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A Tárosnnkban lakó romá-
nokhoz. 

Az 1925. évi közigazgatási törvény 
életbe lépte óta a város közigazgatá-
sának rendes menetét az Önök nevé-
ben akadályozzák. Az első választáson 
a város törzslakossága megegyezett 
az akkori prefectte),  hogy román pol-
gármestert választ. Akkor Önök közül 
többen, egy fogadatlan  prokátor ösz-
tönzésére politikai kérdést csinálva a 
város autonómiájából, felhasználva  a 
liberálisok iránti ellenszenvet és a vá-
rosi vagyonkezelés körüli bajokat, 
heves küzdelmet folytattak  a lista ellen, 
amely pedig az ellenőrzés gyakorlására 
megfelelő  bizottsági tagokat juttatott a 
tanácsba. Midőn a polgármester jónak 
látta lemondani és utána a város pol-
gári társadalma egy arra való ós előző 
állásánál fogva  pártokon kivüi álló ál-
lami Ügyészt választott polgármester-
nek, azt Önökre hivatkozva kifeleb-
bezték és >magasabb államérdekre* 
hivatkozva, egy, a tanácsba törvény* 
ellenesen becsempészett egyént pucs-
szerüen. Kizárólag a hivatalbóli tagok 
szavazatával, megválasztattak; és őt jó 
ideig ott tartották. Azután a Gönczy 
Gábor dr. polgármesteri választását 
felebbezték  meg, ami miatt hosszú 
időn át jóindulatu, de hozzá nem értő 
átmeneti vezetés volt és midőn a fe-
lebbezést elutasították, a rendes Ügy-
menet megindult és a várus ügyei 
kezdtek rendesen menni, az Önök ne-
vében tettek a város élére egy oda 
nem való időközi bizottságot. Önökre 
támaszkodva visznek véghez itt, a kö-
zélet terén teljesen szokatlan piszkoló-
dásokat a romániai Magyar Párt és az 
itteni magyar társadalom minden ex-
ponense ellen. Önökre hivatkozva vet-
tek fel  az Önök listájára kommunis-
tákat, miután a nem hivatalnok romá-
nok itt oly kevesen vannak, hogy lis-
tát sem tudnak összeáUitani belőlük. 
Mindebből az itteni lakosságnak sok 
kára van, de Önöknek sincs belőle 
sem erkölcsi, sem anyagi hasznuk. 

Az államnak, a kormánynak és 
a román nemzetnek az az érdeke, 
hogy itt is nyugalom és béke legyen. 
Az itteni magyar társadalom a képvi-
selőválasztáskor is felajánlott  egy kép-
viselői állást, a megyei tanácsban 7 
hely, a városi tanácsban 5 a romá-
nok részére fel  volt ajánlva. Mindeze» 
ket el kellett volna fogadni.  Kérjük 
Önöket, hogy most böjt idején keresz-
tyénies érzésekkel kissé gondolkozza-
nak és ne engedjék, hogy kalandorok, 
Önökre támaszkodva akadályozzák az 
itteni békés életet. 

Választási irodát állit fel  a ma-
gyar párt, hogy segitsen ez által a 
választás technikai lebonyolításában. 
Különösen a nők érdekében óhajtandó 
volna, ha csoportosan, előre megálla-
pitott órában mennének szavazni. A 
munkások nem veszítik el egész nap-
jukat, ha előre megállapított időben 
mennek. 

A kolozsvári biróság döntése a megyetanács-
választás dolgában. 

A Kolozsvárról kapott távirati ér-
tesülésünk alapján már csütörtökön 
délután, pillanatok alatt, elterjedt vá-
rosunkban az örömhir, hogy a me-
gyetanács-választás ügyében a kolozs-
vári íelülvizsgálóbizottság a törvénynek 
és az igazságnak megfelelő  döntést 
hozott. E döntésnek és az azt meg-
előzött tárgyalásnak részleteiről most 
a következőkben számolhatunk be. 

A tárgyaláson a Magyar Pártot 
Dr. Balogh Arthur szenátor és a pál-
falvi  származású Dr. János Gáspár 
kolozsvári ügyvéd képviselték, de meg-
jelentek ott a pártvezetőség képvisele-
tében Dr. Jodál Gábor pártelnök, Dr. 
Hinléder F. Ákos ügyvezető alelnök 
és Dr. Sebesi János szenátor is. A 
karikás pártot Dobrota Octavian kép-
viselte. A tárgy«lástvezetö bizottsági 
elnök először a Maţjyai* Párt képvise-
lőjét hivta fel  a kontestáció szóbeli 
előadására, aminek megtörténte után 
Dobrota Octavian adta elő ellenkérését. 

A Magyar Párt csak ebből a szó-
beli előadásból értesült azokról a ki-
fogásokról,  melyeket a karikások emel-
tek külön felebbezésükben  a választás 
ellen. Ilyenek voltak : hogy lapunk 
igen erős korteskedést folytatott  a ma-
gyarság listája mellett; hogy Zetelakán 
a választás napján letéptek egy pla-
kátot; hogy dr. Jodál pártelnök 104 
teritékes bankettet adott (nyilván a 
nagygyűlés utáni bankettre céloztak !); 
hogy a papok kiközösítéssel fenyeget-
ték a szavazókat s több eféíe.  Ezek-
nek az alaptalan, vagy a választás tör-
vénytelenségének megállapítására elég-
telen kifogásoknak  az elvetését kérték 
a Magyar Párt képviselői. A tágyalás 
vezetéséből látható volt, hogy a tár-
gyalási elnök teljesen tisztában van a 
tényállással s hogy ismeri a törvény 
idevonatkozó rendelkezéseit. A tárgya-
lás befejeztekor  az elnök felhívta  az 
érdekelteket, hogy egy óra multával 
jelenjenek meg az ítélet kihirdetésén. 
Háromnegyed tizenkét órakor hirdette 
ki az elnök a döntést, mely a kariká-
sokra nézve lesújtó voft:  az ő feleb-
bezésüket elutasította, a Magyar Párt 
felebbezésének  ellenben helyet adott, 

Egyetértéssel 
a kis dolgok is nagyokká, hatalma-
sokká lesznek, széthúzással a nagy 
dolgok, a legszebb alkotások is romba-
dőlnek, megsemmisülnek. A rómaiak 
egyik kiváló történetírójától származik 
ez a mondás és a benne rejlő igazsá-
got nemcsak a történelem lapjai, de a 
mindennapi életnek előttünk folyó  ese-
ményei is bizonyítják. 

Hogy az egyetértés, összetartás, 
a vezető emberek lelkiismeretessége, 
azok megbecsülése és követése minő 
szép eredményeket hozhat létre, fénye-
sen bizonyította két közgyűlés, amely 
a mull vasárnap zajlott le városunk-
ban. A Székely Dalegylet és a Polgári 

kimondta, hogy a kikerekités törvény-
ellenesen történt s így, minthogy a ka-
rikás párt nem érte el a szavazatok 
20 százalékát, mind a 3ü megyetag-
sági hely a ll-ík számú listát, vagyis 
a Magyar Pártot illeti meg. 

A tárgyalás iránt Kolozsváron is 
nagy volt az érdeklődés, különösen az 
ott idéző háromszékiek várták türel-
metlenül a döntést, mert a következő 
nnpra volt kitűzve az ő listájuk ellen 
beadott ellenpárt) felebbezés  tárgya-
lása. Ugy ők, mint az egész társada-
lom megnyugvással vették tudomásul, 
hogy a felsőbb  bizottság az igazság 
kiszolgáltatásában nem engedi magái 
politikai vagv nemzetiségi szempontok 
által befolyásoltatni,  hanem döntésé-
ben szigorúan betartja a törvény ren-
delkezéseit. 

« 

Jellemző a Réti cinikus gondol-
kozására az, hogy lapjában ezen íté-
let után is azt írja, hogy „a helyzet 
váliozaílan".  Ugy látszik, az ő szá-
mára az is »helyzet«, — ha a megye-
tanács nem tud megalakulni, amit az 
által vél elérhetni, hogy bejelenti a 
kolozsvári határozat megfelebbezését. 
Ehez ugyan a törvény szerint joga 
van, ám ezzel se tudja a világ végéig 
elhúzni az ügyet s pár hét alatt mégis 
csak be fog  következni a megye-
tanács megalakulása és az egészséges 
munka megkezdése. Ha azt hiszi, hogy 
az ő kedvéért a felebbezési  bíróság 
meg fogja  sérteni a törvényt; ezzel 
csak sorozatos (̂ salódásainak számát 
fogja  növelni. 

* 

A magyarságnak mindenesetre 
meghozta a döntés az elégtételt és a 
törvénybe vetett hit diadala megnyug-
vással tölti el a jövő iránt. El fog  ér-
kezni a belátás ideje, amikor a ro« 
mánság vidéki vezetői is többre fogják 
becsülni a magyarsággal való becsü-
letes együttmunkálkodást, mint a re-
negátokkal való próbálkozásokat, ame-
lyeknek értéktelenségét és kimúlását a 
kolozsvári ítélet is megpecsételte. 

önképző Egylet évi közgyűléseiről van 
szó. amelyek ünnepet, igazi lelki gyö-
nyörűséget jelentettek mindazoknak, 
akik azokon jelen lehettek. 

Amikor mindenfelé  romlást, pusz-
tulást, anyagi és szellemi leszegénye-
dést látunk, jólesett hallani azokat a 
beszámoló jelentéseket, amelyek lelki 
emelkedettségről, hatalmas anyagi és 
szellemi gyarapodásról számoltak be. 
A Székely Dalegylet, a dalkulturának 
ez a hivatott reprezentánsa, a gon-
dos vezetés, a tagok harmonikus ösz-
szeforradása  révén már ott tart, hogy 
arról is komolyan elmélkedhetik, hogy 
otthont szerezzen magának, ahol a 
magyar dalt zavartalanul ápolhassa; 
a Polgári önképzőnél is egj enesen 
bámulatot keltő az ez auyegi gyara-
podás és szellemi haladás, amely rö-
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vid néhány év alatt az egyletet a leg-
szebb virágzáshoz juttatta. 

És mit szóljunk ahhoz az emel-
kedett szellemhez, amely azon indít-
vány lelkes elfogadásánál  nyilatkozott 
meg, hogy az egyletek évről évről költ-
ségvetésileg gondoskodjanak egy egy 
iparos ifjú  továbbtaníttatásáról, hogy 
majd a kidűlő iparosvezetők helyébe, 
ujabb, a kor színvonala megkívánta 
szellemi tudással felvértezett  vezetők 
lépjenek ? 

Ezért a szép, egyetértő, altruicta 
gondolkodásért üdvözöljük a nevezett 
egyesületek vezetőségeit, de üdvözöl-
jük azoknak minden egyes tagját is, 
mert a gyönyörű szép eredmény a 
harmónikus, a megértő, egymást tá-
mogató munkának az áldott gyümölcsei 

A városi tanácsválasztás. 
A városi választás sorsának két-

ségtelenül nagy lökést adott a kolozs-
vári döntés. Ha voltak még a magyar-
ság soraiban kételkedők vagy ingado-
zók, ezek is belátják már, hogy nincs 
miért félni  a renegátok fenyegetőzései-
től és nincs mit remélni ígérgetéseik-
től. Törvénytelen dolgot, ime, ők se 
tudnak keresztül vinni, a törvényese-
ket pedig becsületes uton is el le-
het érni. 

De be kell látniok az elfogulatlan 
és komoly románoknak is, hogy sem 
a kormánynak, sem az országnak nem 
érdeke a magyarságtól való elzárkózás. 

A Réti-féle  uszítás most azzal akarja 
kisebbíteni a Magyar Pártot, hogy — az 
Ő álhire szerint — a Magyar Párt volt 
az, amely megegyezésre kérte fel  a 
románságot a városi választásokra. Ez 
nem igaz, mert a megkeresés a pre-
fecturától  indult ki — a Magyar Párt-
hoz. De, ha igaz lenne is, akkor sem 
volna benne szégyelni való. A Magyar 
Pártnak nincs miért tagadnia s tagadni 
nem is akarja, hogy mindig kész a ro-
mánsággal való megegyezésre, mert a 
komoly és megfontolt  kisebbségi poli-
tika nem tűrne meg olyan nagyfokú 
felelőtlenséget,  amely egy nemzet ér-
dekeit s egy megye népének erkölcsi 
és gazdasági boldogulását irredenta jel-
szavakért, vagy oktalan ellenállásokért 
lenne kész feláldozni.  Azonban éppen 
ezért meg kell gondolnia a pártvezető-
ségnek azt is, hogy akármilyen pak-
tumot nem köthet s különösen nem 
köthetett paktumot az adott esetben 
olyan feltételek  mellett, amelyek me-
gint csak renegátokat és  kommttuiS' 
iákat  ültettek volna a város nyakára. 
Ha más nem teszi: a Magyar Pártnak 
kötelessége őrködni afelett,  hogy a vá< 
ros vezetése ezeknek a kezébe ne ke 
rüljön, vagy legalább is ne az ő bele-
egyezésével kerüljön. 

