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EIÖflEetösl  : 
•««ai évre 200 I.., »1 évre lOO negyedévre 60 L. 
— — E í r y e a szám ára 4 L. — — — — 

Felelöa ecerkesstó 
szerkesetósósr és kiadóhivatal: 

Bulevardul Regele Ferdinánd (Kossuth-atoa) 14 ssám 
Teiefonssám:  34. 

—— Megjelenik minden vas&rnap. 

YaliiiErö töríéíjséilésre raialtatta 
lapt n j l a hatalni orjönaéslieD 

mmU Réti Imre. 
Köztudomásu dolog, hogy a Ma-

gyar Párt kontesztációval támadta meg 
a városi választást. A közigazgatási 
törvény 404. paragrafusa  szerint ezen 
kontesztádó felett  a megyetanácsi vá-
lasztmány hivatott dönteni, elsőfokban 
az 6 hatáskörébe tartozik az ügy. Azért 
is rendelte a törvény a választások 
sorrendjét ugy, hogy előbb a megye-
tanács választassék meg, hogy a ké-
sőbbi — városi és községi választá-
sok ellen benyújtandó felebbezéseknek 
meglegyen a törvényes fóruma.  Ez a 
cél ugyan megyénkben ezidőszerint 
még nincs elérve, mert a megyetanács 
— a Rétiék felebbeeése  miatt — még 
meg nem alakulhatott. Arról még le-
hetne vitatkozni, hogy ez esetben a 
megyei  interimár bizottság nincs e jo-
gosítva a felebbezések  elbirálására ? A 
Magyar Pártnak e részben is kialakuU 
jogi álláspontja van s ez az, hogy a 
megyetanács választmányának fenn-
tartott törvényes jogkört nem ragad-
hatja magához az interimár bizottság 
sem. 

Réti azonban még ezen a vitán 
is túltette és túlnőtte magát, mert 
pénteken  délben  a saját nevében, mint 
a városi interimár bizottság elnöke, a 
prím aria pecsétjével kibocsátotta az 
idézővégzéseket, melyekkel a kontesz-
tálókat másnap délelőtt 10 órára meg-
idézi a prefecturára  a kontesztáció 
tárgyalására. Ilyen hallatlan törvény-
sértésre még nem volt példa. A tár-
gyalás kitűzése, a tárgyalási határnap 
megállapítása s a felek  megidézése 
egyike a legfontosabb  perjogi cselek-
ményeknek, amellyel az itélőbiró a 
kontradiktorius eljárás folyamatát  meg-
nyitja. Réti ezt a bírói jogkört ragadta 
magához, ami egyenlő a jogbitorlás-
sal. ő ugyanis e perben éppen olyan 
érdekelt fél,  mint a kontesztálók, hi-
szen a megtámadott listának ő az első 
helyezettje. De honnan veszi a jogot 
Réti ahoz, hogy — legrosszabb eset-
ijén is — fl  megyei  interimár  bizott-
ságra tartozó perjogi cselekményt a 
maga  nevében,  mint a városi  jmmaria 
képviselője foganatositson  ? Hiszen en-
nek a cselekménynek igy sem perjogi, 
sem alkotmányjogi hatálya nincs, nem 
lehet. 

A Magyar Párt tiltakozik a trükk 
ellen, melynek nyilvánvaló célja az, 
hogy Rétiék maguk ítélkezzenek a sa-
ját ügyükben, elvonva azt a törvényes 
forum  elől, amelynek döntésétől van 
okuk félni. 

jövő feladataira  mutatott reá, a nem-
zetet reá eszméltette arra, hogy jövője 
a maga kezében van. 

Toldy Ferenc, a kiváló irodalom-
történetiró, a Hitelről azt mondotta, 
hogy »nemcsak lángelméjü könyv, ha-
nem országos tett, a század egyik leg-
nagyobb eseménye voltc. Valóban ugy 
is van. Megjelenése fordulópontot  je-
lentett az ország és nemzet életében. A 
háború előtti Magyarországot Széchenyi 
eszméinek a megvalósítása tette erőssé, 
modernné és gazdaságilag virágzóvá. 

És most, amikor e nagyszerű 
könyv megjelenésére gondolunk, ne-
künk ugy tetszik, mintha a történelem 
megismételné önmagát. Száz év mul-
tán megint ott vagyunk, ahol Széchenyi 
könyvének megjelenésekor voltunk. A 
gazdaember >tölt gabnavermei melleit 
is koplal*, szegényedik s az adóssá-
gok súlya alatt majdnem roskadozik, 
az ipar, kereskedelem pang; egykor 
virágzó iparágak mennek tönkre, régi, 
szolid alapozású kereskedések ajtói 
csukódnak be és nincs egy uj Széchenyi, 
aki a nemzeteket a hanyatlásnak, a 
gazdasági romlásnak az utján megál-
líthatná. De ha nincs is Széchenyink, 
ott vannak az ő százéves eszméi, ame-
lyek ma sem avultak el, amelyek ma 
is képesek megállítani a hanyatlásnak a 
lejtőjén. »Az erős ellenáll, a gyönge két-
ségbeesik.* Ezt a jeligét irta Széchenyi 
korszakos müvének homlokára. Ezt a 
jeligét kell nekünk is szem előtt tar-
tanunk, mert az önbizalom, a mun-
kánk sikerében való hit előbb vagy 
utóbb felemel,  visszatérít a lejtőről, a 
hanyatlás útjáról. Másik szállóigévé 

* vált mondása: »Csak a gyenge szereti 
önmagát, az erős egész nemzeteket 
hordoz szivében.« Ennek a mondás-
nak is mély értelme, nagy jelentősége 
van. Figyelmeztet arra, hogy ne le-
gyünk önzők, ne csak egyenként akar-
junk boldogok, megelégedettek lenni, 
hanem törekedjünk másokon is segí-
teni, törekedjünk mások jólétéhez is 
kezet nyújtani, mert az erős sem bol-
dog a szegény, a lerongyolódott tár-
sadalomban. Es végül fontos  része 
Széchenyi munkájának az a fejezet, 
amely az adott szó szentségéről szól. 
Nem látjuk-e napjainkban is, hogy 
hány virágzó 'üzlet megy tönkre, hány 
gazdag válik szegénnyé, csak azért, 
mert velük szemben az adott szót nem 
tartották meg. 

Széchenyi százéves könyvének itt 
vázolt eszméi legyenek utmutatóink, 
irányitóink s akkor a mostani gazda-
sági válságból is erős akarattal, önbi-
zalommal, sok szeretettel s az adott 
szó szentségének a megtartásával, ha 
lassan is, de biztosan kigázolhatunk. 

nyira mentek már az egymás elleni 
elkeseredett küzdelemben, hogy végül 
»rend«-törvényeket kénytelenek hozni 
egymás ellen az ország rendjének meg-
őrzése végett és a rend védelmében a 
népjogokat hirdetett Maniu-kormány 
most kész olyan közkincseket felál-
dozni, mint amilyen a sajtószabadság, 
a szabad véleménynyilvánítás joga: 
ugyanakkor megyénkben Összefognak 
az összes román pártok a legszélsőbb 
rendfel  forgató  elemekkel, a kommunis-
tákkal, csak azért, hogy a legtörvény-
tisztelőbb és rendszeretőbb népelemet, 
a magyar kisebbséget, saját önkor-
mányzati életének intézésében minél 
kisebb cselekvési körre szoritsák. Előbb 
lepaktálnak arendfelforgatókkalsazután 
törvényt hoznak ellenük. 

Száz esztendővel ezelőtt, 

1830. március 24 én, Gyümölcsoltó ün-
nepének előestéjén egy könyv jelent 
meg Pesten, gróf  Széchenyi István 
Hitel cimü könyve. Ez a könyv, ame-
lyet később Arany János égbenyúló 
hatalmas pirámisnak nevezett, valósá-
gos forradalmat  idézett elő tartalmá-
nak újszerűségével, gondolatának gaz-
dagságával, eszméinek bőségével és 
helyes okfejtésével.  A hitel szónak meg-
magyarázása után sorra vette az or-
szágnak orvoslásra váró bajait és nyo-
morúságait, rámutatott arra, hogy »a 
magyar birtokos szegényebb, mint bir-
tokához képest lennie kellene ... me-
zeit nem viheti legmagasb virágzásrac 
s mindennek okául a hitel hiányát, az 
elavult birtokrendszert, az ipar és ke-
reskedelem pangását jelölte meg. A 
mult emlékein való Kesergés helyett a 

Rendtörvényt 
szavazott meg a parlament mindkét 
háza. A rendtörvény szerint három évig 
terjedhető elzárással büntetik azt, aki 
nyilvánosan, szóval, vagy írásban olyan 
hamis hireket terjeszt, melyek alkal-
masak a lakosság megriasztására, a 
közrend és közbiztonság megzavará-
sára, az állam, vagy az állami, akár 
pedig a magán-hitelintézetek iránti bi-
zalom veszélyeztetésére. 

