illetve azt kell kérnie, hogy ez a
nek könnyítésére mindenképpen töre- kérdés ott nyerjen befejezést. Ezz«l
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oldal.
szemben Bihoreanu hangsúlyozza,
hogy a kisantatnak okvetlen meg kell
akadályoznia azt, hogy Magyarország
ezt a tervét keresztülvigye....
»

SZÉKEI./ KÖZÉLET

Kisgyorgy Sándor.

Év utolsó napján mondott bucsi it
a vargyasi unitárius templom szósz
A Cuvântul-han Paul Strian a kének és hiveinek Kisgyörgy Sándo •,
dunai gabona-kartel megkötésének esz- az udvarhelyi unitárius egyházkör tl i.
méje mellett foglal állást és hibájául esperese, aki 57 éven át viselte a sz( •
rója fel Romániának, hogy azon a retet alázatosságával a keresztény le gyűlésen, amelyen ezzel a kérdéssel kipásztor palástját s szerzett annak
foglalkoztak, nem képviseltette magát, mindenki lelkében tiszteletet. Kriz a
annál az oknál fogva, hogy az előké- püspök nevezte ki 1872. évben kénos szítő tanácskozások Budapesten folytak. udvarhelyi lelkésznek s Kénos szél' •
*
helylyel tizenhat éven át volt az uc >•
A Patria dec. 30-iki számában avarhelyi unitáriusoknek is lelki irá Budapesti Hirlap híradása alapján be- nyitója, meleg barátságot tartvái i
számol arró, hogy Berlinben is már fenn Pálffy Ferenc ügyvéddel, ki kolmegalakult a reviziónista-liga a magyar rábban tanulótársa s akkor az unit
egyetemi hallgatók vezetése alatt, még riusoknak vezető embere s fiatal le
pedig azzal a céllal, hogy a propa« készének állandó vendéglátó házigasdgundát kiterjesszék a német diákság dája volt. Kedves visszaemlékezésit
küldött erről az időről az elmúlt évkörében ts.
ben az udvarhelyi unitáriusoknak, fel^
sorolva abban a város akkori unitártu^
Az Adeverul december 30 iki szávezetőembereit, Daniel Gábor főkirály^
mában Írja: Mit hozott az angyal a biró, Kénosi Béla vármegyei főjegyző^
sajtónak ? Magyarországon amnesztiát Jakab Lajos árvaszéki ülnök, Jakali
a sajtóperekben, a demokrata Romá- Dezső jegyző, Szőcs Márton királyi
niában törvényjavaslatot a sajtósza- ügyész, Pálffy Ferenc ügyvéd, László
badság ellen. . . .
Domokos járásbiró, Sándor Mózes
tanfelügyelő, László Ferenc vármegyei
A Patria december 30-iki számá-levéltárnok. Szombatfalván Koncz Laban az erdélyi református egyházke- jos nagybirtokos személyében, A fiatal
rület igazgató tanácsának a Kolozsme- lelkész szerencsés volt szolgálhatni
gye prefectusához intézett hivatalos városunk akkori unitáriusainak kicsiny
levelével foglalkozik, amelyben panaszt seregét és Kénos értelmes, vallásos
emel az ellen, hogy az állami hatósági földmives népét. A tiszta jellemű és
k^jzegek, de különösen az anyakönyvi hófehér lelküfiatal papot 41 évvel eziiivatalnokok megváltoztatják a refor- előtt hívta ei lelkipásztorává a vár!!>átus hívek nevét, romanizálnak és megye unitáriusainak legtekintélyesebb
ezzel számos kellemetlen helyzetet te- gyülekezete, Vargyas község unitárius
remtenek »Ez egy nyilvánvalóan alap- népe. Kisgyörgy Sándor népes gyütalan panasz — irja a Patria — ameny- lekezetének fáradhatatlan pásztora s
nyiben a kolozsmegyei anyakönyvi igazi őrállója volt, ki a legválságosabb
hivatal irattárában 1918 óta egyetlen időkben sem hagyta magukra hiveit,'
magyar nevet sem románosítottak. Ne- a később bárói rangra emelt vargyasi
künk románoknak nincs szükségünk Daniel családnak legbensőbb barátja s
arra, hogy ilyen eszközökhöz folya- másfél évtizeden át az udvarhelyi unitárius egyházkörnek osztatlan becsü}uodjunk<.
lésben álló esperese volt, kit legmagasabb helyen is észrevettek s királyi
Az adókönyvecskék mos^ már kitüntetésben is részesítettek.
mindenki számára elkészültek, ezért
Észrevétlenül szokott elsuhanni a
AZ állami adóhivatal felkor mindenkit,
hogy adókönyvecskéjét legkésőbb f. nagy ünnepek között az év utolsó vahó 10-ikéig okvetlenül viltsa ki, mert sárnapja, de a szerény szolgálatkész-,
'Ujlönben a törvénybe n>ílői!l büntetést ség lelkipásztorának
len egyes estben alkalmazzák.
község népének örökre feledhetetlenné

