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Az Országos Magyar Párt intézőbizottsági ülése. 
Harc az interimilrok ellen. 

Az a törvénytelen állapot, amelybe 
a székely vármegyéket az ideiglenes 
bizottságok kinevezésével és közel egy 
év óta tartó működtetésével helyezték, 
méltó elkeseredéssel és az önkormány-
zati jog iránt való alapos kétkedéssel 
töltötte el a magyarságot. Ez az érzés 
elemi erővel tört most ki a Magyar 
Párt központi intézőbizottsági ülésén, 
amelyet mult vasárnap tartottak meg 
Kolozváron. Az ülésen az intézőbi-
zottságnak több, mint ötven tagja je-
lent meg. Az elnökség jelentését dr. 
Inczédy-Joksman Ödön ügyvezető 
alelnök, — a parlamenti csoport jelen-
tését pedig dr. Willer József  képviselő 
terjesztette elő. A két jelentés kapcso-
latos tárgyalása rendén érdekes és tar-
talmas vita fejlődött  ki. Ismét feltör-
tek a kisebbségi panaszok s erélyes 
tiltakozások hangzottak el amiatt, hogy 
a magyar kisebbségi ügyet még ma 
sem kezelik ugy, hogy az künn és 
benn megnyugvást kelthessen, ehelyett 
a kormány halogató magatartást ta-
nusit. 

Különösen az interimár bizott-
Ságok működését bírálták elkeseredett 
hangon, példákat hozva fel,  miként 
élnek vissza a törvényellenesen ma-
glikhoz ragadott hatalommal az interi-
márok. így Háromszéken a régi me-
gyetanács által megsporolt pénzből 
hétszázezer lejt ajándékoztak az Astra 
nevü román egyesületnek; a megvá-
lasztott községi tanácsokban valame-
lyik tag ellen kifogást  kerestek s ezen 
a cimen az egész listát — mint hi-
ányost — megsemmisítették s a saját 
listájukat mondták ki győztesnek. 
Szóbakerült az udvarhelyi interimár 
bizottságok működése is s a kariká-
sok hírhedt felebbezése  a megyetanács 
megalakulása ellen. Felháborodással 
tárgyalták, hogy e két megyében sok-
helyt megsértették a törvény azon 
rendelkezését, mely szerint az interi-
már bizottságok a vezető polgárokból 
alakitandók meg s ehelyett sok eset-
ben a lakosság söpredékéből, börtön-
viselt emberekből, jött-ment kalando-
rokból állították össze a bizottságokat. 

s hogy azoknak működését nyújtsák, 
alaptalan felebbezéseket  adatnak be 
mindenre kapható renegátokkal. 

Báró Szentkereszthy Béla, három-
széki pártelnök és dr. Hinléder Ákos 
indítványára elhatározta az . wiézőbi-
zottság, hogy a törvényellenMT/̂ apot 
megszüntetése érdekében küldöttséget 
meneszt Moldován  Valér  tartományi 
miniszterhez. Másnap, hétfőn,  el is 
járt feladatában  ez a küldöttség, amely-
nek tagjai voltak: báró Szentkereszthy, 
dr. Paál Gábor csiki szenátor, dr. Se-
besi János és dr. Keresztes Károly, 
háromszéki alispán. A panaszok fel-
tárása után a tartományi miniszter 
kijelentette, hogy julius elején egy 
hetet fog  a három székely vármegyének 
szentelni, hogy a felfordult  állapotokat 
a helyszínén vizsgálja meg. 

« 

Itt emiitjük meg, hogy legutóbb 
Gyárjás  Elemér  szenátor tiltakozott a 
szenátusban az ellen, hogy a szabály-
szerűen lefolytatott  választások dacára 
még mindig interimár bizottságokkal 
igazgatják a székely vármegyéket, s 
különösen tiltakozott a belügyminisz-
ter törvényjavaslata ellen, mely az 
interimár bizottságokat is ugyanazon 
jogokkal akarja felruházni,  mint a 
rendes, választott tanácsokat. 

A képviselőházban Hegedűs Nán-
dor szólalt fel  hasonló értelemben s e 
beszédek hatása alatt a kormány le 
is vette napirendről a képtelen tör-
vényjavaslatot. 

* 

Az ülés további folyamén  az in-
tézőbizottság utasította a parlamenti 
csoportot, hogy az iparosok forgalmi 
adójának eltörlése, vagy legalább mér-
séklése iránt minden törvényes lépést 
tegyen meg s a legerélyesebben tilta-
kozzék az igazságtalan adóztatás ellen. 
— Hasonlóképpen utasította a par-
lamenti csoportot, hogy a végpusztu-
lással fenyegető  gazdasági helyzettel 
szemben a magyarság intézményeinek 
(szövetkezetek, földhitelintézet)  mege-
rősítése s a népünkre nehezedő elvi-
selhetetlen kamatterhek könnyítése ér-

dekében járjon el s e célból a kül-
földi  tőkeforrások  utjának megnyitását 
továbbra is követelje. 

» 

Az ősszel megtartandó országos 
magyarpárti nagygyűlés helyéül a négy 
versenyző város közül (Marosvásárhely, 
Sepsiszentgyörgy, Szatmár, Nagyvárad) 
az intézőbizottság Szatmár meghívását 
fogadta  elţ- A nagygyűlés ideje, a szat-
mári tagozattal való részletes megbe-
szélések alapján, később fog  megálla-
pittatni. 

Az intézőbízottsági ülés, amely 
délelőtt pont tíz órakor kezdődött, az 
az ebédidő alatti rövid megszakítással 
— este fél  nyolc óráig tartott. 

A zsombori Jegyző, Voişan Ionel 
ellen megindult a fegyelmi  vizsgálat is. 
A prefectus  maga szállott ki a hely-
színére Szőcs Tibor számvevőségi fő-
nökhel, akit később üuka Andor szám-
vevő váltott fel,  mert az évekre vissza-
menő szabálytalanságok megállapítása 
több napi munkát igényel. Mindjárt a 
vizsgálat elején — a többek között — 
egy 12,000 lejes adótétel elkezelését 
állapították meg s az erre vonatkozó 
adatokat a jegyző olyképpen akarta 
megsemmisíteni, hogy vizsgálat közben 
átment a másik szobába és a vonat-
kozó hivatalos könyvben javításokat 
próbált eszközölni. A figyelmes  szám-
vizsgáló azonban meghiúsította ezt a 
kísérletet. A súlyos és számos vissza-
élésekre való tekintetlel a prefectus-
nyomban intézkedett a jegyző felfüg-
gesztése iránt s az iroda vezetésével 
helyettest bizott meg. Csodálatos, hogy 
a bűncselekményeknek ilyen halmazata 
dacára sem rendelték még el a jegyző 
letartóztatását. Ez annál is indokoltabb 
lenne, mert Voişan lelövéssel fenye-
gette meg Rigó János evangélikus pa-
pot, akiben a lakosság vezetőjét és 
így a feljelentés  kezdeményezőjét is 
látja. A tisztító munka sikeresebb lenne, 
ha a nép azt látná, hogy az általa 
feljelentett  bűnözők ellen, bármilyen 
nemzetiségűek is, a törvény teljes szi-
gorával járnak el a hatóságok. De* 
hová lesz a hatósági tekintély, ha a 
szabadon járó tettesek még a vizsgáló-
bírói idézések kézbesítését is megaka-
dályozhatják ? 

hm 7dTarIieI;32íl£ hm üdvarhely 
Tiroshn livc, hmi ís Miúp^ 

SézniüTes Cíhelc alakulisi törtioete. 
_ Irta és felolvasta  a Polgári Öoképx6kör 1930 
tnárc. IG-iki liceumi előadásán : Rájk  József.  — 

(9. folytatás.) 

Az I. Rákóczi György által; 1630-ban 
adott céhszabályaik megerősítését 
1809 ben kérik a mészárosok. Az ok-
mány kiadatott a nemes székelyud-
varhelyi, nemes és kiváltságos mészá-
ros céhnek örök használatul s a benne 
foglalt  58 ártikulus szigorú betartása 
végett 1809 máj. 17 én Káinoki István 
céhmesteruram céhmestersége idejében, 
nemes Tibád Ferenc városi főbiró  je-
lenlétében. Ez a szabályzat intézkedik 
a marhavágás dijáról, a helybelieknek 
az idegen kereskedőkkel szembeni mar-
havásárlási elsőbbségi jogáról, a hus 
és nyersbőr eladásáról, s a céhnek 
segédekkel és inasokkal szembeni ha-
táskörét állapítja meg. 