A törvény parlamenti tárgyalása 
alkalmával a Magyar Párt nevében 
Gyárfás  Elemér szenátor tiltakozott a 
törvény megszavazása ellen, mert ab-
ban a szabadságjogok, főleg  a sajtó-
szabadság elleni támadást lát, ami a 
Magyar Párt demokratikus elveivel el-
lenke,zik. 

A javaslat azonban törvénnyé vált s 
ezt mindenkinek tudomásul kell vennie. 

Jellemző azonban, hogy akkor, 
amikor a román politikai pártok any-

A zsombori csendélet. 

A zsomboriak panaszkodnak jegy-
zőjük, Voianu János ellen, aki előbb 
meg akarta változtatni a községi vá-
lasztásokra a lakosság által összeálli-
tott mindkét lista sorrendjét, majd, 
mikor ez nem sikerült, a választást 
megfelebbezte.  A tanács igy nem tud-
ván megalakulni, uj interimár bizott-
ságot neveztetett ki, ami itt is — az 
általános megyei recept szerint — tör-
vényellenesen történt, mert a prefect 
a bizottságot nem a vezető polgárok-
ból állította össze. A községben most 
nagy az elégedetlenség ugy a románok, 
mint a magyarok részéről. 

Fokozza ezt a Moszora- féle  erdő-
eladás ügye is. Ennek története a kö-
vetkező. Nyolcvan községi lakos, ma-
gyarok és románok vegyesen, megvá-
sároltak a községtől egy erdőrészt, 
annak tűzifa-any  agát eladták egy ágos-
tonfalví  vállalatnak, métermázsánként 
45 lejért. Ezt az eladást később fel-
bontották, mert a fát  kedvezőbb félté-
telek mellett — mázsánként 50 lejért 
tudták eladni a segesvári Moszorának. 
A szerződésnek azonban a Moszora 
kezén levő példányában 15 százalék 
árengedmény van írva, s igy az a 

! helyzet állott elő, hogy Moszora 42 lej 
50 bániért, vagyis lényegesen olcsób-
ban vette meg a fát,  mint ahogy az 
ágostonfalvíaknak  volt eladva az előző 
szerződéssel. A szerződés másik két 
példányában, melyek közül egyik a 
birtokosok kezén van, másik pedig a 
prefecturához  adatott be, nincs szó a 
15 százalékos árengedményről, Mo-
szora azonban ragaszkodik az ő bir-
tokában levő szerződéshez. A szerző-
déseket a jegyző állította ki. A diffe-
rencia mintegy negyedmilliót tesz ki. 
A birtokosok körében nagy az elkese-
redés, mert vagy bele kell fogjanak 
egy évekig tartó perlekedésbe s eza-
latt az erdőre felvett  kölcsönük tete-
mesen megszaporodik a kamatokkal, 
vagy pedig, ha ezt el akarják kerülni, 
kénytelenek olcsóbban odaengedni Mo-
szorának a mintegy kétmillió lej ér-
lékü faanyagot,  amelynek a kitermelé-
sét ez már meg is kezdette. 

Csodálkozunk, hogy a mindenről 
jól értesült Hargita ezekről a dolgok-
ról nem tud. 

Húsvéti határkerülós. A húsvéti 
szokásos határkerülés az idén is meg-
lesz. A lovasok Pálfíy  Istvánnál (Soly-
mossy-utca 13 sz.) jelentkezzenek, ki 
a bandérium vezetője lesz. Csak fe-
gyelmezett, felnőtt  egyének vehetnek 
részt a feltámadási  határkerülésben. 
A rendes öltözködés kívánatos, semmi 
más jelvényt viselni nem szabad, csak 
a sárga és fehér  pápai szín van meg-
engedve. Aki nem érez magában kellő 
fegyelmet,  az tartózkodjék a menetben 
való részvételtől. 

Ipartestületi ügyek. 
Országos kirakóvásárok: április 

l én Bázna, Márkod, Vízakna; 2-án 
Czikmántor; 3 án Bögöz, Holdvilág ; 
4-én Etéd, Dálya; 5 én Baromlaka, 
Lövéte; 7 én Brassó, Szentágota. 

Ipartestületünk e hó 23 án tartotta 
meg évi rendes közgyűlését, amelyen 
nagy számban jelentek meg iparos test-
véreink, — 209 név szerepel a jegyzői 
listán, míg a tagok később már oly 
tömegesen jöttek, hogy a pontos lét-
szám felvételét  tovább folytatni  nem 
lehetett. 

Igy tehát zsúfolt  ház előtt nyitotta 
meg Gyarmathy István elnök a gyű-
lést, lelkes szavakkal üdvözölve a meg-
jelenteket s kiemelve, hogy az iparos-
ság ily szép számban való megjelenése 
azt igazolja, hogy igenis megvan az 
általános érdeklődés az ipartestület 
iránt, aminek alapján jogosan remél-
hetjük annak áldásos működését. 

Ezután Pluhár Gábor titkár állandó 
feszült  figyelem  mellett olvasta fel  18 
oldalra terjedő titkári jelentését, mely-
ben sok értékes eszmét és indítványt 
terjesztett elő. Ha azt akarjuk — fej-
tegette — hogy a most már szép si-
kerrel megindult ipartestületi élet mű-
ködésével még gazdagabb eredménye-
ket érjünk el, első kötelességünk a vi-
déki iparos testvéreink bevonása ipar-
testületünkbe, ~ kitért továbbá a ta-
noncnevelés terére is, különösen a ta-
noncok viselkedésére, rámutatott arra, 
hogy az iparosnak is szüksége van 
arra, hogy a kellő társadalmi művelt-
sége meglegyen. Ezért kell a tanoncok 
lelkületével is foglalkozni,  erkölcsösen, 
illemtudóan nevelni őket. 

Nagy János cipész a betegsegélyzó 
hivatalnak a végrehajtások és árvere-
zések lelketlen tulhajtásával való eljá-
rása ellen emelt szót. !£zek felsorolása 
annyira erős elkeseredett hangulatot 
váltott kl az iparosság kőzött, hogy az 
elnök nehezen tudott csendet terem-
teni. Nagy János több pontból álló in-
dítványát egyhangúlag elfogadták. 

Többek hozzászólása után a tiszt-
újítás következett. Kevés kivétellel a 
régi vezetőséget választották meg újra. 
A választmányban két uj női tag is 
szerepel: Dolvig Keresztélyné és ifj. 
Pásztor Ferencné női szabók. Megható 
jelenet volt, amidőn Pluhár G. titkár 
felhívására  az ipartestület elhunyt tag-
jai névsorának felolvasását  a jelenle-
vők állva hallgatták végig — a ke-
gyelet jeléül. 

A választás után Gyarmathy Ist-
ván ismételten megválasztott elnök 
meghatódottan, könnyes szemekkel kö-
szönte meg a személye iránt megnyil-
vánult bizalmat. Kérte az ipartestület 
minden egyes tagját, hogy legyenek 
neki segítségére azon magasztos és 
közös munkában, amelyet ipartestüle-
tünk maga elé kitűzött. Általában az 
egész nagy közgyűlés lelkes és emel-
kedett hangulatban folyt  le. 

Ezután arra kérjük minden egyes 
iparos testvérünket, hogy ez a lelkes 
hangulat lakjék ott tovább is mindenki 
szivében, dolgozzunk tovább, egymá-
sért, egy célért, amely cél a mindnyá-
junk célja, ipartestületünk haladása... 