tette e vasárnapot. Ezen a vasárnapon
hallotta tiszteletben megőszült, 84 éves
öreg lelkipásztorát utoljára beszélni
arról a szószékről, melyről 41 éven át
hirdette ker^etlen szavakkal a szeretet
evangéliomát. A nagy templomban
együtt könnyeztek búcsúzó pásztorukkal munkatársai és népe. A Székelyudvarhelyi Unitárius Egyházkör és
lelkészei részéről Pál Ferenc tb. esperes és Balázs András esperes osztoztak a gyülekezet tiszteletadásában.
Székelyudvarhelyen az unitárius templomban Kiss Sándor lelkész beszédében emlékezett meg a nyugalomba
vonuló Kisgyörgy Sándor tb. esperes
kimagasló lelkipásztori egyéniségéről
és félszáz évvel ezelőtt a székelyudvarhelyi unitáriusok ügyének érdekében
tett eredményes lelkipásztori szolgálatairól.
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idöjótiás. A meteorológiai intézet
időjóslása a ma délután 1 órakor leadott rádiójelentés szerint: Jobbára
ködös idő várható, inkább fagypont
alatti hőmérséklettel.
Mailáth püspök az újév alkalmából szózatot intézett a hatósága alatt
álló összes középiskolák igazgatóságaihoz és tanári testületeihez, amelyben azujévijókivánatokatmegköszönve,
elismerését fejezi ki az igazgatóknak
a mult évben is tanúsított kitartásért
és értékes segítségért, melyet neki a
mindkét nembeli középiskolai ifjúság
tanítása és jellemekké való nevelése
terén állandóan nyújtottak. Köszönetet
mond az intézetek tanári testületeinek
az elmúlt év derekas munkájáért s
azért a bizalomért és szeretetért, melyA jóság jatalma.
lyel Főpásztorukat megajándékozták s
Mesék.
míndnyájok számára kegyelem teljes
Iita: Gál Lajosni. — Ti« képpel. — boldog
Minerva ujesztendőt kiván.
könyvkiadó vállalat Kolotsvár. 1930.—92 I.
A volt vármégyei tanács tagjai,
1929. évi adóik befizetését igazoló
Tizennégy egyszerű mese össze- az
nyugtáikat küldjék be a megyei számkötve egy csokorba.
vevőséghez, mert azok nélkül hátráMesék a jóságról a mai önző rideg lékos napidijaik kifizetést nem nyervilágban s bennük csupa boldogság, hetnek.
csupa derü. Egyszerű történetkék egyHalálozás. Ozv. Biró Albertné, Dászerűen elbeszélve, i:gy, ahogyan egy
nér
Anna
74 éves korában, december
szerető édesanya szokott mesélni gyer30-ikán, Baróton elhunyt. A megbolmekeinek.
Mesék a gyermekeknek gyerme- dogult jóságos, tiszteletreméltó egyékekről, akik tündérré változnak és tün- niségével példája volt a régi idők derék
dérekről, akik gyermekekké lesznek, »nagyasszonyainak«. Halála tekintélyes
hogy eljöhessenek Tündérországból családot borított gyászba. Bíró István
földi testvéreik közé, megjutalmazni a volt helybeli főreálísk. tanár, jelenleg
jókat és megbüntetni a rosszakat. Min- baróti bankigazgató, mintfia gyászolja.
denikben győz a jóság, ahogy ez a A temetés rendkívül nagy részvét
mellett folyt le.
mesékben általán történni szokott.
Tamás Lajos alapítványa. Tamás
Mesék, amelyek oly tiszták, mint
Lajos,
a helybeli róm. kath. egyháza harmat a virágon és mint a könnyközség
tiszteletbeli megyebirája, aki
csepp a kis buksíszemekben. Mesék,
néhány
évvel
ezelőtt a helybeli főgimmelyeknek országa Tündérország —
ott a gyermekszobában; világa tün- náziumnál nevét nagy alapítvánnyal
dérvilág — az ártatlan gyermeki lélek- örökítette meg s amellett teljesen díjben ; hőseik — Pisták és Erzsikék, talanul sokat fáradozott egyházi és isRózsakirálynő és Kardvirág lovag, kis kolai ügyekben, az újév alkalmával
önzetlenségének ujabb tanújelét adta,
tündérkék és dalosmadarak.
amennyiben az Irgalmas Nővérek zárHa kis leány olvassa őket, ott dai elemi iskolájának 12,000 leus ala«
és az édesanya pitványt tett azon 0 százalékos tiszteszeme a fekete sorok között kis lányá- letdijakból, amelyek a beszedett egynak szőke fejét és kék szemét látja házi járulék után őt illették volna meg.
a kislány annyira megtetszik neki, folyton. Tiszta öröm és,a legtisztább A szép telt önmagát dicséri s Tamás
hogy nem világosítja fel tévedéséről, élvezet, minőt csak a mese nyújthat, Lajos példája másoknak is buzdításul
a szívbe e lapokról. Bár minde- szolgálhat, hogy a mai nehéz időkben
„Dolly" rövid tartalma. hanem végigjátsza az apa szerepét és száll
a végén teljesen belebolondul a bájos niknek a végén ott van az erkölcsi hogyan kell a kisebbségi oktatásnak
tanulság is, mint a tanitómesékben, szent ügyét odaadással, önzetlenül,
A darab előzménye: Hellingen leánykába.
mégsem teszik ránk a műmese be- anyagi haszon várása nélkül szolgálni.
A
II-ik
felvonásban
jelenik
meg
fTheobald báró (Lévay Lajos dr.) elnyomását.
Tóbiás,
Dolly
unokaöcscse,
aki
szintén
— A példaadásra alkalmas cselekedeváltán él már 15 éve feleségétől (Kábnem
tudja
azt,
hogy
nagybátyja,
HelSzebb és jobb ajándékot nem tért a zárda főnöknője lapunk utján
dcbó Annus) és kislányától, Dollytól
'.Bokor Klári), mivel felesége nem bírta lingen báró ősi birtoka gazdát cserélt, adhatunk a gyermeknek, mint egy jó fejezi ki hálás köszönetét az alapitelviselni kicsapongásait, nagy és költ- a bárótól akar leckét venni, hogy mint mesekönyvet, mert a mesében rendkí- ványtevőnek.
séges mulatozásait félvilági nők társa- kell nőkkel bánni és azokat nieghódi vüli léleknemesitő és jellemformáló erő
A Polgári Önképző Egylet temetságában. Mire Dolly 18 éves lesz, tani, viszont azt se tudja, hogy kisze- van. Olyan azoknak a hatása a gyer- kezési pénztára értesiti tagjait, hogy
anyja és rokonai főkötő alá akarják melt menyasszonya, Dolly is a kas meki lélekre, mint a napfényé a testi Barcsay Sándor elhalálozott tag után
