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Egy nagyon komoly ügy. 
Nagj- vita folyik  mostanában a 

magyar lapok és a román lapok kö-
zött afelett,  hogy a magyar kisebbségi 
nemzetnek itt Romániában jó dolga 
van e, vagy rossz ? A vita kiinduló 
pontja a szatmári nagygyűlésben van. 
S olt voltaképpen már el is dölt a 
vita: a magyar nemzetgyűlés maga 
döntötte ef,  amikor halározatilag ki-
mondotta, hogy az elviselhetetlen 
kisebbségi sérelmek orvoslásáért a 
Népszövetséghez fordul.  A román sajtó 
azonban nem akar belenyugodni ebbe 
az Ítéletbe s azt állitja, hogy csak a 
>grófok«  és csak az »urak€ hirdetik 
a kisebbségi sérelmeket, a nép maga 
azonban teljesen megelégedett. 

A român sajtó állásfoglalása  nem 
történik céltalanul. Emlékezhetünk rá, 
hogy nem is olyan régen az állami tánitók 
nyilatkozatokat Írattak alá a székely fal-
vak lakosaival, amely nyilatkozatok — 
amint később kitudódott — azt tar-
talmazták, hogy a nép meg van elé-
gedve az állami iskolákkal s az állam 
iskolapolitikájával és nem kivánja a 
magyar nyelvű iskolákat. Ezek a nyl-

TWÍroíatok a\"Népszövetség elé jutot-
tak, ahová a ^agyar Párt vezetői pa-
naszt teltek asţ iskolai sérelmek miatt. 
A Népszövets^, látva e nyilatkoza-
tokat, azt hifeieti,  hogy valóban csak a 
>gr6íoH« éa az »urak« panaszkodnak, 
mert íme a nép az iskolázás tigyével 
is meg van elégedve. 

Az iskolázás Ügye sok keserves 
könnyet sajtolt ki a magyar szülők 
szeméből s bizonyos, hogy nem volt 
az 6 akaratuk az elismerő nyilatko-
zatok megszületése. De a tény  az, 
hogy a nyilaikozaiok  tttégis  megsztí-
leitek.  Vájjon nem azt harangozza-e 
be most a román sajtó, hogy a ma 
gyar nép, ha >megkérdezik€, — kész 
lesz nyilatkozatot aiáirni arról is, hogy 
kisebbségi helyzetével általában meg 
van elégedve és jobb helyzetet ennél 
nem kiván? De hát megkérdezik-e a 
magyar népet? Ezt nem lehet tudni. 
Ugy azonban megkérdezhetik, mint 
ahogy az iskolaügyben »megkérdez-
tékc. 

Az üresen maradó épület Kereszturon 
nem lesz értékesitheiő, mig a kolozs-
vári gimnázium épület? igen alkalma-
san volna felhasználható  egyetemi 
diákotthon céljaira. 

Nem kevésbé súlyos az a kultu-
rális érv is, hogy a SzékelyföWön, 
ahol az unitáriusok zöme él, szükség 
van egy unitárius középiskolára, iwa^ly 
felé  könnyebben és szivesebben tere-
lődik a székely ifjúság,  mint a távoli 
kolozsvári iskola felé.  A püspök nem 
foglal  állást a kérdésben, ő is fájdal-
masan töpreng: melyiket szeressem . . ? 

Az ügy nemcsak az unitáriusok 
ügye, hanem magyar ügy. Ezért a 
megyei Magyar Párt is foglalkozni  fog 
azzsl 11 iki végrehajtóbizottsági ülé-
sében. A mi véleményünk az, hogy a 
székelyföldi  kultúrintézményhez a vég. 
sőkig kell ragaszkodni, különösen, ha 
ezt reális érvek is indokolják. Remél-
jük, hogy ez lesz a belátása az unitá-
rius egyházi Főtanácsnak is, amely 
végső fokban  fogja  eldönteni a kérdést 
november 23-iki ülésében. 

Ismét elveszítünk egy 
középiskolát. 

. A könyörtelen kisebbségi politika 
ujabb eredményről számolhat be: a 
romániai két unitárius gimnázium kö-
zül egyiknek meg kell halnia. Vagy a 
keresztúri, vagy a kolozsvári unitárius 
gimnáziumot meg kell szüntetni. Nem 
a kulturigény csökkenése, hanem az 
anyagi erő kimerülése parancsolja ezt. 
Az erdélyi unitárius egyháznak hatezer 
holdnyi ingatlan vagyonát vették el az 
agrár-kisajátitással s még azt a két-
száz holdat sem hagyták meg, ami a 
törvény szerint járna. A köteles állam-
segélyből csak morzsákat juttatnak, az 
elsorvadásnak tehát be kell következ-
nie. Az a kérdés most már: melyik 
gimnázium szűnjön meg a kettő közül. 
Efelett  töprengenek és efelett  vitáznak 
az unitáriusok. A kolozsvári Képviselő 
Tanács a keresztúri megszüntetése mel-
lett döntött. Eszerint a terv szerint 
három osztályos gimnáziummá épite-
nék le a keresztúrit s melléje egy első-
fokú  gazdasági szakiskolát állítanának 
fel.  A keresztúri kör számtalan érvet 
hoz fel  a megszűntetés ellen. Legsú-
lyosabb érv az, hogy a háromosztá-
lyos gimnázium nem lesz életképes, a 
gazdasági iskola létesitése pedig ugyan-
csak nagy anyagi áldozatokat kiván. 

EiíMnap-eiíiiferMjoliteéérl. 
Megírtuk funiuil-jei  lapszámunk-

ban azt a felháborito,  embertelen me-
jrényletet, amelyet a varsági interimár 
elnök, Péter János követett e! a 14 éves 
varsági fiu  Tifán  Gergely ellen. A 
gyermek gondjaira bizott marhák kö-
zül egy thft  beugrbtt egy kertbe, 
amelynek alacsony sövénykeritése 
volt s a hatalmaskodó interimár elnök 
efelett  oly nagy haragra gerjedt, hogy 

kiabálásától megdermedt kis fiu 
mozdulni sem mert, hanem bevárta a 
feléje  rohanó >birót€ s midőn ez a 
kezében volt kapával a gyermek 
fejének  sújtott, utóbbi a jobb-
kezét feje  fölé  emelte, hogy az ütést 
kifogja.  így a kapavágás a gyermek 
jobb kezefejét  érte, azon az inakat 
szétroncsolta, s ezen sérülés követ-
keztében kenyérkereső jobb kezének 
épségét teljes é etére elvesztette. A 
csendőrség megindította az eljárást s 
október 30-án tárgyalta a helybeli tör-
vényszék az ügyet, amelyben az 
ügyészség súlyos testi sértés büntette 
miatt emelt vádat Péter János ellen. A 
bíróság 30 napi fogházra  itélte a vád-
lottat. Az ítélet ellen az ügyész su-
lyosbbitásért, Péter • János vádlott 
pedig felmentése  végett felebbezett. 

jelentkezés esetén, az asztalos, laka-
tos, bádogos iparosok részére is tan-
folyamot,  amelyen az illetők a szakma 
beli rajzolás és költségvetési müvele-
tek terén kapjanak megfelelő  kiképzést. 

Mióta és hány esetben emelte fel 
ipartestületünk siró és tiltakozó szavát 
az elviselhetetlen adónyomoritások mi-
att s mindennek dacára, bár iparosa-
ink mindennemű kereseti lehetősége 
maholnap ugyszólva teljesen megszű-
nik, mégsem gondoskodik az állam 
arról, hogy az adóztatás terén valame-
lyes enyhítést hozzon, sőt ennek da-
cára az iparosok adóját, alap nélkül, 
(üggelJenüI a tényleges jövedelemtől, 
ugyszólva általánosságban és oly ösz-
szegben állapítják meg, hogy hordo-
zását az iparosság egyáltalán el nem 
birja. Mindezen körülményeket igazol-
ják a nagy hiriapok. Az utóbbi na-
pokban kincses Kolozsvár iparosainak 
helyzetéről jelent meg. hogy a keres-
kedelem és földmüvelés  mellett sokkal 
sivárabb és kilátástalanabb a kisiparos 
helyzete, mert az általános bajok mel-
lett a kisiparnak jóformán  semmiféle 
hitelforrás  nem áll rendelkezésére, 
amelynek segítségével a munka foly-
tatását biztosilani tudná. Emiatt nem 
tndott megküzdeni sem a gyáripar 
gyilkos versenyével, sem a fogyasztás 
katasztrófális  visszaesésével. Ennek és 
az egyre súlyosabb közterheknek ered-
ménye az lett;, hogy a kisiparosok 
nyomorognak és sorra adják vissza 
/parígazolványaikat. Mindezek a mi fel-
fogásunkat  igazolják akkor, amidőn az 
iparosok tűrhetetlen és elviselhetetlen 
megadóztatásaínak enyhítése érdeké-
ben oly sokszor feljajdulnak  és tilta-
kozunk^^ Az Ipdrtestaiet elnakséffe. 

ban «Olaszország revíziós blokkot ala-
kit ?€ címen többek között a követke-
zőket írja: az utóbbi időben szoros 
bulgár-magyar barátság alakult ki s 
ezt a barátságot ujabban paktumban 
IS meg fogják  erősíteni. A két ország 
a revízió jegyében találkozott. Olasz-
országnak ugyanis messzemenő tervei 
vannak a Balkánon. Az a terv, hogy 
szoros együttműködés jöjjön létre a 
a revizíónista államok között, mindin-
kább kitűnik s ha Olaszország nem 
is dolgozik minden esetben teljesen nyíl-
tan, titkon feltétlenül  támogatja és elő-
segíti a revizíónista blokk kialakulását. 

