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Választások előtt. 
Fnlkó lovag 

tajtékzik a dühtől, hogy a magyarság 
ismét rásütötte, a keddi impozáns nagy-
gyűlésen, a szégyenbélyegei. Még a 
nevét sem emliietie senki, de mindenki 
tudta ott, hogy ki az a Fulkó lovag, 
fiki  az üldözött, bujdosó magyarságot 
félre  akarja harangozni. Neki szólott 
a felelet,  a sok »abcug« és >Ie velec. 
Nem is vártunk tőle egyebet, mint azt, 
hogy megint előszedje piszkos fegy-
vereit s lelkéből felfakadt  rágalmakat 
löveljen magaj körül, mint az utálatos 
varangy, mely kifecskendett  önbüzös-
ségével védi nyomorult életét. 

Fáj neki a székelység teljes ön-
tudatra ébredése, mert ezzel végleg 
megszűnt az ő élősködő életének fel-
tétele. Nem ismerte a székely nemze-
tet, amely másfélezredes  történelmi 
múltjában nem egyszer és nem csak 
ilyen kullancsokat rázott le magáról. 
Azt hitte, hogy a nyomor, a nélkülözés 
egy nemzetet is olyan könnyen letaszít 
a hitnek és önbizalomnak útjáról, mint 
amilyen könnyen 6 elhagyta magától 
a hitet, amely csak a kalandorélet-
nek teher. 

Még harcol a maga üres lelkének 
nagy semmiségében, behunyva szemét 
a valóság elől, amelyben már mindenki 
csak a szánakozás mosolyával nézi az 
6 kakastáncát. 

Fulkó lovag. Te meg vagy bukva ! 
A választások még nem kezdődlek 
meg, de Te már megbuktál. Szedd 
össze a sátorfádat  és vonulj ki az em 
beri társadalomból, valahová az erdők 
közé s ott kezd meg vezeklésedet nagy 
bűneidért, amiket a nemzet ellen kö-
vettél el. Menj békével és hagy nekünk 
békét . . . 

Egykor — és most. 
Dobos Ferenc polgártársunk nem 

tagadja, hogy ő elvhü, törhetetlen 
kommunista. Az volt 1928 ban is. Ak-
kor azonban az országos választások 
alkalmával, nem volt paktum a kor-
mánypárt és a kommunisták között és 
Dobos elvtársat Lövétén letartóztatták. 

Ma pedig abban az épületes lát-
ványban gyönyörködhetünk, hogy 
Dobos elvtárs és a prefect  egyenlő 
méltósággal és öntudattal szállnak be 
a prefectura  autójába és mennek ki a 
falvakba,  hirdetni az elveket. Kiki a 
magáét. 

. . . Hjal Mert ma változott a 
helyzet. Ma a karikások és a kommu-
nisták választási egyezményben állanak 
egymással. 

Az filkeiek  ugye. 
Nem helyes, hogy a prefectus 

közbirtokossági ügyekbe olyan jogkör-
rel avatkozik be, mely csak a járás-
birót, vagy az erdőhivatalt illeti meg. 
Ülke községben megtudnának egyezni 
az emberek a vágatási jogra nézve — 
hivatalos beavatkozás nélkül is, sőt 
igy talán jobban. De ha Réti ur a ki-
sebb birtokosoknak olyan ígéretet tesz 
(a választások előtt), hogy ő olyan 
rendeletet eszközöl ki, amely megen-
gedi a >Hasábfa«  és »Szencsed« nevü 
helyeken az arányjogra való tekintet 
nélküli favágást  és ugyanakkor prefec-
tusi megkeresés érkezik az illetékes 
hatóságokhoz ezen engedély kiadása 
érdekében, akkor alapos a gyanú, hogy 
a község békéjének felforgatása  csak 
kortescélból történik. 

Mennyivel szebb lenne az ilyen 
ügyek elintézését a választások utánra 
hagyni, amikor lecsendesedtek a ke-
délyek, s amikor nem lesz szükség a 
Réti-féle  beavatkozásokra, mert bizfo-
san tudjuk, hogy a nagyobb birtoko-
sokban megvan a hajlandóság a meg-
egyezésre, Hamarább is boldogulnának 
igy a kisebb birtokosok s magyar lel-
küket sem kellene azzal a megalázó 
feltétellel  terhelniök, hogy amennyiben 
5 ike előtt megszerzi Réti az engedélyt • 
ez esetben a karikára szavaznak . . . 

Folynak az ígéretek 
a karikások részéről. Ígérnek a váro-
son a munkanélkülieknek segélyt (de 
azt elhallgatják, hogy a költségvetésbe 
nem vettek fel  erre a célra egy fillért 
sem); Ígérnek a szentlászlóiaknak víz-
vezetéket, az ülkeieknek vágatási en-
gedélyt, a gazdának műtrágyát, az 
iparosnak munkát, az adófizetőnek  adó-
elengedést Mindenkinek tudják, 
hogy mi a szive kívánsága. Aztán a 
választások lejárnak s az ígéretek el-
gurulnak, mint a karika... . 

Hogyan kell szavazni a magyar 
választónak ? 

A választási elnöktől átvett sza-
vazó lappal a választó; bemegy a 
szavazó-fülkébe  s a kezébe adott pe-
csétet a szavazólap belsején a jobb-
oldali listára a X jelre nyomja. Ez 
után a szavazólapot bent a fülkében 
kétszer összehajtja, a fülkéből  kijőve 
az elnök kezébe adja. 

Nyílt levél 
Solomon Virgil dr. ország-

gyolesi kepviseiohoz. 
Kedves  Barátom! A nyilvánosság 

előtt kereslek fel,  mert megyénkben 
felháborító  dolgok történnek annak a 
pártnak érdekében, amelynek ezidő-
szerint Te vagy a megyei elnöke. A 
fogarasi  gimnáziumban együtt töltött 
iskolai évek alatt volt alkalmam meg-
ismerni mentálitásodat. Tudom, hogy 
sovén román vagy, de azt is tudom, 
hogy lelked a hitványság, vagy az al-
jas cselekedetnek még a gondolatától 
is távol áll. Nem hiszem tehát, hogy 
tudomásod lenne, vagy éppen bele-
egyezéseddel történnének azok az ese-
mények, amelyek most a megyei 
választások előtt itt a perifériákon 
történnek. 

Tudsz-e arról, hogy a jegyzőkhöz 
hivatalos, de annál szigorúbb és retor-
ziókat kilátásba helyező hatósági ren-
delkezés érkezett, hogy minden falu-
ban meg kell alakítani, ha törik-szakad, 
a román nemzeti parísztpártot ? És eí 
tudod-e képzelni, hogy e parancs ke-
resztülvitele mit jelent egy becsületes 
székely községben ? Bizonyára nem I 
Hát én megmondom. 

A kényszerhelyzetben lévő és saj-
nálatra méltó jegyző a parancsot ed-
digi munkatársaival, a falu  bizalmát 
bíró. vezető emberekkel, természetesen, 
nem tudja végrehajtani. Végrehajtja 
tehát olyanokkal, akik kaphatók nem-
csak ilyesmikre, hanem mindenre. Meg-
csinálja olyanokkal, akikel a falu  tár-
sadalma rég kiközösített magából. A 
tömlöc ismerőseivel, züllött alkoholis-
tákkal és a falu  akarnokjaival. Ezek 
indítják meg a toborzás munkáját. És 
hogyan hajtják végre ? Rászedéssel, 
lármázással, aljas becsopással. A ro-
mán nyelvű belépési nyilatkozatról, 

amit aláírás céljából oda tesznek a ro-
mánul nem tudó székely elé, azt ha-
zudják, hogy az adóleszállitási, ipar-
engedély!, vagy az Ő érdekében be-
adandó más kérvény — kit amivel be 
lehet csapni —, természetes tehát, hogy 
az áldozat gyanutlanul, sőt örömmel 
Írja alá. 

Felháborító dolgok ezek, barátom! 
Pártotok méltósága és a demokrácia 
általatok felemelt  tiszta zászlója, hogy 
tűr meg ilyesmiket? Vane Nektek 
szükségetek olyan pártexponensekre, 
akikkel becsületes ember nem szívesen 
szőrit kezet ? Van-e pártotoknak szük-
sége olyan közkatonákra, akiket gya-
lázatos rászedéssel tereltek zászlótok 
alá és akik szégyenkezve és fogcsi-
korgatva lesik az elszökhetés alkal-
mas pillanatát ? 