.kényszeríteni egy ügyetlen, félszeg télyban tartozkodik. Mikor megtudja, szervezetre: hiányát vagy jelenlétét a befizetések január hó 5-íkén, vasárunoka-fivéréhez: Tóbiáshoz (Köpeczi hogy mi történik a kastélyban, egé egyformán megérezzük.
nap d. e. 11 — 12 ós d. u. 4—5 óráig
A könyv egyszerű és ízléses kül- lesznek az egylet helyiségében.
Jenő), kit Dolly nem is ismer. Ez a szen boldogtalan és kifakad Frank és
kényszerhelyzet készteti rá Dollyt arra, Dolly előtt, hogy most már nincs, sőben a Minerva könyvkiadóvállalatnál
A vadászlnspector közli, hogy a
hogy apjánál, kit már 15 éve nem lá- kitől megtanulja a hódítást. Frank, jelent meg Kolozsváron. A mesék kö- földmivelésügyi minisztérium legutóbbi
tott, keressen támaszt nz ellenálláshoz, Dolly bíztatására, a primadonnával zül tízhez tíz művészi illusztrációt Szo- intézkedése szerint, január 6-ikától
illetve anyja és rokonai szándékának hozza össze Tóbiást, hogy tőle ve- hátzkyné Pállíy Erzsébet rajzolt. Az kezdve nyúlra kopóval vadászni szia meghiúsításához, s ezért megszökik gyen leckét. Tóbiás jó haladást is ő >három tündére* díszíti az első fedő- gorúan tilos. — Ugyancsak földmivemutat, miben segítségére vannak
lapot is.
hazulról.
lésügyi miniszteri rendelkezés szerint,
Cvikli herceg udvari táncosnői is, ugy,
KoDfza
Sama.
az 1929 évben kibocsátott vadászAz 1-ső felvonásban az a jelenet hogy a végén a hódító szeret bele a
jegyek érvényessége f. évi február
zajlik le, mikor a könnyelmű és té- primadonnába. — Most feltűnik a szíl-ig meghosszabbittatolt.
kozló báró éppen átadja az ősi kas- nen Dolly anyja, Leonóra, ki rémüÚjévi
tisztelgések.
Az
újév
alkalLeányvásár harmadszor. A Szétélyt egy amerikai milliárdosnak Frank- lettel látja, hogy az ártatlannak vélt
a helybeli róm. kath. egyház- kely Dalegylet folyó hó 8 án, szprdán
nak (Misgan János), ki tőle ezt azzal unokaöcscse, milyen otthonosan mo- mából
népes küldöttsége kereste fel .este 7 órai kezdettel újra megismétli
a szándékkal vette meg, hogy egy cse- zog a görlök és színésznők között község
Pál
István
prelátus-plébánost. A kül- a Leányvásár című nagysikerű opekélységgel inegajártdékozza tkedvelt és hogy milyen furcsa helyzetbe került döttség jókivánatait
Albert ny. rettet, mérsékelt helyárakkal. Jegyeket
primadonnáját. Micit (Bede írén). A leánya, Dolly. Táviratilag visszahívják igazgató tolmácsolta.Tamás
Hasonló
előre lehet váltani Kassay szőrmebáró rövidesen letűnik a színpadról, Hellingen bárót, Dolly édesapját, kinek gések voltak Csíky Albertnél, tisztela Pol- üzletében és este a pénztárnál. A dalkedvelt görijeí búcsúztatják el még megjelenésével a bonyodalom tisztá- gári Önképző Egylet elnökénél
és egylet kéri a közönség pontos megegyszer utoljára a gavallért. S megje- zódik.
Gyarmathy Istvánnál, az Ipartestűlet jelenését, tekintettel a darab hosszulenik a híres primadonna az őt árA lll-ik felvonásban minden ki- elnökénél.
ságára és az ifjúságra, hogy az előnyékként követő Cvikly herceggel tísztázódik.
A báró kibékül feleségéAz egyháztanácsok újjászervezése. adás pontos időben megkezdhető le(Szabó Gábor), egy vén lumppal, va- vel, Frank pedig
tágít Dolly mel- A róm. kath. egyháztanacsokat az uj gyen.
lami balkáni âllamocşka örökös trón- lől, kiben szinténnem
vonzalmat
szervezeti szabályzat értelmében január
követelőjével, ki halálosan szerelmes a 'egymáséi lesznek. Tóbiás pddigkeltett,
Orvosi liir. Dr. Rátz Zoltán szenta pri- havában az egész egyházmegyében
primadonnába. Hirtelen megérkezik madonnának válik második holdjává
keresztbányai orvos a budapesti Koujjá fogják szervezni. A szabályzat rányi* klinikán végzett négj' heti belŐseinek kastélyába Dolly, aki mit sem Cvikli herceg mellett.
értelmében az egyházközségi közgyűíud arról, hogy apja, Hellingen báró
Tekintettel arra, hogy a darab lésen csak azok lesznek választók és gyógyászati tanulmánya után hazaéra kastélyon is már túladott. Ekkor a Udvarhely
legjobb műkedvelői és újon- választhatók, akik az egyházi és isko- kezett és az orvosi rendeléseit újból
Kastélyban már az uj tulajdonos, Frank nan felfedezett
csillagok is szerepelni lai járulékaikat a mult iskolai évre be- megkezdette.
müliárdos az ur és abban a hiszem* fognak, nem csoda,
ha a Dolly f. hó fizették. A plébániai hivatal figyelmezA sepsiszentgyörgyi Székely Míkóben, hogy Frank az ő apja, vele azon- 1 l iki, tánccal egybekötött
előadása
kollégium
leánygimnáziumában 1930.
nal bizalmasan megbeszéli a veszedel- iránt, már most is oly óriási érdeklő- teti mindazokat, akik ezirányu kötemet, mely öt fenyegeti s gyermeki bi- dés nyilvánul meg, hogy a jegyelővé- lességeiknek még nem tettek eleget, január hó lóén ujabb 4 hónapos ipari
zalommal kéri az apjának hitt Frankot, telek körül valóságos csaták dúlnak. hogy níielőbb tegyenek eleget, hogy tanfolyam nyílik, ahol fehérneműsegítsen neki abban, hogy Tóbiástól A pártoló tagok részére az egyesület jogaikat gyakorolhassák a közelebbről szabást és varrást, felsőruhaszabást és
különféle kézimunkákat tanítanak. Bőmegtartandó közgyűlésen.
megszabaduljon. Frank azonnal meg- azonban kedvezményt biztosit.
vebb
felvilágosítással készségesen szolérti a Dolly tévedését s bár eleinte
gál az igazgatóság.
fel akarja fedni Dolly előtt kilétét, de
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paplanokat, plüss- éá szövet-takarókat, úgyszintén selymeket, öltöny¥ a o Z l I a l i a l i falöltő-szöveteket, férfl-kalapokat,] harisnyákat, kötött kabátokat a legjutányosábban:

HIRSCH RUDOLF dIvatUzletében szerezhet be.

Ígérem kirakataimat megtekinteni és uj helyiségemben fölkerestiil
Amik a kfilcsönös raegórtóstakadályozzák. A város magyar közönsége
körében erős megütközést keltő és
következményeit tekintve : káros esemény történt Székelykereszturon a
karácsonyt megelőző napok egyikén.
Kemcsak az ünnepekre várás pillanatnyi áhitatos, harmonikus hangulatát zavarta meg ez az incidens, hanem
Önkénytelenül hátrahagyta káros nyomait a társadalom magyar és román
elemei közti viszonyban is, amelynek
zavartalanabbá tétele, Összhangzatossága pedig egyik részére szükséges és
kívánatos legalább is annyira, mint a
— másik részére. Természetes és értiiető hát, hogy ezt a román részről
rendezett zavaró eseményt a józanul
gondolkodó, a békés együttélés szükségét megérző románság maga is elitéli. A tárgyalt esemény különben a
székelykereszturi állami tanitóképzőÍTitézettel kapcsolatos, amelynek tmagysr* tanitási nyelvű voltát évekkel
korábban felelős tényezők ts nem egyszer kihangsúlyozták, mindez nem
akadályozván meg ezt, hogy az intézetet időközben —• szinte az ellenkező
értelmű kijelentések leple mögött —
teljesen románizálják. így került az
«löbb, állilólagosan, a magyarság részére biztosított intézetbe túlnyomó
számban regátból vató tanulóifjúság,
amelyet ma már tekintélyes részben
szintén « regátból való tanári és felügyelői személyzet tanit és nevel.
Ebben az intézetben .történt meg az,
hogy az állami iskola szegény tanulói
karácsonyának érdekében gyermekelőadást rendeztek, melynek magyar énekszámai ellen a képzőintézet román
növendékei fütyöléssel, zajongássAl
tüntettek, i ezzel zavartik az előadást.
£s. ami különösen sajnálatos, a kű-'
lönben megértő szellemű jelenlegi igazgató távollétében, nem akadt a román
tanárok közül senki, aki az elfogult
ifjúsággal szemben fegyelmezőleg lépett volna fel, s őket rendes viselkedésre kényszeri tette volna. Mindenesetre káros gy engeség az ilyen, melyből, maga az ifjúság is könnyen merithet bátorságot további, még merészebb és erőszakosabb kilengésekre.
Ezenkívül azt is könnyű lesz megérteni, ha az ilyenek után a magyarság
az intézettel szemben véglegesen megalkotja a maga állásfoglaló véleményét,
s — nem akarván kitenni magát bántó
mcidenseknek sem — azt kerülni fogja.
Pedig az ilyesmi aligha lehet érdeke
az általános megértésnek, békés együttélésnek, amelyre az államkormányzatnak is mindenekfelett kell törekednie I
X Pályizat szállításra. A helybeli
áHami líceum gondnoksága az 1930-ban
szükséges hus, íüszer és kenyér szállítására, az állami számviteli törvény
rendelkezései szerint összeállított ajánlatokat február 1 ig fogadja el. —
Részletek az igazgatói irodában tudhatók meg.
Találtak egy ridiküU pénzzel. Igazolt tulajdonosa a Lőrinczy és Zakariás-cég üzletében átveheti.

Erdőeladás.

A tizenhétfaiasi erdőben, szent«gybázasfairi részletben leró
hold területen léfó tíatal fenyőerdő
<30 éves) eladó. Krtekezni Szentegyhlzasfftluban Márton Dávidn&l
lehet.