IPARTESTÜLETI ÜGYEK. 
Országos kirakó vásárok: novem-

ber hó l l én Balázstelke, Kovászna, 
Marosvásárhely, Sárkány, 12 én Bárót, 
Farkaslaka, 14-én Mikefalva,  Rióm-
falva,  15-én Nyárádmagyaros. 

A marosvásárhelyi kereskedelmi 
és iparkamara, értesítése szerint, a ka-
mara körietébe tartozó városokban 
Ipari tanfolyamokat  óhajt rendezni. 

Tájékozásul közli, hogy a kamara 
eddig cipészipari, férfiszabóipari  és női 
lázi ipari tanfolyamokat  tartott, to-

vábbá Marosvásárhelyen f.  hó 15 én 
ács- és kőműves-mesteri tanfolyam 
kezdődik, amelyre segédeket, vagy 
nem képesített mestereket vesznek fel, 
sőt olcsó ellátásukról is gondoskodás 
történik. E tanfolyam  előreláthatólag 
márc. 15 ig tartana és ács-, kőműves-
mesteri vizsgára készítene elő. Kérjük 
iparosainkat, akik ezen tanfolyamokon 
résztvenni kívánnak, hogy szándéku-
kat ipartestületünknél f.  hó 20 ig je-
entsék be. Különben ez alapon átírt 
ipartestületünk az iránt is, hogy ugyan-
csak tartsanak városunkban, megfelelő 

Román lapszemle. 
Az îndreptarea  írja október 30-ikí 

számában: a Magyar Párt szatmári 
gyűlésén gróf  Bethlen, a párt elnöke 
Maniu kisebbségi politikáját kritizálta 
s kijelentette, hogy a nemzeti paraszt-
párt nem váltotta be ígéreteit, amiket 
annak idején az ellenzéken tett. Szó 
val — írja az îndreptarea — Maniu 
Gyulát kisebbségei is elhagyták. « 

A Viitorul  november I jei számá-
ban a magyarországi revíziós liga 
működéséről számol be s közli lord 
Rothermere arcképét. A Ceps jelentése 
nyomán arról ir, hogy a revíziós ligá-
nak pénzbeli támogatásra van szüksége 
s igy a vezetőség elhatározta, hogy 
kiszélesíti a liga kereteit. A tagokat 
évi egy pengő tagsági dij fizetésére 
kötelezi s minden tag igazolványt kap 
lord Rothermere arcképével. » 

A román sajtó  élénken tárgyalja 
Mussolini legutóbbi beszédét, melyben 
a duce a határrevizió lehetőségéről 
beszélt. 

» 

Az Universul  november 2-iki szá-
mában »Segesvárt ninct hely román 
templom számárac cimen ottani leve-
lezője utján többek között a követke-
zőket írja: azt gondolná az ember, 
hogy azoknak a keserves időknek 
egyik fejezetét  tesszük közzé, mely-
ben az erdélyi románok a magyarság 
uralmát hurcolták. Pedig ez ma tör-
ténik az egyesített Nagyrománia sza-
bad korszakában a hatóságok szeme 
láttára, egy olyan városban, ahol a 
kisebbségek még ma is képesek meg-
akadályozni, hogy román templomot 
építsünk. 

» 

A Lupta november 2-iki számá-

A szombatfalví  népház korul. 
Sajnálatos eset, ami a szom-

batfalví  városrészben most történik. A 
városrésznek van egy régi multu és 
tevékeny gazdaköre, mely évekkel 
ezelőtt pépház építésére határozta el 
magát. Építtető bizottságot választolt 
s amikor kész volt a népház, akkor 
éppen az épittető bizottsági tagok el-
feledték  azt, hogy ki bizta meg őket 
az építtetéssel, minek a számára és 
tulajdonául épült föl  az' épület, keres-
ték az utakat, amelyeken a népházat 
valami más, még nem létező egyesü-
let javára lehetne megkaparitani. Meg-
született az Ifjúsági  Egyesület, mely-
lyel kapcsolatban az igazság az, hogy 
iőleg az ifjúság  buzgalmának volt kö-
szönhető, hogy aránylag csekély pén-
zen a népház felemelhető  volt, csak 
az a különös, hogy az ifjus.  egyesü-
let tagjai között — neve dacára — 
élemedett emberek is szerepelnek. Amig 
a gazdakör és az Ifjúsági  Egyesület 
közt a népház tulajdonjoga tekinteté-
ben súlyosabb természetű nézeteltérés 
volt, addig bizonyos személyek erős 
ifjúsági  egyesületi érzelmeket árultak 
el, de mikor a két egyesület között a 
jobb érzésűek által rég óhajtott béke 
és megértés helyreállott, akkor bizo-
nyos unszolásra egy harmadik egye-
sülét alakításáról kezdettek gondol-
kozni s megszületett a »Birtokosok 
Egyesülete*, a gazdakör alapszabálya-
ival teljesen azonos célkitűzéssel. Ezen 
egyesület alapszabálya most készült el 
— nagy örömére a zavarosban halá-
szóknalr, s ha illetékes helyen nem latol-
ják meg eléggé az alapszabály tárgya-
lásánál a dolgot, ha engedélyt nyer e 
harmadik egyesület is a működésre, 
a viszály fészke  állandósul a város-
részben, ahol most is, sajnos, sokan 
ellenség gyanánt állanak egymással 
szemben, ahelyett, hogy közös mun-
kára egyesülten, egyetértve haladná-
nak a szebb jövő megteremtésének 
utján előre. É jövő miatt aggódva for-
dulunk minden egyes szombatfalvihoz, 
ne hallgassanak a széthúzásból előnyt 
húzni akarókra, hanem szüntessék meg 
végre az átkos torzsalkodást, hogy le-
gyünk végre egymásnak megbecsülő 
testvérei, hiszen ezt parancsolja vigasz-
talan jelenünk, erre int Istennek 
szent törvénye s ezt követeli fajiérde-
künk, fennmaradásunk  I 

Pártélet. A vármegyei Magyar 
Párt végrehajtó bizottsága ll-ikén, 
kedden délután 4 órakor ülést tart a 
pártotthon olvasótermében. A meghí-
vók szétküldettek. 

Templomi hangverseny. A hely-
beli ref.  egyház 9 én. vasárnap d. u. 6 
órakor tartja, villanyvilágítással ujon-
nan berendezett templomában hang-
versenyét. Az érdekes és változatos 
műsort előző számunkban már közöl-
tük. A rendezőség kéri az érdeklődő 
közönség szives támogatását. Belépti-
dij nincs, perselyes adományok köszö-
nettel fogadtatnak. 
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SPORT. 
Vasárnap nagy és szenzációs 

mérkőzés lesz a fooiball  pályán 3 órai 
kezdette), ezt megelőzi a Il-ik csapatok 
szintén bajnoki mérkőzése. A Munkás 
T. E. ellenfele  az erősen feljavult 
raedgyesi »Vitrometán« footballcsapata 
lesz, mely városunkban most játszik 
legelőször. Ez a mérkőzés fogja  el-
dönteni, hogy a medgyesiek elébeke-
rülnek-e a Hargitának vagy sem. A 
munkások, bár teljes csapattal állnak 
ki, mégis össze kell, ^ogy szedjék 
minden erejüket, hogy győztesen ke-
rüljenek ki a küzdelemből. Ez a ven-
dégcsapat a M. T. V. nal 1: 1 ered-
ménnyel játszott, a Hargitával szem-
ben 1 :0 arányban győzött, de bízunk, 
hogy a munkások lelkes játékkal fog-
ják meglepni a közönséget, pedig 
lelkes játék és erős akarat sikerhez 
vezet. Ha a közönség élvezetes, szép 
mérkőzést akar látni, ne mulassza el 
megnézni ezt a mérkőzést. 

HÍREK. 
Novembet 8 

Iskola-látogatás. Nicolae Baboie 
középiskolai inspector f.  hó 5 én a 
helybeli ref.  tanitónőképzőbcn és a 
róm. kath. főgimnáziumban  adminiszt-
rációs látogatást végzett. 

Szülői értekezlet A helybeli róm. 
kath. főgimnáziumban  a már egyszer 
meghirdetett, de elhalasztott szülői ér-
tekezletet a mostani vasárnap (nov. 9.) 
délelőtt 11 órakor tartják meg az in-
tézet tanácskozó termében. Az intézet 
igazgatósága reméli, hogy most már 
minden helyben lakó szÜlŐ meg fog 
jelenni a fontos  értekezleten gyermeke 
haladása, boldogulása érdekében. 

