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Kormányválság. 
Addig ir(ak, addig beszéltek a vál-

ságról — és főleg  addig tagadták 
azt — különösen a maguk érdekeit 
ezen kormányhoz kapcsoló érdekhaj 
hászó politikusok, — hogy «végre csak-
ugyan bekövetkezett. Nekünk különö-
sen jogunk van ezen kéi év után szám-
adást kérni és mérleget készíteni, mert 
sehol annyi ígéret nem hangzott el, 
mint megyénkben. Itt találták ki azt 
a kortesszót, hogy a »gazdapárt€ lé-
pett uralomra. Itt hivalkodtak és ka-
landorkodtak legtöbbet — és legtöbben 
a >gazdac érdekekkel, amelyek végre 
védelemre fognak  találni. Itt Ígértek 
adócsökkentést, gazdasági fellendü  • 
lést, életet — és itt következett be a 
legnagyobb csalódás, becsapás, a leg-
szomorúbb halál. A gazdatársadalom 
is tönkre ment. Ma már az a helyzet, 
hogy a székely kisgazdának, akinek 
minden körülmények között voltak 
megtakarított fillérei,  ma megesik, 
hogy valóságban nincs 1—2 leje. 
£gyik községben a cséplésí (uj ke-
nyér) úrvacsora osztáson nem jelent-
kezett a falu  fele  s mikor a pap kér-
dőre vonta, szégyenkezve vallották 

hogy a szokásos templomi per-
sely adományra nem volt meg az 
1—2 lejük, enélkül szégyelték előál-
lani. Erre még sohasem volt eset, 
ehhez, hogy bekövetkezzék, egy »gaz-
dakormányra« volt szükség. 

Megbuknak a tejszövetkezetek, s 
a gazdanép minden vállalkozásai. Csak 
az adók virágoznak. S ki felel  itt most 
ezért ? Hol vannak a miniszterek ? És 
hol vannak a csahosok ? Solomon és 
Réti ? Reméljük, mind megbuktak. Nem 
érdekel, hogy ki lesz az uj kormány-
elnök. Mert nem érdeket, hogy ezuttai 
ki teszi az ígéreteket. Az a kérdés : 
ki vezet ki a gazdasági bukásból ? 
így fogja  fel  az ország egész lakos-
sága a válságot: közömbös rezigná-
cióval azt kérdi: ki ád a télen fát  és 
kenyeret ? 

A király a kormányalakítással 
Mironescut bízta meg. Általános a fel-
fogás,  hogy a Míronescu-kormány 
csak átmeneti kormány lesz a kelle-
metlen törvények megazavazására. A 
legfőbb  alkotmányos tényező prog-
rammja különben az Adeverul szerint 
a következő főpontokból  áll: 

1. A király semmi körülmények 
között nem akarja feloszlatni  a parla-
mentet. (Ez nagy válság lenne.) 

2. Hajlandó elfogadni  azt a mi-
niszterelnököt, akit a nemzeti párt ajánl. 

3. A költségvetés kiegyensúlyozás 
sát kívánja az uj kabinettől. 

4. Gyökeres törvényeket kell al-
kotnia a kabinetnek a gazdasági válság 
enyhítésére. 

De a kisebbségi kérdés megol-
dása, az égető seb, itt sincs felem-
Htve, — hacsak nem érti az Adeverul 
is ugy, hogy a gazdasági válság ezzel 
Összefügg,  mert a külföld  nem ad 
pénzt addig, amíg rend nincs. A ki-
sebbségi kérdés megoldása nélkül pe-
dig nincs rend. A válság megoldásá-
nak tehát ötödik feltétele:  az elvakult 
sovinizmus letörése. 

Tanuljunk a múlton, bízzunk a ma-
gunk erejében, akkor nem csalódunk 1 

A kolozsvári tartományi Igazga-
tósátf a minisztérium intézkedése foly-
tán az eddigi országos vásárok mellett 
még egy pótvásárt engedélyezett vá-
rosunk részére. A pótvásár november 
16 án lesz, amelyre mindenféle  állatot 
fel  lehet hajtani. 

Rákerült a sor a tejszövetkezetekre is. 
Abban a kíméletlen hajszában, 

melyet az udvarhelymegyei magyarság 
anyagi és erkölcsi értékei ellen oly 
kitartással folytatnak,  most a falusi 
tejszövetk«zetekre is rákerült a sor. 
E szövetkezetek kivégzése akkor kez-
dődött, amikor alkalmazni kezdték azt 
a lehetetlen elvet, hogy a tejszövet-
kezetek is jövedelmi adóval sujtandók. 
A tejszövetkezetek tudvalevőleg nem 
nyereségre alapított üzleli  vállalkozá-
sok,  hanem azt a célt szolgálják, hogy 
a falusi  gazdák a fejős  állataik után 
kapott tejet, vagy tejtermékeket a szö-
vetkezés által nyújtott könnyebb lehe-
tőség ulján értékesíthessék. A gazda 
állatállománya olyan kíegészitőrészét 
teszi a gazdaságnak,  amely nélkül ez 
elképzelhető sem volna. A gazdaság 
után pedig a gazda megfízeti  egyszer 
a jövedelmi adót s így teljesen igaz-
ságtalan és jogellenes még egy jöve-
delmi  adót fizettetni  vele — a gazda-
ságból kikerülő tej után. De hagyján 
a jövedelmi adó ! Rátették még a szö-
vetkezetekre a forgalmi  adót is s így 
ugyanazon termelés után ezzel már 
háromszoros adót  kell  fizetnie  a gaz-
dának.  A forgalmi  adót az eddigi évek-
ben 6—8000 lej között elegyezett áta-
lány összegben fizették  a tejszövet-
kezetek. Az idén azonban megváltoz-
tatták ezt a rendszert is >s a szöveg 
kezetelrert á" kőnyveSbŐl megálíápitható 
forgalom  után százalékos forgalmi  adó 
fizetésére  kötelezik. Lássuk már most, 
hogy néz ki egy ilyen falusi  szövet-
kezel adófizetési  tehertétele. Vegyük 
például a homoródszentpáli tejszövet-
kezetet. E szövetkezet évi tiszta jö-
vedelmét önkényesen 160 ezer lejben 
állapították meg az adókívetők. Kell 
tehát fizetnie  16 százalékos jövedelmi 
adó  cimén évente 25,600 lejt.  A na-
pokban az oklándí adóhivatal a bekért 
könyvek alapján ugyanezen tejszövet-
kezetre, de csak a folyó  év első nyolc 
hónapjára (január—augusztus) kirótt 
26,023 lej forgalmi  adót,  ami azonnal 
fizetendő.  Az egész évi forgalmi  adó 
ezen kulcs szerint, kereken 40,000 lejt 
fog  kitenni. Ez a tejszövetkezet tehát 
évente csak adóban töih, mint 66 

ezer lejt  kell  hogy fizessen.  Világos, 
hogy ezt el nem birja és meg kell 
buknia. így bukott meg az adonyo-
moritás miatt egyik legvirágzóbb és 
legjobb hirü falusi  tejszövetkezetünk: 
a homoródszentmártoni, amely a túl-
zott adóterhek miatt a napokban kény-
telen volt üzemét beszüntetni. Azzal 
senki sem törődik^ hogy mi lesz most 
a szentmártoniak tejével s mi lesz 
majd a többi szövetkezetek virágzó 

^életével is s ha megszűnnek a székely 
'gazdaságoknak ezen kis kereset forrá-
sai : honnan, kitől fogja  majd az állam 
iz adómilliókat kipréselni ? . . . 

Dr. Elekes Dénes, a Gazdasági 
és Hitelszövetkezetek Szövetségének 
igazgatósági tagja, a halálra szánt 
szövetkezetek érdekében egyszerre 
három helyre intézett figyelmeztető  fel-
hivást a további adóüldözés megaka-
dályozása céljából: a megyetanács 
elnökségéhez, a mezőgazdasági ka-
mara időközi bizottságához és a Vár-
megyei Gazdaságíílgyesülethez. Ugyan-
ezen időben a Megyei Magyar Párt 
népirodája is sorozatos panaszokat 
vett fel  a tejszövetkezetek ellen folyó 
ezen kegyetlen hadjáratra vonatkozólag 
s a pártvezetőség nyomban érintke-

lépett az országos pártközpont-
-ial,- megfelel6  b«»vAiknzóRt .6» segít, 
séget kérve. Kétségtelen, hogy ezen 
hatóságok és a magyarság gazdasági 
és politikai szervei minden lehetőt 
meglesznek a székelyföldi  tejszövet-
kezetek megmentése érdekében, de 
kétségtelen, hogy eredményt, békés 
uton, csak ugy fognak  elérni, ha a 
kormányhatalom is jóindulatot tanúsít 
az ügyben. 