A mészáros céhnek az 1809 év 
előtti időkből semmi irata nincs, azon-
ban, hogy tényleg az 1600 évek elején 
alakulhatott, azt bizonyítja az, hogy 
Udvarhely vár megye történetében meg 
van említve egyik nevezetes határoza-

tuk, amelyet 1645 ben tartott gyűlé-
sükön hoztak, s amely igy hangzik : 
A Nemes és kiváltságos M. céh ezután 
megengedi, hogy az céhbe ezután 
reformátusvallásu  Mészárosmesler is 
béálhat. — Van egy nagyon régi hir-
dető táblájuk, szintén az 1600-as 
évekből. 

Az 1819-ik évben farsang  utolsó 
szombatján generális céhgyűlése lévén 
a nemes csizmadiacéhnak, egyenlő 
akarattal elhatároztaték, hogy ezután, 
aki akar, csak csízmát készítsen s aki 
akar, csak kordovány, szattyán és más 
bélésnek való bőrt készítsen. Ezen 
határozat alapján a csizmadia céhből 
mintegy 25 en, idevalók, zetelakiak és 
fenyédiek,  akik az említett bőrök ké-
szítését a legjobban értették, s amit a 
kordoványos céh ma is meglévő akkori 
olrirata is bizonyít, a csizmadia céhből 
kiváltak és megalakították a kordoványt 
készítő timárcéhet. Ez uj alakulat a 
kir. kormányzótanácshoz kérést terjesz-
tett fel,  hivatkozva arra, hogy 1635 ben 
I, Rákóczi György fejedelem  a csiz-
madiák privilégiumában megengedte, 
hogy más országokból vámon hozott 
eszközzel, fűvel  és egerfabimbóval 
bőrt is készíthessenek s ők ezt mindig 
is gyakorolták, közmegegyezéssel a 
csizmadiacéhből kiválnak, hogy csak 
ezen bőrkészitési mesterségüket mű-
velhessék, kérve azt is, hogy a régi 

kiváltságok meghagyása mellett ré-
szükre egy uj céhszabály adassék. A 
kormányzótanács a két céh közötti 
egyezséget megerősítve, a kordoványt 
készítő tímároknak 53 pontból álló uj 
céhszabályt adott, amely szabályzat 
kiadatott a nemes Székelyudvarhely 
városban élő és odavaló csizmadiáktól 
külön választott kordoványt készítő 
tímárcéhnek 1819 szept. lO én nemes 
Tibád Ferenc kir. bíró aláírásával és 
nemes Udvarhely város hivatalos pe-
csétjével is megerősítve. Ez a hivatalos 
okirat, amely eredetiben ma is megvan 
a kordoványos társulat tulajdonában, 
bizonyítja azt, hogy régen a timár, 
varga és a csizmadia ipar egy iparág 
volt, amely azután az ipar fejlődése 
folytán  alakult külön iparágakká. 

Külön céhet alakítottak még a 40-es 
évek idején a szíjgyártók (amely céh-
nek van 2 igen értékes ezüst pohara, 
egy régi hirdető táblája, s több régi 
díszes szabaduló levele és céhládája), 
s 18'36 ban a cipészek. Nyerges Lajos 
céhinestersége idejében, külön válva a 
lakatosoktól s meghagyatva régi kivált-
ságaikban, a városi tanácstól kapnak 
céhszabál>̂ , megerősítve Kovács Mózes 
városi főbíró  által. (Amelynek eredetije 
ma is birtokukban van, az akkori 
időkből való céhládájukkal és hirdető 
táblájukkal együtt.) (Folyt, köv.) 

IPARTESTÜLETI ÜGYEK. 
Országos kirakó vásárok; julius 

2 án Balázsfalva,  Homoródkarácson-
falva,  4-ikén Erdőszentgyörgy, Korond, 
5-én Erzsébetváros, 7-dikén Székely-
keresztur. 

Lezajlott hétfőn  a nyári kirakóvá-
sár is, de ekkora csalódás, mint most, 
még nem érte sem a gazdát, sem az ipa-
rost. Igaz, hogy nem is volt akkora kíná-
lat sem, mint máskor lenni szokott, de a 
vevő — az már kezd eltűnni teljesen 
a piacról. Ki is tud ma vásárolni, ki-
nek van ma pénze ? A kereseti lehe-
tőségek egymásután apadnak ki, híres 
nagy szállodák, bányák, gyárak, kis 
és nagy cégek az üzemet beszüntetik, 
vagy csődöt kérnek, a munkások nap-
ról napra szélnek eresztődnek, — hogy 
merjen még csak remélni is a kisipa-
ros, hogy ilyen sorvasztó helyzetben 
ipara, nem a végnélküli adók sorozatos 
összegeit, de a mindennapi kenyeret 
is biztosítani tudja I 

Hol vannak a vezetők, a kormány? 
— hát senki sem látja, senki sem 
akarja tudni ezt a nagy leromlást, mi-
közben munkáskezek százezreit kötik 
béklyóba, a szerencsétlen kisiparos 
holmiját szekérre hányva árverése-
ken kótyavetyélik el, mert adót fizetni 
nem tud? Hiába akar dolgozni, nem 
kell a portéka senkinek, Ö nem hibás, 
ő dolgozni akar, pedig az anyagot is 
csak ő tudja, hogy szerzi be, kamatos 
kölcsönnel és emellett hány helyre adja 
oda áruját még hitelbe is, remény-
kedve, hogy csak megkapja az árát, 
s a végén az is odavesz 1 És minde-
zek után mégis olyan forgalmi  adó-
kulcsról beszélnek, hogy ha az csak-
ugyan be lesz vezetve, abban az 
esetben az iparosok kivétel nélkül 
kényszerítve lesznek, hogy iparigazol-
ványaikat visszaadják, illetve iparukról 
lemondjanak. Városunkban az iparos-
osztály 60®/o-át teszi az adófizető  pol-
gároknak, már pedig, ha ez az alany, 
kimerülése folytán,  megszűnik adókat 
izzadni, hamar tisztában lehetünk az-
zal, hogy mi lehet cnnnek a követ-
kezménye, mert mindennek határa 
kell, hogy legyen, még az adókiró-
vásnak is. 

Országos jellegűvé dagadt már a 
kisiparosok tűrhetetlen és nyomorúsá-
gos helyzete, amit igazol az, hogy a 
sepsiszentgyörgyi ipartesület julius 6'-én 
az iparosság sérelmeinek orvoslása 
céljából a székelyföldi  vármegyék ösz-
szes iparosaínak a bevonásával nagy-
iparos értekezletet tart, amelyre ipar-
testületünket is meghívta. Ezúton is 
tudatjuk iparos testvéreinkkel, hogy te-
kintettel az ügy fontosságára,  kívána-
tos lenne, hogy azon minél többen 
résztvegyünk. Amint a tárgysorozat is 
mutatja: a sorsunkat megnyomorító 
általános ügyek komoly és céltudatos 
megvitatása mellett, kerestetni fog  min-
den eszköz és lehetőség az iparosság 
további pusztulásának a meggátlására, 
ezzel a vármegyékből összetömörült 
iparosság jajját-tiltakozását fogják  or-
szágos jellegűvé tenni, s az ország-
házban kitárni azt a nagy végpusztu-
lást, amely a mai kisiparos osztályt 
fenyegeti. 

Az oda és visszautazás ügyeit 
ipartestületünk intézi, részletes felvi-
lágosítást Pluhár Gábor titkárunk kész-
séggel nyújt bárkinek az ipartestület 
irodájában. Ar ipartettűlet eInSktépe. 

A megyetanács megalakulása ellen 
4 karikás magyar- által beadott feleb-
bezés tárgyalását a kolozsvári kor-
mányígazgatóság felülvizsgálati  bizott-
sága julius 4-ikére tűzte ki. 

