
Odorheiu-Székelyudvarhely Í93Q augusztus 3. 
-t-

Pol i t ika i , k ö z g a z d a s á g i és t á r s a d a l m i u j s á g 
SI6flzetéBl  h r h t : 

•8*81 évre aoo L., Ml 100 U,  neffyedöyre  60 L. 
• II Bffyes  szám ára 4 L. — — 

Felelős BserkeszlÖ Szerkesztőség és kladóhlvstal: 
BnleTardul Reirele Ferdlnanil (Rossuth-atoa) 14 szám 

Telefonszám:  34. 
11 III Mevjeienlk minden vasárnap. !• !•• i i• • 

Lemondott 
a Maniu-kormány, de a király a le-
mondást nem fogadta  el. Néhány nap-
pal ezelőtt ez a hir jelent meg az 
újságokban, — szinte észrevétlenül. 
Bár a hir, ismételjük, alig keltett valami 
feltűnést,  mi annak, a vele kapcsola-
tos körülmények, s a benne rejtőző — 
mondhatjuk —: erkölcsi tanulság foly-
tán, komoly jelentőséget tulajdonítunk. 

Szerintünk, a kormány által feltett 
kérdésben és Károly királynak a kér-
désre megadott válaszában két külön-
böző világfelfogás  találkozott egymás-
sal szembe. Egyik felől  a sok nagy-
szerű Ígérettel érkezett, de ezek bevál-
tása helyett inkább csak az eddigi 
közgazdasági bajokat tetéző, a pana-
szok árjától ostromolt Maniu-kormány, 
s ennek az a belügyminisztere, aki-
nek kedvelt irodafőnöke  nem is na-
gyon titkolt összeköttetést tartott fel 
Anghelescu belügyi államtitkár merény-
lőjével s a legutóbb megint botrányos 
kegyetlenkedésekig, gyujtogatásokig fa-
jult antiszemita mozgalmak főrendezői 
vei. Az a Vaida belügyminiszter, aki-
nek ezek közt a körülmények közt 
tanúsított cinikus és tétovázó magatar-
tását éppen egyik minisztertársa ve-
tette a szemére. És ez a kormány, mi-
után előbb a bajokat igy a fejére  en-
gedte nőni, más megoldás helyett, a 
maga részéről a legegyszerűbbet és a 
legkönnyebbet választja, — felajánlja 
a lemondását. 

Milyen más felfogás  fejeződik  ki 
a király magatartásában, amely egyút-
tal sokak részére lehetne tanulságos 
leckeadás! A lemondást nem fogadja 
el, hanem utasitja a kormányt a ko-
moly rendcsinálásra. Mintha egyszerre 
a végét akarná vetni ez a királyi szó 
annak a politikai gyakorlatnak, amely 
szerint eddig elég volt az, hogy egy-
egy pártkormány, több vagy kevesebb 
idei hatalmonlétel, s lehetőleg a maga 
és párthívei érdekében való politizálás 
után, mikor már nem birt a maga 
által felidézett  bajokkal, »utánam az 
özönvíz* jelmondattal egyszerűen félre-
álljon. Ugylátszik, az uralkodó ehelyett a 
szellem helyett egyszerre a helyttállás, 
a lelkiismeretes felelősségvállalás  szel-
lemét akarja az országban meghono-
sítani. Azt a szellemet, amely nem a 
túlzó nemzetieskedéssel való, zavaró 
példaadásban, a kilengések cinikus el-
nézésében, vagy éppen — a könnyen 
egyfelé  magyarázható — félreállásban 
keresi és találja meg a maga tenniva-
lóját, hanem a zavargások megfékezé-
sében, a köznyugalom, a jóllét helyre-
állításában és állandó ápolásában . . . 

A király erre vonatkozó akaratá-
val az ország békés polgárainak óhaj-
tása a legteljesebb mért'ékben talál-
kozik. 

vény is előír, — az üléseken pedig 
szórja a napidijakat azoknak a taná-
csosoknak, akikre nem a városnak, 
hanem neki volt szüksége. A helyettes 
polgármester díjazása korántsem fog 
100,000 lejbe kerülni, de jól nézünk 
ki, ha a fenttisztelt  két ^jogsze^intí* 
tanácsos ezután is eljön minden ta-
nácsülésre (mert, ha már minden áron 
nálunk akarnak tanácsosok lenni, re-
méljük, nemcsak a szavazásért jöttek 
most ide, hanem ezután is részt óhaj-
tanak venni városunk vezetésében) és 
hetenként kiemelnek a város kasszá-
jából 6000 lejt 1 Könnyen kiszámítható, 
hogy ez. évenként háromszázezer lej-
nél is többre fog  rúgni 1 Ki hát a 
magapárii ? 

Ne áltassak a népet me :̂ nem 
valósitható eszmékkel! 

Drága városi tanácsosok. 
A városi interimár bizottság, jü-

lius 25 ikén hozott határozatával, Pres-
curea loan és Mera Victor >jogsze-
rínti* tanácstagoknak, a 19 iki alakuló-
gyűlésen történt megjelenésűkért, fe-
jenként 2960 lejt, összesen tehát 5920 
lejt állapított meg útiköltség és napídíj 
címén. Ez az intézkedés, kommentár 
nélkül is, érthetően beszél arról a gaz-
dálkodásról, amelyet Réti végez egy 
pusztuló város pénzével. Lapjában tá-
madja a magyarságot, mert ez feleb-
bezésében, a sok törvénytelenség mel-
lett, arra is rámutatott, hogy az ala-
kulógyűlésen megszegték a napirendet, 
amelybe fel  volt véve a helyettes pol-
gármester választása, amit pedig a tör-

Napról-napra minduntalan felvető-
dik a kérdés, miképpen lehetne a mai 
nagy gazdasági krizist enyhíteni és 
hogy lehetne, többek között a gazdák 
nyomorúságos helyzetén is segíteni. Ez 
a gondolat vezette az Udvarhelyvár-
megyei Gazdasági Egylet egyik tagját 
és alelnökét, id. Stklódy Istvánt is, 
amikor a juIius hó 6-án Kecsetkísfalud 
községben tartott gazdanapon azt fej-
tegetve, hogy alapot kell teremteni föld-
tehermentés céljaira, meg is jelölte a 
módokat, amelyek segítségével a sú-
lyos adósságok lidércnyomása alul a 
megye gazdanépe egyszerre fölszaba-
dulhat. Ugy véli az indítványozó, hogy 
az egylet kebelében megalakítandó 
szakosztálynak 1% kai kamatozó 33 
év után beváltandó, úgynevezett ka-
lákajegyeket kellene kibocsátani s a 
kalákajegyekből befolyt  pénzen kon-
vertálni a székely birtokokat terhelő 
nyomasztó adósságoka!, olyképpen, 
hogy a földtehermcntesitési  intézmény 
3®/o OS törlesztés mellett visszafizetendő 
kölcsönnel konvertálja a ma fennálló 
adósságokat. 

Gyönyörű eszme, de sajnos, csak 
eszme, amely testet nem ölthet soha l 
Az indítványozó szerint, a kalákaje-
gyek olyképpen volnának megvalósít-
hatók, hogy minden gazda, aki a föld-
tehermentesitési alapnak tagja akar 
lenni, hetenkint 20 leüt fizetne  be s 
ezen befizetéssel  tulajdonosa lenne egy 
kalákajegynek. Elgondolás szerint öt-
venezer tagja lenne az intézménynek 
s igy hetenként 1 millió értékű kaláka-
jegy Ibnne. kibocsátható, ami egy év 
alatt horribilis tőkévé nőné ki magát. 

Ámde más : színes álmodozással 
szövögetni egy eszmét egy nép nyo-
morból való megváltásáról és, sajnos, 
mást mutat gyakran a rideg valósági 
A kalákajegyeket vásárló ötvenezer 
emberből valóban vásárolna pár száz, 
de az is azzal a célzattal: •>veszek 
kalákajegyet, de igényelek is egy na-
gyobb kölcsöntc. Sajnos, ez igy van s 
népünk gondolkozását ezen a téren meg-
változtatni" szinte lehetetlenség. A^ok a 
gazdák, kiknek még >nem ég a há-
2uk€ — dehogy adnak ki hetenként 
20 lejeket, azok pedig, akik még a 
ládafiában  őriznek nehéz bankókat, 
dehogy adnák azokat oda, még fajuk 
mentése érdekében is, az P/o kai ka-
matozó s 33 év után beváltandó alap 
létesítésére. 