. . . De ne feledjük,  hogy mi 
mindig a jövendő kormányoktól várjuk 
a jóindulatot s ne feledjük,  hogy a 
székely tejszövetkezetek kivégzése az 
úgynevezett gazdakormány és a >gaz-
dapártc idejére esik, amely két éven 
át, de különösen a választások idején 
annyi szépet, annyi jót, annyi életet 
ígért a székely gazdáknak s csak pusz-
tulást hagy most maga után 1 

Az uj kormány tagjai. 
Mironescu dezignált miniszterelnök 

kormányalakítását hosszas és fáradsá-
gos tárgyalások előzték meg, amelyek 
csak péntek délre vezettek eredményre, 
amikor aztán Mironescu összeállíthatta 
kormánya névsorát. 

Az uralkodó által jóváhagyott név-
sor a következő : 

Miniszterelnök  és külügyminiszter: 
Mironescu. 

Belügyminiszter:  Mihalache. 
Pénzügyminiszter:  Popovici. 
Hadügyminiszter:  Condescu. 
Földmivelésügyi  miniszter:  Mad-

gearu. 
Közoktatásügyi  miniszter:  Cos* 

tachescu. 
Igazságü^yminiszler:  Junian. 
Köziekedesilgyi  miniszter:  Voícu 

Nitescu. 
Ipar  és kereskedelmi  minisiter: 

Manoilescu. 
Munka  és egészségügyi  miniszter: 

Emii Haţieganu. 
Tárcanélküli  miniszter:  Pan Ha-

llpa. 
Az uj kormány tagjai pénteken 

délután 3 órakor 'külön vonaton Szi-
najába ntaztak és 6 órakor letették a 
király kezébe az esküt. 

Az óvodák 
felállításával  és fentartásával  igen nehéz 
terhet rónak a községekre. Az óvodák 
fentartási  kötelezettségét a népoktatá.sí 
törvény 50-ík paragrafusa  rója a köz-
ségekre. De most, a legnagyobb pénz-
ügyi nyomor idején nem indokolt a 
törvény szigorú és gyors végrehajtását 
követelni, mert hiába nagy ur a mu-
száj : még nagyobb ur a >nem lehet*. 
Méltányos tehát a községeknek leg-
alább a jövő évi költségvetésig hala-
dékot adni. Télvíz idején úgyse veszik 
nagy hasznát az óvodáknak a falvak, 
mert a legtöbb helyen, 2—3 kilómé-
teres távolságokról lévén szó, a 4—5 
éves kis gyermekeket nem lehet oda-
járatni egészségük kockáztatása nélkül. 
Télen egyébként is ráérnek a szülők 
arra, hogy gyermekeikkel otthon fog-
lalkozzanak és felügyeljenek  rájuk. A 
házon kívüli' felügyeletre  inkább a 
nyári hónapokban, a nagy gazdasági 
munka idején lenne szükség, e célra 
azonban talán még inkább megfelel-
nének a napközi  otthonok,  amelyeket 
egy-egy nagyobb község nagyobb 
számban is állíthatna fel.  így péld. 
egy olyan kiterjedt, sőt szétszórt köz-
ségben, mint Zetelaka, egy óvodának 
a felállításával  ugy sem lehet elérni a 
tanügyi célt sem, mert azt igazán ne-

hezen lehet követelni, hogy a négy 
éves gyermeket a szülők-Tófalva  felső 
végéből az alszegbe engedjék járni. 

Különleges és csak nálunk elő-
forduló  sérelem, hogy óvónőket kül-
denek azokba a községekbe is, ame-
lyekben az óvoda tényleg még fel  sincs 
állítva. Ez időelőtti, tehát felesleges 
költséggel való megterhelést jelent. Az 
meg aztán csak a gazdátlan és teljesen 
felelősség  nélkül való tanügyi politi-
kára vall, hogy ezek az óvonők — 
egy szót se tudnak magyarul. így a 
balkéz sujtását nem csak anyagi, ha-
nem erkülcsi téren is éreznünk kell. 

Ezek a kényszerű és nemzetelle-
nes intézkedések egyes községekben 
valósággal felforgatják  a békés polgári 
rendet. Az elöljárókat felelőssé  teszik 
a felsőbb  hatóságok a rendeletek szi-
gorú végrehajtásáért, de a nép, amely 
már nem birja az anyagi megterhelést 
és emellett a nemzeti fejlődés  elnyo-
mását,, zúgolódik és ellenállással fe-
nyegetőzik. A törvény útjairól azonban 
nem szabad és nem kell letérni. Ki-
tartással, türelemmel, s mindenekfelett 
csak törvényes eszközökkel  kell küzdeni 
a lehetőségekért, kérvényezési uton 
kell feltárni  a nehézségeket, — ebben 
a munkában segítségére lesz a közsé-
geknek az Országos Párlvezetőség is, 
amelynek jelentést tett a megyei párt-
elnökség a súlyos és kényes helyzetről. 

IPARTESTÜLETI ÜGYEK. 
Országts kirakó vás^ok: 0'<tó-

ber 15 én Dicsőszen tm ártón, LÖvéte, 
Parajd, Ujszékely, 16-án Csikkarcfalva 
Erked. 

Végre lezajlott e hó 4-én váro-
sunkban is a nagy országos vásár, 
mely ismét csak csalódást hozott 
ugy a gazdák mint kereskedők és 
iparosokra egyaránt. Hogy mennyire 
töri magát ma a vásárbajáró termelő, 
dacára a nagy kiadásokkal járó fu-
varbéreknek, nem is számítva azt a 
sok éjjeli és nappali testi törődést, 
mellyel nekik meg kell küzdeniök, iga-
zolja az, hogy ennyi sátorhely talán 
sohasem lett igénybevéve. Szőke Ist-
ván ipartestületi gazda, aki a sátor-
helyek kiosztásával volt megbízva, a 
legnagy'öbb jóakarattal sietett a lehe-
tőségek szerint kivételnélktil minden-
kinek eleget tenni és tekintettel a 
szük helyi viszonyokra, minden módot 
kihasznált, hogy senki hely nélkül ne-
maradjon. A sok idegen kereskedő 
nagyon csalódott, amidőn Udvarhelyt 
módos városnak hitte, ahol jó üzletet 
lehet csinálni, sajnos ma már váro-
sunk is oda sülyedt, hol a végrehajt 
tás és árverezés a legjobban menő 
üzlet, amiből kifolyólag  a kisiparos 
osztály pusztul napról napra menthe-
tetlenül I 

Mindezeket tekintetbevéve köteles-
sége az iparosságnak erős tömörü-
léssel létének megmentése érdekében 
mindent elkövetni, hogy a jövő kor-
mánya ezt az államot is veszélyeztető 
pusztulást minden tudásával siessen 
megállítani, az elviselhetetlen közter-
heket te kell vegye a roskadozó vál-
lakról. mert elég volt már az ígére-
tekből, melynek szép zenéje mellett 
lerongyosodtunk, tessék végig házalni 
az iparos osztály hajlékát és bárki 
meg fog  győződni arról, hogy a tönk-
remenés nem mese, hanem élő való-
ság, amely mindennap szedi áldoza-
tát! Egy testté való összeolvadássáI» 
egy akarattal kell, hogy felemeljük 
tiltakozó szavunk az elvísethetetlen 
terhek ellen, ami nem hogy apadna, 
de mindennap ujabb és ujabb adókat 
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követel, tűrhetetlen helyzetünket tart-
suk állandóan felszinen,  hivjuk segít* 
ségünkre az összes hírlapokat, melyek 
meggyőződve a helyzetünk valóságá-
ról, hívják fel  a kormány figyelmét 
ezen körülményre, s ha kell, szálljanak 
síkra érdekünkben tartósan és mind-
addig, amíg eredményt tudunk elérni, 
mert a kisiparos osztály csak azt kö-
veteli, amihez joga van, munkát kö-
vetelünk, mely biztosítsa a minden-
napi kenyerünket és amelynek nyo-
mai becsületes adófizetői  akarunk 
lenni Romániának olyan arányban, 
ahogy azt jövedelmünk megbírja és 
ne rójanak ki nagyobb adót a jöve-
delemnél. A kormányváltozással Ipar-
testülelünk is uj akcióba kíván lépni 
és a törvényes kereteken belül min-
dent elfog  követni, hogy iparostest-
véreink helyzetén tehetségéhez képest 
valamit, — ha keveset is — javítson. 

Az ipartMtiiiet elnöksége. 