Kisfaludy Károly „Kórök- c. da-
rabja kerül szinre ünnepi előadásul 
városunkban Kisfaludy  halálának 100 
éves évfordulóján.  Igazi klasszikus elő-
adás lesz ez, a szereplők egytől egyig 
nagyszerűek lesznek szerepeikben, gyö 
nyörü korhű alakitást mutatnak be, 
amihez hozzájárul Forró Gézáné szak-
avatott rendezése és betanítása. Nagy-
szerű élvezetben lesz része azoknak, 
akik ezt a vígjátékot megnézik. — Két 
előadás lesz nov. 22 én, szombaton 
este és 23-án, vasárnap este. Mindkét 
előadást a gimnázium tornacsarnoká-
ban tartják meg. 

Elsö rendes ülésére jön össze f. 
hó I2 ikén d. e. 9 órakor Jodál Gá-
bor dr. elnöklete alatt a megyei ta-
nács (»a vármegye kis parlamentje*) 
miután a múltkori megalakulást min-
den illetékes forum  jóváhagyta. A 28 
pontból álló tárgysorozat több a vár-
megye közigazgatására nézve nagyje-
lentőségű ügyel tartalmaz. Ezek között 
van — hogy csak a legfontosabbakat 
említsük — a több faluból  álló összes 
községek megszüntetése, illetve szét-
választása és ennek következménye-
ként : a szétválasztott falvaknak  egy-
egy faluból  álló községgé való átala-
kítása. Ha ez megtörténik, helyre áll 
községeink szervezetében az a termé-
szetes és normális rend, amelyet már 
jórég, a mindenáron változtatás akaratá-
val, de minden igazi mélyebb belátás 
és óvatosság nélkül zavartak meg, s 
aminek következménye a községekben 
rengeteg felesleges  súrlódás és izga-
lom volt. Tárgyalás alá kerül a helyi 
felülvizsgálati  bízottságnak az 1930 
évi vármegyei költségvetésre vonat-
kozó leirata, s az ennek folytán  újon-
nan átdolgozott költségvetési tervezet, 
amelynek korábbi 4 és fél  m.illiós de-
ficitjét  — ujabb alapos revízióval — 
nem ís egészen 1 millióra sikerült le-
apasztani. Ennek fedezetére,  előrelát-
hatólag, pótadó-kiegészitést kell meg-
szavazni. Érdeklődésre tarthat számot 
a tanácsválasztmány elnökének a me-
gye helyzetéről és a közigazgatás me-
netéről teendő jelentése, a megyei ta-
nács és a vármegyei hivatalok műkö-
désére vonatkozó szabályrendeletek 
megtárgyalása; az utak fenntartásáról, 
építéséről, megfelelő  határozatok utján 
való gondoskodás, továbbá ,a várme-
gyei vezértitkári állás betöltése. 

Uj státusgyülési képviselő. Az 
udvarhely-espereskerületi papság folyó 
hó 4 én tartott gyűlésén a Kiss János 
esperes eltávozásával megüresedett 
státusgytilésí képviselői állásra Szabó 
János esperes tanfelügyelőt  választotta 
meg egyhangúlag. 

Halálozás. Jaklovszky  Mihály 88 
éves korában okt. 3l-iken Kolozsvá-
ron elhunyt. A szép kort ért Öreg urat 
rendkívül nagykiterjedésű és tekinté-
lyes család gyászolja, — ennek tag-
jai sorában, mint fia,  Jaklovszky Dé-
nes helybeli tanár. 

Oltáregyleti műsoros délután. Va-
sárnap d. u. 4 órai kezdettel megtartja 
az Oltáregylet az irgalmas nővéreknél 
a nagyteremben a szökásos műsoros 
délutánját, amelyre tisztelettel meghív 
ják a nagyérdemű közönséget. 

A csángó népköltészet. 

Eddig a csángókról csak annyit 
tudtunk, hogy a Székelyföldről  kiván-
dorolva a Kárpátokon tu!, különösen 
Moldovában Bacău környékén, kisebb-
nagyobb számban letelepedve élnek s 
hogy székely nemzeti karakterük egyes 
vonásait (amilyenek a nyelv, vallás, 
népviselet, szokás és népdal) izolált-
ságukban a környezet hatása alatt 
részben elveszítették, rendre lassankint 
elveszítik, vagy az idegen befolyás  alatt 
módosítják. Régen, amidőn a Kárpá-
tok nemcsak áthághatatlan természetes 
akadályokat, hanem egyúttal ország-
határokat is jelentettek, nem csoda, 
ha ez a kb. 100 ezerre tehető székely 
nép teljesen magára hagyatva, távol 
az anyaföldtől,  nem tudott ellenállani 
a hasonulásnak, hiszen a kivándorlásuk 
már a Xlll. században megkezdődik s 
folytonosan  tart a XVIll. századig. A 
könnyebb megélhetés, telepités, majd 
később a határőrséggel járó kötelezett-
ség zaklatott volta csalogatta és űzte 
ét őket a hegyeken a lapályokra. Min-
ket, különösen udvarhelyszékíeket na-
gyon közelről érdekel a sorsuk, mert 
pl. Moldovába a XV. században éppen 
megyénkből költöztek ki a székelyek 
nagyobb számban. Ma, amidőn az or-
szághatár — amely minket tőlük mint-
egy hermetikusan elzárva tartott — le-
omlott, kirándulásaink alkalmával és 
egyéb alkalmakkor könnyebben meg-
láthatjuk, hogy a csángók, a mi régi 
fajtestvéreink  már felvették  a román 
öltözetet, szokásokat, már a nyelvet 
is majdnem elfelejtették,  vagy idegen 
hatással beszélik, egyedül a vallásuk 
még a régi s az, amit minden nemzet 
legtovább megőriz érintetlenségében s 
legkésőbben felejt  el: a népdal. 

A történelem megmutatta, hogy 
a nemzeti öntudat és érzés szunyadó 
korszakaiban, a viselet és nyelv levet-
közése csak külső, efemer  jellegű volt, 
amely egy cseppet sem veszélyeztette 
komolyabban a nemzet létét, mert élt 
az tovább, ha dermedten is, dalaiban; 
de jaj, ezerszer jaj, ha már e dalok 
is ritkábban szólalnak meg, vagy plá-
ne : elhallgatnak, — ez már a feltárna 
dás nélküli biztos halál jele. 

Köztudomásu, hogy majdnem a 
legtöbb művészi revelációnak ősforrása, 
bölcsője maga a nép, amely a mű-
vészet ősalapelemeít a legváltozatlanab-
bul megőrzi akár évezredeken át. Va-
lahányszor a modern festészet,  költé-
szet, vagy muzsika zavarba jön, a 
fejlődés  fokozatain  irányt téveszt, mint 
a szarvas a hűs forráshoz,  ugy tér 
vissza a népies Őselemekhez, részint 
megpihenni, részint utmutatást kérni. 
Ezt látjuk éppen ma ís, különösen a 
zenében, melynek terén minden nem-
zetnél felismerhető  az a törekvés, hogy 
önmagába visszatérve meglelje önma-
gát. Ezért lehetünk büszkék mi Bartók 
Bélára  és Kodály  Zoltánra,  akik az 
összes kulturnemzetek között elsőnek 
gyűjtötték öSBze a népdalokat. Az a 
többszáz magyar, székely, román és 
tót népdal, amelyeket ők fonográf-hen-
gerre rögzítettek meg, ma a muzeu-
mok féltve  őrzött kincsei. Sajnos, hogy 
megfelelő  anyagi áldozat hijján ezek-
nek csak kis része került még feldol-
gozásra, de ezek ís a gyűjtőjük ihle-
tett lelkén át oly pompásan, feslŐ 
bimbósan tárulnak elénk, hogy érez-
zük rajtok a bársonyos hamvat, az üde 
harmatot, mint a büszke havasi rózsán 
fenn  a bérctetőn, amely csak igazi 
művész előtt nyílik meg bizalmasan, 
de az áltrubadurok kezei kőzött bá-
gyadtan ejti össze szirmait. 

(Folyt, köv.) (A.) 

Megrendítő körülmények közt ve-
szítette életét az idevaló származású 
Kassay K. Pál marosvásárhelyi katonai 
állatorvos-százados. A mult hét végén 
idegességének gyógyítása céljából vo-
naton Brassóba indult. Egyik Brassón 
inneni kisebb állomás közelében ,— 
ideges sietségében-e, vagy sötét elszánt-
sággal, nem lehet megállapítani — 
lirielen akkor lépett ki a még robogó 

vonatból, amikor a párhuzamos sinen 
éppen egy másik vonat haladt, s ő ez 
elé került. A vonat rögtön halálra gá-
zolta. A széles körben ismert és be-
csült, 46 éves, családos férfi  halálát 
még az is különösebben tragikussá 
teszi, hogy éppen akkor történt, ami-
kor hozzátartozói itt apósának, Csép 
Ignácnak temetésére készültek, s ezu-
tán mindjárt másnap őt kísérték ki 
utolsó útjára. 