Én tudom, mert némileg részese 
is vagyok a munkának, hogy az 
Udvarhelyvármegyei Gazdasági Egylet 
minden tevékenysége oda irányul, hogy 
e vármegye gazdanépe anyagi boldo-
gulásán dolgozhasson, ámde ilyen tel-
jesiihetlen eszmék terjesztése és a köz-
tudatba való nyilvános bedobása, ahe-
lyett, hogy használna — árt az egye-

sületnek. Nem is lett volna e külön-
ben gyönyörű, de gyakorlatban ke-
resztüivihetetlen eszme felvetése  ellen 
semmi kifogásom,  ha nem látnék ab-
ban egy nagy veszedelmet. Nem fog 
sikerülni ez a mentési kísérlet sem, de 
a sikertelen kísérlet alkalmas arra, hogy 
elriassza az egyletből azokat, akik nem 
nézvén az egylet gazdasági más irány-
zatú hasznos törekvéseit és ezen tö-
rekvések áldásos eredményeinek maj-
dani bekövetkeztét, csak azt várják, 
hogy mint egyleti tagok igen csekély 
áldozathozatal után oly anyagi előnyök-
höz jussanak, amelyek százszorosan 
felül  múlják áldozathózatalukat. 

Hogy várjunk mi eredményt ily 
nagyszabású eszme testet öltésétől 
akkor, amikor oly kisebb, praktikus 
intézmények, mint pld.: a kölcsönös 
állatbiztosítás megvalósulása — meg-
törik a gazdanép nem törődésén és 
hogy várjunk álduzathozatalt akkor, 
amikor a világszerte bevezetett és be-
vált-műtrágya használatát akarván itt 
is bevezetni, akadnak községek, ahol 
a gazdák, valami ártó sugallattól ve-
zetve, egyöntetűen kimondják, hogy ők 
még • meg sem kísérlik a műtrágyák 
alkalmazását, még próbaképpen sem 
és mivé lesz egy földtehermentesítési 
akció reményteljes várása, amikor a 
gazdák legtöbbje még attól az igazán 
csekély áldozattól is húzódik, hogy 
községi gazdakörökbe tömörülve az 
igazán alamizsnaszámba menő évi tag-
"íági dijak megfizetését  vállalja ? Üj 
gondolkozás kell, hogy eltöltse a szé-
kely gazdaosztály tagjainak egész lel-
kületét, hogy itt a gazdasági leromlás 
helyén egy egészséges gazdasági élet 
csirába hajtson, de addig, amig a te-
remtés gondolatát megöli az átkos kö-
zöny, amig a lelkek mélyén ott szuny-
nyad a kétkedés, amig nem tudunk 
kiemelkedni megszokott kicsinyeske-
déseinkből, addig pusztába kiáltó szó 
minden hang, amely áldozatot kívánó, 
nagy tettekre akar elhivní minket I 

Varrá Elek. 

Az italmérések nagymesterei. 
A megyei interimár bizottság, leg-

utóbb tartott Ülésében, ismét tanúje-
lét adta, hogy milyen előszeretettel 
foglalkozik  az italmérések Ügyével s 
hogy milyen fontos  érdeknek tartji az 
italmérések zavartalan működését, 
László Dénes bethlenfalvi  korcsmáros-
nak, akinek korcsmája a templom köze-
lében van, megengedte, hogy korcs-
máját vasárnap és ünnepnapon is 
kinyithassa. Csodálkozunk, hogy Laslo 
esperes úr, katholikus pap létére, nem 
tiltakozott ez engedély kiadása ellen, 
sőt hozzájárult ahoz. Igaz, hogy László 
Dénes nagy karikás kortes volt a vá-
lasztások idején, de ennek a szempont-
nak mégis csak el kellett volna tör-
pülnie a magasabb, vallási szempon-
tok mellett. — Jutalomban részesült 
Szabó János kurta, almásí lakos is, 
aki, 5 szavazattal keltő ellenében, el-
nyerte az almásí 3 ik italmérést, holott 
a községi tanácsban a magyar érzelmű 
tanácsosok azt javasolták, hogy az uj 
szesztörvény szellemének megfelelőleg 
a község részére kérelmeztessék az 
ujabb ítalmérési jog. A megyei interi-
már bízottság, a hová felebbezés  foly-
tán került az ügy, a község érdekei 
ellen döntött, amikor nem a község-
nek, hanem egy karikás kortesnek 
biztosította az uj italmérést. 

X A kereskedő társulat könyvtárát 
f.  hó 6 án nyitja meg. Uj tagok felvé-
telre minden szerdán este 8—10 óráig 
a társulat könyvtárhelyiségében jelent-
kezhetnek. 

IPARTESTÖLETI ÜGYEK. 
Országos kirakó vásárok : augusz-

tus 6 án Pfázsmár,  Vízakna, 8 án 
Törcsvár, lO-én Szászrégen, 11-én 
Ecel, Kisapold. 

Ipartestületünk lépést tartva az 
erdélyi iparosság többi ipartestületeivel, 
a forgalmiadó  ellen indított országos 
harcban, elhatározta, hogy a további 
küzdelem'folytatása  mellett nemcsak a 
választmány, de a közgyűlés bevoná-
sával iparostestvéreinknek érdekeit min-
den téren megvédeni. 

Hová gondol az állam akkor, ami-
dőn az egész országban a munkanél-
küliség a tetőfokra  hágott, a munká-
sok százezrei állnak tétlenül, sem gazda, 
sem iparos nem képes a mindennapi 
kenyeret magának máról-holnapra is 
biztosítani, minden téren csak a leépí-
tés hallatszik, hogy ugyanakkor olyan 
adókkal sújtják az adófizető  polgáro-
kat, mint a forgalmi  adó I Ilyen adó-
zások mellett biztosan leromlik az 
iparos, ha minden jövedelmét elveszik 
adóba, ha ezer formába  bujtatott adó-
nemekkel minden garasát kiveszik ke-
zéből. S mi lesz akkor, ha elöregedik, 
ha nem tud dolgozni, ha betegség 
dönti ágyba ? Menjen koldulni, vagy a 
legújabb divat szerint Qsaládját gyil-
kolja le és azután önmagát pusztítsa 
el ? Nemcsak tiltakozunk, de minden 
törvényes eszközzel küzdeni is fogunk 
a túlhajtott adózás által való tönkre-
tevés ellen. Ezért tartsa kötelességé-
nek minden iparos megjelenni azon a 
gyűlésen, amelyet az ipartestület fog 
megtartani létünknek megmentése ér-
dekében I 

Ipartestületünk a munkaközvetí-
tést is eszközli, miért is kérjük ugy a 
helyi, mint a vidéki íparostestvéreín-
ket, hogy ugy a tanonc-, mint segéd-
szükségleteiket nálunk jelentsék be, 
viszont minden iparos-segéd, aki elhe-
lyezést keres, valamint azon szülők, 
akik gyermekeiket ipari pályára szán-
ták, hozzák szándékukat tudomásunkra 
és mi a közvetítést díjtalanul végezzük. 

A nemrég megtartott elnöki érte-
kezleten kimondatott, hogy a 28 kon-
tár nőiruha-varrónő ellen a büntető 
feljelentést  most már haladéktalanul 
be kell adni, mert az illetők Ígéretük-
nek a mai napig sem tettek eleget, 
illetve iparengedélyt nem váltottak, 
tehát senki se szidja az ipartestületet, 
ha erélyesen lép fel  minden kontár 
ellen es iparkihágás címén követeli 
azok példás megbüntetését. Tessék 
minden iparosnak a törvényes utat 
betartani és nem zugmunkát vállalni 
a tisztességes iparosok kárára I 

A városi tanács muUheti értekez-
letére meghívta ugy a helyi kereskedő 
társulatot, mint az ipartestületet, hogy 
A már annyiszor kért sátorrendezési 
ügyet megtárgyalva, azt utalják át az 
ipartestűlet hatáskörébe, amint az je-
lenleg Csíkszereda, Gyergyószentmik-
lós, Sepsiszentgyörgy, Brassó stb. vá-
rosokban is megvan. 

Ugy a rendőrség, mint a városi 
tanács képviselői megértőleg hallgat-
ták meg Gyarmathy István ipt. elnök 
előterjesztését és óhajait, s a tárgya-
lás azzal végződött, hogy elismerve a 
követelés előnyeit az iparosságra nézve, 
nyomban megállapították ugy a heti, 
mint az országos vásárok alkalmával 
felállítandó  sátrak helyeit, illetve azok-
nak elosztását. Ezután tehát az ipar-
testület hatáskörébe tartozik mínden-

— : :; TTT  • A. « auí  sTsnTdcíós  hanaos film  Fütx.  Colfen  Bővebbet  a hírek  között  - Cíflf.  Vipera.  Bródy  Sándor  vHághirQ  regénye 



2. oldal. SZÉKELV KÖZÉLET 
nemű sátornak az elhglyácése, a ren-
dőrség felügyelete  és védelme mellett. 

