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A király 
nagyszerű kijelentéseket tesz. Legutóbb, 
amidőn környezete azt ajánlotta neKi, 
hogy a trónváltozást illojálisan birál-
g ^ liberális sajtót rendszabályozza 
meg, a király tiltakozott az ajánlat 
ellen s azt mondta, hogy egyetlen új-
ságot sem szabad elkobozni. A sajtó-
nak szabadnak kell lennie s minden 
újság irhát, amit akar. Ha pedig az 
emberek tüntetni akarnak, hadd tün-
tessenek, vonuljanak fel  akárhol, ha 
tetszik, akár a Calea Victorien is, sőt 
a királyi palota udvarára is bemehet* 
nek. Egyet azonban kikötött a király. 
Azt mondta, hogy a tüntetőknek még 
egy ablakot sem szabad beverniök. 

És ebben az utolsó mondatban 
egy egész programm foglaltatik.  Ez 
pedig a rend, a kölcsönös jogtiszte-
let programmja. Ha valaki igazságnak 
tart valamit, joga van e véleményét 
sajtóban, gyülekezeten vagy éppen 
tüntető felvonuláson  hirdetni, de véle-
ményének csak igazságos, törvényes 
és a rendet fel  nem bontó módon 
szerezhet érvényesülést. 

A romániai magyarság tiz esztendő 
óta vallja ezt a programmot. A tör-
vényesség, a rend, a jogtisztelet min-
dig a magyarság oldalán volt, bármi-
lyen elkeseredett küzdelmeket kellett 
is vivnia nemzeti igényeinek kielégí-
tése végett. De nem mondhatják el 
ugyanezt azok, akik e jogos igénye-
ket annyiszor elgáncsolták. 

A királyi szó — nagy szó. A jog, 
törvény és igazság csak akkor lesz 
az állam éltető eleme, ha mint a tiszta 
levegő, mindenüvé behatol, ahol élet-
nek kell lennie. A jog, törvény és 
igazság uralma nem tür meg kivételt, 
annak az ország minden területére és 
minden népességére nézve érvénye-
sülnie keli. Ha nem: magában rothad 
meg éltető ereje, mint ahogy megsa-
vanyodik az egész méz a beleesett 
legkisebb piszoktól. 

A királyi szó tehát figyelmeztetés 
— a kiskirályoknak is. A basáskodá-
sok megfognak  szűnni s a nagy kér-
dések megoldásába nem lesz beleszó-
lása a gyűlölködésnek, az üres haza-
fiaskodásnak,  az izgatásnak és az áru-
lásnak. Ezt jelenti a királyi szó, amely 
a szebb és jobb jövő programmját 
nyitotta meg. 

A király üdvözlése. 
Károly királyt, trónralépése alkal-

mából, dr. Pop Emil prefect  mint az 
interimaris megyei bizottság elnöke, 
ugy e bizottságnak, mint a megye 
egész iakósságának nevében hosszabb 
táviratban üdvözölte, szerencsekivána-
tát és hűségnyilatkozatát fejezve  ki. A 
táviratra a király magántitkárja a kö-
vetkező távirati választ küldte: 

Dr. Pop Emil 
prefect  urnák Odorheiu. 

őfelsége  a király melegen kö-
szöni önnek Udvarhely vármegye idő-
közi bizottsága és a megye lakóssága 
nevében kifejezett  jó kívánságokat és 
a székely lakósság hódolatának nyil-
vánítását. 

Őfelsége  a király magántitkára: 
C. Dumitrescu. 

« 
Köztudomásu, hogy ÍI. Károly ki-

rály őfelségét,  a Hargita Testedző 
Egylet örökös diszelnökévé választotta. 
Ezen ünnepélyes aktus 1923 augusz-
tus 5 ikén történt a Hargita akkori, 
kollegiumkertl sportpályájának felava-
tási ünnepsége alkalmával. 

Most amikor Őfelségét  trónra 
emelték, a Hargita testedző egylet me-
leghangú hódoló távirattal üdvözölte 
legmagasabb örökös diszelnökét. Isten 
áldását kivánva uralkodására az ország 
összes fiainak  boldogulására és előha-
ladására. 

Az Udvarhelymegyei Gazdasági 
Egyltít közleményei. 

Az Udvarhelymegyei Gazdasági 
Egylet nagy súlyt helyez arra, hogy 
köréje az egész megye gazdaközön-
sége, mint egy ember, szilárdan tömö-
rüljön, mert csak igy érheti el a gazda-
közönség érdekében megvalósítandó, 
alapszabályszerű, közhasznú céljait. 
Azért az Udvarhelymegyei Gazdasági 
Egylet elhatározta, hogy Gazdaköreit 
a vármegye minden községére kiterje-
dőleg megszervezi. Azonban az Ud-
varhelymegyei Gazdasági Egylet min-
den egyes községbe nem küldhet ki 
küldöttséget a Gazdakör megszervezé-
sére, miután az igen sok időt venne 
igénybe és igen költséges is volna. 
Ezért az elnökség felkéri  mindazokat, 
akik valamely megállapítandó jövede-
lem biztositása mellett a Gazdakörök 
megszervezésében közreműködni s az 
egyesülettel állandó érintkezést fenntar-
tani hajlandók és képesek, hogy mind-
azon községekből, ahol a gazdakör 
még megalakulva nincs, vagy ha meg-
alakulva van Is; de a működését ez-
ideig még nem kezdette meg, levélben 
vagy személyesen szíveskedjenek je-
lentkezni az Egylet irodájában (Szé-
kelyudvarhely, Kossuth-utca 12. sz.), 
ahol a szükséges útbaigazításokkal 
elláttatnak. 

Népszövetségi kerületi gyűlés. 
Csütörtökön délután, az urnapi 

bucsu alkalmából tartották meg kerü-
leti gyűlésüket az Országos Kath. Nép-
szövetség udvarhelyvármegyei tagoza-
tai, amelyeknek kiküldöttei egészen 
megtöltötték a főgimnázium  tágas torna-
termét. Az egybegyűltek bevezető egy-
házi éneke után Biró Lajos ker. elnök 
jelezve a gyűlés célját, üdvözölte az 
egybeseregletteket és a gyűlést meg-
nyitotta. Pál István prelátus, a ker. ta-
gozatok igazgatója, ismertette az or-
szágos igazgatói állásban történt vál-
tozást, üdvözölte Sándor Imre uj igaz-
gatót és működéséhez sikert kívánt. 
Sándor Imre nagy tetszéssel fogadott 
beszédében részletesen kifejtette  a nép-
szövetség nagyszabású programmját, 
melynek megvalósítása nemcsak er-
kölcsi emelkedést, de anyagi javulást 
is hoz népünkre. Szabó János ker. tit-
kár beszámolt a tagozatok eddigi mű-
ködéséről. Majd javaslatok és indítvá-
nyok következtek, melyeknek során 
Szlávik Ferenc a népsz. tagok példa-
adásának fontosságáról  tett életrevaló 
javaslatot az egyházi és iskolai ügyek-
ben. Hinléder Ákos dr. rá mutatva a 
nagy háború után felburjánzott  szek-
tákra, javasolta, hogy a tagozatok ke-
belében alakitassék egy férfí  bizottság, 
mely felvilágosításával  igyekezzék a 
szektánsokat a téves útról visszatérí-
teni. Frőlich Ottó lelkes beszédben a 
hősök emlékének a megörökítését szor-
galmazta, mig Dobos Ferenc dr. a köz-
ponttól érkezett leiratot ismertette a 
Szent Imre-zarándoklat tárgyában lel-
kes szavakkal. P. Kovács Lajos az 
ipari pályára menő ifjak  irányítását és 
gondozását ajánlotta a népszövetség 
figyelmébe.  Mindenik javaslatot általá-
nos helyesléssel fogadta  a közgyűlés. 
A tartalmas gyűl^ az elnök köszönő 
szavai után a Pápai himnusz elének-
lésével ért véget. 

