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• 1 Megjelenik minden vaaárnap. 

Szoborleleplezés 
volt a mult vasárnap Szilágysomlyón, 
Simeon Barnuţiunak, az erdélyi román-
ság egyik muIt századbeli vezéralak-
jának a szobrát leplezték le. Maniu 
miniszterelnök, aki Barnuţiunak uno-
kája, Costachescu miniszter, Pop Cicio 
és mások mondottak beszédeket. Ezek 
közül Pop Cicio fizuttal  is különösen 
hangoztatta azt, hogy a román nép-
nek itteni történelmi hivatását az iu 
együtt élő népekkel egyetértésben kell 
kifejtenie. 

A szoborleleplezésre vármegyénk 
prefeclusával  együt ment el Sebesi 
Ákos dr., a vármegyei választmány 
elnöke is, akit a Hargita most legutóbb 
is megpróbál, mint a kormány egyik 
•politikai ellenfelét*,  a prefectussal  is el-
lentétbe állítani. A megyevezetőemberei 
azonban erről az önzetlen »jóakarattal<' 
kitalált ellentétről, természetesen, mit. 
sem tudva, ketten együtt kerestek 
alkalmat, hogy állásuk tekintélyének 

, felhasználásával  ezúttal is valami jó 
eredményt tudjanak elérni a vármegye 
javára, igy különösen, hogy a minisz-
terekkel a megye költségvetéséről be« 
széljenek, s nehéz helyzetünkre való 
tekintettel, állemsegélyt eszközöljenek 
ki. A költségvetésről való beszélgeté-
sek során tudomására adták a vár-
megye v666íőinek» hogy. csak. kieg f̂in-
sulyozott költségvetés számithat jóvá-
hagyásra, s igy természetes, hogy ál-
lamsegély sem remélhető addig, amig 
az interimár bizottság költségvetésében 
mutatkozó 4 és fél  milliónyi fedezet-
len tétel a költségvetésben van. 

S bár kész eredménnyel nem is 
járhatott — főleg  az interimárok em-
iitett hibája miatt — vezetőink fára-
dozása, a szivélyes fogadtatás,  amely-
ben az uj vál. elnöknek is része volt, 
ezúttal is annak tanújele, hogy fent 
még akkor is hajlandók megérteni a 
magyar vármegye óhajtásait, ha ez 
idelent bosszúságot is okoz a renegá-
toknak, akik leplezetlenül elárulják ezt, 
mikor a közérdek róvására most is az 
ellentétek szitásában Isiik örömüket. 

A székelység kötelessége önma-
gával és fajtájával  szemben. 

A világháború hekatombái nem 
józanították ki a kíméletlen hatalom-
vágyból Európa népeit. Alig némultak 
el a fegyverek,  a győztes államok éhes 
farkasként  vetették magukat a legyő-
zőitekre. Vae victis, — ez lett a jelszó. 
Megcsörrent Brennus kardja és a ci-
vilizált világ milliói gazdasági rabigába 
görnyedtek. Európa az elszenvedett 
erkölcsi és anyagi veszteségek folytán 
erkölcsileg elzüllött, anyagilag pedig a 
világ nagy bankárja, Amerika markába 
került, ki ezt a helyzetet alaposan ki 
is használta, hiszen nála a világháború 
és az abban való részvétel üzlet volt. 
Az orosz bolsevizmus kitörése, a cár 
és családjának legyilkolása sem hatott 
mementóként Európa akkori vezetőire. 
Vix, a francia  szoldateszka tipikus 
képviselője, erőszakos intézkedéseivel 
(melyekhez Károlyi Mihály mérhetetlen 
butasága és az akkori vezetőség rá 
nem termettsége és gyávasága járult) 
megcsinálja a magyar proletárdikta-
túrát. Európa győztes áUamai, miként 
az orosz, ugy a magyar bolsevizmust 
is ölbetett kézzel nézték. A szomszé-
dok pedig siettek a koncon osztoz-
kodni, hatalmas darabokat szakitva ki 
Magyarország testéből. Azonban első 
sorban a magyar földmives  kiváló er-
kölcsi érzéke, hazafísága  megmentett^ 

Közép- és Kelet-Európát a bolseviz-
mustól 1 

A világháborút követő gazdasági 
háború még mindig tart, áldozatai 
közt van majdnem minden európai 
állam. A háború óriási anyagi és er-
kölcsi pocsékolását Európa népei most 
fizetik  vissza 1 De miből, ez a nagy 
kérdés ma, mikor a nincsenség máját a 
nyomorúság holnapja váltogatja ? 

Egyetlen kiút van: csak, igénye 
ink teljes lefokozása,  törhetetlen szor-
galom és rátermettség, szakmánknak 
alapos ismerete menthet meg minket 
a teljes ahyagi letöréstől. 

A vallásosság, őseink erkölcseihez 
való visszatérés pedig a lelki össze-
roppanástól, az erkölcsi és anyagi le-
zülléstől ment meg minket. 

Ugrón AkoB< 

Emberietlen szokás . . . 
Ugy látszik, az egész országban 

szokás, hogy a kis tolvajokat megva-
salva a községeken keresztül vezetik 
s bünüket ki kell kiáltaniok. Minden-
esetre van valami- ebben az eljárás-
ban, ami elrettentő példaképpen hat-
hat azokra, akikben hajlandóság van 
a bűnözésre, de minden valószínűség 
szerint több ebben az erkölcsromboló 
hatás, mint a gyógyitás. A mult na-
pokban két fiatal  suhancot összelán-
colva kisértek keresztül-kasul Keresz-
túr utcáin. Egyikük kezében egy ko-
sárban 2—3 kilónyi éretlen szőlő volt 
s mindegyre ki kellett jelenteniök, 
hogy »igy jár, aki szőlőt lop U Ta-
gadhatatlan, van az ilyen látványban 
valami cirkuszszerü, de azért mégis 
nagyon szomorú ez. Az a két suhanc 
gyermekésszel szőlőre éhezett s mert 
pénzük nem volt, legénykedő szokás 
szerint, tiltott uton akartak maguknak 
élvezetet szerezni. Megjárták, megfog-
ták s túlságosan is megszégyenítették 
őket. Mert lehet, hogy azok a fiuk 
alapjában nem is rosszak, csak köny-
ny'elmüek, — de ki mossa le most 
már róluk azt az egész életükre szóló 
szégyent, hogy Ők a nagy nyilvános-
ság előtt pellengérre voltak állitva. 
Vájjon nem éppen itt kezdődik-e, ennél 
a megszégyenítésnél, a bűnös életre 
való elhivás, abból az emberi dacból 
kiindulva, hogy ők már ugy sem le-
hetnek becsületes emberek ? 1 Kocká-
zatos játék ez, amely apró btinökért, 
sajnos, esetleg embereket taszit bele 
az örvénybe és becstelenségbe, mi-
közben azoknak, akik az államot, a 
közt súlyos milliókkal károsítják meg, 
•ilyen megszégyenítéstől sohasem kell 
rettegniök. 

A varmegyei állandó valaszt-
mány szerdán d. u. 3 órakor tartotta 
meg alakuló gyűlését Sebesi Ákos dr. 
elnöklete és Pop Emil dr. prefectus 
jelenléte mellett. A kölcsönös üdvöz-
lések során Pop Emil dr. prefectus 
hangsúlyozta, hogy minden erejével 
és személyi összeköttetéseivel is azon 
fog  munkálkodni, hogy a vármegyét 
és annak községeit gazdaságilag talpra 
állitsa. A tagok eskütétele után az 
egyes választmányi tagok előadói 
munkakörét a következőképpen álla-
pították meg: Egészségügy : Mezei 
Ödön dr. Állategészségügy : Vajda Fe-
renc. Építészet és gazdasági ügyek: 
Szabady Tivadar. Közigazgatás és 
pénzügy : Soó Gáspár. A választmány 
ezután minden csütörtökön d. u. 3 
órakor ülésezik. 

A bukaresti legmagasabb gazda-
ségi akadémia tanulói közé való fel-
vételre vonatkozóan felvilágosítást  a 
prefecturán  (35 sz. szoba d. e. 10—12 
óra között) adnak. 

IPARTESTÜLETI ÜGYEK. 
Országos kirakóvásárok : szeptem-

ber lÖ-én Hosszufalu,  21én Alsórákos, 
Bethlenszentmiklós, Erzsébetváros, Zsr-
nyest, 22 én Balázstelke. 