SajtópÖr 'szerkesztőnk ellen. A 
Keleti Újságból vettük át szószerint f. 
évi február  23-iki számunkba azt a 
cikket, amely »A magyar nyelv szent 
^ogával kufárkodnak  az udvarhelyi 
politikai ügynökök* címen foglalkozott 
akkori közállapotainkkal s amelyért a 
városi interímár bizottság néhány tagja 
feljelentést  tett szerkesztőnk ellen. A-
mint a közleményben ís megjelöltük, 
a pénteki tárgyaláson ís az volt a vé-
delem lényege, hogy a cikket nem mi 
irtuk s a vádegység  elvénél fogva,  a-
mely a perrendtartásban és az alkot-
mánytörvényben van lefektetve,  csak 
abban az esetben lehet bűnvádi eljá-
rásnak helye, ha az eredeti szerző el-
len is eljárást indítanak s ez esetben 
is ugyanegy bíróságnak kell ítélkeznie 
mindkét lappal szemben. A világos vé-
dekezés dacára a tárgyaláson a tör-
vényszék lOüO lejre ítélte szerkesz-
tőnket, az ítélet azonban nem jogerős, 
mert a védelem felebbezést  jelentett 
be az ellen. Nem kételkedünk, hogy 
a felsőbb  bíróság helyet fog  adni annak. 

Szent Imre-ünnepély Farkaslakán. 
A farkaslaki  egyházközség méltó mó-
don áldozott a mult vasárnap Imre 
királyfi  emlékének halála kilenc száza-
dos évfordulója  alkalmából. A gazdag 
müsoru ünnepélyt szentmise előzte 
meg, amely után Mihály Domokos he-
lyi plébános mondotta az ünnep jelen-
tőségét, fejtegető,  magvas megnyitó 
beszédet. Imre királyfi  liliomos életét 
Dobós Ferenc dr. rajzolta meg a tör-
ténettudós alaposságával és állította 
követendő például az ifjúság  elé. Az 
ünnep tanulságaképpen Bíró Lajos 
szólott az egyház veteményes kertjé-
ről, az iskoláról és annak megbecsü-
léséről. A beszédek között ének- és 
szavaUli számok voltak. Az énekszá-
mokat az ífj.  énekkar adta elő, két 
hangra, igen sikerülten. Alkalmi kőke-
ményeket szavaltak Nagy Károly, Simó 
Juliánná, Pakot Vilma, Jakab Margit 
és Orbán Boldizsár igen szépen. Az 
ifjúság  betanítása körüli buzgolkodásért 
a helyi tanítói kart illeti a dicséret. A 
tartalmas ünnepély a helyi plébános 
záró szavaival és a közönség éneké-
vel végződött. 

Büntetik a fuvarosokat. Egy ha-
vasaljí kisgazdát 500 lejre büntettek 
azért, mert a tőkefával  terhelt szeke-
rével közvetlenül a Guttmann-cég előtti 
útszakaszon áthajtott az ut balolda-
lára, hogy az ut jobboldalán levő fü-
résztelepre a 16 méteres fával  besirül-
hessen. Hogyan hajthatott volna be 
másképpen a fűrésztelepre  ? . . . Tör-
jék a fe)űket  ezen a fuvarosok. 

Az udvarhelyi zsidóságnak nagy 
gyásza van: öreg tőrabbija: Stein 
Ábrahám, aki 37 éven át töltötte be 
itt egyházi hivatását, 70 éves korában, 
évekig tarló betegeskedés után, elhunyt. 
Egyházi tudományokban való jártas-

; ságáról, helyes Ítéleteiről nevezetes volt, 
sokan, messziről is fordultak  hozzá 
tanácsaiért. Vasárnap folyt  le váro-
sunkban, nagy részvét mellett, a te-
metési szertartás, innen Erdőszent-
györgyre szállították, s ott helyezték 
nyugalomra. 

X Aki bő és szép gyümölcstermést 
akar elérni, gyümölcsfáinak  ápolását 
most a lombhuUáskor kezdje meg. Ki-
próbált és legjobban megfelelő  gyü-
mölcsfavédő  szerek használata által 
tízszeresénél ís több és szebb gyümöl-
csöt teremnek a fák.  A szép gyümöl-
csöt jól lehet értékesíteni, kevés fárad-
Sággal sok pénzt szerezni. Elsőrendű 
és a legjobban bevált gyűmölcsfavédő 
szerek gyáríárakban használati utasí-
tással a Rózsa-illatszertár ban és Szent-
péteri Gyulánál kaphatók. 

Érdekes liázasságkQtés.  Várostrrif 
közönségét Is érdeklő, nevezetes'H^^ 
zasságkötés történt nemrégiben NolözM^ 
váron. Betegh Bébi, az ottani magyar 
szinház népszerű szubrett prímadonnája 
lépett házasságra Janka Jenő aradi 
gyógyszerésszel. A neves prímadonná-
ról bizonyára sokan tudják, hogy vá-
rosunk szülötte — néhai Beteg Pál 
nyomdatulajdonos lánya —, itt végezte 
iskolái nagyrészét is, s már egészen 
fiatal  leányka korában feltűnt  szinpadí 
tálentumával, Böske nővérével együtt, 
aki azóta szintén neves színésznő, majd 
pályáját 3 éve odahagyva, Zádor An-
tal aradi hírlapíró felesége  lett. Néhai 
atyjuk utoljára értékes könyvtárának a 
Polgári önk. Egylet részére való ado-
már>yozásával tette nevét városunkban 
maradandó emlékezetűvé. Betegh Bébi 
házasságáról több nagyobb napilap 
hosszabb közleményekben emlékezett 
meg. 

Vegyen már most 

hócipőt és egyéb cipőket 
lOVo-os engedménnyel 
Ritternénál 

(volt TURUL-cipöraktár). 
A Népszövetség kisebbségi szak 

osztályának igazgatója, a spanyolor-
szági Ascarate, egyideig Romániában 
időzött. Itt tartózkodásának célja: a 
népkisebbségek helyzetének a tanul-
mányozása volt. 

[Köszönetnyilvánítás. Mindazoknak, 
kik részvétükkel bánatunkban osztoz-
tak és drága halottunk koporsójára 
virágot helyeztek el, valamint a Szé-
kely Dalegyletnek ezúton mond hálás 
köszönetet a mélyen sújtott Csép-  és 

család. 
Pálinkafőzők figyelmébe. A minisz-

tériumból nem érkeztek még le az 
űsthasználati állandó engedélyek. Aki 
tehát a főzést  meg akarj^keiáem?-aéjB:^-
be a 3 példányban kiállitott »declaraţie«-t 
(amely a kérvényt heh^tesiti) a pénz-
ügyigazgatósághoz. ^ declaraţiet a 
jegyző állítja kí s a ki^égl ÖtÖs bi-
zottság is aláírja. Hatvan liternél ki-
sebb űrtartalmú üstre engedélyt nem 
adnak. A cefre  másnak az üstjén , is 
kifőzhető.  A főzési  ügyben minden 
beadvány bélyegmentes. 

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
ünnepélyes záró gyakorlatait október 
26 án d. u. 3 órakor tartotta meg sa-
ját raktárhelyiségének udvarán.. Modem 
mászó, ugró és mentő gyakorlatokat 
mutattak be a kevés számban megje-
lent közönségnek. Tűzoltóink valóban 
meglepő fejlődést  tanúsítottak a gya-
korlatok bemutatása alkalmával, s 
mindenben érdemesek lettek volna kö-
zönségünk támogatására, A "kényszer-
tűzoltói megváltási dijak beszedése 
folyamaiban  van, a beszedéssel meg-
bízott tűzoltó azonban panaszkodik, 
hogy kötelessége teljesítésében bántó 
magatartással is volt kénytelen talál-
kozni. Tudjuk, hogy a gazdasági vi-
szonyok mindenkinek sok nehézséget 
okoznak, azonban ez senkit sem jogo-
síthat fel  arra, hogy városi szabály-
zatban megállapított köztartozásának 
teljesítése elől ilyen viselkedéssel igye-
kezzék kitérni. (A mult számból tér-
szüke miatt kimaradt közlemény.) 

A nagyiráemú kötónség  szives indo-
mására hozom, hogy BeMen-u.  21 szám 
alatt 

fehérnemű-varrodái 
nyüoltam. Elvállalom  Julengyék,  női  és 
férfi  fehérneműk  készítését,  gobelin,  perzsa 
munkák  varrását,  kelimtk  kontúrozását, 
diváftypárnák  stb montirozásál,  a Ug-
messzebb nunő igényeknek  megfelelően. 

Tanuló  leányok  felvitetnek, 
Szives f  árt fogást  kér: 

LÁNYI  BRNÖNÉ. 

A Vöröskereszt-Egylet megyei fi-
ókja f.  hó 10 én, hétfőn  d, u. 5 óra-
kor a vármegyeház kistermében köz-
gyűlést tart, melyre a tagokat és ér-
deklődőket tisztelettel ezúton hí vja 
meg az elnökség. 

Szökés afogiiázbói Szász Domo-
kos 19 éves korondi legény, kinek 
viselt dolgairól nemrég írtunk, f.  hó 
3 ikán a helybeli törvényszék foghá-
zából megszökött. Vele egyidejűleg, s 
valószínűleg vele együtt tűnt el a fog-
házból még Balázs Béla telekfalvi  la-
kos is. Nyomoznak utánuk. 