Lehet-e király Habsburg Ottó? 
Maniu miniszterelnök és Miro-

nescu belügyminiszter az Echo de 
Paris c. lapban nyilatkoztak Románia 
külpolitikai elveiről. Mindkét nyilatko-
zat lényege az, hogy Románia barát-
ságtalan és a békeszerződésbe ütköző 
magatartásnak tekintené, ha Magyaror-
szág újból a Habsburgokat akarná trónra 
ültetni. Ha ez megtörténnék, a kisan-
tant államok blokádot alkalmaznának 
Magyarország ellen, mindenütt elzár-
nák felőle  a határt és Románia fegy-
verhez nyúlna. A nyilatkozatokra 
Bethlen István magyar miniszterelnök 
Londonban adta meg a választ, mely 
szerint Magyaro rszág, a Habsburg 
kérdésben, csak a nagykövetek taná-
csának tett kötelező kijelentést s igy 
e kérdésbe a kisantant államok nem 
gyakorolhatnak befolyást.  Egyébként 
kijelentette Bethlen, hogy a kérdés 
felvetése  ma még nem időszerű. 

A Székely Dalegylet — 
otthonában. 

o j 

Nagyszerű keretek között rendezte 
meg a Székely Dalegylet otthonát el-
foglaló,  házi ünnepségét. 

A Dalegylet elnöksége, választ-
mánya és összes működő tagjai a 
gimnáziumban levő régi próbahelység-
ben gyülekeztek, ahol a dalkar »Jel-
igéjét* énekelte el, utána pedig Bíró 
Gyula ügyvezető elnök búcsúzott el a 
régi próbahelységtől, majd zárt sorok-
ban, fegyelmezetten  vonult át, zeneszó 
mellett, uj helyiségébe. 

Kedves és lélekemelő műsor ke-
retében adta át dr. Gönczy Gábor el-
nök az uj otthont rendeltetésének. A 
műsor számait a dalkar és a vonós-
zenekar szolgáltatták. Majd Kassay 
Domokos háznagy vette át hivatalo-
san az otthont. A megjelent tagokat 
az elnökség megvendégelte s a vidám 
hangulat és pohárköszöntők között az 
az érzés töltötte el a lelkeket, hogy a 
végre-valahára sajátjuknak mondható 
otthonból kulturális hivatásukat foko-
zottan fogják  teljesíteni. 

Amint mult számunkban is kö-
zöltük, a Dalegylet ezen ünnepsége 
csak házi jellegű volt, a nyilvánosság 
bevonásával az ősz folyamán  szándé-
koznak házavató ünnepséget rendezni, 
vármegyei dalosversennyel egybekötve. 
E dalosversenyt előkészítendő, a Szé-
kely Dalegylet ez uton hívja fel  a 
megye községeiben működő dalárdá-
kat (vegyes vagy férfi  kar), hogy jú-
lius 6 ig az alanti kérdések figyelembe 
vétele mellett, Zakariás Miklós főtitkár 
címére, küldjék el adataikat. 

1. A dalárda neve és működésé-
nek helye. 

2. Vegyes kar, vagy férfi  kar, 
hány szólamu ? 

3. Működő tagjaínak száma. 
4. A dalárda elnökének és kar-

nagyának neve és pontos cime. 
Terv szerint ezen vármegyei da-

losverseny október havában lenne és 
kívánatos volna, ha községeink, ame-
lyekben még működő dalárdák nincse-
nek megalakítva, ezen időpontig meg-
alakítanák, hogy részt vehessenek a 
magyar dalkulturának e nemes ver-
senyén. 

A dalosversennyel kapcsolatos 
tudnivalókat a jelentkezőkkel a Szé-
kely Dalegylet elnöksége fogja  közölni 

Kirabolták a bethlenfalví 
adóhivatalt. 

Hétfőre  virradó éjjel eddig ismeretlen 
tettesek tolvajkulccsal behatoltak a beth-
lenfalvi  adóhivatalba s a belső szobá-
ban levő gyönge szerkezetű és köz-
pénzek tartására teljesen elkalmatlan 
vasszekrényt felfeszítve,  abból 176,000 
lej készpénzt elvittek. A tettesek — 
mert a jelek szerint ketten vagy hár-
man lehettek — előbb ugy próbálkoz-
tak meg a szekrénnyel, hogy ajtajának 
saroktengelyét fémfürésszel  átvágták, 
de minthogy az oldalt bekapcsoló záró-
készülék miatt az ajtót igy nem tud-
ták kinyitani, hidegvágóval és feszítő-
vassal bontották azt meg, majd az igy 
támadt résen benyúlva, a tresor-ajtócs-
kát is félregörbitették  és kinyitották. 
A nyomozás eddig csak gyanuokokat 
tudott megállapítani, kézzel fogható 
eredmény nélkül. A »munkac minden-
esetre gyakorlott és a helyzettel isme-
rős tettesre vall, akinek tudnia kellett, 
hogy nagyobb pénzkészlet van a kasz-
szában, amelyet másnap be kellett 
volna szállítani a központhoz. .\z adó-
tárnokot a százezer lejen felüli  össze-
gért felelősség  terheli, mert ennél na-
gyobb összeget nem szabad felhal-
mozni. Az esettel kapcsolatban külön-
féle  kombinációk keltek szárnyra, de 
ugy látszik, a rejtélyt nehéz lesz me-
goldani. A pénztárnok vasárnap déle-
lőtt járt utoljára a hivatalos helyiség-
ben, amikor, szívességből, néhány 
tisztviselőnek a fizetését  adta ki, tehát 
nem lehetetlen, hogy a betörők, akik-
nek elég idejük volt, nem is éjjel, ha-
nem már vasárnap délután hajtották 
végre tettüket. 

Román lapszemle. 
Az Universul  junius 13-íki szá-

mában Danub jelentése nyomán közli, 
hogy Károlyi Mihály volt magyar köz-
társasági elnök Londonba érkezett. Po-
litikai körökben azt tartják, hogy Ká-
rolyi londoni tartózkodása összefüg-
gésben van Bethlen magyar miniszter-
elnök útjával, aki rövid időn belül 
szintén Londonba érkezik. Károlyi gróf 
ugyanis tárgyalásokat kezdett szélső 
baloldali pártokkal, hogy Bethlen cél-
jait az angol kormánynál meghiúsít-
hassa. Károlyi gróf  az angol hatósá-
gok felügyelete  alatt van s minden lé-
pését figyelemmel  kisérik. Egy ellen-
zéki képviselőt igyekezett megnyerni 
magának, hogy interpellálja meg az 
angol kormányt a magyar miniszter-
elnök kiutazásának céljairól. Kísérlete 
azonban nem sikerült. 

A L Independance  Rotimaine ju-
nius 16 íki számában Danub jelentése 
nyomán közli lord Rothermere nyilat-
kozatát, aki kijelentette, hogy »a tria-
noni békeszerződés tizedik évfordulójá-
nak Magyarországon rendezett >gyász-
napja« alkalmából a világ minden ré-
széről kapott üdvözlő leveleket. A sajtó 
utján újólag megerősítette, amit junius 
4 én irt és nyilatkozott, hogy Magyar-
ország feltámadása  elérkezett.* 

« 
A Román sajtó Danub jelentése 

nyomán közli, hogy Habsburg Ottó a 
napokban tesz érettségit és a bizonyít-
vány megszerzése után a louvaim egye-
temre fog  beiratkozni. Magántanárai 
elismerőleg nyilatkoznak a herceg in-
tellektusáról. A vizsgák után Ottó, ma-
gyar arisztokraták kíséretében, Francia-
és Spanyolországban tesz tanulmány-
utakat. 

KOZ!  — Va»  9tt9  Sztrweuradáwk  ét  uépa$$ZQnyok  tragédiája".  FŐ$i.  £/ga  Brínk.  OabrítUo  Oabrío  Erndttí  fe/réMtk  a nixxai  karntvalról.  — C»öf.  Mf*  tUág  hguBt^ atuofífa  \ Biró 
Lajot  rtgény  i/fdn.  rttr. ff/ff/e  Bort (a  Sárga  liliom  hir«$ női  f6u9r9plőja.)  £ filmnek  nem kell  reklám.  Ju/  B-án jön „Caglioetro  fag,  Dr. Baleamo". Dumát regénye  után. Szenzáeiét  néma  film, 
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A L'  Independance  Roumaine ju-
nius 18-iki számában s a román sajtó 
Danub jelentése nyomán közli Bethlen 
magyar miniszterelnök londoni fogad-
tatását s az első napok programm-
pontjait.... A Viitorul  Danub jelen-
tése nyomán arról ad hirt, hogy Beth-
len visszafelé  jövet ki fog  Párisban is 
szállni, ahol Tardieuval, Brianddal és 
Loucheurral fog  tanácskozni. A francia 
lapok hosszasan foglalkoznak  Bethlen 
londoni útjával s a Sunday  Reforce 
cimü Párisban megjelenő angol lap 
tudni véli, hogy Bethlen londoni utja 
alkalmából a Habsburgok magyaror-
szági útjait szándékszik egyengetni. A 
Le Temps  ebből az alkalomból külön 
kiadásban közli Maniu Gyula nyilatko-
zatát s figyelmezteti  Maniu Gyulát, 
kisérje figyelemmel  Bethlen londoni út-
ját, aki a Habsburg dinasztia mellett 
fejt  ki nagyarányú propaganda mun-
kát s ilyenképpen szándékszik Ma-
gyarországon a dinasztia kérdését 
megoldani. 