A folyó  hó 7 és 8-án Szatmáron 
megtartott nagy iparoskongresszuson 
Erdély és a Bánság 23 ipartestülete 
képviseltette magát, 1200 iparos vett 
résztjés olyan elkeseredett hangulatban 
folytfc  a felszólalások,  hogy az elnök 
több 'esetben kellett, hogy mérsékletre 
figyelmeztesse  a szónokokat. Ismét 
bebizonyosodott, hogy az adókivetés 
jóval magasabb nálunk, mint a regát-
ban, továbbá, hogy dacára, hogy a 
kereseti lehetőségek itt nyomorúságo-
sabbak, mint Olt, az adók behajlása 
lelketlenül történik; nem számolva 
a már tönkrement iparos anyagi hely-
zetével, képesek az utolsó értéktelen 
bútorokat is elhurcolni és elárverezni. 

Ipartestületünk Piuhár Gábor tit-
kárt küldötte ki a kongresszusra, aki 
a második napon alaposan megindo-
kolt, hatalmas beszéddel támadta a 
hatóságok eljárását, hogy amig egy-
felől  nem nyújtanak megfelelő  védel-
met az elszaporodott kontárokkal szem-
ben, addig másfelől,  adó és betegse-
^iyzői hátrálék miait, pié^az iparos 
szerszámait is képesek elárvereztetni, 
lehetetlenné téve. hogy ha volna is 
munkája, (szerszám hiányában) jöve-
delemhez juthasson. Határozati javas-
latát ezirányban a kongresszus általá-
nosságban elfogadta  és követelte annak 
sürgős életbeléptetését, hogy a szövet-
ség hivja fel  a prefectusokat,  miszerint 
szerszámot sem lefoglalni,  sem elárve-
rezni ne lehessen. Pluhár felszólalá-
sára a helybeli prefectus  emelkedett 
szólásra, kérve az ipartestületet, hogy 
amennyiben ilyen eset adná elő magát, 
azonnal tegyen nála Jelentést és ő 
Ígéri, hogy nyomban intézkedni fog  a 
lefoglalt  szerszámok azonnali feloldása 
és visszaadása iránt. 

Nagy kavarodást idézett elő a 
forgalmiadó  tárgyalása, melynek azon-
nali eltörlését követelték. Elkeseredett 
hangok zúgtak végig a termen, s csak 
akkor állott helyre a rend, amikor 
Szabó Béni parlamenti képviselő intett, 
hogy beszélni kiván. Tiszteletteljes, 
néma csöndben, általános figyelem 
mellett beszélt Szabó Béni. Ezer seb-
től vérzünk, úgymond, se vége, se 
•hossza az adózásnak, amelyre ma 
kényszerítenek. A mai gyűlés hangú 
lata igazolja, hogy a kisiparos osztály 
végpusztulása előtt áll, s ha ezekután 
sem történik a kormány részéről men-
tési akció, el lehetünk készülve arra, 
hogy a több százados multu, fejlett 
kisiparunk összeomlik, de pusztulását 
nemcsak mi, hanem velünk együtt az 
állam is meg fogja  érezni. Ígéri, hogy 
a kisebbségi képviselők az országház-
ban küzdeni fognak  a kisiparosok 
megmentése érdekében, ezért egyelőre 
maradjon mindenki méltóságteljesen, 
munkában ipara mellett, amig eljön 
az iparosság helyzetében a javulás, 
mert annak el kell jönnie!, 

Percekig tartó éljen és taps ho-
norálta a megnyugtató beszédet, ami-
nek jó hatása volt a felizgult  kedélyekre. 

A kongresszus rendezésével a 
szatmári ipartestület vezetősége nagy 
munkát végzett, testvéri szeretettel 
fogadták  az érkezőket. Otthon helyi-
ségük igazi ouhona volt mindnyá-
junknak. Innen is testvéri szeretettel 
küldjük hálás köszönetünket a veze-
tőségnek és mindazoknak, akik csa-

ládi körükbe is befogadtak,  egyutta 
Istennek áldását kérjük a mindnyájunk 
érdekében inditott nagy és nemes 
mui>kájukra I Az ipartestület elnüksége 

Román lapszemle. 
Az Universul  szeptember 2 iki szá-

mába átveszi a pozsonyi A Reggel 
cimü napilapnak Károlyi Mihály által 
irt cikkeit. Egyik legutóbbi cikkében 
Károlyi kijelentette, hogy Magyarország 
mai állapotában csúcsára állitott gúlá-
hoz hasonlítható, amit tökéletesen meg 
kell fordítani,  hogy természetes alap-
jaira kerüljön ; az államrendszer alap-
jait a magyar nép széles rétegeinek 
kellene alkotniok. Horthy Magyaror-
szága az állami budgetnek 30 száza-
lékát fegyverkezésre  fordítja  és az in-
tegritás és revizió kérdéseível kísérle-
tezik, pedig a békés revízió teljesen 
elképzelhetetlen és egy nagyhatalom 
segítségével viselt háború, még győ-
zelem esetén is, katasztrófához  V2zet-
ne. A magyar politikusok elfelejtik, 
hogy a trianoni békeszerződés revízi-
óját a többi szerződések megváltoz-
tatása követné és ez ujabb világhábo-
rút jelentene. Tehát Trianon kérdésé-
nek fölvetése  ma az ^lamokat ujabb 
háborúba kergetné. Ezek után az 
Universul  a Szent István és Szent 
Imre ünnepségek alkalmából elhang-
zott ircedenta és re\dziós nyilatkoza-
tokat s a budapesti sajtóban megje-
lent hasonló jellegű cikkeket Ismerteti. 
A Budapesti  Hirlap  Szent István ko-
ronájának viiiszaáliitásat kéri, mivel 
Magyarországnak kelet és nyugat 
közölt hatalmas történelmi küldetést 
kell teljesítenie, ennek betöltéséhez 
Szent István királyságának teljességére 
van szükség. A Pesti Hirlap  ban 
Urmánczy Nándor kimondja, hogy egy 
országot csak fegyverek  utján lehet 
visszaszerezni ; Szent István hatal-
mas volt, de tudott kegyetlen isienni, 
a pártütő Koppányt, a pogányok ve-
zérét meggyilkoltatta, mert a történe-
lemben üres kézzel semmit elérni 
nem lehel. Az Universul leközli szó-
szerint Urmánczy cikkének befejező 
sorait: >A magyarok nem félnek  és 
nem fognak  megrettenni, ha akár az 
egész világ egyesül ellenük.* 

Az Ordinea  a szept., 5-Íkí számá-
ban megjelent hatalmas cikkben az 
erdélyi nyugdíjazott magyar tisztvise-
lők ügyével foglalkozik.  Az igazság-
talanságok, amelyeket a magyarok elő-
nyéért a románoknak el kellett szen-
vedniük — írja a lap — megoldásra 
várnak és a következő kormánynak 
e kérdésben revíziót kell végeznie. 
Súlyos erkölcsi és anyagi kár érte az 
országnak valóban nyugdíjra érdemes 
románjait, a magyar tisztviselőknek 
tíz évre visszamenőleg kifizetett  nyug-
dija által, holott e tisztviselők a hű-
ségesküt is a nyugdíj fölvételének 
napján, a pénz ellenében tették le. A 
békeszerződések ugyan kikötötték a 
volt magyar tisztviselők kártalanítását, 
azonban a szükséges összegeket azok-
nak az államoknak kell kifizetniök, 
amelyeknek szolgálatában állottak a 
hivatalnokok. Csupán ezeknek az ala-
poknak határáig és az egyesülés nap-
jáig számítva szabad a nyugdijakat ki-
fizetni.  Egyébként föltehető  a kérdés, 
hogy vájjon miért nem nyugdíjazzák 
a volt bukovinai és beszarábiaí tiszt-
viselőket, akik a hüségesküt is idejé 
ben letették. Ennek okát az Ordinea 
abban látja, hogy Maníunak és társa-
inak a másik két tartományban nin-
csen az erdélyihez hasonló kiteríedt 
rokonsága. A szóbanforgó  Összegeknek 
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2. gidai. SZÉKELV KÖZÉLET 
a lap más rendeltetést is U^na, mint 
azoknak a nwgyafoknak  A ellátását, 
akik »gybmruk szerint románok csupán, 
de lelkük Budapest felé  vágyakozik.* 

1930 szeptem 

Az Epoca szeptember 6-iki szá-
mában »A kisebbségi lapok jajgatni 
kezdtek* cim alatt, temesvári levele-
zője tollából közöl hosszabb cikket, 
melynek megirására az adott alkalmat, 
hogy legutóbb a temesvári kisebbségi 
lapok a román törvények szigorúsá-
gára panaszkodtak, amelyek sérel-
meik és kívánságaik elmondásában 
gátolják. Erre fölteszi  a cikkiró a kér-
désr, hogy vájjon hány kisebbségi uj-
ságiró szenvedte a román börtönök 
levegőjét? Szerinte több joggal állit-
hatni azt, hogy a kisebbségi sajtó a 
román lapoknál is több szabadságot 
élvez, hisz naponként ontja cikkeit 
büntetlenül a trianoni békeszerződé-
sek revíziójáról. A román hatóságok 
a kisebDségi sajtó által emlegetett'szi-
goru törvényeket még sohasem alkal-
mazták, sőt mi több, azok a szigorú 
törvények nem is léieznek, mert bá-
rányszelidségünek mondhatni a romá-
niai sajtótörvényt a magyarországival 
szemben. Ezek után a cikk irója föl-
emlegeti azokat a súlyos büntetése-
ket, amelyeket a világháború előtt az 
erdélyi román újságíróknak kellett el-
szenvedniök; háromtól hat hónapig 
terjedő börtönbüntetést töltött ki cik-
kek és versek közlése miatt nyolc kü-
lönböző erdélyi román lap felelős 
főszerkesztője.  Viszont a román igaz-
ságszolgáltatás tizenkét esztendő alatt 
egyetlen kisebbségi ujságirót sem ül-
teiett (?) a vádlottak padjára és mégis 
igazságtalanságokról panaszkodnak. 