Szükségesnek tartom kijelenteni, 
hogy ezek mind tények, amelyeket haj-
landó vegj'ok bármely forum  előtt bi-
zonyítani. Találkoztam jegyzővel, aki 
könnyek között beszélte el, hogy pa-
rancsra teszi azt, amit tesz és átkozta 
azt a pillanatot, amikor a jegyzői pen-
nát kezébe vette. Vagy ott van a her-
mányi bíró, Pethő Mózes esete. Husz 
esztendőn keresztül becsülettel és nagy 
hozzáértéssel ve?ette falustársai  bizal-
mából a község ügyeit, sőt a kineve-
zett interiííiár bizottság elnöke is 6 
volt és most pár nappal ezelőtt egy. 
szerűen elcsapták, mert nyilvánosan ma-
gyarnak merte vallani magát és a me-
gyei tanácstagság jelöltségét a Ti lis- , 
tátokon nem vállalta. Végighallgattam 
azután egy egyszerű székely ember , 
zokogástól elfulladó  vallomását, ame- ̂  
lyet nyilvános gyűlésen tett, hogy őt 
milyen aljas módon csapták be és írat-
ták alá a pártotokba való belépés nyi-
latkozatát. Ezek mind tények. Kedves 
Barátom 1 

Én ismerem a Te becsületes gon-
dolkozásodat és ezért fordulok  kérés-
sel Hozzád, no meg a régi barátság 
jussán is kérlek, hogy koppints az 
orrukra ezeknek a pecsenyeszagot érző 
felhajtó  kopóknak. És magyarázd meg 
nyomatékosan az illetékes hatósági kö-
zegeknek is, hogy a Maniu Gyula 
táborának növelésére nem szüksé-
ges kényszereszközöket igénybe venni. 
Vagy talán már igy álltok, hogy szűk-
séges ? Nem hinném. Szerintem a párt 
presztízse egyenesen mégköveteli, hogy 
ilyen aljas fogások  kiküszöböltessenek 
a pártpropaganda eszközei közül. Hozd 
tudomásukra azt is, hogy ezeknek az 
eszközöknek igénybevétele nem is okos 
dolog és most választások előtt éppen 
helyrehozhatatlan taktikai bakklövés 
volt, mert mi ezt íme kihasználjuk el-
lenetek, sőt, ha nem egy rövid újság-
cikkről van szó, az illusztrációk hosszú 
sorozatát vonultatjuk fel.  Hogy pedig 
ebben nekem mennyire igazam van, 
azt a választások eredményéből Te is 
szomorúan fogod  megállapitani. 

Abban a reményben, hogy az el-
mondottakat megszívleled, a régi ba-
rátság fenntartásával  búcsúzom. 

RfZ9«nday  Ádám. reí. leikéss. 

A községek önállósága. 
Mint értesülünk, gróf  Bethlen 

György, az országos Magyar Pán el-
nöke, felkereste  Kolozsváron Dobrescu 
minisztert s ismertette az udvarhely-
megyei községek panaszát, melyre a 
községek uj csoportosítása adott okot. 
Értesülésünk szerint a miniszter a 
panasz jogosságát elismerte és már a 
napokban várható a megfelelő  intéz-
kedés, mely a hozzánemértő karikások 
káros munkáját reparálni fogja. 

A Magyar Part beavatkozásának 
tehát, remélhetőleg, hamar meg lesz 
az eredménye. 

Ipartestületi ügyek. 
Országos kirakó  vásárok:  február 

3-án Bárót, Etéd, Ditró, 4-én Muzsna, 
5-én Szásznádas, 6-án Nyárádmagyaros^ 
8-án Köszvényes. 

Az ipartestület január 28 án tar-
totta a titkárválasztás után első köz-
gyűlését, melyen Pluhár testületi titkár 
tette meg ielentését. A jelentésből ki-
tűnt, hogy rövid idő alatt a testület 
ügyköre megkétszereződött, ugy az 
erkölcsi, mint az anyagi helyzet remé-
nyen felül  javult, — e körülményt általá-
nos megelégedéssel vette tudomásai 
az elöljáróság. 

Azután szóvátétetett a Hargita c. 
lapban megjelent, az elnök személyére 
vonatkozó személyi támadás, melyet 
megütközéssel és felháborodással  uta-
sítottak vissza és elhatározta egy hangii-
lag az elöljáróság, hogy elnöke mellett 
teljes bizalommal és ragaszkodással 
kitart s egy bízottságot küldött ki — 
hogy az elöljáróság ezen hírlapi cikkre 
adja meg a megfelelő  választ. — Több 
fontos  iparügyről folytak  még tárgya-
lások, a többek között a kontárság 
további megakadályozása, tanonciskola! 
látogatások elhatározása, továbbá (bras-
sói minta szerint) mesterek és segédek 
között az állások díjmentes közvetítése, 
ami már legközelebb kezdetét is yeszi. 
Az adó vallomások kitöltése céljából 
állandóan számosan jelentek meg a 
testület tagjai. 

Az udvarhelyi Ipartestület felelete 
az elnökét ért sajtótámadásra. 

Az ipartestület elöljárósága a ja-
nuár hó 28 ík napján tartott gyűlésén 
a »Hargíta« című hetilap f.  évi január 
23-án megjelent számában közzétett és 
az ipartestület elnökét támadó cikkben 
foglaltakat  tárgyalás alá vette és ezzel 
kapcsolatban az elnöknek az ipartestü-
let létrehozása s vezetése körül szer-
zett hervadhatatlan érdemeit hang-
súlyozva, az elnök iránt a legteljesebb 
bizalmát fejezte  ki, annak kijelentése 
mellett, hogy a támadó cikkben felho-
zott tényállitásokat valótlanoknak mi-
nősíti. 

Egyben egyhangúlag elhatározta, 
hogy a hírlapi támadás ellen való til-
takozását a >Székely Közélete- ben 
való közzététel utján is kinyilvánítja. 

Az ipartesitilet  elöljárósága. 

Válasz a Hargitának. 
A Hargita január 30 iki számában 

foglalt  azon közleményére, mely sze-
rint belátásom ellenére a vármegye 
érdekei ellen cselekedtem volna s 
ezen ténykedéseimet a Magyar Párt 
parancsára való hivatkozással indokol-
tam volna, kijelentem, hogy előadói 
állásom felelősségének  mindig teljes 
tudatában voltam s a nekem tulajdo-
nított nyilatkozat légből kapott kohol-
mány. Vagy talán a mindenkori pre-
fectek  és subprefectek  is magyar pár-
tiak-voltak és ennek az utasítására 
jártak el, hogy egyetlen ilyen állandó-
választmányi határozatot sem feleb-
beztek meg ? 

Ami pedig végzettségemet illeti: 
erről soha sem többet, sem keveseb-
bet nem mondottam, mint amennyi a 
valóságban van s igy nem lesz szűk* 
ség arra, hogy az én végzettségem 
ügyére felgyújtott  kirakat tüzének 
lángja derítsen világosságot. 

Soó Gátpár. 
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A Magyar Párt asszisztensei és delegátusai a febrnár 
S'iki választásokon. 

A mcgyetanácsi választások egy 
napon és egyszerre történnek az egész 
megyében, amely 13 választási körletre 
oszlik. A Magyar Párt minden válasz-
tási körlet szavazási központjába 2—2 
asszisztenst és 2—2 delegátust állitott, • 
«kik a törvényszék elnöke által kibo-
csátott igazolvánnyal vannak ellátva. 
Ez az igazolvány szabad mozgást biz-
tosit a választást körletben s feljogosit 
a szavazóhelyiségben való megjelenésre 
s a szavazás meneténekés a szavazócé-

dulák összeolvasásán ak az ellenőrzésére. 
A szavazásnál jogát gyakorolja 

mindenki magyar emberhez illő elha-
tározással és minden félelem  nélkül, 
mert a kormány ismételten kijelentette» 
hogy a választások szabadságát bizto-
sitani kivánja és azt hivatalos hata-
lommal senkinek sem szabad befolyá-
solni. Tehát nem kell'tartani a helybeli 
karikás nagyságok hangoskodásaitól, 
fenyegetéseitől,  mert azokat Maniuék 
maguk sem helyeselhetik. 