A magyarság polgármesterjelölrje 
Göuczy  Gábor  dr.  Közéleti múltja, jo-
gászi műveltsége, a közügyek iránti 
szeretete és — tegyük hozzá — anyagi 
helyzete mind súlyos indokok arra, 
hogy a felelősségteljes  állást neki jut-
tassa a közbizalom  és ne hatalmi vi-
torla forgatásokkal  csikarja ki azt ma-
gának egy olyan felelőtlen  személy, 
aki meghonosította városunkban a ví-
szálykodást, a polgári becsület kipel-
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lengérezését, az osztály elleni izgatást, 
a vallási érzület gyöngülését — ami-
ből haszna legfennebb  csak annak le-
het, aki a maga Önző és erőszakolt 
érdekeiért kész mindent romba dönteni. 

A két tanács-lista, amelyek közül 
választani kell, a következő: 

X 
Gönczy Gábor dr. ügj'véd 
Szigethy Dénes cipész 
Varró Elek Gazd. Egyl. titkár 
Csiky Albert nyomdász 
Forró Géza kereskedő 
Becsek Aladár Tak. ptári v.-igazgató 
Sebesi Akos dr. ügyvéd 
Gyarmathy István asztalos 
Kovács Lajos gazda 
Nagy Dénes csizmadia 
Orbán Endre mészáros 
Fischer Béla fakereskedő 
Sándor Albert gazda 
Kassay Domokos szűcs 
Keszler Albert kalapos 
Zakariás Miklós kereskedő 
Kerestély Gyula bádogos 
Varga Béla mészáros 

A 
Réti Imre dr. szerkesztő 
M. Constantinescu ügyvéd 
1. Mafteiu  bankigazgató 
Dobos Ferenc szobafestő 
Gáspár József  gazdálkodó 
M. Ghighiniţa bankhivatalnok 
Luka Ferenc pék 
Csép Endre kereskedő 
Barabás György kőmives 
Sándor Pál gazdálkodó 
Lengyel István fazekas 
id. Balázs Lajos gazdálkodó 
Dobrai Sámuel szabó 
Balogh Sándor kőmives 
Simó György cipész 
Radó János elŐmunkás 
Székely Ferenc gazda 
Szlavicsek Gyula asztalos 

Ipartestületi ügyek. 
Országos kirakó vásárok: március 

lO én Csikkarcfalva  ; 12 én Szentegy-
házasfalu;  13-án Medgyes; 16 án Se-
gesvár, Koródszentmártón. 

Az előző értesítésünkben emiitett 
bejelentéshez szükséges nyomtatvány, 
melyet a tanoncok és munkások al-
kalmazásáról az administra tiához kell 
beadni, rendelkezésre áll, azok beadá-
sát tagjaink ne mulasszák el, mert 
büntetés jár utána. 

Folyó hó 6 án elöljáróság! gyű-
lést tartott az ipartestület, amelyen sok 
fontos  és üdvös cél tüzetett ki s meg-
vitatásra kerültek mindazon lehetősé-
gek, amelyek mostoha helyzetünkben 
az össziparosság tömörülése által is 
bár némi javulást hozhatnának. E he-
lyen is felhivjuk  tagjaink figyelmét 
arra, hogy ipartestületünk rendes évi 
közgyűlése f.  hó 23-án, esetleg 30 án 
délután lesz. Legyen azon jelen min-
den tag; lásson, halljon, tudjon meg 
mindent, ami ott tárgyalás alá fog  ke-
rülni, szóljon hozzá, vállvetve segitse 
előre az össziparosság szent ügyét, 
mert velünk más nem törődik, a ma-
gunk nyomorúsága diktálja ezt, bár 
ma már meg is vagyunk fogyva,  törve 
is, de azért élni, dolgozni akarunk. Ezt 
a jogot tőlünk el nem veheti senki. 

Mindnyájunk részvéte mellett te-
metlük el f.  hó 5 én Kozák Gyula ke-
rekes mester testvérünket, aki testüle-
tünk lelkes Ugja volt s aki egy egész 
életet nehéz, de nemes munkában töl-
tölt. Általános szeretet és megbecsülés 
Övezte őt a társadalom minden réte-
gében. Nyugodjék csendesen l 

Az ipartestület  elnöksége. 

X Reutnol, hűlés (reuma) ellen 
kenőcs akut fájdalmat,  vérbőség elő-
idézésével gyorsan megszűntet és gyó-
gyít is. Kapható 60 leuért gyógyszer-
tárakban éa »ReumoU S. A. Şighi-
şoara. 

Román lapszemle. 

Az Universul  február  28 iki szá-
mában részletes tudósítást közöl a 
Népliga Unió bruxellesi nagygyűlésé-
ről, melynek napirendjén a romániai 
kisebbségi kérdés szerepelt. Sir Walter 
Napier kritizálta a romániai állampol-
gársági törvény szerződésellenes pa-
ragrafusait.  Vasile Stoica válaszában 
azt bizonyítgatta, hogy a törvény szel-
leme összhangban van a békeszerző-
dések idevonatkozó intézkedéseivel. 
Majd Bakker van Bosse jelentése ke-
rült megvitatás alá, melyet az angol 
és német delegátusok megtapsoltak. 
»Vasile Stoica kimutatta a Romániára 
vonatkozó szörnyű tévedéseket, me-
lyek a jelentés szerzője — a román 
kérdésekben észlelt — rosszakaratának 
és járatlanságának tulajdonitfíatók.  Til-
takozott az ellen, hogy a román köz-
igazgatásban nagyon elterjedt volna a 
lopás, úgyannyira, hogy mindenki ott 
viszi el a pénzt, »ahol találjac. A lap 
megjeg3'zésként csak annyit fűz  e je-
lentéshez, hogy Bakker asszony érte-
süléseit, dr. VViller József,  Jakabffy 
Elemér magyar és Brandsch Rudolf 
szász képviselőtől szerezte. 

« 
A Patria  február  28-iki 46. szá-

mában Magyar áskálódások cimmel 
Írja a következőket: »Fiorescu Ersülia 
úrhölgy cikket irt egy youngsiownt lap-
ban s abban megcáfolja  a Guilteaume 
magyar grófnő  előadásában (oglalt ál-
lításokat. Florescu élő példákkal bi-
zonyítja be, hogy a trianoni szerződés 
által a románoknak szolgáltattak igaz-
ságot és ismertette a román népnek a 
magyarok alatt viselt szenvedéseit. Ér-
dekes, hogy a lap megjelenése után 
ismeretlen egyének a telefonhoz  hívták 
Florescut és halállal fenyegették  meg. 
A magyarok azt hiszik, hogy ilyen 
áskálódásokkal meg tudják akadályozni 
Amerikában az igazság kialakulását. 
A románok azonban el vannak tökélve 
arra, hogy a legnagyobb méltósággal 
válaszoljanak valamennyi magyar tá-
madásra c. 

« 

A Naţiunea  márc. elsejei 5zámá-
ban, Kik a rágalmazók ? cimmel vezér-
cikkben foglalkozik  Bikker jelentésé-
vel, melynek adatait a lap értesülése 
szerint Brandsch, Willer és Jakabffy 
képviselők szolgáltatták. »Ebből a gya-
lázkodó jelentésből — irja — meg-
állapítható, hogy a sdrá̂ ákc milyen 
információkat  nyújtottak. Ez a három 
képviselő a parlamentnek egy gyűlé-
sén sem mulasztotta el felszólalni  a 
magyar és szász kisebbségekkel való 
»mostohac bánásmód ellen. És euől 
eltekintve minden kisebbségi ember 
tiltakozik a jelenlegi urak jogtipró tö-
rekvései miatt. Szerencsétlensé^nkre, 
Maníu Gyula parlamentje egy alkalom-
mal|Sem tudott méltó választadni.Merta 
kisebbségi kérdésnek két megvilágítása 
van, s ezt ők nem akarják megérteni. 
Mit kérnek a kisebbségek? Jogot ma-
guk számára. Több jogot adtunk, 
mint amennyi megillette volna őket. 
Mit kértünk mi? Azt, hogy hű állam-
polgárai legyenek annak az ország-
nak, mely őket védelmezi és táplálja. 
Mivel hálálták mindezt meg? Szám-
talan alkalommal láttuk és fájdalom-
mal tapasztaltuk, hogy ezeknek az 
embereknek nincs testvéri érzésük az 
uralkodó nemzet iránt. Napról napra 
arra törekedtek, hô y aláássák a 
nyolcszázezer hős által felépített  or-
szág alapját Sehol sem bánnak olyan 
szelíden a kisebbségekkel, mint itt.-
Nincs a föld  kerekségén egy olyan 
nép, mely annyi testvéri szeretetet 
tanúsítana az idegenek iránt, mint a 
román nép De midőn mi saját gyer-
mekeink szájától elvont kenyerünket 
is nekik adjuk, az idegenek kővel és 
ólommal dobálnak meg minket. Nem 
tudjuk, milyen intézkedéseket fogana> 
tosit a kormány rágalmazóinkkal szem-
ben. De nagyon szégyenletes volna, 
ha semmi szankciót nem alkalmazna. 
Ha feladjuk  nemzeti önérzetünket, el 
fogunk  pusztulni*... A Bakker asz-
szony jelentése körül támadt ellenté-
tekről ir még a Curentul, az Ordinea 
és az Adeverul. Az utóbbi március 
2 iki számában ezzel kapcsolatban ve-
zércikkben összegezi a nemzetközileg 
biztositolt kisebbségi jogokat. A cikk-
író, L. P. Nasta véleménye szerint »a 

kisebbségi szerződésben lefektetett  jo-
gok mértékét Románia felülmulta,  te-
hát jogtalan a kisebbségeknek külföldi 
agitációja s az a híresztelése, hogy e 
szerződés intézkedéseit nem hajtották 
végre. Ami minket illet, mindig azt 
vallottuk, hogy az ország 'érdekei is 
az etnikai kisebbségek problémájának 
megoldását sürgetik, mert különben az 
ország konszolidálása halasztást szen-
vedne. Különben Maniu Gyula is eb* 
ben az irányban lekötelezte magát.« * 

Az Universul  március 2-iki szá-
mában vuiabzüi Brandsch Rudolfnak 
az Adeverul-ban megjeleni nyílt leve-
lére, amelyben cáfolja  a lapoknak azt a 
tudósítását, hogy Romániára nézve sértő 
információkkal  látta volna el Bakker 
asszonyt. »Ha Brandsch azt hiszi — 
jegyzi meg az Universul —, hogy az 
országban akad valaki, aki elhiszi hu-
moros nyilatkozatát és magyarázatait, 
bizonyára csalatkozik. Meglátjuk, mi-
ként fog  fellépni  a kormány azokkal 
a kisebbségi vezetőkkel szemben, kik 
hamis és rágalmazó adatokkal halmoz-

zák el a román nép iránt érdeklődő 
külföldi  misszionáriusokat.* * 

A Patria  március 2 iki számában 
helyteleníti a magyar sajtó magatartá-
sát az adókivetések ügyében, mert az 
a románellenes külföldi  propaganda 
céljait szolgálja. 9Ma Waislovits meg-
tölti a belföldet  és a külföldet  nagy-
váradi szállodája bezárása hírével, 
holnap a magyar lapok meg arról tesz-
nek jeientést, hogy ebben, meg ebben 
a városban a magyar iparosok vagy 
kereskedők lemondtak  iparengedélyük-
ről  a pénzügyi  zsarnokoskodás  miatt. 
És mindez miért történik ? Hogy hol-
nap a budapesti rádió a csárdás tak-
tusai és Szent István Magyarországá-
nak megcsonkítása fölötti  káromkodá-
sok mellett elmondhassa a világnak* a 
barbár valachok ténykedéseit s hogy 
a budapesti magyar lapok katasztró-
fális  arányokban siránkozzanak amiatt, 
hogy a vad valachok tönkre akarják 
tenni az erdélyi magyarok »keserüc 
életét* ' . . 