IPARTESTÜLETI ÜGYEK. 
Országos kirakó vásárok: Junius 

hó 26-án : Sepsiszentgyörgy, 27-én 
Hétur, Hosszufalu,  28-án Kápolnásfalu, 
30-án Csikszépviz, Szénaverés. . 

Az 1884 : XVII. t.-c.-nek a tanon-
cokról szóló intézkedései kiterjednek 
a kereskedők és a nem képesítéshez 
kötött iparosok tanoncaira is, amit már 
több esetben is közöltünk az érdekel-
tekkel. Dacára ennek még most is so-
kan vannak, akik tanoncaikat mai 
napig sem jelentették be, illetve szer-
ződéá nélkül tartják őket. Ismételten 
kérjük és figyelmeztetjük  az összes 
érdekelt főnököket  és mestereket, hogy 
az idézett törvénynek szíveskedjenek 
most már sürgősen eleget tenni, mert 
a legközelebb megtartandó összeirás 
alkalmával talált tanoncszerződés nél-
küli főnökök  és mesterek viselik a 
felelősséget. 

A prefectus  ur által kibocsájtott 
rendelkezés, mely ugy a kereskedők, 
mint az iparosság érdekében igyekszik 
mindennemű Ügyekben segítséget biz-
tosítani, csak ugy érvényesülhet, ha 
minden iparos testvérünk kérésével — 
avagy panaszával közvetlen hozzánk, 
8Z ipartestülethez fordul,  a honnan 
bizottság viszi az összegyűjtött pana-
szokat a prefectushoz,  a panaszosok 
támogatását kérve. 

Nem szabad tétlenül hallgatnunk, 
minden keservünket pakoljuk ki, hogy 
lássák az illetékes forumok  azt a nagy 
és keserves küzdelmet, a melyet az 
agyonsanyargatott iparosság folytat  ma 
már igazán csakis a betevő falatjáért. 
Be kell látni, hogy az állam is velünk 
pusztul, ha a műhelyekbe bevonul a 
néma halotti csend és megáll a munka, 
mely utóvégre is hivatva van nemcsak 
a munkást éltetni, de az államot is. 

Az Ipartestület legszentebb fela-
data az össziparosság nevében min-
denütt kilincselni, a hol valamelyikün-
kért sikra kell szállani a törvényes 
alapon az igazságért. 

Az ipartestület elnökséoe. 

« 
Junius 21. 

Űrnapjának hagyományos szép 
ünnepe ebben az évben is a megyei 
katholikusoknak ezreit gyűjtötte össze 
városunkban ugy, hogy a híveknek 
csak egy része fért  be a tágas plébá-
niai templomba, a többieknek pedig a 
gimnázium előtti téren kellett tábori 
misét tartani. A szent misét a temp-
lomban Pál István prelátus, a gimná-
zium előtti téren pedig Kiss János es-
peres mondotta. Ünnepi szónokok P. 
Boros Fortunát dr. és Sándor Imre 
voltak. Mise után a szokásos körme-
netett tartották meg a piactéren. A 
körmenet impozáns voltával talán 
még az előző évieket is felülmulta. 
Igen jó benyomást tett, hogy a pre-
fect  a vármegyei tisztviselői kart a 
körmeneten dr. Pertzel Vilmossal és 
Szabó Endrével képviseltette. 

Záró-ünnepély. A főgimnázium 
junius 29-én délelőtt 11 órakor tartja 
meg záró-ünnepélyét a tornacsarnok-
ban a tanulók előmenetelének ismerte-
tésével, a jutalmak kiosztásával. Ugyan-
akkor ünneplik meg az intézet két 
érdemes tanárának: Fazakas Gáspár-
nak 30 éves és Dobos Ferenc dr.-nak 
25 éves jubileumát is. A kettős ünnepre 
az igazgatóság ez uton is meghivja az 
érdeklődő közönséget. 

Oroszhegyen is belörtek és pedig 
Magyari György kereskedésébe és Pé-
ter Antal korcsmájába, kedd reggelre 
virradólag. Magyaritól bolti árukat, Pé-
ter Antaltól az italbevásárlásra össze-
gyűjtött pénzt vitték el az ismeretlen 
tettesek. 

Az Országos Magyar Párt köz-
ponti intézőbizottsága ma, 22-ikén dél-
előtt 10 órakor ülést tart a következő 
tárgysorozattal: 1. Ügyvezető alelnök 
jelentése. 2. Parlamenti csoport főtitkári 
jelentése. 3. Az elnöki tanács előter-
jesztései. 4. A nagygyűlés helyének és 
idejének megállapitása. 5. Inditványok. 
Városunkból Sebesi szenátor és Hin-
léder ügyvezető utaztak fel  a kolozs-
vári ülésre. 

Pedagógiai mozzanatokban gaz-
dag ünnepség keretében búcsúztatták 
el a mult vasárnap a főgimnázium  VII. 
osztályt végzett ifjait.  Ünnepi mise, 
a szentségekhez való járulás, László 
Ignácnak lélekből fakadó  prédikációja, 
a tanulók hitvallásának megújítása tet-
ték az ünnepségnek a templomi részét. 
Az ünnepség második része a főgim-
názium tornatermében folyt  le, ahol 
Szlávik Ferenc igazgató bevezető be-
szédében jelezte, hogy a főhatóság 
egyrészt a nehéz gazdasági helyzetre 
való tekintettel, másrészt pedig káros 
voltukért megszüntette az évvégi szo-
kásos bucsuvacsorákat, s azok helyett 
az intézet bucsu ünnepéllyel kiván 
Isten hozzádot mondani távozó növen-
dékeinek. Az igazgató bevezető beszéde 
után az ifj.  zenekar játszott Khell 
István tanár vezetése mellett precízen, 
majd Fábián J. VIÍ. o. t. mélyen át-
érzett alkalmi szavalata. Lengyel Ödön 
VII. 0. t. köszönő szavai, Frőlich Ottó 
finevelő  intézeti igazgató bő útravalót 
tartalmazó, mély alapozású beszéde, 
Márton Lajos itt maradó (fiák  szeren-
csekivánata, Pál István prelátus hálára 
figyelmeztető  szavai, Jodál Gábor VII. 
o. t. fejlett  teknikáju zongorajátéka és 
a búcsúzó diákok könnyeket sajtoló 
Ballag már a véndiák, kezdetű éneke 
voltak a megható ünnepélynek egyes 
számai, amelyeket nagyszámú közönség 
hallgatott végig. 

Or. A. Crişan, a nőgyógyászat és 
szülészet szakorvosa a belföldi  és bécsi 
(Wien) klinikákon végzett tanulmányai 
után rendeléseit Udvarhelyen meg-
kezdte. Nőgyógyászati és szülészeti 
operátiók, diathermia, meleg-hő, ultra-
vörös és ultraviolett kezelések. Rendel 
Kossuth-utca 6 sz. alatt d. e. 9—12 
és d. u. 4—6 óráig. 

Az »Erdélyl Kiskereskedők Szö-
vetsége* e hó 22 én d. e. 10 órakor 
városunkban nagy propaganda gyűlést 
tart. A vidéki kiskereskedőket ezúton 
hivja meg a helybeli kereskedő társulat. 

