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Van-e sajtószabadság ? 
Ezelőtt egy évvel a kormány 

megszüntette a cenzúrát és élvezte a 
népszerűséget azért a becsületes, de-
mokratikus elhatározásáért, hogy visz-
szahozta a sajtószabadságot. Ügy lát-
szik azonban, nálunk semmi sem tartós, 
különösen» ha jogról, szabadságról van 
szó. A napokban több újságot, igy a 
Cuvântul c. román lapot, továbbá a 
Keleti L>ágot és az Ellenzéket elko-
bozták, mert bizonyos közléseket tar-
talmaztak Károly ex'trónörókössel kap-
csolatban. De még az elkobzás indoka 
is valótlannak bizonyult, mert később 
znegállapitották, hogy a két magyar 
lap semmiféle  államellenes dolgot nem 
közölt. 

Még a kormányt támogató román 
lapok is súlyoson elitélik a kormány 
eljárását, igy pld. az Adevernl  egye-
nesen brutalitásnak minösiti a lapel-
kobzást s idézi az aikotmánytörvény 
15 ik pűragrafusáf,  amely határozottan 
megtilt mindenféle  cenzúrát és lapeU 
kobzást. Az alkotmány 2l ik szakasza 
mindenkinek biztosítja azt a jogát, 
hogy gondolatait és véleményét sajtó 
utján szabadon közölhesse és semmi-
féle  újság vagy közlemény megjele-
nése nem tiltható be. 'Sajnálattal ad-
juk a világ tudomására — irja az 
Adeverul  — hogy mélyen csalódtunk 
a Maniu-kormányban. Mikor a Maniu-
kormány uralomra került, abban biz-
tunk, hogy valóban egy uj, tisztultabb 
és törvényesebb korszak fog  kezdődni 
az ország éleiében. A Maniu kormányt 
uraiomrajutásának kezdetén életképes-
nek tartottuk és ezért is támogattuk. 
Reményünkben azonban fájdalmasan 
csalódtunkc. 

Ha igy ir a kormány-párti román 
lap : mit szóljunk mi, kisebbségiek, akik 
már azt sem tudjuk, vájjon a mult 
visszatérésétől rettegjünk e inkább, 
vagy egy még sötétebb jövőtől kell-e 
félnünk  ? Lefagy  itt a reménynek 
minden virága . . . 

Az adóvallomások 
helyes kiállítása és beadása tekinteté-
ben az állami adóhivatal a következő-
ket közli: 

A beadás végső határideje : január 
31. A vallomások az adóhivatalnál 
kapható (declaraţia) nyomtatványon 
teendők meg. A vallomások kitöltése 
nagyjában az eddigi módozatok sze-
rint kell történjék, azonban az egyenes» 
adók módosításáról szóló uj törvény 
a következő fontosabb  újításokat tar-
talmazza : 

A vallomásoknak ugy a jövede-
lemre, mint a levonásokra vonatkozó 
összes adatokat tartalmazniok kell. 
Teljesen nem komplektált vallomási 
ivek el nem fogadtatnak.  Családi ter-
hek cimén csak anyakönyvi kivonatok 
alapján fog  leütés eszközöltetni. Bár-
miféle  magáncég, vagy egyesület ösz-
szes alkalmazottairól köteles azonnal 
pontos kimutatást beadni a pénzügy-
igazgatósághoz, kimutatván az elmúlt 
évben kiíizetett tűzetéseket̂  jutalékokat, 
ajándékokat stb. A globális adó alap-
ját 20.000 leun felüli  összjövedelmek 
képezik. Fixtizetést élvezőknél azon-
ban a globális adó alapját képező jö-
delem minimuma 29.0<X) leu. Itt meg 
kell jegyeznünk, hogy téves  a törvény 
oly értelmezése, mintha az évi fizeté-
sek utáni jövedelemből 20,000 leu 
lenne az adómentes létminimum, mivel 
az  adómentes  létminimum  továbbra  is 
9,000  leu,  csak a globális adó alapját 

képező jövedelem minimuma emeltetett 
10.000 leuról 20.000 leura. 

Az uj törvény az adóhátrálékok 
kedvező feltételek  alatti befizethetésére 
is tartalmaz rendelkezéseket. És pedig 
azon adózók, akik 1929. év végéig 
összes adótartozásaikat nem fizették 
még be, azt a 15®/o os késedelmi ka-
matok felszámítása  nélJ<ül megtehetik 

1930 juniushó 30 ig. Úgyszintén mind-
azoknak, akik egyenesadóbirsággal 
vannak megróva, az érvényesen kirótt 
bírság elengedtetik, ha a bírság alap-
ját képező, egyszeres adót április 30 ig 
befizetik.  A törvény ezen rendelkezését 
különösen figyelmébe  ajánljuk azoknak, 
akik alkalmazottaik után 4%-os adói-
kat még nem rendezték. 

Fel kell készülnünk a vármegyei és községi 
tanácstagok választására. 

A vármegyei és községi tanácsok 
tagjainak választására a kormány a 
határnapokat megállapította. Rendel-
kezése szerint, a megyei tanácstagok 
megválasztásának ideje február  hó5-ike, 
mig a községi tanácsok megválasztá-
sának február  0-ike és március 4 ike 
között keli megtörténnie — a pre-
fectus  által később pontosabban meg-
állapítandó napokon. Mig ha körtaná-
csok lesznek, ezek tagjai március 8—12 
között választandók meg és ugyancsak 
március első felében  — de pontosab-
ban a prefectus  által kitűzendő na-
pon — kell lefolynia  a városi tanács 
választásának is. Ilyenformán  tehát 
egészen pontosan csak még a február 
5-iki határnap: a vármegyei tanács tag-
jai megválasztásának ideje tudható. 

Kzek a választások ismét nflgy  és 
komoly közfeladat  elé állítanak min-
ket, — e feladat  mikénti teljesítése, a 
választások eredménye döntő hatású 
lesz vármegyénk és községeink anyagi 
és szellemi ügyeinek Igazgatására s jó 
részben : személyes viszonyainkra, köz-
békénkre is. Mindezek alapos megfon-
tolását, természetesen, különös köteles-
ségének tekinti a szervezett magyar-
ság irányítására hivatott pártvezetőség 
is, melynek hívására a vármegyei ta-
gozat végrehajtó bizottsága ez ügyben 
tegnap, pénteken este, a késő éjieli 

órákba benyúló tanácskozást folyta-
tott, szinte teljes számban megjelent 
tagjainak kitartó érdeklődésével. A gyű-
lésen sorra megbeszélték a választások 
minden részletét, foglalkozván  a ro-
mán nemzeti párttal való alkalmi meg-
egyezés amaz eszméjével is, amely a 
közigazgatási választásra nézve nem-
rég felvetődött.  A bizottság a meg-
egyezésre vonatkozó tárgyalás fonalát 
nem ejtette el, egyrészt azért, hogy 
esetleg módot találjon a megye népé-
nek egy költséges és fárasztó  téli vá-
lasztástól való megkíméiésére, más-
részt a vezetőség ujabb tanúságot is 
akar mutatni higgadt politikai belátá-
sáról, mikor — a magyarságnak a 
vármegyében való túlnyomó többségi 
száma dacára — számol a románság 
airaz óhajával, hogy ez a tanácsban 
bilonyos, jelentősebb számú taggal 
legyen képviselve. 

A megbeszélések ebben a kérdés-
ben még folynak  s befejezésük  a kö-
zelebbi napokban várható. Természe-
tes, hogy megegyezés csak abban az 
esetben jöhet létre, amennyiben az 
nem kívánná eddigi eredményeink fel-
áldozását, s valóban alkalmasnak látszik 

I a közbéke és együttmunkálkodás meg-
erősítésére s ha érte a felelősséget  a 
vezetőség a n̂ agyarság irányában 
nyugodtan vállalhatja ! 

Janiiár 28-ikáii! lesz a Magyar Párt udvarhelymegyei 
tagozatának évi közgyűlése. 

Nagy érdeklődés és várakozás 
előzi meg a Magyar Párt udvarhely-
megyei tagozatának városunkban tar-
tandó évi gyűlését. Ettől a gyűléstől 
várja a vármegye magyarsága, hogy 
a legutóbbi idők politikai tanulságainak 
leszűrésén kívül, tájékoztatást, irányí-
tást kapion jövendőbeli magatartására, 
feladataira  nézve. A gyűlés, melyen 
a pártközpont vezetőségének több ki-
váló tagja, érdemes parlamenti kép-
viselőinkkel együtt megjelenni készül, 
az eredeti terv szerinti január 14-ikérőÍ 
elmaradt, elhalasztódott jan.  28 ikára, 
keddre,  ami a gyűlésnek most már 
véglegesen megállapított határnapja. 

Az elhalasztás oka, hogy a közi-
gazgatási tanácsi választások időköz-
ben kitűzettek, és feliétlenül  szükséges 
volt, hogy a vonatkozó választási mü-
veletekkel a pártgyülés idejét össze-
kapcsolják. 