Az Adevernl  szept. 7 iki számá-
ban a kisebbségek genfi  kongresszu-
sával foglalkozik,  amelynek külön ér-
dekességet ad a jugoszláviai román 
kisebbség részvétele, mert a cikk irója 
szerint egyetlen európai állam terüle-
lén sem élnek kisebbségek olyan nagy 
számmal, mint Jugoszláviában a ro-
mánok és nincs egy sem az európai 
kisebbségek között, amelyet legele-
mibb jogaitól tökéletesebben megfosz-
tottak volna. Akiknek bátorságuk volt 
a genfi-  gyűlésre elmenni, azoknak 
számolniok kellett a következmények-
kel is, mert Jugoszláviába többé^visz-
sza nem térhetnek. A cikkiró szerint 
fölösleges  lenne hamis illúziókat táp-
lálni, mikor a genfi  kongresszuson 
való részvételtől gyakorlati eredmé-
nyeket ugy sem várhatni. A belgrádi 
kormány nem fog  megállni az elnem-
zetietleniiés politikájának uiján, ha 

• csík a román kormány kezébe nem 
veszi a kérdést, melynek tökéletes 
megoldását csak a többségi nép meg-
értése és vezetőinek jóakarata hoz-
hatja meg. A cikket N. Batzaria 
jegyzi... A nem7eti kisebbségek genfi 
kongresszusáról Kador jelentést közöl 
a L'lndependance Roumaine szept. 
7 iki száma is, amely szerint Briand 
tervezetéről mondott beszédet Uiitz 
felsősziléziai  német delegátus, aki üd-
vözölte a béke eszméjének szolgálatá-
ban álló tervet, de sajnálkozott afölött, 
hogy tervezetében Briand a nemzeti 
kisebbségek érdekeit teljesen elhanya-
golta, bár Ulitz szerint az európai né-
pek szolidaritása a kisebbségi kérdés 
megoldása nélkül sohasem fog  meg-
születni. 

lam proximus ardet Ucalegon. 
100 mmázsa legjobb minőségű guanó-
loszfát  ára 20.000 lej, a fuvar  a hu-
nyadmegyei Puj községtől Udvarhe-
lyig 5000 lej, tehát a műtrágya árának 
25% a. Beszédes számok ezek, mikor 
a buza ára 300 lej mmázsánként, 
s a rozs, zab és árpa a tőzsdei jelen-
tések szerint eladhatatlan. Többel és 
jót termelni — ma Európa agrárizmu-
sának a jelszava, de lehet azt mű rá 
gya nélkül ? Nem I Eshetik e a mai 
gabonaárak mellett csak, mint fuvardij 
50 lej egy mmázsa műtrágyára, lehet 
ilyen árdrágítás mellett műtrágyával 
dolgozni ? Nem I A vasút, az állami 
kezelésben levő államvasul a lehetet-
len diktátorának fŐuri  gesztussal évi 
5.000.000 lej fizetési  ad. de irgalmat 
Janul felhajtja  a nyomorgó gazdákon. 
Nagyméltóságú parasztpárti földmive-
lésügyi Miniszter ur, mire fog  ez ve-
hetni ? Menjen ki a falukba  és szalon-
kocsija ablakából talán maga is meg 
fogja  látni. Nézzen kelet felé,  lam 
proximus ardet Ucalegon I — Már közel 
eg Ucalegon 1 Ugrón  Ákos gazda. 

Panaszkönyv. 

Leszállítottak a kivitelre szánt 
gabonanemüek vasúti tarifaját. 

Minden gazda örömmel olvasta 
ezt, hiszen 40"/o kai olcsóbb a fuvar-
dij, csak az a bökkenő, hogy »akik 
azonban ezt igénybe akarjak venni, 
azok kérvénnyel kell, hogy fordulja-
nak az illetékes szakminisziériumhoz*. 

Hogy mint és mikorra várható 
eredmény egy ilyen kérvényezéstől, 
némileg talán ez a kis eset is meg-
világíthatja. 

A napokban testvéremnek Magyar-
országra 5 klgr. székely túrót akartam 
küldeni, amit a legratfináltabb  postai 
igényeket is kielégitöen pakkoltam be. 
A postán azt a felvilágosítást  kaptam, 
hogy felveszik,  de egyszersmind szer-
kesszek az állam nyelvén, egy csomó 
bélyeggel felszerelt  kérvényt az illeté-
kes (ui is az illetékes szó szerepel) 
vámhivatalhoz, ha ez engedélyezi, a 
cimzeitnek továbbiiani fogják.  Egyben 
egy hivatalnok megsúgta nekem, hogy 
ez esetleg két hónapot is igénybe vesz. 

Tekmtettel arra, hogy a turóm 
addig elmászott volna, megkértem egy 
ismerősömet, hogy vigye el magával 
Budapestre. 

Most már keresek ismerőst, akieset-
leg egy vagon búzát elvinne magával. 

Miniszter Urak ! nem volna e egy-
szerűbb, ha minden  külföldi  cimre fel-
adott gabonának 40 százalékkal hiva-
talból leszállítanák a szállítási tarifáját  ? 
Akkor tényleg igénybe is lehetne venni 
ezt a kedvezményt I Siékely nazda. 

HÍREK. 
Szeptember 13. 

Iddjóslás. A meteorológiai intézet 
időjó.slása a ma délután 1 órakor le-
adott rádiójelentés szerint: Jobbára 
felhős,  esős idő várható. 

A kathoiikusok kolozsvári nagy-
hete utan a reformátusok  marosvá-
sárhelyi nagyhete zajlott le legutóbb, 
az előbbit rövid időközzel követve, s 
hasonlóan impozáns méretek közt. Az 
erdélyi magyarság e két legnagyobb 
telekezetének nagygyűlésein az egyházi, 
kulturális ügyek egész tömege került 
széleskörű és alapos megvitatás alá. 
Bár mindenik aUalommal a bajok, 
sérelmek nagy számát kellett is megál-
lapítani, mindenik gyűlés bizonyságot 
szolgáltatott fajunk  életerejéről, s cse-
lekedetekre való készségéről, képes-
ségeiről is, amelyek kétségtelen bizto-
sítékai jövőben való fennmaradásunk-
nak is 

SPORT. 
A Hargita — UMTE mérkőzése 

5:2 (3:1) 

Szeptember 8 ikán mérte össze 
először erejét a kél helybeli football-
csapai egy ^barátságos« mérkőzés 
keretében, amely, a bírói döntés sze-
rint a Hargita csapatának 5 :2 arány-
ban való győzelmével végződött. Saj-
nálatos azonban az, hogy a mérkőzés 
nem folyhatott  le teljesen bará'ságosan ; 
egyes játékosok heveskedése nliati 
több incidens is történt, sőt a 2 ik 
gólnak a Hargita j^vára való megíté-
lése uián, a munkások — a gólt el 
nem ismerve — egj'előre le is vonul 
lak a pályáról. A játékosoknak mind 
a két részen szem előtt kellene tarta 
niuk, hogy csapataik egyformán  a 
székely fiatalság  sporterőit foglalják 
magukban, s mmdannyiaii ez ifjúság 
testi és erkölcsi fejlődését  vallják ne-
mes céljukul. A közös célnak e tudata 
kellene, hogy a jövőben minden kilen 
gést megakadályozzon, s a két cs»pat 
közt tökéletes harmóniát kifejlesszen. 

Épül a Hargita pályája. 