Végül arra figyelmeztetjük  a vá-
sárokat járó iparosainkat, hogy vigyék 
magukkal mindig az adókönyvecské-
jüket és a proces verbalt az adókive-
tésről, mert, ha azokat nem tudnák a 
vásár helyén előmutatni, külön adót 
kell fízetniök  I 

Az  ipartestület  elnöksége. 
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Figyelem I Megjöttek a tavaszi újdonságok 
G - Y T J L ^ d i v a t - a z l e t é b e . 

Figyelem! 

Női Kasha kabátszövet 280 leutól 
Női Kasha ruhaszövet 150 „ 
Női gyapjú ruhaszövet 190 

Férfi  ruhaszövetek 200 leutól 
^ é r f i  i n e r e l r , sap i t eá - l c , O c a l a p o l c , 

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

Csathó Kálmán meleghangn 
levele. 

A napokban  érkezett  meg  a refor-
mátus  kollégium  patronázs  bizottsá-
gához  Csathó  Kálmánnak,  a himeves, 
magyar  irónak  kedves  levele,  azzal  az 
alkalommal  kapcsolatosan,  amikor  a 
székelyudvarhelyi  református  kollégium 
patronázs  egylete  egyik  remek  vigjá-
tékát,  az  Uj  rokon  cimíi  háromfelvo-
násost  mutatja  be Udvarhely  nemes 
közönségének  április  5  én  este  9 órai 
kezdettel,  a szinház  nagytermében,  a 
már  ismertetett  szereplőkkel.  A levél 
szószerint  a következő: 

1930  III:  15. 
B.  I.  Hidegkuti-ut  89la. 

Mélyen  tisztelt  Tanár  Ur! 
Hálásan  köszönöm  újra  megnyil-

vánult  figyelmét  és szives  meghivását, 
aminek  azonban  előbbi  megállapodá-
sunk  dacára  — legnagyobb  sajnála 
tómra  — nem  tehetek  eleget  a közbe-
jött,  itthoni  elfoglaltságom  miatt.  De 
lélekben  ott  leszek  Önökkel,  hü  székely 
szivvel  az  én  szülőföldemen,  ahová 
engem  valóban  eltéphetetlen  szálak, 
ifjúságom  legszebb  emlékei  fűznek. 

Fogadja,  kérem  és továbbitsa  a 
Tekintetes  Tanári  Karnak  nagyrabe-
csülésem  és rokonérzésem  őszinte  ki» 
fejezését. 

Mély  tisztelettel: 
Csathó  Kálmán. 

Az  előadásra  a jegyeket  a Könyv-
nyomda  R.-T.  árulja  hétfőtől  kezdve. 

így kell segélyezni a munka-
nélküliséget ? 

Szombat szürkíllő délutánja, a 
lapunkat előállító nyomda helyiségé-
ben. Néhány rikkancsgyerek a készülő 
lapra várakozik Egyikük — feltűnően 
értelmes arcú, 8—10 évesnek látszó 
kisfiú  — a nagy kályha mellett, a 
padlón üldögél, s készségesen, hatá-
rozottan felelget  a siető nyomdai alkal-
mazottak röviden odavetett kérdéseire. 

Magunk is oda lépünk, s ekkor 
a kis rikkancs a következőket mondja 
el élete körülményeiről. M. Istvánnak 
hivják, 12 éves, egy bethlenfalvi  nap-
számosember gyermeke, még hét test-
vére van, s ő a legnagyobb  a gyér-
mekek közt. A barátokhoz jár elemi 
iskolába, tiszta lO-es a bizonyítványa. 
Délelőtt az iskolában van, délután, 
estefelé  újságot árul, vagy egyebet 
dolgozik, mert a családnak szüksége 
van az ő keresetére is. Azért is jár 
még csak az elemibe, mert a tanulás-
sal megkésett, a mult években is ke-
resnie kellett. A Sz. Közélet előbbi 
számának árusításával 90 leüt szerzett, 
odaadta az édesapjának. 

Nemrég azonban váratlan kelle-
metlenség érte, ami anyagi kárával is 
járt. Ezelőtt ugyanis árulgatta a Har-
gitát is, ami szintén hozott neki. Tul 
azonban megtudták, hogy árulja a 
Sz. Közéletet is, mire Réti szerkesztő 
úr — az egykori irgalmas szívű pap, 
a szegények nagy istápolója — na-
gyon megharagudott rá, a múltkor meg-
szidta, s azt mondta, hogy ezért nem 
ad neki több Hargitát árulni. Nem is 
adott. 

Ennyi az eset, — a kis rikkancs 
szavai nyomán előadva. Mit füzzünk 
mi hozzá megjegyzésül ? Azt mondjuk 
megint, hogy más a beszéd és más a 
cselekedet ? Ez elkoptatott szólam, 
közhely lett már, s azzá válni mi is 
segítettünk, sokszor levén kénytelenek 
egyesek fejére  olvasni azt a kihivó 
ellentétet, ami hirdetett elveik és cse-
lekedeteik közt mindegyre mutatkozott. 
Azt tesszük tehát, hogy ezt az esetet 
felajánljuk  Réti ür lelkes hívei részére, 

hadd erősitse őket még jobban a mel-
lette való meggyőződésükben. Aki 
pedig még nem ismerné őt, szolgáljon 
annak részére bemutatásul, ö az, aki, 
bár újságjában állandóan a saját kép< 
víselőjelöltségét, polgármesterségét rek-
lámozza és reklamálja — mégis egye-
dül nem »magapárti«, s ime megmu-
tatja azt is, hogy kell a szegények 
dolgát felkarolni,  a munkanélkülieket, 
teljesen önzetlenül, segélyezni 1 

. . . A kis rikkancs kicsi esete le-
húzza a mérleg túlsó serpenyőjét, 
amelybe Réti ur, a szegények jóte-
vője, oly szorgalmasan öntögeti az 
önerősitő ingyentejet. 
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Falvaink figyelmébe. 
Altalános közművelődés szempont-

jából nincs viilanyeróvel dolgozó ko 
runknak nagyobb technikai vívmánya, 
mint a ma legnépszerűbb és közked-
velt rádió. Igazi népegyetem. Kagylón 
vagy hangszórón át beszélő könyvtár, 
hasznos ismeretek eleven közvetítője. 
Népi megértésre szánt, kioktató felol-
vasások, értekezések, mesemondó es-
ték, nyelvtanítás, gazdailag hasznos 
tudnivalóknak díjtalan hangfüzete;  órán-
kinti világhirek és dőjárás napközi 
újságszáma. Szinte fölöslegessé  teszi a 
rendszeresen megszervezni szándékolt 
vidéki kulturestéket. Hiszen központi 
kezelése miatt, mindenki részéről, fu-
varköltség nélkül, hozzáférhető  áldás! 
Maradiságunk beszüntetője, haladisá-
gunk abcéje, kedélynemesítő, erkölcs-
finomító,  iskola, hangverseny, szinház, 
hetenkint egyszer templom is. Egy kis 
tárgyi magyarázat hozzá koronkint. 
Ezt is szívesen megteszik a papok, ta-
nítók, vagy más kulturlelkek. Mindeze-
ket csak azért hozom fel,  mert a nyu-
gati határon tul, vasutmenti megfigye-
léseim alapján, nagy örömmel kellett 
látnom, hogy a falvak  minden egyes 
házán, sőt a törpe cigányviskó felett 
is ott lebegnek a légköri hringfogó  an-
tennák. Rádiót tehát népünknek fal-
vainkba 1 Be kell kapcsolódni az euró-
pai kulturzóna ismeretterjesztő áramla-
tába. Meg kell könnyíteni műszaki be-
vezetését s tömegvásárlással olcsóbbá 
tenni a szükséges kellékek beszerzését. 
Akad bizonyára erre is készségesen 
vállalkozó cég, ha megtesszük hala-
déktalanul a kezdeményező lépéseket. 
Az eredmény föl  sem mérhető. 