Koz^ulés a Polgári önképző 
Esryletben-

Kétségtelen, hogy városunkban az 
ískolánkivüli oktatásnak, a felnőtt  ifju« 
Ság szellemi továbbképzésének legki-
válóbb szerve ma: a Polgári önképző 
Egylet. Ebbe az egyesületbe tömörült 
a város polgári közönsége és az inte-
lektuelek közül is nagyon sokan, akik 
nemcsak a továbbképzés és önművelés 
céljából, hanem a temetkezési alap tag-
jai sorába való belépés révén nyerendő 
előnyökén is tagjaivá lettek az egy-
letnek. 

A mull vasárnap, március 2-ikán 
délután az egyletnek évi rendes köz-
gyűlése volt, amelyet Csiki Albert el-
nök nyitott meg, vázolva az egylet 
nagy értékű elhivatását, az elmúlt év-
ben véghezvitt békés munkálkodását, 
szép eredményeit s megemlékezve az 
egyleti élettel vonatkozásban álloct ha 
lottak érdemeiről is. Tartalmas és élénk 
éljenzéssel fogadott  elnöki megnyitója 
után a bejelentések történtek meg, me-
lyeket Gyerkes Mihály titkárnak az el-
múlt évi munkálkodást és az egylet 
helyzetét ismertető titkári jelentése kö-
vetett. Különösen a kulturálódás nagy 
értékét fejtegette,  kapcsolatosan a kul-
túrháznak a vagyonközösség elve alap-
ján való propagandájával. Az egylet 
tekintélyes pénzbeli vagyonnal gyara-
podott a mult évben s a temetkezési 
alapja is annyira erősödött, hogy min-

den egyes temetés után most 10,000 
leüt tud fizetni  a hátramaradt család-
tagoknak. A tagok száma az év végén 
731, míg a temetkezési alap tagjainak 
létszáma 754. Az éljenzéssel fogadott 
titkári jelentés után Szabó Ödön szá-
molt be az egylet mult évi pénztári 
forgalmáról  és terjesztette elő az 1930 
évi költségvetést. A pénztári számadá-
sokat, Úgyszintén a könyvtárosok je-
lentését és a köri gazda beszámolóját, 
a vizsgáló bizottságok indítványa alap-
ján, a közgyűlés köszönettel vette tu-
domásul. 

Az indítványok során Kovács Lá-
zár terjesztette be azon javaslatit, hogy 
az egylet a Székely Dalegyletnek ad-
jon házvétel céljából, egy ideiglenes 
kölcsönt, — amit a közgyűlés engedé-
lyezett. Elfogadta  Gönczy Gábor dr. 
azon indítványát is, hogy az egylet 
vállalja egy jó tanuló, szegény sorsú 
fiúnak  tanittatási költségeit, hogy az 
idők elteltével az igy nevelt ifjakból 
vezető iparosifjuság  nevelődjék. 

A tárgysorozat végén az elnök be-
adta a tisztikar és választmány lemon-
dását, mely a megejtett kandidálás 
alapján, az elhaltak pótlásával, ismét 
újra választatott. Csiky Albert elnök 
köszönő szavainak kijelentésével a köz-
gyűlést bezárta. 

A szép sikerű gyűlés után, a Fe-
renczi Istvánné vendéglőjébe barátsá-
gos uzsonnára jöttek össze a gyűlés 
tagjai közül többen és ott fehér  asz-
talnál is folytatták  értékes beszélgeté-
sek rendén, a kör továbbépítését. 

A Hargita növénytani feltárása  céljából indított mozgalom 
1929 évi eredménye. 

A Csiki Lapok egyik tavalyi már-
cius havi számában egy felhívás  je-
lent meg, melyben a Hargita körüli 
községek értelmiségei arra kérettek, 
hogy vállalkozzanak növényfenologíai 
adatok gyűjtésére, amelyek alapján 
aztán a Hargita vidék növényzetét a 
részletes feldolgozások  során alaposab-
ban lehet majd megvilágítani. Ennek 
következtében mintegy II ur és hölgy 

volt szíves megfigyelő  munkatársul je-
lentkezni, akik a Hargita mindkét ol-
dalán, összesen 12 helyen végeztek 
megfigyeléseket.  Ennek a munkálko-
dásnak az eredményét hozzuk most 
az alábbiakban nyilvánosságra. Leg-
először is bemutatjuk táblázatban össze-
foglalva  magukat a megfigyelt  adato-
kat, amelyek után aztán a legszüksége-
sebb krítikaimegjegyzéseket is csatoljuk. 

A megfigyelés  és gyűjtés 
helye 

1. Varság 
2. Varság 
3. Székelykeresztur 
4. Zetelaka 
5. Szováta 
6. Oroszhegy 
7. Gyergyóujfalu 
8. Gyergyócsomafalva 
9. Marosfő 

10. Csikszenttamás 
11. Csíkrákos (Bogártelő) 
12. Csíkrákos (Cseretető) 

A megfigyelő,  illetve gyűjtő 
foglalkozása neve 

Vargha Albert 
Hermann Károly 
Bányai János 
Pál Albert 
Kányi József 
Blajer Ernő 
Birta József 
Ferenczy Sándor 
Vencel István 
Bara Ignác 
Csutak Ágnes 
Csutak Ágnes 

tanító 
tanító 
tanár 
igazgató 
erdő mérnök 
igazgató 
tanító 
igazgató 
pályafelvigyázó 
tanító 
tanárnő 
tanárnő 

A gyűjtött 
növényfajok 

száma 
63 
9 

32 
40 
12 
62 
55 
56 
39 
36 

107 
46 

(E helyen a cikk irója egy nagyterjedelmű táblázatot csatol, melyet 
itt nyomdatechnikai okokból nem adhatunk, csupán annak összegezését 
közöljük. Szerk.) 

A fentiek  szerint tehát a 12 meg-
figyelt  helyen 1929 uiárc. 25-től jun. 
10 ig összesen 255-féle  növényfajt 
figyeltek  meg, egy igen kedvezőtlen 
kibontakozásu abnormális tavaszban. 
A megfigyelő  helyek közül hat a Har-
gitától keletre, hat pedig attól nyugatra 
fekszik,  s túlnyomó részben az illető 
községek közvetlen környékére vonat-

koznak. A megfigyelések  alapelve az 
volt, hogy a megfigyelők  az általuk 
kiválasztott területnek lehetőleg min-
dennapi, vagy másod', esetleg csak 
harmadnapi következetes bejárása al-
kalmával mindazokat a növényeket, 
amelyek legelőször nyílnak ki, egy-
egy példányban, vagy akárcsak egy 
részletben magukkal viszi, papírok 
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között mégszáritják, pontos gyűjtési 
dátummal ellátják s valamennyit végre 
összegyűjtve, újságpapírra felragasztva, 
végleges feldolgozás  céljából alólirott-
nak elküldik. 

Az adatok, illetőleg a növények 
összegyűjtése teljes mértékben mutatja 
az igen tisztelt megfigyelők  jóakaratát 
és Ügybuzgóságát Azonban az ilyen 
természetű munka bármily könnyűnek 
is tetszedjék, tudományos célt szolgáló 
tartóssága és komolysága miatt elég 
nehéz s nagy kitartást követel a meg-
figyelésekben  és gyűjtésekben, azon-
kívül szigorú ragaszkodást azokhoz 
az elvekhez, amelyek nélkül elveszne 
az egész akció tudományos jellege. A 
kitartás, a munkatársak napi nagy el-
foglaltsága  dacára, általában megvolt. 
Az elvekhez való alkalmazkodás azon-
ban némely esetben nem olvasható le 
a munkálkodás eredményén, aminek 
egyedüli oka az, ebben a dolog-
ban is először bizonyos jártasságra 
kell szert tenni, másodszor pusztán 
levélben lehetetlen volt minden egyes 
megfigyelővel  minden körülményt meg-
megbeszélni. Az 1929-ikí tavasz, mint 
ismeretes, nagyon rendellenes volt, kü-
lönösen azért, mert nagyon későn és 
lassú tempóban kezdődött. Ezért fe-
lette kívánatos legalább még egy, s 
remélhetőleg, most már normálisabb 
tavaszt megágyelni és pedig minél 
több uj megfigyelő  állomás bevoná-
sával. Mindezek a körülmények kívá-
natossá teszik, hogy az 1929 évben 
elért eredmények, beható megbeszé-
lések tárgyává tétessenek és pedig 
ugy a leendő, mint a régi munkatár-

Nyilvános eUzámolit 
az 1930 február  15 én tartott A. R. P. 
A.-bál bevételeiről és kiadásairól: 

Bivéltlck: 
Eladott belépőjegyek árából 14 720 — 
FelűlflzetésekbŐl  . . . . 5.680 — 
Amerikai árverésből . . 1.720 — 
Konfetíből  és serpentinből 1.297 — 
Elárverezett kakasokból . 250 — 
Tréfás  bűntetéspénzekből. 224 — 

Összesen: 23-8ÖI-— 
Kiadások: 

Bélyegekre 25 — 
Állami adókra és taxákra . 1.344 — 
Nyomdaköltségekre . . 1.140-— 
Terem világításra . . . . 1.500 — 
Reklámcélokra . . . . 987-50 
Napszámosok munkadijára 350'— 
Hirdetési díjra . . . . 180 — 

» > . . . , 80 — 
Tűzoltói díjra . . . . 150'-
Parafln  és más apró kiadá-

sokra 5S2 — 
Rendezői szalagokra . . 150 — 
Napszámosok ellátására 452 — 
Zenészekre 2 800 — 

Összesen : 9-690 50 
A bál tiszta jövedelme 14.200 leu 

50 bani. SzŐcs Tibor 
as A. R. P. A. . pénitirosa. 

KötgyOlétI meghívó.  Az odor-
heiui—székelyudvarhelyi Filharmóni-
kus Társaság az 1930 évi rendes 
közgyűlését  március hó 14-ikén, 
pénteken este 6 órakor tartja meg a 
vármegyeházán lévő próbahelyiségé-
ben, melyre a tagokat ismételten meg-
hívja az egyesület elnöksége. — Tánfy-
sorozat: 1. Elnöki megnyitó. 2. Tit-
kári jelentés. 3. Pénztárnoki jelentés. 
4. Szertárosi jelentés. 5. Tisztújítás. 6. 
Indítványok. -- Tekintettel, hogy az 
1930 évi március hó 6 ára összehívott 
közgyűlésre a tagok határozatképes 
számban nem jelentek meg — ismé-
teltei*. felkéri  az elnökség a tagokat, 
hogy a fent  jelzett időben mindnyájan 
megjelenni szíveskedjenek, annál is in-
kább, mivel az első közgytUés meg 
nem tarthatása esetében — a második 
közgyűlés megtartására nézve is, — 
szintén a tagok határozatképes szám-
ban való megjelenése van előírva. Te-
hát még egyszer az összes tagok figyel-
mét felhívja  a közgyűlésen való meg-
jelenésre. Odorheiu, 1930 március 
8 án. Az  elnökség. 

Az Erdélyi Gazdasági Egylet ma-
gvarországi tanulmányi kirándulása, 
változott terv szerint, nem f.  hó 15 ikén, 
hanem 18-ikán délkor fog  kezdődni, 
kolozsvári útnak indulással s ehhez 
képest eltolódik a befejezés  ideje is no 

sak szempontjából, mely utóbbiak, ta-
pasztalataik utján, most már könnyeb-
ben fogják  érzékelni azokat a hibá-
kat, melyeket a jövőben kerülniök kell. 

1. Több munkatárs olyan növé-
nyeket is gyűjtött, melyeken nemcsak 
virágok, hanem Úfejlődött  termések 
is vohak. Nyilvánvaló, hogy ezek nem 
a legelső kivírágzási időszakban sze-
dettek s így aztán teljesen tájékozat-
lanul is hagynak ezen időpontot ille-
tőleg. Feltétlenül arra kell tehát töre-
kedni, hĉ y a legelső, kezdő virág-
zást állapotban mutassuk be a nö-
vényt. De ez csak ugy lehetséges, ha 
mentől sűrűbben, tehát lehetőleg na-
ponkint kisétálunk a kiválasztott te-
rületre. 