Román lapszemle. 

A Naţiunea  január 24 tki számá-
ban teljes 3 oldalon közli a gyulafehér-
vári pontok megfogalmazása  fölött  foly-
tatott megbeszéléseket Ezek Erdély 
önkormányzatának kérdését ölelik fel 
különösen. Vlad Aurél határozottan 
védte a széleskörű autonómia gondo-
latát, mig Vaida, Maniu azt ellenezték. 

• 
Az Ordinea  január 28-iki számá-

ban a bánsági kisebbségek rohamos 
kulturfejlődéséről  ir, s ezzel szembe 
állitja a román elem elmaradottságát és 
l<Özönyét. «Erdély és Bánság nagyobb 
községeiben félszázados  lapok jelennek 
meg, mint például a Nagyszalontai 
[.apok. A Bánságban nincs egy község 
se kávéház nélkül, ahol szabad órák-
ban a férfiak  és nők a központi és 
helyi lapok elolvasására össze ne Ül-
nének. Mi románok azonban, ahelyett, 
hogy kéz a kézben román szívvel dol-
goznánk, negativ munkát fejtünk  ki, 
üldözzük az úgynevezett regátiakat, 
kiknek állandóan keserűséget okozunk. 
A nemzeti meghasonlás e jelentőségé* 
r61 mit mondanak majd a kisebbségek, 
midőn mi testvérharcokban forgácsol-
juk szét önmagunkat, ahelyett, hogy 
az épitő románizinus fellendítésén  fá-
radoznánk. A faji  kisebbségek példát-
lanul dolgoznak, szorgoskodnak kultu-
rájuk terjesztése érdekében, hogy ál-
landó bizonyítékát adják kulturfejiő-
désüknek és haladásuknakc. 

« 
A Curentul  arról ad hirt, hogy a 

revízió- propaganda újra megindult 
Magyarországon. Röviden beszámol a 
hágai megegyezésnek a magyar köz-
véleményben Jciváltott visszhangjáról, 
majd Rothermere lord legújabb nyilat-
kozatát ismerteti. >Románia és Jugo-
szlávia gazdasági helyzete — mondotta 
Rothermere — nem áll szilárd alapon 
és emiatt tudlak olyan nehezen és ké-
sőre kölcsönt szerezni. E két ország 
helyzete teljesen más volna, ha meg-
oldották volna a határrevizió problé-
máját. Mindenesetre meg van arról 
ĵ yŐzŐdve, hogy néhány éven belül 
meg fognak  kezdődni a trianoni szer-
ződés felett  a tárgyalások. Csehszlo-
vákiáról azt mondja, hogy igen sok 
nemzetiségből van összetéve és ezt az 
országot nem a természet, hanem a 
diplomácia, jobban mondva Massaryk 
és Benes találták ki«. 

» 

A Curentul  közli gróf  Bethlen 
István interjúját, mely szerint Magyar-
ország nagy sikereket ért el Hágában. 

* 
A Lupta január 30-iki számában 

szintén Magyarországgal foglalkozik, 
ismertetve Apponyi grófnak  a Neue 
Freie Presse-ben megjelent cikkét, »Ami 
Magyarországnak a kisantant iránti vi-
szonyát illeti — Írja Apponyi gróf  — 
nem engedjük magunkat elszédíteni 
pillanatnyi benyomások és időelőtti il-
lúziók által. Nagyon jól tudjuk, hogy 
nem pénzügyi természetű nehézségek 
alakítottak különös helyzetet ebben a 
tekintetben. Az általános 'politikai fel-
fogások  közötti ellentétek ugyanazok 
maradtak és meg nem változnak, amig 
a trianoni szörnyűséget nem módo-
sítják*. 

Névnapi üdvözlések- Szlávík Fe-
rencet». a helybeli főgimnázium  igaz-
gatóját, szerdán névnapja alkalmából 
az ifjúság  szerenáddal lepte meg; a 
tanári testűlet, a papság testületileg 
tisztelgett nála és a társadalom köré-
ből is számosan üdvözölték. 

A homoródszentpáliak és Ürmösi 
József  bucsuUnnepe 

lélekemelő és megható mozzanatokban 
gazdagon, impozánsul nagy közönség 

j részvételével folyt  le a mult vasárnap. 
Látszott, hogy valóban szeretett és 
hivatott, munkás vezérét ünnepli a nép, 
aki két és fél  évtizeden át nemcsak 
a köteles lelkészi szolgálatot végezte 
RI, hanem azontúl is irányitőja, okta-
tója volt községének, ugy, hogy ez 
gazdasági, anyagi téren való fellen-
dülése tekintetében is rendkívül sokat 
köszönhet neki. Különösen a szövet-
kezeti ügy lelkes felkarolása  s annak 
a községben való meghonosítása, meg-
erősítése volt egyik leghatásosabb 
eszköze e tekintetben Ürmösinek, aki 
ennek az eszmének egyik legelső, s 
legcéltudatosabb törekvésű úttörője is 
volt. Érthető tehát, hogy most, mikor 
újonnan nyert feladatköre  — püspöki 
titkári állást tölt be Kolozsváron — 
őt máshová rendelte el, megilletődötten 
búcsúzott egymástól lelkipásztor és nép. 

Az ünnepségen, melynek első 
része a szép unitárius templomban 
folyt  le, részivett nemcsak Homoród 
szentpál egész közönsége, hanem a 
vidék más községeiből is rendkívül 
sokan jelentek meg, sok unitárius 
lelkész is, élükön Balázs András es-
peressel. Az ünnepet a községi férfi-
énekkar erőteljes, szép éneklése nyi-
totta meg, amely után Ürmösi Jőzsef 
mefidotta  el szárnyaló imáját, majd 
mélyről fakadó,  megható búcsúbeszé-
dét, visszatekintve a községben, a 
községért folytatott  munkásságára. 
Aligha maradt a templomban szem 
szárazon a szép búcsúbeszéd alatt. 
Utána Balázs András esperes a püspök 
méltató leiratát ismertette, majd sorra 
mondták el szivből jövő mondaniva-
lóikat Tamás Gábor és Tamás Ju-
liska a gyermekek, Tóth József  az 
ifjúság,  Szabó Józsefné,  Szabó Ist-
vánné a nőegylet, Máthé Lajos az 
egyházközség, Horváth Kálmán a 
Hangya szövetkezet, Dimén Lajos a 
tejszövetkezet, Tamás Gábor és ifj. 
Dimén Dénes a gazdakör és a gazdák 
képviseletében. A lelkészi kar búcsúját 
a távozó, nagyérdemű kartárstól Sig-
mond József  fejezte  ki nagy lendület-
tel, megkapó, szép szavakban. 

A templomi ünnepség után a 
Népház helyiségében volt ünnepi ban-
kett, sok formás  és megható felkö-
szöntővel, este pedig ugyanott színi-
előadás, melynek során — Benedek 
János h. lelkész lelkes rendezése mel-
lett — Hátszegi Ráki, Béla Ida, Ko-
vács Juli, Dimén Eszter és Judit, 
Bató Domokos, Dimén Lajos, Gábor 
Zsiga, Imre Pál és. Domokos, Málé 
József,  Barta L^jüs, Szabó Dénes és 
József  ügyeskedtek, sok elevenséggel. 

A közigazgatási förvény  dr. Paál 
Árpád-féle  fordításában  az önálló falu-
községről szóló 40. §. sajtóhiba foly-
tán, 11-nek írja a 3000 lakosú köz-
ségekben a tanácstagok számát s 12 nek 
a 4000 lakosú községekben. Ezek a 
sajtóhibák esetleg zavarólag hatnak a 
községi választásokra, illetve a jelölé-
sekre. Ezért, a fordító  felkérése  foly-
tán, figyelmeztetjük  községi tagozatain-
kat, hogy a törvény helyes szövege 
szerint a falu-községekben  3000 la-
kosság-számig 12 (tizenkettő) tanács-
tagot kell választani és jelölni s a 4000 
lakosság-számig 14 et (tizennégyet). 
Egyebekben a törvényforditás  nyom-
tatott szövege helyes, vagyis 1000 la-
kosság számig 8 (nyolc), 2000 ig 10 
(tíz) és 4000.en felül  16 (tizenhat) á 
választandó tanácstagok száma. 