Jegyezzünk legkevesebb 12"|o-ot biztosan jövedelmező fiatfalvi  fürdő-részvényt. 
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.zőnveeresztliket valódi börridíkülöket. LÖBL R. Str. Pr. Elisabeta (volt Bethlen-utca.) 

Szabolcska Mihály halála. A ma-
gyar irodalomnak egyik általánosan 
ismert és becsült alakja hunyt el a 
mult hét végén : Szabolcska Mihály, 
sok egyszerű érzést, szívhez szóló 
közvetlenséggel megéneklő, magyar 
versek költője. Fellépése alkalmával 
tartalmi és formai  tekintetben friss,  ere-
deti hangú versei széles körben tették 
népszerűvé a magyarság közölt, a 
•Grand Caféban,  a Salzburgi csapszék-
ben című dalai, a kis Demeter Rózsikát 
elsirató bájos költeménye egyszerre, 
mint az irodalom maradandó kincsei 
kerültek bele az irodalmi köztudatba, 
amelyekhez, szerzőjük 40 éves iro-
dalmi működése alatt, még több meleg-
hangú, tiszta liráju költemény sorako-
zott. 69 évet élt, amelyből több évti-
zedet, mint ref.  pap és esperes, Temes-
váron töltött, ahonnan — tekmtélyes 
irodalmi tisztség betöltésére — pár éve 
távozott el Budapestre. Hirtelen, szív-
szélhűdés által okozott, halála azért 
Temesváron érte utói, ahová hozzá-
tartozói meglátogatására kevéssel aze-
lőtt érkezett volt vissza. Holttestét 
Budapestre szállították ésott, azirodalmí 
és  társadalmi élet sok kiválóságának 
jelenlétében méltó tisztességadással 
temették el. 

X Orvosi hir. Dr. Győrffy  olasz-
teleki orvos felszerelte  legújabb rend-
szerű Röntgen gépét, Diathermia- és 
Quarz-lámpa készülékeit, önálló villany-
teleppel, s igy mindenkor használható. 

Iskolai ünnepség. A helybeli rúrn. 
kath. főgimnázium  tanári testülete és 
ifjúsága  f.  hó 5 én tartotta meg a 
főhatóságtól  elrendelt és a kormány által 
is engedélyezett iskolai ünnepségét 
:Szent Imrének, az intézet védőszent-

' •jSnek'Vmílkice^ Délelőtt 9 órakor ün-
nepélyes szentmise volt, amelyen Papp 
Dénes vallástanár mondott szivbemar-
koló beszédet Szent Imre tisztasági 
erényéről. Délután 6 órakor folyt  le a 
műsoros ünnepély az intézet torna-
csarnokában, amelyen nagyszámú kö-
zönség vett részt, köztük Pop Emil dr., 
a vármegye prefectusa  is. Az ifjúsági 
zenekar precíz nyitánya után Pál Ist-
ván prelátus, az intézet püspöki biz-
tosa mondott bevezető beszédet, amely-
ben ismertette A régi Szent Imre-ün-
nepségek történetét és felemlítette, 
hogy a kormány újból engedélyezte 
ezeknek az ünnepélyeknek a rende-
zését, tekintettel azoknak nagy nevelő 
•értékére. Szabaday Rudolf  IV. o. t, 
értelmes szavalata és az ifjúsági  ének-
karnak Kiss Elek tanár vezetése mel-
lett fegyelmezetten  előadott énekszáma 
után Dobos Ferenc dr. mondotta el 
tartalmas ünnepi beszédét, példaképül 
állítva Szent Imrét az ifjúság  elé. Tóth 
;Lászl6 VI. o. t. hatásos szavalata után 
a nagysikerű ünnepélyt az ifjúsági  ének-
kar éneke fejezte  be a zenekar kisé-
.retével, Kiss Elek tanár szakavatott 
vezetése mellett. 

„Miért szegényedtünk el?" Kap-
tuk a következő sorokat. Tekintetes 
Szerkesztő ur 1 A Székely Közélet 45 
(okt, 26 iki) számában egy cikk jelent 
meg arról, hogy miért szegényedtünk 
le ? Szíveskedjék még az alábbi pár 
sort közzétenni. Azért szegényedlünk 
le, mert a tisztviselők nem kapják 
meg rendesen a fizetésüket,  a nyugdí-
jasok egyáltalán nem, pedig azon pén-

' zekből még egy részlet jutna a ke-
reskedőnek, iparosnak, falusi  ember-
nek, tejért, fáért,  zöldségért stb., de 
jgy már ezen részletek nevezetteknél 
hiányoznak. Na már most a falusi  em-
ber behozza az áruját, de nincs, ki 
megvegye, viszont a pénzre szüksége 
lévén, elvesztegeti áruját, de abból a 
kevésből, camit kap, nem jut sem ke-
reskedőn k, sem iparosnak, tehát ez 
a pénz is hiányzik. Már most jön a 
pénzügyi hivatal és elviszi adóba azi 
a kevés pénzt is, ami nincsen, I5®/o os 
hátrálék kamattal. Kérdem már most, 
hát nem ez a leszegényités és helye-
sen számit-e az állam magas 15®/o ot ? 
Tisztelettel; Jakab  Elek  iparos. 

A Székely Dalegylet műsoros házi 
estélye. 15 én, szombaton a Székely 
Dalegylet saját otthonában műsoros 
házi estélyt rendez, melyre a közön-
séget, alapító és pártoló tagjait ez uton 

.-meghívja. Belépti dij nincs. 

. Szociális kurzus. A róm. kath. 
j népszövetség helyi elnöksége szociális 

kurzust készít elö a csoportvezetők és 
tagok részére advent vasárnapjára. A 
kurzuson, amelynek helyét és pontos 
idejét később közlik, Papp Dénes, fő-
gimn. tanár, a rövid idŐ alatt nagy 
népszerűségre szert lelt kitűnő szónok 
fog  sorozatos előadásokat tartanL Az 
elnökség a kurzusra már most felhívja 
a tagokat és csoportvezetők figyelmét. 

Ismét megkezdődnek a polgári 
fillérestélyek.  A Polgári önképző Egy-
let régi, jóhirü ifjúsági  estélyei, az 
úgynevezett: fíllóresteiy-mulaiságolc, 
az érkező téli szezon alkalmaból, új-
ból megkezdődnek. Igaz, hogy mar 
ezekhez nincsen meg helyiségül a régi 
városháza nagy terme, de' rendelke-
zésre áü a Barkóczy-vendéglő étterme; 
s beléptidij gyanánt a fivérek  helyett 
leuk teszik a szolgálatot, Kónya Sán-
dor örökében pedig Halász Róbert 
húzza műsor után a csárdást és val-
cer helyet a simmit, meg a charles-
ton!: ám azért a mai ifjúság  is éppen 
ugy vágyik egy kis kedélyes múlatás 
után, mint a régi. Jól is van ez igy, 
hadd szerepeljenek, szavaljanak, éne-
keljenek, táncoljanak ifjaink  és kon-
feráljanak,  olvassanak fel  a régi kul-
turegylet idősebb tagjai. Az első estély 
keddhez egy hétre, nov. hó 18 ára 
van kitűzve, változatos műsorral. Az 
ifjúsági  rendezőbizottság élén Bartók 
Lajos áll, kinek mindenben segítségére 
siet az egylet elnöksége, hogy mun-
kája sikeres és elismerést érdemlő 
legyen. Tanulás, kellemes szórakozás 
kinálközik tehát ezután minden má-
sodik kedd estéjén, ami bizonyára 
megint sok látogatót fog  vonzani a 
polgári fillérestélyek  re. 

X  Moxihirek.  Szombat  este fél  9 vasár-
naf  d.  u fél  6, este fél  9, é» hétfőn  este fél  9 
Ztákor;  Sirni  és dalolni  dmü  éneklő  hangos 
film  Főszereplő  Al Jolion  (a  Sonny Boy fő-
szereplője)  és a kicsi  Sonny Boy. Ha  egy film  ^ 
a kritikusok  fagyos  szf.müvegén  keresztül  is 
olyan osztatlan  elismerést  érhetett  el, mint a 
Sirni  és dalolni  akkor  e helyen csupán a tényt 
kell  leszögezni  és pedig,  hogy Al Jolson  és a 
kicsi  Sonny Boy énekszámaikkal,  játéktudásuk-
kal  frenetikus  sikert  értek  el. Ebben a filmben 
minden  van. ami a szemel gyönyörködteti,  a 
fület  megfogja  az tsméí  a szivekbe markol  és 
mindenki  szeméből  könnyeket  csal ki.  B film  a 
legdrágább  filmek  közé  tartozik  de  — tekin-
tettel  a mai nehéz fénzviszonyokra  — a hely-
árak  rendesek,  E film  még csak Kolozsvári  és 
Brassóban volt  bemulatva 

kz  Özek és szarvasok vadászásá-
nak megszorítása. Jacobescu kapitány, 
vadászati inspector közli, hogy a föld-
mivelésügyi minisztérium 9027—930. 
öz. határozata szerint szigorúan tilos 
a kopóval való vadászat azokon a 
területeken, melyeken szarvasok és 
őzek tartózkodnak. Mivel Udvarhely-
vármegye erdős területein mindenütt 
van szarvas és különösen őz, az összes 
kiadott kopó- és más kutyaengedé-
lyek semmisnek nyilváníttatnak. Szar-
vas és őz lövésére előzetes engedélyt 
kell szerezni, melyet az inspector vé-
leményes jelentésére a földmivelésügyi 
miniszter ad ki. Szarvast csak 12 esen 
felülit,  őzet három évnél idősebbet 
szabad lőni akiadott engedély alapján. 