Ezúton kívánok minden jó Abarátközépiskolai tanulók egy ujabb
nak, kedves ismerősnek
és
kedves.rendelet
ve- értelmében a mos] miniszteri
vőimnek
a legboldogabb
ujesztendőt.
tani iskolai évtől kezdve az ének,
Forró Géza.
szépírás, rajz és tornából nem kapnak
jegyeket, mint a többi tárgyakKöszönet A helybeli irgalmas nő- olyan
ból, hanem csak annyit, hogy érdekvérek főnöknője az alábbi sorok köz- lődött
nem érdeklődött. Havaialésére kért: Néhány nemesszivü szász melyik vagy
tanuló
az iskolai év végén két
urínő közadakozásából begyült 500 tárgyból kap »nem
osz*
leu oly szándékkal ajánltatott fel a tályzatot, akkor az érdeklődött*
illetőt
a
rendelet
helyi irg. nővérek intézetének céljára, értelmében osztályismétlésre utasítják.
hogy az elhunyt Barcsai Sándor em«
lékének adózzanak és az imádság koBetörések varosunkban. Balázs
szorúját fonják. — Ugyancsak Barcsay János vendéglősnél hétfőre virradó éjSándor emlékére koszorumegváltás cí- jel egy társaság betörést követett el,
mén Krauss Lajos 500 leüt; Gáspár aképpen, hogy az udvar felőli ablakoBoldizsár kereskedő 500 leüt megha- kat kifeszítve, behatoltak a vendéglő
ladó adománnyal segített a nevezett helyiségébe. Itt kb. 1500 leu pénzt,
zárda szükségén. Isten áldja nemes 4—5 üveg rumot és likőrt szedtek
teltüket I
össze, s egy idegen dohánytárcát is,
,
Feljelentés egy postamesternő el- melyet megelőző este valaki a helyilen. Kakasi Rozália makfalvi posta- ségben felejtett. Betörést kíséreltek
mesternőnél egy vizsgálat alkalmával' meg mindjárt másnap éjjel a Lányi féle
J. Hodos kiküldött ellenőr 148.000 leu illatszertárba is, amelynek azonban
hiányt állapított meg. Feljelentése foly- csak a redőnyei feszegetéséhez tudtak
tán az ügyészség vádat emelt a pos- hozzákezdeni, a társaságot már kereső
tamesternő ellen, aki azonban jelenleg Gheorghescu és Kis detektívek tetten
annyira beteg, hogy mé^ kihallgatható érték és letartózUtták őket. A tettennem volt, s nem lehetett tőle számon- értekkel szemben — akiknek neve Takérni, hogy a felfedezett hiány hogyan más Ferenc, Molnár János és Dáné
István — az eljárást megindították.
keletkezett ?
Ref. nöszövetségi nap UJszékelyen.
Egy kis szolgálóleány halálos sze(Késetten
érkezett tudósítás.) Az Udrenosetlensöge. Hegyi Eszter 16 éves,
szentléleki leány, aki Daróczy Dénes varhelymegyei ref. nőszövetség kereszhelybeli malom-utcai lakos szolgálatá- túri köre 1929 dec. 3 án Ujszékelyen
ban állott, tegnap, pénteken este a egész napra terjedő ünnepélyt rendemalomnál akart a malomárokból vizet zett, amelyen 12 falu nőszövétségéből
meríteni. Sajnos, megszédült és olyan mintegy 220 tag vett részt. A nap
szerencsétlenül esett az árokba, hogy fontosságát emelte az, hogy a nőszöa malomkerekek alá került, melyek a vetségek székely keresztúri körének ez
fejét összezúzták. Vizsgálat indult, volt az első találkozása. Ez összejömely hivatva lesz kideríteni, hogy a vetel jelentős ténye a délutáni órákban
baleset pilátl Vonható é valaki'felwÖs-' Megtartott konferencia volt. A konfeségre, s azt is, hogy igaz-e az az ál- renciát a legapróbb részletekre is kilítás, amelyről hallottunk, hogy a sze- terjedő körültekintéssel és tapintattal
rencsétlen leányka szívgyengeségben az egyházmegyei nőszövetségek fáradszenvedett, ami miatt néha eszméletét hatatlan elnöke, dr. Gyárfás Pálné
is elveszítette, s ami a jelen esetben ha- vezette le, aki 42 nőszövetség működését összhangban és egységes munlálát is okozta volna.
kára való törekvéssel irányítja és minA hatóságok és hivatalok postai den akadályon győzedelmeskedni lelportómentessége is megszűnt elsejével. kesít. Érdekes volt látni és tanulságos
A posta-vezérigazgatóság legújabb ren- volt végig hallgatni az egyes tagozatok
delete folytán 1930 január 1-től kez- munkáikról való beszámolóját. Ezekből
dődőleg a hatóságoknak is megszűnik a mindenek előtt meg lehet állapítani
portóment^ssége. Eszerint az összes azt, hogy ezerféle akadály és nehézhatóságok fizetni kötelesek a postán séggel küzdve hogyan keresik a nők
szállított levél, csomag és pénzkülde- egymás szivét, hogy azt megtalálva,
mények után a postadijakat. — Ezzel «gyütt oldhassák meg azokat a nagy
kapcsolatban a helybeli postahivatal feladatokat, amelyek oldogatása —
ezúton adja az összes állami, megyei bár ma minden magyar nőnek köteés községi hivatalok tudomására, hogy lessége
egyénenkint mégis lehea hivatalos levelezésekre alkalmazandó tetlen. A jelentések egymás után
speciális postabélyegek kiadása iránti Sorolták ről kifejtett, soholdalu, a
intézkedések megtörténtek. A bélyegek kezdet nehézségeivel küzködő munkiadását az illetékes postahivataloktól kásságukat, kiemelve, hogy nem
kell kérni egy formális kéréssel, mely- kérkedésből és hivalkodásból tehez a bélyeget kérő hivatal főnökének szik ezt, hanem ellenkezőleg annak
aláírásával ellátott 2 példányú nyugta megállapítására, hogy még milyen
csatolandó, mely nyugtákat a posta- messze vannak a tulajdonképpeni cél
hivatalok éppen ugy számlán fogják szolgálásától. És a jelentések intennyilvántartani, mint a hivatalos távi- ciója ellen vétenénk mi is, ha akár a
ratokat. Ez az állapot április 1-tg fog szereplők, akár a rendezők valamelyitartani s ezen dátum után a posta- kének a nap felejthetetlenné tételére
bélyegek és a feladott tárgyak postai irányuló fáradozását felemlegetnők
dijait az összes hatóságoknak pénzzel vagy kiemelnők. Tudósításunk teljeskell kiegyenliteníök.
ségéért csak hadd azt említsem meg
Serényen folynak az előkészületek még, hogy az esti órákban, oszladozás
a főgimnázium iskolabizottságának febr. élőtt igen szép ünnepély volt Bethlen
1-én tartandó műsoros estélyére. A Gábor emlékére. A nagyon értékes
műsornak minden egyes száma, ame- műsor legkiemelkedőbb pontja Makkai
lyekben országos hírű és helyi ki- Sáudor—Dóczyné »A fejedelem róváló erők fognak szerepelni, valóságos zsájá*-nak művészi képességekre és
élmény lesz s ez a tánccal egybekö- nagy gyakorlottságra valló előadása
tött estély méltán fog sorakozni a far- volt a székelykereszturi vendég-műkedvelők által. (Tudosiió.J
sang legsikerültebb estélyei közé.

Figyelem I

A szombatfalvl lf]uságl egylet
szindarabos bált fog rendezni foly6
hó 11-én, szombaton este 8 órai kezdettel. Színre kerül másodszor, közkívánatra a karácsony másodnapján már
nagy sikerrel előadott, *A félbemaradt
karácsonyest* c. népszínmű, mely tele
van megható és víg részletekkel. A
színdarab után reggelig bál. A zenét
Salamon közkedvelt zenekara fogja
szolgáltatni. A rendezőség felkéri ugy
a helybeli, mint a vidéki közönséget,
hogy ezt az alkalmat ne mulassza el
és okvetlen nézze meg az előadást.
A helyárak nagyon csekély összegbe»
vannak megállapítva, hogy mindenki
részt vehessen ezen a bálon. Jó borr^
gondoskodás történt. — A dec. 26 iki
előadás alkalmával felűlfízettek Gb.
Gărneţiu 100,Pál Gyula s. lelkész 40 leut«
mellért a népház-bizottság ezúton
mond hálás köszönetet.
z M o i l h l r . Nagy sieosácló Ims JtDoir
4. és 5-éa, szombaton és vasáraap a >iiiosÍbao*.
Heléna szerelmi életec vetit5<lik,
»mely film hatalmasabb, mint Beo-Hur. A felvételek Franclaorsságban s Olaszországban készültek, s azok céljaira az olass kiriljr renddkecésre bocsájtotta gyönyörű palotáit, fejedebai
ékszereit. A tömegjelenetekben 500 000 ember
vett részt A helybeli mozinak nagy netiézségek árán sikerült e filmet megszerezni, de csak
két naora, szombat és vasámaiira. Aki ezt s
pompás filmet, amely nagyobb, mint Beo-Hor,
~ meg akarja nézni, siessen Jegyet váltani. Dacára a film magas árának, a helyárak,n«m l«aeoek felemelve, csupán azért, bogy mindesM.
megnézhesse.