Nemes 
Tiresbu \in 

SézDiiiTes alakiilisi törtioete. 
— Irta és felolvasta  a Polgári Öaképzőköi 1930 
márc. 16-iki líceumi előadásán: Ráj'k  József.  — 

(8, folytatás.) 
1740 ben Mária Terézia lépett a 

magyar trónra s az ő uralkodása alatt 
megint némi haladást mutat Udvarhely 
iparának fejlődése  is. Azonban időköz-
ben a leromlott állapotok miatt s az 
egyes kiváltságos osztályok túlkapásai 
miatt (amelyekben az egyes céhek sem 
maradtak hátra, igen sokszor túllépve 
hatáskörűket s nem respektálva a fel-
sőbb hatóság rendelkezéseit), a Mária 
Terézia korában behozott reformokkal  a 
céhek hatalma is némileg megcsorbult. 
Az 1750-es évektől kezdve már a cé-
hek gyűlésein két hatósági komiszárius 
van jelen s a peres ügyek intézését is 
a városi hatóságok vizsgálják felül. 
Egyébként a régi céhek kiváltságai új-
ból megerősítést kapnak s 1780 körül 
a fésűs  és asztalos céh megalakításá-
val megkezdődik megint az ujabb cé-
hek alakulása. A fésűs  céhnek csupán 
csak az alakulási idejéről van adat, de 
hogy mikor szűnt meg s hova lettek 
iratai, arról nem tudni semmit, mivel 
ez az iparág csak imitt-amott található 
még fel,  — nagyon kevesen foglal-
koznak vele, A Mária Terézia korától 

kezdve alakult céhek szabályaikat mind 
a Kolozsváron székelő királyi kor-
mányzó tanácstól nyerik s kiváltság-
leveleiken nem az erdélyi fejedelmek 
díszes cimere és hivatalos pecsétje 
függ,  hanem a Habsburgok kétfejű 
sasos cimere juttatja eszünkbe a szé-
kelység meghódított népként kezelt, 
akkori szomorú helyzetét. 

1779-ben az asztalosok kilépve a 
lakatos céhből s egyesülve a céhen 
kívüli többi asztalosokkal, külön céhet 
alakítanak. A kormányzó tanács 18 
pontból álló céhszabályt ad, melyben a 
céhet kiváltságokkal ruházza fel,s  amely 
kiadatott ugyanez év julius 22.éh az 
udvarhelyi tanács jelenlétében. A céh-
nek alakítási kérése így hangzik: Mi 
Udvarhely városi fő  bíró Szeles Már-
ton, esküdtpolgárok Szeles András, 
Dávid Ferencz, Kolozsvári Mihály, 
Zsombori Mihály, Takács Dávid, íd. 
Kassay Márton, adjuk tudtára minde-
neknek, akiket illet a mi levelünknek 
rendiben, hogy ez jelenvaló 1779 dik 
esztendőben Pünkösd havának 19-ik 
napján, jelenének meg előttünk, váro-
sunkban lakó asztalos mesterek Vajai 
András, Pető János, Szakács Sándor, 
Szakács Mihály és Kerekes Péter ma-
gok és több asztalos mester nevekben 
és képekben adának nékünk egy né-
hány leveleket bizonyságául annak, 
hogy eddigis mint céhes mesterek a 
lakatos és csiszár céh kötelékében 
azok rendtartásaival éltek. Miértis ké-
rének bennünket, hogy mivel elcsalá-

dosodtak volna az eddigi kiváltságaik 
szerint külön céhet alkothassanak. — 
Az alakulást jóvá hagyó végzés így 
SZÓI: Miis az igy végbement dolgok-
nak állandósabb megmaradására irtuk 
meg és kiadtuk, hogy a megnevezett 
asztalos mesterek azokkal való bátor-
ságos életet élhessenek és mesterségü-
ket igazán folytathassák.  A mi igaz 
hitünk szerint városunk szokott pecsét-
jével megerősítvén. Alírva (Szeles Már-
ton főbíró,  Kassay Márton stb. esküdtek) 

1803 ban alakult meg a kalapos 
céh, amely szintén a királyi kormányzó-
tanácstól kapja meg a szabályzatát, 
amely 53 pontból áll, s a mesterek, 
segédek és inasok egymáshoz való 
viszonyáról intézkedik. A bevezetője 
igy hangzik: Valamint a céh ugy 
minden időben mesterek, legények és 
inasok kötelesek magukat ezen Nor-
macivumban foglaltakhoz  tartani, hogy 
a céh tagjai között, valamely okból 
háborúság támadna, amiért ezen nemes 
céh elöljárói büntetést kéne alkalmazza-
nak, a továbbirtak alapján. Kelt 1803. 
junius 23-án Biró József  céhmester, 
Keszler Dániel szenior és Daróczi János 
nótárius mindketten rendelt városi ko-
miszárok. — Ez a szabályzat szép bőr-
kötésű könyvben ma is a kalapostár-
sulat tulajdonában van. Van l hirdető-
táblája 1809 b61, egy ezüst pohara 
1716 bólés az összes szabályzatai és 
jegyzőkönyvei 1803 tói, alakulásától 
kezdve, pontosan vezetve a legújabb 
időig. (Folyt, köv.) 

Halálozás. Fiatal életet ragadott 
el a halál: Fekete  Sándor,  a ma-
gyarországi >Hangyac budapesti fő* 
tisztviselője e hó 15 én Budapesten 
elhunyt. Az elhunytban dr. Fekete 
Sándor helybeli orvos fiát,  Paál János 
főerdőtanácsos  pedig vejét gyászolja. 

Szabó Lajos életének 78 ik, bol-
dogházasságának 55 ik évében hosszas 
betegség után f.  hó 17-én d. u. 4 
órakor elhunyt városunkban. F. hó 
19 én temették nagy részvéttel. 

Fábián Károly mátísfalvi  ref.  ta-
nítót súlyos csapás érte. Magdolna 
nevü leánykája életének 5-ik' eszten-
dejében, junius 16 án reggel, visszatért 
az Úrhoz. 

Özv. Jomcsa  Sándorné,  szül. 
Finkér Gizella, aki az utóbbi napokban 
operáción is esett át, pénteken 54 éves 
korában meghalt. Nagy kiterjedésű 
rokonság gyászolja. Temetése vasárnap 
délután lesz. 

Száz éves Jubileum. Az Országos 
Magyar Gazdasági Egyesület Buda-
pesten, junius 18 ikán emlékünnepélyt 
tartott megalapításának századik év-
fordulója  és dicső alapitójának, gróf 
Széchenyi Istvánnak emlékezetére. A 
díszközgyűlésen, amely a Magyar Tu-
dományos Akadémia dísztermében folyt 
le, gróf  Apponyi Albert mondott ün-
nepi beszédet. A tárgysorozat első 
pontja a Hymnusz volt, zárószáma 
pedig a * Hiszekegy*, — mindkettő a 
budai dalárda előadásában. 

Népszerű előadás. Jakó Albert 
főgimn.  tanár a rádióról szóló népszerű 
előadását f.  hó 14 én tartotta meg kö-
zepes számú közönség jelenlétében. 
Részletesen ismertette és kísérletekkel 
is bemutatta azokat a fizikai  tünemé-
nyeket, amelyek alapjául szolgálnak 
korunk csodás találmányának, a rádi-
ónak. Végül bemutatta magát a rádiót 
is működés közben. A közönség nagy 
figyelemmel  és elmélyedéssel hallgatta 
a szakszerű előadást. 

A Székely Dalegylet legutóbb meg-
tartott ülésén elhatározta, hogy fúvós-
zenekarét kíbővíti; Epen ezért szak-
képzett karmestert szándékozik alkal-
mazni, aki ugy elméletileg, mint gya-
korlatilag tanítani fogja  a fúvós  hang-
szerek kezelését. Az egyesület felhívja 
mindazokat, akik még nem tagjai e 
zenekarnak és tagjaivá óhajtanak lenni, 
hogy ez iránti szándékukat jelentsék 
be Biró Gyula ü. elnöknél. 

A Munkás Testedző Egyesület ma, 
szombaton este a Barkóczy-féle  kert-
helyiségben gazdag és szórakoztató 
műsorral egybekötött táncmulatságot 
rendez. 

Cirkusz városunkban. Ma kezdi 
meg előadásait a Fapiac-téren levő 
Sport-cirkusz, amely 50 művésszel és 
20 állattal rendelkezik. A cirkusznak 
kitűnő művészei és művésznői a ki-
rályi család előtt is a legnagyobb sí-
kert aratták. A jó hírnevű cirkusz csak 
pár napig marad városunkban, aki te-
hát szép mutatványokban akar gyö-
nyörködni, siessen az előadások meg-
tekintésével. 

Megalakult a városi tanács — Se-
gesváron. Polgármester újból Leonhardt 
Auguszt lett, helyettese dr. Pop Ilíe 
ügyvéd. Az állandó választmány há-
rom tagja közül egy magyar, egy ro-
mán, egy szász. A magyar tag dr. Gá-
bos István ügyvéd, az ottani magyar 
párt elnöke. 