Az Ipartestület pedig gondoskodni 
fog  arról, hogy az elosztás törvény-
szerűen és igazságosan történjék, min-
den iparosnak a megelégedésére. 

Az iparte«lűíet elnökséne. 

Ma^arnyelvu bábatanfolyam 
Kolozsváron» 

Az Országos Magyar Párt és a 
Romániai Magyar Kisebbségi Nők köz-
ponti titkársága SZÍVÓS küzdelem után 
végre kiharcolta, hogy a tavaly felál-
lított marosvásárhelyi magyarnyelvű 
bábatanfolyam  mellett most már Ko-
lozsváron is hasonló tanfolyam  nyílik 
meg. A megyénkben nagy érdeklődésre 
való tekintettel a kolozsvári tanfo-
lyamra vonatkozó részletes tudni va-
lókat az alábbiakban közöljük. 

1. A magyarnyelvű bábatanfolyam 
1930. évi október hó 1-én veszi kez-
detét a kolozsvári Tud. Egyetem szü-
lészeti osztályán. 2. Jelentkezhetnek 
18—40 évés asszonyok és leányok 
(román állampolgárok), akik legalább 
4 vagy 6 elemit végeztek. 3. A tanfo-
lyam 2 éves. 4. Felvétetik körülbelül 
40 növendék évenként. 5. A bábanö-
vendékek egy része Ingyenes, más része 
fizető.  6. Ingyeneseknek azok. vétetnek 
fel,  akik a legjobb felvételi  vizsgát te-
szik le és az ingyenes helyre kérvényt 
adtak be. 7. Az ingyenes növendékek 
kötelezik magukat, hogy a tanfolyam 
befejezése  után 5 évre (fizetéses)  ál-
lami szolgálatba lépnek. 8/ A fizető 
növendékeknek átlag havi 800 lejbe 
kerül minden kiadással együtt a tanu-
lás és ezeket jó magaviselet és tanu-
lás esetén az első évi záró vizsgálat 
után a második évben ingyenes helyre 
felveszik,  minden kötelezettség nélkül, 
hogy később az állam szolgálatába 
Íépnek-e vagy nem. 9. Ugy az ingye-
nes, mint a fizető  növendékek Ingyen 
lakást és oktatást nyernek és élelme-
zésben részesülnek. 10. A felvételért 
szeptember hó első feléig  kell folya-
modni. (Lehet korábban Is.) 11. A ké-
rést írásban kell beadni, román nyel-
ven, a kérvényre 11 lejes okmánybé 
lyeget kell tenni és megirni, hogy a 
kérvényező a magyar tannyelvű tan-
folyamra  kéri a felvételt.  A következő 
okmányokat és bizonyítványokat kell 
csatolnia : I. Születési bizonyítvány. 2. 
Iskolai bizonyítvány (legalább 4 elemi 
osztályról). 3. Erkölcsi bizonyítvány a 
városi tanácstól, falun  az oltani ható-
ságtól. 4. Hatósági orvosi bizonyítvány. 
5. Nyilatkozat a szülőktől, vagy férjes 
nőknél a férjtől,  hogy beleegyeznek, 
hogy az illető a tanfolyamot  végezze. 
6. Ha az illető özvegy, vagy elvált, 
erről bizonyítvány szükséges. 7. Ha a 
növendék Ingyenes helyre folyamodik, 
ugy nyilatkozatot is kell csatolnia ar-
ról, hegy kötelezi magát, hogy 5 évet 
állami szolgálatban fog  tölteni és el-
lenkező esetben meg fogja  téríteni az 
ellátás költségeit. 12. Október 1-én a 
folyamodóknak  felvételi  vizsgára kell 
jelentkezniök a kolozsvári Tud, Egye-
tem klinikáján minden külön értesítés 
bevárása nélkül. A vizsga magyar 
nyelven történik és azon az Irás, ol- , 
vasás és a történelem és földrajzból 
rövid kis kérdésekre kell felelni  s ál-
talában az általános értelmiséget és a 
komoly tanulási vágyat vizsgálják, 13. 
A felvett  bábanövendékek ágyneműt 
hoznak magukkal és pedig: 2 drb. 
alsólepedőt, 2 drb. paplanlcpedőt, 1 
paplant, I párnát, 2 drb. fehér  kö-
penyt, 2 drb. fehér  fejkendőt.  14. A 
felvétel  iránti kérést a felsorolt  bizo-
nyítványokkal együtt a következő címre 
kell küldeni ajanlott levélben : Facul-
tatea de Medicina Clinica Gynecologica 
şi Obstetricala Cluj. Bővebb felvilágo-
sítást nyújt a központi titkárság, Cluj, 
Str. Kogălniceanu 8. (Farkas-utca) és 
özv. Dr. Máihé Szabó Károlyné fő-
védnöknő, Fürdő-utca 6. 

A Magyar Párt székelyudvarhelyl 
népirodája egyszerű levelezőlapon való 
jelentkezésre Is díjmentesen elkészíti 
es a jelentkezőknek postán elküldi a 
kész kérvényt, amelyet aztán csak bé-
lyeggel és aláirással keli ellátni s- a 
szükséges okmányokkal felszerelve  mi-
nél előbb a 14. pontban emiitett cimre 
elküldeni ajánlott levéiben. 

X Eladó egy jó állapotban levő, 
fekete,  rövid, kereszthuros zongora. 
Cím a kiadóban. 

Zetelakán 
megint végzetessé válható tűzvész 
pusztított, melynek végkimenetelét 
szinte megnyugvással vette tudomásul 
a közönség, amennyiben az eddigi 
méretekhez viszonyítva már-már sze-
rencsének tartjuk, hogy ezúttal csak 
6 gazda égett le. De mégis szomorúan 
kell tudomásul vennünk, hogy ez a 
kisebb szerencsétlenség is 6 székely 
gazda teljes vagyoni romlását jelenti. 
Dicsérettel kell megemlékeznünk az 
udvarhelyi tűzoltóságról, amely a hely-
színén való gyors megjelenéséveUsmét 
bizonyságot tett arról, hogy nemes 
hivatásának magaslatán á)l. (A sziréna 
vészjelzése után 10 percen belül már 
útban voltak.) Az uj motoríecskendő 
Is ez alkalommal állotta ki először a 
gyakorlati próbát, mert ennek a segé-
lyével tudták teljesen elfojtani  másíéi 
óra alatt a nagy területre elharapózott 
tüzet. 

Ugyancsak a legnagyobb dicséret 
illeti a zetelaki, keményfalvi  és fenyédi 
tűzoltók gyors és bátor fellépését,  akik-
nek a rendes működése és tovább 
fejlődése  elé annyi akadályt gördítet-
tek. Szóvá kell tennünk ugyanis ezal-
kalommal Ismételten is azt az indokol-
hatatlan félelmet,  amellyel a múltban 
nálunk minden szervezkedés iránt vi-
selkedtek a hatóságok. Elérkezettnek 
látjuk az Időt, hogy a balfelfogás  meg-
változtatásával éppen a hatóságok 
nyújtsanak segítséget, sőt anyagi se-
gélyt is, a falusi  tűzoltóságok alapos 
és rendszeres megszervezéséhez és 
fejlesztéséhez.  Ugy értesültünk, hogy 
megyénk modern felfogású  prefectusa 
— aki a tűzesetnél szintén megjelent 
és személyes tevékenységgel is részt 
vett az oltási munkálatokban — nyi-
latkozott is ilyen irányú készségéről. 
S nagy áldás lenne az egész megyére 
nézve, ha ez a felfogás  a tűzoltóságok 
rendszeres megszervezésének ügyét a 
mostani holtpontról kimozdítaná 1 

Számítunk a prefectus  amaz ígé-
retére Is, amelyet a gazdák kárának 
megtérítésére nézve a helyszínén tett, 
de a segítő áldozatkészségben a tár-
sadalom is meg kell, hogy tegye a 
maga sürgős kötelességét. 