2. Némelyik munkatárs bejárta a 
község egész határát, hogy mentől 
többet hozzon össze. Az ilyen eljá 
rásnak kapkodás jellege van, s tudo-
mányos szempontból nem akceptál-
ható. Feltétlenül szükséges tehát egy 
könnyen hozzáférhető  helyet kiválasz-
tani, természetesen olyat, ahol a vad 
növényzet zavartalanul fejlődhetik,  s 
ennek a helynek a növényzetét kell 
rendre, a kezdő kivirágzás sorrendjé-
ben Összegyűjteni. Az nem baj, ha 
nem tulsok növényfaj  szedhető össze 
onnan, a lényeg az, hogy ama hely 
növénytársaságának minden tagja, 
kezdő virágzást stádiuma, helyesen 
legyen megállapítva. 

(Vége a jövő számban.) 
(Cluj—Kolozsvár, Str. Pasteur 12.) 

Nyáridy E. Gy«l« 
taaár, a£ «gyetemi oővéaygyüjteméoyek 6r6. 

HÍREK. 
Március 8. 

Iddjóslát. A meteorológiai intézet 
időjóslása a ma délután I órakor le-
adott rádiójelentés szerint: Változé-
kony, inkább enyhe idő várható, sok 
helyen esővel. 

Horváth Károlyné meghalt. Meg-
döbbentő gyászesetről hozott hírt a 
posta éppen lapzártakor. Horváth Ká-
roly dr. kecskeméti közjegyző neje, 
szül. Óvári Iluska f.  hó 4 ikén Buda-
pesten váratlanul eihalt. Évekkel eze-
lőtt, hosszabb időn át élvén városunk-
ban, itt lelke, vezetője volt több tár-
sadalmi akciónak, intézménynek. Fi-
nom, jóságos egyéniségét a magáné-
letben is sokan fogadták  szeretetükbe, 
vették körül tiszteletűkkel, s ezek em-
lékét ezután is Őrizni fogják  hűségesen. 

Ügyészi kinevezés. M. Zoropapel 
ügyészt — mint megírtuk — az itteni 
ügyészségtől Bukarestbe helyezték át. 
Helyébe ide Ion Preda keresztúri járás-
bírót nevezték ki. 

Orvosi hír.  Imreh Domokos dr. 
orvos, nyug. vármegyei közkórházi igaz-
gató, mintegy 5 hétig tartó külföldi 
tanulmányúton van. 

Érdemes öreg székely halála. Id. 
Bíró Elek földmives,  Mikiósfalván,  85 
éves korában, elhalt f.  hó 6-án. Te-
metése f.  hó 8 án volt. A temetési 
szertartást Vajda Ferenc tb. esperes és 
Kóréh Béla szentlászlói lelkész végez-
ték. TÍZ gyermeket nevelt fel  és bo-
csátott szárnyra, unokái és dédunokái 
kisérték utolsó útjára. A szorgalmas 
és takarékos székely földmives  tipikus 
alakja volt. Az elhunytban Bíró Sán-
dor vallástanár édesapját gyászolja. 

Meghívás  egyházközségi közgyű-
lésre. A f.  é. február  16-ra összehí-
vott egyházközségi közgyűlésen a ta-
gok nem levén határozatképes szám-
ban, az egyházközségi közgyűlést a 
már közölt tárgyakban való határozás 
végett f.  hó 16 ra (vasárnap) mise-
utánra a főgimnáziumba  ismételten 
összehívom, figyelmeztetve,  hogy ez a 
közgyűlés a szabályzat 10. § a szerint 
a tagok számára való tekintet nélkül 
határozatképes. Odorheiu—Székely ud-
varhely, 1930. március 8. Pál  István, 
plébános. 

Sántha Ferenc tárogatómüvész it-
teni szereplésével lapunkban még egy 
külön kommüniké is foglalkozik.  Eh-
hez magunk is érdemesnek tartjuk 
még hozzátenni, hogy a csíki szárma-
zású Sántha, értesülésünk szerint, va-
lóban érdemes ember, akinek tehetsé-
gét az is bizonyítja, hogy Fedák Sári 
támogatása mellett végezte el Buda-
pesten a zeneiskolát, s több síkeres 
koncerten szerepelt. Méltó tehát mín-

A választási Igazolványok kivéte-
lére irányuló múltkori felhivásunkat 
sokan féreérlették  s ugy értelmezték 
ezt, mintha a városi választáshoz más 
választói igazolványra volna szűkség. 
Eme tévedés eloszlatása céljából kö-
zöljük, hogy a városi választáshoz is 
ugyanazon igazolványok érvényesek, 
melyek a megyetanácsválasztásnál 
használtattak s múltkori felhívásunk 
azokhoz szólott, akik a megyetanácsi 
választásra sem vették ki igazolványu-
kat. Ezek tehát igyekezzenek minél 
előbb kivenni igazolványukat. 

Házatság. özv. Bálint Ferencné 
Szentes Sarolta és Rancz János (Csík-
szereda) házasságot kötöttek. 

Meghívó.  Az Odorheiu városi és 
vidéki kerekes, kovács, kocsinyerges, 
és fényező  ipartársulat f.  hó 16 án 
d. e. 10 órai kezdettel tartja évi ren-
des közgyűlését Bodrogi Balázs bo-
dega helyiségében Bethlen-u. 43 sz. 
alatt, melyre a társulat helyi és vidéki 
tagjait tisztelettel meghívja az elnökség. 

Csathó Kálmán az Uj rokon udvar-
helyi előadásán. A mint mult számunk-
ban jeleztük, a helybeli tanítónőképző 
intézet Patronage egylete Csathó Kál-
mán Az uj rokon című pompás társa-
dalmi vígjátékát mutatja be legköze-
lébb, kiváló műkedvelők előadásában 
a közönségnek. Most már az előadás 
Időpontját is közölhetjük, miután a 
rendezőség a darab illusztris szerzőjé-
vel történt megállapodás folytán  azt 
véglegesen kijelölhette. A rendezőség 
ugyanis levélben meghívta a neves 
írót, hogy darabja előadásán jelenjék 
meg városunkban, emelvén ezzel is az 
estély fényét.  Csathó Kálmán, akit 
Erdélyhez eltéphetetlen szálak fűznek, 
hiszen a marosvásárhelyi ref.  kollégi-
umban érettségizett, meleg szavakkal 
készségesen megígérte, hogy szívesen 
tesz eleget a rendezőség kérésének, 
annyival inkább, mert éppen a mos-
tani tavasszal szándékozik erdélyi 
kör utat tenni feleségével,  Cs. Aczél 
Ilonával, a budapesti Nemzeti Színház 
örökös tagjával, s ha az előadás ide-
jét ugy tűzik ki, hogy az nekik alkal-
mas lesz, örömmel jelennek meg az 
estélyen. A közös megállapodás sze-
rint az előadás ápril 5 én lesz a Buka-
rest színháztermében; bizonyára nagy 
vonzóereje lesz annak, hogy a közön-
ség ott fogja  látni sorai között a jeles 
szerzőt és feleségét,  az országos hírű 
művésznőt. De vonzóereje lesz a min-
den tekintetben kiválónak ígérkező 
előadásnak is. Csathó ebben a vígjá-
tékában is kedves, derűs képekben 
rajzolja a vidéki uri osztály életviszo-
nyait, bájosan karakterisztikus alakok 
viszik a mindvégig finoman  mulatsá-
gos cselekményt az ötletekben gaz-
dag, szellemes fordulatok  és helyze-
tek között. A próbák nagy ambícióval 
folynak.  A szereplők jó részben a 
képző intézet tanárnői és a város je-
les műkedvelői közül vannak kivá-
lasztva, 'közöttük Forró Gézáné, aki 
a szinípályán szerzett tapasztalataival 
derekasan segítségére van a rendező-
ségnek, amely mindent elkövet, hogy 
korhű diszletezéssel, kiállítással és a 
darabhoz méltó, igazi pergő vígjátéki 
előadással lepje meg a közönséget. 

Egy önhibáján kivŰI vagyontalanná 
lett, s előbb a szegények házába, majd 
kórházba került, idevaló, jobb sorsot 
látott ember: Gálfíy  János kíván a mi 
utunkon a jószívű közönséghez for-
dulni. Minthogy semmije sincs, s mun-
kaképességét további gyógykezeltetés-
sel óhajtaná visszaszerezni, kéri e cél-
ból való anyagi támogatását. A szíves 
adományokat szerkesztőségünk eljut-
tatja hozzá. 

A tüdövész elleni liga helyi cso-
portjának a mult szombaton szépen 
sikerült bálja volt a vármegyeházán. 
Számos ízléses és meglepő jelmez is 
látható volt, s a jókedvű mulatság 
reggelig tartott. 

Köszönetnyilvánítás  részvétért. E 
helyen fejezem  ki hálás köszönetemet 
mindazoknak, akik férjem  temetésén 
jelenlétükkel megtiszteltek; külön ki-
emelve a tűzoltóság és a kerekes és 
kovács ipartársulat tagjainak impozáns 
megjelenését, valamint Veress Donáth 
róm. kath. tanító urnák kegyeletes bu-
ciuztató szavait. Özv.  Kozák  Gyuláné. 

U) 5 és 20 leu$ fémpénz  jött for-
galomba. Mind a két pénz egyik ol-
dalán Mihály király arcképe látható. A 
20 leus liiásik oldalán egy női csoport-
ietenet s az 5 leuson az orszáff  címere. 

Ne a kávéházban szivarozó kom-
munistákra ós önóî okfl nmeoá-
fokra szavazzunk, hanem a pol-
gári listára, melynek vezetője és 
polgármesterj elOltje dr. Gönczy 
Gábor, jelvénye pedig a dUlt 

kereszt: 

, Szabad líceumi elöadiaok. A Pol-
gári Önképző Egylet szabad liceumi 
előadásai most vasárnap folytatódnak. 
Ez alkalommal Biró Lajos c. igazgató: 
az első magyar irodalomtörténetiró, 
Bod Péter működéséről és Hirsch La-
jos dr.: a tavaszi sportokról tartanak 
előadást. Látogassunk el minél többen 
a 3 órakor kezdődő líceumra I 

Sebesi János dr. szenátor meglo-
patásával a Br. Lapok és utána a 
román és magyar napilapok már fog-
lalkoztak. Az eset a valóságban a 
bukaresti pályaudvaron történt, mindjárt 
a vonatba Üléskor, saz ismeretlen tettes 
szenátorunk táskáját 180.000 leu ér-
tékű agrárkötvénnyel emelte el. A 
kötvények tulajdonosai: Ugrón István, 
aki a szenátornak rokona és Kovács 
Miklós kobátfalvi  birtokos, akikkel 
Sebesi János, értesülésünk szerint, a 
teljes kártérítés iránti készségét tu-
datta. Ugyanő 10000 leu jutalmat ad, 
aki a kötvényeket hozzá visszajuttatja. 

UJ börüzlat 
7ÍÉtt9l9U9l  hozzuk  a hűfyMi  é$ fi" 

^ééki  n. é. kéziooég  tzift  tué0má8áfa, 
Î hogy  f.  éri  mdreiM  hó  J.én  ü  TASSKLY 
^JÓZSer-fél*  métxárazék  helyén  _ 
9hSr-éscipákeUék'keretkedéti\ 
Xtyii^ifink.  \' 
jS  Kindan  lgyk§z§tQaJ(k9/  aiM  féuOak,  * 
f hogy  raktáron  tartott  áru/nk  Jé  m/né'» 

»égér9l  rerfnyképe»  $zolidárainkkal^ 
9 a m.  t.  wőkOzönoég  bizalmát  kiérd»-^ 
^maljOk.  » 
ft  A tzakmai  ir$r6k8r  ét  a nagy  ii'9-p 

zéntég  $zir99  pértfogáHt  kérjik,  •• 
kiválé  tiMZtlatfl: 

ALBERTH  ét  KEREKES 
berk»rt$i»dők. 