Az Erdélyrészi Méhész Egyesület 
kiállítása. Az Erdélyrészí Méhészegye-
sület Kolozsváron, augusztus 31—szep-
tember 4. napjain méhészeti, kertészeti, 
háziipari és képzőművészeti kiállítást 
rendez, az egyesület 50 éves fennállá-
sának emlékünnepélye alkalmából. A 
kiállításon való részvételt augusztus 
15-ikéíg kell bejelenteni az egyesület 
titkári hivatalánál (Kolozsvár, Str. 
Andrei Mureşjn 10. szám), ahol rész-
letes felvilágosítás  is kapható. Felvilá-
gosítást ad lapunk szerkesztősége és 
a helybflí  népiroda is. 
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X Háíás köszönetem fejezem  ki 
mindazoknak, akik szeretelt férjem  ha-
lála alkalmával részvétüket nyilvánítot-
ták, temetésén megjelentek. Külön kö-
szönetet mondok a Székely-Dalegylet-
nek, hogy olyan szép számban zászló 
alatt kivonult, özv. Szabó Lajosné. 

Találkozó. Kérem az 1923—24. tan-
évben az állami polgári leányiskolában 
végzett, helyben lakó növendékeket, 
hogy 1930 év augusztus hó l én, 
délelőtt 11 órakor az állami polgári 
leányiskolában, 6 éves találkozóra 
összegyűlni szíveskedjenek. Úgyszin-
tén kérem, hogy a vidékről érkező 
volt oszálytársaink elszállásolásában 
segítségemre legyenek, azáltal, hogy 
tudassák velem, adhatnak-e szálást 
egy-egy volt osztálytársnak. Dr. Vánky 
Kálmánná. 

Büntetik a székely fuvarosokat, 
ha a végszükség arra kényszeríti őket, 
hogy terhes utjuk közben valahol az 
országút szélén megálljanak. Ez pedig 
gyakran elkerülhetetlen, mert ha a sze-
kér eltörik, vagy a ló kiáll, kidül, le-
hetetlenség tovább menni. Nemrégiben 
két székely gazdát 300, illetve 500 
lejre büntettek hasonló okból elköve-
tett »kihágás« miatt. Figyelembe kel-
lene venníök a büntetőhatóságoknak, 
hogy a közutakon nagyon sok egyéb 
hibát is felfedezhetnének  a csendőrök, 
jgy, hogy az utak a járhatatlanságig 
rosszak s legtöbbször éppen ez az oka 
-a fuvarosok  baleseteinek. Ezért és a 
nyomasztó gazdasági helyzetre való 
tekintettel több elnézést és kegyelmes-
séget kérünk az élet nehézségeivel 
küzdő gazdáinkkal szemben ! 

Autószerencsétlenség. Az udvar-
helyi 26. számú autó Kápolnásfaluban 
hétfőn  délután elütötte az uton játsza-
dozó gyerekek közül a négyéves Lő-
rincz Mihályt. A gyerek súlyos lábtö-
rést és zuzódásokat szenvedett. 

A helybeli ref. tanítónőképző in-
tézetben a képesítő vizsgálatok beíe-
ieződtek. Vizsgára állott 41 növendék, 
akik közül 39 en tették :ie a képesítő 
vizsgát. A kormány megbízottai voltak: 
Jon Biltíu Dăncuş és Metea Margit, 
akik tárgyilagos megértéssel vezették I 
•a vizsgálatot. 

A kereskedő társulat kiránduló 
•csoportjának vezetősége ez uton közli, 
hogy a vasárnapi Szarkakői kirándu-
lásra a gyülekezés a pénzügyigazga-
tóság előtti téren lesz. Indulás reggel 
pont 6 órakor. 

A helybeli ref. tanitónőképző év-
záró ünnepélye vasárnap jun. 22 én 
l2sz. Délelőtt a templomban Biró Sán-
dor vallástanár prédikál. Délután 5 
•órakor az intézet tornacsarnokában a 
következő műsor szerint fog  lefolyni 
a záróünnepély : 1. Bunett: Ünnepi 
himnusz. Énekli az intézet ifj.  ének-
kara. 2. Tompa L.: Vallomás. Sza-
valja Jenei Judit VI. o. t. 3. Az igaz-
gatónő évzáró jelentése. 4. Dussek: 
Menüett. Hegedűn játsza Horváth Sára 

o. t. Zongorán kiséri Magyari 
Magda VII. o. t. 5. Kozma A.: A ma-
gyarok szinfóniája.  Szavalja Nagy 
Etelka V. o. t. 6. Pacuis F.: Dalra 
fel!  Énekeli az intézet ifj.  énekkara. 
Az évzáró ünnepélyre ezúton hívja 
meg az igazgatóság a közönséget. 

X Veress Irén, párisi oki. táncta-
nárnő e hó végén ismét tánciskolát 
nyit Udvarhelyen. Tanítja a szezon 
legújabb táncait. Bővebbet a később 
megjelenő plakátokról. 

Sírok gondozása- Panasz merült 
fel,  hogy a reformá'us  temetőkertben 
a hozzátartozók, tisztelet a^kivételeknek, 
a sírokat nem gondozzák ugy, mint 
azt a kegyelet megkívánná és a te-
mető használati szabályokat is előírja. 
Erre való tekintettel, az egyház pres-
bitériuma felhívja  az érdekeltek figyel-
mét a temető használati szabályok 32. 
pontjára, mely igy szól: >A jelenlegi 
sírok tulajdonosai, családtagjai felszó-
littatnak, hogy a jeltelen, gondozatlan 
sírokat lássák el síremlékkel és gon-
dozzák. Ha ezen felszólításnak  nem 
tesznek eleget: a már 30 év óta meg-
nyitott sírok az egyház tulajdonába 
mennek át és szabadon értékesíttetnek*. 

A Szociális Misszió helyi tagozata 
vasárnap, f.  hó 22-én a főgimnázium 
tornacsarnokában nagyszabású »Ró-
zsa-estélyt« rendez, a következő mű-
sorral: 1. Nyitány. 2. Szent-Erzsébet 
rózsái, szavalja Rájk Erzsébet. 3. Ma-
gyar népdalokat énekel Bodrogi Balázs, 
cigányzenekisérettel. 4. Ünnepi beszédet 
mond Szabó János szentkirályi plébá-
nos. 5. Népdalokat játszik zongorán, 
Gáborné — Franck Aranka. 6. 40 drb. 
szebbnél szebb kézimunka kisorsolása. 
7. A >Narancs« egyfelvonásos  vígjá-
ték. A színdarab szereplői városunk 
legkedveltebb műkedvelői. 8. Tánc, 
lejtik Jakó Adámka és Kovács Man-
cika. A belépés díjtalan, egy szál ró-
zsa megváltása azonban mindenkinek 
kötelező. A vezetőség, a mely nem 
kiméit sem időt, sem fáradságot,  hogy 
a közönséget egy kedves estélyben 
részesítse, a jótékonycél érdekében 
kéri a közönséget, hogy minél nagyobb 
számban megjelenni szíveskedjék. 

A zsombori Jegyző váltóhamisitási 
perében junius 13-ikára szóló idézést 
bocsátott ki a vizsgálóbíró a tanuk 
részére, de az idézéseket a tanuk, ért-
hetetlen módon, nem kapták kézhez. 
Mint értesülünk, a jegyző a panasz 
visszavonása ellenében felajánlotta  a 
zsomboriaknak, hogy távozik a köz-
ségből. 

Rajz- és kézimunka kiállítás- Va-
sárnap egész nap a nagy közönség 
számára nyitva lesz a református  kol-
légium (régi épület) második emeleti 
rajztermében a tanitónőképezde rajz-
és kézimunka kiállítása. A kiállításnak 
külön nevelésügyi értéke az a dicsé-
retreméltó tervszerűség, amely először 
rajzban kigondolta, azután hímzésben, 
varottasban keresztül vitte a szebbnél 
szebb tervezeteket. Látunk itt tulipá-
nos levelesláda tervezeteket, kalota-
szegi, székely és magyar motívumok-
ból megépített különböző kézimunká-
kat, szőnyeget, szőtteseket és válto-
zatos himzési módokat. A kiállitott 
anyagok egy részét meglehet vásárolni 
nagyon mérsékelt áron. A közönség 
figyelmét  ezúttal is felhívjuk  erre a 
figyelemreméltó  és tanulságos kiállí-
tásra. 