A Priucipeta E isaveta (Bsthieu uxn) 
10 szám alatti Kiüraktárbai) újból meg-
kezdettem B pblackoB borok arusitás&t. 

Tiszta caiTftlvegek  elleoébeo lite-
retikéot 34 l^uért ániáUooi ott többek 
közOtt a következő fajborokat: 

Som és muskotály dr. Adorj&o alba-
iuliai terméséből. 

Hosssuaeeöi Kuu Antal termésébfil. 
VamoBudvarhelyi dr. PÁltfy  „ 

Nagjobb vMelnél áreopedményt adok. 
Szöllösi Samu. 

é v f a c i f á c  Ugy a helybeli, mint 
Ul I C Q I l o O i az ut&ieö kö/.ba9ég 
tudomására liozoni, hogy a vasúti 
állomással siemben 

vasúti vendéglőt 
nyitottam, hol figyelmes  kiszolgálás 
sal, kitűnő boraimmal állok a kö 
töuség rendelkezésére. Miiideu csii 
törtökön és szombaton disznótor. 
Tiiitelettel; MUREŞÂN JÁK03 yendéglös 

Az udvarheiy-espereskerUleti róm. 
kath. iskolatanács f.  hó 4-én váró-
sunkban népes gyűlést tartott, Pál , 
István főesperes  elnöklete mellett. A 
nevelés nagy kérdéseit felölelő,  tartal-
mas megnyitó beszédet mély figyelem-
mel hallgatták az iskolatanács tagjai. 
A főpásztor  iránt való hódolatnak és 
jókivánatoknak (éppen neve napja lé-
vén Majláth püspöknek), felállással 
adott kifejezést  a népes gyűlés. Az 
iskolatanács sajnálattal vette tudomá-
sul Kiss János esperes tanfelügyelő-
nek a vármegyéből való eltávozását. 
A kerület iskolái érdekében kifejlett 
buzgó tevékenységéért jegyzőkönyvi-
leg mondottak neki köszönetet. Mele-
gen üdvözölték az utódjául kinevezett 
uj tanfelügyelőt,  Szabó János espe 
rest is. Ezután az elnöki megnyitóval 
kapcsolatos nevelésügyi kérdéseket be-
szélték meg, melynek során magvas fel-
szólalások hangzottak el. Végűf  Szabó 
János esperes kerületi tanfelügyelő  szá-
molt be iskolalátogatási tapasztalatai-
ról. A tartalmas és élénk gyülés az 
elnök zárószavaival ért véget. 

Halálos autóbuszbaleset. A Maf-
tei Vasilie és Poleşan György tulaj-
donát képező autóbusz, amely Udvar-
hely—Marosvásárhely között közleke-
dik, 4 ikén reggel, amint Vásárhelyre 
beérkezett, a barakoknál elgázolt egy 
gyereket, ugy, hogy az szörnyet halt. 
A sofíört  a rendőrség letartóztatta, de 
beigazolódott, hogy nem ő a hibás, 
mert a gyerek ijedtében az autóbusz 
elé ugrott s igy menthetetlen volt, bár 
a sofför  az utolsó pillanatban is ki 
akarta kerülni s e célból annyira félre 
kapta a gépet, hogy az egy fának 
ütődve, az árokba fordult  és összetört, 
miközben maga {a sofíör  is komoly 
sérüléseket szenvedett. Egyébképpen 
az autóbuszt már útközben tengely-
törés érte, amit, az utasok áttelepítése 
után, ideiglenesen kijavítottak ugyan, 
de valószínűleg ez is hozzájárult ah-
hoz, hogy a fékezés  bizonytalanabbá 
válván a szerencsétlenség nem volt 
megakadályozható. 

Simó Ferenc bogárfalvi  birtokos-
nál mangalica tenyész-kanok eladók. 

V-é. 
Kladótulftjdonoo:  a Könyvnyomda B.-T. 

Oűorhela-Síékelyndvftrhely. 

KÖZGAZDASÁG. 

Judecătoria ocolului Oclaod Secţia ct. 
No. 665—1930 cf. 

Extract din publicaţiune de licitaţie 
la cerea de executare făcută  de 

ur năritorului Jdkab András sen. contra 
uraăritu'ui Porumb Nlcolae rep. prin 
curator Fekete Mibály advouat. Jude 
cătoria a ordonat licitaţiuuea execuţi-
onală in ce priveşte imobilul situace 
îa comuna Jtmbor circumacripţia Ju-
decătoriei ocolului Oclaod caprina î i 
c f.  a comunei Jimbor No. cf.  233. 
No. top. A+288 pe preţ de strigare 
de 10000 Lei. penru îocaoarea crean-
ţei de 2Ö00 Lei capital şi ace. 

Licitaţiunaa se va \\üt îa ziua de 
27 Noembrie anul 1930 ora 14 la 
casa Comunala a comunei Jimbor. 

Imobilele, ce vor fi  licitate, nu 
vor fi  vândute pe un preţ mai mic 
de cât dooă treini din preţul de stri-
gare. 

Cei cari doresc fă  liciteze, suat 
datori ră depoziteze la delegatul juda 
cătoresc 10'/® din preţul de strigare 
drept garanţie, îa numerar sau îa efecte 
de cauţie socotite după cursul fixât 
Bft.  § 42 legea LX 1881 sau (ă pre-
dea aceluiaşi delegat chitaoţi coasta-
tând depunerea, judecătoreşte preala-
bilă a garanţiei şi tă semneze coadi-
tiunile de licitaţie (§ 147. 150, 170 
legea LX 1881, § 21 legea XLI 1908.) 

Dacă nimeni nu oferă  mai mult, 
cel care oferi:  pentru imobil un preţ 
mai urcat decât cel de strigare este 
dator eă întregească imediat garanţia 
fixai  ă conform  procentului preţului de 
strigare la aceiaşi parte procentuală a 
preţului ce a oferit  (prgr. 25 XLL 1908). 

Dit îu Ocland, la 5 Julie 1930. 
Dr. Carol Koncz m. p şef  judecă or. 

Pentru conformitate: 
Kállay expedlstor. 

A kormány, hírek szerint, Ma-
gyarország mintájára tervbe vette, 
hogy a gabonaárak zuhanásának meg-
akadályozása céljából behozza a bo-
lettát, vagyis az által, hogy az állam, 
— bizonyos jegy-, vagy bélyegrendszer 
életbeléptetésével — mim monopoli-
zált közvetítő lép be az áruforga-
lomba, megadóztatja a belföldi  fo-
gyasztást. 

Nem sokat várhatnak ettől az 
intézkedéstől, legalább is itt nálunk, 
a mi gazdáink, hiszen itt nagyobb 
mennyiségű gabona nem kerül el-
adás céljából a piacra, de máskülön-
ben is nálunk országos viszonylatban 
még van valami ára a gabonának, 
bár ez az ár is csak nyomorúságot 
jelent a gazdáknak. Az esetben, ha a 
gabonaárak országosan és egységesen 
lesznek megállapítva, akkor a mi gaz-
dáink néhány véka felesleges  gabo-
nája még olcsóbban fog  elkeíni, mint 
a Kormány intézkedése nélkül. Ezzel 
szemben a boletia behozatalával egy 
igen nagy teher nehezedik arra a vá-
rosi lakosságra, amely ma is nehezen, 
vagy sehogy sem tudja kiizzadni a 
mindennapi kenyér terhét. 1—2 leu 
boletta (vagy kenyérbélyeg) kilónként 
elviselhetetlen teher lenne a városi la-
kosságnak, anélkül, hogy már falusi 
gazdáinkon is segítene. 

A kamatterhek, az adók súlya és 
sokasága, egyes közszükségleti cikkek 
behozatali vámjának magas volta elő-
idézői a jelenlegi helyzeinek, s a kor-
mány, ha enyhíteni akar a nyomott 
gazdasági helyzeten, csakis e súlyos 
terhek könnyebbé tételével érhet célt. 
A kenyérdrágitás kétélű fegyver, 
amelyhez kellő megfontolás  nélkül 
nyúlni, — ma kész veszedelem. 

Piaci arak. A buza : 70—80, rozs : 
55—60, árpa : 50—55, zab : 26—30, 
tengeri (ó): 55-58, uj 44-48, bur-
gonya: 16—18 leu vékánként, lóhere-
mag 25—30 leu kilónként. 

Juddcătoria ocolului Odaad secţia cf. 
Nrul 664—1930 cf. 

Extract din publicaţiunea de 
licitaţie. 