Román lapszemle. 
A Naţiunea  szeptember 28íki 

számában a falu  népének elkeseredett 
hangulatáról ír és azzal vádolja a kor-
mányt, hogy a falvak  anarchizálását 
odáig segítette, hogy ma már nem 
csak magyar, de a román falusi  nép 
is azt mondja Erdélyben, hogy külömb 
időket éltek a magyar uralom alatt. 

A román sajtó még ma ís élén-
ken kommentálja Massaryk nyilatko-
zatát s az ezzel kapcsolatban meg-
jelent újságcikkeket és kijelentéseket. 
Danub jelentése nyomán közlik a la* 
pok, hogy Lengyelország ebben az 
ügyben demarsot intézett a cseh kor-
mányhoz. A demars különben nem 
hivatalos jellegű. Ami Massaryk kije-
lentéseit illeti, Magyarország is rész-
letes információkat  kért a nevezetessé 
vált interjúról. Cseh politikai körök-
ben az interjút élénken magyarázgat-
ják. A cseh köztársasági elnök meg-
nyilatkozása mindenképpen ellentétben 
van a cseh külügyminiszter álláspont-
jával. A Szlovac cimü hivatalos párt-
lap kijelenti, hogy valóbaih ugy iát-
ôfSy  MasxTíyĥ nHjTandÓ Volna kÜfórt-

böző határkiigazitásokflt  ténni. 
A román sajtó élénken kommen-

tálja Popolo d'It&lia egyik utóbbi cik-
két, melyben Franciaországot éles tá-
madás érte. A Viiiorul  ezzel kapcso-
latban megállapítja, hogy Olaszország 
Genfben  mindig igyekezett Németor-
szággal, Magyarországgal és Bulgáriá-
val egységes frontot  alkotni. 

A Dimineaţa október 7-íki szá-
mában közli, hogy Bethlen István ma-
gyar miniszterelnök október 29 én Tö-
rökországba utazik, hogy Angorában 
Musztafa  Kemál-al találkozzék. Beth-

len gróf  három napig fog  Törökor-
szág fővárosába  időzni. Itt találkozik 
Venizelosz görög miniszterelnökkel és 
Mihalokopulos külügyminiszterrel, aki-
vel gazdasági kérdésekben tárgyal. 
Novemberben Curcius meghívására 
Berlinbe megy. 

Az Universul  okt. 9-iki számában 
Ion Rusu Abrudeanu tollából — amint 
azt a címben is feltünteti  — szenzá-
ciós cikket közöl. A cikk Vaida Sán-
dornak egy állítólagos röpiratával fog-
lalkozik, ami a cikk irója szerint még 
1922 ben Bécsben jelent meg. A röp-
irat cime állítólag: >Erdély az erdé-
lyíekéc. Vaida ütokban kezdte terjesz-
teni Bécsben a röpiratot, melyből a 
cikk irója az alábbiakat idézi: ugy 
tekintettük Erdélyt, mint a sajátunkat 
s mindég magunknak igyekeztünk meg-
tartani. Vezetőembereink, akik jól is-
merték Romániát, sohasem akartak az 
egyesülésről hallani és sokan közülük 
azt is tagadták, hogy egy fajból,  vagy 
nemzetségből származunk... A regát-
tal egyesült Erdélyt mindég veszély 
fogja  fenyegetni...  Minden kérdésnek, 
amely Erdélyt illeti, Erdélyben kell. 
megoldódnia s ez csak akkor lehetsé-
ges, ha függetlenek  leszünk . . . Meg 
kell végre érteni, hogy a regáttal való 
egyesülés a mi számunkra csak nehéz 
ballaszt, amitől mindenképpen meg' 
kell szabadulni... Erdély a miénk s 
az egyesülés által mi nem nyertünk 
semmit. Éppen ezért nem fogunk  a' 
regátért semmit sem áldozni. Sem vért,, 
sem pénzt. Erdély határait egyedül is 
meg fogjuk  védeni, senki segítségére 
nincsen szükségünK, viszont nem en-
gedjük magunkat kizsákmányolni... 
A gyulafehérvári  határozatokból is ki-
tűnik, hogy az egyesülés felső  presz-
szióra következett be. Ha háborús 
konfliktus  támadna s mi Nagyrománia 
egy részét képeznénk, nagyon ráfizet-
nénk erre . . . De kötelességeink van-' 
nak, unokáinkkal szemben is és min-
dennél szentebb, hogy Erdély az erdé-
lyieké I »Károly király halála alkalmá-
ból l914-ben Írja Rusu Abrudeanu — 
Erdély vezető román politikusai Buka-
restben jártak. Többek között Czemirt 
grófot  js felkeresték  az osatrék-ma^at 
monarchia miniszterét. Vaida saját ál-
lítása szerint — irja a cikk irója — a 
következőket mondta Czernínnek : nem 
fogadhatom  el Románia politikáját é 
az osztrák-magyar monarchia integri-̂  
tásának feltétlen  híve vagyok. Ha Ro-̂  
mánia mégsem változtatna politikáján, 
ez Erdélyre nézve feltétlenül  káros,-
sőt veszedelmes következményekkel 
járna s «rra késztetné, hogy minden; 
eszközzel s ha másként nem lehet 
fegyveres  erővel tiltakozzon.c Ion Rusu' 
Abrudeanu különben bejelenti, hogy a 
röpirattal külön könyvben fog  foglal-
kozni. A könyv sajtó alatt van s rövid 
pár napon belül napvilágot lát: kü-
lönféle  dokumentumok mellett Vaida 

röpiratának teljes szövegét is tartal-
mazni fogja.  Az Universul pedig fel-
szólítja Vaidát, hogy haladéktalanul 
igazolja magát. 

SPORT. 
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A mult vasárnap a munkások 2 

csapatot állítottak sorompóba de mint 
előrelátható volt, mindkettő érzékeny 
vereséget szenvedett. 

Most vasárnap folytatódnak  a 
bajnoki mérkőzések, a Hargita Seges-
váron az Unireával, az M. U. E. ide-
haza a segesvári T. V. csapatával. 

A községi Agrár-bizottságok 
választása. 

Bizonyára emlékezetében van még 
gazdaközönségünknek, hogy a nyá-
ron öt éve voltak az első -mezőgaz-
dasági kamarai választások. Uj tör-
vény intézkedett akkor ezen kamarák 
létesítéséről ugy, hogy bár lehet egy 
vármegyének is kamarája, de több 
megyét is össze lehet vonni egy ka-
marába, 

Akkor Udvarhelymegye Nagykü-
küllő megyével kapcsoltatott össze s 
ugy intézték a választásokat, hogy 
megyénk gazdaközönsége teljesen kép-
viselet nélkül maradt. Az lett ennek 
a következménye, hogy teljes öt év 
alatt a választó gazdaközönség még 
annak a tudatára sem jutott el, hogy 
tényleg van egy olyan mezőgazdasági 
szerv, amelynek az ő életbevágó ér-
dekeit kellene képviselnie és azokért 
eredményes tevékenységet kifejtenie. 
Pénzünket • Nagyküküllőmegye érde-
kében költötték el. 

Bizonyára voltak más vármegyék 
is, amelyek elégedetlenkedtek az ilyen 
hátrányos összeházasítás miatt, meri 
a több oldalról felmerült  panasz kö-
vetkeztében olyan irányban történt 
törvénymódosítás, hogy ezután minden 
vármegye köteles mezőgazdasági ka-
marát fpahjtani  kötelező választással, 
amely külön szabályozást nyert. 

Most öt éve a kamarai tanácso-
sokat éppen ugy választották, mint az 
országgyűlési képviselőket, de csak a 
gazdaválasztók szavaztak. Az uj ka-
mara tanácsosai közvetett uton válasz-
tatnak. Minden községben helyi gaz-
dabizottságokat kell választani és ezek 
a bizottságok választják meg a kama-
rai tanácsosokat. Ezek a helyi bízott-
ságok állanak minden község bírájából 
és a melléjük választott 2, illetve (Szé-
kelyudvai helyen és Zetelakán) 3 tagból. 

Ezeket a bizottsági tagokat keli 
most f.  hó. 25 én megválasztani, tehá* 
Székelyudvarhelyen és Zetelakán 3-
3-at, másutt mindenütt 2—2 őt, kiknél 

Petőfi  emlékezete. 
(Biró L&jos bMzéde a Ssékely Dalegylet okt 

5-diki matinéjáa).. 