Mozlhirak. Jön julios 12-13-14 és 
15-én A TLANTIK a legszenzációsabb némelül 
beszélő flltncsoda  Nagyon nagy film,  Amerika 
még nem produkált ilyen oagy vonalú dolgot, 
vagy csak félig  ilyen csodálatos alkotást, mint 
ez a németül beszélő filmcsoda  — Dubont han-
gosflimje  számára hallatlan drámai erővel biró 
helyzetet talált, a film  jeleneteinek sceoikai és 
időbeli egymásutánja a világot átölelő horizont, 
folyton  emelkedő ritmusa minden itt van és 
együvé olvad a beszélőmüvészet tökéletességé-
vel, át van itatva a zene nagyszerűségével. A 
film  tökéletessége szétveti a kritika határait. 
Ennek a filmnek  nem csak az a hivatása, hogy 
nagy szenzációt keltsen, hanem az is, hogy 
felejthetetlen  emléket adjon a nézőnek.. . . 

Tornaünnepély- Teljes és elismert 
sikerrel tartotta meg tornavízsgáját a 
népszerű tanitónőképezde vasárnap, a 
kollégium kertben. A gyakorlatok fe-
gyelmezett és tetszetős kivitele, össz-
hangzó szépsége és játszi kedvessége 
méltán kiérdemelte a megjelent nagy-
közönség elismerését. A hatásos szá-
mok közül külön dicsérettel emiitjük 
meg az impozáns palotás körtáncot, 
az évszakok bájos allegóriáját, a tré-
fás  egyveleget és az újszerű ütemes 
gyakorlatokat. A szép tornavizsga 
Csaió Jolán tanárnő nemes munkáját 
dicsérte. 

Havonta egyszer fóljegy jár min-
denkinek, aki a fővárosba  akar utazni. 
Ezt az életrevaló szociális újítást hozta 
be ujabban — a magyarországi vasut-
igazgatóság. A rendelkezés célja az, 
hogy ez által Budapest belföldi  idegen-
forgalma  növekedjék, de a fővárosba 
igyekvő ügyes-bajos közönség is jól 
jár, mert kivétel nélkül bárki igénybe-
veheti ezt a kedvezményt. Bizonyára 
a vasút is nyer vele, mert az utazá-
sok száma emelkedni fog.  Nálunk nem 
igy gondolkoznak. Itt az államvasutak 
deficitjét  azzal akarják behozni, hogy 
a tisztviselőktől is megvonják a féláru 
utazási kedvezm ényt. Igy aztán, termé-
szetesen, még kevesebb lesz-az uta-
zás és a jövedelem is. 

Nemes cselekedet. A multakban 
megírtuk, hogy minden kulturális in-
tézményeinket csak közös erővel és 
egységes akarattal vagyunk képesek 
megtartani. Ehhez a gondolathoz já-
rult hozzá most' egy példátadó csele-
kedettel Benczéd és Csehétfalva  uni-
tárius községe. Ugyanis a nevezett 
községek az udvarhelyi tanitónőképezde 
szegénysorsu növendékeinek felsegi-
tésére hasznos szőtteseket bocsátottak 
Miklós Ernőné kobátfalvi  urnő gyűj-
tése utján az intézet rendelkezésére. 
Fogadja ez ötven nemesszívű adakozó 
asszony azért a nemes cselekedetéért, 
mellyel a jővendő magyar tanítónőinek 
a felsegítésére  siettek, az intézet és a 
magyar társadalom hálás elismerését; 
azzal a tudattal, hogy a nevüket a 
legmaradandóbb könyvbe, az emberi 
szívbe, irta be — a hála. 

Folyton szaporítják a korcsmákat. 
Ujabban Küküllőkeményfalván  nyílt 
meg a negyedik korcsma, amelyet, mint 
már oly sokat, szintén törvényellene-
sen engedélyeztek. E községnek ugya-
nis 6—700 lakósa van, tehát a már 
megvolt három korcsmánál több, tör-
vény szerint, nem lett volna engedélyez-
hető. Az engedély ellen magának az elöl-
járóságnak kellett volna tiltakoznia, 
mert a régi három korcsma közül 
egyik éppen a községé, amelyet bér-
beadás utján hasznosít s igy az elöl-
járóság a semmi más vagyonnal nem 
rendelkező községnek okozott kárt, 
amikor a törvénytelen negyedik en-
gedély kiadásához hozzájárult. Ter-
mészetesen ezt az engedélyt is egy 
magyarellenes karikás kapta, akinek 
szolgálatait, ugy látszik, rendszeresen 
jutalmazzák az italmérési engedélyek-
kel. Ha rend lesz a közigazgatásban, 
ezeket a törvénytelen engedélyeket 
egytől-egyig revízió alá kell venni. 

Baleset érte László Dénes kőmí-
vesmestert a mult hét végén, amint 
estefelé  biciklin igyekezett haza Kénos 
községből, munkából. Az uton két 
egymással szembe jövő autó közé ugy 
került be, hogy csak balfelé  tudott 
félretérni,  mert jobbról a meredek, 
mély mart volt, ahova bezuhant volna. 
Midőn azonban balratért, fékje  fel-
mondta a szolgálatot s az ott össze-
hordott nagy kövekre menve, a gép-
ről lezuhant s igy zúzta össze magát. 
A fején,  szeménél és állán, vala-
mint kezein szenvedett súlyos sérülé-
seket. A nehéz családi körülmények 
között élő derék, szakképzett iparos 
polgártársunkat, aki már a jövő héten 
meg tudja kezdeni a munkavezetést, 
az építtető közönség pártfogásába 
ajánljuk. 

X Homoród fürdő szónsavas vasas 
alkalikus Ivó és fürdővíz. A CâpălrJţa 
(Kápolnásfalu)  község tulajdonát képező 
homoródi fürdő  — magaslati gyógy-
hely 790 m. magasan a tenger szine 
felett  — egy pompás fenyőerdő  kellő 
közepén fekszik.  Az erdő összeér a 
havasok rengetegével, melybe gondo-
san fenntartott  hegyi utak vezetnek a 
közelben levő gyönyörű kiránduló he-
lyekre. A sürü fenyőerdő  egész havasi 
színezetet ad a vidéknek.,A levegő el-
képzelhetetlenül tiszta, tele van verő-
fénnyel  és virágillattal, madárdallal, 
patak csobogással. Homoród fürdő  nem 
luxus fürdő,  kitűnő vasas forrásait, 
pompás fenyveseit  csak azok keresik 
fel,  kik igazán gyógyulni és üdülni 
akarnak. A Homoród fürdő  ásvány-
vizei a legkiválóbb savanyuvizek közé 
tartoznak s mint ilyenek a előpataki, 
felsőrákosi,  a hirneves vildungeni, bu-
zíásí és krynicai ásványvizek mellett 
igen előkelő helyet foglalnak  el. A 
homoródi fürdőnek  fenyveslevegője, 
kitűnő összetételű szénsavas vasas ivó-
és fürdővize  bámulatos hatásúnak bi-
zonyult s orvosok által ajálva vérsze-
génység, sápkor, basedovkor, lélegző-
szervek és holyagbántalmaknál, női 
bajoknál, valamint idegesség, ideggyen-
geség, neurasténia és általános gyen-
geségnél. — A rendelkezésre álló szo-
bák egészségesek és olcsók. Napi szoba-
árak 60—80 Leu, ágyneművel 80—100 
Leu, — A vendéglő jó konyháján Íz-

letes ós egézséges napi abona 80 Leu. 
Melegfűrdő  30 Leu, hidegfürdő  10 Leu. 
Állandó zenekar. Naponta kettős auto-
buszjárat Székelyudvarhely és Csík-
szereda között. Posta, telefon  helyben. 
— Érdeklődőknek bővebb felvilágosí-
tással szolgál a fürdőigazgatóság  Ca-
pălniţa vagy a körjegyzőség Vlăhiţa 
jud. Odorheiu. — 

Öngyilkosság. Pálfi  Lajos városi 
vámos hétfő  reggelre virradólag, a 
bethlenfalvi  határban levő és Miklós 
Albert tulajdonát képező mezei csűr-
ben felakasztotta  magát. A hullát csak 
másnap fedezték  fel  a csűr körül ját-
szadozó gyermekek, s hazaszaladva, 
igy vitték hírül a szerencsétlen ember 
borzalmas végét. Az öngyilkosságot 
megelőzőleg Pálfi  egy korcsmában ci-
gányokkal mulatott, de kártyázott is 
és több ezer lejt veszített. Ugy látszik, 
e régi szenvedélyének lett áldozata, 
mert hónapokkal ezelőtt szintén na-
gyobb összeget veszített, amikor fel-
fogadta  hozzátartozóinak, hogy többé 
nem kártyázik. Fogadását nem tudta 
megtartani, szenvedélye ismét nagy 
veszteségbe vitte s efeletti  elkeseredése 
és lelki furdalásai  ragadtatták a végze-
tes tettre. 31 éves volt, özvegyet és 
3 kis fiút  hagyott a szomorúságban 
és nagy szegénységben. Temetése 
szerdán délután volt. 