Évekig tartó munka és küzdelem 
után végre megvalósult a Hargita 
T. E. sporttelepe, s ezzel régi álma 
teljesedett a Hargitának. 

Az uj sporttelep tudvalevőleg a 
városi parkban a jégpálya és az u. n. 
•t'ipáskert* között lerül el, ahol- pár 
hét óta lázas munka folyik.  Most ké-
szül a kerités, s foly  a talaj egyen-
getése, hogy a pálya ugy foofball-
játékra, mint athlétikára afkalmas  le-
gyen. A pálya a jövő hét folyamán 
annyira rendben lesz, hogy már a 
tréningeket is ott. lehet tartani. A be 
mulató, illetve pályamegnyitó mérkő-
zés a jövő vasárnap lesz, mikor is a 
Hargita a kerület legerősebb csapatá-
val : a medgyesi Turn Vere nnal méri 
össze erejét a bajnokságért. 

A tribün épitésére is valószínűleg 
még az ősszel sor kerül, ez első'sor-
ban az egylet anyagi erején múlik, de 
ha a város sportszerető közönsége is 
némi áldozatot hoz, ugy semmi aka-
dálya sem lesz annak, hogy egy min • 
den tekintetben megfelelő  modern 
sporttelep álljon rendelkezésünkre. 

X Mu78nayné Cs. Gabi vállal gyer-
mek- és női fehérnemű,  ágynemű-
varrást, hímzést. Szent Imre-u. 43. 

X Eladó egy hosszú, ébenfa  kon-
certzongora. Cim a kiadóhivatalban. 

Vass József  dr. magyar népjóléti 
miniszter és miniszterelnök-helyettes 
54 éves korában, minisztersége tizedik 
évében, hírtelen meghalt. Halála rend-
kívüli veszteség a magyar politikai és 
társadalmi életre, amelynek az utóbbi 
években egyik leghatalmasabb egyéni-
sége volt, nagyhatású szónok és óriási 
munkaerő, aki különösen a szociális 
kérdésben tanúsított nagy hozzáértést 
és tevéKenységet. 

Véndíaktalálkozó városunkban. A 
helybeli róm. kath. főgimnázium  vén 
diákjai, akik ezelőtt öt évvel rendezték 
meg első, 'fényessíkerü  találkozójukat, 
ez év őszén ujabb találkozóra jön-
nek össze, amely alkalommal nem-
csak a Véndiák Egyesületet alakítják 
meg, de egy nagyobb szabású válo-
gatott müsoru estélyt is rendeznek. A 
találkozó előkészítésére a helyi véndi-
ákokjDÓI, Nagy Lajos dr. elnöklete 
mellett, már megalakult a rendező 
bizottság, amely meg is kezdette mun-
kálkodását. Az előjelekből itélve, ez a 
talákozó is nagysikerű lesz. A találkozó 
időpontját és részleteit később közöl-
jük. 

Az erdélyi magyar újságírás egyik 
legnagyobb tehetségű- es tekintélyű' 
vezető alakját, Krenner Miklós art 
súlyos csapás érte. Áldott jóságú, fi-
nomlelkü felesége,  szül. -alsóderzsi 
Dersy Kati.ika, hosszas betgség után 
meghalt. Rendkívül nagy részvéttel 
temették. 

Veszedelmes céllövészet A kato-
nák szerdán délelőtt a Budváron levő 
céllövő téren célt lőttek, miközben, az 
ott dolgozott gazdák és járókelők pa-
nasza szerint, több golyó a Küküilő 
és a nagy ut mellé csapódott be. Tudo-
másunk szerint, a céllövőtér golyófo-
gói túlságosan alacsonyak, s ezért 
mindenesetre kívánatos volna megna-
gyobbiiásuk, miután hasonló esetek 
már előbb is fordultak  elő. 

A parajdl fúvós zenekar szerep-
lése varosunkban. Figyelmet érdemlő 
vállalkozásra készül a parajdi fú-
vós zenekar, amely mintegy két éve 
alakúit meg és falusi  székely gazdák-
ból áll. hó 21 ikén, vasárnap d. u. 
3 órai kezdettel városunkban a Bar-
kóczy-léle kerthelyiségben hangver-
senyt rendez, melynek keretében 2 
egyfelvonásos  vigiáiék is színre kerül, 
végül a műsor után reggelig tartó 
táncmulatság lesz. A 24 tagu zene-
karnak ez lesz az első városi szerep-
lése, melyre a tagokat az a lelkes 
törekvés ösztönzi, hogy meg akarják 
mutatni, »mít tudnak. < Ezzel szemben 
városunk közönsége is bizonyára nagy-
számú megjelenésével fogja  bebizo-
nyítani, hogy érdeklődik derék falusi 
székely testvéreink dicséretes igyeke-
zete, előrehaladása iránt. Ezt az érdek-
lődést, pártolást kéri is a zenekar, 
amelynek műsorán legnagyobb részt 
régi magyar népdalok, Petőfi  versekhez 
készült dallamok fognak  megszólalni. 
A belépti díj tetszés szerinti lesz. A 
zenekar a délutáni műsort megelőző-
leg— reggeli zenés bevonulás után — 
a róm. kath. és ref.  templomokban a 
délelőtti istentiszteleteken fog  szere-
pelni, s ezután térzenét is ad. 

Köszönet részvétért. Az Ur áltól 
édes anyánk elhunyta következtében 
reánk mért mélységes gyászunkban 
kifejezett  részvétért ez uton mondunk 
köszönetet minden ismerősünknek és 
barátainknak. Dobrai Károly és csa-
ládja. 

K é H i ^ ^ ^ ^ H ^ H ^ ^ B b na-
pon belül Magyaror5zf l |H|H|^^  el-
hunytak személyének itteni ismert^ge, 
kapcsolatai folytán  megkívánja a ke-
gyeletes megemlékezést. Az egyik 
Morascher Hugónak a halála, aki 
évtizedekkel ezelőtt városunkban volt 
ének- és zenetanár, majd a budapesti 
lutheránusok fasori  templomának kar-
nagya, s nagy hírnek örvendő orgo-
nistája lett, s gimnáziumi énektanár. 
A másik megboldogult nagysolymosi 
Koncz Aui-él nyug. pénzügyi számve-
vőségi főtanácsos,  aki Debrecenben 
halt meg 66 éves korában. 

Kisasszony napján megyénk két 
nagy kath. községének volt bucsuün-
nepe, Zetelakának ésXövétének. Zs-
telakán az ünnepi misét Pál István 
prelátus végezte fényes  segédlettel, az 
ünnepi szónok pedig Szabó János 
esperes volt. Lövétén a misét Fülöp 
János plébános mondotta, az alkalmi 
beszédet pedig Mihály Domokos plé-
bános tartotta. 

Aki farkasokkal  találkozott. Lázár 
Lajos farcádi  lakos f.  hó 10 én az esti 
szürkületben trágyát szállított tehene-
ivel a földjére.  Alig rakta le a trágyát 
és indult hazafelé,  két villogó szemű 
farkas  vette üldözőbe. A tehenek meg-
érezve a farkas-szagot,  gyors lépések-
ben siettek a község felé.  farkasok 
meglátva a község házából kiszüretnlő 
világosságot, felhagylak  az üldözéssel 
és a sötét éjben eltűntek a szántóföl-
deken. 

Az udvarhelyi református dalárda 
Nagyborosnyón. A háromszékmegyei, 
nagyborosnyói református  egyház szé-
pen sikerült ünnepély keretében tar-
totta meg szept. hó 7-én orgona- és 
zászló-szentelését. Az ünnepi beszédet 
Vásárhelyi János pűspökhelyettes mon-
dotta. Meghívást kapott az ünnepélyre 
a székelyudvarhelyi református  vegyes-
dalkör is és három darab előadásá-
val részt is vett azon. Két darabot a 
vegyeskar, egyet a férfikar  adott elő. 
A darabok előadása, színezése olyan 
jól sikerült, hogy ugy a püspökhe 
lyettes, mint a jelenvoltak, a legnw-
legebb ünneplésben részesítették a 
dalárdát. Különösen megragadó, szép 
látványt nyújtott a női kar csinos ma-
gyar öl(özeiéveL<-~ Elismeréssel kell 
adóznunk református  dalosainknak, 
hogy háromszéki testvéreink előtt is 
dicsőséget szereztek városunknak. 