A Székelyudvarhelyl Székely Dal-
egylet évi rendes közgyűlése f.  hó 
2-ikán folyt  le, a tagok nagyszámának 
érdeklődése mellett az egylet jelenlegi 
próbahelyiségében. A közgyűlést Gön-
czy Gábor dr. elnök nyitotta meg, 
nagyon megkapó beszéddel, Összegezve 
az egylet múltjának biztató tanulságait 
s ezek fényével  megvilágítva a jövő 
reményteljes perspektíváját is. A nagy-
hatású beszéd után Zakariás Miklós 
titkár olvasta fel  a muU évről gondo-
san megszerkesztett jelentését, melynek 
helyesléssel való tudomásul vétele 
után a többi jelentést, a mult évi zár-
számadást és a jövő évi költségvetést 
tárgyalta le a közgyűlés, azokat elis* 
merőleg vévén tudomásul, illetőleg fo-
gadván el. A tisztújítás során lelkes 
egyetértéssel általában a régi vezető-
séget választották meg ismét. E tekin-
tetben lényegesebb változás, hogy 
Pluhár Gábor az egylet eddigi tevékeny 
alelnöke — más irányú nagy elfoglalt-
sága miatt — ez állásáról véglegesen 
lemondott, amit az egylet sajnálattal 
és eddigi működésének hálás elisme-
résével vett tudomásul, s helyébe Mol-
nár Imre dr. ügyvédet választotta meg; 
s kivűle újonnan választották meg he-
lyettes titkároknak Kézsmárky Ferenc 
dr. és Fekete Dénes tagokat. Nagyje-
lentőségű határozat még az, amelyben 
az egykori Sándor Mózes-féle  ház meg-
vételét határozta el az egylet. Ezúton 
a próbái részére alkalmas helyiséget 
talált, s állandó elhelyezést nagyér-
tékű hangszerei és kottatára részére. 
Ezenkívül az egyletet a vásárnál, mint 
értesülünk, vezette az előregondolás 
a jövőre is, amikor egy közös kultur̂  
ház  építése esetén e házzal már, mint 
jelentékeny vagyoni alappal fog  ren-
delkezni.; 

Megrendítő  módon veszítette  élotét 
pár nappal ezelőtt Kovács Dénes beth-
lenfalvi  lakos 6 éves, kedves, életeleven 
Ferenc nevü fiacskája.  Társaival a 
Küküllő közelében játszadozott, miköz-
ben hirtelen (talán, hogy kezet mosson) 
rászaladt a folyó  már megtöredezeU 
jegére, melyről a vizbe fordult.  A viz 
azonnal a jég alá sodorta, ugy hogy 
csak hosszabb keresés után lehetett 
ráakadni a szegény kis fiúcska  holt-
testére. 
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Női Kasha kabátszövet 280 leutól 
Női Kasha ruhaszövet 150 , 
Női gyapjú ruhaszövet 190 « 

M e g j ö H e k a t a v a s z i ú j d o n s á g o k F l g y c U m ! 

O-^TTXjJl  d i v a t - a z l o t ó b e . 
Férfi  ruhaszövetek 200 leutóI 

X ^ é r f l  lrL8re3£, s a p l s d l s , ^ s a l a p o l s , 
33.;3ra,l5:3ce3a.á.ő3£, I c e z t y C A . l r , 

F é r f i r u h a s z ö v e t e k n é l 107o e n g e d m é n y . 

A román nemzeti ortodox nőegy-
let 20 éves fennállásának  évfordulóját 
március hó 9-én (Duminica ortodoxiei) 
az egész országban megünnepli s igy 
helyi fíókja  is, meghiván a hatóságo-
kat, iskolákat és a közönséget vallás-
különbség nélkül. D. e. 10 órai kez-
dettel litánia  lesz a vármegyeházán a 
román imaházban és fél  12 órai kez-
dettel ünnepély  az  állami  liceumban. 

A cslkszenttamitiak segélyezése. 
A homorodalmási unitárius egyházköz-
ségben Simén Domokos unitár, lelkész 
által a cslkszönílámáfil  tUzkárosultak 
segélyezésére rendezett gyűjtés rendén 
a hivek adakoztak 52 véka búzát, 6 
véka rozsot, 12 véka 8 1. kukoricát és 
fél  véka zabot, 5234. - leü értékben, 
mely összeget, valamint a hivek 1114. 
leu és a közbirtokosság 2000. - leu 
készpénzadományát, összesen 834S. • 
leüt az Udvarhelymegyei Takarékpénz-
tár utján rendeltetést helyére juttattak. 

Mig a készist tart, a szezonból 
visszanaradt 

O I F Ö K B T 
ÍM. MS, MS, 49S, 
ttS, M9, 7M 

•élyen leszállított  áron vási-
rolbat a 
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Az unitáriusok D. F. Leányegy-
lete március 22 én rendezi teaestélyét 
este 8 órakor a Barkóczy étteremben. 
Az estély műsorán felolvasás,  szava-
lat és egy hármas jelenet van. A ze-
nét a Hárfa-zenekar  szolgáltatja. Egy 
tea ára süteménnyel 25 leu lesz. 

A vonat elé vetette msgát Bor-
zalmas jelenetnek lehettek szemtanúi, 
akik r. hó 5-ikén szerdán, d. u. 2 óra 
tájban a városunkból induló vonat ot-
Un! áthaladásakor a szombatfalvl  őr-
ház környékén állottak. Benedek Albert 
fiatal,  24 éves lengyelfalvi  gazda, aki 
addig nyugodtan beszélgetve a sorompó 
mellett állott, hirtelen a vonat elé vetette 
magát. A mozdony ugyan félrelökte, 
de előbb s hozáütődéskor erős zuzó-
dásokat is okozott a szerencsétlen em-
beren. Különösen a fejét  zúzta össze 
borzalmasan. Sürgősen a kórházba 
szállították és megoperálták, de Bene-
dek ennek dacára csütörtökön éjjel 
meghalt. Tettének oka még ismeretlen. 

z Mealhlrek Nagy  szenzáció  a mozi-
ban.  Ssombat Mtfl  vasárnap délután Vs6 
és Mta Vî  órakor mozi keretében Sántba Fv 
rsDC tárogaté müvéss és dalsiertÓ a buda-
pesti rádió-atadió szersédtetett tárogató mü-
véss* koncartesik. — Most, midóo igtn nagy 
áldosatot hostam t. mosUátogatö köiöaségcm* 
nek, mert három mosúlőadásia lessersódtattem 
at erdélji ssáimasásu ssékely tárogató mü-
Tésst, aki a kCsöaségnek egy örökké íelejthe-
totlen Mtélyt fog  tseresni, mind a 8 előadáson 
nég bematatásra katül Nadya, vagy Rutscbbaho, 
a világ legszenzációsabb cirkosidrámája, ami-
lyet még nem látott a közönség. A legfrappán-
sabb artista-produkclék láthatók, melyek oly 
if  Kalmasak, hogy a nézó elfelejti»  hogy a mozi-
ban ül és nem a cirkaszban. A helyárak nin-
csenek felemelve,  hogy a tárogató művészt min-
denki meghallgathassa és ráadásul még egy 
nagy cirkoss-film  vetitódik 10 felvonásban. 

Oltáregyletl kiállítás.  A helybeli 
Oltáregylet április 6 án az irgalmas nő-
vérek zárdájának nagytermében oltár-
egyleti kiálitást rendez, azokból a tár-
gyakból, miseruhákból, templomi fel-
szerelésekből, amelyeket az áldozatos 
lelkű oltáregyleti tagok a szegény temp-
lomok felsegélyezésére  készítenek. A 
kiállításra városukba jön Faragó Ferenc 
dr. theologlai tanár, Az Oltár c. lap 
szerkesztője, aki a kiálitást megelőzőleg 
három napon át a kath. női és férf) 
közömég részére lelki gyakorlatokat 
fog  tartani 

Ida regényét másodszor is előadja 
a D. F* Ifjú  Emberek egylete. Az elő 
sdás valószínűleg  szombaton, lő-én lesz. 

Egy kiváló neveifi nyugatomban. 
Gyerkes Mihály ig tanitó, akinek ne-
vét nemcsak városunkban és megyénk-
ben, de az egész országban ismerik a 
pedagógiai irodalom terén kifejtett  mű-
ködése révén, január elsejei hatállyal, 
saját kérésére, nyugalomba vonult. A 
nyugdíjazás e hét folyamán  vált befe-
jezetté s igy, azt az elvet tartva szem 
előtt, hogy a szellemi munkás a kö-
zönség részéről is méltó a bérére, az 
elismerésre, időszerűnek tartjuk, hogy 
az ő hosszas és közhasznú pedagógiai 
működéséről megemlékezzünk. Gyer-
kes Mihály 37 évig állott a népneve-
lés magasztos ügyének a szolgálatá-
ban. Ebből az időből kerek 30 eszten-
dőt városunkban működött, s e köz-
ben hosszú ideig a városi elemi isko-
lának az igazgatója is volt. Az udvar-
helyvármegyei tanitóegyletben tevékeny 
munkásságot fejtett  ki, kezdetben mint 
főtitkár,  hosszú időn át pedig mini az 
egyesületnek elnöke. Az iskolán kivüli 
társadalmi oktatás nagy munkájában 
Is állandóan résztvett, előbb Solymossy 
Endrével együtt, később másokkal, 
jelenleg pedig vezeti a Polgári önképző 
Egylet szabadoktatását, mint a líceumi 
bizottság elnöke. A tanügyi irodalom-
ban számos cikk és könyv tette nevét 
jó hangzásúvá. — A kertészet terén 
is voltak említésre méltó szép alkotá-
sai. Tudvalevő dolog, hogy a sétatér 
mellett fennállott  10 holdas faiskolát 
Is 6 kezdeményezte, s annak tervét 
hivatalos felszólításra  ő készítette el és 
valósította meg. • Ugy értesülünk, hogy 
a helybeli és vidéki tanitóság egy me-
leg bucsuestélyt szándékozik rendezni 
volt derék kollégájának s bizonyára 
ezen estélyen a társadalom köréből is 
számosan meg fognak  jelenni volt ta-
nítványai és tisztelői közül, hogy 
méltóképpen rójják le hálájukat a kul-
tura fáradhatatlan  apostola iránt. Mi 
pedig, ismerve Gyerkes Mihály lelke-
sedését, munkakészségét reméljük, hogy 
a társadalmi tevékenység mezejéről 
nem fog  félreállani,  hanem a polgár-
ság ügyeit ismert lelkesedésével tovább 
fogja  szolgálni. 

Egyházi astóly. A helybeli ref. 
nőszövetség mult vasárnapi egyházi 
estélye a kollégium nagy tornatermét 
zsúfoltságig  töltő közönség jelenlété-
ben folyt  le. Az érdeklődést nagyban 
fokozta  Donáíh László, a nemrég fel-
tűnt, kitűnő erdélyi novvelista felolva 
sása. Novellája klasszikusan egyszerű, 
de mégis lélekbe markoló cselekmé-
n^vel, pompás, izes magyar nyelven 

• vi|r megfogalmazásával  mindenkit erő-
sen megragadott, ugy. hogy az őt 
szellemesen bemutató Vajda esperes 
valóban a közönség kívánságát tolmá-
ksolta, mikor reményét fejezte  ki egy 
ujabb hasonló találkozás iránt. Meg-
kapóan közvetlen hatású volt a Mol-
nár Margit bibliamagyarázata, Nagy 
Pálma finoman  színezett versszavalata, 
Halmágyl Samuné szép éneklése. A 
ref.  egyházi dalkör is a már megis-
mert, jó előadással, lendülettel éne-
kelt és tanulságos volt a Tél^zló fíu 
c, bibliai jelenet, melyet az ifj.  bibliakör 
tagjai mutattak be ügyesen. 

A RADIÓ, 
a modern  téthnika  /•gujabh  n'rmáfí/a  ma 
már  mindtnki  által  m9gsztttíi«té  12 

havi  «gytníS  réMlelr^  a 
RAPID 

9/»kirpfcluiikai  uakOtMbtn  Bul. 
Férdinand  (r.  Kouuth-u.)  20  ti.  a/att. 
£r0déti  i/áti  géptk,  mlttdtn  feltnr^lét-
$9l  2 éri  Jótáiláa  m»IMi  tiálliitatnak. 

Dijialan  k*mutatá9. 

X Eladó gazdasági gépek: i Kühne-
féle  11 soros vetŐgép, 1 Trieur, I ló-
kapa és 1 járgány. Értekezhetni: Áru-
központ, B. Reg. Ferdinánd 12. Meg-
tekinthetők Beke Albert örököseinél 
Nsgygalambfal  ván. 