A Székely Dalegylet hagyománya-
ihoz hiven a mai napon emlékünnepet 
rendez a magyar dal nagy apostola, 
Petőfi  Sándor eltünéséneu 81. évfor-
dulója alkalmából. Az ünnepely felkért 
szónoka beteg lévén, csekélységemre 
háramlik az a feladat,  hogy elvezes-
sem Önöket szívben és lélekben Petőfi 
Sándor költészetének varázslatos bűv-
körébe. E feladat,  amennyire megtisz-
telő és kitüntető, épp annyira nehéz 
és túlhaladja gyenge tehetségemet. 
Szólani arról a férfiúról,  ki költésze-
tünknek legnagyobb alakja s a világ-
irodalomnak a legragyogóbb zsenije 
volt, valóban megpróbálja a legna-
nagyobb tehetségeket ís, rendelkezze-
nek bár a gondolatok bőségével s a 
szónoklatnak varázserejével. 

Én ugy érzem magamat e felada-
tom teljesítésének tudatában, mint a 
tengerész, akinek — bármenyiszer is 
volt már a tengeren — nagyot dobban 
a szíve, amikor a hajó fedélzetére  lép. 
Előtte áll a tenger, a természet cso-
dája, a végtelenségnek fenséges  szim-
bóluma — a maga azúrkék, napfény-
ben csillogó apró fodraival,  de égig 
érő hullámaival, rejtelmes mélységeivel, 
irtózatos erejével és | vészes viharával 
is. Mit ér itten a gyarló ember eről-
ködése ? 

Petőfi  költészete is eev tenger, a 

subjektív érzések óceánja, amely szin-
tén apró fodrokat  csapdos a part men-
tén, de bennebb már az idők fuval-
mára vihar du! az érzelmeknek eget 
csapkodó hullámaival, a gondolatok 
mérhetetlen mélységeivel, a kifejezés-
nek a suttogástól a vészt harsogásig 
terjedő változataival. 

Petőfi  élete a kiskörösi bölcsőtől 
a fejéregyházi  sírdombig változatok-
ban, megkapó és megható események-
ben annyira gazdag, mint kívüle egyet-
len költőé. 

Akár tanuló éveit, akár mint szí-
nészt, vagy katonát tekintjük, szivünk 
elszorul, szemünkbe könnyek lopóznak 
annyi keserűség, annyi megpróbáltatás, 
annyi nyomor láttára, amennyiben 
Petőfinek  része volt addig, amíg biztos 
megélhetéshez jutott, amíg hírnevét 
megalapította az 1844 ben megjelent 
első verses kötetével. 

A 21 éves Petőfi  eme verskötete 
gyökeres változást idézett elŐ akkori 
irodalmunkban, amelyet Gyulai Pál igy 
jellemez: »Akkortájt még nem igen 
becsülték a népies ímngot, a naiv fel-
fogást,  az egyszerű, de erős kompo-
zíciót. A retorika volt a fő  az iroda-
lomban. Legtöbb költeményünk keve-
set különbözött a Pesti Hírlap vezér-
cikkeitől. Költőink közül többen írtak 
ugyan népdalt, de érzett rajtok a tudós 
szag, az uri leereszkedés, a mester-
kéltség; avagy ha jelesebbjeink vala-
melyikének sikerült is, de a magyar 
nép nem találta meg a maga költőjét, 
aki eeészen az övé lett volnac. 

30 éven felülieknek  és irni-oív̂ aEif 
tudóknak kell lenniök. Tehát jól % 
gyezze meg minden gazda, hogy f.  h6 
25 én olyanokra fog  szavazn', akik 
majd a kamarai tanácsosokat fogják 
megválasztani. A szavazás különben 
150 lei büntetés terhe mellett kötelező. 
A jelölések módját és a választási el-
járást a jegyzők ísmerteük. 

HÍREK. 
Október 11. 

Halálozás. Khell Bogdán tekin-
télyes bereczki kereskedő f.  hó 6 án 
72 éves korában meghalt. Az elhunyt-
ban Khell István helybeli főgimn.  tanár 
édesapját gyászolja. 

Az ország összef iskolatanácsait 
feloszlatták. Ez a retidelkezés a köz-

•oktatásügyi minisztérium átszervezésé-
ről szóló törvényen alapul. Az uj ta-
nácsok megválasztása a közelebbi na-
pokban lesz. Választójoggal bírnak a 
falvak  azon lakosai, akiknek gyerme-
kei áll. iskolába járnak. Az iskolaszéki 
tanácsok a legtöbb helyen szabályta-
lanul működtek, mert nem készítettek 
rendes költségvetést, pedig a községek 
által dologi kiadás címén az állami 
iskoláknak juttatott segélyt rendes 
költségvetés szerint kellett volna fel-
használníok. 

A róm. kath. népszövetség kerü-
leti elnölfsége  értesíti az atyhai, a ka* 
dícsfalvi,  farkaslaki,  oroszhegyl, szent-
tamási, lengyelfalvi,  zetelakí és vágási 
népszövetségi tagozatokat, hogy a 
tagilletményül szolgáló naptárokat 
Székelyudvarhelyen a főgimnáziumban 
átvehetik. 

Egy angol léphajó szörnyű katasz-
trófája. Egy hatalmas angol léghajó, 
amely a mult héten indult el Angliá-
ból, hogy Indiába menjen, Franciaor-
szágban gáztartályának felrobbanása 
következtében a tüz martaléka lett. 
A léghajó utasai közül negyvenheten 
haltak meg. A léghajó áldozatait har-
minckét francia  repülőgép kisérte utolsó 
útjára s Angliában nagy gyászpom-
pával temették el Őket. 

Kossuth-szobor a templomban. A 
nagykáiolyl bronz Kossuth-szobrot az 
imperiumváltozás alkalmával eltávolí-
tották díszhelyéről és azóta alig hoz-
záférhető  helyen őrzik. A Magyar Párt 
nagykárolyi intézőbizottsága egyik tag-
jának az indítványára a napokban el-
határozta. hogy lépéseket tesz abban 
az irányban, hogy a szobor végleges 
elhelyezést az evangélikus templomban 
nyerjen, minthogy Kossuth Lajos evan-
gélikus vallású volt. 

íme, ebben az elvont tárgyú, ide-
gen formájú  és mesterkélt érzéseket 
zengő költészetben egyszerre megszó-
lalt a Petőfi  Sándor igaz hangja. Min-
denekelőtt a saját életét énekli meg; 
szivét és jellemét tárja fel  igazán és 
őszintén; elmondja sok szenvedését 
és kevés örömét. De megszólaltatja a 
nép érzéseit is, mert ismeri a nép 
eszejárását, felfogását,  szivét, lelkét; 
tudja, hogy mi hevití a népet, hallja 
keble dobogását, megérzi ütere veré-
sét. Helyet követel az irodalomban a 
népies költészetnek, mert a költészet 
nem 

»Nagyuri, díszes, tüodöklő tetem. 
Hová csupán csak fénymázas  cípSkben 
Lehet bejárni iliedelmesea.c 

hanem . . . olyan épület 
»Mely nyitva van bo!dog boldogtaJanoak, 
Miodeokinek, ki ioiádkoznl vágy; 
Szóval, szentegyház, ahova belépői, 
Bocskotban, sőt mezitláb is szabad Ic 

Költeményeiben a népdal megható 
fordulatait,  hangját, festését  használja 
és megmutatja, hogyan lehet a szív 
érzéseit egyszerűen, gyermetegen s 
mégis a költészet magas lendületével 
festeni.  Dalai igazi mezei virágok, út-
szélen termettek és szirmaik a könnyek 
harmatjában, a lelkesedés-meleg su-
garában fejlettek  ki. Költeményeiben 
nincsen költött vonás, csak átélt való, 
nincs cicoma, de őszinte szókimondás, 
nyílt, bátor fellépés.  Amilyenek a dalai, 
olyan Ő maga ís: Szava : zene, élete : 
költemény. 

(Vége a jövő számban.) 

A nagyérdemii  közÖHSég  szives tudo-
mására hozom, hogy BeihJeH'U.  21 szám 
alalt 

fehérnemü-earrodái 
nyitottam.  Elvállalom  kelengyék,  női  és 
férfi  fehérnemük  készUését,  gobelin,  perzsa 
munkák  varrását,  kelimek  kontúrozását, 
diványpámák  stb montirozásái a leg' 
messzebb menő igényeknek  megfelelően. 

Tanuló  leányok  felvételnek. 
Szives f  árt fogást  kér: 

LÁNYI  BRUÖÍiÉ. 

Szülői értekezlet. A helybeli fő-
gimnáziumban a főtanhatóság  által el-
rendelt szülői értekezletet f.  hó 12 én, 
a mostani vasárnap, délelőtt 11 óra-
kor tartják meg az intézet tanácskozó 
termében. A szülői értekezletre, amely-
nek tárgya a tanulók tanulmányi elő-
menetelének és fegyelmezésének  a 
a megbeszélése, ez uton hívja meg a 
szülőket az intézet igazgatósága. 