KÖZGAZDASÁG.
Ezúton is figyelmeztetem a gazdákat, hogy biztos forrásból kapott
értesülés szerint a l<Úieremagért a közeljövőben tisztességes árat lehet dérni. Gazdáink nehogy potom áron
elvesztegessék készleteiket.
Piaci árak. A buza: 100-115,
rozs : 80—85, árpa: 55—60, zab:
34—38, tengeri: 60—65, burgonya:
14—18 leu vékánként.
Varr^ Elek.

/

Myllttér.
K rovat köiieiBényeiért a uerkotztö nem rilial

feletfiii^et.

A Hargita 1930. évi jan. elsején kiadott I.
számában magjelent és reám vonatkozó ködaményét rágalomnak nyllvánitom kl A sa)t4
utján elkövetett rágalomért a Hargita ellm «
mai napon megtettem a lépéseket.
Bogoz, 1930 jan. 2-án.
Tufán Oyftrgy bsgezi k.-jefy»^
NyilatfcOMl.
Aprószentek napjára virradó éjjel F«Is6boldogfalva községben a jegyzői lakással szemben a temető kerítésére kiragasztva, egy ismeretlen egy >birietméQy<-nek címzett gunyiratot
helyesett el. mely tele van ellenem iránynló,
csúf szavakkel, otromba és idétlen kifejezésekkel melyek mindenike szemenszedett valótlanság Erre az iratra a megjegyzésem az. hogy a
tisztességes ellenfél nyiltan szokott támadni, s
nem a sötétség leple alatt, alattomban. AkioA
velem szemben valami ügye-baja van. áUjoo
el6 nyiltan. bogy szemtől-szemben megfelelhessek neki, ha pedig olyan hibámról tud. keressen a törvény utján alkalmat, hogy engem
megbüntessenek. Amig est nev teszi, hitvánjr
és gyáva rágalmazónak tekintem és nyilvánítom.
Pelaőboldogfalva, 1930 janaár 1.

BMMdek Siad«r.

Kiadó: Ş Könyvnyomda BésEvénytáreasAs
Ódortaeln-SBékelyndTarhely.

IHarsangra.

Figyelem ^

o
lcsó árak JAKAB GYULA divatüzletébe
Creppe de Chine I-a . . . . 380 leu Dupla CIott-paplan . . , . . 700 leu
Creppe Georgctte
Rádió seiyem I-a

250 „
HO „

Kelengyevászon I-a . . . . 45 »
Szőnyegek és ágyteritők.

Ruhaszövetek, ingek, harisnyák,
I

kalapok, sapkák.

Kötött árukbaiit svcttcrckbcn, mcicg női nadrágokbatit gyapjú harisnyákban gyári lerakat!

r

SZÉKELY köZÉLEl#

4. oldal.

1930 január 5.

Alkalmi vételen sikerült nagyobb tétel angol ^s skót szöveteket nagyon olcsón megvennem 1 t
Hogy mindenki áraim olcsóságáról meggyőződjék, Í200 leuért egy öltönyrif szövetet összes
hozzávalókkal vásárolhat! A raktáron levő összes szövetek árait mélyen leszállitottam. Kész ^
ruhák, kabátok, nadrágok, gyermekruhák, Bőrkabátok dús választékban feltűnő olcsón I C
Tisztelettel: I ^ Ö B I j B . Stu Principesa Elisabeta (volt Bethlen-utca) 13. g

inpvni

imrv"

Noi és férfi télikabát
és kosztüm-kelmék,
férfi ruhaszövetek, mosóbársonyok, selymek, flanelek, paplanok, pouloverek és szvetterek
m e g l e p ő o l o « 6 Árban
kaphatók i

Salamon
r<f6s

Béla

kereskedésében B«tU«a*vtea
12 sxám alatt

3—4 középiskolát %

fiu tanulónak felvétetik, esetleg koszttal
K«Tács Adolf textil- és rövidárukereskedőnél Székelyudvarhelytt.

Áruközpont
Odophttlu Sir. R « g « l « M r d i n a i i d
(Koasuth.ulca) 12. Nyitva 1 3 - 1 - 1 0 .
Jobb házivásxoQ ssövők otthoni muokát kaphatnak. Jelentkesoi lehet személyesen vagy a
faluban levő gazdakör otján.

Könnyű uj kocsi,
keveset haaznáUa, 1 nagy családi
kintó, 1 acéltesgelyá moioárt^zebér, 1
gs^áDodáoBk való omoibni^z olcflóo el^
adó OdorbeiuD, Fernengel Gyulánál.

Szókeiykereszturon

ft Yafiut-uteával szemben, a
Herzlinger féle ház elaUó. —
Feltételek a Dr. Elekes irodában megtudhatók.
Tao szerescsém a köiöoség szives tn*
domására bozni, hogy saját kéizitményd

ablak-roletiăkat
készítek SsékelybereaztoroD. Rendeléseket Udvarhelyen felvesz 3sabó András
szitásaeatcr, Temeió utca 13 ss. alatt.
ügysDOtt kéez sziták is kaphatók. Hitelképes személyeknek réuletfizetési
keá?esBéDyt ayujt«k.
Tisztelettel: BALOOH JANOSNÍ
relettakészit^

Cristiu-Ss.>keresstiir.

Árverési

hirdetmóny.