MOZI.  — Szombat  é$ ratárnap  „fíomanor-ház  tragédiája",  a /«gtzenzációtabb  orosz  dráma,  a hghiressbb  orosz  fi/mszinészskkel.  Nagy  szenzáció.  — CsQi.  este:  „Bagdadi  tolvajok".  Fősz.  : 
Pat  és  Fatachon.  — Jul.  5 és  6-án  jón  „Cagliostro,  vagy  Dr.  Balsamo-'.  —  Jön  jut.  12. 13. 14, IS-én:  AtlantlCi szenzációs  hangos  fHm, 



2. oldal. SZÉKELD KÖZÉLET 1930 iunius 29 

Román lapszemle. 
A Viitorul  junius I9-iki számá-

ban, Danub jelentése nyomán, közli, 
hogy Bethlen magyar miniszterelnök 
17-én Londonban egy magyar újság-
írót fogadott  s kijelentette neki, hogy 
meg van elégedve azzal az eredmény-
nyel, amit Londonban politikai és ma-
gánjellegű beszélgetések során elért. 
Az ujságiró tudni véli, hogy a meg-
beszélések nagyrészt Középeurópa ki-
sebbségeit érintették s Bethlennek  si-
került a kérdést olyan szemszögből is 
megvilágitani, ami mindeddig ismeret-
len volt az angol politikusok előtt. 

Látogatása során Henderson  kül-
ügyminiszterrel is hosszasan tárgyalt. 

A román sajtó élénken foglalko-
zik a Habsburg-kérdéssel. Az Univer-
sul  junius 20-iki számában »Hercegi 
eljegyzés* felirattal  közli Habsburg 
Oltó és Mária  olasz hercegnő arcké-
pét s a következő megjegyzést fUzi 
hozzá: a magyar trón várományosa 
s az olasz királyi pár legfiatalabb  le-
ánya, akiknek eljegyzését a napokban 
hivatalosan is "hyilvánosságra hozzák. 

Ismét Jégverés pusztított egy szé-
kely községben, Lövéte határát verte 
el hétfőn  a diónagyságu darabokban 
lehullott jégeső. A kár, az első becs-
lesek szerint, 75 százalékos. így ez a 
község is segélyezésre szorul s itt sem 
mulaszthatjuk el annak a nézetünknek 
kifejezést  adni, hogy a segélyezés te-
rén a legelső lépés az adóelengedés 
kell, hogy legyen, mert ha az elemi 
csapas megsemmisíti a várható jöve-
delmet, miből fizessen  adót a föld 
népe ? Hol van még ezután a kenyér, 
a vetőmag és a hosszú tél egyéb 
szükségletei ? 

A Viitorul  junius 22-iki számában 
Rador jelentése nyomán közli, hogy 
az angol alsóházban Bethlen londoni 
látogatásával kapcsolatban interpelláció 
hangzott el. Macdonald minden felvi-
lágosítást megtagadott arra nézve, 
hogy az angol kormány miért llátta 
vendégül a magyar miniszterelnököt. 

HÍREK. 
Junius 28. 

A helybeli ref. tanítónőképző év-
lárója nagy közönség jelenlétében 
folyt  le a mult vasárnap. A mult hé-
ten közölt műsor szerinti szavalatok, 
zene- és énekszámok mind nagy 
tetszésben részesüllek, s Váróné Csató 
Gabriella igazgató alapos és lelkes 
beszámolója után felolvasta  a jutalma-
zottak neveit, — E mintaintézel képe-
sitő vizsgái is nagy sikerrel fejeződtek 
be, 41 vizsgázó közül csak kettőnek 
kell ismét vizsgára állania. 

Papi Jubileum, András Péter, a 
vágásiaknak buzgó plébánosa, most 
töltötte be papságának 25. évét. Eb-
ből az alkalomból jul. 2-án Vágás 
községben jubileumi Ünnepség lesz. 

Az idegenek jelentkezésének ha-
táridejét a belügyminisztérium junius 
30 ig meghosszabbította. 

Halálozás. Tamás  Dénes  nyug. 
városi tisztviselő, 77 éves korában, 
hosszas betegség után, f.  hó 27.én vá-
rosunkban elhunyt. Temetése vasár-
nap d. u, 5 órakor lesz. 

Csiky  Emma,  a tanítónőképző re-
ményteljes IV. oszt. tanulója, 15 éves 
korában elhunyt. Nagy részvéttel te-
mették. 

Fâ s Mihály  oroszhegyi jegyző, 
32 éves korában, f.  hó 24 ikén elhalt. 
Derék, munkás és közbecsülésben élt 
egyéniség volt. Temetése nagy rész-
vét mellett történt. 

Sebők  Lajosné  Szabó Irma 38 
éves korában, 18 évi házasság után, 
Küküllőkeményfalván  elhunyt. Tekin-
télyes család gyászolja. 

X A keresi.'edő társulat kiránduló 
csoportja vasárnap a Rézbe és a Szarka-
kőre rándul ki. Gyülekezés reggel 
6 órakor a pénzügyigazgatóság előtti 
téren. 

Évzáró ünnep és jubileum. A hely-
beli róm. kath. főgimnáziumban  hol-
nap, vasárnap tartják meg az évzáró 
ünnepet. Délelőtt 10 órakor ünnepé-
lyes hálaadó istenitisztelet lesz, amely 
után a tornateremben foly  le az ün-
nep további része. Az iskolai év tör-
ténetének ismertetése és a jutalmak 
kiosztása után Fazakas Gáspár és Do-
bos Ferenc dr. tanárokat fogják  jubi-
lálni, az előbbit 30 éves, az utóbbit 
25 éves szolgálata alkalmából. A két 
derék tanár örömünnepén városunk 
közönségéből bizonyára igen sokan 
fognak  résztvenní. 

Tanítók gyűlése. Az Udvarhely-
espereskerület Róm. Kath, Tanító-Egye-
sülete julius hó 7-én Szentegyházas-
faluban  rendes közgyűlést tart. Ezt 
megelőzőleg julius 6-án délután 3 órai 
kezdettel templomi hangverseny, majd 
pedig népünnepély lesz. Mindkettőnek 
gazdag és változatos a műsora. 

A széketykeresziurl unitárius fő-
gimnázlumnái már megkezdődtek a jövő 
1930—31. ísk. évre a jelentkezések. 
Az iskola, mint hét osztályos főgim-
názium, végleges nyilvánossági joggal 
működik. Iskolai és konviktusi dijak-
ban nem lesz változás. Régi tanulók, 
ha előmenetelük megfelelő  volt, meg-

i kapják a mult évi kedvezményeiket. 
• Első osztályos szegény tanulók részére 

4 egész és 4 fél  konviktusi kedvez-
ményes hely lesz. Jelentkezések határ-
ideje augusztus vége. Uj tanulóknak 
iskolai bizonyítványt, születési anya-
könyvi kivonatot, keresztlev#t és ujra-
oltási bizonyítványt kell csatoiníok fel-
vételi kérésükhöz. Tájékoztatást kész-
séggel nyújt az igazgatóság; levélben 
érdeklődők csatoljanak válaszbélyeget. 

A városi lakosság panaszai. A 
I szentimreiek panaszolják, hogy a ket-
! tős kúton felül  a záporesők kimosták 
a járda szélén a lefolyó  köveit s ott 
mind nagyobb és nagyobb gödrök kép-
ződnek, melyek nemcsak a gyalogjá-
rást teszik nehézzé és veszélyessé, ha-
nem a villanyoszlopot is bedőléssel 
fenyegetik.  — Több városi polgár pa-
naszolja, hogy a szemetet a déli órák-
ban gyűjtik és fuvarozzák,  ami nem-
csak undorító látványokra, hanem a 
betegségek terjesztésére ís inkább szol-
gáitat alkalmat, mint ha a kora reg-
geli órákban történne a fuvarozás. 
Nem lehetne-e zárt szekereket al-
kalmazni ? 