A református szolgálóleányok 
vallásos oktatása. Mint az előző é-
vekben, az idén is tovább folytatják 
a református  szolgálóleányok vallásos 
nevelését a biblíaköri órákon. Az első 
ilyen összejövetel vasárnap, okt. hó 
12 én d. u. 4 órakor lesz a kollégium 
melletti régi papilakás uj tanácster-
mében. A lelkészíhivatal felhívja  az 
érdekelteket, hogy azon jelenjenek 
meg. 

Az Önkéntes tűzoltó Egyesület 
október hó 26 án (vasárnap) délután 
3 órai kezdettel a tüzóltó szertár ud-
varán nagy zárógyakolatot rendez, 
melyen a különböző mutatványok kö-
zött be lesz mutatva az uj motoros 
szivattyú is működés közben. Ezen 
alkalomra meghívjuk ugy városunk t. 
közönségét, mint a vármegyei társ-
egyesületeket is. Ételről-italról gondos-
kodva lesz. Parancsnokság. 



1930 október 12. S Z É K E L Y KÖZÉLET 3. oldaL 

A széketykflreszturi tenyészálla-
kiállításról szóló részletes tudósításunk 
tárgyhalmaz miatt a jövő számra 
maradt. 

Török Ferenc halála. A helyi mű-
kedvelői gárdának egyik nagyrabecsült, 
oszlopos tagja költözött el az élők 
sorából Török Ferenc halálával. Férfi-
korának delén, 38 éves korában szállt 
sirba a harctéren szerzett betegsége 
következtében. Hiába keresett gyógyu-
lást betegségére Kolozsvárt is, a halál 
megváltotta szenvedésétől. Elnémult 
szózatos ajka, amellyel műkedvelői 
előadásainkon annyiszor megnevettette 
a közönséget. Holttestét hazaszállítot-
ták és folyó  hó 7-én lemették el álta-
lános nagy részvét mellett. 

A helybeli ref. tanítónőképző in-
tézet tanári kara október hó 19-ikén 
vasárnap d. u. 5 órai kezdettel az 
intézet tornacsarnokában irodalmi dé-
lutánt rendez a következő műsorral: 
l Nagy Elemér tanár előadása: Késő 
elégtétel Szendrey Júliának. Az elő-
adás keretében az alábbi verseket 
szavalják illetve énekelik: a) Petőfi 
S.: Minek nevezzelek . . . Szavalja 
Nagy Etelka VI. o. t. b) Petőfi  S.: 
Szeretlek kedvesem 1 Szavalja Báthory 
Margit VI. o. t. c) Petőfi  S.: Szep-
tember végén. Szavalja A. Veress 
Margit tanárnő, d) Petőfi—Homonnai: 
Reszket a bokor mert... Énekli Gál-
ffy  Júlia VII. o. t. Zongorán kiséri 
Szabó Margit V. o. t. e) Arany J. : Em-
léklapra. Szavalja Váró Éva V I. o. t. 
f)  Szendrey J.: Válasz Aranynak. El-
mondja Jeney Judit VII o. t. g) 
Petőfi—Révay  : Még alig volt reggel.. . 
Énekli Tárcza Ida VU. o. t.. Zongorán 
kiséri Fábry Magda Vil. o. t. h) Szend-
rey J.: Három rózsabimbó. Szavalja 
Keresztes Nagy Mária VII. o. t. i) 
Szendrey J.: De kijutott nekem . . . 
Szavalja Gyulay Margit VI. o. t. 2. 
Petőfi—Székács:  Szeptember végén. 
Énekli az ifjúsági  énekkar. Belépődíj 
tetszés szerint. 

X Dr. Orbán Domokos orvos Quarz 
és diathermia kezelésre berendezkedett. 

Polgári kör tagjai a temetkezési 
alapba való felvételük  esetén 15 nap 
alatt jelentkezni kötelesek, különben 

felvétel  érvényét veszíti és .újból 
kell kérjék az alapba való felvételüket. 
A felvett  tagok díjaikat rendesen fi-
zessék, mert az elmaradás az alap 
tagjai sorából való törlésüket vonja 
maga után, mint az jelenben is meg-
történt néhány pontatlan taggal.' 

A kegyeletes emlékezésnek nap]a 
volt hétfő,  október 6 dika. Lélekben 
az aradi Golgothára zarándokoltunk, 
hogy megemlékezzünk az igazságért 
hősi halált halt tizenhárom vértanúról. 
Példájuk, álhatatosságuk intsen a tör-
vényesség s az igazság mellett való 
szilárd kitartásra. 

A Székely Dalegylet a nyárról el-
halasztott Petőfi-matinéját  f.  hó 5 én 
tartotta meg a Bukarest szálló szín-
háztermében zsúfolt  közönség jelen-
létében. Az egyesület vonós zeneka-
rának precíz nyitánya után Biró Lajos 
níondott ünnepi beszédet, amelyben 
tömör vonásokkal jellemezte Petőfi 
pályáját és költészetét. Az ünnepi be-
szédet lapunk más helyén közöljük. 
A beszéd után a dalkar énekelte Pe-
tőfi—Horváth  : Álmodtam szépet, gyö-
nyörűt kezdetű dalát Kiss Elek veze-
tése mellett nagy sikerrel. Majd a 
vonós zenekar adta elő a Carmen-
indulót nagy precizitással. Szabó Gyula 
mély átérzéssel szavalta Petőfinek 
Egy gondolat bánt engemet cimű rap-
szódiáját. A sikerült matinét a dalkar 
hatásos énekszáma fejezte  be. 

A csikmegyel felekezeti tanítók 
vasárnap népes gyűlést tartottak Gyér-
gyószentmiklóson. A gyűlésen tartal-
mas előadások hangzottak el a kisebb-
ségi tanítók mai fontos  kötelesságérői. 
Hogy ennek a kötelességnek gondta 
lanul tehessenek eleget, elhatározták, 
hogy felirattal  fordulnak  a főhatóság-
hoz fizetésük  javítása iránt. 

Nyilvános köszönet és nyugtázás. 
A polgári kör temetkezési egyesülete 
az elhunyt fivérünk  után járó temetési 
járulékban 10,000 leüt fizetett  ki, mely-
nek felvételét  nyilvánosan is elismerve, 
egyúttal ez uton is köszönetet mon-
dunk az egyesület vezetőségének a 
gyors és pontos kifizetésért.  Török 
testvérek. 

Elveszett f.  hó 2 án csütörtökön 
egy barnás fekete  kopó. Becsületes 

ArfP«ifRft  n íífílvmossv-ffvóev-

Jézus királyságának ünnepét az 
előző évek hagi'omanyaihoz híven eb-
ben az évben is méltó keretek között 
szándékoznak megünnepelni a helybeli 
róm. kath. hívek október 26-án. Az 
ünnep előestéjén éjfélig  tartó szent-
ségimádás lesz, óránként alkalmi pré-
dikációkkal. Az ünnep napján a 
az ünnepélyes istentisztelet után a 
népszövetségi tagozat rendeli meg 
szokásos matinéját a főgimnáziun  tor-
nacsarnokában gazdag és változatos 
műsorral, amelyet lapunk következő 
számában közlünk. ^ 

Vadászok figyelmébe. A földmű-
velésügyi minisztérium keretén belül 
működő vadászati igazgatóság a hét 
folyamán  rendeletet adott ki, amelyben 
megtiltja a kopóval való vadászást 
mindazokon a vadászterületeken, ahol 
őz és szarvas szokott előfordulni. 

Temetkezési alap felhívása. A 
polgári Önképző Egylet vezetősége 
ismételten felhívja  a temetkezési alap 
azon tagjait kik járulékaik befizetésé-
vel hátrálékban vannak, hogy a hát-
rálékos összeget 8 napon belül az 
egyesület pénztárába befizetni  szíves-
kedjenek, hogy ne legyen kénytelen 
az elnökség kizárásuk iránt a választ-
mánynak jelentést lenni. Égy iyen 
humánus intézmény csakis ugy tart-
ható fenn,  ha a tagok is kötelezett-
ségeiknek pontosan eleget tesznek. 
Égyuttal sajnálattal tudatja az elnök-
ség azt is, hogy a f.  hó 3-án tartott 
választmányi Ülés néhány régi hát-
rálékos tagot kénytelen volt a temetk. 
alap tagjai sorából törülni. 

Tiszt  eleitől  hozom a hölg/közön'ég 
nb, iudomátára.  hogy a Bul. Reg Ferdi 
nand  (Kossuth-utcaJ  21 szám a att 

üíöl  KALAPSZALONT 
nyitottam. 