Kaltarházi adományok 
nyugtázása. 

A Polgári önképző Egylet kultúr-
háza javára téglajegyek eladásával 
adományokat gyűjtöttek : Barcsay és 
Esztegár cég 4405, Farkas Sámuel 
600, Kíein Zsigmond 1220 és 900, 
Guttmann Samu 650, Burszán Sándor 
67, Barabás Miklós 63, Fénya András 
23, Szabó András (ref.  koll.) 200, Fü-
lei Dénes 220, Veress György 260 leüt, 

A sajátjukból adományoztak: lm-
rich Vilmos 500, Gaál Endre 100, 
Dobai János 500, Szabó Károly ven-
déglős 200, Dávid Dezső 200, Egyesült 
Ipar és Jelzálogbank 1000, Schuller 
János 200, Schubert-Testvérek 500, 
Gáspár és Papp 500, Jakab Gyula 200, 
Flórián Kristóf  100, Barcsay és Esz-
tegár 500, Dicsőszentmártoni Hitelbank 
500, Ihász-cég 200, Sebesi Ákos dr. 
100, N. N. 500, Blájer Balázs ujabban 
500, Szakáts Gyula 500, gróf  Behlen 
György 5000, Szakáts Péter 250, Hirsch 
Rudolf  1000, Kulcsár Ferenc 100, Hirsch 
Henrik 300, Ferenczi Ferenc 200, Seres 
Stanciu Görgy JOO, Gyerkes Mihály 
100 leut. 

Ezen összegek a befizetés  után 
azonnal takarékpénztárba helyeztettek, 
elszámolási bejelentésüket azonban az 
egylet válaszinánya az 1930. január 
hó 30 án tartott ülésében vette tudo-
másul. Fogadják az áldozatkész gyűj-
tők és adakozók a választmány által, 
ez uton is kifejezésre  juttatott hálás 
köszönetünket. 
Csiky  Albert  Szabó Ödön 

e. eloök. e pénxtáros. 
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idöjóslás. A meteorológiai intézet 
időjóslása a ma délután 1 órakor le-
adott rádiójelentés szerint: Borús, 
ködös, csapadékra hajló idő várható 
némi hőemelkedéssel. 

A főszoiQabirák  uj beosztása vár-
megyénkre vonatkozóan a következő* 
képpen történt meg. Udvarhelyi járási 
főszolgabíró  Sándor Ernő, keresztúri 
járási: Felszeghy Mihály, oklándi já-
rási : Cionca Macedón dr., parajdi já-
rási : Bíró Dénes. 

Áthelyezés P. Sándor Vitális, rend-
tartományi főnök,  P. Szatmáry Románt, 
a rendi növendékek prefektusát,  a szász-
scbesi plébániára rendelte, a beteg P. 
Kory Ottó kisegítésére. 

Meleg ünnepeltetésben volt része 
vasárnap Barthos Mihály zetelakí plé-
bánosnak, kit Majláih püspök, tudva-
levőleg, esperessé nevezett ki. A ki-
tüntetés alkalmából az udvarhelyi egy-
házközség és a magyar párt nevében 
Nagy Lajos dr. üdvözölte a derék és 
népszerű plébánost, mig a zetelakí ta-
karékpénztár részéről Szabó Dénes in-
tézett hozzá közvetlen szép szavakat. 
Zeteiaka község részéről az üdvözlés 
már korábban megtörtént. 

Gróf  Bethlen György pártelnök 
adománya. Gróf  Bethlen György, az 
országos magyar párt nagynevű el-
nöke, a helybeli Polgári önképző Egy-
letnek ÖOOO leut adományozott. Ezt a 
szép tettet az elnök a csütörtöki 
választmányi ülésen jelentette be, 
amit lelkesedéssel vettek tudomásul 
és elhatározták, hogy ez adományért 
jegyzőkönyvi kivonatban mondanak 
köszönetet. 

P. Sándor Vitális, az erdélyi Fe-
renc-rend rendtartományának főnöke, 
a hét elején a helybeli zárda megiá* 
togatása céljából városunkban időzött. 

Dénes Samu kerületi föáliatorvos 
a 2865—1930 számú jan. 13 án kelt mi-
niszteri rendelettel a nyugdíjazásból ki-
vétetett és eddigi állomáshelyén való 
meghagyásával f.  évi január hó elsejei 
hatállyal a szolgálatban meghagyatott. 

A temetési segély 10,000 leu. A 
Polgári önképző Egylet.»Temetkezési 
Alapja« február  hó 1-étől kezdődőleg 
elhalt tagjai után 10,000 leu temetési 
segélyt fizet  ki az elhalálozás után 
azonnal. Az egylet ezen közjótékony-
sági intézményének tagjai jövőre min-
den elhalálozás után 1 leu beszedési 
dijat fizetnek  a rendes 15 leu díjon 
kivűl. A nemes célt szolgáló alap már 
eddig is nagyon sok szegény családon 
segített nehéz időben bekövetkezett 
csapás esetén, a temetési segélynek 
azonnali kifizetésével. 

A választási igazolványok mátó! 
kezdve a választás napjáig a járásbí-
róságnál vehetők át. 

A Jótékony Nőegylet szokásos 
tea^estélye február  5-én, szerdán, a 
választások miatt elmarad, a legkö-
zelebbi tea estély február  12 én, szeN 
dán lesz. 

Az Istentelen karikások. Kovács 
Andor, kápolnásfalvi  asztalos, a kari-
kás lista egyik jelöltje, Bethlen fa  Iván, 
a korcsmahelyiségben, a következő ki-
jelentést tette: »Én harminc eszten-
deje Istent nem ismerek, nekem ő egy 
falat  kenyeret sem adott. Én és segé-
deim szerezzük magunknak a kenye-
ret Ic . . . Ugyanazon a listán, amelyen 
őt is jelölték, Laslo Gyula g. k. espe-
res a listavezető.... 

Szabad líceum. Igen fontos  köz-
ismereti tárgyú előadást tartott a mult 
vasárnap délután Bányai János székely-
keresztúri tanítóképzői tanár a hely-
beli Polgári Önképző Egylet szabad 
líceumán: a Székelyföld  ásványi kin-
cseiről. Felsorakoztatta a csábító iel-
legü, de reális értékkel .nem biró, az-
után a felszínre  hozásra érdemes és 
gazdasági jelentőségű ásványainkat. A 
Hargita körzetében előforduló  látszó-
lagos értékű ásványok : az aranyszínű 
vascsillám, a vöröses vasokker, a cí-
noberit, a bauxit, a vas- és szénféle 
ásványok, melyek oly kis mennyiség-
ben fordulnak  elő, hogy a velők való 
foglalkozás  nem jövedelmezné ki a 
befektetést.  Ellenben a kőfélék  közül 
a mészkő, a bazalt, a trachít bányá-
szása, a ditrói, szárhegyi és csikszent-
tamási márványkőzetek kitermelése 
nagyon meghálálja a befektető  vállal-
kozást. De a 2000 re tehető  borvit-
Jorrás  és a számtalan sósforrás  való-
ságos kiaknázatlan kincse a Hargita 
környékének, mely előbbit kíséri a 
szénsav kígőzölgése, utóbbit pedig a 
földgáz  (metángáz) fel-feltörése.  Meg-
említendő még a dacittufa,  mely Já-
nosfalva  és Szombatfalva  határában 
fordul  elő nagyobb mennyiségben. A 
kitűnő előadást a hallgatósáí; igen 
nagy élvezettel figyelte  és hangos él-
jenzéssel köszönte meg. Ezután Szen-
tes József  köri ifjú  tag szavalta Vá-
radi Antalnak: >Az ezűstfátyol  legen-
dája* c. költeményét, dicséretes ügyes-
séggel. A szereplőknek a hallgatóság 
köszönetét a bíz. elnöke fejezte  ki 
Most vasárnap délután 3 órai kez-
dettel Orbán Domokos dr. a helyes 
táplálkozásról, mig Gyerkes Mihály az 
iparosok szociális intézményeiről és 
az ezekkel kapcsolatba hozandó kul-
turház kérdéseiről fog  előadni. A tár-
gyak rendkívül fontosak,  látogassunk 
el tehát mentől többen az előadásokra. 