Egyébképpen kevéssel előbb : ja-
nuár 2ö ikén Csíkmegye magyarságá-
nak lesz hasonló gyűlése Csíkszere-
dában, ugyanakkor, mikor ott este 
a helybeli Székely Dalegylet rendezi 
előadását. A két székely testvérvárme* 
gye magyarsága egymás közgyűlésein 
magát kölcsönösen képviselteti. 

Ipartestületi ügyek. 
Országos  kirakó  vásárok: 

12 én: Kőboldogfalva,  Szováta, 
Szászkézd. 13-án : Kőhalom, Küküllő-
vár, Nagyszeben. 15 én : Lövéte. t7-én : 
Marosvásárhely, Nagysármás. 18 án : 
Korond. 19 én : Déda, Magyarlápos. 

Az ipartestület körében a folyó 
ügyekben élénkült a forgalom,  amennyi-
ben számos vitás és panaszos Ügy 
nyert elintézést, sajnos, a kontárok el-
leni panasz képezi legnagyobb részét. 
Többszöri figyelmeztetésünk  dacára a 
kontárok nem hagynak fel  a zugmun-
kával, s igy kénytelenek vagyunk őket 

a hatóságoknak további eljárás végett 
átadni. A mestereket pedig felhívjuk, 
hogy tanoncaikat megtisztálkodva küld-
jék rendesen a tanonciskolába, mert 

i panasz van, hogy őket későn és tisz-
tátlanul küldik oda. 

Továbbá bizalommal kérjük a 
testület tagjait, hogy ahátrálékos tag-
sági dijaikat befizetni  szíveskedjenek, 
hogy az évi számadás idejében lezár-
ható legyen. Az  ipartestület. 

Hét keröleli Igazgatóságra osz-
totta az uj közigazgatási törvény Ro-
mániát, amelyből Erdély egy kerület-
nek számit. E kerület igazgatójául 
legutóbb a korn̂ ány Dobrescu Aurel 
dr. földmívelésűgyi  államtitkárt ne-
vezte ki. 

Román lapszemle. 

Az Adeverul  január 1-ei számá-
ban Romániának mult évi sikereit 
méltatva, beszámol a külügyminiszté-
riumnak arról a tevékenységéről, ame-
lyet a kisebbségi  jogok  kiszélesítése  el-
len  a Népszövetségi üléseken fejtett  ki. 

* 
A Curentul  külpolitikai beszámo-

lójában két hasábot szentel a magyar 
revíziós mozgalom ismertetésének. >Az 
1929. évet a diplomáciai történelemben 
»a magyaroffenziva*  évének fogják  nyil-
vánitani. A mult év előtt a trianoni szer-
ződés revíziójára irányuló izgatásokra, 
magántársaságok működésére szori:-
koztak. A muIt évben azonban Beth-
len gróf  szélnek eresztette azt a gon-
dolatot, hogy hivatalos körökben is 
jogukban áll békés eszközökkel nyíltan 
küzdeni a revízióért. Ennek az általá-
nos szólamnak védőszárnyai alatt, amek-
tulajdonképpen nagyon kétértelmű, "a 
budapesti kormány szerződésellenes 
hivatalos propagandája olyan lendüle-
tet vett, hogy a Népszövetség szej--
temberí ülésszakán szóvá is tették a 
Népszövetségi alapokmány 19. par̂ g-
raíusának módosítását, amely bizo-
nyos körülmények közölt lehetővé te-
szi a szerződések revízióját . . . Az 
utódállamok tiltakoztak a mindenáron 
revíziót követelő magyar fenyegetőd-
zések ellen. Ezzel az egységes fellé-
péssel a kisantant fel  akarta világosí-
tani a nyugati államokat arról az 
állandó veszélyről, amelyet Magyar-
ország, Bethlen kétértelmű politikája 
által. Középeurópára jelente. Az Adeve-
rul ennek a fellépésnek,  valamint Mí-
ronescu és Titulescu sikeres szerepé-
nek tulajdonítja, hogy a 19-ik parag-
rafus  módosítása után is sértetlenül 
marad fenn  az az elv, hogy csak az 
alkalmazhatatlannak bizonyult szerző-
dések kerülhetnek revízió alá. 

» 

A Viitorul  január 2 iki számában 
iigyancsak Romániának a kisebbségi 
jogok  elleni  küzdelmében vívott szere-
pét ismerteti és kiemeli azt, hogy a 
madridi határozat tulajdonképpen ve-
reséget jelent Stresemannra nézve. 

* 
Az 4 iki számában közli 

Trancu Jasi volt miniszternek a szer-
kesztőséghez intézett levelét, amely-
ben éles vádakkal illeti a kormányt 
azért a tapasztalanságáért, amelylvel 
külföldi  propagandáját folytatja.  ' A 
kormány súlyos összegeket költ el 
propaganda cimen, de ezek a milliók 
mind a magyar revízió kérdését szol-
gálják. Az angol és francia  lapokban 
ismertett erdélyi térképeken a váfí>s-
neveket kizárólag magyarul jelzik. 
Miután felemlít  egy pár ilyen város-
nevet, felteszi  a kérdést, hogy ki kö-
vethette el a hazaárulásnak ezt a bűnét. 

A szabad HceittnI előadások ja-
nuár hó I2 én újból kezdetűket veszik. 
Ez alkalommal Dobos Ferenc dr. róm. 
kath. főgimn.  tanár fog  előadást tar-
tani : »a székelység eredete és fejlő-
dése* c. tételről, mig a következő elő-
adó Lakatos Tivadar városi pénztáros 
lesz, aki »a tyukászat«-ról fog  gaz-
dasági értekezést tartani. .\z  előadások 
kezdete mindig d. u. 3 óra és helye a 
Polgári Önképző Egylet Árpád-utcai 
otthona. Az előadások ingyenesek s 
igy azok tömeges látogatásához csupán 
tanulni v^yó akarat kell. Látogassuk 
azokat minél tömegesebben I 

mozi.  — Vas.  d. u. fé!  8 és e$te  W  9-kor-.  Hiua  P«trovna  csodálatos  hazugééga,  mtgható  nagr  orotz  dráma,  Bn'gitte  Helm  hgnagyobb  fí/mjt.  ÜMt/ei  M/árak.  BOfhbet  a hitek  kStStt. 
— CaOt  Tegnap  éé holnap  <U9Z9nya  Dr.  Alfréd  SehJrokkauer  hirea  regin/e  nyomán.  Mvdern  korunk  tierefmi  ihfe  filmen.  Fóezereplők:  Vivian  Oihnofí,  Un'o  Paraoelli,  Ige  S/m. 
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Hagyarorszásf  ajándéka 
olasz trónörökösnek. 

az 

Annak a barátságos viszonynak, 
amely Olaszország és Magyarország 
között fennáll,  megkapó módon adott 
kiTejezést Magyarország január 4 ikén. 
E napon adta át Hóry  András  római 
magyar követ Umberto  olasz trónörö* 
kösnek azt a négyes fogatot,  amelyet 
Horthy  Miklós  kormányzó ajánlott fel 
nászajándékképpen az olasz trónörö-
kösnek, Mária  belga királyi hercegnő-
vel január 8-án tartandó esküvője al-
kalmából. 

Amidőn Hóry követ megjelent a 
királyi palotában, a katonai őrség fegy-
verbe lépett és riadót fujt.  A palotá-
ban Clerici tábornok Üdvözölte Hóry 
követet, aki a gárda előtt elhaladva a 
trónörökös fogadótermébe  lépett és a 
királyi herceg előtt tolmácsolta Ma-
gyarország kormányzójának, a magyar 
nemzetnek és a magyar kormánynak 
szcrencsekivánatait. Beszédében ki-
emelte, hogy az öröm a két nemzet 
között közös. Az olasz nemzet nagy 
ünnepe a magyar nemzet ünnepe is 
es a lelkekben jelentkező őszinte érzé-
sek egész melegével fordul  a magyar 
nemzet a nagy savoyai hagyományo-
kat képviselő trónörökös felé.  A követ 
ezután átadta a trónörökösnek Horthy 
Miklós kormányzó sajátkezű levelét, 
amelyben felajánlja  a magyar fogatot. 

A trónörökös rendkívül közvetlen 
szavakban mondott köszönetet a kor-
mányzónak, kijelentve, hogy örömmel 
lölii el az a tudat, hogy Magyarország 
részéről ilyen rokonszenv nyilatkozott 
meg irányában. 

Ezután a követ kérésére a trón-
örökös engedélyt adott Pettkó-Szandt-
ner őrnagy bemutatására, aki a Horthy 
Miklós kormányzó ajándékát Rómába 
kisérte, majd a követtel és kíséretével 
a királyi palota (Quirinál) parkjába 
ment, ahol Szandtner őrnagy eléhaj-
totta a négyes foga  tot. A négy fehér 
arab telivér pompás fejtartással,  nagy-
szerű stílusban repült el a trónörökös 
elolt. A fogat  hátsó ülésén vörössel 
hímzett szűrben 2 magyar kocsis ült. 
A sallangos magyar szerszámzaton 
nagyszerűen érvényesült a savoyai ház 
ciinere. A palotába visszatérve, a trón-
örökös meleg szavakkal búcsúzott el 
a magyar követtől. 