Állandóan  rmktáron  tartom a leg-
újabb modellB  kalopokat. 

Vállalok  mindennemű  javitást,  átala-
kitást  a legiutányosabb  áron. 

Szives pártfogást  kér: 
Kováta  NeUy. 

Víllanyvllágitás a református 
templomban. A helybeli református 
egyház régi tervét valósítja meg a 
villanyvilágításnak a templomba való 
bevezetésével. Ezáltal a hívek vallásos 
érdekeit kívánja szolgálni, hogy az 
istentiszteleteket a munka megszűné-
sével, az estéli időben is látogathas-
sák. Különösen vasárnap délután érez-
ték ennnek hiányát. A meszeiési mun-
kálatok nemsokára befejezést  nyernek 
és az első ünnepélyes istentisztelet 
nov. hó 2 án fogják  megtartani, na-
gyobb templomi ünnepély keretében. 
Az ünnepély műsorát később fogjuk 
közzétenni. 

Szüreti mulatság Szombatfalván. 
A szombatfalvi  ifjúsági  egyesület f. 
hó 19-én kedvező időben diszfelvonű-
lásos nagyszabású műsoros szüreti 
mulatságot rendez, melyre a helybeli 
és vidéki közönséget tisztelettel meg-
hívja a rendezőség. 

A romániai munkások rokkant 
nyugdíj és segélyzö egyletének hely-
beli 4I-ik fiókpénztára  f.  hó 5 én 
délután rendkívüli közgyűlést tartott 
Duka András elnöklete mellett. A gyű 
lésen Orbán Sándor és id. Benedek 
Géza indítványára egyhangúlag kimon-
dották, hogy az egyesületet felszá-
molják és a vagyont a nagygyűlés 
határozata szerint a befizetett  összeg 
arányában azonnal kiosztják s az in-
dítvány elfogadására  hirlapilag felszó-
lítják az összes tagegyesületeket. A 
felszámolás  kimondására az vezetett, 
hogy megingott a tagok bizalma a 
központi vezetőségben. 

A szombatfalvi birtokosok egye-
sülete f.  hó 5 én alakuló gyűlést tar-
tott a népházban. Sándor János is-
mertette az egyesületbe való tömörü-
lés szükségességét, aminek alapján 
kimondották a megalakulást. Az egye-
sület díszelnökévé Ugrón .4kost,.ügyv. 
elnökké pedig Sándor Pált kiáltották 
ki, majd pedig megválasztották a többi 
tisztviselőt és a választmány tagjait. 

X Október S-án a városban el-
vesztettem egy 84 lei értékű, aláirt 
váltót. Kérem a megtalálót, szolgáltassa 
be a Székely Közélet kiadóhivatalába. 
Figyelmeztetek mindenkit, hogy befor-
gatás esetén a váltó felhasználója  ellen 
feljelentést  teszek. Bakk  Edéné  Kecset. 

X Príma aprított tűzifa kapható 
Bul. Ree. Ferdinánd (Kossuth utca) 12 

xMOZihirttk* Ssombat este, v&s. d. u. 6 
est« 9, hétfŐQ  esta: >Jasi éoekes v. Szomba-
tok szoQibatJac. Szenzációs éneklő hangos film, 
A1 Joison-al, a Sonny Boy físzereplőjével.  A 
Sonoy Boy dalát végig énekelte az egész vUág. 
a ládió, gramofon,  a kabarék. At Jolson szo-
morú éneke szerepelt műsoron mindenütt, ahol 
a dal iránt csak egy parányi érdeklődés van. 
Most a Jazz énekes-bea élvezzük AI Jolson 
megrázóan szomorú nótáit, melyben oly közel 
férkőzik  a közönség ssivéhez. Játékában a ter-
mészetesség, közvetlenség a főszempontok  s 
hogy oly közel tud férkőzni  a közönség szivé-
hez, főképpéo  ebben leli magyarázatát. A Jazz 
énekes v. Szombatok szombatja c. dráma min-
deakit újra moziba csábit, még olyant is. aki 
nem hive a Ilimnek, Rendes hely árak. — 
Csütörtök, péntek, szombat este, vasárnap 
d. a. 6 és este 9-kor: >Két sziv egy keriogo-
ben — A szivek szimfóniája  (Zwei Herzen ím 

Takt)c bájos zenéjü hangos operett fűm. 
Szárnyra kapta a világhír, melyiek szereplői 
világsztár, válogatott szépség. Az amerikai 
sajtó azon a véleményen van. hogy kiállítás 
tekintetében páratlan, amelyet valaha kinema-
tograii produkált Helyárak 4 0 - 3 0 - 2 0 L. Ki-
zárólag gyermekeknek 15 L. — Siessen jegyet 
félre  tétetni. 

Egy szép utcai bútorozott szoba 
kiadó. Cím a kiadóhivatalban. 

KÖZGAZDASÁG. 
Udvarhelyvármegyei Gazdasági Egye-

sület közleménye. 
Nehény nappal ezelőtt a gazdákra 

nézve rémhírként ható azon közlemény 
jelent meg egyes lapokban, hogy ba-
romvásárokra 20 kílóméter körzeten 
kívül állatokat csak vasúton szabad 
szállítani. 

Már akkor érthetetlen volt ez az 
intézkedés, hiszen ez az állatok forgal-
maskodásának teljes csődjét jelentette 
volna. 

Illetékes helyről felhatalmazást 
nyertünk annak közlése végett, hogy 
a rendelkezés egyáltalán nem érinti a 
gazdákat, kik állatjaikkal egyes vásá-
rokat akarnak meglátogatni, a rendel-
kezés csak az állatkereskedőkre szól, 
mert ekkép véli a Földmivelésügyi 
kormány elháríthatni az állati betegsé-
gek terjesztését. Azonban még a ke-
reskedők által vásárolt állatokat is, a 
menyiben lábon hajtva rövidebb utat 
kell megtenníök, mintha vasúton szál-
líttatnának, megengedi egy ujabb mi-
ciszteri rendelet, hoĝ ^ a kereskedők 
fs  a rövidebb utat igénybe vegyék. 

A gazdáknak tehát okuk a féle-
lemre egyáltalán nincs, rájuk nézve az 
eddigi gyakorlat tovább is érvényben 
marad, s látogathatják a vásárokat bár-
mily távol legyen is az ? 

Piaci árak. A buza: 75—85, rozs: 
60 - 65, árpa: 50—55, zab: 34—35, 
tengeri: 62—65, burgonya : 18—20 
leu vékánként. V >ó. 

Kiadótuit^donos : a Könyvnyomda R.>-r. 
Odorbeia--8zélcelynd várhely. 

Corpul Portăreilor TribuDalalul dia 
Odorheiu 

No. 2923-1929. 

Publicaţiune de licitaţie. 
SubaeiBiiatul portărel pria acsasta 

publică, că fa  baza decisiuDÜ No. 
7091/1928 şi Nr. G. 1450/1929 a 
Judecătoria de' Ocol dia Odorheiu ía 
fivoarea  Z. Székely János lepr, prla 
advocatul Dr. Gönczy Gábor pentru 
focaflsarea  croduţei de 770 Lei şi 
ficcesorií  se fixea?á  termea de licitaţie 
pe 29 Octomvrie 1930 ora 11 la faţa 
locului ia Odorbeiu. la Baia de sare 
1. FerDecgel uode se Tor viode prio 
licitat'uQe publică judiciară: 1 divan, 
1 lavor, 1 hcauD, 1 covor toscaC şi 1 
C8H8 de porete ta valonre de 3700 
Lei. Ia caz de nevoie şi sub preţul 
de estimare. 

Pretenţiunea care e de incasat 
f̂ ca  770 Lei cspital, dobâozile cu 
feVo  eocotiod din Octomvrie 1928 iar 
t-pesele pâoă acum ataverite îa 1200 Lei. 

lotiucât mobilele cari ajung Ia 
liciteţie ar fi  fost  execvhte şl de altil 
şi acQBtia şi ar fi  câşMgat dreptul de 
fccoperire  licitaţia prezentă este ordo-
nată şi ii favorul  scestora in seozul 
hrt. LX 1881. § 192. 

Odorbeiu, la 30 Sept. 1930. 
Bălăsescu portărel. 

Szalongarnitura olcsón el-
adó. — Cim a kiadóban. 

Bérelnék eg; ilzlethelyigéget veu-déglíínek, lakás, esetleg heálió-

X Zongora, átköltözés miatt, min-
den elfogadható  áron eladó. Cim a 
kiadóban. 