Negyedszer a Leányvásár. A Szé-
kely Dalegylct, tekintettel a megnyil-
vánuló helybeli és vidéki nagy érdek-
lődésre, a »Leányvásár« cimü operet-
tet negyedszer is előadja folyó  hó 8 án« 
szombaton este 8 órakor a >Bukarestc 
szálló színháztermében, mérsékelt hely-
árak mellett, reggelig tartó táncmulat-
sággal egybekötve. Jegyek már előre 
válthatók Kassay F. Domokos szörme-
űzletében és az előadás napján este 
a pénztárnál. 

Tüzeset Korondon. Folyó hó 25 én 
tűzvész pusztított Korond községben, 
ahol 4 csűr — a Bogos Jánosé, Bo-
gos Györgyé, Sas Györgyé és Sas 
Bertalané — teljesen leégett. A csűrök 
melletti lakóházak is már lángokban 
állottak, de a lakosság és a tűzoltóság 
odaadó munkássága és fáradhatatlan 
kitartása által sikerült ezeket megmen-
teni. A kár így is nagy, mert a 4 csű-
rön és 4 gazdának az összes takar-
mányán kívül még odaégett 3 gazda-
sági szekér és 2 juh. Nagy szerencse 
volt, hogy a mult évben a nagy vízi 
fecskendőt  a község kijavíttatta és uj 
tömlőkkel látta el s így kitűnően mű-
ködött. Amint a csendőrség kinyomozta, 
a tűzet egy 8 éves fiúcska  okozta. 

Szép és nemes cselekedet. A vá-
rosunkban alakult iparos ifjúsági  vonós-
zenekar igazán szép és dicséretre méltó 
cselekedettel kezdette meg első nyil-
vános szereplését. A mult szombaton, 
felkérésre,  a Csizmadia Ipartársulat 
házi estélyén szerepeltek nagy siker-
rel s a közadakozásból begyűlt cse-
kély összegből 250 leut juttattak el 
hozzánk a csikszenttamási tűzkárosul-
tak segélyezésére. E cselekedet szép 
bizonyítéka annak, hogy ifjaink  lelké-
ben is él a részvét a szerencsétlen 
tűzkárosultak iránt. 
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Szenzációs olcsó áron vásárolhat HIRSCH R U D O L F 
divatUzietében. I mt. Creppe de chin, minden színben . . . . 300 Icu. 

Szines mosó selymek „Grizette" 85 „ 

Kérem kirakataimat megtekinteni I 

l. mt. kelengye-vászon 32 Ipu. 
Férfi  öltöny szövetek bámulatos olcsó áron árusittatoak. 

Kérem kirakataimat megtekinteni i 

Va«8 Albert Szókelykereszturon 
képkiallltást rendez a kaszinó helyisé-
gében, ahol 32 darab figurális  és táj-
képét fogja  kiállítani, — valamennyi 
olajfestmény.  A külföldet  járt, eleven 
szinérzékkel, könnyed technikával dol-
gozó, fiatal  festő  városunkban és £r> 
üély több városában ismeretes már, 
igen előnyösen, nagy elismerésekkel 
méltatott kiállitásaíról. Remélhető, hogy 
Keresztúr lelkes közönsége is méltá-
nyolni fogia.  A kiállítás f.  hó 2 ikától 
10-ikéíg tart, s belépti díj nélkül te-
kinthető meg. 

A zsidóság képviselete Képví-
seli-e Kálmán József  dr. a vármegye 
magyar-zsidóságát ? A »Hargita< sze-
rint képviseli. Mi azonban azt hisszük, 
hogy a jó érzésű magyar-zsidók, akik 
nem lesznek oly könnyen hütelenek a 
magyar kultuiához, mint Kálmán ur 
— a szavazás napján fognak  tiltakozni 
« képviselet ellen, csöndesen, a benső 
bíró megelégedésére. 

A „Oolly" előadásain történt felü!-
fuetések  ; Knop Vencel, Szöllősi Ödön 
<Jr. 500—500 ieu, Becsek Aladár 400, 
Kovács István fényképész  120, Nagy 
Lajos dr., Szabó Gábor dr., Kassay 
F. Dénes 100—100 leu, melyeket nyil-
vánosan nyugtázva — értük hálás kö-
szönetet mond a Filharmónikus Tár-
saság. Egyúttal közli, hogy a »Dolly« 
harmadik előadásán találtatott egy 
j;yüiü. Tulajdonosa átveheti a Filhar-
niónlkus Társaság vezetőségénél. 

X Gépírói tanfolyam.  Felhívom az 
érdeklődők figyelmét,  hogy egy gép-
írói tanfolyamot  nyitok. A tanfolyam 
ideje 6 hét, a tandíj a jelentkezők szám-
arányához mérten lesz megállapítva. 
Jelentkezni lehet Bándi Imre ékszerész 
Kossuth-utcai üzletében. Szíves párt-
fogást  kér Nagy  Lajos volt hivatalnok. 

A székeiyszentmihMyi Dávid Fe-
renc nőegylet a csikszenttamási tüz-
károsultak javára a következő termé-
szetbeni adományokat gyűjtötte: 5 
<lrb. zsák, 1 taiisznya, 1 abrosz, 6 
törülköző, 15 véka kukorica, 1 véka 
buza, Vi véka bab. Az Udvarhelyme-
^yeí Gazdasági Egyesület átvéve az 
adományt, annak elküldéséről gondos-
kodik s hálás köszönetet mond a ne-
mes adakozóknak. 

Szép ünnepséggel ülték meg a 
szombatfalvl  népház megnyitásának 
évfordulóját.  A szombatfalvi  ifjúsági 
•egylet jól sikerült műsoros estélyt 
rendezett január 26 án a Népház meg-
Tíyitásának egy éves évfordulójára. 
Bevezetésül a Ref.  Dalkör férfikara 
szépen énekelt. Áprily »A fejedelem-
hez« c. költeményét Adorjánná Veress 
Margit művészi előadással szavalta. 
Lévay Lajos dr. tanár alkalmi előadást 
tartott Váradi Antal ^A tanu« c. köl-
teményét Kristóf  József  hozzáértéssel 
áeavalta. Dr. Ferencz Balázsné he-
gedűn és dr. Ferencz Balázs cimbal-
mon népdalokat játszottak nagyon 
hatásosan. Pluhár Gábor ötletesen 
konferált.  Demeter Andor Pluhárnak 

vak katona* c. melodrámáját sza-
valta rátermettséggel. Beldovics Emil 
kuplékat adott elő» nagy sikerrel. Fe-
rencz Józsefné  a »Szilágyi és Hajmási* 
c. népballadát szavalta meghatóan. A 
Ref.  Dalkör vegyeskara is énekelt 
Benkő József  vezetésével. Végül szinre 
Uerűlt »Az anyja fia«  c. népszinmű. 
Ügyesen játszották meg szerepüket 
Somorai Ilonka, Barabás Veronka, 
Sándor Ferenc, Varga Árpád és Só-
falvi  András. Zárszót Elekes Péter ifj. 
elnök mondott, megköszönte a közön-
ség pártfogását  és a szereplők fárado-
zásait. Tánc volt reggelig. — Felűlfl-
zettek : Gagyi Albert 100, Salamon 
János 100, Ref.  Dalkör 201, Gârneţiu 
Gh. Minerva-nyomdai igazgató 100, 
Szabó Károly 100, N. N. 60, Rusu 
Miron 35, Páll Gyula róm. kath. s. 
lelkész 20 leüt, melyért hálás köszö-
netet mond ezúton a rendezőség. 

X Eladó egy könnyű sárga kocsi, 
féderes,  cím a kiadóhivatalban. 

Románál 100 újságcikk 
alapján. 

Éz a címe annak a szenzációs 
könyvnek, melyet Cherestesiu Viktor 
dr. és Déri Gyula tanárok szerkesz-
tettek a románul tanulni akaró nagy-
közönség munkájának megkönnyíté-
sére. Újságcikkek, élcek és képek 
alapján nyújtják mindazt, ami a nyelv 
elsajátításához segít. Kolumbus tojása 
az egész. Régen használt módja a 
nyelvtanulásnak, hogy veszünk egy új-
ságot, melynek cikkei, hírei érdekelnek, 
előszedünk egy szótári és nekiülünk. 
Ahol nem Jíoldogulunk, utána nézünk 
a nyelvtanban, vagy megkérdezünk 
hozzáértőket. Bár ez a tanulási mód 
is elég sok türelmet kíván és sok 
hiánya is van, mégis jobb, s főképpen: 
kevésbé unalmas és kimeriiő a legtöbb 
iskolás módszernél. 