Táncmulatság Szombatfalván. A 
szombaifalvi  ifjúsági  egylet folyó  hó 
14 én, vasárnap, délután 2 órai kez-
dettel az ifjúság  részére a népházban 
székely táncmulatságot rendez, melyen 
a zenét a Mirínescu őrnagy által ala-
pított katonai vonószenekar fogja  szol-
gáltatni. Balépő díj mérsékelt lesz a 
táncosok részére, azonban tekintettel 
a nagy kiadásokra, a vezetőség kéri a 
nézőközönséget, szíveskedjék mindenki 
a kiadásokhoz bármily csekély ösz-
szeggel hozzájárulni. A mulatságra 
mindenkit szívesen lát az ifjúsági  egy-
let vezetősége. 

A zetelaki levél-elkobzásra vo-
natkozó legutóbbi híradásunkat — a 
tényeknek megíelelőleg — annyiban 
ki kell egészítenünk, hogy Lunguj őr-
mester nem a k. jegyzőtől, hanem a 
kézbesítéssel megbízott szegény kis-
fiútól  vette el a leveleket, amidőn a 
a kisfiú  az uton ezeket a kézbesitésre 
rendezte. Csak a közönség megtévesz-
tésére és a visszaélések takargatására 
alkalmas az olyan beállítás, mintha 
az ügyvédnek, vagy bárki másnak is 
nem állana jogában levelezéseit ma-
gánküldönc által bonyolítani le. Senki 
sincs kötelezve okvetlenül a postát 
venni igénybe, sa »Harghitánál« is jól 
tudják, hogy vannak kényes levelezé-
sek, amelyeket szívesebben biz az em-
ber alkalmi küldöncre. A jelen eset-
ben tehát nem a posta megkárosításá-
ról, hanem csak arról a sérelemről le-
het szó, amiíly a csendőrőrmester ré-
széről az általános emberi szabadsá-
got érte. Ellenben postajövedéki kihá-
gás volt pld. az, amikor a küldönc 
utján levelezőket kritizáló ur a Hijdó-
féle  vallásellenes röpiratokat a »HAr-
githábac rejtve terjesztette, az egyszerű 
hírlap-bélyeg felhasználásával. 

X A Hargita T. E. értesiti a n. é. 
közönséget hogy az uj sportpálya ke-
rítésén reklámtáblák díjmentesen he-
lyezhetők el. 

X Konzervátoríumi végzettséggel 
kezdők zongoratanitását vállalom szep-
tember I től. Császár  Nnsi  (Str. Prin-
ţul Nicolae (Árpád utca) 4. sz. 
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S i e s s e n ö s z i s z ú l c s é g l e t é t b e s z e r e z n i ! 
Feltűnő olcsón vásárolhat HIRSCH RUDOLF divatüzletében férfi  öltanyszöveteket, selymeket, női ruha-bársonyokat, 
vásznakat, mosó üaneleket. Dús választék harisnyákban, pulóverekben, kötött kabátokban és kötött női sapkákban. 

Â Ref Egyházi Dalkör 14ikén, 
vasárnap d. e. 11 órakor férfikari 
összpróbát és 15 ikén, hétfőn  este fél 

"9 órakor nŐi kari összpróbát tart. Ked 
den este fél  9 órakor újra a férfikar-
nak, pénteken este fél  9 órakor pedig 
a női karnak lesz összpróbája. A pró-
bákra pontos megjelenési kér,-' az el-
nökség. 

Macska —csirkebarátság. Jó ege-
résző öreg macskámat agyon kellett 
lövetnem. Sok időbe telt, mig asszo-
nyommal el tudtuk határozni, hogy 
megválunk kedvenc öreg háziállatunk-
tól. De hát beteg volt, szenvedett. 

-Aztán . . . a kértbe szépen eltemettük. 
Két hétig nyomott hangulat neheze-
dett családomra, mig csak egy tigris-
szőrű kis cicát nem kaptunk aján-
dékba. A kis állat játékával sokszor 
megnevettetett, hangulatot hozott a 

í b házba. Fiatal volt, játékos, a társta-
*W lanság terhét nem érezte. Egyszer 

mégis játszótársat kapott. Játszótársa 

a^ * -egy kéthetes feketepettyes  csirke lett. 

Attól félve,  hogy a kettő együttléte 
^ ^ -végre is a szárnyas halálával fog  vég-
{ Q .ződni, nagyobb figyelmet  fordítottam 

rájuk. Csodálatosképpen, a macska és 
l ü a csirke barátok lettek. Első meglepeté-

sem akkor ért, mikor a macska végig 
^ ^ T>yuh a tüzelő ala'.t, s a csirke mele-
l ^ p ^edni hozzákuporodott. Sokáig figyel-

tem : ha mozduU, cslpegett a csirke, 
^ ^ a cica magához ölelte, s ugy álmo-
^ ^ «doztak a barátságról. Ezután már csak 
Q J -az étkezéstől féltem  inkább, vájjon 

mi lesz, ha ebben a foglalkozásában 
zavarja meg a kis szárnyas a macs-
•kát? Ez tejét habzsolta már, mikor a 
kis csirke csipegve hozzá tipegett s a 
lejes kényeret el kezdte szedegetni a 
•macska szája elől. S négylábú házi-
állatunk — bizonyára tudatában ere-
jének is — szivesen osztotta meg 
reggelijét sokkal gyengébb barátjával. 
€)z a barátságos együttélés rendesen 
a konyhában folyik.  Az udvaron is 
szaladgálnak, játszanák, akárcsak' két 
testvér. A . napokban aztán olyasmi 
íörtént, ami különösen gondolkozóba 
•ejtett. Csirkecsontot ropogtatott' a 
macska, s csirke barátja kerülgette 
-eme tevékenységében. Rászisszentett 
e!őször, aztán mellső lábával gyöngé-
<ien feléje  csapott, de nem komolyan, 
inkább csak játékosan. A csirke még 
jobban ostromolta, s a dolog vége az 
iett, hogy a macska a csirkecsontot 
barátjánál hagyva, kél lépésre elkul-
logott, meglapult és szomorúan nézte, 
tiogy barátja a neki szánt csontokról 
csipegve szedi le a neki is élvezete^ 
ihust. S itt gondoltam el, összehason-
liiásául az ember és az állat barátko-
7.fisának,  azt, hogy mennyivel gyöngé-
<lebb tud lenni az erős macska a csir-
kével szemben ; az ételét is megosztja 
vele, sőt nemcsak megosztja, hanem 
gyöngédségből még le is mond róla. 
Ami nekünk, embereknek, bizony ta-
nulság lehetne. (—y.) 

Nyilvános köszönet és nyugtázás. 
A Polgári Önképző Egylet temetke-
zési segélyalapja az elhunyt édes 
«nyánk után járó temetkezési járulék-
ban 10000 leüt fizetett  ki, melynek 
felvételét  nyilvánosan is elismerve, 
«gyuttal ezúton is köszönetet mondunk 
AZ egyesület vezetőségének a gyors 
és pontos kifizetésért.  Stemmer  test-
vérek. 

Az Oltáregylet f.  hó 7 én Szász 
Józsefné  elnöklete mellett gyűlést tar-
tott, amelyen Pál István egyleti igaz-

'^ató köszönetet mondott mindazoknak, 
nkik  a tavasz folyamán  rendezett ol-
táregyleti kiállítás sikere érdekében 
munkálkodtak. Majd az üresedésbe jött 
tirkári és rendező elnöknői állást töl-
tötték be. Az előbbi állásra Balázs 
Dezső segédlelkészt, az utóbbira pedig 
Forró Gézánét választották meg. A 
gyűlés többi részén a munkaprogram-
mot és egyéb kebli ügyeket beszél-
ték meg. 

X Zenetanítát. Kezdőknek és ha-
ladóknak szept. elsejétől kezdve hege-
dűórákat ad Khell István főgimn.  ta-
nár, Kossuth-utca 15. 

X Zongoraórát adok kezdőknek és 
haladóknak szept. 15-től. Jelentkezni 
lehet a »Rózsa«-illatszertárban. Biró 
Máriha. 

A helybeli lutheránusok 25 éves 
jubileumi ünnepségüket, amelyről mult 
számunkban már megemlékeztünk, 
tavaszra halasztották. Erről minket a 
következő megkapó, rövid levélben 
értesítenek: A f.  hó 20 és 21-ére ter-
vezett ünnepségek elmaradnak ta-
vaszra, mert méltóságos püspök urunk 
beteg lett és mi akkor, amikor ő be-
teg, ünnepségeket rendezni nem tudunk. 

Ml van a szederjesiek pénzével? 
Szederjes (Mureni) községnek ezelőtt 
pár évvel iskolaépítés céljaira az ál-
lami rezervákból (állitólag) 320 m' 
fenyőrönköl  utaltak ki. A községtől 
hatósági személyek közvetítésével a 
fa  kitermelése céljából 9000 lejt kí-
vánt egy konzorcium, amit meg is 
fizettek.  Most már fa  sincs, a pénz 
sincs, a szederjesiek hiába fordulnak 
bárhová és nincS, aki választ adjon 
arra a kérdésre: Ki lopta el a szeder-
jesiek fáját,  ki lopta el a szederjesiek 
pénzét ? Ajánljuk az ügyet a prefec-
tus ur és az ügyészség figyelmébe. 