A Fekete József hagyatékában
maradt, az udvarhelyi batáron Csrplesz
éa Szászok tábora dQIóben fekvó inKatlanok foljó bó 12 én, vasárnap délelőtt 11 órakor a városházán megtértdndó nyilvános árverés utján bérbeadtJtpak. Közelebbi felviiágo>iítá-<t Turceas Virgil sergent sz.-udvarbelyi lakos
(Szent Jánoí^ utca) ad

A

l f n m G ItíKÍorealmasabb hev a i u a ij^ft, a i a p U e keze
lében eladó egy ház vendéslőhelyiséggel és te^es vendéglo-berendezésseL Cím a kiadóhivatalban megtadhaté

Kiadó lakAs.
Str. Htgclc Cirol (|r. Orbio (.-s.)
U sz. alatti Z szoba, Kenyiia (s
««UIKItclyIsigOtbn állö m $ «iail.
iUiual bmitSziictt. ( i « a VaMhWatalbaft.

E

A BSgyérdfDifi kotoQség tado
lkühÖzés folytán eladó esy hár,
mására hocom, hogy Fereoccy Kámely áll 3 szoba, konyha, karolftól i favAgó-gépet negret- marából, pincével, csílrrel, két istáltem és a megrendelést esentnl aá> ' lóval, kut az udvaron, kövezett
l&m kérem megtenni. Vidékre is ki- udvarral Str. General Moşoiu (Küssállitom.
kQllő-utca) 7 szám.
Ssives pártfogást kér
Corpul Portăreilor Tribunaluiui
MikldA K á r o l y
Odorheiu.
Str. Stefan eel U&re (Malom o ) 22.
No. 3527—1929 port.

u m Vald Icíoyt
J fdVcsz 8 5zit((ly-f«e

=

ÜSiiyVilcresliedfe.^

Judecătoria dm Odorbeiu Secţ a ct.
No. 3674-1929 cf.
Extract din pubiicaţiune de iicitaţie

Pubiicatiune de licitaţie.