A római sajtó hosszasan beszámol 
Horthy Miklós ajándékának az olasz 
trónörökös részére történt átadásáról. 
A Tevere, a Piccolo, a Tribuna, a 
< üomale d'ltalia cimü lapok, hasábos 
v-ikkekben és kéthasábos fényképekkel 
számolnak be az ajándék átadásáról. A 
fényképek  a négyesfogat  felhajtását  és 
a trónörököst Hóry András követtel a 
fogatszemlélés  közben ábrázolják. A 
lapok mind a legnagyobb elragadtatás-
sal írnak a kormányzó és a magyar 
nemzet ez alkalommal is megnyilvánult 
rokonszenvéről és figyelméről;  részle-
tesen leírják a telivérek származását, 
a kocsi eredetiségét és a kocsisok jel-
legzetes magyar öltözékeit. Külön ki-
emelik Pettkó Szandtner őrnagy rend-
kívül ügyességét, amellyel a fogatot 
hajtotta. 

Oráqa gyermeksirás. Tiiulescu 
külügyniiniszter, aki Romániát a hágai 
jóvátételi konferencián  képviseli, a leg-
drágább szállodában sem tudott egy 
egész éjszaka aludni, mert a vele szom-
szédos szobában egy házaspár lakott, 
akiknek gyereke íolyton sírt. A külügy-
miniszter másnap reggel panaszt tett 
a szálloda igazgatójánál, de ez kije-
lentette, hogy nem tud segíteni a dol-
gon, mert a konferencia  alkalmából 
annyi idegen érkezett Hágába, hogy a 
szállodákban egyetlen szobát sem le-
het már kapni, ahová a házaspár át-
költöztethető lenne. Erre Títulescu 200 
holland forintot  (12,000 leu !) kínált fei 
a házaspárnak, hogy ennek ellenében 
a szállodából kiköltözzenek. A szülők 
boldog örömmel fogadták  az ajánlatot 
s nemcsak a szállodából költöztek ki, 
hanem Hágából is azonnal elutaztak, 
zsebükben a szép összeggel, amelyet 
drága gyermekük szerzett nekik — 
egészséges sírásával. 

X Reumol, hülés (reuma) elleni 
kenőcs akut fájdalmat,  vérbőség elő-
idézésével gyorsan megszüntet és gyó-
gyít is. Kapható 60 leuért gyógyszer-
tárakban és »Reumol«- S. A. Şighi-
şoara. 

HÍREK. 
Jaouár 11. 

Időjóslás. A meteorológiai intézet 
időjóslása a ma délután 1 órakor le-
adott rádiójelentés szerint: Túlnyo-
móan borús, ködös idő várható, csa-
padékkal (esővel, vagy hóval), fagy-
pont körüh hőmérséklettel. 

Halálozás. Id. VeUsy  Imre 52 éves 
korában, Kolozsváron, hol hosszas be-
tegségében gyógyulást keresni volt, f. 
hó 5 ikén elhunyt. Városunkban te-
mették el, f.  hó 8 íkán, nagy részvét 
mellett. Kiterjedt, tekintélyes rokon-
ság gyászolja. • 

Csiki  Mthályné  Szécshi Lídia f. 
hó 11 én, 62 éves korában elhunyt 
városunkban. Széleskörű rokonság gyá-
szolja. Temetése l3 íkán d. u, 3 óra-
kor lesz. 

Vasúti menetrendváltozás történt 
f.  hó 10 ikével országszerte, amellyel 
kapcsolatban a mi vonatunk nappali, 
ide ebédutáni időben érkező és induló 
vonatpárja is megszűnt volna, nagy 
hátrányára közönségünknek. Megnyug-
vással értesűiűnk. hogy ujabbi intéz-
kedés folytán  a megszüntetni akart 
vonatpár is egyelőre tovább közle-
kedik. 

Az uj nyugdijüflyi  rendelkezések 
szerint, nyugd-jra igényjogosult, volt 
tisztviselőket, saját érdekükben, ismé 
telten figyelmeztetjük,  hogy folyamod-
ványaikat az előirt okmányokkal minél 
előbb adják be. Útbaigazítást a ma-
gyar pártirodán készséggel adnak. 

Volth Gerö dr. haiaia. Voíth Gerö 
dr., kir. tanácsos, ny. törvényszéki 
bíró január 3 án, 75 éves korában, 
Nagykátán, rövid szenvedés után meg-
halt. Csak a mult tavasszal költöztek 
el feleségével  együtt városunkból, hogy 
életük alkonyát Mariska leányuknak, 
Fábínyi Leó dr. közjegyző feleségének 
családja körében tölthessék el. Alig 
helyezkedtek el a boldog környezetben, 
örömük örökös bánatra változott egyet-
len leány-unokájuknak, a kilenc éves 
Claríssenak tragikus halálával. S rövid 
idő múlva a rajongással szereteti uno-
kát követi az örökkévalóságba a nagy-
apa. Megdöbbentő a gyászhír hatása 
közöttünk is, hiszen Voith GerŐ dr. 
itt élte le életét általános szeretetben 
és megbecsülésben, amit hivatali te-
kintélye mellett magas műveltségével 
és puritán jellemével vivott ki és biz-
tosított magának. Valamikor nagyon 
számottevő tagja volt a társadalomnak 
s főképpen  iskolázott tenor-hangjával 
igen sokszor közreműködött műked-
velői előadásokon s templomi ünne-
peken. Az utóbbi években a változott 
viszonyok súlyát ő is nagyon meg-
érezte, de helyzetét s az anyagi jólét 
hiányát panasz nélkül tűrte s kedélyé-
nek derültségét el homály ositani nem 
volt képes a megváltozott helyzet sem. 
Kitűnő példaképe volt a törhetetlen 
akaratnak és a takarékos életmódnak. 
Tragikuma, hogy amikor szereltei kö-
rében régi szolgálata alapján megka-
pott tekintélyes Összegű nyugdíja mel-
lett igazán gond nélkül élvezhette volna 
az élet alkonyát, azt megtagadta tőle 
a Gondviselés, jobbnak találván részére 
szenvedései után az örökkévalóság bal-
zsamát. Elmúlását felesége,  Vadas Jo-
lán, leánya Voith Mariska, férjével  és 
fiával  s még nagyszámú, tekintélyes 
rokonsággal gyászolja. 

Oroszországban sínylődő magyar 
hadifoglyok. A Magyar  Vöröskereszt 
egyesület nagyszabású nemzetközi moz-
galmat indított az Oroszországban síny-
lődő magyar hadifoglyok  hazaszállítása 
érdekében, akiknek száma még ma is 
több ezerre tehető.. Kikutatják hollétü-
ket s ennek érdekében, valamint régi 
lakhelyüknek megállapítása céljából ki-
terjedt levelezést folytatnak.  Nagyki-
terjedésű gyűjtéseket rendeznek s egy 
ilyen gyűjtési akció eredményeképpen 
például a clevelandi magyarság máris 
több százezer leüt kitevő összeget jut-
tatott a Vöröskereszt rendelkezésire. 
E mozgalommal kapcsolatban a ma-
gyar kormány most elhatározta, hogy 
azoknak a visszatérő magyaroknak is 
állampolgárságot ad, akik az elszakí-
tott terűleteken biitak illetőséggel s 
akiknek az utódállamok nem adnának 
már honosságot. 

X Árvaleány gyermekek mellé, 
vagy házvezetőnőnek ajánlkozik, vi-
dékre is. Cím a kiadóhivatalban, 

A forgalmi adót a kistermelők (a 
kik nem használnak gép-erőművi be-
rendezést és legfeljebb  10 munkással 
dolgoznak) ezután is átalányban fog-
ják fizetni.  Az átalány kivetése nem 
egy évre, hanem két évre fog  történni. 
Az átalány alapjának legkisebb ösz-
szegéül az egyenes adó kivetésénél 
megállapított jövedelem ötszörösét fog-
ják venni. 