Kalh. hívek fígyelmebe! A hely-
beli plébániai hivatal figyelmezteti  azo-
kat a hiveket, akik az elmúlt iskolai 
évre még hátralékban vannak az egy-
házi járulékokkal, hogy azt haladék-
talanul fizessék  be Máthé Lázár pénz-
tárosnál Attila-u. 28. sz. Egyben arról 
is értesiti a plébániai hivatal a hive-
ket, hogy az uj iskolai évi kivetés is 
megtörtént s az erről összeáilitotl laj-
strom bármikor megtekinthető. 

Medvek garázdálkodnak Parajd 
környékén s a legelőn tartózkodó 
marhaállományban jelentős károkat 
okoznak. Szinte mulatságos, hogy egyik 
vadász tehenét is megtámadta a medve, 
azonban a vadásznak medvelövési en-
gedélye nem lévén, ő sem védelmez-
heti meg állatját. Értesülésünk szerint 
a Vadásztársaság kérte a medvelövési 
engedély sürgős megadását. 

X Zenetanítás. Értesítem az igen 
tisztelt szülőket, hogytaííulmány! "-ízk-
badságomról haza jöttem E hó 15 tői 
a zenetanitást megkezdem, hegedű, 
zongora, celló és összhangzattanból. 
Jelentkezni lehet Kossuth-utca 11. szám 
alatti lakásomon. Kiss  Elek,  zenetanár. 

X Egy szép utcai bútorozott szoba 
kiadó. Cim a kiadóhivatalban. 

X Vendéglök és kosztadók figyel 
mébe 1 A helybeli zárdában egy jókar-
ban lévő takaréktűzhely olcsón eladó. 

X A székelybethlenfalvl erdőben 
néhány erdőparcella eladó. Cim a ki-
adóhivatalban. 

X Zongoraó''ákat adok kezdőknek 
és haladóknak. Ferenczy  Annuska,  Bul. 
Reg. Ferdinánd 91. 

X Tanuló leányok teljes ellátást 
kaphatnak, megfelelő  felügyelettel.  Cim 
a kiadóhivatalban. 

KÖZGAZDASÁG. 

A székelykereszturi kisasszonynapi 
vásár, a gazdák nagy reménykedése 
ellenére, gyengén sikerült. Oka ennek 
főleg  az, hogy megyénk nagy részé-
ben a ragadós száj- és körömfájás 
csak minapában szűnt meg s me-
gyénk, állatkivltele tekintetében, vészes 
területnek minősittetvén, itt kereskedők 
kivitelre egyáltalán nem vásárolhattak. 

A keresztúri állatvásáron igazán 
meglátszott a megye alsó vidékének 
fejlett  állattenyésztése észrevehető volt, 
hogy a gazdák azon a vidéken már 
csak egy kulturáltabb állattenyésztés-
ben látják fennmaradásuk  biztosité-
kát. Azonban a gazdák helyes gon-
dolkodása mellett lehetetlen el nem is-
merni a Kereszturon működő Szilăsy 
Jenő főáUatorvos  tevékenységének ér-
demét is abban, hogy járása terűle 
tén az állattenyésztés évről-évre fo-
kozottabb fejlődést  mutat. Egy dolgot 
tudnék csak kifogásolni,  azt, hogy 
teljesen kifogástalan  fajtiszta  üszők 
kerülnek eladásra levágás céljából. A 
felállítandó  önálló mezőgazdasági ka-
mara feladata  lenne arról gondoskodni, 
hogy a fajtiszta  üszők lehetőleg ne 
kerüljenek vágóhidra, hanem azokat 
kedvező fizetési  feltételek  mellett olyan 

I gazdák kapják meg, akik kötelezik 
j magukat azoknak tenyészállatokká le-
. endő felnevelésére. 

Udvarhelyi keddi piaci árak. A 
buza: 75—90. rozs: 60-65, árpa: 
55-60, zab : 38^42, tengeri: 58-62, 
bijrgonya : 18 — 20 leu vékánként. 

^ Varró Elek 

Sladötutajdonos : a EönyToyomda R.--r. 
Odorheiu-Síékelyndvarhely. 

w 
p M l i o e S ^ t f & e Tudomáiára ho-
K . I « V a i l K t S a i H xom a m. tUztelt 
vevő kőzSofé̂ nek.  hogy Odorhelu Str. Prin-
cipesa Elisabeta 89 u. (volt Némethi-féle 
mészárszék) helyiségében, fficzer-  éi vegyes 
kereskedést nyitottam 

Kérve a nagyérdemű közönség szives 
pártfogását. Teljes tisztelettelt 

K o r m o s Is tván . 
(Fordítás román nyelvből^ 

Székelyudvarhelyi törvényszék Sz. II. 
Sz. Pj. 360—1929/6-

Kivonat. 
A jogi személyek speciális lajstro-

mából megállapíttatik, hogy a Szé-
kelyudvarhelyi V ik kerületi (Szóm-
batfalvi)  Ifjúsági  Egyesület ezen Tör-
véfnyszék  il. osztályának Pj. 360— 
1929/6 sz. Ítéletével, jogi személyisé-
get nyert és a törvényszéknek a jogi 
személyekről vezetett speciális lajstro-
mában 42 rendszám alatt bejegyezte-
tett. 

A Székelyudvarhelyl (szombat-
falvi)  Ifjúsági  Egyesület célja az is-
kólában szerzett vallásos, lelki és 
praktikus nevelés tovább fejlesztése 
és ápolása, s kl van zárva politikai, 
nemzetiségi és vallási kérdések vita-
tása. 

Az ifjúsági  egyesület székhelye 
Székelyudvarhely (Szombatfalva). 

Az egyesület tisztviselői a követ-
kezők: Vezető: Pál Elek tanitó. ÉI-
jpök: Elekes Péter, szabó. Titkár: 
Máthé Mózes villanytelepi alkalmazott. 
Pénztáros : Sándor DéneS ács. Ellen • 
őrök: Gothárd Márton ács és Katona 
Gáspár gazda. Választmányi tagok: 
.Mátyás István *Hangya« alkalmazott, 
Sándor Imre gazda, Mátyás József 
cipész, Elekes Ferenc szabó, Sándor 
Ferenc ács. Mátyás Sándor gazda, 
Imreh Mariska, Gothárd Róza és Ba-
rabás Margit, mindannyian román ál-
lampolgárok, sz.-udvarhelyi lakosok. 

A társaság 1929 január 19 ikén 
elakult. 

Ezen kivonat a Buletinul lusti-
ţiei, egy román napilap és rgy helyi 
lapban való közzététel céljából ada-
tott ki, a jogi személyekre vonatkozó 
szabályzat 18 ik szakaszában foglalt 
intézkedések alapján. 

Székelyudvarhely, 1930 aug. 18. 
I. Borlovan s. k., jegyző. 

A másolat hiteléül: 
Raffay  s. k., tisztviselő. P. H. 
Corpul Porlăreuor Tribuna ului dio 

Odorbeiu. 
ST.  G 1439—1930. 

Publicaţiune de licitaţie. 
âuo^eoiaaiul delegat judacAtureac 

prin ttceasia puoiică, că îq basa de 
cisiuBii Nr. 1489/1930 jud. ocolului 
()cland !a favoarea  reclanaatului fraţ'i 
Weis feiller  repr. pria advocitul Dr. 
Jáoos Domokos peoiru Încasarea cre-
nbţai de 13000 Lei capital şl accesorii 
de fixează  terneo de licitaţia p j ziua 
de .2/  Septemvrie  1930 ora 3 m. p 
la faţa  locului îi cjmuaa Lusta ia 
casa ârmăritorului aoda sa vor vinda 
priR licitaţiuae publică judiciară 
obiectele reguestrate ia proc. verb. 
exec. Bub poa 1—141 Ia valoarea de 
13605 L«i. la caz deaevoie şi sub 
preţul de eetlmare. 

întrucât mobilele cari ajuog la 
licittţie ar fi  fost  execvate şi de alţii 
şl actistia şi ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire, licitaţia prezeotá este ordo 
Data şi in favorul  acea ora io seozul 
art LX. 1881 § 192. 