Román lapszemle. 
A Cuvântul  (julius 25) a szászok 

szebeni nagygyűléséről számol be 
röviden. Teutsch szász püspök — 
írja a Cuvântul — éles hangon tá-
madta a román államot s a román 
és magyar rezsim közölt vont párhu-
zamot és megállapította, hogy az er-
délyi szászoknak a magyar uralom alatt 
összehasonlíthatatlanul jobb dolguk 
volt, mint ma. A kongresszuson elha-
tározták — írja a Cuvântul —, hogy 
memorándumot szerkesztenek s azt 
eljuttatják a Népszövetséghez. A me-
morándum, amely már el Is készült, 
iskolai sérelmekről panaszkodik. A 
szász nemzeti tanács — írja a Cuvân-
tul — elhatározta, hogy utoljára még 
megpróbál lépéseket tenni a kormány-
nál s ha ez az utolsó kísérlete Is 
eredménytelenül végződik, panaszát 
haladéktalanul felterjeszti  a Nemzetek 
Szövetségéhez. 

» 
Az Universul  (julius 26.) hosszú 

cikket közöl a magyar hadsereg harci 
taktikájáról, katonai kiképzéséről s a 
magyarság háborús magatartásáról. A 
magyar hadsereg harci tételeit, a 
tiszti Iskolák tankönyveiben, Magyar-
ország uj politikai, etnográfiai  és föld-
rajzi helyzete szabja meg. A politikai 
helyzetet az iellemzi legjobban, hogy 
a trianoni békeszerződés miatt (a 
régi Magyarország területének há-
romnegyedrészét elvesztette) odaát 
állandó izgatás folyik  s nem szűnnek 
meg hangoztatni a nagy revánsot, 
amire szakadatlanul készülődnek. Az 
a szellem, mely a »nem, nem sohá-t* 
irta zászlójára, s azok a propaganda-
eszközök, amiket válogatás nélkül fel-
használnak a cél érdekében, jellemzik 
ma legjobban ennek az országnak a 
mentalitását, mely a nemzetet egy 
offenzív,  támadó háborúra készíti elő. 
Ebből a politikai szellemből ered az 
az elterjedt magyar harci tétel, mely-
nek jelszava >győzni vagy meghalni.< 
Földrajzi szempontból különösen az 
sarkalja Magyarországot háborúra. 

hogy annak ellenére, hogy agrárállam, 
elég jelentős Ipara van s a trianoni 
békeszerződés értelmében elvesztette 
azokat a tartományokat, melyek a 
magyar ipart nyersanyaggal látták 
volt el. A mi Magyarország néprajzi 
helyzetét illeti — írja a továbbiakban 
az Universul —, ez is nagyban hozzá-
járul a háborús szellem szitásához. 
92.750 négyzetkilométer területen 
7.945.878 lakos él. Egy négyzetkíló-
méíerre tehát Sö S ember esik, anú 
tehát a határontuli, de " valamikor 
Magyarországhoz tartozott területek 
lakosságával szemben aránytalanul 
sok. S ez a harmadik oka annak, 
hogy Magyarország területi integritása 
érdekében pillanatig sem szűnik meg 
folytatni  háborús propagandáját, A 
fentiek  tehát alátámasztják Magyaror-
szág harcias szellemét, mely ofíenziv, 
támadó háborúra készül. A magyar 
hadsereg tankönyveiben ilyen kitételek 
szerepelnek: A háború célja az ellen-
ség megsemmisítése s offenzív  harci 
állások elfoglalása.  A háború legfőbb 
tétele a szakadatlan támadás, mert 
egyedül ez vezethet győzelemre. A 
morális alap — ezeket a sorokat kiemeli 
az Universul — határozó tényezője a 
háború kimenetelének s a morális ala-
pot a gazdasági nélkülözés Is megad-
hatja, ami esetleg Magyarországot ter-
helni fogja. 

h í r e k . 
Augusztus 2, 

Uj tanfeitígyelö. Kiss János espe-
reskerületi eddigi tanfelügyelő  Sinfal-
vára neveztetvén ki, helyébe esperes-
nek és tanfelügyelőnek  gróf  Majláth 
püspök Szabó János szenlkirályí plé-
bánost, volt főgimn.  hittantanárt ne-
vezte kí. 

Halálozás. Csép Andrásné  szent-
marjai Fejes Karolina f.  hó 1 én, 54 
éves korában, városunkban, rövid szen-
vedés után, elhunyt. Tekintélyes ro-
konság gyászolja. Temetése vasárnap 
d. u. 4 órakor lesz. 

X Néhai dr. Dénes Bála sfrkö-
avatása f.  évi augusztus hó 10 én dél-
előtt II órakor tartatik meg a refor-
mátus temetőben. A gyászoló család 
ezúton meghívja a megboldogultnak jó-
barátait, ismerőseit a sírkőfelavatáshoz. 

Állást keresők. A törvényszék mel-
lett működő végrehajtói testületben egy 
agent de por;áreli állás üresedésben 
van. Az állást elnyerni szándékozók 
augusztus 9 én d. u. 3 órakor jelenje-
nek meg a törvényszék ll-ss sz. szo-
bájában felvételi  vizsga letétele céljá-
ból. Felvilágosítást a törvényszéki el-
nöki irodában adnak. 

Búcsúzás. A városról való eltá-
vozásom alkalmával, miután szemé-
lyesen bucsut nem vehettem, ezúton 
mondok a Filharmónlkus Társaság és 
a Leányklub minden egyes tagjának 
Isten hozzádot! Szabó Ilus. 

Érettségi eredmények a székely-
keresztúri unit. főgimnáziumban. A szé-
kelykereszturi unitárius főgimnázium 
most végzett VII. osztályos növendé-
kei közül 10-en állottak elő az erzsé-
betvárosi érettségiztető bizottság előtt 
s a iO növendék közül az írásbelije 9 
növendéknek sikerült s szóbelin át-
ment 7, vagyis 70®/o. Az Ismétlő je-
lentkezők Írásbelije nagyrészben sike-
rült, de a szóbelin kevesebbnek volt 
szerencséje. Különösen megemlítendő 
az érettségit tett ifjak  közül Cseke Pé-
ter 8 6 médiával, amellyel az e bizottság 
előtt megjelent hat intézet összes nö-
vendékei között a harmadik lett. Ezek 
a mostanában felekezeti  iskoláknál rit-
kán elérhető szép eredmények dicsé-
retére válnak az intézet tanárikarának 
és a tanuló ifjúság  öntudatos szor-
galmának. —s —s. 

Anna napi bucsu. A szomszédos 
Kadlcsfalva  községben a szokásos 
Anna- napi bucsut a mult vasárnap 
tartották meg. Az ünnepi misét Pál 
István prelátus végezte, a nagyhatású 
alkalmi pradUiácIót pedig Takó Albert 
szenttamási plébános mondotta. 

Nyilvános köszönet és nyugtázás. 
A Polgári önképző Egylet temetkezési 
pénztára az elhunyt férjem  után járó te-
metési járulékban 10,000  leüt fizetett 
ki, melynek felvételi  nyilvánosan Is 
elismerve, egyúttal ez utón is köszö-
netet mondok az egyesület vezetőségé-
nek a gyors és pontos kifizetésért, 
Özv. Z.  Székely  Jánosné, 

Városiiiin l U i H i ^ ü B H i ^ ^ M ^ 
szerűen fölényes  g v ő S l I m ^ í ^ ^ ^ ^ B s 
a mult vasárnap a vf f iKe^S^^H 
folyt  verseny középdöntő mérközé^P' 
ben, amely a kollégiumkerti pályán 
folyt  le, a kézdivásárhelyiek ideérkezett 
csapatával szemben. Bár a vendégcsa-
pat tekintélyes játékerőt képvisel és 
tagjai közül többen szép játékot pro-
dukáltak, csapatunk pompásan disz-
ponált és lelkesen dolgozó játékosai-
val szemben egyetlen pontegységet 
sem tudtak megnyerni. A játék ered-
ménye tehát az udvarhelylek 9 :0 ará-
nyú győzelme, volt. A döntőmérközés 
10 lkén lesz Cjyergyószentmiklóson az 
ottani csapattal szemben. 

Villámcsapás érte a felsőboldog-
falvi  ref.  templom tornyát csütörtökön, 
a késő esti órákban városunk felett  Is 
elvonult zivatar alkalmával. A villám-
csapás ereje oly nagy volt, hogy a 
torony oldalából hatalmas kövek zu-
hantak le s a hiba kijavítása, szakvé-
lemény szerint, tetemes köitségbe fog 
kerülni. Ezzel szemben azonban az 
egyházközség kicsiny éj szegény, ugy 
hogy a javítás elvégeztetésére önállóan 
képtelen, minélfogva  e célra szolgáló 
adományokat a közönségtől szivesen 
és hálával fogad. 