A másik indítványom: Hősök li-
gete. Hallom beszéd közben : Mi ez ? 
Minden falunak  van világháborús ál-
dozata, de nem tud, vagy még nem 
állított emléket a falu  hőshalottjainak. 
Amennyire ötletes, annyira takaros is, 
hogy a falu  kiválaszt egy erre alkal-
mas térséget s erre a helyre minden, 
tagját vesztett család egy fát  űliet, rá-
aggatott pléhtáblán megjelöli az elesett 
nevét, halála időpontját és helvét s 
családilag kötelezi magát, hogy gon-
dozni fogja.  Kérdem, hány -falunak 
nincs világháborús áldozatja. Sajnos, 
egy sincs, annál többje mindnek. így 
nő a fák  száma s így nő ki észrevét-
lenül a Hősök ligete s virulnak a ke-
gyelet évi virágai. De ahol áll már az 
emlék, azt is körűlűltetik, fákkal,  sŐt 
egész utcákat, utsorokat is befásitanak 
s hősök utjának, utcájának keresztelik 
el. És ezt a kegyeletes aktust is gya-
korlati haszonnal kötik össze. A fák 
kivétel nélkül akácok. Nem kényesek, 
állják és fogják  a meleget, kellemes 
illatot lehelnek s virágjaik — szak-
szerű kijelentés szerint — elsőrendű 
mézanyagot szolgáltatnak. Tehát gaz-
daságos is. 

Ajánlom mindkét indítványomat 
falvaink  szives figyelmébe  ! 

Budapest, 1930. március hó. 
Enbery Árpád. 

Iddjóslás. A meteorológiai intézet 
ídőjóslása a ma délután 1 órakor le-
adott rádiójelentés szerint: Jobbára 
borult idő várható esőhajlammal és hő-
emelkedéssel. 

A városi választás ügye Vezető-
helyen a városi választással foglalkozó 
közleményünk kiegészítéséül még a 
következőket közöljük. A Réti által 
törvényellenesen kibocsátott idézővég-
zések alapján dr. Hinléder, dr. We-
netsek és dr. Molnár jelentek meg a 
prefecturán,  hogy megtudják, miféle 
hatóság elé idéztettek a kontesztálók ? 
A prefectusi  titkár által a tanácste-
rembe beszólittatván, meglepetéssel 
konstatálták, hogy a megyei interimár 
bizottság ül ott együtt s midőn az 
elnöklő Bálint prefect  közölte velük, 
hogy a városi felebbezést  akarják le-
tárgyalni, dr. Hinléder tiltakozott a 
tárgyalás megtartása ellen, mert a vá-
rosi primariának nincs joga önálló for-
mában és a városi ideiglenes elnök 
n,eve alatt idézni a feleket  egy más 
hatóság elé tartozó ügyben. Tiltako-
zott a tárgyalás megtartása ellen, 
amelyet szabályszerű idézésnek kell 
megelőznie. Az int. bízottság a kifo-
gást elutasította. Ezután dr. Hinléder 
hatásköri kifogást  emelt a megyei in-
terimár bízottság ellen, melynek nincs 
joga a kontesztáció letárgyalására. Ez 
a kifogás  is elvettetvén, az ezen kér-
dés felett  hozott önálló határozat ellen 
a törvény 404. §. 6. bekezdése alap-
ján Hinléder felebbezést  jelentett be, 
kérve annak és az iratoknak a kolozs-
vári helyi bizottsághoz való felterjesz-
tését, s annak eldöntéséig az érdemi 
tárgyalás felfüggesztését.  Az int bi-
zottság ezt a kérelmet sem teljesítette, 
hanem elrendelte az érdemi tárgyalást, 
amelyen a kontesztálók már nem vet-
tek részt. Az int. bizottság eljárását 
érdemben és bővebben jövő számunk-
ban méltatjuk. 

Az Udvarhelyvármegyei Gazdasági 
Egyesület ezúton is tudatja tagjait, 
hogy f.  évi ápr. 1 én d. e. 9 órai kez-
dettel Udvarhelyen a rendes helyen 
íg. választmányi, 11 órai kezdettel pe-
dig tavaszí közgyűlést tart. Legyünk 
ott minél többen, hisz a gazdaközön-
ség legsajátosabb érdekei tárgyaltatnak. 

A magyar párt vármegyei tago-
zatának elnökét, Jodál Gábor dr. ügy-
védet nevenapja alkalmából hétlőn 
számosan keresték fel  jókívánságaik-
kal. A városi párttagozat üdvözletét, 
közvetlen és megkapó szavakkal, Nagy 
Lajos dr. fejezte  ki, biztosítván a te-
vékeny elnököt a párt tagjaínak bizal-
máról és ragaszkodásáról. Jodál dr. 
az üdvözlésre az ő céltudatos és ha-
tározott egyéniségére valló komoly, s 
egyúttal biztató szavakkal válaszolt, 
hangsúlyozva, hogy az üdvözlők nagy 
számban való megjelenését nem a 
maga érdemének tulajdonítja, hanem 
annak az eszu.ének, amelynek benne 
egyik képviselőjét látják: a pártegy-
ség, a kitartó párthüsé}; eszméjének. Az 
ezekhez való ragaszkodás és a munka 
jövőnket is biztosítani fogja.  A párt-
tagok és magánosok üdvözlésén kívül 
a nap folyamán  Jodál Gábori, mint 
kamarai elnöküket, az ügyvédek is, 
továbbá, mint főgondnokukat:  a ref. 
tanítónőképző intézet elöljárósága, ta-
nárai is melegen üdvözölték. A mege-
lőző este pedig a Székely Dalegylet 
és a Ref.  Egyházi Dalkör adott tiszte-
letére szép szerenádokat. — Ugyancsak 
szerenáddal tisztelte meg a Székely 
Dalegylet kedvelt elnökét, Gönczy 
Gábor dr. ügyvédet, akit nevenapja 
alkalmával szintén számosan üdvözöl-
tek jókivánataíkkal. 

Vallásos Ünnepély. Március 30-án 
d. u. 5 órakor a kollégium tornater-
mében a tanítónőképző bibliaköre val-
lásos ünnepélyt rendez. A műsor a 
mult számunkban közölve volt. Az 
érdeklődő közönség figyelmét  ujból fel-
hívjuk a tauulságos és élvezetes mű-
sorra. 

Imreh Domokos dr. orvos, a vár-
megyei közkórház volt igazgató főor-
vosa, külföldi  tanulmányútjáról, mely 
alatt a legújabb orvosi felfedezéseket, 
gyógyitási módszereket tanulmányozta, 
hazaérkezett és orvosi működését is-
mét megkezdette. 

Rájk József  az udvarhelyi cé-
hek történetéről a múltkoriban felol-
vasott értékes tanulmányának közlését 
— mert a kéziratot megkésve kaptuk, 
s különben is anyag torlódásunk volt 
— csak a jövő számban kezdhetjük el. 

Sebes! Samu halála. Az erdélyi 
magyar irodalomnak egy általános meg-
becsülésben élt, rendkívül szeretetre 
méltó egyénisége mult ki néhány napja 
Kolozsváron Sebesi Samu halálával. 
Több kötetre menő elbeszélést és szín-
padi müvet írt, melyeket a mesélés de-
rűs tisztasága, kedvessége, nyelvének 
székeiyes zamatu magyarsága tett kü-
lönösen kedveltekké és értékesekké. 
Ezenkívül Sebesi Samu egész írói mü-
ködésében az Erdélyhez való hűséges 
ragaszkodás is rendkívül jellemző vo-
nás. Halálának szomorú híre minket 
azért is közelebbről érinc, mert rugon-
falvi  születésű volt. Hetven évet élt s 
tavaly jubilálták nagy szeretettel 40 
éves nyilvános írói működését. 

Az Udvarhelyi Gazdakör f.  hó 30 án 
d. u. 2 órakor a »barátok€ iskolája 
tantermében gyűlést tart. A gyűlés al-
kalmával a hátrálékos tagsági dijak is 
beflzetendők. 

Halálozás. Bán  Istvánné  Köpeczi 
Balázs Anna 52 éves korában, f.  hó 
25 én, rövid, de nehéz szenvedés után 
városunkban elhunyt. Temetése 27-én 
volt nagy részvét mellett. Kiterjedt ro-
konság gyászolja. 

Lelkigyakorlat és oltáregyletl ki-
állítás.. Felkértek a következők közlé-
sére : Április 3—6 íg (csütörtöktől va-
sárnapig) lelkigyakorlat lesz a kath. 
hívek részére. Reggel 8—9-ig szentbe-
széd a barátok templomában, este 
8—9 ig a plebánía-templomban. Vasár-
nap d. e. befejezése  a lelkigyakorlat-
nak, közös áldozás, utána az Oltár-
egylet kiállításának megnyitása. A lelki-
gyakorlatok vezetését ft.  Faragó Fe-
renc dr. theol. tanár vállalta. Mindnyá-
jan ott legyünk 11 

X Hivatalos postabélyegek alkal-
mazására vonatkozóan a helybeli posta-
hivatal az egyes hatóságoknak ez utón 
adja tudomására, hogy a P. T. T. 
Vezérigazgatóság rendelkezése követ-
keztében a hivatalos levelezésekre al-
kalmazandó bélyegeket, április elseje 
után, csak a teljes ellenérték megfize-
tése után fogják  kiadni a postahivata-
lok. Ezen határnap után a posta sem-
miféle  hivatali levelezést nem fog  to-
vábbítani, ha ezt szabályszerűen fel 
nem bélyegzik. 