Oclaad la 6 S3ptein7rie 1930. 
Indescifrabil , 

delegat judecătoresc 

Ameríkások figyelmébe! O csó 
árbao eladó Udvarhelyhez közel 
(8 km-re) teljesen berendezett 
falusi  gazdaság, amely egy téglából 
ujonoaD épitett, 2 szobát, 1 kooy-
bát, 1 kamrát és egyéb mellékhe-
lyiségebet magában foglaló  lakóház-
ból és egy 25 m. hosszú, 2 istállót, 
2 sertésült és 1 szekérszint ma-
gában foglaló  csűrből és 20 holl 
szántó és kaszálóból és ugyanannyi 
erdő és legelójogból áll. 

Értekezni lehet: Dr. Pál Gyula 
odorheiai ügyvédnél. 

4 és fél holdas belső 
Udvarhely megyében, Bethlenfalván, 
Székelyudvarhely várostól 1 km. 
távolságra, kiadó, esetleg eladó Az 
ingatlan részben gyüaaölcsös. Felé-
pítményei: egy négy szoba, konyha, 
kamra és üveges verendából álló 
kóház, fából  épttlt istálló, süt/iház, 
kocsiszín, Sóalapon téglából épült 
betonmühely, félszer,  törökbuzaka?, 
méhes. — Megkeresések : Bícsek 
Aladár bankigazgatóhoz Odorheiu 
(Székelyudvarhely) intézeodók. 

Corpul Purtăreilor Tnbuoaluiui 
Odorbeiu. 

Nr. 573-1930 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel delegat pe 

âagă judecătoriei rura'ă din Gristur 
pria aceasc&publică, că in baza de-
ciziuoii judecătoriei rurală dia Cris-
lur öub Nr. 573—1930 lafavorul  ur-
mă'î.oarei Sotaorai Lidi din Porua-
aeoi nare repr.priu advocatul Péterfy 
Albert şi Dr. Galffy  Zoltán advocaţi 
din Cristur peotiu încasarea cveaoţei 
de 12000 Lai şi accesorii se fixează 
termeo delicitaţtie pe ziua á^ 20 Sept. 
1930 ora 15 n. p. In faţa  locului 7a 
coauaa Porumbaai Mire unde se vor 
viade prin licitsţiuoe publică judiciară 
1 m ş oe de cusut, 3 cirl, 2 caii. şi 
etc. îa valoa-e de 18,100 Lei 
Io caz de oevoie şi Hub prtţui da es-
timare. 

PreteoziuQea care e dn iocassat fac» 
12000 Lii capitdi, dobâazile teg^'ă 
socotiod dio 19 DJC. 1926 Iar fipe8ei<̂  
pâ9ă acua stabiltCfl  df)  1240 L)i. 

Criatur, U 3 Sapt 1930 
Sir iana, portărei. 

K iadó lakások. Két 3 szobás 

Szentimre u 14 szám alatt, — 
egy 2 szobás Bálint-u. 7 sz. alatt. 
Felvilágosítást ad : dr. G ö n c z y 
és dr. Molnár ügyvédek irodája. 

Értetitem a oagyérdema helybeli, 
agyssÍDtéa a vidéki ItSiÖDiéfret ii, 
bogyolcaőo váî rolbat Qold l i lder 

kész-ruha üzletében. 
Egyben figyelmébe ajánlom a t 

köiöDSégoek, hogy uj BsibáBzom kaiföl-
döü praktizált és bármilyea ftaom ru 
bát elTállalok mérték utáo. A legcse-
kélyebb hibáért felelőiaéget T&llalok. 

Stives pártfogást kér: 

GOLD IZIDOR. 

omoródi borvíz 
I liter 2 lej. Házhoz 
hordva mímden másod-
nap 5 liter, havonta elő-
fizetve 90 lej. Elöje-
gyeztetni lehet az Orbán 
Testvérek dohánytözs-
a törvényszékké 

szemben. 
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M e g é r k j e r ^ ^ ^'Jrn.r.íT.SK.'SiÍÍK': 

TRENCH COATOKI Kész férfi-,  fiu-,  gyermekruhák, kabátok, nadrágok, rőfös,  rövid- és kötött áruk, ponyva-
= = vásznak, sepsiszentgyörgyi ruha-szőttesek a legolcsóbban LÖBL-nél (volt Bethlen-utca). = 

S z ő n y e g - m a r a d é k o k f e l tüaő  o lcsőu. Ivetté ruha-seiymek nap- és esőernyők nagy választékban. 

B i l i . R e g e l e F e r d i n a i i < l 
( K o í i a n l l i - i i . ) 5 0 . s z . alatti 
3 szoba, konyha és mellékhelyiségek-
ből álló lakás kiadó. Azonnal beköl-
tözhető. Értekezni ugyanott lehet. 

AdaÎDÎHraţia Jud)-|a:ui Odorbeiui Str-
viciul Techoic. 

No. 9326-1930. 

Publicaţiunel de Icitafiune. 

Serviciul Techuic al judeţului 
Odorhelu publică liciteţie peotru da-
rea ÍD ţiotepriodere a lucrărilor de 
repuare uecesar podului No. 21 da 
pe şoseaua judeţean Vlabiţa Jimbor 
in termeo scurt, de oarece timpul 
ente fnxrte  iniiotst, aprobat cu hotă-
lâre No. 9326/1930 a Coai«iuDei 
luteria&re, in valoare de 83 000 L°i. 

Licltflţia  Ta avea loc îo ziua de 
26 Sept. ora 9 b. m. îa camera No. 
3 la acest serTiciul tecboic. 

CM care doresc a lua parte la 
scesBiă iicitaţie i şi vor prezeota ofer-
tele lor gcrlxe Ş' (•iRWatu conform  L*̂ -
gei Cont. Publice pâ ă la dita fixi  â 
de D8Í 8U9. 

OJată cu depunerea ofertei  se va 
depuoe şi o gsrabţle de ö7o cu r<ci-
pieă Bsu tfec'.e  garautate de Stat, 
ca'cula'ă afupra  valoare] devizu'u^ 

DâVizui şi condiţ'UQile geoeraia 
a le lucrărilor ae pot consulta îa fie-
care zi de lucru, îccQpând dela ora 
8--13 ÎD localul Ser?iciu!ui Tecfanic 
judeţean. 

Oiorheiu, Ia 9 Septemvrie 1930. 
Şeful  serviciulnl technic lag. şif: 

Török Arthur 
Preşedinte: Dr. Peitzer. 

(A vármegye techaikai ügyosz-
tálya a SzEntegybázaefalu—Zsombori 
útszakasz 21 si. bidjAoak javítására 
szept. 26 án d. e. 9 órakor árlejtést 
tart. EiAiráoyzot 83 000) 

Portărel pe lâosă Judccă .̂oria Crisiitr 
Odorheiu. 

No. G. 2906-1920. 

Pnblicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin aceasta 

publică, că îkt baza deciziuoii sub Nr. 
1835/1930 a Judecătoriei de Ocol din 
Cristur )n favoarea  reclamantului 
«>oţia lui Ki«8 L^rincz repr. prin Dr. 
Fodor Boldizsár advocat d n Cristur 
cOQtra peotru iocasdrea creanţei de 
4000 Lei şi acceaorli se fixează  ter-
men dH licitaţiune pe ziua du 20 
Sepiemh 1930 ora 16 la faţa  locului 
ÎQ comuna Crls ur uode se \OT  vinde 
prin licitaţiuDO publică judiciaiă mo 
bile : l Scroafă  cu 8 purcei, l vacă 
tarc&tă şi mobile de ca»ă fa  valoaraa 
de 14000 Lţi. locaz de nevoie şi 
8ub preţul de edtiaiare. 

Pretenziunea care e de iocassat 
fsce  4000 lei capital dobânzile cu 
15 5^0 socotind din 1 Maiu 1930 iar 
spesfie  păoe acum stabilite de 1657 lei. 

Întrucât mobilele cari ajung la 
licitaţie ar ü fost  execvate şi de alţii 
şi aceştia şi-ar fi  câştigat dreptul de 
ucoperire licitaţia prezentă este ordo 
uată şi îa favorul  acestora fn  cenzul 
art. LX.: 1881. §. 192. 

Cristur, Ja 3 Sep'. 1930. 
l i i r i aun grefier. 

Meglepő olcsó árak 
Esztegár Gerő üzletében 

Odorh « l M . 
r ^ n r ^ r ^ r ^ n r"i r^f^r^  r^f^  Firt 
Gyolciok . . 24- 60 leu. 
Schifonok  26-70 € 
Zephirek 24-65 » 
Fekete é« sxinei glottok . . 80-160 » 
Flanelek 35-70 » 
Parketek 40-65 » 
Mosö^gelyem . : 60 » 
KartODok 35-50 > 
Kéttzinfi  glott paplanok . . 600 - 900 » 
Nagy választék és férfi  ruhaszövetek-
ben, bársony és crepdechinekben, nSi% 
férfi-  és gyermek-harisnyákban. 