In cererea de executare făculă 
de urmăritorului Jakad Audráa Ben. 
contra urmăritei Gracea Hucai Zsófia 
repr. prin curator Dr. Lengyel Béla 
advocat Judecătoria a ordonat, licita* 
ţiuoei fcxecuţ  OQft'ă  îo ce privtşţ'î ino-
bilui oitu&te îl comuna Jimbor cir-
cumscripţia Judecătoriei oco ului Oc-
land cuprins ÎQ c. f  a comunei Jim • 
bor No. c. f  244. No d^ oid. Afl.  2. 
No. top. 195 pa lâDgă 15006 Lei 
pn ţ de strigare. No top. 4513 pe. 
520 Lei. prtţ de strigare pentru în-
casarea creaLţdi de 10000 Lei cspital. 

Licitaţ'uaea ae va ţine In ziua 
de 24 Noembrie 1930 ora 14 la casa 
cornuoată a comunei Jimbor, 

Imobilele ce vor fi  licitate nu pot 
fi  vâsdute pe un preţ mai mic decât 
jUBătate doua tremi din preţul de 
Htrigare. 

Cei cari doresc 46 liciteze eunt 
datori se depoziteze la delegatul jude 
cătoresc IO"/© din preţul de etrlgare 
drept garanţie, in numerar sau in 
efecte  de cauţie socotite după cursul 
fixat  in § 42 legea LX. 1881 «au fă 
predea aceluiaşi delegat chitanţa cod 
statâQd depunerea judecătoreşte, prea-
liibilă a garanţiei şi eă semneze coc 
diţiunile de licitaţie (§ 147. 150, 170 
legea LX. 1881, § 21 legea XL. 1908). 

Dacă nlneni nti oferă  mai mult, 
cel care a oferit  pentru imobil un preţ 
mai urcat decât cel de strigare este 
dator Fă întregească imediat garanţia 
— fixate  conform  procentului preţuluu 
de strigare — la aceiaşi parte procen-
tuală a p otului ce a oferit,  (art, 25, 
XLI, 1908). 

Odorheiu, la 5 Julie 1930. 

Dr Carol Koncz m. p. şaf.  judecător. 
Pentru conformitate:  Kállai impiegată 

Jegyezzünk legkevesebb 12Vot biztosan jövedelmező fiatfalvi  fürdő-részvényt. 
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Karácsonyra meglepő olcsó árak J a k a b Gyu la divatüzletében. 
Mintás bársonyok 9 0 l e u . Miotás barchendek 4 0 l e u . Tennisflanell  2 5 l e o . 

N a g y v á l a s z t é k i Női, férfi  és gyerek kötött és bélelt bőrkeztyükbeo, női és gyerek meleg ílanell nadrágokban és kombinékban, sapkák-
ban és kalapokban, iogekben és nyakkendőkben. 

GyApI tei*afcatl  Női-, férfi-  és gyerek-svetterekben és gyapjuharisnyákban. 

Uinek köixöobeti viUgbirét és páratlan kOt-

fin^siti  a cierépkiljba, folfU)Lég(kAI;h4. 
légfQtéa  éa k̂ âponti fütéa  öaaiea e)6ayeit. 
azok b.&tráayai oélkol. LétictOvei aegltaéfféTel 
«yorasD felfot  iuteDiir éa vitaaintfa  légáram* 
láâ ai, aaaott aaerkesetéDél fogva  huaamotaa 
tartja a melfget  éa a legideállaabb folyton-
égókll;h<, mert K pat^rnt eitétfil 

megtartja. 
BayooképTiaetet Odorheiiiv&rmegyébsa : 

C. RÖSLER K. 
Odorbeiu—Saékely udvarhely. 

Portărel pe lâogă Jadecâtoria Gristur— 
Odorbei. 

Nr. 2109—1930. 

Publicaţiunede licitaţie. 
Subsemnatal portărel prin aceaeta 

fiablicâ,  tn baza deciziunii Bub Nr. 
118/1930 şl No. G. 1258/1930 a Ju-
decătoriei de Ocol din Odorheiu in 
faTorni  reclamantului Boros Domokos 
P'pr. prin advocatul Dr. G. Jodal 
pentru încasarea creanţei da 543 Lei 
ş acccBorii se fixeară  termenul de li-
citaţie pe ziua de 18 Novemhrie  \930 
ora 17  Ia faţa  locului ia comuna 
Lueta (Ssentkeresztbánye) unde se vor 
vinde prin licitaţiune publică judi* 
ciară mobilele : un cai, că'-uţ') hamuri 
in valoare de 13000 Lei, Ia câz de 
Ee^bia şl pub preţul dö cstiakro. 

Pretevfiuoea  care e de Iscassat 
face  543 Lei capital, dobâQiile cu 
itJVa'V'o BtrrotfS  dtTT 1 VI 1929. iar 
Rpeeeif.  pâcă acum Btaverite îa 943 L«i. 

întrucât mobilele cari sjuog la 
licitaţie ar fi  fost  fxccvate  şi de alţi 
şi aceştia şi ar â câ«tig>it dreptul de 
«coperire licitaţia prezeotă eete ordo-
tată şi îa favorul  acestora îa seozul 
^rt. LX.; 1881. §. 192. 

Odorbeiu ia 31 Octombrie 1930. 
I z s á k por'ârel 

~ Rádiót 
se TáairoljOD, mig mfg  uem tPkÎDti igpo jól 
nOködö kéaatllékeíoiet: Philips csftVek,  Weilo-
iranaatormátorok, Loíwe-koaaáoaátorok. laak* 
tudásaal ftssaMilitott  aaereléa Liatoaitjik ve-
T6im aaép aainexeta, erőn hangját Diaaea és 
^gyaaerQbb kivitelben. Rt>iuarta-, Bartley-, 
Niutrod'rae-, fiuper  kapcaolátokbaa vaoaak 
»pitfe.  Kaphatók 6, 9, 12 havi réaaletfiie 
tée«kre ia 
S ciOTM T«Tn 3300 i» 8600 L S „ 4000, 4600 U 63ü0 L 4 MOO. &KPO. 0000 te 6600 L 5 .. ... • vv A • 7700, 8700 éa lOOOO L . , 12.000 L ü. ft.  dittM kiTiMbM (ujftt  ftiauilliUin}  . lO.COO L K»p»ck>««p«r>v«TO (ífiri)  . . . . 14.400 L FQt< ftkkaBiUtorok  600, 760. OM éa L 
inídakktmnUtok: 

StOO L * 2500 L f  KOO  L Anódpötlék 20-176 ToU «iGÎMiUta*. (<kkel (t«ljM«n i6r.iiDMt«t M . 2000 é* 2500 L Hküfsî rök  a Usjobk ţrârtBiayokb»!! 1000—4609 Ifig 
Ha Dinca megelégedve rádiójával, aaerel-

tPiae újra. Saereléai dij miodeo lámpa után 
körOlbelQl 200L. 

JakÖ A. tanár 
rádiótecboikai mftbelyo. 

Odorheiu, Strada Drag&lioá 
A 1)ethIenfalTi  határban 2 
hold 400 • 51 szántó bérbe-
adó, esetleg eladó. Értekezni 
lehet Soó Bénesnél Tábor-

utca 7 szám alatt. 
Autobus Express r.-t. 
Tállalat eladja összes üzle-
telt ŝ felszereléseit  épületei-
vel együtt, együttesen vagy 
részleteiben, Jutányos áron. 
Érdeklődni a céglrod^ában 

Oclandon lehet. 

Felhivom a rnhaváaárló kSaSnaég 
figyelmét  téli niha beazerzéaére I 

BCrkabátok hoiuu és rOvil, Noppa bőr 
b51 a kOvetkea6 olcaó árban kaphatók: 
bSrös kab&t volt 2000 L, most 1600 L 
vattái „ „ 900., „ 650 „ 

öttónyCk mélyen ieszáfiltolt  árban 
kaphatók. Nöl, férfi,  fiu  éa l^ryka ka 
b&tok. Raktáron lev6 Zimirermaou-féle 
stdvetek> éa akót aiOvetekbAl mérték 
atán kéasitek Öltönyöket OÍCBÓ árban, 
felelfisBég  mellett 

G O I D I Z I D O R . 

A TOTÖ k ö r HziTes t u d o m é n á r a 
hözom* hOKj m FrUs«féle 

^ vaskereskedést ^ 
megTeUenit m e l y e t mngAin Togok 
vexetul . 

A T e T ö k BEiTes pártfogását 
iKérve, Tagyok tel jes tlaztelettel t 

B O C S K O R Z S T 0 M 0 7 Í D . 

Kiadó, esetleg eladó 
vendéglő, teljes berendezéssel, kert-
helyiségei és szobákkal, ugyanott 14 
tiold szántó és kaszáló. Ugyanott egy 
berendezett autómühely garázssai el-

adó. Azonnal átvehetó. 
Barkóczy Albert. 

Előnyös 

Portărel pe Ifiogă  Judecătorie de Ocol 
Gfiatur^Odorbeiu. 

Nr. G. 2099-1930. 