Hat éves gyermekek is belratha-
tók ezután az elemi iskolába. A köz-
oktatásügyi miniszter egyik ujabb ren-
delete szerint ezentúl, az eddigi hét 
éves korhatár helyett, hat és fél  éves 
gyermekek Is felvehetők  a felekezeti 
elemi Iskolákba, amennyiben az igaz-
gató megállapítása szerint eléggé fej-
lettek szellemileg. Egyévi feltételes 
Időre, revizori engedély alapján, felve-
hetők a hat éves gyermekek Is, azzal, 
hogy szűkség esetén az első osztályt 
Ismételniük kell. 

A csere—lovas katonai szolgá-
latot teljesítők figyelmét  felhívjuk  arra, 
hogy a katonai formaruha  viselésére 
vonatkozólag uj rendelkezéseket lép-
tettek életbe, melyek szerint katonai 
egyenruhát kötelesek viselni a behivó 
rendelet megkapásától a leszerelésig, 
mikor tényleges szo:gálat közben sza-
badságra haza mennek, mikor a kü-
lönböző katonai hatóságok elé van-
nak idézve, akár személyüket illető 
felvilágosítások  adása, vagy lovuk 
bemutatása céljából, melyet 2 évig el 
nem adhatnak. Hazafias  vagy nemzeti 
ünnepeken a templomi Istentisztelet 
idejére, valamint a hösök napján meg-
tartani szokott körmeneten a katonai 
egyenruha viselése meg van engedve. 
A fenti  rendelkezésektől való eltérést 
20 napi gyakorlatra való behívással 
büntetnek, mely idő alatt a behivott 
maga köteles az önmaga és lova ellá-
tásáról gondoskodni. Ha valaki a ka-
tonai ruhát politikai összejövetelre vagy 
tüntetésre veszi fel,  büntetésül a lakó-
helyétől legmesszebb eső állomáshelyre 
állandó szolgálattételre való behívás-
sal fogják  büntetni. 

A népszövetségi csoportvezetőket 
értesiti az elnökség, hogy a II. sz. 
Értesítő megérkezett és közti a Szent 
Imre zarándoklatra vonatkozó összes 
tudnivalókat. A csoportvezetők siesse-
nek azokat átvenni és a tagoknak ki-
kézbesitení, hogy mindenki, aki a za-
rándoklatban részt óhajt venni. Ideje-
korán tájékozódjék a tudnivalókról. 

A Székely Dalegylet f.  hó 3 ikára 
egy kellemesnek ígérkező matinét óhaj-
tott rendezni. Arra való tekintettel, 
hogy ugyanerre a napra esik a fehér-
egyházi Petöfí-emlékünnepély  megtar-
tása Is, melyen dalosaink Is megjelen-
nek, a matiné bizonytalan időre el-
marad. — A dalegylet elhatározta vo-
nós zenekarának szlmfónlkus  zenekarrá 
való kibővítését. A zenekarba tagokat 
szivesen fogad  az egyesület vezető-
sége. Jelentkezni Biró Gyula ügyvezető 
elnöknél lehet. 

Kőszönetnylivánitás.Mindazoknak, 
akik szerelett férjem  halála alkalmával 
ért mély fájdalmamban  részt vettek, 
ezúton mondok hálás köszönetet, özv. 
Z.  Székely  Jánosné. 

X M e s i h l r a k . A niult h«tekbeo oagy 
eseménye volt a brassói és marosvásárhelyi 
mosiközönségnok, amelyet as Orgoaavirágeás. 
grandiózus hangos fllm  hoxott lócba Et  a íllm 
diadalutján hozzáalc is megérkezett s most 
szombaton, vasárnap és hétfőn  kerül bemuta-
tásra. A fllm  rendezője Georg Fritzmaurice, aki 
gondoskodik a pablikum ízlésének teljes kielé-
gitéséről. A főszerepet  a közönség kedvence, 
Collen Moore játsza, akiben megvan ehhez 
minden er .detíség, vidámság, temperamentum. 
Kilenc órai pontos megjelenés kéretik, miután 
a hangos film  csendet kiván. Bérletek, ingyen-
jegyek érvénytelenek. 
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Hirsch Rudolf divatüzletében LneirenT":̂ ^ rlT. 
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TAjékoztató a Sient Imre-zarán-
doklatra vonatkozólag. Mind nagyobb 
és nagyobb az érdeklődés a budapesti 
Szent Imre ünnepségek iránt. Minthogy 
vármegyénkből is számosan óhajtanak 
résztvenni a főünnepségeken,  a helyi 
népszövetség elnöksége tájékoztatásul 
a következőket közli: Augusztus 16 
és 18 án külön vonat indul Koiozs-
várról kb. reggel 9 órakor és délután 
5 órakor van Budapesten. Visszautazni 
külön vonattal augusztus 21-én, vagy 
26-án lehet. Ezek a külön vonatok 
Budapestről délelőtt 10 órakor indul-
nak és este kb. 8 órakor érkeznek 
Kolozsvárra. A külön vonatok részvé-
teli dija Kolozsvártól Budapestig és 
vissza 1400 leu, amely Összegben az 
utazáson kívül még a kollektív útlevél 
megszerzése, a vízum, két Szent Imre-
emléklap és a dunai ünnepségen a 
fenntartott  hely is bennfoglaltatik,  to-
vábbá két-két magyarországi utazás 
féláru  jegyéhez egy igazolvány. A za-
rándoklatra való jelentkezés utolsó ha-
tárideje augusztus 5 ike. A résztvenni 
szándékozók aug. 5 ig állampolgársági 
iratuk hiteles másolatát, továbbá sze-
mélyazonossági bizonyítványukat és 
300 leu előleget küldjenek be az El-
lenzék kiadóhivatalának (Cluj, Főtér) 
az együttes útlevél megszerzése cél-
jából. A résztvevők megyénkből ugy 
induljanak, hogy augusztus 16, vagy 
18 án kora reggel Kolozsvárt legyenek. 

A Polgári Önképző Egylet temet-
kezési pénztára értesíti tagjait, hogy 
Székely János elhalálozott tag után a 
befizetések  augusztus hó 3-án d. e. 
11—12 és d. u. 3—5 óráig lesznek 
az egylet helyiségében és egyben ké-
retnek a hátrálékos tagok, hogy ezen 
időben a fennálló  hátrálékaikat saját 
érdekükben szintén rendezni szíves-
kedjenek. 

A legényegylet Anna bálja. A hely-
beli Kath. Legényegylet homoródi 
Anna-bálja teljes sikerrel zajlott le a 
mult vasárnsp. Városunkból, sőt távo-
labbi vidékekről is nagy közönség 
gyűlt össze ez alkalomra és a jókedv 
hajnalig tartott. A műsoros estélyen 
előadott kis darabokban, magánszá-
mokban : Szabó Tusika, Vas Iluska, 
Pattantyús Árpád, Beldovits Emil, 
Ungváry János, Köpeczy Jenő, hsák 
Tibor, Tittel Andor szerepeltek ügye-
sen és sikeresen, az egylet énekqaar-
tettje szépen énekeit, míg a konferá-
iást Gottesmann László végezte, szel-
lemesen. 

A Bánsági és Erdélyi munkások 
rokkantsególyezö és nyugdijegylete 
ordorheiui 4l-ik fiókpénztárának  elnök-
sége az alább felsorolt  tagjait értesiti, 
liogy az uj alapszabály szerint meg-
állapított segélyeikre vonatkozó fizetési 
iveiket a központi vezetőség megkűl-
dötte; szíveskedjenek tehát alóUrott 
elnöknél megjelenni, hogy a fizetési 
iveiket átvehessék és pedig: özv. Her-
mann Györgyné, Keszler János és 
neje, Szőcs Márton, Szombatfalví  Jó-
zsef,  Lőrincz j^lbert, Zöld János és 
Eordy Józsefné.  A többi segélyezettek 
fizetési  iveit a központ nem küldötte 
meg, sem pedig rájuk nézve kielégítő 
felvilágosítást  nem adott. Átiratát kö-
zelebbről fogjuk  ismertetni. 

i / r X szoba konyha, kamara,nyitott 
1 x 6 1 veranda és kertes lakás havi 

700 lenért, egy szoba, konyha, 
kamara, verandával havi 350 lenért 
kiadó. Mindkét lakásban cserépkály-
iiák és TillanyTilágitás. Orbán Baláes-

ntca 135 UGRÓN ÁKOS. 

Kiadó lakás: 
.3 szoba, konyha és egyéb aellékhelyí-
hégekekke', Bzeptember 1 ro. — Érte-

kezni a kiadóhivatalban hhet. 