Zsúfolt ház előtt adta elő har-
madszor is a Székely Dalegylet a >Le-
ányvásárc operettet, ami csak ujabb 
tanúbizonysáĝ  annak, hogy városunk 
közönsége mig egyfelől  az elsőrendű 
műkedvelő szereplők kifogástalan  szí-
nészi játékát mindig elismeréssel és 
pártolással honorálja, másfelől  méltá-
nyolja a Székely Dalegylet nemes tö-
rekvését, azt a munkát, amelyet a ma-
gyar kultura biztosítása és haladása 
érdekében, minden fáradságot  legyőzve, 
folytat.  Az ujabbi előadásokon a rend-
kívül ügyes szereplők talán még meg-
tetézték az első alkalommal már mél-
tatott nagy sikerüket. Mindezek elisme-
réseképpen az egylet a szereplők és 
közreműködők tiszteletére f.  hó 4 ikén 
este Szabó Károlynál »fehér  asztali* 
összejövetelt rendezett, mikor Wenetsek 
Oszkár és Zárug Andor karmestereket. 
Papp Emilt, a szép díszletek festőjét 
és Pattantyús Árpádot, aki a fárasztó 
súgói munkát végezte, szép és értékes 
emléktárgyakkal lepte meg. Mellettük 
elismeréssel kell még Zakariás Miklós 
titkárt megemlíteni, aki az estély elő 
készítése, megszervezése érdekében 
ugyancsak derekas munkát végzett. Itt 
emiitjük meg, hogy értesülésünk sze-
rint, az egylet a Leányvásárt f.  hó 
IS-ikán Székelykereszturon ís előadja, 
s tárgyalások íolynak egy csíkszeredai 
estély érdekében is, amely 25'ikére 
máris' szintén biztosítottnak tekinthető. 
— Végül felkérésre  közöljük, hogy a 
vezetőség ezúton fejezi  kí hálás kö-
szönetét az előadásokat pártoló közön-
ségnek, aztintézetek vezetőségének, az 
ifjúságnak,  s mindazoknak, akik a si-
ker elérésében az egyletet segítették, 
mert az a kincs, amely ilyen közös 
és megértő áldozatok árán jön a ma-
gyar kultura oltárára, az nemcsak az 
egyleté, de mindnyujánké, kiknek tatán 
ma még a leginkább kell a Székely 
Dalegylet hívogató szavát meghall-
gatnunk. 

Városi fasegély a szegényeknek. 
Az utóbbi hetekben az ideiglenes bi-
zottság, vagy ennek elnöke nagy meny-
nyiségü tűzifát  juttatott segélyképpen 
a >szegényekncK«. Semmi kifogásunk 
az ellen, sőt elvben csak helyeselhet-
jük, ha a város vezetősége ilyenfor-
mán szociális kötelességét teljesiti. A 
fontos  azonban az, hogy a hasonló 
akció valóban a szociális kötelesség-
teljesítés határán belül maradjon s ne 
akarjon általa senki inkább egyéb, 
esetleg : kortes célokat szolgálni. Pedig, 
aki a dolgokat megfigyelhette,  kérdé-
sesnek látja, hogy a segélyezés felett 
rendelkezőtől mmden ilyen kortescél 
távol állott volna. Sőt arra szeretne 
feleletet  kapni, hogy vájjon volt-e egy-
általában a segélyezettek közt valaki, 
aki fát  másképpen is kapóit, mint 
kortes-számításból ? 

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület, 
már lapunk hasábjain is említett jel-
mezes estélyét f.  hó 18 án, szombaton 
este fél  9 órai kezdettel fogja  rendezni 
a Bukarest-szálló színháztermében. Az 
estély változatos és szórakoztatónak 
ígérkező programmját a már kifüg-
gesztett falragaszok  ismertetik. Tomcsa 
Sándor és a többi közreműködő sze-
replő személye garancia a sikerre, azon-
ban ugy érezzük, hogy a cél, minek 
érdekében derék tűzoltóink munkába 
állottak, városunk egész közönségét 
faji  külömbség nélkül egyformán  ér-
dekli. Az estély rendezésének célja az, 
hogy a tiszta jövedelem egy vásáro-
landó motor-fecskendő  vételárának első 
részletéül szolgáljon. Egy motor-fecs-
kendő a modern tűzoltói felszerelés-
nek ma már elengedhetetlen kelléke s 
így tűzoltóink törekvése, kik eddig ís 
minden szükségletűkről maguk gon-
doskodtak, remélhetőleg, osztatlan tá-
mogatást fog  kapni városunk közön-
ségének minden rétegében. 

Az év végén hozott sorozatos 
adóügyi törvények közt olyan ís van, 
amely az összes egyenes adóknak az 
1929 évre történt 10 százalékos kivé-
teles felemelését  az 1930 ik esztendőre 
is fenntartja. 

Köszönet részvétért Mindazok, 
akik kedves megboldogultunk: id. Ve-
tésy Imre miatti gyászunkban osztozni 
s temetésén részt venni sziyesek vol-
tak s közöttük különösen is: a ref. 
nőszövetség, a csízmadía-ipartársulat 
és a Székely Dalegylet, fogadják  ez-
úton hálás köszönetünket. A gyászoló 
család. 

A multheti városi értekezletre vo-
natkozó tudósításunkról azt mondja 
a Hargita, hogy azt bizon3-'osan költő 
irta, annyira csak kitalálás, ami a tu-
dósításban van. Hát hogy a tudósító 
személyének kitalálása milyen bor-, 
zasztó nagy találékonyság a Hargita 
részéről, arra nem szólunk semmit, 
örüljön neki, milyen kitűnően eltalálta, 
hogy a tudósítást valószínűleg az ír-
hatta, aki az értekezleten csakugyan 
jelen ís volt. Ám, ami a történtek ki-
találását, az igazmondást illeti, erre 
nézve nyugodt lélekkel mondhatjuk a 
Hargitának, hogy tudunk mi nem köl-
tőről, akinek a számára az igazmon-
dás, sokkal kevésbé fontos  lelkiisme-
reti kérdés, mint a költők számára, 
így pl. éppen a jelen esetben is. Ezért 
azt, hogy abban a múltkori tudósítás-
ban valami valótlant állítottunk volna, 
csak akkor vagyunk hajlandók elhinni, 
ha valaki világosan rámutat arra, mí 
volt írásunkban csakugyan valótlanság I 
Ha a H. ezt meg nem teszi, azt kell 
hinnünk, hogy megjegyzést nem 
ugyan költő irta le, hanem a lelkiis-
mereti aggályairól már nagyon jól is-
mert »kolléga€ ur ! 

X Elveszett egy koff<}r  f.  hó 7-ikén 
délután Korond és Udvarhely között. 
A koiíer zöld színű, vászonból van, 
bőr sarokkal s benne ruhák, fehérnemű, 
cipő, harisnyák voltak és román jegy-
zetek, amelyek a tulajdonos részére 
különösen fontosak.  A becsületes meg-
találó a köröndi jegyzőnél 1000 leu 
jutalomban részesül. 

Helyreigazítás. A Tamás Lajos-
féle  alapítványról szóló multheti köz-
leményre helyreigazítás szempontjából 
megjegyezzük, hogy az emiitett 12,000 
leus alapítvány az alapító szándéka 
szerint, nem az elemi iskolára van be-
téve, hanem, amint a takarékpénztári 
könyv elme is mutatja: „A helybeli 
Irgalmas  Nővérek  részere  Tainás  La-
jos  /. megyebiró  alapitványa'*.  — E 
szerint az alapító szándéka, mint az 
alapítólevél erre vonatkozó pontja is 
igazolja, igy szól: Az alapítvány évi 
kamatai a székelyudvarhelyi irgalmas 
nővérek zárdáját illeti, annak kezelése 
A nevezett intézet mindenkori főnök-
nőjét illeti. S csak az esetben, amitől 
a jó Isten őrizzen, ha a szerzetes nő-
vérek e városból eltávoznának s a 
gyermekek tanítása világi tanerők ke-
zeibe kerülne, az esetben fordítandó 
az a róm. kath. elemi iskola szüksé-
geire és az alapítvány kezelése a róm. 
kath. Iskolaszék kezeihez jut. Az  in-
tézet  elöljárósága. 

Sorozatosan, valóságos szokás-
szerűséggel követett el lopásokat Hegyi 
Gál József,  19 éves, keresztúri cipész-
segéd. így a mult év októberében 
Kolozsváron, Désen és Medgyesen bo-
lyongva, sorra lopta meg részint munka-
adóit, részint szállásadóit, miáltal — az 
eddigi adatok szerint — ezeknek mintegy 
15—20,000 leu Összegnyi kárt okozott. 
Nem elégedett meg azonban az idege-
nek megkárosításával, — meglopta sa-
ját édesanyját, özv. Hegyi Gál Já-
nosné keresztúri lakost ís, akitől mintegy 
600—1000 leu értékű holmit tulajdo-
nított el. Feljelentés folytán  végre a 
keresztúri csendőrség — amely külön-
ben régebbi körözés alapján ís már 
kereste — nemrégiben letartóztatta 
Hegyi Gál Józsefet,  akit a bíróság jog-
erősen vizsgálati fogságba  helyezett. 

Kath. Tanítók I Felhívom mindazon 
kartársaímat, kiket a nyugdíjügy ér-
dekel, hogy kéréseiket a XIV. sz. p. 
körlevélben jelzett okmányokkal fel-
szerelve minél előbb adják be a vár-
megyei áll. tanfelügyelői  hivatalhoz, 
lehetőleg személyesen, hogy kétes kér-
désekben felvilágosítással  szolgálhas-
sanak. Továbbá írásbeli kérésben kell 
kérni a főispáni  hivataltól egy bizo-
nyítványt, annak igazolására, hogy 
magyar állampolgárságot nem optál-
tak. E kéréshez 14 leu bélyeg mel-
léklendő. Elnök. 