Daiosünnep Homoródalmáson. A 
homoródalmási unitárius egyházközség 
a mult őszről elmaradt orgonaszente-
lési ünnepét julius hó 6 án tartja meg. 
Az ünnepséggel kapcsolatban dalosün-
nepet rendez, melyen több vendégda-
lárda is szerepelni fog,  köztük a var-
gyasi igen jóhírü Dávid Ferenc Férfi-
dalárda. Az orgonán, mely egyik leg-
jobb orgonája vármegyénknek, jónevü 
orgonisták mutálják be müvészeiüket. 
Este külön műsor keretében magyar 
nép- és műdalok szórakoztatják a kö-
zönséget. Julius e-ika igy a magyar 
egyházi és világi dal ünnepnapja lesz. 
Az ünnepségen dr. Boros György uni-
tárius püspök is jelen lesz. Az ünne-
pet rendező egyházközség a vendégek 
•fogadására  és ellátására mindent meg-
tesz. Délután 2 órakor kezdődik a 
templomi és este 9 órakor az esti 
dalosünnep, 6 órakor közös vacsora. 
Minden dal- és zenekedvelő figyelmét 
felhívjuk  e vármegyénkben ritka dalos-
Ünnepre. Legyünk ott minél többen, 
bizonyságot tenni a magyar dal és 
zene szeretetéről. 

Ezüst lakodalom. Kedves és neve-
zetes évfordulóhoz  ért néhány nappal 
ezelőtt Szemerjay Károly székely keresz-
turi könyv- és papírkereskedő, lapunk 
bizományosa és neje : Hermann Helén. 
Ekkor — f.  hó 21-ikén — ünnepelték 
meg szük családi körben házasságuk 
25 éves évfordulóját,  vagyis ezüstla-
kadalmukat. A derék pár a város tár-
sadalmi és műkedvelői életében régóta 
méltányolt, érdemes tevékenységet fejt 
ki, s ezért a magunk alkalmi köszön-
téséhez kétségtelenül sokan fognak 
jókívánságaikkal csatlakozni. 

A kŐEOQség korébSl. Igao tisztelt Szar. 
kesrtő Url Kerjúk b. lapjábao köxétenni aiabbi 
soraiQkat. TilUkoauak az ellea, hogy a séta-
téren a vendéglő bérlője dijat ssecUiessen azok-
tol, akik a padokon ülnek. A séutér a sze-
gényember egyedüli üdülőhelye s igy köze-
gézségi szempontból meg nem engedhető, hogy 
ezeo az üdülőhelyen, amelyet a város létesitett 
ene acélra, adófíietéasel  akadályozzák a szegény-
ember pihenését Jól néznénk ki. ha egy sze-

«alád 8—JO lejt keUeae fizessen  a pihe-
nésért. Ilyen adót, a ml viszonyaink között még 
a mos sem szedhet s csodálkozunk hogy a 
•n^steruségbeo uszóc interimar bizottság mée 
habozik a hozzá benyújtott kérés elutasítása 
felett.  Tisztelettel: Több, itthon nyaraló, sze-
geny városi polgár. 

Rószvétköszönet Ezúton mon-
dunk hálás köszönetet ugy a refor-
mátus tanítónőképző igazgatóságának 
és tanári karának, mint mindazoknak, 
kik nagy gyászunkban vigasztalni igye-
keztek s részvétükkel felkeresni  szíve-
sek voltak. Cstki  József  és családja. 

Egy városi alkalmazott liirteien 
halála. Stanciu (Seres) György 60 éves 
vágóhídi biztos 22-ikén éjjel, hazafelé 
haladtában, rosszul lett, valószínűleg 
asztmás fuladozási  roham fogta  el. 
Eközben az ut melletti kerítésnek dölt 
hol reggel holtan találták meg. Szív-
szélhűdés érte. Temetése nagy részvét 
mellett folyt  le. 

A kinevezésre váró tanítók figyel-
mébe. Az állami elemi iskoláknál meg-
üresedett összes állások a Monitorul 
Oficial  junius 18-án megjelent 132-es 
számának II. részében voltak kihír-
detve. A kinevezések julius I-én lesz-
nek a kolozsvári tartományfőnökség 
tanügyi osztályánál. 

Köszönetnyilvánítás. Mindazoknak, 
akik jó apánk: Stanciu (Seres) György 
temetésén megjelentek, s mély gyá-
szunkban résztvettek, ezúton fejezzük 
•ki hálás köazönetünket. A gyászoló 
család. 

A Székely Dalegylet vezetősége 
ismételten kéri a vármegye azon dal-
egyleteit, melyek az októberi várme-
gyei dalosversenyen részt óhajtanak 
venni, hogy a versenyen való részvé-
telüket julius 5 íg feltétlenül  jelentsék 
be, hogy a nagyszabásúnak ígérkező 
verseny előkészítő munkálatait minél 
előbb megkezdhessék. Bővebb felvilá-
gosítást a Székely Dalegylet vezető-
sége ad. 

A vizsgái jelentések a hítvallásos 
iskolák vizsgáiról a kiküldött elnökök-
tői most futnak  be az egyházi köz-
pontokhoz. A jelentések örvendetesen 
állapítják m«g mindenütt a szép sikert, 
ami a hivatása magaslatán álló tanítói 
kar érdeme. 

Nyilvános köszönet és nyugtázás. 
A Polgári Kör temetkezési segélyalapja 
az elhunyt nevelő atyám után járó te-
metési járulékban 10,000 leüt fizetett 
ki, melynek felvételét  nyilvánosan is 
elismerve, egyúttal ez uton is köszö-
netet mondok az egyesület vezetősé-
gének a gyors és pontos kifizetésért. 
Bican  Cornelia. 

Piaci árak. A buza: 100—115, 
rozs: 65—70, árpa: 55—60, zab: 
38—40, tengeri: 48—50, burgonya: 
13—15 leu vékánként. y—j 

Hozzászólás ejry kritikához. 
A Csíki Lapok egyik számában 

Horváüí Lajos csíkszeredai estélyéről 
— egy elismerő és méltányos hangú 
cikk után — Domokos Pál Péter tollából 
az elsővel teljesen ellentétes írás jelent 
meg. Horváth Lajost akarta volna tá-
madni ez a cikkecske. Aláhuzzuk mind-
járt : nem  az  igazságos  és kemény  kri-
tikát  hibáztatjuk,  meri  az  mindig  tisz-
teletreméltó  és áldásos!  Ellenben ha 
a kritika nem alaposan indokolt és 
nem igazságos, nem kritika többé, 
hanem egyszerű  kötölözködés.  Sajnos, 
ezt állapitjuk meg Domokos Pál Péter 
betűiből is. Azt Írja, hogy az erős 
taps tagadhatatlanul a jó nyikómenti, 
székely öltözetnek szólt. Kérdjük, mi-
kor Horváth Lajos egyszerű, fekete, 
előadóruhában is erős tapsot kapott 
az meg a zsakettjének szólott ? 1 Le-
gyen nyugodt Domokos P. Péter, hogy 
Horváth Lajos nem akar székely gram-
mofonmüvész  lenni; 6 egyszerű szé-
kely népdalgyűjtő és szerény, kezdő 
zeneszerző, ki megmentett és össze-
gyűjtött a Nyikómentén sok székely 
népdalt. A gyermekkórusokat is Domo-
kos P. Péter előtt már évtizeddel meg-
csinálta Molnár Antal, — mindenesetre 
dicséretreméltó az ís, ha valaki máso 
kat a jóban utánoz. 

Elfelejti  Domokos Pál Péter, hogy 
Horváth Lajos szerény és csendes 
kimozdulása a Székely Nemzeti Mu-
zeum nagybecsű felkérésére  történt, 
Domokos csak kivetnivalót talál Hor-
váth Lajos munkájában, holott a jóra 
való igyekezet, nemes szorgalom, re-
ménységre jogosító kezdet — nem 
vitatható el a keresztúri tanártól. Hibái 
vannak, ezt ő is jól tudja, de azokat 
inkább orvosolni kellene, — ebből az 
ügynek ís több haszna lenne I Nincsen 
jogunk a cikkben érintett Balázs Ár-
pádot és Inczédy Joksman Ödönt itt 
külön megvédelmezni: megteszi és 
megtette azt a becsületes munkájuk és 
elismert tekintélyük; mi mindenesetre 
örvendünk, hogy Horváth Lajost közé-
jük sorozta. Jelenvolt  énekbaráU 