X Kérje az „Atlas Iroda" (Agence 
Internationale de Tourisme) Budapest, 
VIII. József  krt. 46. II, 7. Tel.: 335-64. 
prospektusát Európa világhírű nyara-
lóhelyéről. Pensiodijak: napi 5—6 
pengő. Zell am See, Semmering, Kitz-
büchel, Wörthi-, Ossiachi-, Traum-, 
Attersee-tavak fürdőhelyein,  Abbazia, 
Velence—Lidó, Rimini, olasz és fran-
cia Riviera, Páris, Biarritz, Deauville, 
Trouville, Grenoble, London, Schweiz-
ban napi 6—8 P. stb. Budapesten 
napi 4 P. (havi 85—90 P. egész évben). 
Tanulóknak 15—20®/o kedvezmény. 
Utazásoknál (egyeseknél is) 33—50®/» 
kedvezménv. Válaszbélyeg, 
nyitását. 
Eladötuif^donos:  a Könyvnyomda R.-T. 

Odorheln-Sgélcelyndvarhely. 

Ha 
olcsó és jó sapkát, kalapot akar 
a K E S Z I j E I ^ 
kalapUzletéből Odorheiu Eötvös-
utca 4 sz. a. vegyen. Nagy vá-
laszték Zsírárdi, finom  férfi-  és 

gyermek szalma-kalapokban. 
Betblen-atca 59 scám alatti emele-

tes házban liárom sio)»a konyhás 
lakás kíadé. Érdeklődni lehet RÖ3-
LEEl cégnél. — Azonn&l elfoglalható. 

Corpul Portăreilor Tribunalului 
C'istttr—OJoröeiu. 

No. 4208-1929. 
P u b l l c a ţ i i i u e d e l i e H a ţ i e . 

Subâemuatul poriărei pria aceasta 
publică, că îu ba2.a deciziuuii Nr. 
1601—3/9^9 şi Nr. G. 4208—1929 a 
judecă.oriei de ocol din Cristur fa 
fftyorul  redaaa&tu ui S'.oica Mihail r«pr. 
prin advocatul Dr. V.ola Alexaiidru 
contra p'.;ntru încasarea crsaoţei de 
3759 Lei ş' ace. saia ae fix^^ază  termea 
át licitaţie pe 26 Junie  1930 ora 15 a. 
m. }ft  fiţH  locului iQ cocnuua Avranesti 
unde se vor vinde pna hcitaţuoe pub-
lică judiciatâ.ariBa, vecd albik ş\ 2 stia-
geui de leain« de foc  iu vaioare da 
10.000 LH. IQ caz d» nevoie şi sub 
preţul de escim&re. 

Preteaziuaea care e de iuc&ssat fac» 
3759 Lei capital, dobânzile cu IO*/, 
Bocoiiod din 1 Jiu. 19928 Iar spânele, 
pâfiă  acum stavűntú de 1677 Lei. 

lutrucit mobilele cari ajuag la 
licitBţ<e ar fi  fobt  aechestrate şi de alţii 
şi accştia şi ar fi  câş igat dreptul de 
acoperire licitaţta prezentă este ordo-
nată şi in favorul  acestora iu seozul 
ari. LX.: 1881, §. 192. 

Odorheiu, la 10 Jun. 1930. 
l^iriftm  portă sL 
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Megérkeztek! Olcsón kaphatók! 
TRENCH COATOKI Kész férfi-,  ÜU-, gyermekruhák, kabátok, nadrágok, rÖfös,  rövid- és kötött áruk, ponyva-

= vásznak, sepsiszentgyörgyi ruha-szőttesek a legolcsóbban LÖBL-nél (volt Bethlen-utca). 
j Szóayeg-maradékok feltűnő  olcsón, iyette ruha-selymek nap- és esőernyők nagy választékban. 

Eladó: 
Odorhein—Szikelyndvarhelyen a Tisuti ál-
lomitMl uemb«n a Solymosty-ntca 42 ix. 
bclafité;,  a rajta levff  faxdai i^i  épületek-
kel. Azonnal átvehető. Értekezni ugyanott 
a tnlajdonoMal leheti KERESTÉLY DÉNES 

Odorhein. 
Primăria SistQiui TarooTiţa 

Odorhcia. 
No. 55 dia 10 Juale 1930. 

Judeţul 

Publicaţie. 
In baza hotârârei cu No. 4 sdufâ 

îfl  şedinţa ordinară a Goosiliulul Să-
tesc diQ TârDoviţa ÎD ziua dc 7 1. c.» 
»e aduce la cuooştiDţă câ, fa  ziua do 
30 Junie  a. c. la orele 3 p. m, ta 
localul primăriei Băteş.i din localitate, 
•e va tioe iicltatiuott publică peutru 
darea îa antrepr ră a construcţiei din 
IflBD,  a şoproDU'ui pendinte de loca-
lul cârciuaei satului TârnoTiţa. 

Vaioarea lucrărei edte de 14000 
patru8prezece mii Lei. 

Licitaticea ae va ţioe îa confor-
mitate cu diepozitiuniie Art. 88—100 
din L. C. P. 

Planul şi devizul preacris de Ârt. 
418 din L. O. A. se poate vedea sil-
nic intre orele oficiale  la Prinăria 
•atnlui Târnoviţa, iar reiaţmni mal 
detailate se pot primi la oficiul  Nota-
rial din Zatea. 
8. 8. Incze Peter. primar. 

8. a. S. 0. Nanu notar. 

Corpul Portăreilor Tribunalului din 
Odorbeiu. 

Nr. 1297—1930. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin aceasta 

publică, că ÍD baza dectziunti Nr. 
7476—1929 şi No. G. 1176—1930 a 
Judecăloriei din Odorheiu la favoarea 
D&niel Lftszló  repr. prin advocat Dr. 
VasB şi Dr. R&dul; pentru iacasarea 
creanţei de 3025 Lei şi accesorii se 
fixează  termen de licitaţie pe ziua de 
28 Iunie  1930 orele 11 p. m. la fata 
ocnlui ia Odorheiu Strada Regele 

Ferdinánd No. 27 unde se vor vinde 
prin licitaţiuDe publică judiciară: . 2 
ioteluri 6 ecaune negre şi ). masă 
ovală galbeiă, ín valoarea de 9600 Lei. 
In caz de nevoie şi sub preţul de 
estimare. 

Pretenţinoea ct re e de incaaat 
face  3025 Lei capital, dobânzile cu 
13 VsVo socotind din 9 Noembrie 
1929, iar spesele până acum stabilite 
de Lei 1490 

întrucât mobilele cari ajuug la 
Mcitfţie  ar fi  fost  execvate şi de alţii 
ş; aceştia şi ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire, licitaţia prezentă este ordo-
uata şi in favorul  acestora in eenzul 
art LX. 1881 § 192. 

Odorheiu. la 10 Juni 1930. 
Indeseiirabil, portărel. 

a Piac téren Üzlet-
helyiség és mellette 

levő raktárhelyiség. Azonnal el-
foglalható.  — Felvilágosítást a 

Koncz-gyógyszertárban adnak. 

Kiadó 

Figyelem I Figyelem I 
A kollégiumkert hátterében az 

ismert és elismert gyógyhatású 

fekete-tóban, 
mely a mai igényeknek megfelelő  ka-
binokkal yftn  ellátva, a legolcsóbban 
farödhet. 

A D. é. kOzdoség Ezives pártfogás 
sát tisztelettel kéri: a bérl6. 

Judecătoria din Cristur Secţia cf. 
No. 1700-1930 cf. 