Műsoros estély. A szombatfalvl 
Ifjúsági  Egyesület f.  hó 30 án, vasár-
nap este 8 órai kezdettel a népház 
nagytermében szép és nivós műsorral 
eslélyt rendez. Az estély műsora: 1. 
Egyházi ének. Énekli a közönség. 
2. Megnyitó beszédet mond Pál Gyula 
s.-lelkész. 3. Szaval Imre Mariska. 
4. >Apám uram«, 1 felvonásos  víg-
játék. Előadják Imre Annuska, Barabás 
Domokos, Lórincz Bandi, Mátyás Sán-
dor. Dénes József.  5. Szaval Eichner 
Emil. 6. Énekel Varga Béla, 7. >Ki 
a nyertes*, I felv.  vígjáték. Előadják 
Sebők Béla, Imre Gáspár és N. N. 
8. Szaval Katona Annuska. 9. Élőkép. 
10. Egyházi ének. Énekli a közönség. 
~ Az Ifjúsági  Egyesület a nemes cél 
érdekében kéijí a közönség legmele-
gebb pártfogását,  mindenkit meghív 
és szeretettel vár az estélyre. Belépti 
díj tetszés szerint. 

Az egész országra kiterjedő moz* 
galom indult meg a felekezeti  iskolák ta-
nárai és tanítóí között az iránt, hogy jog-
folytonosság  alapján az állami nyugdíj-
intézetnek tagjai lehessenek, amint tagjai 
voltak az impériumváltozás előtt is. 
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Feltűnő olcsó áron vásárolhat Hirsch Rudolf divatűzietében. 
T&VSSCi női és férfi  kSbátSZÖVCtekbOII, selymekben, vásznakban, paplanokban, szőnyegekben, kézi 
himzett függönyökben  és ágyteritőkben, úgyszintén harisnyák, nyakkendők és férfi-kalapokban  dús választék 

Kérem kirakataimat megtekinteni és az árakra figyelni! 
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Réti ismét pap lesz 7 A napokban, 
Ráti Imrének Bukarestbe történt uta-
zásával kapcsolatban, azt beszélték a 
városon, hogy Réti, belátva a magyar-
ság ellen folytatott  ádáz küzkődésének 
hiábavalóságát, ismét a papi pályára 
akar lépni és pedig ezúttal görög ke-
leti pap szeretne lenni. Állítólag ennek 
kijárása végett utazott Bukarestbe. 

A Polgári Önképző műkedvelői 
előadása. Móricz Zsigmond: »Nem 
élhetek muzsikaszó nélkül* cimü négy 
felvonásos  kitűnő vígjátékát adja elő 
a Polgári önképző Egylet műkedvelői 
társasága húsvét másodnapján este a 
Bukarest-szálló színháztermében. A 
darab szerepeit városunk legkiválóbb 
műkedvelői vállalták, s igy a darab 
legteljesebb sikerét lehét remélni. Bő-
vebb tájékoztatás lapunk következő 
számában lesz, ez alkalommal csak a 
pártoló közönség szíves fígyelmét  óhaj-
tottuk felhívni  az előadásra. 

A rendőrség figvelmébe.  Többek 
részéről érkezett hozzánk panasz 
amiatt, hogy egyes péksüteményeket 
árusítók a kora reggeli órákban némely 
utcában éktelen csatakiáltások között 
kínálják áruikat, miáltal a betegek, 
gyönge idegzetüek és gyermekek reg-
geli nyugalmát állandóa n zavarják. 
Olvasóink arra kérik a rendőrség ve-
zetőjét, hogy a közcsend megóvása 
iránt megfelelő  módon intézkedni ke-
gyeskedjék. 

A heiybell róm. kalh. főgimnázi-
umban f.  hó 27. 28. és 29 én leikigya-
korlatok voltak az ifjúság  számára. A 
lelkigyakorlatokat Oláh Dániel kézdi-
orbai főesperes  vezette, aki lebilincselő, 
közvetlen hangú beszédekben rajzolta 
meg a jellemes ifjú  típusát. A főesperes-
nek fáradozásáért  Szlávik Ferenc igaz-
gató mondott köszönetet. 

KőszÖnetnyilvánitás. Ezúton mon< 
dunk mindazoknak szívből jövő hálás 
köszönetet, akik felejthetetlen  jó fele-
ségem, illetve édesanyánk halála al-
kalmával részvétükkel felkerestek,  nagy 
fájdalmunkat  enyhíteni igyekeztek és 
drága halottunkat utolsó útjára elkí-
sérték. Külön hálás köszönetet mon-
dunk a Székely Dalegylet fúvós  zene-
karának a temetésen való megjele-
nésért. Bán  Isiván  és családja. 

X Elveszett. Csütörtökön éjjel el-
ves zett Szentegyházasfalu  és Bögöz 
között egy teherautóra való vízmentes 
vászonfedél.  Kérem megtalálóját 1000 
ieu jutalom ellenében beadni a kiadó-
hivatalba. 

Viharos közbirtokossági közgyűlés 
volt f.  hó 22 én Karácsonfalván.  Mint-
egy 60 birtokossági tag irt alá ugyanis 
kérést, amelyben a faizás  és legeltetés 
törvényes rendjének megváltoztatását 
kérte. Ennek tárgyalása alatt rendkívül 
izgatott hangulat fejlődött  ki, miközben 
Pálfy  Dénes záptojást dobott Moczás 
Mózes molnárra. Az eset jellemző a 
birtokossági ügyekben felelőtlenül  foly-
tatott izgatások hatására. 

A szombatfalvi  Ifjúsági  Egyesület 
f.  hó 16 iki műsoros estélye a legszebb 
siker jegyében zajlott le. A népház 
termét zsúfolásig  megtöltő közönség 
énekével kezdődött a műsor. Majd 
Smiály József  s..-lelkész ünnepi be-
széde következett, melyet a közönség 
nagy figyelemmel  hallgatott. A har-
madik szám egy egyfelvonásos  vig-
játék volt, melynek szereplői egytől-
figyjg  igyekeztek a legjobbat produ-
kálni. Utána Veres Béla főgimn.  tanár 
szavalt komoly átérzéssel, sok tapsot 
kapva. Majd egy élőkép s utána a 
közönség éneke zárta be az estélyt. 
Akik ott voltak, mindnyájan kedves 
«mlékkel távoztak. — E.  — 

A lólcodiak a csikszenttamási tüz-
károsultak javára felhívásunkra  350 
leüt, 18 véka gabonát és 4 zsákot 
adakoztak. Hálás köszönet érte. Ud-
varhelymegyei  Gazd.  Egyesület. 

Bútorozott szoba kiadó Vár-u. 1. 
X 4 éves fiacskám  mellé keresek 

gyermekszerelő, megbízható, magyar, 
vagy német leányt vagy asszonyt. 
Jelentkezni lehet A. Weress Margit 
tanárnőnél a ref.  tanítónőképző-inté-
zetben naponta d. u. 2—4-ig. 

Köszönetnyilvánítás. Alulírott ez-
úton mondok hálás köszönetet mind-
azoknak, akik felejthetetlen  férjem 
halálakor családunk iránt érzett rész-
vétüket és szeretetüket kinyilvánították 
és a temetésen részt vettek, özv. 
Kassay  F.  Gézáné. 