Műsoros erdei Oniwpily a Szejke-
fürdőn. A Ref.  Egyházi Dalkörliagysza-
básu műsorral és tánccal egybekötött 
erdei ünnepélyét 29.én, kedvezőtlen 
idő esetén julius 6-án tártja meg a 
Szejkefürdőn.  Az ünnepély d. e. 9 
órakor ünnepélyes istentisztelettel kez-
dődik, melyen a dalkör vegyes kara 
fog  énekelni. Felkéri a rendezőség a 
rébztvenni akaró közönséget, hogy az 
istentiszteleten minél nagyobb szám-
mal megjelenni szíveskedjék, hogy a 
fél  10 órai kivonulás, amely a férfikar 
által énekelendő jeligével kezdődik, mi-
nél impozánsabb legyen. 1 óráig tár-
sasjátékok lesznek, 1 órakor közös 
ebéd, 3 órától pedig szépen összeállí-
tott nivós műsor fogja  szórakoztatni 
a közönséget. Műsor után táncmulat-
ság estig. Tombolajáték, konfetti  és 
világposta. Belépti dij nincs, enni va-
lót, poharat és üveget mindenki hozzon 
magával. A dalkör ez évben most ren-
dez először mulatságot, éppen ezért 
kéri a közönség legmesszebbmenő tá-
mogatását, felekezeti  különbség nélkül, 
annál is inkább, mivel az ünnepély 
jövedelme a most készülő zászló költ-
ségeinek a fedezésére  fog  fordíttatni, 
amelynek felavatása  szept. utolsó, v. 
okt. első vasárnapján fog  megtörténni, 
nagy ünnepségek között. A Ref.  Dal-
kör hiszi és reméli, hogy n. é. közön-
ség részéről a kellő támogatás nem 
fog  elmaradni. 

A nyilvánossági joggal biró szé-
iielyudvarhelyi róm. kath. főgimná-
ziumban az 1930—31. iskolai évre a 
beíratások aug. 25—31. napjain lesz-
nek. A beírást minden tanulónak írás-
ban kell kérnie, amelyhez nyomtatványt 
az iskola ad. Az I o. ba azok vehe-
tők fel,  akik szept. 1-én lO ik életévü-
ket betöltötték, de nem multak el 13 
évesek. Félévvel fiatalabb  v. idősebb 
növendéknek az igazgató adhat enge-
délyt a beírásra; a félévnél  fiatalabb 
V. idősebb tanulónak pedig a minisz-
térium. A kérvényhez ezeket az ok-
mányokat kell mellékelni: 1. a IV. eL 
osztály elvégzéséről szóló bizonyít-
ványt, amelyet — ha a növendék fe-
lekezeti iskolában tanult — láttamoz-
tatni kell a revizoratussal ís; 2. szü-
letési anyakönyvi kivonatot; 3. ke-
resztlevelet ; 4. ujraoltási bizonyítványt; 
5. állampolgársági bizonyítványt és 6. 
egy enyves hátú fényképet  az igazoló 
könyvecske számára. A többi osztá-
lyokba beiratkozó uj tanulóknak ugyan-
csak ezeket az okmányokat kell mel-
lékelniök. Az intézet volt növendékei 
csak a, fel  vételi kérést kötelesek beadni 
a>ennti időben. Később a beírás le-
hetetlen s okmányok nélkül az semmi 
esetre sem eszközölhető. A fizetendő 
dijak ezek: beirási és egyéb dijak 400 
leu, amely összeg a jelentkezéskor 
egy összegben fizetendő.  A tandij 900 
leu, a fenntartási  dij 2600 leu. Ez 
utóbbi két összeg kél részletben fize-
tendő (aug. és jan.). Ez utóbbiak fize-
tése alól részben v. egészben felmen-
tést is adhat igazán szegényeknek a 
felettes  hatóság. Mivel azonban teljes 
tan- és fenntartói  díjmentességet csak 
a felekezeti  tanárok és tanítók gyereket 
kaphatnak, azért a mentességért fo-
lyamodó más tanulók is kötelesek a 
jelentkezéskor befizetni  a tandíjnak a 
felét  (450) s a fenntartói  díjnak a ne-
gyedét (650). Tandíjmentességet csak 
jórendü tanulók kérhetnek. A mentes-
séget nem kérő, v. arra nem jogo-
sult tanulók csak akkor írhatók be, ha 
az előirt dijakat a jelentkezéskor be-
fizetik.  Tandíjmentességért a jelentke-
zéskor kell folyamodni  szegénységi biz. 
alapján, melyet a plébánosnak láttamoz-
nia kell. Az először beiratkozó kath. ta-
nulók kötelesek az intézettől megvenni 
az előírt imakönyvet (60). Füzeteket az 
intézet ad, amelyeknek bolti árát a 
beiratkozáskor szintén be kell fizetni. 
Minden tanuló köteles karszámot és 
egyensapkát viselni, amelyeket az in-
tézettől megjelölt helyen lehet besze-
rezni. A javítóvizsgák szept. 1—3. nap-
jain lesznek; utána nyomban beirat-
kozhatnak a vizsgát tettek. A IV. és 
V̂  0. felvételi  vizsgára való jelentke-
zéseket aug. 25—31. napjain kell be-
adni írásban v. a javítóvizsgát tettek 
mindjárt a vizsga után. A főgimn. 
mellett két finevelő  intézet is van. Az 
ellátási dij a róm. kath. finevelőben 
évi 8800 leu, a ref.  finevelőbffn  pedig 
9800 leu. Mindkét finevelőben  vannak 
kedvezményes helyek is. 

X Szovátán nyaralni akarók for-
duljanak Wagner Irénhez Odorheíu, 
telefonszám  33. 
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Szövetellnél 107o engedmény I 

Egy a rigó — más a fecske. >A 
Magyar Párt nem válogatós a volt 
kath. pappal szemben, ha az véletle-
nül az ő érdekeit szolgáljac. Ezt irja 
a kis hamis abból az esetbői kifolyó-
lag, hogy a kolozsvári magyarság az 
egyik alpolgármesteri tisztségre a pál-
falvi  születésü derék székelyt, dr. Já-
nos Gáspár ügyvédet választotta meg, 
aki pedig azelőtt szintén  pap volt. 
>Szintén«, t. i. épp ugy, mint ő. A 
»felfedezésben«  ott érzik az alattomos 
kérdés: miért ne lehetnék tehát én is 
polgármester — Udvarhelyen ? Az ilyen 
összehasonlitásokra a székely azt szokta 
mondani: egy a rigó — más a fecske  1 
Amikor János Gáspárt polgármester-
nek választották, nem azt nézték, hogy 
mi  volt  azelőtt, hanem, hogy mi  most  ? 
Erre a kérdésre pedig egészen más-
képp hangzik a felelet  Kolozsváron, 
mint Udvarhelyen. Mert János Gáspár 
a magyar ügynek egyik törhetetlen, 
nemeslelkü harcosa. De a multat ille-
tőleg is téves és rosszhiszemű az össze-
hasonlítás. János Gáspár pápai felmen-
téssel hagyta el a papi pályát, amelyre 
csak szülői kényszerítés alapján lépett, 
ö tehát nem apostata. Harmadszor is 
ismételjük a székely mondást, mert 
igen-igen talál az esetre: egy a rigó 
— más a fecske.... 

Köszönetnyilvánitás. Mindazoknak 
a nemesen gondolkozó emberbarátok-
nak, akik dacára a nehéz gazdasági 
viszonyoknak, lehetővé jették, hogy a 
törekvő iparostanoncok által kiállitott 
munkák javarésze jutalmazható legyen, 
szíves adakozásaikért hálás köszönetet 
mond az igazgatóság. 

Műsoros kerti mulatságot rendez 
a Székely Dalegylet julius 12-én a 
Ferenczy Ferenc-féle  vendéglő kert-
helyiségében és összes termeiben. A 
műsort a napokban megjelenő falra-
gaszok fogják  ismertetni. Első alkalom, 
hogy a Ferenczy Ferenc kerthelyisé-
^ében ilyen természetű mulatságot ren-
deznek, azonban az a szolid hírnév, 
aminek ez a helyiség örvend, bírta rá 
a dalegylel vezetőségét, hogy ezúton 
is igyekezzék a közönség megelégedé-
sét kiérdemelni. Műsor után reggelig 
tartó tánc lesz. A Székely Dalegylet 
vezetősége választékos programmal és 
nagy gonddal készül a kerti mulatság 
megrendezésére s minden remény meg 
van arra, hogy a kerti mulatság min-
denkinek kellemes szórakozást fog  nyúj-
tani. A tiszta jövedelmet az »Otthon€ 
alap javára fordítják  s igy a közönség 
támogatására valóban érdemes a mu-
latság célja is. 