A Noszthy-fiu esete — Székely-
kereszturon. A »Székelykereszturt Jó-
tékony Nőegyletc március l*én mü-
soros estélyt rendezett a >Székelyke> 
reszturi Műkedvelő Társaság« általá-
nosan ismert kitűnő gárdájának köz-
remüködésével. Előadták »A Noszty-
fíu  esete Tóth Marival< cimü 4 fel-
vonásos vígjátékot. Hosszú volna itt 
minden egyes szereplő játékát méltatni, 
azonban tartozunk annak megállapí-
tásával, hogy minden egyes sze-
replő a legjobb igyekezetet fejtette  ki 
a siker érdekében, ami teljes is volt. 
Mégis kiemelendő a női szereplők közül 
Tamás Ilonka, , dr. Gálffy  Zoltánná és 
Szentmártoni Éviké, kik a maguk sze-
repükben a várakozást fölül  muló já-
tékkal játszottak. A férfí  szereplők kö 
zül Dftry.gi  Bubenyik szerepé-
ben, Horváth üy. Noszty Feri sze-
repében, Lengyel Samtí báró Koperecky 
szerepében, éö tiranJtier Endre Noszty 
Pál képviselő szerepében nyújtottak 
kellemes játékot. Szőke Gábor igazáh 
kellő Ízléssel és hozzáértéssel rendezte 
a darabot. Csak az elismerés hangján 
szólhatunk dr. Gyarmathy Dezsőné, 
Lörinczy Gézáné és Tamás Ilonka ren-
dezőkről, kik fáradságot  nem ismerve, 
buzgó körültekintéssel fáradoztak  az 
estély sikerének érdekében. Műsor után 
tánc volt, mely a palotás bemutatásá-
val kezdődött. 

Híradás a szombatfalvl Ifiusági 
egyesület munkásságáról. A szombat-
falvi  ifjúsági  egyesület a n. érdemű 
közön^ szíves tudomására hozza, 
hogy f.  hó 16 áll, 30 án és április l3-án 
vallásos estélyeket fog  rendezni. A 
műsorok annak idején közzé fognak 
tétetni. Belépődijak tetszés szerintiek 
lesznek. Úgyszintén közöljük azt is, 
hogy április 27-én az ifjúsági  egyesü-
let rendezésében elő fogják  adni a 
Csizmadia, mint kisértet cimü 3 fel-
vonásos színdarabot. Bővebb részle-
tek ugyancsak később közöltetnek. 
Mivel a jövedelem a Népház adóssá-
gainak fedezésére  fordittatik,  azért a 
közfigyelmet  előre is felhivja  és szí-
ves pártfogást  kér az ifjúsági  egyesü-
let vezetősége. 

A Polgári Önképző maszkabálja. A 
Polgári önképző Egylet március else-
jei jelmezes maszkabálján a Bukarest-
szálló színházterme már este 10 órára 
zsúfolásig  megtelt érdeklődő közönség-
gel, amely a maszkák bevonulásáig is 
elismeréssel gyönyörködött a terem fel-
díszítésében. A termet a köri ifjúság, 
élén az e célból kiküldött 4 flu  és 4 
leányrendezővel a lehető legnagyobb 
figyelemmel  és ügyességgel varázsolta 
erre az estélyre valóságos tündérkertté. 
Kerestély Gyula r. b. elnök intézkedé-
sére megkezdődött a maszkacsapat be-
vonulása. Változatos, szebbnél-szebb 
jelmezekben és ötletes maszka öltöze-
tekben gyönyörködött a közönség. Kü-
lönösen a gomba és Pat és Patachon 
megjelenése keltettek feltűnést.  A bí-
rálóbizottság 12 órakor a színpadra 
vonult fel  és megállapította a díjazá-
sok érdemrendi sorozatát. Eszerint a 
'nők csoportjából az első dijat, egy 
arragonitba foglalt  diszórát a 9 es sz., 
az indián nő: Altér Salamonné; a má-
sodik dijat, két virágvázát, a 37. sz., 
dominó: Bucsi Emma; a harmadik 
dijat a 34 es sz. szivjelzésü maszka : 
Szabó Berta nyerték el. A férfiak  kö-
zül az első dijat, egy arragonitba fog-
lalt diszórát (Pat és Patachon, mint 
indiánok): Horváth Ferenc és ifj.  Pász-
tor Ferenc; a második dijat, l üveg 
pezsgőt, a gomba jelmez: Balázsi Jó-
zsef;  a harmadik dijat, l üveg pezs-
gőt, a vadász jelmezes: Kiss Ernő 
nyerték. A dijak kiosztása után ismét 
táncra perdült az ifjúság.  Kevés meg-
szakítással, fokozódó  hangulatban reg-
gel 6 óráig tartott az élénk mulatság. 
Megállapítható, hogy polgári Ifjuságunk 
mulatsága, a gondos utánjárás és élénk 
érdeklődés róván, a legsikertUtebb far-
sangi mulatságok közé köi\yvelhstő sl. 

Talált pénz van Orbán Imrénél 
Bethlen-u. 23 sz. alatt, ahol jogos tu-
lajdonosa jelentkezhetik. 

Halálos késelés. Dáné Lajos 21 
éves székelykereszturi csizmadiasegéd 
a f.  hó 4-ikére virradó éjjel kocsmai 
múlatás után, hazafelé  tartott, mikor 
egy másik társasággal találkozott, amely 
szintén múlatás után, felhevült  állapot-
ban volt. E társaság tagjai közt volt 
Aszalós János, aki és Dáné közt va-
lamilyen okból civakodás keletkezett, 
miközben Aszalós Dánét — ennek ál-
litása szerint — pofonütötte.  Dáné erre 
védekezésül bicskát rántott és azzal 
hadonászni kezdett, miközben Asza-
lóst balválla táján, egy főütőeret  is át-
vágva, ugy szúrta meg. hogy ez az 
összetűzés után, nem sokkal haladha-
tatott tovább, összeesett és meghalt. 
Dáné, tettétől maga is megriadva, bár 
még nem tudva, hogy áldozata meg-
halt, egy rokonánál húzódott meg. A 
csakhamar keresésére indított csendő-
rök aztán ott fogták  el, és beszálitot-
ták a helybeli törvényszék fogházába. 
A nyomozás foly.  — 

Kisiparosok forgalmi adója. Tíz 
munkásrkl kevesebbel dolgozó iparos-
nak joga van forgalmi  adójának egy 
összegben való megállapítását kémí. 
Az illetékes adóhivatalnál benyújtott 
ilyen kérés alapján két évi érvényes-
séggel történik az általány megálla-
pítása. 

X Szabad gyufaforgalom. A gyufa-
tröszt által forgalomba  hozott gyufa, 
külön engedély nélkül, minden keres-
kedő által árusítható. Kapható Udvar-
helyen : Orbán Balázsnál, Erdőszent-
györgyön Izmael I. utóda. 

KÖZGAZDASÁG. 

Gyümölcsfa-oltvány,  valamint mű-
trágya és gazdasági eszközök beszer-
zése céljából a jetentkezés sürgősen 
megteendő. 

Simó János udvarhelyi gazdánál 
2 drb, símmenthali tenyészbika és 5 drb. 
mangalica 1 éves tenyészkan eladó. 

Piaci árak. A buza: 105-115, 
rozs: 75—85, árpa: 55—60, zab: 
36— 40, tengeri: 55—58, burgonya : 
13—16 leu vékánként. Varré Etek. 

A székelykeresztari 
tenyészillat-kiállitásról. 
Az Udvarhelyvármegyei Gazdasági 

Egyesület, mint minden évben, ugy 
február  hó 28 án is megtartotta Szé-
kelykereszturon tenyészállat-kiállítását, 
bikavásárral kapcsolatban. 

A kiállítás sikere közepes. Arány-
lag kevés (43) drb. tenyész- és növen-
dék bika volt kiállítva, s néhány te-
hén és Üsző. F'ehér (erdélyi-fajú)  bika 
egyáltalán nem volt látható. 

A tenyésztés fejlesztése  stagnál, 
kiváló egyed a kiállításon alig volt 
látható, aminek oka minden valószínű-
ség szerint az, hogy a gazdák nem 
kapják meg azt az árat tenyészbiká-
ikért, amely ösztönzésül szolgálhatna 
arra, hogy feltétlenül  első minőségű 
és teljesen fajtiszta  anyaállatokat sze-
rezzenek be. Pedig a magas ár nagy 
hatással lenne állattenyésztésűnk fej-
lődésére. 

A Gazdasági Egyesület kebelében 
alakított bíráló bízottság a legnagyobb 
körültekintéssel járt el a bírálatnál. A 
tenyészbikákat két csoportba osztották, 
18 hónapon felüliek  és aluliak cso-
portosító val. 

Díjat nyertek: Az I. csoportban: 
1. Pap Lajos Ujszékely (Zootechnica) 
1000 leus jutalom. 2. Kovács Miklós 



1930 március 9. SZÉKELY KÖZÉLET 6. oidaL 

rAVAWAWAVAWAVAWAVAW H H l f l i  • aBIBI ^mmmwmmmmmmmmmm. I 
I 
I Tavaszi újdonságok érkeztek H I R S C H R U D O L F 

I F e l t ü n ö o l c s ó á r a k o n s z e r e z t i e t i b e t a v a s z i s z ü l c s é g l e t é t ! 
Tavaszi Rabátszövetekben, Crep " ' 

, de chinelcban, gyapjú ruha kel-
mökben dús valaszték. 

Mintás mosó-selymekben fel-
tűnő olcsó árak. 

Yvette, Parizette és Grizette. 

Hímzett  kézimunkák, függönyök, 
ágyteritök, paplanok és szőnye-
gekben állandó nagy választék. 

Selyem harisnyák, keztyűk, zseb-
kendők, férfi Ingek, kalapokban és ţ 

nyakkendőkben dú« választék. 

Kérem kirakataimat és a vasárnaponként rendezett kiáliitást megtekinteni ^ 
Kobálfalva  (G. E.) 700 leus jutalom. 
3. Nagy Lajos Csekefalva  (G. E.) 
600 leus jutalom. 4. Kelemen Domo-
kos Alsóbotdogfalva  (G. E) 400 leus 
jutalom. 5. Kiss József  Keresztúr (G. E.) 
-300 leus jutalom. 

A II. csoportban: 1. Varró Mi-
hály Fiatfalva  700 leus jutalom. 2. 
2. Gagyi János Alsóboldog falva  (G. E.) 
600 leus jutalom.) 3. Mester József 
l̂ ugonfalva  (G. E.) 400 leus jutalom. 
4. Keresztes János Ujszékely (G. E) 
•300 leus jutalom. 5. Lőrinczi Domo-
kos Fiatfalva  (G. E.) 200 leus juta-
lom. 

A III. csoportban (borjas tehénért) 
i. Fodor Ignác Keresztúr (Zootech-
fiica)  lOOO leus jutalom. 

A IV. csoporiban (üszőkért). 1. 
1. Patakfalvi  József  Keresztúr. 2. Rezi 
János Rugonfalva.  (A Zootechnica 
3000 leus jutalma megosztva.) 

A kiállítás rendezése körül, mint 
fnindig  az utóbbi években, nagy érde-
Tnekei szerzett Szilassi Jenó keresz-
túri főállatorvos,  akinek ez uton is 
Siálás köszönetét fejezi  ki a Gazdasági 
£gyesület. 

Különben a megyei állattenyész-
tés előhaladottságát fényesen  igazolja 
<az a k|>rülmény, hogy már Kolozsvár 
is vásárolt 3 drb. tenyészbikát és az 
ottani főállatorvos,  László Tibor dr. 
Ígéretet is tett, hogy a további szük-
-ségletet is hajlandók innen beszerezni. 
£z a körülmény is buzditólag kell 
hasson a gazdákra a tenyészet fejlesz-
tése szempontjából, de intójel a Zoo-
lechnicának is, hogy közegei utján az 
árakat oly mérvben állapítsa meg, hogy 
•a gazdák a mai nyomorúságos köz-
^azdasági helyzet ellenére is minél 
jobb és kifogástalanabb  tenyészállato-
J(at tenyésszenek. 

Ami pedig a vám)egyénkben szük-
séges erdélyi fehérfajta  bikák beszer-
zését illeti, helyesnek vélnők, ha a 
IZootechnica oly községek (Nagyga-
lambfalva,  Nyikó-vidék némely köz-
sége stb.) gazdáinak, akik ma is elő-
szeretettel tartanak fehér  teheneket, — 
«lkaimat adna kifogástalan  egyedek 
l)eszerzésére, hogy ig>' a megyei szük-
séglet a jövőre vármegyénkben legyen 
t}eszerezhető. 

A gazdák körében nagy vissza-
tetszést szült, hogy a segesvári mező-
gazdasági kamara, melynek fenntar-
tásához e megye lakossága súlyos 
összeggel járul hozzá, a Vármegyei 
Oazdasági Egyesület azon kérését, 
hogy a kiállítás költségeihez járuljon 
hozzá, a legridegebben elutasította 
akkor, amikor, tudvalevőleg, a nagy-
küküllő-vármegyei gazdák érdekében 
súlyos áldozatokat hoz. 