Ezt az ujságolyasási módot vették 
alapul e könyv szerzői és uj mód-
szerré dolgozták ki, amely értékes 
ujiíás a nyelvtanulás terén. Könyvük-
ben nagy változatossággal, könnyed 
modorban tárják elénk mindazt, ami 
a mindennapi beszélgetéshez szüksé-
ges s egy újság megértéséhez elegendő, 
miközben bevezetnek a nyelvtanba, 
a nyelv szellemébe is. Evégből a szö-
vegeknek előbb közlik a kiejtését, az-
tán adják szószerinti fordításban  és 
végül szabad fordításban,  mely a tel-
jes megértéshez, vagyis a két nyelv 
értelmi kapcsolatához okvetlen szük-
séges. Érdekes a szavak megtanításá-
nak módja : minden cikknél először 
veszik a már ismert szavakat; niá-
sodszor azokat, melyek ezekhez kap-
csolhatók ; harmadszor azokat, melyek 
valamely nemzetközi módosulásban a 
magyar nyelvben is előfordulnak  s vé-
gül azokat, melyeket nem ismerünk, 
de meg kell tanulnunk. Vannak be-
szélgetést és írási gyakorlatokra szánt 
részek is, melyek mind a nyelv 
elsajátításához segítik az önmagukra 
utalt, a maguk erején tanulókat. Szer-
zők e könyvükkel is a mat viszonyok 
közt vergődő, de élni és boldogulni 
akaró értelmiségek ügyét kívánják 
szolgálni, miként szolgálta már előbb 
is a szerzők egyike, Cheresteşiu dr. 
nagy szótárával. 

A könyv rendes könyvárusi, uton, 
a Könyvnyomda r.-t. üzletében is 
megkapható. H. 

A helybeli unitárius egyházközség 
rendes évi közgyűlését vasárnap (febr. 
2.án) délelőtt 11 órakor, istentisztelet 
után tartja. Tárgysorozata: 1. Lel-
készí évi jelentés. 2. Számadás és 
költségvetés. 3. Választások. 

X MOZlhir«k. Vasárnap Rajah, megint 
egy vilâţsikert aratott fiira.  EK a fílm  tiatal-
masabb, mint a Hiodu síremlék. A felvételek 
hónapokon keresstal tartottak India legveszé-
lyesebb vidékein. A rendesőt és muokatársait 
igeo gyakran akadályofták  meg a vadállatok 
a filmezésben.  A külső felvételek  Gvaliorban 
(india) készültek. A santrampud maharadzsa 
mindenbea segítségére volt az expediciónak, s 
rendelkezésére bocsijtotta ^önyörü palotáit, 
fejedelmi  ékszereit, őserdőinek elefántjait  és 
exotikus állatait Ugyancsak a santrampuri 
maharadzsa szívessége folytán  rendelkezésére 
állott a rendezőnek a palota dissőisége, vala-
mint több benszülött csapat is A film  tömeg-
jeleneteiben 250,000 ember vett részt. Eser és 
ezer résztvevő sebesült meg a veszélyes jele-
netek forgatásánál.  Száx és száz diszitett elefánt 
vonul el A néző előtt. Rendes helyárak — A 
szerdán és csütörtökön vetítendő Éjiéli taxi 
sikereiről beszéljen a sajtó. Egész Németot-
szágban a legnagyobb diadalt aratta a legújabb 
Harry Piel-sláger, meit Harry Piel ez alkalom-
mal önmagát multa felül.  (Berlin). Ezt egy 
amerikai sem csinálja utána. Tomboló tetszés 
a bemutatón. Óriási a siker. A közönség ujjong. 
A tetszésnek oem volt se vége, se hossza, mert 
d fílm  mulatságos változatos és eseménydús. 
(Budapest) — Harry Piel, 6 as a filmhős,  aki 
változatlanul tartja első helyét miodeo mozi-
látogató szivében, friss  és imponáló, érdek-
feszítő.  E film  egyike a legélvezetesebb és leg-
jobban rendesett filmeknek.  Mindenkinek meg 
kell néznie, annyira szórakoztató. Ez a legjobb 
Harry Piel-film,  felfogása  aj és merész. Rendes 
helyárak. 

AdásvéteHiől bünügyi fetjeientés. 
Benedek Apolló lengyelíalvi lakos au-
gusztusban pár ököriinóc adott el 4000 
leuért Ambrus János csehétfalvi  la-
kosnak. Minthogy azonban a hitelre 
vásároló vevő nem fizetett,  beperelte 
azt s az állatokat lefoglalták.  Legutóbb 
pedig Benedek Apolló bűnügyi felje-
lentést is tett ugyanebben az ügyben, 
mert (amint feljelentésében  állítja) Amb-
rus az állatokat, a lefoglalás  dacára, 
cédula nélkül eladta Fodor Zsigmond 
keresztúri lakosnak. A nyomozás 
megindult. 

A Szombatfalvi  Ifjúsági  Egyesület 
kérése. Egy megszívlelésre méltó ké-
relmet továbbítunk Udvarhely város 
közönségéhez. A szombatfalvi  Népház 
most rendezi be ifjúsági  könyvtárát és 
illő tisztelettel kéri ^ város közönsé-
gét, hogy hasznos és nélkülözhető 
könyveivel járuljon ahhoz hozzá, hogy 
a szombatfatvi  ifjúság  mihamar jellem-
nevelő olvasmányokhoz jusson. Hiszen 
minden családnál akad egy-egy ilyen 
könyv, amit itt használni tudnának. 
Az adományozókat kéri a bizottság, 
hogy juttassák Elekes Péter ifjúsági 
elnökhöz jószivü adományaikat, ame-
lyeket hirlapilag fognak  nyugtázni. 

A természet ritka játéka mutat-
kozott legutóbb Kecset községben. Fe-
rencz Lajosnak egy fiatal  juha 4 bá-
rányt ellett, melyek közül 3 elevenen 
jött a világra s mind egészségesek, 
életképesek. Közülök a legkisebb súlya 
is 1 kg. 15 deka. 

Szemüveg (pápaszem), rövidlátó ál-
tal használt, találtatott, tokkal együtt. 
Magát igazoló tulajdonos Nagy Lajos 
tüzoltósegédtísztnél (Str. Crişan—Vár-
utca 3. sz. a.) átveheti. 

X Bérbevennék zongorát, esetleg 
pianinót. F'eltételeket kérem a Székely 
Közélet kiadóhivatalába. 

X Zongora-hangolást és javításo-
kat f.  hó 6 ig elvállal Fogolyán han-
goló. Jelentkezni a /or^ofan-tőzsdé-
ben lehet. 

X Reumol, hülés (reuma) ellen 
kenőcs akut fájdalmat,  vérbőség elő-
idézésével gyorsan megszűntet és gyó-
gyít is. Kapható 60 lenért gyógyszer-
tárakban és >Reumolc S. A. Şighi-
şoara. 

X Eladó egy szalongarnitura, nagy 
tükörrel, egy gyermekágy és egy 
Garvens-szivattyú Székelyudvarhelyt, 
Bethlen>utca 59. szám alatt Szabó 
Árpád tanárnál. 

X Megjelent a >Szeszesitalok ké-
szítése és forgblombahozatala  körüli 
visszaélések meggátlásáról szóló tör-
vény* legújabb (1929 augusztus 16-i) 
végrehajtási utasításának, valamint az 
>Italmérési törvény re vonatkozó uta-
sítási rendelete (1929 augusztus 1.) 
mag3'ar fordítása.  Kapható a Könyv-
nyomda üzletében. 

Rladö: a EönyTnyomda Részvényt&rsasáff 
Odorhelu—SzőkelyodTarhely. 

ÖV 

Ha 
olcsó és jó sapkát, kalapot akar 
a . I ^ E S Z L E I ? . 
kalapüzletéböl Odorhelu EStvös-
utca 4 sz. a. vegyen, hol minden-
fajta  uri- és férfi-kalapokat  nagy 
= = választékban kaphat. = 

e v Í N tttcai batorozotl szoba 
február  15-161 

( in negtodhatt a Iţladâltifatalbao. 