Kttszttnetnyllvánitás. A gyászunk-
ban megnyilvánult őszinte részvétet 
szivből köszönjük, özv.  Finkér  lAsz-
lemé és családja. 

Egy levél viszontagságai. Pár hete 
történt, hogy Kakucs Ferenc kadics-
falvi  plébános udvarán — kis papircédu* 
Iára irt névtelen levél mellett — egy 
"Fóti Károly brassói lakos által Ilyés 
Lajosné kadicsfalvi  lakos részére kül-
dött, ajánlott levelet talált, felbontva, 
amelyet a plébános, természetesen, 
mindjárt a címzetthez juttatott el. Ez 
meglepődött azon, hogy a címére szóló, 
ajánlott levél idegen kézbe kerülhetett, 
holott ő a levél átvételére vonatkozó 
elismervényt alá nem irta, s ezenkívül 
a postai küldeményeknek a községbe 
való kihordása a levélhordó által olyan 
zárt táskában történik, melynek egyik 
kulcsa állandóan a postán, a másik a 
községi bírónál van. liyés Lajosné az 
eset miatt, közokirathamisitás és levél-
titok megsértése címén, az ügyészség-
nél, ismeretlen tettes ellen, feljelentést 
tett. 

Iparostanoncok munkakiállltása. A 
mult vasárnap volt kiállítva 54 tárgy 
a helybeli iparostanoncok által készített 
munkákból a róm. kath. iskola egyik 
tantermében. Ugyanakkor a rajzcso-
portok is kiállították rajzaikat, melyek-
ből látható volt, hogy a rajzoktatás is 
szakavatott kezekbe van letéve. Ezen 
a téren kivált Jére István tanonc tűnt 
ki feltűnő  kézügyességével. Bámulatba 
ejtette a látogató közönséget művészi 
rajzaival; ha volna alkalma továbbfej-
leszteni tehetségét, még kiváló művész 
válhatnék belőle. — A munkák meg-
birálására kiküldött bizottság lelkiisme-
retesen átvizsgált minden munkát s 
az igazgatóság a jutalmazásra ajánlot-
tak nevében is ezúton mond hálás kö-
szönetet szíves fáradozásukért.  Az ada-
kozók, valamint a megjutalmazottak 
névsora az ipartestűlet hivatalos he-
lyiségében bármikor megtekinthető. 

A sükölek — nyárádmelléki cse-
resznyét árulnak. Onnan kell hozmok 
az idén a híres »sükőic cseresznyét, 
mert az övéket az idén elverte a jég. 
Oly nagy a pusztulás, hogy a fáknak 
még a levelei sem maradtak meg, csak 
a csupasz ágak meredeznek az ég felé. 
Sőt a fák  kérgét is lehántotta a rette-
netes erejű jég s nem lehetetlen, hogy 
termőképességük is végleg megszűnt. 
Takarmányuk sem lesz az idén a sü-
kőieknek, mert a füvet  valósággal be-
verte a földbe  a jég. Az idén tehát ott 
kaszálás sem lesz. Hacsak a búzát 
nem lesznek kénytelenek lekaszálni és 
a marhákkal feletetni,  mert a kalászo-
kat is megnyomorította a jégverés, 
ugy hogy azokat mind meggörbülve 
veti ki a szár. Ebből tehát nem lesz 
kenyér, annál kevésbbé vetőmag. Az 
általános kárt a hivatalos becslés is 
SO százalékosnak veszi. A sükőiek a 
prefectushoz  fordultak  segélyért, aki a 
legmesszebbmenő jóindulatot és meg-
értést tanúsítja a kárvallott községgel 
szemben. A segélyakció első feladata 
lesz az adónak a kár arányában való 
elengedése s minden esetre az adóbe-
hajtás felfüggesztése,  mert ha ez meg 
nem történne, a legnagyobb nyomor-
nak fognak  a télen elébe nézni. Bizo-
nyára vetőmagról is fog  gondoskodni 
a segélyeljárás, amit a sükőiek szin-
tén kérelmeztek. 

A csiksomlyói búcsúról hazafelé 
tartott szekerén Burján Lajos, 34 éves, 
nyárádszeredai cigány, feleségével,  gyer-
mekeivel, miközben f.  hó lO-íkén este 
Alsósófalván  Bombár Gergelynél szál-
lott meg. Másnap 11-íkén reggel át-
ment a szomszédban lakó Kacsó Sa-
munéhoz egy liter tejet vásárolni. Itt, 
ugy látszik, egyúttal a helyet is ki-
kémlelhette, mert később, mikor Ka-
csóné hazulról eltávozott, Burján át-
lopózott az üresen maradt telekre, ahol 
az egyik ablakot felfeszítve,  behatolt 
a házba. A szobában, miután mindent 
alaposan felforgatott,  10,020 leu pénzt 
vett magához s azzal megszökött. Az 
értesített parajdi csendőrség azonban 
azonnal nyomozást indított s Burjánt 
Paraj don lefogta.  A tolvaj cigány, aki-
nél a pénzt már nem találták meg, 
azt állítja, hogy azt eldugta. Hej-
tekhelyét azonban a vizsgálat során 
makacsul vonakodik megmondani, el-
lenben azt ígéri, hogy a kárt megtéríti. 

X Kiadó szobák. Egy nagyobb ki-
rándulási akció megszervezése érdeké-
ben kérjük azokat, kik városunkban 
teljes bútorzatú szobát tudnának ki-
adni, jelentkezzenek lapunk kiadóhiva-
talánál a szobaárak pontos közlése 
mellett. Kiszolgálás a bérösszegbe 
felszámítandó. 

Halál napszámos-munka közben. 
Tófalvi  Lajos 40 éves, 6 gyermekes 
korondi napszámos 24-ikén a régi 
Solymossy-féle  fürdő  közelében dol-
gozott napszámban. Déltájban rosszul 
lett, de csak estefelé  akadt egy rendőr, 
aki a kórházba szállította, ahol késő 
este meghalt. A Hartwig dr. által vég-
zett boncolás szerint halálát többféle 
belső baj: tüdővizenyő, tüdőgyuladás 
és szívbaj okozta. 

Meghívó. A helybeli áll. el. népis-
kolák az 1929—1930. tanévvégi záró 
ünnepélyüket f.  hó 29-én, vasárnap 
tartják meg az áll. líceum tornatermé-
ben. Az áll. leányiskola ünnepélye d. 
e. II órakor, az áll. fíuiskoláé  d. u. 
4 órakor lesz, műsor keretében, melyre 
ugy a szülőket, mint az érdeklődő 
tanügybarátokat tisztelettel meghívja 
az igazgatóság. 

X Homoród fürdő szénsavas vasas 
alkalikus Ivó ós fürdővíz. A Câpălniţa 
(Kápolnásfalu)  község tulajdonát képező 
homoródi fürdő  — magaslati gyógy-
hely 790 m. magasan a tenger színe 
felett  — egy pompás feny^rdő  kellő 
közepén fekszik.  Az erdő összeér a 
havasok rengetegével, melybe gondo-
san fenntartott  hegyi utak vezetnek a 
közelben levő gyönyörű kiránduló he-
lyekre. A sűrű fenyőerdő  egész havasi 
színezetet ad a vidéknek. A levegő el-
képzelhetetlenül tiszta, tele van verő-
fénnyel  és virágillattal, madárdallal, 
patakcsobogással. 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 előpatakí, 
felaőrákosi,  a hírneves vildungeni, bu-
zíási 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. 
Melegfürdő  30 Leu, hidegfürdő  10 Leu. 
Állandó zenekar. Naponta kettős autó-
buszjárat Székelyudvarhely és Csík-
szereda között. Posta, telefon  helyben. 
— Érdeklődőknek bővebb felvilágosí-
tással szolgál a fürdőigazgatóság  Câ-
pălniţa vagy a körjegyzőség Vlăhiţa 
jud. Odorheiu. — 

X Egy forgalmas helyen levő, jó 
üzlethelyiség 1930 évi jun. 29-én d. 
u. 4 órakor szabadkézből elárverezte-
tik. Zetea—Zetelaka. 

J K y l l t t é r . 
i. rovftt  köBleméoyeiért a 8ierkeut5 nem TÜlal 

felelfifltéiet. 