Piaci árak. A buza: 100—110, 
rozs: 80—85, árpa: 55—60, zab: 
35—38, tengeri: 55—62, burgonya : 
14—18 leu vékánként. Varré Elek. 
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I R i t k a . a l k a l o m Î Olcsó árak:! 
Megkezdődött a resztlik kiárusítása H I R S C H R U D O L F divatüzletében. 
Nagy választéki férfid  és női szövet-, vászon^, zeffir^  és mosószövet 
resztlikben. iflT  Szőnyegek, paplanokban és függönyökben  nagy választék. 
1 mt. Crep de chin selyem már 300 leatól kezdve. Kérem kirakataimat megtekinteni. 

Fraiciaomái lúmum Maiyar-
múi iránt flieprosódótl 

— Egy francia  szenátor ojrilatkozata. — 

A keleti jóvátétel tárgyalására 
összeült hágai konferencia  alkalmából 
egyik magyarországi lap tudósítója 
kérdést intézett Reynohi  György  francia 
szenátorhoz arra nézve, mi a véle-
ménye Magyarország nemzetközi hely-
zetének további alakulásáról ? A sze-
nátor a következő érdekes nyilatko-
zatot tette: 

— Magyarország nemzetközi hely-
zetének alakulására elég jelentékeny 
tünetnek tekinihetO az az enyhtUés, 
sőt erősödő rokonszenv, amely Ma-
gyarországgal szemben Franciaország 
•poliiikaí és társadalmi köreiben meg-
nyilvánul. Magyarország kétségtelenül 
olyan ország, «mely ért ahoz, hogyan 
kell rokonszenveket felkelteni  maga 
iránt, ha egyszer megismerkedtek vele. 
£n niogani jártam Magyarországon 
vagy hat évvel ezelőtt. Voltam Buda-
pesten és Szegeden is és ez a látoga-
tásom, mint egyik legkedvesebb utí 
emlékem él emlékezetemben. Sok ro-
Iconérzést találtam Magyarországon és 
én magam is sok rokonérzéssel tértem 
haza. Nem felejíem  el például, hogy 
Szegeden megmutatták nekcns az árvíz 
emléktábláit és elmesélték, hogy az 
árvízkárosultak érdekében indított gyűj-
tés milyen visszhangot keltett Francia-
országban és milyen szép összegek 
érkeztek a károsultak segélyezésére 
Franciaországból. Nem felejtem  el azt 
sem, milyen baráti hangon beszéltek 
szegedi magyar barátaim a francia 
megszálló csapatokról. És ennek a ro-
konérzésnek a visszhangja megvan és 
egyre erősbödik Franciaországban is. 
Nemrégiben meghallgattam Jean Mis-
tier előadását Jókairól. Mistler Magyar-
ország jóbarátja, amint ez legutóbb 
megjelent könyvéből, az Ethelkából is 
kiderül és az előadás közönsége szá-
mos jelét adta magyar szimpátiájának. 

Nyilvános köszönet ós nyugtázás-
A Polgári Önképző Egylet temetkezési 
segélyalapja az elhunyt férjem  után 
járó temetési járulékban 9000 leüt fize-
tett ki, melynek felvételét  nyilvánosan 
is elismerve, egyúttal ezúton is köszö-
netet mondok az egyesület vezetősé-
gének a gyors és pontos kifizetésért. 
úzv.  Vetésy  Imrimé. 

MoiihÍr«k. Heljettüok beszéljen a 
világsajtó a Nioa Petrovna csodálatos hasag-
sága cimü Uía-fílm  óriási sikereiről: Ati0a : 
A film  olyan bűbájos és fínom.  hogy ilyet tnég 
a legjobb bessélŐ filmek  közt sem találnak. £s 
bisonyitia. hogy a néma fllra  soha sem malhat 
•I. Uimetország:  A rendezés mesteri mii, Bri-
gitta Helm Önmagát multa íölüL Nioa Petrovna 
»s egész világon diadalutat tesz meg. HoUan-
dia: E film  elejétől végéig izgalomban tartja a 
poblikumot. Lelkesült szavakkal dicsérik a játé-
kot, rendezést és íelvételt — Ausziria:  Erich 
Pommer megint pompás filmet  rendezett, amely 
valósággal zenére van beállitva, a képek, a 
fény,  a lélek zenéjére — és amely technikai 
lokéletességre nézve nem áll a >Magyar Rap-
«sodia* és az i>AszfáU*  cimü filmek  mögött. —-
£ filmet  feltétlenül  nézze meg. Rendes helyárak. 

X Köszönetnyilvánítás. Hálás kö-
szönetet kell mondanom mindazon jó 
sziveknek, akik érezni tudnak és se-
gíteni kívánnak az én nehéz helyze-
temben, amelynek gyógyíthatatlan be-
tegségem az oka s amiben már har- * 
madik éve szenvedek és már annyira 
előre haladt, hogy dolgozni nem bírok. 
A Szociális Missziótársulat, az iparos 
asztaltársaság és mindazon jó feleba-
rátaim, akik ismervén az én jelenlegi 
helyzetemet, rajtam és családomon e 
nehéz helyzetben segíteni kívántak némi 
szükségeimben, mindezekért fogadják 
hálás köszönetünket. A jó Isten tízesse 
meg jóságukat! Hálás tisztelettel: Illyés 
Domokos  asztalos és családja. 

X Hivatalnoknő, több évi gyakor-
lattal, állást keres. Szíves megkeresé-
-seket e lap kiadóhivatalába »Hivatal-
•inb« ípltaérí» Irírftk 

A polgári fillérestélyek  rendezése, 
tekintettel a farsangi  sorozatos mulat-
ságokra és előadásokra, egyelőre szü-
netel. A farsangvégi  jelmezes estély 
megtartására azonban már most meg-
indultak az előkészületek. 

Az ,,Ellenőr" uJ előfizetői,  akik egy 
évre előfizetnek,  díjtalanul kapják meg 
a lap közel 100 oldalas, impozáns ka-
rácsonyi számát. A kisebbségi újság-
írás értékeit reprezentálja és a kiadói 
áldozatkészséget igazolja ez a könyv-
nek beillő impozáns szám, melynek 
tartalma nívós, változatos, kíállitása 
a legszebb. Vezetőcikkeket az Ellenőr 
karácsonyi számába a magyarság ve-
zetői : Barabás  Béla dr., Sándor  Jó-
zsef,  Váradi  Aurél írtak, de találko-
zunk ebben a számban az erdélyi 
magyar újságírás sok kitűnőségének 
cikkével. Főbb tartalmából kiemeljük 
Ambrózy  Andor báró, a temesvári 
Magyar Párt elnökének nyilatkozatát 
az Országos Magyar Párt ügyéről, 
Hargithay  Bertalan nyilatkozatát a kon-
szolidációról, Sibesi  Samu, Tóth  Sán-
dor,? 5i>os István, Lits  Antal, Tamássy 
György, Baradlay  László, Benczel 
Béla, Kubán  Endre stb. cikkeit. Ér-
deklődésre számíthat a lap budapesti 
munkatársának, Kovách  Aladárnak két 
cikke : Uj ulon a Nyugat és Piri, vagy 
a színész és a közönség.. Rendkívül 
tartalmas a Közgazdasági Élet és Szín-
ház és Társaság rovata. Az Ellenőr 
kapható az országban minden hiriap-
árusitónál, a karácsonyi szám ára 40 
leu. Az érdeklődőknek mutatványszá-
mot küld a kiadóhivatal: Cluj Kolozs-
vár, Str. Gh. Baritiu 7". 

Ismét kés került elő .mulatozás 
közben. F. hó G ikán Kadicsfalván  a 
község házában műsoros táncmulat-
ság volt, melyet Imre Sándor, Lő-
rincz Sándor, Köteles János és Pakot 
Lajos rendezett. Az előadást követő tánc-
mulatság közben, ugy 1 óra után, 
szünetet tartottak, mialatt a muzsikus 
cigányok átmentek a korcsmahelyi-
ségbe, hogy ott — amint maguk szok-
ták mondani — >szuszt vegyenek* 
(vacsorázzanak). Mikor a táncot megint 
folytatni  akarták, Pakot Lajos átment 
ŝ korcsmába, hogy a cigányokat a köz-
ségházába visszahívja. Azonban a 
korcsmában többen iddogáltak, köztük 
Soó Dénes bethlenfalvi  lakos, aki a 
cigányok visszahívása miatt bosszan-
kodva, Pakotot öklével fejbevágta,  mire 
ez sörös üveget vágott a Soó Dénes 
fejéhez  Erre — Pakot állítása szerint 
— a társaság több tagja is neki tá-
madt, verni kezdték, viszont Köteles 
István kadicsfalvi  lakos, a zajra künt-
ről bemenve, neki akart segíteni, meg-
próbálván őt a verekedésből kiszaba-
dítani. Ekkor a verekedők egyike t— 
ugyancsak Pakot szerint —: Mihály 
Domokos a korcsma ajtajánál kést 
rántott s azt erősen Pakot hátába 
szúrta. Pakotot súlyos sérülésével a 
kórházba szállították, Mihály Domo-
kost pedig letartóztatták, s ellene a 
vizsgálatot megindították. 