X MoElb l rek . Jöa a szenzációk sz«azá-
ciőja, a Hasatérés, az uj >Ufa<  világfilmremek, 
melynek túlfűtötten  drámai cselekménye nem 
csak bríllláns színészi produkcióra ad alkalmat, 
de szövegkönyve egyben melyen szántó trodaiial 
esemény is Hadifogoly-regény,  három ember 
élete ; kettőé megreked Oroszország ázsiai ré-
szén, a harmadik, az asszony ittbon él és v á r . . . 
Aztán uJra egymás mellé kerül a három elsza-
kadt lélek, gyötrik, kínozzák éi keresik egymást, 
de győz a flatai  erŐ és frisseseg;  a férj  önként 
elhagyja az asszon3rt s amihez minden idegszá-
lával ragaszkodott, az otthont. A hazatérést a 
német filmrendezők  doyenje: Joe May, ez az 
abszolút művészi hatásokra törekvő ítlmrendező 
rendezte. A filmnek  minden főszereplője  világ 
rászóló név, Lars Haoson, Dita Pario és Gusz-
táv Frölich (az Aszfalt  főszereplője).  A hely-
árak rendesek. 

Nem a legjobb házasóletet foly 
tatták Abásfalván  Szőcs Mózes (süket) 
és felesége,  Csoma Juliánná, akik emiatt 
legutóbb válásra is készülődtek. Nem-
régiben az asszony egyik vacsorára 
töltött káposztát főzött,  amelyet az ura 
elé tett. Maga nem evett belőle, ami 
gyanúsnak tetszett SzŐcs Mózes előtt. 
Tehát a káposztát megkóstolta ugyan, 
de keserűnek érezte s azért kiköpte a 
szájában levő falatot  is. Minthogy ezen-
kívül a férjnek  az is eszébe jutott, 
hogy az asszony már régebben fenye-
getőzött azzal is, hogy a kalugerekhez 
megy, akikkel olyant csináltat az ura 
ellen, hogy ez »a föld  alá kerül», 
Szőcs a káposztára való gyanúját je-
lentette a csendőröknek. Ezek a ká-
posztát lefoglalták  s jelentés mellett 
beküldötték a törvényszékhez, honnan 
azt a vizsgálóbíró elküldi Bukarestbe, 
hogy vegyelemezzék, tartalmaz-e való-
ban mérgező anyagot. A vizsgálatot 
az ügyben egyébképpen is folytatják. 

X Orvosi hlr. Dr. med. Alexandra 
Ungureanu, fogorvos,  vólt klinikai ta-
nársegéd, fogászati  műtermét a köz-
kórház épületében megnyitot'.a és ren-
del hétköznap 3—7-ig. 

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 1. utóda. 

X Sürgősen eiadó 620 m/m cséplő-
garnitura teljes felszereléssel.  Értekezni 
lehet Bacsics József  vasüzletében Odor-
heiu. 

KÖZGAZDASÁG. 
Az udvarhelyi böjtközépi országos 

vásár is lezajlott, sok előzetes remény-
séggel, de még több csalódással, mert 
vásár- olyan gyenge, mint a mostani, 
talán sohasem volt Udvarhelyen. Nagy 
felhajtás  és szokatlanul jó állapotban 
levő állatok mellett az emberek egy-
más közt csak az általános pénztelen-
ségről és nyomorról beszéltek, alig 
jutott valakinek eszébe, hogy tulajdon-
képpen most vásáron van. Az árak 
még tartottak, de a vásárolni akarók 
nevetségesen csekély árat ígérnek az 
állatokért s igy egy jobb jövő remé-
nyében, — ami valószínűleg csak hiu 
reménykedés — vásár alig jött létre. 
A kirakó vásár eredménye is méltó 
volt az állatvásárhoz. Sok sok sátor, 
még több pénztelen bámészkodó, — 
vásár semmi 1 Messzi vidékről jött áru-
sok közül akárhány egy bánit sem 
árult. Intő jel ez a vásári kereske-

dőkre : ne tetézzék nyomorúságukat 
azzal, hogy híu reménységtől vezet-
tetve, nagy költséggel, messzi vásáro-
kat látogatnak meg. 

Piaci árak. A buza; 100-115, 
rozs : 80—85, árpa : 55—58, zab: 
38—42, tengeri: 52—55, burgonya : 
13—16, bükköny (zabos): 42—45, 
tiszta bükköny : 60—65 leu vékánként. 
1 kgr. heremag: 24—28 leu. — Gyü-
mölcsfa-oltványokat  elég jelentkező hi-
ányában nem hozat a f.  tavaszon á 
Gazdasági Egyesület. v—é. 

A baromfitenyésztésről 
és a géppel való baromfikeltetésről 
írott és a Sz. Közéletben a mult év 
őszén megjelent cikkem nem volt pusz-
tába kiáltó szó, hanem visszhangra 
talált, s belátták az Űgy gazdasági 
nagy fontosságát  és jövedelmezőségét. 
Városunkban géppel való keltetésének 
mintegy úttörői: Lakatos Tivadar, 
Orbán Mihály és Debiczky Béla urak 
voltak azok, akik magukévá tették e 
gazdasági eszmét és jó példával elől 
járva beállitották a keltető gépet. 

Ez alkalommal újból az érdeklődő 
közönséghez fordulok,  vegyenek a ne-
vezett uraktól példát, győződjenek meg 
személyesen annak előnyéről, ők bár-
kinek készséggel megmutatják és meg-
magyarázzák a gépet és annak keze-
lését, előnyeiről szívesen szolgálnak 
felvilágosítással.  Nagy gondot okozott 
a gép beszerzése. Több felőli  érdek-
lődés arra az elhatározásra juttatta a 
nevezett urakat, hogy a gépet házilag 
kell előállítani. Székely János asztalos 
és Derzsi Lajos bádogos-mester urak 
rajz után a melegvíz-rendszerű gépet 
oly precíz pontossággal állították elő, 
hogy teljesen megfelel  rendeltetésének 
és okszerű kezelés mellett kifogás  alá 
nem eshetik. Egy ily gép előállítása 
4000—5000 leuba kerül. Egysoros 
gépbe 110, kétsoros gépbe 220 tyúk-
tojást lehet betenni. Rendes kezelés 
mellett a biztos csiraképes tojás 95% a 
kikel. A csirkék felnevelése  tyúkkal, 
kappannal, pulykával történik, vagy 
csirkenevelővel (mely házilag szin-
tén előállítható). 

A probléma meg van oldva; s e 
kereseti forrás  jövedelmezősége ser-
kentse mindazokat, kiknek megfelelő 
területük van hozzá, mert aki magán 
segít, azt az Isten is megsegíti. 

(Székely ud va rhely.) 
Barra Albert volt gazdatiszt. 

Eiadö: a Könyvnyomda Részvényt&rsaBás 
Odorhelu-SzőkelyadTarbely. 

Kiadó üzlethelyiség. 
A reformátiu  egyház a templom délkeleti 
zarkin levS, Kereztily Gynla ilUl birt 
fizlethelyizéget,  f.évi  ápr. hó 6-in d. e. 11 
órakor, a kfikerezxttéri  tanáczteremb en, 
nyilvános árverézen, bórbe adja. Feltótelek 
a lelkészi hivatalnál megtudhatók. Prez-

biterium. 

üj oasmii-inütoreiQ. 
Bul. Ragele Ferdiu^od (v. KosButh-

utca) 60 B«0m alatt 

UASAUÚI-UÜTSKUET 
Dţituttam. 

Ha divAtoB, Ízléses és olcsó man-
kóra van stOkiége. keresse fel  aioden 
igéoyt kielégítő mUtermtmet. Kész Jia* 
lap'ioodclek állandó raktcTa, italakltd-
sokat jut&D)0s aibiko pootos idóre vál-
lalok. 

Stiies p&rtfogáat  kér: 
1 I I R 9 C H G Y V L Á N É . 

Eludo &z  E<̂ tvös utca 11 szám 
Alutti. volt 8̂ f*ÍRhurK-féia  ház. Felvitá-
goiiitáot dr. Bv̂hm Jda6 ad. 

Eladó azooDal 7 szoba, 3 kooyba, 
3 piuce, 2 tQzfalat}  fatartóval,  két 
utcára syitó ]ak6faáz.  Ssent loare-atca 
21. SKám alatt. 

£lad6 egy Drödler féle  cséplőgép, 
Bens motorral. Jó karban, b*6ZQálható 
állapotbaD, Jutányos áron. Megtekiat-
hetö Nakv DéoeBoél. FarkaNlakáo. 