A „Hargita'*  c.  újság  kiadóhivatalának 
és szerkesztőségének 

Sz.'Udvarhely. 
Miothogy többstöri fígyelmeztetésÜQk  és 

tiltakoxásuDk ellenére az egyikünk, Benk5 Mó-
zes nevére küldött lapjuknak a küldését be-
szÜQtetni nem hajlandók, ezennel ezúton hív-
juk fel  ismételten, hogy a lapot nekünk ne 
küldjék, mert sem én, Benkő Mózes, sem én, 
Benkő Domokos, mint apa, az előfizetési  dijat 
nem fogjuk  megüzetal 

Szeatlásztó, 1930 junius 24. 
Benkj Domokos, Benkő Mizet, 

X Tánctanfolyam. Tisztelettel ér-
tesítem a város és vidéke n. é. kö-
zönségét, hogy julius 2-ikán, szerdán 
a ref.  tanitónőképzőintézet tornatermé-
ben 5—7 óráig az iskolás növendé-
keknek és 8—10 óráig a felnőtteknek 
lesznek a táncórák megtartva. Privát-
órákat háznál is méltányos ár mellett 
adok. Beiratkozás céljából e lap kiadó-
hivatalában lehet jelentkezni. Lakásom 
Gál Endre tanító urnái van. Herlitska 
Nándor,  oki. tánctanár Nagyenyedről. 
Kladötui^donos: a Könyvnyomda EI.-T. 

Odorbelu- Ssókelyadvarbely. 

Áriejtési hirdetmény. 
A bodogaiai—alsóboldogfalvi  tej-

szövetkezet építendő házát |ulius hó 
13-án d. u. 4 órakor Alsóboldogfalván 
a község házánál nyilvános árverésen 
vállalkoznak kiadja. Föltételek meg-
tudhatók a szövetkezet igazgatóságánál. 

A r i e j t é s . 
A szombatfalvi  egyháztanács a 

torony bádog fedélzetének  újra csiná-
lására a mostani alakban villámhá-
rítóval ellátva, árlejtést hirdet. Költ-
ségvetési ajánlatok Julius hó 6-lk nap-
jáig adandók be a gondnokhoz, az 
árlejtés 6 án délután 3 órakor tartatik 
meg az iskolában. 

Az ujrafedésí  munkálatok sürgős 
volta miatt augusztus hó közepéig 
végzendők be. 

Az egyháztanács. 

472-930. 

Hirdetmény-
A Valeni—Patakfalva  község tulaj-

donát képező korcsma a hozzá tartod 
mellékhelyiségekkel együtt 1930 okt. 
I6-tól 1933 december 31-ig bérbeadatik 
Valeni községházánál 1930 jullus 
6-lkán d. u. 3 órakor. 

Kikiáltási ár 4000 lei. 
Feltételek a feliceni  jegyzői irodá-

ban megtudhatók. 
Văleni, 1930 junius 20. 

Primar. 

Prímaria Comunei Topii ţa-Ciuc., 
No. 545—1930. 

Concurs. 
In conformitate  cu dispozitiunile 

art 78. din Reg. Legii Stat Funcţ, 
Publici se publică concurs pentru comp-
lectarea postului de notar devenit va-
cant a Comunei Topliţa—Ciuc. 

Condiţiunile de admisibilitate sunt 
celea prevăzute de art. 178. al 4. şt 
5. din Legea O. A. L. şi cele prescrise 
de art. 5 din Reg. Legii Stat funct. 
publici. 

Reflectanţii  la acest post îşi vor 
înainta cereriile înzestrate conform 
art. 7 din reg. legii Stutului jfunct. 
publici la Primăria Comunei Toplica— 
Ciuc pănă la data de 9. August 1930. 

Topliţa—Ciuc, la 20 Junie 1930. 
Primăria Comunală. 

Hă ~ 
olcsó és jó sapkát, kalapot akar 
a 1 ^ ' B l S Z J u B l ' R 
kalapUzletéböl Odorheiu Eötvös-
utca 4 8z. a. vegyen. Nagy vá-
lasztók Zsirárdi, finom  férfi-  és 

gyermek szalma-kalapokban. 

eglepö olcsó árak H I R S C H R U D O L F divatüzletében. 
1 mt. mosó OrlicIt-SAlyam • 
1 ,1 z.ffir 
1 ,, ff«hérii«mO  batisit, iiintts 

95 l«u 
26 „ 
30 „ 

' b á . r c L ' o l a t o s 

1 ml. moaö-delén dlvat-silnbsn 
1 „ mintás 9r*nadlR 

32 l«u 
39 

m a r a d - é l r o l s : T o á r d - c i l a t o s o l c s ó n , l e s z r i e i : kiárusltva. 



4. oldal SZÉKELY KÖZÉLET 1930 junius 29. 

Megérkeztek! O l c ^ k j i R h a t d k ! ĵrrê K'â ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 
í S S S ' c O A T O V l ' K é V z ^ é ' f l ! ^ ^  . a M t . . , nadrágok f  1 f f l j : : ^ 

S z ő n y e g - m a r a d é l i o k f e l tűnő  o lcsón. 
g y i runa-szoixescit a icgyiwo'-'i'w»** mwwm-h^- s ' _ , ^ ^ 

Ivette ruha-selymek nap- és esőernyok nagy választékban.^ 

Eladó: 
OdoTheia—SxékelyiidTaihelyeii a v«inli ál-
loaiMal nemben a SolyaioMy»*®» ^̂  

a rajta kvS gaidatági épfiUtak-
kel. Asonnal átvehet*. Értekesni ugyenott 
a tnlajdoBOfial  lehet» KERESTÉLY DÉNES 

Odorheiu. 

M e l l á k J ó z s i 
Eenekara délntáoonként 6^8 óra 
kSsStt a SéUtéren, eite a Bakarest 
kávéháxban moxiikál. Nagyobb tár* 
laság kiviuigára a Sétatiren ette 
ia játfxhatik.  - - Kiváló tisztelettel i 

s e h  n nter  vendégU». 

Corpul Portăreilor Tribunalului 
Üdorbúa. 

Nr. 761-1930. 

Publicaţiane de licitaţie. 
Subsemnaittl ponárel prln aceasta 

nnhlirá că îa baza deciziunil Nr. 
IS^ 8491- 929 şi No. G 1253-930 
a judecătoriei din Odorhpiu ío.w^o-
rul reclaaantului Szávuly Pétw şi Văd. 
1 Gréger Gyula repr. prin advocatul 
Dr Naey Lajos contra pentru incaa-
earea creanţei de 2000+880 L « şi 
accesorii se fixează  termeo de licita-
ţie pe ziua de 30 lume  1930  ora  17 
i m la ţaţa locului 'n Căpătniţa unde 
se vot vinde prin licitaţiuoe publică 
judiciară 18 etupuri cu albine in valo-
are de Lei 9000. In caz de nevoie şi 
8ub preţul do estimare. 

Pretenziunea care e do Incaaaat face 
2000+800 Lei capital, dobânrile cu 
cont dec. % Mcotind din - conf. 
dec. iar spesele pană acum stabilite 
de Lei 1220, . . , 

întrucât mobilele cari j » 
licitaţie ar fi  fost  execyate 5I de altii 
şi aceatia şk-ar t câ^if^t  éreptul de 
acoperire licitaţia prezentă este ordo-
nată şi U favorul  acaatora în senzul 
art. LX. 1881 § 192 . 

Odorheiu, la 12 Juaie 1930-
Isftftk  portăr^ 

Figye lem I g ţ j ^ J ^ C r i s t u r O D . 
látterében i»« . . . . ̂  
rbatátu 

f e l c e t e - t ó b a n . 

Figye lem I 
A kolléglamkert hátterében 

ismert éa elismert gyógyhatású 

^iutelettel érteiltem a 

mely a mai igényeknek meRfelelÖ  ka-
binokkal van ellátva, a legolcsóbban 
fttrödhet.  , , 

A a. é. kOzÖDBég Bzives partfoRá-
Bát tisztelettel kéri: a bérl6. 

Kiadó a Piac-téren üzlet-
helyiség és mellette 

levő ralctárhelyiség. Azonnal el- lanacaub nu. 
foglalható. — Felvilágosítást a épitésíeti irodája sighişoara— 

Koncz-gyógyszertárban adnak. segesvAr, str. Mihai Vitea» Kq. i5. 