Vá lolnnl- • Női-, férfi  íehérnemüek, pi. 
l a i ü U i m . jamák, kelengyék készítését. 

TpPl'A7ÍÍnlr' Művészi stilusban függö-
iCnt/AUUH. nyökat, ágyteritíket. 

Mftfliiríiynnl'''  •^^^ány, ágypámákat leg. 
míllUl'JÍUUlV. jutányosabb árban. 

HilC rá lac? ólr* rövid és kötöttárukban, 
UUi VdldöítCh. kézimunka anyagokban, 
mélyen leszállított árban. 

„REKÍiAM" ííruház 
Odorheiu, BuL Regele Ferdinánd 27. 

l 
t t 
K 

Cjrpul Portăreilor Tribunalului din 
OJorheiu. 

Nr. 1876-1930. ' 
Publicaţiune de licitale. 
Suhs-icnoatul por ărel prin aceasta 

publică " bi2a deciziunii Nr. 14086— 
1927 ş' No O 1985 — 1928 « jude 
că'oriei dia OJorhaiu îa favoarea 
KClimiDtu'.ui Ludovic Froaius repr. 
prio. advocatul Df.  Nigy L^jos neutru 
iDCaasarea crearţdi de 13631 L^î şi 
acc. se fixea7ă  termeo de licitaţie pe 
aiüa d^ 25 SepUmhvrie  1930 ora 16 
a. a. la faţi  locului ii V ă'i;ţ« u^de 
88 vor vinde prio licitfiţ  uoe publică 
judiciară 2 cai. 50 pei de mol, 2 st" 
laj. I pult, 1 râdtar îa valoarea de 
18 000 Lei. In ca?, de nevoie şi Bub 
preţul de estimare. 

PretenziuDea care este deincassat 
face  13631 Lei, capital. dobâozMe cu 
157o socotind din l Oct. 1927 iar 
spesele păoâ acum staverite de 3928 lej. 

lotrucâc mobilele cari ajung )a 
licitaţia ar fi  fost  px^cvate şi de alţii 
şi aceştia şi ar fi  câştigat drpptul de 
acoperire licitaţia prezeută este ordo-
nată şi ii f4voru)  acestora îa seozuL 
art. LX.: 1881, arf.  §. 192. 

Oiorheiu la 4 Sept. 1930. 
Indesci frabi l  portărel. 

Szép és jó paradicsomos üve-
gek kaphatók Szöltösi Samunál. 

Eladó 
Bsekerek, kocsili, szánok, hámok, stek • 
rények, hordók, méhkasok kaptá-
rak, mézpergetUi gabonatartó, tiae-
des mérleg, gyalupad, cement^âlnk, 
cementcserép készltő gépek és máü 
eszközük Dr. Hinléder Bethlenfalva. 

Chamotte-kályhák, 
d i v a t o s szinben és formákban. 
Nagy raktár, óriási választékkal. 
Garantált fűtőképesség  Jutányos 
gyári árak. — Pontos kiszolgálás. 

M E T A N Részv -Társ. 
Mediaş — Hedgyes. 

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

Dobrai Káro ly 
cipő-üzletét, 

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

1/Xr-Figyelem I ^^ 
Alapos zeneoktatást kaphat tiegedüben, 

cellóban, zongorában, ugy kezdő, 
mint baladő, ki magát a koncert- és 
zenekari-zenében akarja kiképeztetni. 
Előkészítés konzecvátoriumi felvételre. 
Jelentkesni naponkmt d. e. 11 — 12 és 
d tt 3—5 óra között Bulevard Regele 
Ferdinánd (Kossatb-utca) 3 szán alatt 
a hanKszerkereskfdésben. 

Porlărol pe 1 i ţ ă Judecătorie de Ocol 
Cristur—Odorbelu. 

Nr, O. 970-1930. 

Pul)licatiune de licitaţie. 
Subseaoatul grefier  prin aceasta 

publică. în baza deciziunei Nr. G. 
3276/1929. G. 970—1930 a judeca 
toriei din Criatur în favorul  reclaman-
tului Uzine Electrică dom. îo Cristur 
repi. prin. Or. Viola S&ndor advocat 
contra urvăritului dom in Cristur 
pentru incassarea creanţei de 2719 Lei 
şi accesorii sale sefixează  ternen de 
licitaţie pe ziuade 17 Sept.  1930 ora 
10 Ia faţa  locului in comuna Cristur 
unde se vor vinde prio licitaţiunt pub-
lică judiciară mobilele 1 credent mare 
1 credent mic, 1 divan, 1 masa şi 
5 scaune îa valoare de 8000 Lei. iu 
caz de nevoie şi sub preţul de esti-
mare. Pretenziuaea care e de inca-
ssat face  2719 lei dofcăozile  de 12'>/o 
{tocotMă din 1 Ianuarie 1930 ier 
opeaele pătă scum etsrverite de 
1108 Im. 

întrucât nobilele cari ajuog U 
licitatie ar fi  fo«t  execvati şi de alti 
şi aceştia si-ar fi  răUigat dreptul dd 
acfp^rire  l'citatia prezeuta este ordo-
nata şi în favorul  acestora îo ««ntjul 
art. LX. 1881. § 192 

Cristur, la 3 Sept. 1930 
Siriann (;refî r 

Ha 
olcsó és jó sapkát, kalapot akar 
a. I C E S Z Z j E I ^ 
kalapUzletéböl Odorheiu Eötvös-

utca 4 sz. a. vegyen. 

Primăria din Mureni. 
No. 486—1930. 

Publieaţiunc. 
Primăria Mureni va ţine în ziua 

de 21 Septemvrie  1930 ora 10 m. 
a două licitaţia publică pentru preda-
rea lucrărilor de transformarea  edifici-
ului şcoalei de stat. 

Ofertele  se pot inainta si în parte 
pentru lucrările de zidar, tâmplar şi 
lemnar. Se poate oferi  furnizarea  ma-
terialelor necesare în parte şi lucrările 
f.iră  materiale. 

Caietul de sarcini se pot vedea 
la Notariatul din Filiaş 

Preţul de strigare este de 300,000 
Lei. 

üferenti  sunt obligaţi a depune o 
garanţie de 5®/o inaintea începerii lîci-
ţaţiune în efecte  garantate de Stat sau 
în numerar. 

Mureni la 9 Septemvrie 1930 
Primăria. 

Porlărel pe lâigă Judecătoria Cristur— 
Odorhei. 

Nr. 1235-1930 

Publicaţiunede licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin acea(>ta 

publică, îu baza deciziuQii aub Nr. 
G. 1361/1930 din D ciosâumartin G. 
2374/ 1930 a Judecătoriei de Ocol din 
Cristur iofavorul  reclamantului Binca 
Ecooomică S.»/). din DicioFâomartin 
rfpr.  prin Dr. Viola Sandor advocat 
din Cristur contra pentru încasarea 
creanţei dâ 11000 Lei şl accesorii se 
fixează  termeoul de licitaţie pe ziua 

de 22 Septembrie  1930 ora 15 a. m. 
d. m ÎQ fttţa  locului la comuna Veţca 
unde se vor vinde prin licitaţ<une 
publică judiciară mobilele: animalt̂  
unelte de economie, mobile din casa 
maşici Şl paie* îo valoare de 6860 
Lei IQ caz de sevole şi tub preţul 
de fstimare. 

Pretenziunea care e de îacaasat face 
11000 LPI capital, dobândle cu 15Vo. 
socotită din 25. liDuarie 1929, Iar 
rtpeaeUpâoăacum staverite ia 5605 Lei. 

întrucât mobilele cari ajung la 
licitaţie ar fi  fost  execvate şi de alţi 
şi aceştia şi ar fi  câştigat dreptul de 
• coperire licitaţia prezentă eate ordo-
uată şl în favorul  acestora io aenzul 
.rt. LX.: 1881. §. 192. 

Cristur, la 14 August 1930. 
Siriana grefier 

Ő s z r e meglepő  olcsó á r a k J a k a b G y u l a 
Gyerakek részére: 

Egy«nkötény gloll . . . 80 leu 
Egész glelt paplan 650 u 
l-a Jó Clillffen  . 35 „ 

Trenche-Coat kabátok. 

Ruha- és kabátszövelek. 
Es6köpenyek. 

Esöernydk 950 leulöl. 

ü z l e t é b e n . 
Férfi-Ingek. 

Sporiharisnya 40 leutöl. 
Kalapok és sapkék. 

Svetterekben nagy választék. 

EröSv mint az u d v a r h e l y i SAMSON-ecet. 