Megrázó szerencsétlenség történt 
vasárnap Kápolnásfaluban,  ahol Roman 
Enea dr. homoródszentmártoni köror-
vos autója, melyet egy idegen sofför 
vezetett, elgázolta a kis Lőrincz Istvánt. 
A kb. 6 éves kis fiút  azonnal beszá-
lították a kórházba, de itt súlyos ko-
ponyacsonttörésével még azelőtt ki-
szenvedett, mielőtt orvosi segítségben 
részesíthették volna. Az eljárást meg-
indították. A sofför  védekezése sze-
rint a szerencsétlenség ugy történt, 
hogy ő ennek történtekor éppen egy 
szekeret akart kikerülni, s nem lát-
hatta a hirtelen elébe ugrott kis fiut. 

Tudnivalók a Jövő 1930-31. is-
kolai évre a szókelykeresztu î unitá-
rius főgimnáziumnál. Minden tanuló 
köteles szabályszerűen felbélyegzett 
beirási kérést nyújtani be az intézet 
igazgatóságához. Augusztus 25—31-íg 
benyújtandók az I., IV. felvételi,  II, III, 
V, VI és VII. o.-ba beiratkozók kérései, 
szeptember 6—8.-ig a javító vizsgát 
tett tanulók beirási kérései, szeptember 
II—12.-ig a IV. és V. o. felvételi 
vizsgát kiállt tanulók beirási kérései. 
Az intézet régi tanulói csak kérést 
kötelesek beadni. Uj tanulók számára 
előirt okmányok: 1. Születési anya-
könyvi kivonat. 2. Keresztlevél. 3. 
Ujraoltási bizonyítvány. 4. Iskolai 
bizonyítvány. Ez utóbbi felekezeti 
iskolákból jövőknél a tanfelügyelő, 
illetőleg középiskolásoknál a min. 
igazgatóság által láttamozandó. — Az 
intézet mellett internátus és konviktus 
van, ahol legfönnebb  110 tanuló szá-
mára van hely. A jelentkezés minél 
sürgősebben, egyszerű levélben (leve-
lező lapon) vagy szóbelileg is történ-
hetik. A beiráskor fénykép  is adandó 
be. A jövő isk. évben fizetendő  dijak: 

a) A főgimnáziumnál  beirási, apróbb 
és fönntartási  dijak cimén 4420 leu. 
b) Internátusí dij 1500 leu c) Kon-
viktusi dij pénzben 4100 leu, termény-
ben 150 kg. buza, !X> kg. kukorica, 5 
kg. zsir. Jó magaviseletű és jó igye-
kezetü szegény tanulók valláskülönb-
ség nélkül díjkedvezményekre és se-
gélyekre számithatnak. Ezekért a ké-
rést, a beirási kéréssel egyidejűleg, 
szegénységi bizonyítvánnyal felszerelve 
kell benyújtani. Ilyenért folyamodó  I 
osztályosok részére versenyvizsgálat 
lesz szeptember elsején; tárgyai: román 
és magyar nyelv, továbbá mennyiség-
tan, az elemi iskola IV. o. anyagából. 
A javító vizsgák szeptember hó 2—3 
napjain lesznek, IV. o. felvételi  vizs-
gák szeptember 7—12 között. Az 
igazgatóság mindennemű érdeklődésre, 
válaszbélyeg vagy levelezőlap beküldése 
ellenében, készséggel nyújt felvilágo-
sítást. 

X Perzsa-szövő leány munkát ke-
res. Cím a kiadóhivatalban. 

Ötven öl tűzifára van szüksége a 
helybeli áll. líceumnak. Ajánlatokat a 
líceum igazgatóságához kell beadni 
augusztus hó. végéig. 

X Egy tanulót felvesz  Lőrinczy 
és Zakariás. 

X Gheorghenli (gyergyószentmik-
íósí) zsidó fiuinternâlus. Gheorgheni, 
Csiky-utca 20. Engel Jeremiás hitok-
tató, dr. Krausz Mór főrabbi  ur által 
ajánlva. Az intézet az állami líceumi 
igazgatóság felügyelete  alatt áll. Bősé-
ges ortodox kóser táplálkozás. A nö-
vendékek szaktanárok által. lesznek 
előkészítve, önképzés céljából román, 
héber, magyar és német ifjúsági  lapok, 
könyvtár, héber nyelvtanár és zongora 
áll rendelkezésre. Mérsékelt árak. Mi-
után növendékek csak korlátolt szám-
ban vehetők fel,  kívánatos minél előbb 
jelentkezni. 

x Egy önmelegitövei ellátott hasz-
nált fürdőkád  olcsón eladó. Felvilágo-
sítást ad a kiadóhivatal. 

KÖZGAZDASÁG. 
Sok helyen már búgnak a cséplő-

gépek, bár az »áldás< nem elégíti ki 
a gazdák reménységét. A búzakéve 
gyengén ereszt, a mag nagy részben 
zsugorodott, hő-ütött. A tengeri termés 
semmi jóval nem biztat, mert a eső-
zés ideje eső nélkül telt el, aminek 
következménye már látszik is az ár-
emelkedésben. Sarjutermésre is alig 
van kilátás. A megye állatállománya 
nagy részénél a ragadós száj- és kö-
römfájás  dühöng s van község, ahol 
a gazdák legszorgosabb munkájukat 
sem tudják végezni a nagy mérvben 
fellépett  állatbetegségek miatt. 

Felkéretnek a megbízottak, hogy 
a községükben igényelt műtrágya jegy-
zékét juttassák el alulírotthoz, mert 
szept. I-én a vasúti szállítás minden 
valószínűség szerint drágul s a szállí-
tásnak e határidő előtt már a gazdák 
érdekében is meg kellene történnie. 

Piaci árak. A buza: 90—110 
rozs: 70—75, árpa: 60—65, zab: 
38—40, tengeri: 65—70 leu vékánként. 

Varró Elek. 

JVylIttér. 
K rovat kfizleméDjeiért  a Bserkeistö aam vállal 

felelfieeéget. 

Nyll&ikpzat é t rifly«lm«zt«t6s. 
Jelealeg Szeotegyháiastaluban tattózkodő 

feleségem,  id Pásztor Fereacné .OUss Erzsé-
bet ellen a válópert beadtam és érette semmi-
féle  felelősséget  oem vállalok. 

Id. Pásztor Ferenc fodrász. 

Kösiön6 nylIatkQxat. 
Nem mulaszthatjuk el hálás kösiöDe(et 

mondani dr. Ungurean Valér kórházi igasgató-
fóorvos  urnák, kl súlyos beteg gyermekünket, 
bár megmenthető nem volt, mégis oly önzetle-
Qül és fáradságot  nem ismerve kezelte heteken 
keresztül, ugy éijel, mint nappal. Ami pedig 
páratlan embarszeretŐ egyéniségét a legjobban 
jellemzi, az, hogy ezen lelkiismeretes és fárasztó 
munkájáért semmit el nem fogadott.  Mély há-
lánkat ezúton nyilvánítjuk vele szembe i. 

A Zathureczky-család. 

Sladötul^donos : a KonyvnyomCla R.-T 
Odorhela—SBÖkelyadvarbely. 

Primăria satului Mureníi 
No. 385—1930. 

Publicaţiune. 
Se publică licitaţie, pentru edifi-

carea unei cârciuma comunală, prevă-
zută cu locuinţa arendaşului prăvălie 
şi edificiile  laterale. 

Edificiul  va fi  făcut  în etaj. 
Licitaţie se va ţinea în ziua de 

17 August 1930 la ora 10 a. m. în 
localul Primăriei şi în conformitatea 
cu art. 88—110 din L. C. P. 

Caietul de sarcini se poate vedea 
la Primărie din Mureni şi în oficiul 
notariatului din Filias. 

Mureni, la 23 Iulie 1930. 
Primăria. 

Ha 
olcsó és jó sapkát, kalapot akar 
a I ^ ' B I S Z X J B T R 
kalapUzletébfil Odorheiu Eötvös-
utca 4 sz. a. vegyen. Nagy vá-
laszték Zsírárdl, fínom férfi- és 

gyermek szalma-kalapokban. 

Etéd falu  Elöljáróságától. 
Sz. 857—1930. 

Árverési hirdetmény. 
Tudomására hozatik az érdekel-

teknek, hogy Etéd falu  elöljárósága 
1930 szeptember 6 án d. u. 3 órakor 
az elöljáróság hivatalos helyiségében 
nyilvános árverést tart a falu  »Bor-
záshegyes* nevü erdejében található 
bükkfa  eladása ügyében. 