A Vármegyei Gazdasági Egyesü-
let már régebb megtette a lépéseket, 
hogy a törvény értelmében megyénk 
önálló mezőgazdasági kamarát kapjon. 
Eddig e mozgalomnak nincs meg a 
pozitiv eredménye, de mindent meg 
kell mozgassunk, hogy a törekvés si-
kerüljön, mert igy csak fejős  tehenei 
vagyunk egy olyan kamarának, amely 
egyszerűen fíttyet  hány ga;:dasági ér-
dekeinknek. 

Varré Elek. 
Kladö: ft  SÖDTTnyomda RészTönytársasAff 

Odorbeia-Ssékelyndvarbely. 

Férfi ruhákat ós galé-
rokat mélyen leszállított 
áron tisztit és fényez 

SCHMITZ 
kttliii«f4isl« Odorh« l i i . 

Értesítés. 
• Ţitztelettel érleaitem a m. t viro«i J 
• I él vidéki kSxSniiţet, hogy apim, • 
2 Dávid Domokos Str. Baron Safnaa  { 
• (BáUnt-ntca) 8 tz.  alatti, ax illomis- • 
• lal nőmben lövő • 

S géplakatos műhelyét i 
• átvettem ii axt Mját nevem is vexeté- • 
B atm alatt márc. tovább folytatom.  • 
2 Minden tSrekvésem oda irányul» hogy J 
• bármi e asakmához tartóié gép- éi • 
H ipfiletmnnkákat  olcsón és pontosan g 
2 végexzek. Hnnkáimért felelősséget  J 
• vállalok. Vállalok grammofon*  és pa* • 
S = thefon-Javitást.  ^ ^ ^ ^ * 

Síives pártfogást  kár t 

4 íizoba, kouyua és mellék-
hel) hégekből álló emeleti 
lakás Kossuth-utea tl szám 
alatt kiadó. Április 1 én 

elf  iglalható. 
trt 

Nen lett drágább a benzin, mert a 

VIX ii ff 
25 -S07„ .ka l c s ö k k M H az auté 
benzin- is ^jfogyasztását,  mindig 
t isstán tar t ja a hengereket, fo-
k o z t a a kocsi teljesitS képességét 
és maghesssabb i t la a motor élet-

tartamát. 
Olcsö, tartós és gasdasAgos t 
Bematatja és felvUágositást  nynjtt 

D á v i d G y ö r g y - ! "fj-Fernengel 6yula 
o • e B l̂ D.^ D.-Jl J ia ipQlet él géplakatos. • 

Tanulót f e l veszek ,  g 

fslíind  enn  emü 
vetőmagvak, 
termények 

és mümalmi korpa 
állandóan kapható: 
SÁMSON liszt- és 
termény kereskedé'^ 

sében. 

Értesítés üzletátvételről. 
Sfivet  tudom Âra horom a n. é kiköa-

•égoek. ho(y a e)tr. PHocipeta filtria,  uoit»-
rius templom mellett letó 

borbély- és fodrászUzietet 
Karda £udrétöl átvettem és igjck«zet«m oda 
fog  irunyuiui. hogy igeo titttelt Teodéceimet 
a Ifgnaţyubb  fiftyflemmel  kittolftálhaissm. 

Kérem tovttbbra i* b. pirtfogiiukat. 
Maradtam, kivi ó tiist̂ lettel: 

Ifi. Gábos Ferenc 
borbély éa fodrási. 

Bnl. Reg. Ferdinánd 19. 

A til orsságábil. NonrégUbél behozott 
nVIKINa*> jelzésfi 

HÓ-és SÁRCIPÖK 
elegáns formájnak  és legtartésabhak 
• világon. Tartiaságnkért navatolok. 

As én raktáromban váaátoltakat oj párral ki-
cserélem, ha ások két bóoap alatt elszakadoak. 
Vásátoljon „VIKINQ" hó- és sárcipőt, mely 

csak ax éa raktáromban kasható. 

Tisztelettel: D O B R A Y 

Vao esereodém a kö-öuség tsives to-
domis&ra hozoi, hogyiajit kéwtméoyú 

ablak-roiettákat 
késxltek 8sékelykereBstaroD. Rradelése-
ket Udvarhelyti feWess  Szabi Andris 
Biitáameiter, Temeii utca 13 is. alatt. 
Ugyatjott kéas sziták is kaphatók. Hi 
telképes személyeknek réuleifisetéai 

kedvezményt nyoj'ok 

Tiazti-lette!: BJUOOH JANOSNÍ 
raletta-kéaziM, Cristnr-Sz.-keresxtv. 

•Kiadó üzlethelyiség, 
f ő t é r en  üpHlIf i  2 4 - r e . 

JTelenleji^ k ö n y v k e r e k e -
dés v a u benne . £ r t e k e s -

K O N CZ-gyógyszertár. 

FelhÍTOo a tisstelt várMi és vidéki 
köiöoiég figyelmét,  hogy raktáron 

levő lajit késtítésa rnhskéssietemet az 
egész ssezon alatt a legázolidabb árak 
mellett krusitom: 
Romu téli kabfct  . . . 1350 L tdl 
Mikádó vatt&s SOO > 
Mikidő bórbélésiel . . . 1500 > 
Egésx rend férfi  roha kt̂ pJQ* 

txÖvetb6l 1400 » 
Egéai rend fiu  râ a gyapjú-

arövetbfil  800 > 
Gyermek-ruha SSO > 

Tisztelettel bér«m a vátárló kdiön-
aéget t4>gyeo nálam ptóbavásáriiat, hogy 
megg, ősödhesaec ssnlid kitzolgáláaom-
ról es árum tartóságáról. 

iisives pártfo«ast  kér: 

G O L D I Z I D O R . 

R O M Â N I A . 
Grefa  Tribunalului Odorheiu Secţia II-a« 
No. Pj. 976/1924,30. 

Extract: 
Notioan Borlovan, certiflcátn  prin 

prezentul, că Societatea Civilă Literară 
din Odoorheiu care are personalitatea 
juridică inscrisă in Registrul special al 
acestului Tribunal sub No.: 3 1924 a 
obţ'nut prin Deciziunea Tribunalului 
Odorheiu Secţia II a, cu No. Pj. 
976/1924, din 22 Novembrie 1929, 
aprobarea modificării  art. 2 pct. b, şi 
5 alin 1, conform  punctului 9 alin I, 
şi II din procesul verbal al adunării 
generale ordinarea din 17 Februarie 
1929 şi anume în sensul următor: 

In locul textului vechiu al art. 2 
pct. b. se pune textului nou: »fîecare 
persoană majoră şi cu capaţitate de 
activitate, care după intrarea în vigo-
are a Statutelor prezente va fí  primit in 
regulă intre membrii Societăţii literare 
civile şi pe urmă seperat intre mem-
brii fondului  de ajutoare pentru înmor-
mântări achitând cotizaţia regulată. 

Comitetul Administrativ înainte de a 
hotără asupra primirei, va fí  ín drept 
să pretindă dela membrul respectiv 
prezentarea unui certificat  medical 
despre starea sănătăţi' sale, eliberat 
dela un medic designat din partea 
Comitetului.* 

In locul textului vechiu al art. 5. 
pct. 1. se pune textul nou: tfiecare 
membru este obligat la intrare să sol-
vească o taxă de intrare în suma de 
100 Lei«. 

Şi câ această dtspoziţiune sa în-
scris în Registrul special sub No. de 
ordine '4. 

Drept pentru care sa eliberat pre-
zentul extract, spre a fi  publicat în 
Buletinul Justiţiei şi Viitorul. 

Odorheiu, la 21 Decembrie 1929. 
Grefier:  Pentru conform.  . 

I. Borlovan m. p. Molnár. 
impiegată. 

Eladó: 

Stivei todomasftra  h som a n. é. kAiAo-
aégoek, hogy a Str. Priodpeas Ileana (Eötvös-
utca) B asám alatu 

borbély- és fodrászSdetet 
id. PÁSZTOR FERENCTŐL átvattam és min 
den igyKeteccm oda fOf{  irányaim, hoţyig^ 
tiiktelt vendegeimet a legoaiyohb ficyt-lem 
mel. tetjea mfgelégedéare  kis4olg4lhaa»am. 

Kéri-m továbbra is b. pártfogásukat. 
traf-sdtam  kiváló tiazietettel 

BUCSY DKZSÖ (orbély éa fodrász. 
Mmtammmmmmmmmmmmmmí 

Ha 
olcsó és jó sapkát, kalapot akar 
a K E S Z H i E I ? . 
kalapUzletéböl Odorheiu Eötvös-
utca 4 sz. a. vegyen, hol minden-
fajta uri- és ferfí-kalapokat  nagy 
= választékban kaphat. = 

a Budvár-utca 1 szám alatü, 
lakóházas, kb. 6 holdas gâ sda-

ságl telek. 
Eladó 188 drb bSrgyárf  rész-
vény az osztalékkal egyfitt, 
jutányos ftrban.  Weinberger 

Bernát, Kossuth-ntca. 

Van szerencsém értesíteni a n. é. 
közönséget, hogy 

varrodámat 
áthelyeztem Str, Principesa Ileana 
(Eötvös-u.) 1 8z. alá, hol továbbra 
18 vállalom plissé, guvré készítését, 
úgyszintén nóí és gyermekkab&t és 
ruha varrás bt. 

KérAffi  a n. é. közönség szíves 
pártfogását. 

IfJ.  P á u t o r Ferenené 
oOi siabá. 

Kiadó vagy esetleg 
xr eladó laMs. U 
Odorheiu—Székelyudvarhely Ser. 

Mihaí Viteazul, Király-utci 24. 
Két szoba, konyha, kamra, pince, 
nyári konyha kemencével, disznóól, 
tyúkól, gyümölcsös és veteményes-
kert és egy kitflnt̂  kat. Március 
elsejére beköltözhető. Értekezni le-
het: Kassay Gyulánál. 

T " az idei legdivatosabb mosó selyem, nagy választékban megérkezett 

„ i v e n e HIRSCH R U D O L F d l v a t O z l e t é b e . 



M e g é r k e z t e k I O l c s ó n k a p h a t ó k I r r í S á i ^ S S l I 

TRENCH COATOK! Trench Coatok már 900 leutól, 
gummí-kabátok 750 leutöl kaphatók ! Kész férfí-̂  fíu-̂  gyermekruhák, kabátok, nadrágok, 

rőfös,  rövid- és kötött árük legolcsóbban LÖBLNÉL (volt Bethlen-utca)-

Néhány kaptár m é h eladó 
Páll Albert nyng. tanltOnál 

Zetea— /etelaka. 
invitare. 

Corporsţluoe» MeBeHrştIor din Odorbeiu 
íb «>na da Mart-n t. c. ta ess de necapa-
citiţii de « hoteri ín lina de 30 Martie cu 
ÍDccpere dela or* 8 ía restaurantul lat Bar-
ktcsy va tioea 

adunarea generală anuală 
ordinară 

U cari oo« membrii a Corporaţinai ca onoare 
•OQt iô Usţ:. 

Ordin d« sl t 
I. Deschiderea adacării 
2 Delegsrea cecdorltorului de proces 

vfrbal  şi a venfiritoriior 
3 lUportul secretarD̂ tii despre anul 1929 

şi desbaterţa propuDeriior referitoare. 
4. Raportai CMierului despre asul 1929. 
5. Kaportul comUetuini de censori. 
6 loaiDtarea bugetului pentru aoul 1930 

fi  stabilirea acelaia 
7. Raportul econonului şi comisiuoet de-

legate peotru verificarea  ioveotarulu'. 
8 Propuneri. 
9. Absicer a corpului de funcţ'onar. 

10. Delegarea prrşediDteiui de virsti şi a 
conitiaoei de propunere. 

II. Alegerea fuocţloDarilor  ooi şi itchi-
derea sedii, ţei 

Odorfaeiu,  la 7 Martie 19''0. 

Meshivó. 
ĂM  Odorbeiui Ssékelyudrarbelji Iputes-

talet f.  éti mirdos hó 23 án, batároitképte-
Icnaég esetén, mircius 80>an d. o. 8 órai ke«-
dette) a Barkdcsy-féle  Tendégli Bagyterssé-
ben tartja meg 

évi rendes közgyűlését, 
melyre a teatület rendes tagjait tisatelettel 
sseghiTjok. 