Miért  fárad  üeletrál-üaletre 
rajért  ? 

I h . á s 2 S - n é L 1 
állandóan  frisset  kaphat. 
Ugyanott  kávékból,  teákhói,  sze-
gedi  fajpaprikákból  nagy 

váláséi  ék. 

A tél  onUgáhól  NorvégiáMl Uhoiott 
„VIKINQ" jeUétfi 

HÓ-és S Á R C I P Ö K 
elegáns formájnak  legtaHóMbbak 
a viláfon.  Tartótiágakért navatolok. 

As én raktáromban vásároltakat oj párral ki-
cserélem, ha azok két hónap alatt elssakadnak. 
Vásároljon „VIKINO" hó- és sárcipőt, mely 

csak as én raktáromban kaoható. 

TissteleUel: D O B R A Y ^ ' P ^ 

Vao Bserencsém a közö&ség isifei  ta-
domására hoiDi, hogy lajit kéititm4|D)tl 

ablak-rolettákat 
kâisitek Ssékeî kcresitnroa. Reodeléie-
ket UdTartaeljen felvess  Ssabó Andrát 
icitáamestpr, Teneii utcft  13 as. alatt. 
UgyaDOtt kész isiták is kaphatók. Hi-
telképes isemélyeknek részletfiietési 

kedresméojt nyqjtok 
Tiiitelettel: BALOGH JANOSNÉ 
roletta-készltff,  Cristiir-Sz.-k«wszt(ir. 

Judecătoria OJorbeiu ca secţis ct. 
Nrul 4432—1929 cf. 

Extract din publicaţiune de llcitaţls 
1Q caaza de execatare poroită de 

i urmăritorului B bari M^r pentru bUDa 
de Ln 25.118 cao şi acc. cootra ar-
Dântu'ui Dr. Nbgy BAia ia urna 
supraofertei  făcută  de Ambrus JáooM 
servitor doa. ÍD Odorhelu. Ia bazu 
patagr. 27 legea XLI dio 1908. Ju-
decătoria ordocă o uoQâ licitaţie asupra 
itBobilu'ui iDBcris io cf.  a comuQei 
OJorbeiu dio circumscripţia Juilecă-
toriei Oborheiii ND. prot. cf.  2033 sub 
No. de 01 d Afl  No. Top 2305 (Li-
vadă) ioecrip pa bumele lui Dr. Ndsy 
Béla cu preţui de strigare de 16 13)2 
Lei peatru iocafarea  creanţei de 
25 118 Lei. 

LicH|iţ^une Re va ţloe io ziua de 
10 Februarie 1930 ora 9 iq localul 
oficial  al cf  Str. Prioc. Etis. No. 2 
uşa 39. 

Imobilele ce vor fi  licitate ou pot 
fi  \ăQdut« pe ua prtţ adi mic ds cât 
dia preţul de Hcrig r̂ö 

Cei cari doreec tift  liciteze anat 
datori t& depo&ite^e la delegatul jude-
cătorenc 10% dm preţul da strigare 
drept garaaţie fa  itumerar eau ÎQ 
efecte  de cauţ'e • socotite după cursul 
fíxát  fa  § 42 legea LX. 1881. sau t i 
predea ace uiaşi delegat chitaoţa coa-
btatâad depunerea, judecătoreşte, prea-
labilă a gurauţiei şi (ă f»eaiDez«  cou 
diţiuDile de licitaţie (§ 147 150, 170 
legea LX. 1881, § 21 legea XL 1908.) 

Dacă Diaoni bu oferă  mai mult, 
cel care a oferit  peutru imobil UD preţ 
nai urcat de c t cel de strigare este 
dator să intregească imediat garaoţia 
— fixate  conform  proceotuiui preţului 
de strigare — la aceiaşi parte pro 
cealuaiă a preţului ce a oferit.  (§ 2b 
XLI. 1908.) 

Odorheiu, Ia 30 Nov. 1929. 
Máthé m. p. judecător^ 

Peatru cocformitate: 
Zayzon impiegat. 
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Flgyeţeml Előrehaladott idény miatt 
téli áruk olcsón kaphatók JAKAB GYULA divatüzletéberi 

Figyelem! | 

1 mtr. Rollfs  Flanel 55 leu. 
1 „ cérna-szövet, jó mosó 60 „ 
Finom Piquet barchet 60 » 
Tennisflanell  30 , 
= = = = = = = = : Fér f i r u h a s z ö v e t e k n é l 107» e n g e d m é n y . 

Farsangra. Dupla Clott paplan 700 leu. 
Kelengyevászon Pa 45 , 
Prima Créppe de Chine 380 „ 

Fürdőkádakat 
birnilyen formában  és anyagból 
•lesé áron stállitok. Bádogos meste-
rek figyelmébe  ajánlom, hogy bár-
•ilynemfi  dissmH-mnnkát pontos mé-
ret ntán, ?agy raţi sierint késiitek. 

fiat  tana-
iénak felrescek. 

TÍ8Kt«1ett«1: 

S I H Ó B É L A 
épMet- éi disEmfi-bádogog  Főtér 16. 
• l ^ Egy Snálléan dolgozó bádogos-

f«gédAt  felvessek. 

Nr. G. 2908—1929. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsenoatnl portádéi prío aceasta 

publică că ÎQ bsza deciziubii Nr. G. 
2908—1929 a jndecâtoriei ocolului 
Oclaod io favoarea  reclanaotuluţ Dr. 
líáthé István pentru iocaesarea creaoţni 
de 1400 Lai şi accesorii (ă fixestă 
termen de Incitaţie la 10 Febr.  1930 
«rde  15 p. m. U faţft  locului în COB. 
Lneta la casa urmăriinlni urde se vor 
vinde prin licitaţiune publicâ judiciară 
viţei şi fân  ia valoare de 4200 Lei. 
In caa de nevoie şi nub preful  de es* 
timare. 

întrucât mobilele cari ajnng la 
lieHaţie ar fi  fost  execvate şi de alţii 
şi aeedtia şi ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire licitaţ a prezentă eate ordo-
nată şi îd favorul  acestei în eenzul 
ar t LX. 1881, art. 192. 

Ocland, la 20 Ian. 193o. 
A . Agy «găs i de]«g. jnd. 

Jndecâtoria din Odorheiu Secţia cf. 
No. 4393-1929 cf. 

Extract din publicaţiune de licitaţie 
In cauza de executare pornită da 

mrnăritorului Dr. R&duly István pentru 
soma de Lei 1314 bani 50 cap. şi 
•CC. contra uraáritulni Benkó Sándor 
itt urma supraolertei făcută  de Sze 
beny Antal dom. in Odorheiu In baza 
paragr. 27 legea XLI din 1908 Jude-
cătoria ordoiă o nouă licitaţie asupra 
pătţU 1/10 din imobilelor ioscrlB in 
cf.  a coanoei Odorbeiu din circum-
scripţia Judecătoriei Odorbeiu No. 
prot. cf.  568 inecria pe sumele lui 
BenbA Sáudor tub No. de ord. Afl 
No. Top. 610 (Caaeă de lemne) cu 
preţul de strigare de 7000 Lei şi No. 
de ord. At5 No. Top. 608/3 (Grădine) 
cu preţui de strigare de 200 Lei pentru 
încasarea creaaţei de 1314 Lei 50 bani. 

LicitaţiuBea ae va ţise in ziua de 
10 Februarie 1930 era (O in localul 
oficial  al el Str. Princ. Elis. No. 2 
uşa No. 39. 

Imobilele ce vor fi  licitate nu pot 
fi  vâodute pe un preţ nai aic decât 
cel de strigare. 

Cei cari doresc ^e liciteze Bunt 
datori se depoziteze la delegatul jude-
cătoresc 10% din preţul de strigare 
drept gariinţie, in sumerar sau in 
efecte  de cauţie socotite după cursnl 
fixat  in § 42 legea LX. 1881 sau tă 
predea aceluiaşi delegat cbitanţa con-
Btatâ&d depuoerea judecătoreşte, prea-
labilă a garanţiei şi fă  semaeze coa-
diţiunile de licitaţie (§ 147 150, 170 
legea LX. 1881, §21 legea XL 1908). 

Dacă ni'neni nu ofeiă  mai mult. 
eel care a oferit  pentru imobil un preţ 
nai urcat decât cel de strigare este 
dator iA Întregească imediat garaoţia 
— fixate  conform  procentului preţului 
de strigare ^ la aceiaşi parte procen-
tuală ce a oferit.  (§ 25 XLI. 1908). 