1. Becsérték 40.000 Lei. 
2. Az árverés a számviteli törvény 

79—114. §ai értelmében fog  megtar-
tatni. 

3. Az előleges óvadék a becsér-
ték 5®/o, a végleges óvadék pedig 
lOVo-a a megígért vételárnak. 

4. A kitermelésre vonatkozó rés2:-
leges felvilágosítások  az elöljáróságnál 
megtekinthetők. 

Előljáréság. 

Prefectura  Judeţului Odorheiu. 
No. 9369—1930. K. 

Anunţ de licitaţie. 
Se publică spre cunoştinţă gene-

rală că, in ziua de 14 Agust 1930 
oreie 10 a. m. se va ţinea de către 
aceasiă Prefectură  în localul servici-
ului financiar  (camera No: 43) licita-
ţiune publică pentru aprovizionarea cu 
combustibilul necesar încălzirii localu-
rilor Prefecturii  pe sezonul iemeî 
1930—1931. 

Licitaţiunea se va (inea prin oferte 
prezentate fn  plicuri inschise şi sigilate, 
însoţite in plic separat de o garanţie 
provizorie de 5% asupra furniturii, 
consfând  în numerar sau efecte,  pub-
lice garantate de Stat. Garanţia defi-
nitivă va fi  depusă de către adjude-
catar la facerea  contractului prin comp-
lectare la IO®/o din valoarea furniturii. 

Quantumul furniturii  este de 70 
stânjeni (560 m') de lemne de fag 
uscat ei de prima calitate, iar terme-
nul de furnizare  este fixat  în ziua de 
1 Noemvrie a. c. 

Condiţiunile din caeitul de carcini 
fac  parte integrantă asupra acestei 
furnituri. 

Dispoziţiunile art. 88—110, din 
legea contabilităţii publice şi ale art. 
31—53 din regulamentul Oficiului 
Central de licitaţ'i sunt aplicabile aces-
tei licitaţiuni. 

Amatorii pot vedea caietul de 
sarcini la susmenţionatul serviciu în-
cepând de la 1 August a. c. în orice 
zi în orele de serviciu. 

Toate timbrele şi taxele de înche-
iere a contractului privesc pe adju-
decatar. 

Prefect: 
Dr. Fop Emir. 

Şeful  serv. fin.: 
T. SZÖC3. 

Primăria comunei Tăureni satul Hoghia 
Sz. 591—1930. 

Hirdetmény* 
Közhírré tétetik, hogy Hoghîa 

(Hodgya) község korcsmája 1930. évi 
augusztus hó 24-én délután 3 órakor 
a község házánál tartandó nyilvános 
árverésen, 1930. évi október hó 1 én 
kezdődő egymásutáni 3 évre haszon-
bérbe fog  adatni. 

Kikiáltási ár 4000 leu, bánatpénz 
20%. Egyéb feltételek  a Táurení-i 
jegyzői irodában megtekinthetők. 

Taureni, 1930 Julius 28. 
Barthaiis notar. 

Eladó ház Cristuron. 
E^y 4 SEobás lakás, gazdasági épü-
letekkel, 8 ugyauott egy aató-javité 
miihely is Str. Pr. Carol 27 szám 

alatt eladó. 

Olcsó árak! 
Mosó d«lén 
Oranadin 100 <m. I.) 
€r«p« d« Chititt I. . 

Nyári újdonságok Jakab Gyula divatűzletében. Nagy választék! 
3S l«ulöl 
70 „ 

380 .. 

Gyer«k torna-ingek. 
Gyarak-zeknik. 

Nöi selyem- és Hor-harisnyftk. 

Panama apacsingek. 
Egész poiiplin-Ingek. 

Sportharisnyék és sélabelok. 
,»lvetle" mosóselymek. 

I F ü - r d ő d r e s s z e l c l D e r L n a g y v á l a s z t é k : , g y á r i l e r a k a t ! 
Otí» 



4. oldal. S Z É K E L Y K Ö Z É L E T 1930 augusztus 3. 

Megérkeztek! Olcsón kaphatók! 
TRENCH COATOKI Kész férfl-,  fiu-,  gyermekruhák, kabátok, nadrágok, rőfös,  rövid- és kötött áruk, ponyva-

vásznak, sepsiszentgyörgyi ruha-szőttesek a legolcsóbban LÖBL-néi (volt Bethlen-utca). = = = = = = 
Szőnyeg-maradékok feitanő  olcsón, ivétte ruha-selymek nap- és esőernyők nagy választékban. 

Hirdetmény. 
Atia (Atyha) községben az orszá-

gos állat- és kirakóvásárok minden év 
április hó 7-én és 10-én, augusztus 
28 án és 31-én, október hó 5-én és 
8-án tartatnak meg. A kirakó vásár-
napja, mennyiben vasár, vagy ünnep-
napra esnék, ugy mindég az utána 
következő napon lesz megtartva. 

Atia (Atyha), 1930 julius 6. . 

Hitt bÓDapi t&TOllât utao visssatérve, 
értesítem t> Dagyérdemtk köxöaiéget ét ug; 
heljbeli, miüt vidéki veodégeimet, hogy 

fodrász- és borbély-üzletet 
nyitottam BtombatfalTén,  Lakatol Mihály ar 
bátibao. 

Huezonbárcm évig volt Czletem éscx, ast 
IkiBreo, elég gsreocla a bfocem  való biza-
loanrp. Hadi rokkaot i« lévéo, kérem bccsei 
pártfogásukat. 

Id. Pásztor Ferenc. 
Tanuló azonnal felvótatik. 

Tifit«lettel  érteiit.m • nagybecsű 
vásárló éa vevő kozSnséget, hogy 

ttzietemet 
« Ráez-féle  házból a piac felső  részébe a 
Szőke Gábor vendéglőjével szembe a dr. 
Kovács-féle  házba helyeztem át 

Továbbra is kérve szives pártfofásnkat, 
tisztelettel t 

j í L x p á d . 
férfiszabó,  Cristnr—Székelykeresztur. 

No. 472—1930. 

Hirdetmény. 
A Vftleni—Patakfalva  község tu-

lajdonát képező korcsma, a hozzá tar-
tozó mellékhelyiségekkel együtt 1930 
okt. 16 tól 1933 december 3Mg zárt 
írásbeli ajánlatokkal bérbeadatik Valeni 
község házánál 1930 május 24. d. u. 
15 órakor. 

Kikiáltási ár 4000 Lel. 
Feltételek a feliceni  jegyzői iro-

dában megtudhatók. 
Văleni, la 26 Jul. 1930. 

Primaria. 

Primăria satului Mureni. 
No. 486—1930. 

PuWicaţiune. 
Se publică licitaţie, pentru trans-

formarea  unui edificiu  pentru 2 săli 
de invăţăn-ânt, birou şi o sală pentru 
casa culturală. 

Licitaţie se va ţinea în ziua de 
17 August 1930 la ora 11 a. m. în 
conformitatea  cu art. 88—110 din 
L. C. P. 

Caietul de carcini se pot vedea 
la Primăria din Mureni şl la Oficiul 
NotariatuMi din Filias. 

Mureni, la 23 Iulie 1930. 
Primăria. 

Primăria satuful  Mureni. 
No. 385—1930. 

Publicaţiune. 
Publicăm licitatie pentru arendarea 

cârciumei comunale pentru 6 ani înce-
pând dela 1 Noemvrie 1930, 

Licitatie se va ţinea în ziua de 
17 August 1930 la ora 9 a, m. în 
localul primăriei, şi în conformitatea 
cu art. 88 şi 110 din L. C. P. 

Preţul de strigare este 30000 lei 
anual. 

Caietul de sarcini se poate vedea 
* la primărie din Mureni şi la Oficiul 

Notariatului din Filieş. 
Mureni, la 23 Iulie 1930. 

Primăria. 

Nr. G. 1001—1930. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Sabseaoatal delectat jadecâtoreFC 

prin aceasta publică, !« ba2a decizi* 
uoil Nr. G. 1001—1930 a jud. ccoîu 
iui Oclaod ÎQ favoarea  reclaoiantului 
S2. M&tbe Ştefan  din Oclaod advoca-
tului pentru îocassarea creaiiţ<2i de 
11710 Lei accesori, şi se fixează  ter-
men de licitaţiune pe ziua 9 August 
1930 ora 3 p. m. la faţa  locului ta 
comuaa Jinbor la casa umăritului 
unde şl vor vinde licitaţiune publică 
judiciară 1 cal o iapă, 9 oi ş' 9 alei 
în valoare de Lei 22400. 

I3 caz de nevoiee şi preţul do 
eBtimare. 