Tárgysorozat i 
1. A gyfiléa  megnyitása. 
2 Jegyiókőayweseti ét hiteleaitik ki-

kfildéae. 
8. Titkári jelestéa at 1929 érrSl éa ai 

essel kapo«rfatoa  javaslatok tárgyalása. 
4. PéDBtároi atámadáaa as 1929 énől. 
5. A pénitárviasgáJó bisottság jelentése. 
6 As 1980 éri kOltiégvetéa elöterjeis-

tése és megállapítása. 
7. Gasda jelentése ét a leltirvizsgáló bi-

sottMg eI6terjesstése. 
8. Indítványok. 
9. A titstik»r lemondása. 
10. Korelnök és kandidáló biaottaág ki> 

kftldése  a váUsatáfok  megejtésére 
11. Ai nj tisstikar sŝ kfogla  ója ét a 

gyOlés berekesstése. 
Odorbeiu, 1930 airciua hó 7 én. 

Oyarmpttiy IstvAn Plyhér OAbor 
•iDók. titkár. 

Oorpol Portăreilor Tribuaalulai 
OdorheiQ. 

Nr. 140—1930. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subseanstal portărel prin sceaaU 

pablică, că în bata deciziuaii Nr. 
8748—19119 şi Nr. G. 5229—1929 a 
Jadecâtohei dio Odorbeia to favornl 
reclsmsBtulai Dr. Jodál şi Dr. We-
Betsek pentru îocasarea cresDţ«i de 
4100 L«i si accesorii »e fixeată  ter-
mea de licitaţie pe Martie  1930  ora 
16 p. m. la faţa  locului U Văleni 
unde ee vor vinde prin licitatiase 
pablică judiciară: opt cspste de porci 
ts valoarea de 16000 Lei. Io caz de 
nevoie şt tub preţul de e t̂inare. 

PreteDziunea care e de î«caâBat face 
4100 Lei capital, dob&ssile cu 10% 
tocotind din 7 Dec. 1928, iar spesele 
pina stsbilite de 2017 Lei. 

întrucât mobilele cart sjung Is 
licitaţie ar 6 tont execvate şi de alţii 
şi aceatia şi ar fi  cflşcigat  dreptul de 
acoperire licitaţia preteotă este ordo* 
iiată şi în favurol  aceatora fa  aenzal 
vt. LX.: 1881, §. 192. 

Odorbeiu, ia 82 Kebr. 1930. 
Ixftâk  portărel. 

Fenyőfaboróka  magot 
vásárol, ajánlatot kér: 

Bűrger Sorgyár R.-t. 
Târgu-Mureş 

Marosvásárhely, 
Figyelem I Figyelem I 

A •. é. kScSnaég saives tudomiaira 
keton, hogy megérkextek a legújabb 

m i n t á i m . 
Elvállalok szobafestést  mfivéazies  ki-

vitelben, a legkénvesebb Ízlésnek megfe-
lel6eB. Froatok násoláait, meszelését, ajtók» 
ablakok másoliaát, lakkesásit Bátorok 
miadennentu faerezése  éa művészies kivi-
tele feldSsaég  mellett 

Sxolld árakl 
Kttnnya ns«tési r»ltéUI«k I 

Habelyem a Piac-téren a KONCZ udvarban. 
A Bagyérdemfi  kSzSnség szíves párt-

fogását  kéri. tiaztelettel t 

AHen Salamon. 
Carpul portárei or Tribuaaiu ui 

Odüfbeiu. 
Nr. 468-1930. port. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin aceaeta 

publică, că ÎH Oata deciziuoii Nr. 
3510-929 şi No. G. 7940-1929 a 
Judecătoriei de ocol din Tg.-Murfş  fn 
favorui  reclanantului Frbţii Nussbaum 
repr. prin adv. Dr. Vese ş' Dr. Ki-
duly pentru îocassarea creanţei de 
4070 Lei ş' accesorii se fixează  ter-
men de licitaţ i pe 28 Aîartie  1930  ora 
16 p. m. la faţa  locului îo Porutnbe-
nii Mari unde ee vor vinde pria lici-
tHţiuu* publică judiciară diferite  măr-
furi  de prăvălie ş> una ş'.fonieră  7a 
valoare de 8860 le% Lei. 1q c«i de 
nevoie şi sub preţul de eetimire. 

Pretenziunea care e de încassat face 
4070 Lei capital, dobâDfiie  cu 12% 
socotind din 19 Oct. 1929 isr 8peíie»e 
până acum ataverite de 2000 Lei. 

întrucât mobilele cari ajung ia 
licitaţie ar fi  fost  execvate şi de alţii 
şi aceetia şi-ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire liciuţia presantă este ordo-
nată şi !n favorul  acestora în senzai 
art. LX.: 1908, 20. 

Odorheiu, la 22 Febr. 1930. 
Inaâb portărel. 

Odorbeiu viroüban a Betbien utca 
89 er. alatt a vasúti állomásea! ezem-
ben levő tegjobb forsalmu,  nagy be-
ex&lló udvar és ietallóval ellátott 

miiim  i8 
örOk árban eladom, vagy baezonbérbe 
kiadoa» mivel a hodgyai birtokomra 
kOltOzOm, — eeetleg egyéb lizleti helyi 
sigiiek is kiadom. Fellételek ná'am 
megtudhatók. 

Tiaztelettel: 

Némathy István 
vendéglős é» menzăroi*. 

Kiadó március 15'toi 
4 82oba, konyha, üvê eB ve-
randa éB mellékhelyiségek: 

Plnhár Gábornál. 

P l S í n Á ^ konyha, ka 
L a a u v nara s melléképtt-
letekbSI illó házas telek, mely mé-
hészetre is alkalmas és 3 held teld. 
Értekesni lehet volt Bem ntca 9 

szám alatt. 

i A nagyérdemű közönség szíves tudomására hoz-
i A zuk, hogy Odorheiu Bul. Reg. Ferdinánd 38 sz. 

alatt saját helyiségünkben modernül felszerelt 

autójavító  és vulkánizáló 
műhelyet létesitettünk, elsőrangú szakemberek veze-
tése mellett, hol bármely szakmába vágó munkát, 
bármilyen gyártmányú autó-motorok és gépek javí-
tását, oxigén hegesztést, külső- és belső autó-, ke-
rékpárgummik és bármilyen gummiből készült dolog 
vulkánizálását pontosan és jutányosán elvállaljuk. 
Autőjavitó és vulkánizáló műhelyeinkbe tanulókat 
^ âfe  ^ ^ ^felveszünk.^  ^ ^ ^ ^ 

Benzinkuthoz és garagehoz 16 éven felüli  fiukat  keresünk-
Szives pártfogást  kér: 

T r a n s i l v a n i a R.-T. Odorheiu 

Kts hirdetések. 
Eladó as Eötvöst utca 11 ezám 

alatti, volt Steinbur̂ -féle  báz. Felvilá-
ffosit&et  fir.  Bőben Jeoft  ad. 

Petőfi'Utca  7 szám aiatti b̂ lsőaég, 
etdnyOa fizetési  feltételek  mellett ju-
tányos árban eladó. — Értekezhetni: 
Szentpétery Gyulánál. 

Eiado 66 család méh, 40 kaptár-
ban. 26 paraszt kasbun, tartaléklépek-
kel Vaezi Jánosnál Rugonfalván,  jud. 
Odorheiu. 

Asztalos tanulók felvétetnek  koszt-
tal én labáisal. Derzsi faflzem  Cristur. 

Eladó gyOmOtctifd  oltványok, ki-
váló, aẑ p. erős példányok, dnraboo-
ként. a vevő ^álavitica ezeriat, 40 leu 
9zéi1 Imre botbleofaivi  Itertésznél. 

Corpni Porăreilor Tribunalului 
Odorbem. 

No. 3393—1929. port. 
P a b l i e a ţ l a n e d e l i c i t a ţ i e . 

Subsemnotul portărel pria aceasta 
publică, ră îa baza decisiuaii Nr. 
2698—1927. şi Nr. G. 4065-1928 
a judecătoriei dia Odorbeiu fa  favorul 
reclamantului Haon loitif  r»'nr. prin 
advocatul Dr. Jodál şi Df.  Wenft«ek 
peotru încasarea creaoţet da 5000 Lei şi 
accesorii se fixează  termen de itcusţie 
pe ziUi da 21 Martie  2930  ora  11 a..m. 
la faţa  locului îa com. Odorbeiu, Str. 
Pr. Elisabeta No. 59. unde te vor 
vinde prin licita ţiune publică judiciară 
diferite  mobile de csfă  fa  valoare de 
7000Lai. In caz de nevoie $i sub 
preţul de e»timare 

Pretunziuoea care e de iBCaesat face 
5000 Lei, capital, dobâaxilor cu 117« 
»ocoiifcd  diu 15 IV 927 iar Hpeaele 
l;âcă acum stavente de 1655 Lei. 

Ibtrucâr mobilele cari ajung la 
licHaţ e ar fi  fost  «echeitrate şi de 
alţii şi aceetia şi-ar fi  câştigat dreptul 
de acoperire Jicitaţu preteută et>te 
ordonată şi îa favorul  acestora fn  ses> 
ZQi art. LX.: 1881. §. 192. 

Odorbeiu, la 28 Febr. 1930. 
IxuAlK portărel. 

Eladó Kadicsfalván  : egy 24 mé-
ter hosszú, 8 méter széles, 

négy szögletre kifaragott,  elsőrendű, 
fenyöfáből  készült, jó karban tar-
tott, cperéppei fedett  csűr, két is-
tállÓTsl. Értekezni lehet az ár felöl 
Kadicsfalván  Löríncz  DÓnes gaz-
dánál. 

Düla JudfCátoria  rurala din Cristur. 

No, G. 592-1929. 

Riport ofic  04 decpre scea, câ 
m 6C Si-U cauta No. G 592/1929 » 
foî t  fixat  termen la 1 Martie 1930 orn 
13, Ş1 fi  odiá rprmeDUl dri mai sus esdi 
Î8 tiu%  de Sânbntt. si urmăritul 
are hă'bă'osre, }uderătoria anuleasăi 
termenul de mai su« şi fixaa^ă  ter 
meu nou de mai joj, din oficiu. 

Portă"*-! pa ă̂tiga Judecá'oria 
Cristur Odorheiu. 

Nr. G. 592/1929. 

PuUicaţiuiie de licitaţie. 
SubsfmBaiul  portărei judf'că'oreFc 

aduc la cunostioţ̂  publica îi seneui 
legii artic ut LX dio 1881 § 102 rest-
prctiv XLL diD 1908 § 19. cum că 
lucrurile urmă'oare R. h. mobiliara diu 
casa şi bu'oi care îi urma decisului 
Nr. G. 592/1929 ş 2756/1928 diu anul 
1928 şi 1929 ni Judecătoriei de Ocol 
din Criatur sNu ixaĉ at îa favorul 
ezecvatorici ôţ'a lui Máthé István 
lă c- Sásia Vama dom. îu Jacu' Să-
cuecc repr. prin advocatul Dr. Vioia 
Saodor dnm îo. Criatur impotrlvit din 
comuna C bu pemru ibca&area capita-
tului de 10 000 Iei şi acc prin execu-
ţie de acoperire şi cari e au preţuit 
fa  15.500 If'i  ae vor vinde prin lici-
ţi ţe publică. 

Pentiu ef«ptuirea  aceatei licita-
ţ unt pe baza decisului Nr. G. 592— 
1929 al Judecă oriei de Ocol dia Cris-
tur se fixia?ă  termenul pa 19 Martie 
1930  la  ora  13 p m îa comnna Cibu 
ş' (oţi can au voie de a cumpăra sunt 
invitaţi pria aceet edict cuobeervarea 
acea că lucrurile eus amipţ'te vor fi 
vâodute îa senaul legti LX. din 1881 
dm §. 107 şi 108 calor cari dau mult 
pe lâogă aolvirea îo bani gata şi îa 
cas neceaar şi preţul de strigare. 

Pretenziunea care e de încassat face-
10000 Lei capital, dobânzile cu 10*,, 
aocotind din 16 Maiu 1928 iar apesele 
pânâ acum staverite de 2576 Lei. 

Intrucâ mobilele cari ajung la-
licitaţie ar fi  fo-<t  execvate şi de alţii 
şt aceatia şi ar fi  câştigat dreptul de* 
acoperire licitaţia prezentă eate ordo-
nată şi îo favorui  acestora în aeszul 
art. LX. 1908, § 20. 

Cristur, U 18 Febr. 1930. 
N a ^ portărei. 

Er6s, mint a i u d v a r h e l y i S A M S O N - e c e t 
Könyvnyomda Réstvéiydraaság Odorheiu—Székelyadmbety. 