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

Eladó: 
Fellőboldogfalván  egy 2 holdas beU 
Bőség 2 szoba, konyhás lakóházzal, 
miQdennema melléképflletekkel  és 6 
hold szántó és kaszáló. Értekezni 
lehet: Dr. Gönczy és Dr. Molnár 

ügyvédek irodájában. 

Hölgyek Jelszava: 
ondoIáltasBuok Nagy Ferinél, abol 

oodolálás. . 15 leu, 
manikűr . . 10 „ 

Borravaló benne foglaltatik. 
OndolAclö R«bart. 

Tisztelettel: Nagy Ferenc fodráír 
Kosbuth u 1 és 43 ezám. 

Állandó nagy raktár 
mindenféle  flapoi  férfi-,  gjrer-
mek- éü vidéki kalapokbaa, 
flftpkákbao,  olcsó áron. Férfi-
és d{»í kalapok javítását 

vállalom. 
Szíves pártfogást  kér: 

K C I S Z C K R A l i B K R T 
volt EStvSs-ntca. 

Árverési hirdetiuéay. 
No. 658—1930 not. 

Bodogaia község elöljárósága köz-
hírré teszi, hogy a község tulajdonát 
képező községi korcsma 1930 évi 
November hó 20-án d. e. 10 órakor 
a községházában megtartandó nyilvá-
nos árverésen 1931 Január I-én kez-
dődő 3 évre haszonbérbe adatik. — 

Kikiáltási ár 20,000 Lei, 
Bánatpénz a kikiáltási ár lÔ /o a 
Árverési feltételek  bármikor meg-

tekinthetők a községi bírónál, — 
Bodogaia la 6 Oct. 1930. 

Községi Elöljáróság. 

Síékelyndvarhelyen is k&phaté 
már a világhirli németorssági 

„Extrol" folyékony 
folttisztitó szer 

a Gáspár és Papp féle  flzletben. 
Minden liázíassfoo)nak  érdeke, 

hogy a háztartásában ott lesyen. 

Asztalos, mázoló, tímár és 
kordovános iparhoz 

Bxflkgégei  8i»tet »nyagok«t. rah«-> Mr» é« 
gy»pjnfe>téket  nagy válatztékbaa, uyy"»̂ »" 
tén yŷ gy- «nUU bort, ffiwer-  é» élel-
miirnkat « iegelgnySiebb Arak mellett 

ajAnlva, kér prábarendeléieket, 

tisztelettel: Femengcl Gyuld 

Villüliinb • Női-, férfi  íehérnemüek, pi. 
\ dlldlUllli. járnák, kelengyék készítését. 

Tftpvftviinlf  • Müvésíi stilusbaa függö-
IClVWUUa. oyöket, ágyteritíket 

Moiltirozilílk!  jutányo'sa^^árban. ^ 

IltlC ót* rövid és kötött árukbao, 
líUÖ VdidOAlia. kéximuQkaanyagokbao, 
mélyen lessállitott arban. 

ârahăz 
Odorheiu. Bul. |RegeIe Ferdinánd 27. 

Cukorbajofok 
részére orvosi felügyelet  alatt ké* 

szitett 

levegökenyép 
a SZILAGYI cnkriszdiban kapható. 

Ugyanott olcsó árakon szerezhe-
tők be aaját készitésC friss  csoko-
ládé dessert-árnk és pralinéé. 

A nagyérdemű kSzSnség szives 
pártfogását  kéri: 

Szilágyi lanác 
cukrász. 
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Megérkeztek! Olcsón kaphatókI 
TRENCH COATOKI Kész férő-,  fiu-,  gyermekruhák, kabátok, nadrágok, rőfös,  rövid- és kötött áruk, ponyva-
= = = = = = vásznak, sepsiszentgyörgyi ruha-szőttesek a legolcsóbban LÖBL**nél (volt Bethlen-utca). 
Szónyeg-maradékok feltűnő olcsón. ívelte ruha-selymek nap- és esőernyők nagy választékban. 

iMMMMMMMMMMMMMMMMMmMMMMM 
A PriDcipena Elisavettt (Betblea-utca) 
10 szán) al8(ti Kî raktárban ujböl meg-
kezdettem B palackos borok árusitását. 

ÍTiszta cc-ereÜTegok elleoébeo üte-
rmbéDt 34 Icuért éra^iton ott többek 
kQVöU a kftvetkê ö  fajborukat: 

Som és mmkotily dr. Adorján alba-
iuUtl termé^ébö'. 

Ho8»usBiái Kobo Antal teriaéiébil. 
VimoBddrarhelyi dr. Pftlffy  „ 

Nagyobb Tételpé) árengedményt adok. 
S z ö l l ö s i S a m u , 

• pffii  • 

felvesz  az 

középiskolát végzett 
fíutkereskedő  taoulónak 

felvesz  az Elsö Székeiyud'varhelyi 
Börgyér R.-T. börüzletd. 

!>•• • • •• • 

Judacătoria Odorbeia ca aecţia cL 
Nrul 1775—1930 cf. 

Extract din pubiicatíunea de 
licitaţie. 

ID cauza de executare pornită de 
nriBăritorii Dr. Nagy Lajos, Dr. Szabó 
Gábor, Dr. Filö Ferencz avocsţi contra 
urmăritului Száss György (a cai sotia 
e HegedQs Juliánná) la cereraa ur* 
nărlrorilor, Judecătoria ordonă. L ĉi-
taţiuoea execuţioualâ in baza art. 144. 
146 şt 147 iin legea LX. din 1881 
io ce prWrş̂ e imobile eituate in co-
muna Corund in circumecript'a Tri-
bunalului şi Judecă'oriei Odorheiu şi 
anume aeupra portiuuei de 1/2 parte 
inscritâ pe numele lui Szász György 
(a cui BOţia e HegedQs Juliánaa) din 
laobiJele caprinse ia pror. cf.  No. 1975 
a comanei Corund sub No. de ord. 
Afl  No. Top 8d39. S94I arător cu 
preţ. de etrig. 2000 Lei, sub No. de 
ord. At2 No. Top. 8940,1 arător cu 
preţ. de strig. 500 Le», sub No. do 
de ord. AfS  No Top. 7723, 7724 
fânaţ  cu priţ. dé strig: 500 Lei. sub 
No. de ord. A+4 No. Top. 8940̂ /2 ară 
tor cu preţ de strig. 500 Lei, asupra 
portiunei de 1/2 parte Înscrisă pe nu-
mele Iul Szász György (a cai soţia e 
Hegedâs Juliánná) din imobilul cuprisa 
ia proN cf.  No. 3310 o comunei Ck»-
motf  Bub Nd. de ord A+1 No. Top. 
4883 fâoeţ  cu preţul de strigare de 
2000 L;l, asupra poiţ uaei úé 1/2 
pute ioscriFă pe nunele Iui Szász 
György (a cui soţ'a e Hegedűs Juli-
én na) din imobilul cuprins in prot. cf. 
No. 3750 a comuaei Corund eub No. 
de ord. Afl  No. Top. 7715 fâasţ  cu 
prcţat de strigare da 250 Lei, asupra 
Imobilelor Intcrise pe numele a iui 
Szász György (a cui soţia e Hegedűi 
Julián&a) cuprinse io prot. cf  No. 
3751 a comunei Coruod sub No. da 
<Jrd, A+1 No. Tcp 6787 făotţcuprcţ. 
de strig. 4000 Lei, sub No. de oro. 
At2 Ne. Top. 7420 iră'or cu preţ de 
strig, "^oe Lei, bUb No. do orp. A+S 
lio. Tcp. 7664 lăşune cu preţ. de 
slrig. 500 Lei, sub No. de ord. A+4 
No. Top. 8404 arăior cu preţ de strig. 
2000 Lei, sub No. de otd. Afd  No. 
Tcp. 2407 ai&tor cu pr.ţ de strig. 
1000 Lei, 8ub No. de ord. A+6 No. 
Top 6904, 6912 păşune, fâesţ  cu preţ. 
de strig. 1200 L-f.  sub No. de ord. 
At7 No. Top- 818V/2 iăofţ  cu preţ, 
de strig. 3000 Lei, 6ub No. de ord. 
At8 No. Top. 8942/1 fâoaţ  cu preţ. 
de sirig. 3000 Lei. sub No. de ord. 
At^'Nö Top. 7602/1, '7603/1 aiăror 
cu preţ- de strig. 100 Lei, sub No. 
de or .̂ AflO  No. Ţop. 5780/1 păşune 
cu prtţ. da strig. 2000 Lei, pentru 

iocasearea creanţei de 1500 Lei cap. 
iotfrese  de lO /̂, dela 21 Decembrie 
1929 epeso de procos şi de execDtare 
de 860 Lei, fixate  pâoă scum, speae 
de 400 Lei fixato  scum pentru cererea 
de licitaţie precum şi pputru Încasarea 
creanţei de 54 L?i 25 bani cap. şi 
8cc a lui Mârto Jşzsef,  a creatţ'i de 
3000 Lei cap. şi acc. a )ui Dr. Nagy 
Lajos, Or. Szabó Gábor, Di. Ft(6 
Franci SC. 