X Elveszett Árpád utcai lakásom-
ról egy fekete  fehér  jelzésű foxterrier 
kölyök kutya. Nyomravezető vagy 
megtaláló Ülő jutalomban részesül 
Ottovay főmérnöknél. 

9íyilttér. 
l!̂  rovat közleaéuyei^t a szerketxtú nem vátlal 

feldlí  Beéget. 

Nyilatkozat. 

Kedves Hermann festőművész  ur! 
A Székely Dalegylet részére, általam festett 

díszletek miatt ön feljelentett  engem az Ipar-
testület vezetőségéhez, azzal az indokkal, hogy 
ezzel a prodokciómmal elvessem a kenyerét. 

ezért nem haragszom, sőt örülök, hogy ön 
előtt is. művész ur, jelentek valamit, mert hi-
szen féltékenykedik.  De Önnek ez a tette nem 
dicsőség, sőt nevetségessé teszi magát, mert 
azt nagyon jól tudhatná, hogy ezért a kulturá* 
lis szempontból végzett munkáért nem jár 

Ha netalán erre az elismerésre pályázna, 
nagyon szívesen venném, ha adandó alkalom-
mal ezen terhet a Dategylet érdekében, a kul-
turártt való tekintettel, teljes egészében levenné 
rólam. 

Teljes tisztelettel: 
Papp Emil kontír-festő. 

Fe lh iv f t a . 
Bágy közbirtokossága felhivja  özv. Szabó 

Józsefné  örököseit, hogy 2025 leu járandóságu-
kat ezen felhívás  megjelenésétől számitott 30 
nap alatt u közbirtoltossági pénztárból ve-
gyék fel. 

Oadeni, 1030 jan̂  4. 
AkWIrtokmág. 

Kiftdö:  • Könyvnyomda RéssrényUu-sasAv 
Odorbeln-Székelyodvarhely. 

Juaecá uriti Odoromu ca secţia ct. 
Nrul 4242—1929 cf. 

Extract din publica juneda licitaţie 
Judecă oria Odorheiii ca secţ'a cf. 

ÍD cauzd dd exiCut&ra piroitá úe ur> 
năritoarei Cd«3a de PSUrare Ecooo-
iDicâ dio ZiCea ia coutr» uimăritei 
soţiei lui Duka Dőom oăic. Szabó 
I ona la cererea urnăritoarei ordooă 
lici ftţia  bouâ in baza arc. 176, 18ö 
dm legea LL. 1881 io ce privi şte 
Imobilelor situat iu coauDa Zdiea fa 
citcuoBâcripţid Judecă oriei Odorheiu 
şi auunie asupra porţ:naea de 1/2 
parte dio inDobilului iubcrtR pe numele 
Mţ'ei lui Daka Oéuea tă ĉ. 8zabó 
Iiuua cDpriDS iu prot. cf  No. 631 din 
comuna Ẑ ţiea No. de ord. At5 No. 
Top. 77î$/3 (Grădine) cu preţul de 
Htngaro 1750 Lai, şi No. d« ord. AfS 
No. Top. 772 Şl 773/1 (Grădine) iu 
preţul (te strigare de 18Ö0 Lei peotru 
iocaaarea crj&oţd de 6600 Lei cap. 
ş( acc peotru iocaaarea creatţji de 
70.000 Lei CBp. şi tcc. ai Lkutzky 
Piroska don. ia Giuj. 

Licitaţ uue se va ţioe iu ziua de 
20 Ianuarie 1930 ora 9 la casa co-
muoa'ă a conuuei Zetea. 

Imobilele ca Tor fi  licitate du pot 
ti văodute pe ua prfţ  aai mic de cât 
jutDătata dia preţul de Ntrigare 

Cei cari doresc tiă hcitezf̂  ̂ aut 
datori tă depotUeze la deleî atul jude 
cătoresc iO*̂ /, d;u preţal de strigare 
drept ârabţte î>) cumerar sau fa 
efecte  de cauţie socotico după caraul 
fixat  fa  § 42 legea LX. 1881. aau 
predea aceiulaşi delegat chitatiţa coa-
Btatâad depunerea, juderâtorrşte, prea-
labilă a gdraiiţiei şi tâ semneae con 
diţiuuile da hcitaţie (§ 147. löO, 170 
legea LX 1881, § 21 legea XL 1908.) 

Dacă niuoBi du oferă  nai ibuU, 
cel care a oferit  peatru imobil uo preţ 
mai urcat de c t cel de strigare este 
dator 8ă intregeasră imediat garanţia 
— fixate  conform  proceotu'ai preţuiai 
da strigare — Ia aceiaşi parte pro-
coDtua ă a preţu'ut ce a oferit.  (§ 25 
XLI. 1908.) 

Odorbe;u, ia 16 Nov. 1929. 
Máthó m. p. judecător. 

Pentru conformitate: 
Zayzon impiega^ 

Judecătoria Odorheiii secţia ct. 
No. 4163-1929 cf. 

Extract din pubiicaţiune de licitaţie 
Judecătoria Odorheiu ca secţia ct. 

ia cauta de executare pornită do ur 
Dăritorulut Ciogud-̂ an Uidor lu  cOQ̂ ra 
aroDŞrituiui llyétí Stibeî i.véo Imre la 
cererea urmăntoru'ui ordooă licitaţia 
Dfiuă  io baza art. 176, 185 dm let̂ ei 
LK. 1881 iD ca priveşte laiobiiu ui 
Situat !D comuna Zatea iu circum 
srnpţia Judecătoriei şt anume asupra 
1/2 pă ţi dio imobilului in̂ crls pa uu-
melu lUi r^éi) Sebesiyén I<ar« cunrius 
10 prot. cf.  No 997 <1io comuna Ẑ tea 
No de ord. Afl  No. Top. 1U07/1 
(Orădisr) cu pnţui ái strigare da 
10000 Lei, pentru încasarea creaiiţ̂ i 
de 8612 Lei cap. şi icc- şi peutru in-
âoarAtt rrniinfai  l.ui  <•.. n ci 

acc- Mátyás Terézia dom. in Zstea. 
Licitaţiuoea «a va ţine in zioa 

de 20 Ianuarie 1930 ora iO ia câ a 
comunală a comunei Zatea 

Imobilele ce vor fi  'icitata nu pot 
fi  «â̂ dute pe un preţ mai mic dacâc 
jucBătata din preţu> da strigare. 

Cei cari doresc se liciteze suat 
datori să depoziteze la delegatul jude-
cătoresc 10"/« dtn preţul de aingara 
drept garanţii in numerar aaa î^ 
efecta  de cauţ e socotite după cursul 
fix%t  in § 42 >r-gea LX 1881, sau tă 
predea acaluitşt delegnc cbUanţd coa 
statâod depuoerea jndecătoreşte prea-
labilă a gamoţ'ei şi să somnezo coa 
diţ unile de Iic«tbţi8. (§ 147 150 170 
egea 'lX 1881, § 21 lê ţ̂ a XLI 1908.) 

Dară nimeui nu oferă  mai molt 
col care a ofer*t  pentru imobil ua praţ 
mai urcat decât cel de strigare esttt 
dator să iotreĝ ască imediat garanţia 
fixată  coi/form  prcceutuíai preţului da 
strigare la acniişi parca procentuală 
a preţului co a of«rit.  (§ 25.XLI 1908 ) 

Odorbeiu la 11 Nov. 1929. 
Máihó ID* p. ş fjadecător. 

Pentru conformitate: 
Zayzon impiegat. 

Portărel Judticătone ruraiă Gristor. 
No. G. 2843—1929/2. 

Pubiicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel pria acaasta 

public, că îu baî a dcfciziuuii  Nr 2843— 
929/2 a Judecătoriei rurale din Gristar 
fa  favorul  reciamaQtului Kovács AroQ, 
Árpád din Gristur repr prin advocatul 
Péterfy  Albart şi Dr. G&iffy  Zoltán 
din Gristur peattu îacassarea creanţei 
da 6000 Lei şi accesori sa fixitară 
termen de licitaţie pa ziua de 30  Ian. 
1930  orele  16 p. m. ta faţa  locului Io 
comuna Grietur uude se vor vinde 
priu licitaţmne pubi'Că judiciară l par-
de:iQ io valoare de 3000 Lei. Ia cas 
de nevoie şi aub preţul de estimare. 

Grisiur, ia 30 Dec. 1929. 
V o i c n i e a c a grefier. 