Eladó: 
14 család méh. kaptárral, keretekkel éi a leg-
BzQkiégeiebb méhészeti eszközökkel 10 000 
leaért 20 kötetes Révai-lexikoo, teijeseo a j 
18,000 leaért Egr Bemál, egyszerre 6 cemeat-
bomok • mész homok téglát készitó gép po-
tom 2000 Ifaórt.  Továhba kómivofl  és áca-
mesteri szakmai köo^vek: Páll Alb«rt oy. 

tanitOoál Zetea—Zeteiaka 

Egy kitűnő, röviű, kereszt-
haros hangverseny-zongora 
eladó Str. Cloşca (Attila a.) 

24 szám alatt. 
Vao sserencaém a n. é közOuség szivea 

tudomására a doi, bogy vállalom háztetők, 
templomok, tornyok, hidak, kerítések, vai> 
beton szerkezetek ácsmunkáit, favázas  éptile-
tek tervezését és köluégvetásét. Vállalok min-
deofajta  szakmámba vágó muokát. 

BARABAS LAJOS vizsgázott ácsmester 
Odorceia, Str. Reg. Garol 36. 

3 szoba, koDyha» tlveges veranda 
éa  mellékhelyiségekből álló la-

kás, a villanytelep mellett, kiadó. 
Oim a kiadóban. 

Egy MÁV. 10 Ph benzin lokomo-
bii jó karban, olcsón eladó: 

Garabás Jánosnál. 
A mostani butorraktaram az ud-
varon van Bul. Reg. Ferdinánd 27. 

Judecátona dm Cristur Secţia ct. 
No. 3609-1929 cf. 
Extract din publicaţiune da licita je 

Ia Cörerea de t>xecntare făcu'â  de 
ursăritorul Inr»; Arpad cootra uraâ 
riţilor Maior Fraocisc şi soţia Ana 
Veoye. Judecăcorlf*  a ordoa&t Hcita-
ţ UDea execuţ-oas'â io ce priveşte 
imobilul «ituat io comuoa Cristur 
cupriDse io cf.  a comnof»!  CriHtur Nra\ 
protoco'alui cf  226L No. de ordme 
A+l Nr. top. 4666/2/3 io itlreRino 
câ ă Şt curte cu prfţ  áo sf.rigare 
30000 Lei- PoDtru iDCaH(*«irea creasţ?i 
de 10890 Lei capital şi accesorii. 

Licitaţiuafta  se va ţice in ziua da 
25 Aprilie 1930 ora 3 p. m. iu localul 
oáciHi a) cf.  Str. PrÎDc'pele Carol 
No. 21. 

Imobilul ce vor fi  licitate DU pot 
â vâbdû e pe UD preţ mul talc decât 
juaătâta diu preţul de strigare. 

Cei cari doresc «ie liciteze auot 
datori se depoziteze la delegatul jude-
cătoresc 107o dio preţul de Btrigare 
drept garsoţie, io oumerar sau in 
efecte  de ceuţie Bccofite  după curpul 
fixat  io § 42 legea LX. 1881 «au ă̂ 
predea aceluiaşi deleedC cbic&o(i con 
htatâad d puüisrea judecătoreşte. prea-
Ihbliâ a guraLţiei şt iă souast-Zf)  coo-
diţtuuiie de hcit&tie (§ 147. 150, 170 
legea LX. 1881, § 21 legaa XL 1908). 

Dacă bi'neni tu oferă  loai aiult 
cel care a ofr̂ nr  pt'otru imobil ua preţ 
mai urcat dtcâc cel de strigare este 
dator ă̂ iotregească inediac garaoţia 
— fixate  coaform  procentului preţumi 
de etrigaro — la oceibşi parte procen-
tuală ce A oferit 

CfiaLur,  la 23 No?. 1929. 
I. Preda judecător. 

T - - ^ ! . ! . ^ " az idei legdivatosabb mosó selyem, nagy választékban megérkezett 

„ivene HIRSCH R U D O L F divatüzletébe. 
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Megérkeztek! Ölesén kaphatók! S^^Aklb»» 
y ^ y ţp^^^^yyyy^w^^i » ww^^f f^ f t  í r wwf^ 'T^rw  í r t ró l » y w w w ^ - ' r ^ ^ ^ ' ^ ^ 

TRENCH COATOK! Trench Coatok már 900 leutól, 
gummi-kabátok 750 leutól kaphatók ! Kész férfí-Jiu-,  gyermckruhákt kabátok, nadrágok, 

rőfös,  rövid- és kötött áruk legolcsóbban LÖBLNÉL (volt Bethlcn-utca)-
£r t esUéH. 

Elhalt Sorger Aodris />r&8 atletébeo )aTí> 
tfii  célj&böi ott hagyott örák kiadiiáTal alól-
irott van megbiiva. 

Kérem a n. é. t&toiÍ és Tldéki közöoaé* 
get. isiveskedjpoek a Javítás végett ott hagyott 
órákat ei ért<>tité9 megjelené̂ étól Biámitva 3 
hónapon belol oálam átveoni, mert a további 
negbii»táit Bem vállaltam. 

Szorg^r Ferenc órás. 

Gyümölcsoltványok, sorfák 
és díszcserjék kaphatók: 
Szöllösi Samu kertészetében. 

Nr. 305-1930 

P n b l l o a t i a n e . 
Primăria coBasei MartiGUş, exa-

reodează cârcluna comuaală prin lici-
taţie publică cu oferte  iochlse, pa ter-
men de S ani. iocepâvd cu data de 
16 Iulie 1930 pâcă 1& 15 luiie 1933. 

Preţul da arcodare 27000 Lei. 
Garanţia da 10*/o ^̂  depune 

deodată cu ofertele: 
Cood.ţiuoile de licitiţie se ĵ ot 

vedea la priaárla counoei Martinuş. 
in orele oficioase. 

Licitaţia se va ţinea Ift  primăria 
comunei Martiauş, in ziua de 15 Ap-
rilie 1930, la ora 10 a. m. cu respec-
tarea art. 96—106 din L?gea contab. 
publice, publicată in Mon. Of.  Nr. 
167—1929. 

Marticuş, la 25 Martie 1930. 
Primăria. 

Kiadó lakások: 
1 szobás-konyháé, 2 szobás-
konyhás: Str. Reg. Carol 8 sz. 
alatt. Azonnal beköltözhetők. Fel-
világosítást a kiadáhivatal ad. 

Egy perc alatt 
borotvilkoxhaük, ha sBAZYTTEc krémet 
haunál. mel;et csak ujjunkkal ráké-
oOnk ai arcra, minden áörssölésS uélkO); 
vitet, isappaat, ecsetet nem kell használni. 
A Kasvlte elsfiraogu  arckrémftl  is bassnálható 
ugy urak, mint hölgyek által Kisebb ••sgyobb 
tégelyekben kapható kimerit6 hasinálati nta* 

sitással: 
y^To^^y  r e r e a a c 

ori és n̂ i fodrásKtermében  Odorbeiu BuL 
Reg. Ferdioand 1 

Figyelem I Figyelem I 
A B. é. kSzSuég tsives tadomiaára 

koBoa, bogy meférkcxtak  a legvjabb 

m i n t á i m . 
Elvállalok flxobafeatést  mfivésties  ki-

vitelben, a legkényeeebb ialóanck megfe-
lelSen. Froalak máxoláait, meazelésót, ajtók, 
ablakok mázeUaát, lakkosáaát. Bútorok 
•ündeniMmfi  faeresóto  éa ni9vétzies kiTi" 
tele folelSasif  mellett. 

Sietid árakl 
KöimyQ fli«tésl  föllétei«fc  I 

•abelyem a Piaĉ téroa a KONCZ advarban. 
A nagyérdemfl  kSaSnaég ísÍtos párt-

fofásit  kóri, tíastolettel: 

Altér Salamon. 
1 fzoba,  koujba, kamra és 2 szoba, 
konyha és kamrából álló lakások, 
villanyvliágitással, havi 500, illetve 
lOOO leuért kiadók. Ugrón Áko3 

Odorheio. 
A Pî c tfren  (St. Co»ibuc) 1 sz. 

a Demeter doktor féie  2 telek, a rajta 
levd epületekkel «gyOct eladó, akár 
eKéflibea,  akár pedig C8up4u a Kossuth-
utca ft'lé  edö részében. Értekezai lehet 
dr. Göcccy és dr. Moluár Qgyvédek 
irodájában. 