Odorbeiu, la 28 Nov. 1929. 
Máttié m. p. şefjudecător. 

Pentru conformitate: 
I. Zayzon impiegat. 

Halló! Halló - rádió! 
Városszerte beszélik, nem üres frázis,  vagy hirdetési 
trükk, meggyőzödhetik bárki róla, hogy valódi angol 
szövetek, előnyös vétel folytán  hihetetlen olcsón kap-

— hatók, amig a készlet tart I — 
A mai nehéz kereseti viszonyokra való tekintettel, kész 
férfi,  fiu,  gyermek-ruhák, kabátok, nadrágok, rőfös,  kö-
^ tött, rövidáruk, paplanok hihetetlen olcsón. ^ 

LŐBLNÉL  (volt Bethlen-utca). 

No. G 2917—1929. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul delegat judecătoresc, 

prin aceasta publică, că ta baza deci-
siUDii Nr. G 2917—1929 a judecăto-
riei ocolului Octand io favoarea  rec 
lamaatului Dr. Mátbá Istváo pentru 
locassarea creavţei de 1685 Ltsi capital 
şi accesorii se fix^nză  termen de lici 
taţie pe ziua de 10 Fébr.  1930 ore 14 
p. m. la faţa  locului în comuua Lneta 
la casa urmăritului uode se vor vinde 
prin licitaţiune publică judiciară fâ), 
căruţ«» şi truDcbi de brad ia valoare 
de 7050 L»i. Io caz de nevoie şi sub 
preţul de estimare. 

lotiucât mobilele cari ajuog la 
licitaţie ar fi  fost  execv&te şi de alţii 
şi aceştia şi ar fi  câştigat dreptul de 

acoperire, licitaţia prezentă este ordo-
nată şi io favorul  ecestora in senzul 
articlului XLI din 1908 § 20. 

Ocland, la 20 Iun. 1930. 
A. Agyagâa i deleg. jud. 

Eladó: 
bosszú szSrfi,  mosott gyaMn, mérsé-
kelt árban. Uegtekinthető és átve-
hető BnL Reg. Ferdinánd (Kossuth 

ntca) 61 szám alatt 

Buza és árpa. 
amig a készlet tart, kapható: 

Szö l lös I Samunál. 

Ha 
RADIÓT ^^^^ venni, 

ha 
rádióját át akarja alakíttatni, 

ha 
rádió-telepét ki akarja javíttatni: 

ugy 
bizalommal forduljon  h o z z á m . 

J J)̂  K Q fizikai  tanár. 

A 
Uj mechanikai műhely. 

n. é. közönség szives tudomására adjuk, hogy a Bul. Reg. 
F e r d i n á n d 20* sz. alatt uj 

mechanikai és elektrotechnikai műhelyt 
nyitottunk. 

Vállalunk autó- ós rádió akkumulátor javítást ós töltést, autó̂  
ós mindenfajta  motorikus erővel működő gépjavítást, rádió-vevő 
készülékek készítését, javítását ós falcsarélésót,  dinamók teker-
cselését és mindennemű, az elektrotechnika körébe vágó munkák 
elvégzését — Rádió készülékeket vidéken, vásárlási kötelezettség 
• nélkül szívesen bemutatunk. = 

Az általunk végzett munkákért teljes garanciát vállalunk. 
Tanulót felveszünk. 

RAPID elektrotechnikai vállalat 

Ssékelyudvarhelji EereakedS Tánolat. 
BK. 1980. 

Meshivö. 
A SzékelyodTftrhelyi  K«r«sked5 Tirtalftt 

1980 febroAr  bö 16-in d. o. 8 órakor t i j i t 
faeijiségébflo 

rendes évi közgyűlést 
Urt, melyre u egyeiQlet rendM éi pártoló 
Ugj»it, esQtoo ii, túitelettel meghívjak. 

TArgyseresal t 
1 Elnöki mcguyitó. 
2. Titk&ri jeleQiét. 
3. ZViximadások ét st&mTlMg&ló bitott-

B&gok jelentébe 
4. 1930 évi kOlUégelöirinyiftt  megiliapi-

táM. 
5. TiUMtmioy javasUUlaak és lűdit-

•áOTok tárgyal&aa. (atceDoyibeD aiok a 
lasBUsftiiytaoi  legalább 9 nappal elöDb be 
adattak. . ,, 

6. A Tálasstmioy határoiatai ellen be-
adott telebbesések. 

7. Tflgiftgi  dijak fe'emeléae  fdlOttI  hatá-
rosat. 

B. BsáBTÍaigáló biiottsigok válMstáta. 
9. EtnOk, alelLék ei válaastmáoyi Ugok 

válási táBa. 
Székeljttdvarbely, 1930 január 38. 

Papp Z. Endre Z. Ssékely Jáao»-
•inOk. titkár. 

I n T l t a r e . 
R(>ODÍun(>a Pomoi''rilor VolaataH din 

OdorbeiQ in iloa de Febronrie :930 la ora 
5 p. m. in şca.& primari de biirţi va ţine» 

adunare generala annaia 
)a care OD. membri a Beonínoei prin aceai'i: 
care le ioviift 

Ordin cl« zl i 
1. Deacbidfrea  prcş^diiţialt-
3. Raportul ipcretaraint. 
3, Raportul caaiernjai. 
4. Raportai magasinarnlul. 
5 lodepliairea postărilor vacante. 
6, Cumpărarea ooai aparat de tint c» 

motor. 
7. Propancrii. 
Odorbeiu. la 31 Ianuarie 1980. 

Nafy  Ujoa dr. Vere* IMnitk 
primcomandant. secretar. 

Ax Odotheia-Stékelyadvarbelyi önkén-
tn TasoltÖ EgyetOlet 1980 évi {ebrnár há 
28 án d a. 6 óraker a rém. kath. elemi fiu-
iakola be'yiségébeD 

rendes évi közgyűlést 
(art, melyre as egyeiAlet tagjait es ntoa ia 
tisitelettet meghívjuk. 

TArgyseretal t 
1. £loöl(i megnyitó 
2. Titkári jeleutét. 
3. Penstároai jelentéi. 
4. Siertáraoki jelentéi. 
5. PArsneinoki állások betöltése. 
6. Motoros ttiBOitó feeikeodö  betieraéser 
7. Indítványok. 
Stékelyndvarhely, 1930 janair 81. 

Nagy Lajoa dr. Tere. JMaáth 
fAparanc»nok.  tl"*''-

Corpal Porur»ilor Tribaaatumt 
dia Odor bei a. 

No. 87—1930. 

Publicţiaune de licitaţie. 
Sabsemnatul portărel prin acea^ta^ 

pablicS, c& ÎQ bazH deciziuoi Nr. 
3510-1929 şi Nr. G. 7940-1929 a 
Jadec&tonei de ocol din Odorheia fa 
favorul  recl&nantulQi Fraţii Naabaum 
repr. prio advocatul Dr. VaBs ş». Dr. 
Rftdaly  pe&tru locasaera creaoţei de 
4070 Lei şi acceBorli ae fixează  ter 
uen de licitaţie la 13 Fehr.  1930 ora 
16 p. m. la faţa  locolai U comoo» 
Doboeoi at)de se vor viode pria iicitS' 
ţ:nce pahlicá judiciară diferite  obiecto 
dio prăvă'ie, noa şifonieră  îa valoare 
de 8860Lei. In cas de nevoie şi sub-
preţul de eeiimare. 

ProieusiuaeH care t de focassat  face' 
4070 Lei capital, dobânzile ca 12% 
Aocociud dia 19 Oct. 1929 iar speaela 
pâsâ acani stabilite de 1200 Lei. 

iDtracâc mobüele cari ajung la li-
citaţie »r fi  fout  fxpcvate  şi de alţii.* 
şi accHtia şt ar fi  câşugat dreptal de-
ucuperiru, iiţitatia prezentă esta ordo* 
nată şi !a favoroli  acestora fa  seszal 
Mt. LX. 1881 §. J92. 

Odorbeia, ia 27 Ian. 1930. 
lasAk portărel.-

Könyvnyomda RéBavéiytársaság Odorbeia—Saékely ud var hely. 