Deia Judtcăcoria rura ă din Gristur. 
No. G. 4057-1929. 

Pubiicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel pria aceasta 

publică, că U haza deciziuaii Nr. Ö. 
1933/6—1929 a judecătoriei rurale din 
Gristur iu favorul  reclamantului A. G. 
Boicescu repr. prio advocatul P̂ iterffy 
Albert şi Dr. Gáilfy  Zoltán din Gnator 
pentru încasarea creanţei da 6950 Lai 
şi accesorii sa fixează  termen de licir 
taţie pe zina d̂  1 Febr.  1930  ora  14 
p. m. la fbţi  localul íú comuna Gütbad 
unde sa vor vinde prin licitaţioue 
pu!)lică judiciară 2 iapa negri, 1 car 
de econouiiti ş' 2 pereche de taamari 
îu vaioara do 6500 L i. Ia caz da 
iievoi«> Şl tub prfţul  de 6c>(iflare. 

Grioiur. la 30 Dec 1929. 
V o l c a l e s c a grefier. 

Eiado fgy  uapi eladást jelz$ é« 
ielvdi ̂ /i 11X National-kassea. 

Cim a kiadóhivatalban. 

Női és férfi télikabát 
és kosztüm-kelmék, 
férfi  ruhaszövetek, mosóbarso-
nyok, selymek, flanelek,  papla-
nok, pouloverek és szvatterek 
meglepő o i o « ó árban 
= = kaphatók I s=s==s 

Salamon Béla 
HSfSs  kereikeditében BetlilMi*atc« 

12 azám alatt 
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o l c só á rak JAKAB GYULA divatüzletében. 
Creppe de Chine I-a . . . . 380 leu 
Creppe Georgette 250 
Rádió selyem I-a 110 

Dupla Clott-paplan 700 leu 
Kelengyevászon I-a . . . . 45 „ 

Szőnyegek és ágyteritők'. 
Ruhaszövetek, ingek, harisnyák, 

kalapok, sapkák. 
Kötött árukban» svetterekbenţ meleg nöí nadrágokban, gyapjú harisnyákban gyári lerakat! 

uwLa 

Dr. Popârlan Virgil 
orvos 

belgyógfásE,  gyégyit t&dffbajO' 
kat, bőrbetegségeket. 

Sffiksé̂  esetén básboi megy 
, vidékre is. . 

Rendel: d. e. 9-11, d. u. 4 - 6 
KoMnth*n. 11 sc. alatt . 

Kiadó: 

Vao ssereocsém a köröniég isivei ta-
domit&ra honi, hogy njit kéMitménya 

ablak-rolettăkat 
kétiitek Ssékeljkeresstaroo. Kendeléie* 
ket Udvarhelyen fsWess  Stabó Andrâs 
«litisraester, Tenei6 atca 13 ••. alatt 
Ugyanott kési isiták is kaphatók. Hi-
teiképei asemélyeknek réuleifiietési 

kedveaméoyt nyújtok. 

Tiiztelettel: BALOGH JANOSNÍ 
roletU-készit6, Criitiir*Sz.-keresitor. 

házi koszt és lakás hapbató 
J " özv. Kolozsvári Ferenenénél 
Str. Mihail Viteazul (Király-u.) 10. 

A nagférdemfl  közönség tado-
•ására bozom, bogy Ferenczy Ká-
rolytél a favAgó-gépet  megvet-
tem és a megrendelést ezentnl aá« 
lan kérem negteiBi. Vidékre is ki-
szállitoB. 

Szives pártfogást  kér 
Jfliklós  Káro ly 

Str. Stefan  cel Mare (Maion n ) 22. 

Portărel pe lâocă Judecătoria 
Cristur—Odorheia. 

Nr. G. 3088-1927. 

Pablicaţiane de licitaţie. 
Subseanatul porfărel  judecătoresc 

aduc ift  cuQoşticţa publică ta eenzul 
legii articlut LX din 1881 § 102 res-
pectiv XLI dia 1908 § 19 cuncă luc-
rurile uraătoare şi HDuae 2 cai, 1 
c&r, 1 pereche de hamuri cire ia urma 
d<cii>ului Nr. 3292 dm aoul 1926 al 
Jadecâ'oriei de Ocol din Gristur s'aa 
cxecvat ÎQ favorul  uecbeBtracţai Binca 
liDiiă peotru Industrie şl Üipotecá 
S. A. repr. prin advccaiul Oivâtb 
Árp>)d inpotriva txecveţ'lor Kis Miklés 
Şl. Kíb Jinoa locuitori din comuoa 
Cristur pentru incassarea capitaiolui 
de 16000 Lo) şi accenoii prin execuţie 
de acoperire şi cari a au preţuit îa 
13000 L?i «e TOr vinde prin licitaţie 
publică. 

Pentru efeptuirea  acestei licita-
ţiuni pe baza decisului Nr. 3592— 
1926 al juderitoriei de ocul din Cristur 
ea fixează  termisu! pe 16 Ian.  1930 
la orele  12 a m. îo comuna Cristur 
la iocuuţt debitorilor şi toţi cari au 
voie de a cumpăra sunt invitaţi prin 
aceat edict cu observarea aceia, că 
Incrile Eugamiotî ă vor fi  Tâodutn îa 
aenzul legii LX din 1881 § 107 şi 
108 cplor cari uau mai mult pe lâogă 
solvirea în bani gata şi îa caz uece» 
sar şi sub preţul de atrigare. 

PretenziuQf  a care e de iucassat face 
16000 Lei capitaî, dô â̂ zile cu 12V# 
Bocotind din 1 Nov. 1926 iar spesele 
până acum Ktabilite de 2570 Lei. 

întrucât aobilele cari ajuog la 
licitaţie ar ii fost  exicvace şi de alţii 
şi aceştia şt ar â căşcigat dreptul de 
acoperire, iicitaţia prezentă ente ordo-
oală şi ÎQ favorul  acestora îa senzul 
urticiuiui XLI dio 1908 § 20. 

Cristur, la 12 Dec. 1929. 
Bălăsescn Dortârel. 

3 szoba, konyha, kamara stb. 
lakás. — Szabó János igazgató. 

Corpul Portăreilor Tnbunalutui 
Odorbeio. 

No. 3484-1929 port. 

Publícatiune de iícitatis. 
Subsemnatul por%rel prin acRasta 

publică că îa basa dfcizinoii  Nr. 1482, 
1483-1929 şi No. G. 7937-1929 a 
judccăcoriei de ocol din Rupeui ia 
favorul  reclamaotului Mărgineau Alex 
şi Jurcu Io«n repr. priu advocatul Dr. 
Kertész Árpád peorru incanarea cre-
acţei do 2247-;-3896 Lei şi accesorii 
se fixe«ză  termen de licitaţie la 25 
Ian.  1930  ora  16 p. m. la faţa  locu-
lui în Praid Str. Giă i curtea lui 
Kaii Karoly aode sd vor viude prm 
licitaţiune publică judiciară 1 auio 
camion marca ^Benz" cu o putere 
35— 50 S. P. IQ valoare de 10000 
Lei. Ia caz de nevoie şi sub p/eţul 
de estimare. 

Pretouziunea care e do iceseat tace 
2247t3896 Lei capital, dobânzile cu 
12% bocotiad din cunf.  dec iar speaele 
până acum stabilite de 2950 Lei. 

I«iruC(t mobilele cari ajuiig la 
licitaţie er fi  fost  scchestrate şi do alţii 
şi actşiid şi nr  fi  câşiigat dcép'.al ae 
acoperire licitaţie prezentă evte ordo-
nată şi îu fftvorul  acestora în senzul 
legii LX 1881 § 192. 

Ojorheiu, ia 4 laa. 1930 
IzsAh portărel. 

3—4 középiskolát "AV, 
fiu tanulónak felvétetik, esetleg koszttal 
KoTâca Adolf  textil- és rövidáru-

kereskedűnél Székelyudvarhelytt 

Prioăria com. urb Odorbeiu. 
No. 55—1930. 

l>ecÍEie. 
Pe baza art. 1 din Regulamentul 

legii privitoare la actele btării civile 
pentru substituirea preşedintelui co 
misiei interimore ca cfiţer  al stării 
civile se dttleagă Di. Gásp&r losif 
membrul comisiei interimare, a'â:d 
in lipsa noastră şi atributul a celebra 
călătoriile ş\ a semna toate actele 
stării civile. 

Decizia aceasta se va aduce Ia 
cunoştisţa populeţiei prin publicaţii 

Határozat. 
Az anyakönyvi törvény végrebaj-

tási utasitftsának  1 § a alapján a vároa 
idöközi bizottsága elnökének, mi»t 
anyakönyvvezê önek belyettetsitésével 
Gáspár József  bizottsági tagot bizzuk 
meg. aki távoliélünkben jogosult a 
házasságkötések végzésére és az Összes 
iratok aláirására. 

Odorbeiu, ia 3 Ian. 1930. 
Preşed. com. int. Secretar: 

Dr. Réty. Caţaveiu. 