Judecătoria Odorbeiu secţia cf>
în
cauza
de ezecotare pornită de orelbiTOxa a tisstelt várost és vidéki
'
Subsemsatul portărel priu ac^ast^ măritoarafeoţia lui Szibó Vencel iă«c.
közAaségfigyelmét, bogy raktiroo ' publică> că îa baza deciziuoii Nr, G. Dobai Jiliana io contra urmăritei Yăl.
levS saját készitéiQ rabakészietemet az
78ÍJ-1929 Ş! No. G. 8010—1929 lui Hegyi Ferooc născ. Dobii Már a
egész szezon alatt a legiaolidabb árak
a judecă'oriel de ocol din Odorbeiu, ia cererea uraăritoarei ordocd licitaţ a
mellett árasitcm:
in favorul rccUmaotului Beocze
iX'caţioaaiă in ba/a art 144, 146.
rÍDC?; şi 8(ţa repr. prin advocatul Dr. 147 dio legea LX 1881 io ce priv ş a
Hossza téii kabát . . . 1350 L tft]
, Mát hé şi Dr. Vosa-ka pentru incavarea imobilelor situate iti comuoa Táetura
Mikádő vattás
800 >
creao)?] de 10440 Lűi şi accenorii He in circufli6cri{ţ a Juderă'.oriei Odorbe n
Hikádó bdrbé1é8S«l . . . 1500 »
fixAo^ă tero}«>a d«» licitaţie la 20 Ian,
Egész rend féi fi rabagyapjn»
şi arunae xf.upra por]:uneA á^ 1/2^
1930 ora 15 p. ut. ia faţa iocuiuiptrte
în diu ittiobile lofcrise pe sumele
izOvetbAl
1400 >
coitt. V ăb ţi uud4 se vor viode prin vă i. lui Higyi Ferenc răac. Dob&i
Egész rendfia raba gyapjú*
. iicittiţ:uae publică judiciaiă 2 arc. 5 Mária cnorios in prot. cf. No. 42 din
srOvetbei
800 >
copete de porci in valoare de 19000 coautia Tăeturi snb No. de ord.
Qyermek>ruba
380 »
Tisztelettel kérem a vásárló k<(zöD- L(;!. Io CAZ de nevoie şi sub p/eful Na. Top. 857 852 făa^ cu preţui dn
Béget t4>gyeD nálam prébavásárlávt, bogy de estimare.
Rtrigare de 200 L^i. No. de ord. Ăf5
Prnteuziuuea care e de ÎLcasat tace No. Top, 1848, 1849, 1850 a>ă(or cu
megg-őiödhesiec szolid kiszolgálásom*
10440 Lei Capital, dobânzile cu 12% preţ. dö t'tng. 500 Le», No. de ord.
ról és áram tartóságáról.
bocotlad
din 1 Ian. 1929 iar spevele Af? No. T'p. 2230 cu pr«ţ de strip.
Szives pártfogást kér:
pânăflcuoi stobilite de 3840 LJÍ.
7Ó0 Lei, No de ord. A-l-S No. Top.
letrucic mobilele cari ajung la 2286, 2287 «iiător cix, pr.ţ de intrig.
GOLD IZIDOR.
licitaţie arfi'foft «rcheetrateşl do alţii 400 Lei, No^ de ord. A+9 No. Top.
şi actştia şi ar fi câştigat dreptul de 2560/1 păşune cu pr>.t. de «'ng. 25(>
acoperire bcitsţie prezentă este ordo- Lei, No. da ord AflO No. Top. 2724,
i>a(ă şi iâ favorul acestora în senzul 2725, 2726. 2727 ară or cu preţ é't
Deta Pfifiiăria com. arb. Odorbeiu.
Irgti LX 1881 § 192.
de strig. 375 Lei, No. de ord. Afli
Ní). 4360—1929.
Odorheiu, la 23 Dac. 1929.
No. Top. 2783/a, 2784/i ară^or cu
Issăk
porfărel.
pr'ţ. de etrig. 1250 L-i, No. de ord.
Pubiicatiune.
A-i-U No. Top. 3329 păşune cu preţ
Se aáuce la. cuooştiLţă publică ^
de strig. 100 Lei, N9. de ord. A+J6ră listole electorale peatru catDera şi
No Top. 3369 păiure ca pr»ţ. de «irig
aenat iotocmite din BOU conform art.
A tél orszigiból, NorvjgUból behozott
150 Lei, No de ord. Ati6 No. Top.
15 dia legea electorală bunt puoe eors
3728 pădure cu preţ de strig. lOO
„VIKING" jelKéia
vedere publică dela 1 Unuarie ţâvă
Lei, No. de ord. AflS No. Top. 8832/1
la 31 Ianuarie 1930 la oficiul Ptipăşane cu prrt de strig. 40 L?i, No.
năriei.
de ord. Ai-20 No. Top. 4866, 5024
elegáns formijnak és legtartésabbak
Atragem atenţiunea celor intere*
aîă or cu pnţ. «le ttng. 1100 Le», No.
a világOD. Tartéssigukért szavatolok.
saţi, că eventualele apnJuri ae vor
de ord. At2l No. Top. 4943, 4948
in»icta io decureul iuuei Ianuarie pâtă Az éo rikktiiombao * vásároltakat DJ pirrzl ki- făaaţ şi pădure cu prt( de ntrig. 200
)a 31 lacoarie 1930 Jud<'râ:oriei de cssrélem, ha azok két hóasp alatt elssakadnak, Lei, No. de ord. A+22 No. Top. 4981
Ocol de Loc.
Vásixoljoo „VIKING" hó- és sárcipőt, mely
arator cu preţ. de dtrig. 800 Lei. No.
csak as éo raktárombaa kapható.
de ord. A-i-23 No. Top. 5134 atător
cu priţ. de etrig. 750 I^i. pentru inHirdetmény.
Tisstelettel: D O B R A Y
^'P^*ca^rea cre»tţ^i de 5200 Let cap inKöíbirré tétetik, hogy a választóterese de 10% dela 12 I^outrie 1928
törvény 15 § a alapján ugy a képviFp:!>e fixată până HCUW 2570 Le! şi
selői, mint szenátor válaaztók návje^yspeae de 1000 Lei fixi'e acum pentru
Portărel Judecătorie rurală Cristur.
zéke birgészitve a véroMbázácál 1930
cererea de licitaţie, p-ecum şi peatru
év január hó 1 étdi január hó 3Mkéig No. G. 943-1928.
încasare cresnţei de 200 Lei cap. şi
ki Tan fflggeaztve a az erdekl/idó felek
acc. femeiei Srász Borbála dom. in
esetleges felebbezéseiket 1930 év ja
Tăeiure, a creanţei de 510 Lei csp.
tiuár hó 31 ikéig beadbatjáic az odorşi acc. aiui Szaoó Mihály dom. ia
bein i járáííbirósáeboz.
Subnemnatul portărel priu aceasta Tăetura, a creai ţel de 4000 Lei cap.
Odorheiu. la 30 Dec. 1929.
public, că to baza dvciziunii Nr 3217— ş( acc. a soţiei lui Antal Ferenc să-c.
Preşed. com. int.
Secretar: 1926 a Jndecâtorifti varole din Cristur Heg;i Kózt şi alui Antal Ferenc iunier
?Q lavorui rcclamai^tului Kí8r Ale- dom. in Tăetura.
Or. Réty.
Caţaveiu. xandru
rtpr prin advocatul Pétcrfy
Licitaţiusea oe va ţiae in ziua da
Albett din Cristur poutia iccassarea
crea&ţei de 25844 Lei şi, accfaori sa 8 Ianuarie 1930 ara (O la casa comofixesvă termen d» iiciuţie pe ziua de na'ă a comunei Tăetura.
Imobilele ce vor fi l*citate ou pot
20 lan. 1930 vrtU
14 :a faţa Icculai
orvot
îu cowuDa Alid uitrte a» vor vinde fi vândute pe un preţ mai mic decât
gyégyit tfldfíbajoprin licitaţ'une publică judiciară 1 va- judpă^ate din preţul de atrigare.
Cei cari doraac aa liciteze aust
gon
de pae. 2 cnl, 1 tră ură etc. ia
kat, bfirhetegaégekct.
datori
se depoziteze la delegatul
valoare
ae
56000
Lei.
In
cas
da
nevoie
Sc&kség esetén háshes megy
că'oresc 10*/o din preţul de strigam
şi auh prefu! de estimare.
vidékre ia.
drept garanţie, in numerar sau in
C/iülur, )a 20 D c. 1929.
Rendel: d. e. 9-11, d. o. 4-6.
I'jd<>8eifrttbil grefier. efecte de cauţ e socotite dapă cursul
fi^at in § 42 legea LX. 1881 aau
K o ü s n á h - a . 11 a z . « l a t t .
predea aceluiaşi delegat chitanţa cou
atatâod dt-pnoerea judecătoreşte, prealabilă a garasţiai şi eă semaeae con
diţiunfle de licitaţie (§ 147. 150, 170
legea LX. 1881, § 21 legea XL. 1908).
CovpoBeaortttul Vărşsg, arendează
Dacă nt'veai nu ofeiă mai malt,
dreptul d<í vânat pe proprietatea sa olcsó és jó sapkáit, kaiapat akar: cei care a oferit pentru imobUun prtţ.
pădure ialaz ia suprafaţă de 2302 Ha.
K E S Z L E I ? . mai urcat docât cel de strigare este
Licitaţiunea se va ţiae in ziua de 15 a .
dator Fă iqtregească imediat faranţia
Februarie 1930 ora 10 a. m.
kalapflzletibél Odorbeiu Eitvtis- —ftxate coaform proeaataiui preţaiui
Preţul de strigare 3000. In localul utca 4 sz. a. vegyen, hoi miNden- de strigare
Ia aceiaşi parte procenPrimăriei Vărşag Jud. OJorbeia.
tuală ce a oferit. (§ 25 XLL 1908).
fajta uri- és férft-kaiapokat nagy
Termenul de arendare 6 ani.
Odorbeiu, Ia 27 Sept. 1929.
CoDdiţIile de arendare se pot ve- = = választékban kapiiat. = » =
Máthó m. p. şefjadecăter.
dpa la Ocolul siivic Gorund in Odorbeiu ş( la Gooapoeeaerat.
Psatru caalofmilate :
Administrata Goapoaesoratuiul.
I. Zayioii impiagat.
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HÓ-és SÁRCIPÖK

Pubiicaţiune de licitaţie.

Dr. Popârlan Virgil

Pubiicaţiune.
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Könyvnyomda Béeivéaytirsaaág Odorhein—Székelyndvarhely.
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