Extract din publicaţiune de licitaţie 
In cererea de executare făcută  de 

urvăritorea Văd. lui Elekes Sigbia* 
mond contra urmăritului Albert Bea» 
cedi repr, prin curatorul Dr. Elekes 
Dionisie. 

Jndecătoria a ordosat licitaţiuaea 
executiooaiâ în ce priveştie imobilul 
situat ÎQ comuna Beoţid circumscrip-
ţia judecătoriei ocolului Cristur, cup-
riase îu cf-  a comunei Beoţid Nrul, 
protocolul cf.  48, Nr. top, 1019—l/b 
teren arabil cu preţul de strigare de 
5000 lei. 

Din cf.  58 Benţid Nr. top. 653/1, 
654/1 teren arabil cu pret de strigare 
de I50Q Lei, Nr. top. 287/2/1, teren 
arabii cu pret de strigare de 1300 Lei, 
Nr. top. 1397 păşune cu pret de stri-
gare de 900 Lei. 

Din cf.  No. 418 Benţid Nr. top. 
1602 jumă'ăte păşune cu pret de stri-
gare de 1500 Lei, ci mentinererea ră 
imobilele din cf.  58Bei)ţid se vand cu 
menţinerea uzufructului  pe 1/8 parte 
intabulată în favoarea  Vád. lui Den-
czedi SamoiI născ. Ana Pop. 

Pentru incasarea creanţei de 9545 
lei capital, şi accesorii. 

Licitatiuoea se va ţine iu ziua de 
12 lună Iulie anul 1930 ora 15, ia casa 
comuoa'ă Benţid. 

Imobilul ce va fi  licitate nu va 
fi  vâodute pe un preţ mai nic decât 
juBătate din preţul de strigare. 

Cei cari doresc se liciteze sunt 
datori se depoziteze la delegatul jude-
cătoresc 107o preţul de strigare 
drept garan ţie, in numerar sau in 
efecte  de cauţie socotite după cursul 
fixat  in § 42 legea LX. 1881 sau fă 
predea aceluiaşi delegat chitanţa cou' 
statâod depunerea judecătoreşte, prea-
labilă a garanţiei şi să semueze con-
diţiunile de licitaţie (§ 147, 150, 170 
legea LX. 1881, § 21 legea XL. 1908). 

Dacă ninieni nu ofeiă  mai mult, 
cel care a oferit  pentru imobil un pr«ţ 
mai urcat decât cel de strigare este 
dator fă  întregească imediat garanţia 
— fixate  conform  procentului preţului 
de strigare ^ la aceiaşi parte procen-
tuală a preţului ce a oferit,  (art, 25, 
XLI, 1908). 

Cristur, la 8 Maiu, 1930. 
Dr. Szabo m. p. judecător. 

Pentru conformitate: 
Indescifrabil  greper. 

B á t o r o k . 
Saját készitményfi  tölgyfa  politúros 
hálószoba jutányos áron kapható. 
Megtekintheti: Bogáthy Lajos épfilet-
és bntorasxtalos, Odorheiu Reg. Carol 

115 stám. 

Ha elegáns és szép c i p Ő 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. 

Zetelakán egy jó forgalmú  helyen 
levö üzlethelyiség f>zab&dkézböl,  nyil-
vános árverésen, 1930 lun. 29 én d. u. 
4 órakor el lesz adva. BJvtbb felvi-
lőgosilást ad a 

Zetelaki takarékpénztár. 

Prioiăria-comunei Uliaşul. 
No. 139—1330. 

Publicaţiune de licitaţie. 
So aduce U cuooşt'i.ţă publică, că 

ÎQ ziua de 6 Juîie  1930 oarele 14 Ba 
va ţinea licittţe publ'că cu oferte 
iccbise Ia priaăria comunei Ulieşul 
psntru darea în antrepriză a lucrări-
lor de reconstruirea podului peste i>ă-
răul „Bereck". 

piaou) p ntru lucră.ile ce su&t de 
a se ex -̂cuta se p^ato.vedea fi  biroul 
prioarului Ulieşul precum şi preţul 
de estimare sparto tot astmeuea şi 
gar&Dţia provizorie asupra preturilor 
oferite. 

Licitbţia se va face  în conformi-
tate cu ditíp. Art. 72—85 din legea 
Cont. publ. 

Uiieşul, la 15 Junie 1930. 
Keresztes József prinăria. 

Kányád község elöljárósága. 
Sz. 139—1930. 

Árlejtés! hirdetmény. 
Köztudomásra adjuk, hogy 1930. 

évi juUus  6 án 14 órakor Káoyád köz-
ség községbézábao zárt iráebeli aján 
latokkal árverést tartunk a „Bcreck* 
patakot átvezető bid ujreépiteBi mun-
kálatainak vállalatba adására. 

Terv, költségelőirányzat, becsárak, 
valamint az ideiglenes bánatpénz ösz-
szegére vonatkozó felvilágosítások  a 
kányádi községi irod&ban megtudhatók. 

Az árlejtés az ál. számviteli tör-
vény 72—85 szakaszaiben olöirt intéz-
kedések szerint fog  megtartatni. 

Kányád, 1930 junius 15. 
Keresztes József biró. 

Eladó 80 mm. (10 nagy szekér) szá-
rított heretakarmânyt eladok 
alku szerint. Szabady Tivadar. 

e l l á k J ó z s i 
zenekara délatinonként 6—8 óra 
kőzött a Sétatérea, ette a Bnkarett 
kávéházban muitikál. Nagyobb tár-
l a t i g kivániágára a Sétatéren ette 
i t játtzhatik ~ Kiváló tUztelettel: 

( f t c h n M t e r  v e n d ^ ^ l o n . 

Poriáreiui a Judecătoriei de Ocol 
din Cristur. 

Nr. G. 2013—1929. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemuatul porărelprin aceasta 

publică n biza Dcciziunii Nr. 1202— 
1927 şi No. ü. 2013-929 a judecătoriei 
din Cristur ia favoare»  reclamantului 
Bokor Klro'y do». î i Odorheiu repr. 
prio advocat Dr. F'Z&ktia Miklós din 
Cristur p3Btru ÍDCft«parea  cearţ'i de 
3U8 Líi şi flcc.  se fixes^a  termen do 
licitfţin  pe ziua de 9 Iulie  1030 ore 
15 la fiţi  locuui ÎJ co:iiuua Rugaoeâti 
uodâse vor vinde prin iicitaţ une publică 
judiciară mobiléiéi, 1 moşloa, 1 motor 
de treerat şi 2 vaci ÎQ valoarea de 
20000 Lei. In caz de nevoie şi sub̂  
preţul de estimare. 

Pretenziuuea care este deîocaspat 
face  3118 Lei, iar spesele pana acum 
stabilite de 395—1006 Lei. 

latrucât mobilele cari ajung la 
licitaţia ar fi  fost  execvate şi de alţii 
şi aceştia şi ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire licitaţia prezentă este ordo-
nată şi i j favorul  acestora îa senzul 
art. LX : 1881, art. §. 192. 

Cristur, la 10 Junie 1930. 
Niriam portărel. 

A gyógyfürdőmben 
miode&ki gyógykezelheti magát, 
mert a jegyek árát a nyári szezonra 

leszáilitottam: 
I. osztály 40 leu, 

II. „ 30 „ 
A fűrdó.  a tisztogatásra szánt csQ-

tOrtöki napot kivéve, állandóan nyitva 
van, úgyszintén üonepospokon is. 

IFernengel Gyula> 
Bethlen-u. 10 számú ház 
emeleti lakrésze, 6 szoba, konyha 
julius 1-töl kiadó. — Értekezni lehet 

ugyanott. 

H M má 

CSÉPLŰ-GARNITURA. Megérkeztek és raktárunkon megte-
kinthetők különféle  gazdasági 
gépek, acélkeretes végig golyós-

csapágyas modern 
Állandó gépraktár. 

Uzina Electrică a Oraşului Odorbeiu Conducerea „ ÎNTREPRINDERILE  GANZ" S. A. ü T 

benzin-mótorok, tengeriszár-tépőgé-
pek stb^ melyek k e d v e z ő h o s s z ú 
fizetési  feltételek  mellett a z o n n a l 

átvehetők. 
Állandó gépraktftr. 

EröSp mint az udvarhelyi SAMSON-ecet 
KönyToyonda Rést vény társaság Odorheiu—Székelyudvarheiy. 