Síékelyker^srtnr főterének  k««-
pontjában fekvS,  a Tbellmann-Srijkö-
8ök talajdonát képes!», egyemeletes 
k^hát (több lakással és két fislet 
helyiséggel) 1950 évi máre. hó HO án 
d. 0. 3 órakor a sEékelykeresztnri 
»VoIk8l)ank« fiókjának  helyiségében 
önkéntfS  árverésen el fog  adatni. 
Kikiáltási ár 500 000 len. Bánatpénz 
10®/,. Ajánlatok el vagy M nem foga 
dása felett  tulajdonosok 14 nap alatt 
döntenek. Feltételek emiitett banknál 
megtudhatók. 

firtesitem  a nagjérdemQ helybeli, 
ugyBsÍDtéQ a vidéki kSKÖniépet Is, 
hegyolcBÓD vásirolhat Qetd Izidor 

kész-ruha üzletében. 
Egyben figyelmébe  ejánlom a t. 

kóióoB̂ oek, bogy iij íztbáescm kalföU 
dóii praktiiált éi bármilyen fioom  ru-
bát elvállalok q̂ rték után. A legcse-
kélyebb hibáért felelfiaséget  vállalok. 

Ssives pártfogást  kér: 

GOID IZIDOR. 

Ha elegáns és szép c i p Ö t ^^^^  vásárolni, ugy 
keresse fel 

Dobrai Károly 
cipő-üzletét, 

ahol a legkényesebb igényeket is ki-
elégítő dús választék áll rendelkezésre. 
Ugyanott mérték utáni megrendelések 
vétel-kötelezettség nélkül készülnek. 

Portărel pe lângă judecătoria Cnstur. 
Nr. 4730-1929. port. 

PnMcaţiime de lioitaţie. 
Subsemnatul portărei prin aceasta 

publică, că tn baza deciziunii sub Nr. 
3926-1929 ş\ Nr G. II. 4730-1929 
a judecătoriei de ocol din Crietur în 
favorul  reclamantei scţia lui Szabó 
Andrei repr. prin advocatul Dr. Fa-
zakas Miklós din Cristur Dentru in-
cassarea creanţei de 5300 Lei şi ac 
cesorii se fixează  termen de licitaţie 
la 17  Aprilie  1930  ored  3 d. m. la 
faţa  locului în com. Porumbeni M&rl 
unde se vor vinde prin licitaţiune 
publică judiciară mobilei 1 vaca, 2 
cai in valoare de 17000 Lei. In caz 
de nevoie şi sub preţul de estimare. 

Pretenziuaea care e de iocaasat face 
5300 Lei capital, dobâorilo cu 15*/o 
socotind din 25 Oct. 1929 iar spesele 
pâoă scnm stabilite de 1483 Lei. 

întrucât mobtiele cari ajung la 
licitaţie ar fi  fost  execvate şi de alţi 
Şl aceştia şi ar fi  câştigat dreptul de 
scoperire îicit&ţia prezentă este ordo-
nată şi în favorul  acestora in aenzui 
art. LX.: 1881. §. 192 

Sd mai eubleş'e în prezent pen-
tru corerea d« liciuţie — Lei. 

Cfistur,  la 18 Martie 1930. 
Nagy portărel. 

^Sfliíidennemü 
vetőmagvak, 
termények 

és mümalmi korpa 
állandóan kapható: 
SAMS0]4 liszté és 
terménykereskedé'^ 

sében. 
UJ méMzárssék. 

Yan Btereocsém a n. é. kAsöQB̂g uives 
tndomaaára adpi, bogy Piac-tî r 16 ss. alatt 
(iott Antal Aodrás-téte bel̂ ég) 

A nagyérdemű közönség szives tudomására hoz-
M zuk, hogy Odorheiu Bul. Reg. Ferdinánd 38 sz. 
alatt saját helyiségünkben modernül felszerelt 

autójavító és vulkánízáló 
műhelyet létesítettünk, elsőrangú szakemberek veze-
tése mellett, hol bármely szakmába vágó munkát, 
bármilyen gyártmányú autŐ-motorok és gépek javí-
tását, oxigén hegesztést, külsÖ- és belső autó-, ke-
rékpárgummik és bármilyen gummibói készült dolog 
vulkánizálását pontosan és jutányosán elvállaljuk. 
Autójavító és vulkáníaáló műhelyeinkbe tanulókat 
^ ^ ^ ^ ^felveszünk.^  ^ ^ « « 

Benzinkuihoz 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 

Portărel pe lângă Judecătoria CriHtur. 
No. G. 3975-1929. 

Publicaţiime de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin aceasta 

publică, că in baza deciziunii Nr. 
2270—1929 şi Nr. G. 8975-1929 
a Judecătoriei de ocol Cristar fa  fa-
vorul reclamsotuiui a'dvocit Dr. Fa-
zairss Miklós din Gristur êntiu in-
cassarea creatţâi de 5000 Lei şi ac 
cesorii se fixează  ̂ omen de licitaţie 
pe 15 Aprilie  1930  ora  {f  p. m. la 
fsţa  locu ui ia com. Bezid unde Ke 
vor vinde pnn licitsţiuoe publică ju-
diciară mobilei 1 bivoliţă îa valoare 
de 5000 Lei. In caz de uavoie şi t̂ub 
prtţul de estimare. 

Prtitenziuoea care e de tocassat face 
5000 L'îi capital. dobâozUe cu 10®/, 
socotind d)B 13 Iunie 1929 iar spesele 
pâbă acum stabilite de 675*1*1292 Lei. 

Ibiiucât mobilele cari ajung la 
licitt̂ ţie ar fi  fost  excc*ate şi de alţii 
Şt act̂ stia şt ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire licitaţia prezentă este ordo* 
uată şi în favorul  rcestora în senzul 
art. LX.: 1881. §. 192. 

Őe mai stubiieş̂ e îi prezent pen-
tru cererea de He'taţie — L-̂ i. 

Gristur, la 18 Martie 1930. 
Kagy por'ărel. 

mészárszéket Kladó lakás: 
nyitottan. Pontos és tiista kisiolgálásról kis* 
tositoni • bötÖDséget. 

bkifes  tsmogatást kér: 
1f  j . Kököal Jésaef. 

főldsiiates  kSház, 2 sioba, konyba, 
kamra, kSlön udvarral Halom «tea 

28 szám. 

Ak nj-telepen a Bartók-féle  kerttel 
siemben 2 szoba, konyha, kamra, 
veranda és ugyanannyi pince, ssép 
kerttel f.  hé 30-án, vasárnap d. a. 
2 érakor önkéntes árverésen eladatik. 

Gorpui Portăreilor Tribunalului 
Odorheiu. 

No. 649-1930 

P i i b l i e a ţ l a n e d e l lcitatle<. 
Subsemnatul portărel prin aceasta, 

publică, (ă îa bdt.1 decitiuoii Nr. 
4776-1929 ş' Nr. G V160—1929 a 
judecă'oritoi din Odorheiu fa  favorul 
redaasntu'ul firma  „TraDsilvania*̂ ' 
repr. prin advocatul Dr. Sebesi Ákoa 
pentru iucasarea creanţei de 1288 Lei 
şi acceoorii ae fixează  termen de lici-
taţie pe 7 Aprilie  1930  ora  11 a. m. 
la faţa  >oculoi In Odorbeiu Str Princ. 
M«ria No. 17 unde ne vor vinde pria 
liciteţiuoe publică judiciară arma da 
vâaat cu 2 ţa?.i« 1 şea de piele iu 
valoare de 4500 L)i. Io caz de aevoie 
şi sub prMi'l de estimare. 

Pretenziuuea care e de incassat face 
1288 Lei capital. doU^zile cu 15V»*/». 
socotind din 8 Febr. 1929 iar spesele 
pâvă acum ataverite de 675 Lei. 

întrucât mobilele cari aiuag la 
licitaţ<e ar fi  fosr  sechestrata şi de alţii 
şi aceştia şi ar fi  ĉ ş igat dreptul de 
acoperire licitaţia prezeniă eato ordo-
nată şi in favorul  acestora ia aeexul 
art. LX.: 1881, §. 192. 

Odorbem, la 20 Martie 1930. 
Issâfc  portărel. 

Erős, mint a i udvarhe ly i SĂMSON-ecet . 
Könyvnyomda Kéwvéay társaság Odorbeiu—Székelyudvar be y. 