Ha 
olcsó és jó sapkat, kalapot akar: 
a I S Z E S Z L E I ? . 
kalapűzletéböl Odorhoíu Eötvös-
utca 4 sz. a. vegyen, hol minden-
fajta uri- és ferfi-kalapokat nagy 
= választékban kaphat. = 

Feihivoa a tisstelt Tároai éa vidéki 
köxdnBéff  figyelmét,  hogy raktAroo 

levő lajit késsitáaü ruhakőst etemet ai 
egéBB sseson alatt a legisolidabb árak 
mellett árutitvm: 
Hosua téli kab&t . . . 1350 L tQl 
Mikádő vattás 800 » 
Mikádó bórbélésiel . . . 1500 » 
Egési reod férfi  raha Ijapjc-

•lövetbAl 1400 > • 
Egésx reod fia  rnba gyapja* 

tsOTetbSl 800 » 
Gyermek-ruha 380 » 

Tiiztelettel kérem a vásárló köz&n-
Béget tegypn nálam pröbaváaárláit, liogy 
meggvőeödhesBec uolid kiBsolgálásom* 
ról éa árum tartóiágáról. 

SBÍveB pártfogált  kér: 

G O I D I Z I D O R . 

Judecătoria din Odorbeiu Secţ<a cf. 
N-). 4400-1929 cf. 

Extract din publicaţiune do licitaţie 

Judecătoria Odorbeiu secţia cf. 
ÎQ cauza da executare pornită da ur-
măritoare Bisc» unită pentru industrie 
şi bipote'ă S. A. Odorbeiu in contra 
urmăritului Szalai Károly Ia cererea 
ursăritoarei ordoiă licitaţia nouă in 
baza art, 176, 185 din legea LX. 1881 
in co privtşie imobilelor situate io co* 
DDUna Odorbeiu fn  circumscrii ţia Jude-
cătoriei Odorbeiu şi aouae asupra 
1/2 porţiune dm imobilelor înscrise pe 
numeie iui Sxalai Károly cuprins in 
prot. cf.  No. 1Ö70 din corouoa Oior-
beiu No. de ord. At2 Na. Top. 42Ö6/2 
(G&sfă)  cu p eţul de slritrare de 19200 
Lei ş( No. de ord. At3 No. T(p. 
1250/13 (Arăfor)  cu preţul da atrigaro 
de 800 Le», peotrû incassarea creanţei 
de 3250 Lsi cap. precum ş' pentru 
iDcafiarea  creai.ţ9i de 4000 Lei Cxp. 
şi acc. a iui Dr. Finkér Béla din 
Odorbeiu, creanţei de 4900 Lei şi 
acc. a scţiei lui Kovács Sándor dm 
Cluj. creanţsi de 4600 Lei şi acc. a 
lui Dr. Vana Lajos din Odorbeio. cre-
at ţei de 4000 Lei şi acc. a lui Hlatky 
Mialós dio Odorbeiu, creanţei de 3350 
Lei şi acc. a Fabricei de piele din 
Odorbeiu. 

Licitaţiuaea rq va ţine in ziua de 
29 Ianuarie 1930 ora 10 in localul 
oficial  al cf.  Str. Princ. Elis. No. 2 
uşa No. 39. 

Imobilele ce vor â licitate nu pot 
â vândute pe un preţ mai mic decât 
juoiărate din preţul de «trigare. 

Cei cari doresc se liciteze sunt 
datori se depoziteze la delegatul jude-
cătoresc lOVo din preţul de strigare 
drept garanţie, in nnmerRr sau in 
effctfl  de cauţie socotite după cursul 
fîxae  in § 42 legea LX. 1881 «au »ă 
predea aceluiaşi delegat chitanţa con-
Btaiâad depunerea judecătoreşte, prea-
labilă a garabţiei şi că scmoeze con-
diţiunile de licitaţie (§ 147. 150, 170 
legea LX. 1881, §21 legea XL 1908), 

I)HCâ nineoi nu oftară  mai Oiult, 
cel care a oferit  pentru imobil un preţ 
mai urr%c decât cel de Ktrigare este 
dator iá întregească imediat garanţia 
— fixate  co&form  procentului preţului 
drt strigare — la aceiaşi parte procen-
tua'ă ce a oferit.  (§ 25 XLL 1908). 

Odorbeiu, la 29 Nov. 1929. 
Máthó m. p. şefjudecător. 

Pentru conformitate: 
I. Zayzon impiegat. 

A r n k ö z p o n t 
Odorh«iu Str. R«9«l* P«r4liiaiid 
(Kossuth-utca) 12. Nyflva  ia-1-ig. 
Jobb háiivásioo scővők otthoni monkát kap« 
batoak. Jelentkezői lehet aaemélyesea vagy a 

folnKan  lanX 

A tél OTíxágából, Norvégiából befaonm 
„VIKING" jekésa 

HÓ-és S Á R C I P Ö K 
elegána foneijask  éa legtariőaabbak 
m világon. Tartóaaágakért azavatolok. 

Ai éo raktáromban vásároltakat uj párral ki-
cserélem, ha azok két hónap alatt elstakadnak. 
Vásároljon nVIKINQ*' bó- éa sárcipőt, mely 

csak az én raktáromban kapható. 

Tisztelettel: D O B R A Y 

Prefectura  jud. Odorbeiu. 
No. 330—1930 luna lin. ziua 10 

Publicaţiune de concurs. 
In cocformitate  cn art'colnl 78 

din Keguiementul Lrgii Stâ uru.ui 
funcţionarilor  publici «e publică vi-
catţa pentru urnt̂ iodrele uoáiurí ooui 
îufiibţii  e la jud ţ fn  bsza Lfgti  psnfru 
organizarea admioistriţ anii locale: 

1. Secretar genpral ai judiţaîul. 
2. Un inspector judi-ţean. 
3. Un icglDer judfţ-ian. 
4. Un conductor trchoic judeţean. 
Pd !âcţâ condfţiuoile  generale 

prescrise de art. 5 şi 7 din Rogu:a-
«entul L'gli statutului funiţtonarilor 
publici postulai ţiior li ne mai cero 
întrunirea urmăioarelor condiţ uni: 

1. Pentru pô itnl de secretar ge-
neral al judfţalui  calificaţie  universi 
tară («rt. 260 din legea p. O A. L> 

2. Pentru postul de Inspector ju 
d'ţean, liceiţ% îi drfpt  stu ş'iiDţ« de 
Btat (art. 264 din Legea p. O. A. L ) 

3. Pentru poitufi.e  de inginfr  şi 
conductor tecdnic d plocna de inginer 
re»p. acea de absolvarea unei şcoli de 
conductor tfcbnic. 

4. Poâtulanţiior, cari îocă n au 
ocupat servicii publice li se mai cere 
fXHraenul  de capacit̂ ce (art. 73 din 
Regulamentul Legii Statutului fuacţio-
narilor public:) iar acelora, cari sunt 
în funcţiune  acatnl de serviciu, certi-
ficat  de autoritatea sa superioară̂  
precum şi aprobarea soperlorităţi îu-
trucat Bu se af'ă  îo serviciul acestei 
adminiarrsţie. 

5. Io interesul bunului mers al 
serviciului »q mai cere tuturor postu-
)anţilor şi cunoaşterea habei popula-
\ ei din acest )ud4. 

Salariile îuipreuoate cu aceste 
posturi MUDt c«le prevăzute îu bugetul 
judeţu ui p4 «xerciţ ul 1930. 

Pastulanţn jşt vor înainta cere-
rile înzestrate conform  art 7 din Rj-
gulamentul Legii Statutului reap̂ ĉtive 
cei afă̂ ori  îo aervicm activ însoţite 
de statal de «erviciu certificat  pâoă 
la d:ita de 25 Ianuarie 1940 cunoacâQd 
că cererile sosite după acest termen 
no be vor lua in considerare. 

Prefect:  p. Şeful  ŝ -rv. adm. 
Dr. S. Bálint Ion Lie. 

Dela Judecătoria de Ocol din Cristur. 
No. G. 2978—1929. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul grefier  prin aceaet)i 

publică ră în baza decisianii Nr. G. 
2978—1929 a judecătoriei din Cristur 
în favorul  urmăritorului Adief  Riebsrd 
din Cristur r̂ pr. prin advocatul Pé* 
lerffy  Albert şi Dr. Gâlffy  Zoltán din 
Cristur peotru încâ sarpa cream ţai de 
4416 Le)şj accei'orii 8e fixează  termeo 
de licitaţie pe 21 Ian.  1930  orăe  16 
p. m. la faţa  locului in comuna Pu» 
rumbeni Mari unde ae vor vinde prio 
licitaţiune publică judiciară cai, pat. 
perine, car, fân,  paie îa valoare de 
14700 Lei. In caz de nevoie şi aub 
preţul de estimare. 

Cristur, la 21 Dcc. 1928. 
'«7_a 1 f 