LIcitaţ'unea se va ţine in ziua 
de 2\ Oct. 1930 ora 10 la casa comu 
naiă a comunei Corund. 

Imobilele ce yor â licitate nu pot 
fi  Tâaduto pe un preţ mai mic decât 
jună'.a^e doua tremi din preţul de 
strigare. 

Cei cari doresc se liciteze sunt 
datori se depoziteze Ia delegatul jude-
cătoresc 10%  din preţul de strigare 
drept garanţie, in numerar sau io 
efecte  de cauţie socotite după cursul 
fixat  in § 42 legea LX. 1881 sau i & 
predea aceluieşi delegat chitanţa COD 
statâdd depuuerea judecătoreşte, prea-
labilă a gtira&ţlei şi Fă semneze con-
diţiuDile de licitaţie (§ 147. 150, 170 
legea LX. 1881, § 21 legea XL. 1908). 

Ddcă ni neoi nu oferă  mai mult, 
cel care a oftrit  pentru imobil un preţ 
mai urcat decât cel de strigare este 
dator Fă Întregească imediat garanţia 
— fixate  conform  procentului preţului 
de strigare — la aceiaşi parte procen-
tuală a pretu'ui ce a oferit,  (art, 25, 
XLI, 1908). 

Odorheiu, Ia 17 Maiu 1930. 
Máthé m. p. judecător. 

Pontra conformitate 
Zayzon. 

Corpul Portăreilor Tribunalului 
din Odorheiu. 

No. 2409—1930. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin aceasta 

publică, că în baza deciziuni Nr. 
847-1930 şi Nr. G. 4223-1930 a 
Judecătoriei de ocol din Odorheiu în 
favOrut  reclamantului Ilonka Barabás 
repr. prin advocatui Dr. Jodál G. 
pentru încasaera creanţei de 3578 Lei 
şi accesorii se fixează  termen de 
ncitaţle pi ziua dâ 17 Octombrie 
W30  ora 15 m. p. la faţa  locului îj 
Viahiţ) unde se vor vinde prin Hei 
taţiune publică judiciară purei, vie, 
arangament de prăvălie în valoare da 
12200 Lei. In caz de nevoie şi sub 
preţul de estimare. 

Pretenziunea care e de focassit 
ÎHce 3578 Lei eapital dobânzile cu 
15Vt7o socotind din conf.  decisului 
iar spesele pfloă  acum stabilite de 
2840 Lei. 

întrucât mobilele cari ajung la li 
citaţie ar fi  fost  execvate şi de aiţii 
şi aceştia şi ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire, liţitaţia prezentă este ordo-
nată şi In favorul  acestora fs  senzui 
art. LX. 1881 § 192. 

Odorheiu, la 17 Sept. 1930. 
Bălăsescn portărel. 

"Eladó: 
1 drb nj tipnsn FORT) camion teher-

karosszériával, 
1 drb Chevrolet Inxus antó, 

1 drb camion antó 
olcsó árban és kedvezd fizetési  fel 

tételek mellett. 
Transilvania Autógarázsban 

Odorheiu. 

Corpui Portăreilor Tribunalului din 
Odorheiu. 

Nr. 2329—1930. 
Publicaţiune de llcitafie. 
Subsemnatul ponărelprin acoosta 

publică n baza decizmnii Nr. 7371— 
1929 şi No. G. 1256-1930. a judo 
cătoriei din Odorheiu în favoar̂ -a 
Dénes Mihály rtpr. prin advocatul Di*. 
Jodál G. pentru mcAsearea crearţd de 
660 Lei şt acc. se fixeată  temea do 
licit(ţio pe ziua da 20 Octobvrie 1930 
ora 15 a. m. Ia feţi  locutui u comu 
ba Mujua uode se vor vinde pria lici' 
Uţiune publică judiciară mi'şioa de 
imbletit (comlect). 2 jepe, 1 car do 
cai Oâie de fisr,  1 prtrc do 2 anii, 
ia valoare de 16000 Lei. In caz de 
nevoie şi f>ub  preţul de estimare. 

PrRtenziuQOA care este de ncassat 
face  660 Lei, capital, dobânzile cu 
127o socotind din 23 VI. 1929 iar 
spesele păoă acum staverite de 1935 lei. 

lotrucât mobilele curi ajung la 
licitaţia ar fi  fost  execvate şl do aiţti 
şi aceştia şl ar fi  câştigat dreptul de 
acopsrire licitî ţla prezentă este ordo 
na'ă şi îj favorul  acestora fa  sonzul 
art. LX : 1881, art. §. 192. 

Odorheiu, U 18 Sspt. 1930. 
Bă'âsescu porfăre'. 

FelhlvAs. 
Felkéretnek minden tejtermény-

nyel foglalkozó  egyének, sziveskedje-
nek 1930 október ^1-én, kedden a 
Kassay bodegában délután fél  3 óra-
kor, egy kis eszmecserére megjelenni, 
a nyomasztó gazdasági helyzettlnk 
mikénti megoldása érdekében. 

Tisztelettel: tfihb  kDzködö vajas. 

Ingyen lakás 
ellenében egy bethlenfalvi  belsőség-
hez megbízható felfigyelőt  keresek. 
Javadalom 6 hónapig ingyen laká̂ ^ 
(I szoba, konyha). Cím a Kiadóban. 
Por'ărel pe lâosă Judtcătoria Cristur 

OJorheiu. 
No. 2747—1930. 

Publicaţiune de licitaţiê  
Subsemnatul portărel prin aceasta 

publică, că fj  baza deciziunîi sub Nr. 
4786/1929 a Judecă'oriei de Ocol din 
Cristur No. 5820—930 in favoarea  rec-
lamantului Caasa de PăUra ajud. Oih. 
fiiliala  Crif-tur  repr. prin Dr. E'ekes 
Dénei ş Elekes Domokos advocaţi dn 
Cristur contra urmeritori pentru io-
casarea creanţei de 23 248 Lei şi ac-
cesorii se fixt;a?ă  termen de licita-
ţiune pe ziua de Oct. ora 25 
la ftiţa  locului îa comuna Taureni, 
unde se Tor vinde prin licitaţiuQa 
publică judiciară mobile maşiot agri-
cole, mobile de ca ă, vite fâi,  pae îi 
valourea do 345 100 Ld. Io caz de 
nevoie şi sub preţul dâ estiaare. 

Preteoziunea care e de incassst 
face  23 248 lei capiui dobânzile cu 
15 5 > socotind In 14 Nov. 1929 iar 
spesele păae acum stabilito de 11304 iei. 

I&trucât mobilele cari ajung la 
licitaţie ar fi  fost  execvate şi de alţil̂  
şi aceştia şi«ar fi  câştigat dreptul de' 
acoperire licitaţia prezentă este ordo-
nată în favorul  acestora fn  senzui 
art. LX.: 1881, §. 192. 

Cristur, la 23 Sep'. 1930. 
Siriana portărei. 

Előnyös 
alkalom! 

A összes raktáron levő férfiöltöny-  és kabát-
szöveteket, női kabát- és ruhakelméket, úgy-
szintén egyes á r u c i k k e k kihagyása miatt, 
g y á r i á r o n a l u l á r u s l t o m . 

Hipsch Rudolf 
posztó-, divat- és kézmüáruk kereskedése 

Kérem a k i r a k a t a i m a t megtekintenl I 

Ha elegáns és szép C Í p Ö t akar vásárolni, ugy 

keresse fel 

Dobrai Károly 
cipő-üzletét, 

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

f1fll<P«4ií'^^Q^é^heti  be öszi szükségletét J a k a b G y u l a divátüzletében. 
Legújabb mintájú sima bársonyok, divat flanellek  45 leutól, női és férfi  nagykabát- és ruhaszövetek, tennisz-
flanelUk  25 leutőí, Bélelt ^s ţ>01e|etlen bőrkeztyUk, gyapjuharisnyák, ingek, sapkák; divatos egyszínű bordU-

— — ; :— irös sivefterek  és gyermek-szvetterek. ! 
Esököppenyek. Meleg fianelUnadrágok, Nagy választék I 

Könyvajuada RészveaytárMág Odorfaeiu—Sz^el^dvirbéiy* 