întrucât mobilele cari ajung la 
licitaţie ar fi  fost  exocvate şi de alţii 
şi aceştia şi-ar â câştigat dreptul de 
acoperire licitaţia prezentă este ordo-
nată şi în favorul  acestora în Benzul 
art. LX.: 1908, §. 20. 

Ocisnd, la 21 Juiie 1930. 
B a c n r delegat judecăturfsc. 

omorodi borviz 
I liter 2 Hájhoz 
hordva mimden másod-
nap 5 liter, havonta elő-
fizetve 90 lej. Elöje-
gyeztetni lehet az Orbán 
Testvérek dohánylözs-
a törvényszékkel 

szemben. = = 

Tisztelettel értesítem a nagy-
érdemű közösséget, hogy 

varrodámat 
augusztus l'től áthelyeztem Szent 
Imre-nt̂ a 21 szám alá. 

Szives pártfogást  kérve to-
vábbra is, tisztelettel: 

D O I T I ^ K e r e s z t é l y n é 
DŐl BSSbÓ. 

Értesítés! 
Tisztelettel értesítem a DagyérdemS 

kSioBséget hogy a Kossuth-u. 
1 sz. cUtt lév5 fodrisztermemet 
kibSvitettem, a Kossutb-u. 45 szám 
aUtt a postával szemben njonnaa 
berendezett 

hölgyfodrászattal, 
ahol a legkényesebb igényeknek is 
megfelelően  óllok a n. é. kSzonség 
szolgála tire. 
Fas  és vix ondolálás,  hajvágás, 

manihüTt  speciália hajfestés  í 
Valamint mindennemű hajmnnkák 

művészi kivitelben. = 
A nagyérdemu közönség szives 

pártfogását  továbbra is kérve. 
Tisztelettel t 

NAGY FERENC 
ari és női fodrász. 

déjében Corpul Portăreilor Tribunalului 
Odor hei u. 

Nr. G. 1774—1929. No. 2087—1930. 

A patkány (pocegér) 
a legundokabb, a legkellemetlenebb 
én legkártékonyabb állat. Aki épft-
UteibSl kiirtatni akarja, forduljon  az 
Udvarhelymeşyei Gazdasági 

Egyesülethez, 
Odorheia>Székel}-udvarhely, Kossuth-

ntea 12 szám. 
Dsla Judocătoria rurală Cristur. 

No. 289-1930/4. 

Publicaţiune de licitaţia 
Subsemnatul grefier  prin aceas ă 

public, că ÎQ baza deciziunil Nr. 
4789- 929/2-1930'a judecătoviei din 
Cristur ÎQ favoarea  rfc^smectuiui  Keul 
Gheorghe repr. prin adv, Dr. Fodor 
Boldizsár din Cristur în coatra lui 
dom. îl Mureoi pentru îocaesarea cr«-
atţ^i de lOOCO Lei cipital şi accaso-
rii sale se fixea'/ă  termen de liciteţia 
în ziua de 13 August 1930 ora 15 
d. Ol. la faţa  locului comuoa Maro ú 
uode ee vor vinde prin licitaţiune pub 
liră judiciară 9 porci îa valoare aa 
9000 Lei. Io caz de uevoieşi sub 
preţul de eetimare. 

Pretenziuuea care e de incassat fac» 
10000 Lei capital şi dobâada lui da 
12*/, socotită dela 20 Noemvrie 1929 
iar epeaele pâ'ăscum 2856 Lai. 

iQtrucâc mobilele cari ajunge la 
iicitaţie sr fî  iost sechestrate şi de a^ţi 
şi de sceH^a şi ar fi  căştigat dreptu-
rile de ecoperira licitaţia prezeo'ă 
este ordonată şi îi favorul  acestora î i 
Benzul art. LX. 1881 §. 81. 192. 

Cristur, la 19 Julia 1930. 
T . H n z e a portărel. 

Publicaţiune de licitaţie. PuWlcaţiime de licitaţie. 

Kiadó az £OtvOs utca 11 szám 
alatti, volt Steinburg-féle  ház. Felvilá-
gositást dr. Böbm Jenő ad. 

Subsemnatul delog. jud. prin aceasta 
publică că în baza deciziuoii Nr. G. 
1774—1929 a jud, ocolalüi Oclaod 
îa favoarea  reclamantului Szász Pável 
repr. prin advoc&tul Dr. Máthé şi Dr. 
Voszka Ocland pentru incasaarea cre-
anţei de 9620 Lei şi capital şi ecc. şi 
fixează  termen de l'citaţle pe ziua 11 
Aaugust 1930 orele 3 p. m. la faţa 
locului în comuaa Aldea la casa ur-

măritului uode se vor vinde licitaţiune 
publică judiciară obiectele aechestrato 
iub. poz. 1—9 şl poz 1—3 îii valoare 
de Lii. 38600. 

In caz de nevoie şi sub preţnl de 
estimare. 

Intrucâ'; mobilele cari ajung la 
licitaţie ar fi  foflt  execvate şi do alţii 
şi aceştia şi ar fi  câştigat dreptul do 
acoperire licltdţa prezentă este ord'*-
nată şi ÎQ favorul  acestei în senzul 
art. LX. 1881. art. 192." 

OclaDd, la 21 Julie 1930. 
A. Agyagási deleg. jud. 

É r t e s i f é s . 
Értesítem »s ígeo tisstelt helybeli és vi-

déki köxöQséget. bofT7  «gy Jó mag«vls«-
l«IU fiat  tsQuIÓQBk felvtssek. 

Váilalom a Ukstos ssakmáboz tartoxó aj 
és javitási muokákat. 

Efreskcdelmi  miniBsteri eogedély alapján 
vMUtom mindeofélo  fsji&ju 

mérlegek és sulyok 
javitiBit. 

Kérem b€csea párlfog&suket. 
Kiváló tisstelette': 

G y a r m a t I i y S á n d o r 
]«kato9-m — Mâ om u. 9 iz 

iáadó 
a Székelyudvarhely — szombatfaki 
kántortanitói lakást,̂  kert éa gazda-
sági épülettel. — Értekezni lehet: 
Sebők Béla k.-tanítónál Szombat-

fal  váo. 

Subsemnatul portărel prin sceasta 
pubMcâ îo baza deciziunii Nr5511— 
1929 şi No. G. IL 3657—1930. a 
a judecă'oriei de ocol din Odorheiu, 
îu favorul  reclamantului Pál Péter rep. 
repr. prin advocatul Dr. Vass şi Dr. 
R duly pentru ÎQcasaarea creanţei de 
18 650 L'ji şi accesorii se fixeasă  ter-
men de licitaţie pe 13 August 1930 
ore 16 p. m. ia faţa  locului in Satu 
M c la L'culnta lui Pál Péter unde se 
vor vicde prin licitaţiune publică judi* 
ciară: 1 bou alb la făr  îu valoire de 
7000 Lei. Iu ciz de nevoie şi sub pre-
ţul de estimare. 

Pretenziunea care e de incassat face 
1865o Lei capital, iar spesele pâ'ă 
acum staverite de 9024 Lei. 

întrucât mobilele c&rl ajucg ia 
licitaţie ar fi  fost  execvate şi da alţ'i 
şi aceştia şi-ar fi  câştigat dreptul da 
acoperire licitaţia pre^en'ă este ordo-
nată şi îu favorul  acestora îa aenzul 
art. LX.: 1881, §. 192. 

Odorheiu, la 22 Julie 1930. 
Izsák portărel. 

An é. közöaség szives tudomására 
adom, hogy a Str. Principesa Ileana 
(Eötvös-utca) 0 sz. alatt lev5 

borbély és fodrász 
üzletemet 

a mai roínden igényeknek megfelelően 
átalakítottam. Kifogástalaoul  berendezett 
üzletemben vállalom nŐi hajmunkák ké-
szítését, pedikürözést, hásnál is. Minden 
igyekezetem oda irányul, hogy t n£i 
és férfi  vendégeimet a leggyorsabban és 
legpontosabban kiszolgáljam. Újonnan 
átalakikott üzletemben készséggel állok 
a n. é. közönség rendelkezésére. — Ké-
rem jóbarátaim és ismerőseim ssíves 
támogatását. 

Tanulói ffelv«ix«k. 
Tisztelettel: 

B U C S Y D E Z S Ő 
borbély és fodrász. 

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. 

Erős, mint az udvarhe ly i SĂMSON-ecet. 
Könyvnyomda Rész vény t&rsasag Odorheiu—Székeiyudvaihe y. 

Ha elegáns és szép c i p ő t ^̂ ^̂  vásárolni, ugy 