Egy 4 síobáá lakás, gazdasági épft-
letekkel, s ugyanott egy autá-javitó 
műhely is Str. Pr. Carol 27 «am 

alatt eladó. 

F i gye l em! 
KSíségek, magánosok, legelök vi»-
ellát&si munkiit, mélyfarAsok,  sft-
lyesítelt betonkutak, itatóválluk, víz-
vezetékek, viíiturbinák terve»é«ét, 
építését vállalja, — ide vonatkozóan 

Gábos Áron 

F igye l em 1 H a l l ó ! F i g y e l e m ! 
A Bagyérdemfi  kozőaeég «zive» tudomáaára hoiom, hogy a nehéx 

ga;idaiági vi«oByokra való tekintettel bevezettem 

szobafestő  és mázoló műhelyemben 
a legmeMzebb menS h«vl réSZl«lffll«téBt.  Bérkitfil  elv^alok .zoba-
festélt  é. mézoliet havi rí«let«.eté.re. Berendezkedtem a legmodernebb 
„enzámokkal; megérkeztek a legnjabb mintáim, amit CMk géppel lehet 
f  eiteni. ^ ^ s ^ S x S ^ M ^ M ^ ^ í f M ^ W W W » ' 
Elvállalok wobafeitéit,  fátyoUzerfi  ingárfeatést;  bútorok erezétót. olajlm 
é. Ukkba cri.«>láUt; ajtók, ablakok »á«lá.it é. Ukkozását; ^ont-
featért  él me.zclé.t; furd«txobák  lakkba ciiazoláiát; penzezekwnyek 
feitéiét,  a legkényesebb Ízlésnek megfelelfien.  felelősség  mellett végM.m. 

Jntányoa áraim versenyeznek a helyi árakkal. - Vidékre is kimegyek. 
A n. é. közönség szives pártfogását  kéri, teljes tíszteletteli 

^ ^ ^ L T E S -
Műhelyem a Konci-gyógys.^ advarában. - Ukás Tábor-ntca 9 

Eladó az Eötvös utca 11 szám 
alatti, volt Steisburg-féle  ház. Felvilá-
gosítást dr. Böhm Jeoó ad. 

Bethlen-u. 10 számú ház 
eneleti lakréaíP, 6 flzob»,  konyha 
és »p!lékhe1yi9égeli,iuliua I tÖl kiadó. 
Esetleg megosztva iá megkapható. — 

Értekezni lehet ugyanott. 

Értesítem a nagyérdemű helybeli, 
agyíziDtén a vidéki kísönséget is, 
hegy olcsón vásárolhat Gold Izidor 

kész-ruha üzletében. 
Egybeo figyelmébe  sjinlom á t. 

kösÖDségnek, hogy uj szsbissom külföU 
de<i praktizált és b4mHym fiflom  ro-
hát elvállalok mérték útin. A legcse-
kélyebb hibáért felelíMéget  vállaiok. 

Szíves pártfogást  kér: 

GOID IZIDOR. 

Eladó 

Ha elegáns és szép 

Bethlen-utca 59 szám alatti emele-
tes házban három sioba konyhás 

lakás kiadó. Érdeklfídui  lehet RÓS-
LER cégnél. — Azonnal elfoglalható. 

Bnto rok . 
Saját készitményft  tölgyfa  politúros 
hálószoba jutányos áron kapható. 
Megtekinthető: Bogáthy Lajos épftlet-
é8 bútorasztalos, Odorheiu Reg. Carol 

115 Rsám. 

Corpul Portăreilor Tribunalului din 
Odorheiu. 

No, G. 759-1930. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prio «ceasta gQ ^̂ ^̂  /jq „ggy g^ekér) SZá-

E86t ' i 9 t9 ' ° i T o ' ^ m t i ^ ú o ^ . r l t o t t h e r e t a k a r m â n y t e l a d o k 
a jadecátoriei din Odorheiu ío favorul  alku szer lnt . Szabady T i v a d a r , 
reclamaatului Cooperativa „Hangya" 
repr. prin advocatul Dr. Nagy Lajoa 
contra pentru iDcaasarea creauţii de 
1760 Lei şi accesoriie ee fixea2ă  ter-
ffien  da licitaţie pe ziua de 30 Junie 
1930  ore  15  p. m. la faţa  locului îa 
comuna Satul-mare unde se vor vinde 
prin licitaţ'uoe publică judiciară: 1, 
car de cai, 1, cal a'b îa pâr de 12 
soi în valoare de 5000 Lei. Io caz 
de nevoie şi sub preţul de estimare. 

Pretenţiunea caro e de ircasat 
face  1760 L̂ îi capital, dobânzile cu 
10®/» socotind din 24 August 1929, 
iar «pesele pâ.ă acum elabilito de 
Lei 1085. 

Întrucât mobilsle cari ajung Ia 
licitaţie ar fi  fost  ex̂ cvate şi de alţii 
şi aceştia şi ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire, licitaţia prezentă este ordo-
nată şi îo fivorul  ac'atora in seozul 
brticlumi XLI diu 1908 § 20. 

Odorheiu, la 12 Juaie 1930. 
IzsAk portărel. 

nagybecsfi 
vásárló és vevő kozSnséget, hogy 

ü z l e t e m e t 
a Rácz'féle  házhói a pUc fels«  részébe a 
Szőke Gábor vendégifijével  szembe a dr. 
Kovács*féle  házba helyeztem át 

Továbbra is kérve szíves pártfogásukat» 
tiszteletfelt 

I S I O T T á ^ c s 
férfiszabó,  Cristur—Székelykeresztnr. 

A gyógyfürdőmben 
mindenki gyógykezelheti magát, 
mert a jegyek árát a nyári azezonra. 

leHzállitottam: 
I. os*tály 40 leu, 

II. n 30 „ 
A fürdft.  a tisztogatásra «zánt csü-

törtöki napot kivéve, allaodéan nyitva, 
van, úgyszintén üQoepnapokoa is. 

Fernengel Gyula. 
Corpul portăreilor Tribunalului 

Criiítur—Odorheiu. 
Nr. 4768—1929, port. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemuatul portărel prin aceasta. 

Dublică, că îa baza deciziutii Nr̂  
43&1-929 şi No. 0. 4768-1929 a. 
Judecătoriei din Ocol dio Cnstur în-
favorul  reclamantului massei feiisen-
laro a Cifsei  d' Păstrare repr. pria 
curator adv. Dr. Vio a Sándor contra 
pentru îocassarpa creacţei de 3820 Lei 
şi accesorii sp fixe^^ă  termen de lici-
taţie pa 8 Iulie  1930  ora  15  p. m. la 
faţa  locului In Cciaturunde se vor viode 
onn licitaHuni» publică judiciară 2 
buc cai ş' 2 buc. boi. îa valoare de 
25,000 Lei. In ĉ *. da uâ oiB şi sub 
preţul (la eB̂ imart». 

Preteaziunee carp a de incasnat face 
3820 Lei capitaf.  dobâozile cu 15% 
eocotiiid diu 2 Noiembrie 1929 iar 
3*/o taxa cambiei speseie pâsă acuaa 
btaverite de 850 Lei. 

Utrucât mobilele cari ajung la 
licitaţie ar fi  fcst  execvate şi de alţii 
şi aceştia şi-ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire licitaţia prezentă este ordo-
nată şi îu favorul  acestora In aenzul 
art. LX.; 1908, §. 20. 

Dat îa Cristur, la 10 Iun. 1930.. 
Siriana portărel. 

c i p ő t 
keresse fel 

akar vásárolni, ugy 

Dobrai Károly 
cipő-üzletét, 

ahol a legkényesebb igényeket is ki-

elégitő dús választék áU rendelkezésre. 

Ugyanott mérték utáni megrendelések 

vétel-kötelezettség nélkül készülnek. 

CSÉPLÖ-GARNITURA, 
csapágyas modern csapágyas 

ÁtraBdó s<^prabtár. 

Uzina Electrică a Oraşului Odorheiu Conducerea „ 

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. 
Á l l a n d ó g ép rak tá r . 

ÎNTREPRINDERILE GANZ" S. A. R. 