Pnljlioaţiuiie de licitaţie. 
Sabseanatul grefier  prin aceasta 

publică, baza deciziun^e Nr. 1107/ 
1930 şi No. G. 1376/1930 a judecă-
toriei dio Odorheiu îo favornl  recla-
maotului Ci88a de Păstrate repr. prio 
Bdtr. Dr. Jodâl pentru iocadearea 
creanţei de 16300 Lei şi accesorii 
ee fixează  temea de licitaţie p3 
ziua de IS  Noembrte  1930 ora 16 p. m. 
la faţa  locului îa coanua Lueta unde 
se vor vinde prin licitaţiunb publică 
judiciară mobilele cai, hamuri, căruţă 
masă şi etc. îi valoare de 20000 
Let. In caz de nevoie şi sub preţul 
de eetinare. 

Pretenziunea care a de incassat 
fdce  10655 lei rest capital dobăozile de 
157,®/, socotită din 8 IL 1930 iar spo-
»elepăiă flcun  stsverite dd 3398 Lei. 

latrucât mobilele cari ajung Ia 
iicitatie sr fi  fost  execvati şi de alti 
şi aceştia ai-ar fi  căstigat dreptul de 
aceperire licitatia prezenta este ordo-
fiata  şi îo favorul  acestora în sensnl 
art. LX. 1881. §. 192. 

Odorheiu !a 31 Oct. 1930. 
l u â k portărel 

Corpul Portăreilor Tribunalului 
Odorbeiu. 

Nr. 2105—1930 pOrt. 

Putlicaţiime de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin aceaata 

publică, că ia baza deciziunii Nr. 
1108—1930 şl No. G. 1372—1930 
a judecătorie din Odorheiu io favo-
area reclamantului Cassa de Păatrale 
Vlăbiţa repr. prin advocatul Dr. Jo-
dál Gábor peatru incassarea creanţei 
de 8000 Lei şi accesorii se fixează 
termen de licitaţie la 16 Noembrie 
1930 oreU15  p. m. Ia f«ţ%  locului 
in comuna Lueta unde se vor vinde 
prin licitaţiune publică judiciaiă 1 
mttşina de cusut, căruţă vacă vitei 
ia valoare de ISOOO Lei In caz^ de 
nevoie şi sub preţul de estimare. 

Pretenziunea care e de îacdssat face 
8000 Lei capital, dobânzile cu 1 5 \ 
socotind din 8 III. 1930 iar spesele 
până acum stabilite de 2828 Lei. 

întrucât mobilele cari ajung ia 
licitaţie ar fi  fost  execvate şi de alţii 
şi aceştia şi ar fi  câştigat dreptul de 
scoperire licitaţia prezentă esie ordo-
nată şi în favorul  acestora iu senzu! 
krt. LX. 1881 § 192. 

Odorheiu. 31 Oct 1930. 
Izsák nurtărpl. 

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, 
f e l l U n ő o l c s ó n á r u s í t o m . 

Hirsch Rudolf 
posztó-, divat- és kézmüáruk kereskedése 

őszi ruhákat és kabátokat No. 2098-i930. 
fest,  tisztit 

Schmitz 
gallérokat mos, fényez 

Síékelyudvarhcly, Malom-u. 21. 
Ebéd, vacaera-abonomát legolcsóbban 

Szabó Károlynál 
kaphat. 

Ha tiizU konyháról, izletei ételeket óhajt 
enni, ha pontoi éi gyors kissolgilásban 

akar rétzes&lni, csak 

Szabó Károly 
kőkereszttéri vendéglójét kerese fel.  Finom 
asztali és palackozott borok. — Havi el»<d 

és vacsora ai>ononu 1200 leu. 
Corpul Portăreilor Tribunalului 

din Odorheiu. 
No. 2401—1930. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin aceasta 

pabli<â, că în t)aza deciziuni Nr. 
2170-1930 şi Nr. G. II. 4539-1930 
a Judecătoriei de ocol d o Odorheiu 
în favorul  rrclamantului LuHcd Já-
nos rppr. prin advocatul Dr. N gy 
L. pentru fccasaera  creanţei de 700 
Lei şi accesorii se fixează  termen 
de licitaţie pa ziua de 11 Noembrie 
1930 ora 10 am. Ia faţa  locului îa 
Odorheiu Bul. Reg. Ftrdinand No. 
27 unde se vor vinde prin licitaţi-
une publică judiciară bufet  din 
lemn tare cu 6 saltare şi oglinzi îo 
valoare de 4000 Lei. în caz de ne-
voie şi sub preţul de estimare. 

Pretcnzinnea care e de incassat 
face  700 Lei capital dobâozile leg. 
socotind din 1 IV. 1930 Iar spe-
sele până ocum stttbiiite 460 Lei. 

întrucât mobilele cari ajung Ia li-
citaţie ar fi  fost  execvate şi de alţii 
ş- aceştia ş\ ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire, liţitaţia prezentă esto ordo-
natX şi în favorul  acestora în sensul 
art. LX. 1881 § 192. 

Odorheiu, ia 24 Oct. 1930. 
I z s a k portărel. 

Tifsteiettel  értesítem a o. é. kteöniéget 
él Tolt veodégeimet, bogy régi és jó biruevO 

M és Qoi  foiriszüzleteniet 
8zúmbatfalv&ről  E6tTÖi-atca 4 ii. ali (Orbán-
testvérek méssárssékévei stembeo) helyez-
tem it. 

Boretvilás . . . 12 leu 
Hajvig&a . . . íK) „ 
Oado'&Us . . . 20 „ 

Miot bftdírolkaot  kérem a n. é. kósön-
ség Bsiv«i p&rtfogMát. 

Miodeo igyekrsfitem  úáa iriojul, bógy 
gyors, pontos és tiaita kíszolgáliual a •. é. 
kösöDSég támogatásit és megelégedését ki-
érdemeljem. 

Teljes tisztelettel: 
I d . P á s z t o r F e r e n c . 

Kiadó lakás. 
Király-utca 24 az. (volt Márk-féle) 
ház, mely 4 azoha, konyha ath.-hől 
áll, kiadó. Megkeresések: Udvarhely-
megyei Takarékpénztárhoz Intézendők. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin aceasta 

publică, că în baza decismnii No. 
8465/1930 a Nr. Q. 1402/1930 a Jude-
cătoriei de Ocol. din Odorheiu iu fivo 
rul reciamantuiui văd Iui. L&ntzkj 
József  repr. prin advocatul Dr. G. Jodál 
pentru încasâarea creanţei de 172Ö0 
Lsi şi accesorii se fixează  termen d& 
liciteţie pe 18 NoemvrU  1930 ora 
14 p. m. ia faţa  locului h Lueta ia-
urm. unde se vor vinde prin licitaţiune 
publică^ judiciară: car, ecâ^duri îa 
valoare de 3200 Lei. In caz de nevoie 
şl sub preţul de e&tima ţ̂̂  — — 

Pretenţiunea car»^e de incaast 
^ face  17260 Lei capital, dobânzile cu 

157o socotind din 30/XI 1929 iar epe-
sele până acum staverite îa, 1728 Lei. 

Intiucâc mobilele cari ajung la 
licitaţie ar fi  fost  execvate şl de alţii 
şi aceştia şi ar fi  câş'.igat dreptul de-
acoperire, hcitaţia prezentă este ordo-
nată şi ia fdTorul  acestora in senzul 
brt. LX 1881. § 192. 

Üdarbeiu, la 31 Oct. 1930. 
Izsftk  porlă'-eV 

Állandó nagy raktár 
miadfnf^le  flnom  férfl  , gyer-
mek- és vidéki kalapokban, 
sapkákban, olcsó áron. Férfi-
és nGi kalapok javítását 

vállalom. 
Szives pártfogást  kér: 

K f S Z T ^ E B  A L i B 1 : R T 
volt £t>tvö8 ntca. 

Cjrpul Portăreilor Tribunalului diu 
Oilorheiu. 

Nr. 3033-1930. 
Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul porărel prin aceasta 

publică că n baza deciziunii Nr. 2926— 
1930 şi No. G. 6389-1930 judecă-
toriei din Odorheiu in favoarea 
Veress János repr. prin adv. Dr Nagy 
Lajos din Odorheiu contra pentru in-
Cdssarea crraiţsi de 2236 Lui şi acc. 
8»! fixează  termen de licitaţie ia 12' 
Noembvrie  1930^ora 16 la fsţt  locului 
ii comuna Dealul unde 84 vor vinde 
prin liciteţinoe publică judiciară : doi 
cai şi una căruţa în valoare da 7000 
Lei. In caz de nevoie şi £ub preţul 
de estimare. 

Pretenziunea care este de incassat 
face  2236 Lei capital, dobâazhe cu 
13,60Vo socotind din 30 IV 1930 iar 
«peAile pă. ă acu m staverite de 
li^30 Lei. 

întrucât mobilele cari ajung la 
licitsţia ar fi  fost  execvate şi de alţii 
şi aceatia şi ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire licitaţia prezentă este ordo-
nată şi îi fsvorul  acestora îa seatul 
art. LX-: 1881, arf.  §. 192. 

Odorhaiu, U 18 0-t. 1930. 
Bă'ăsescu portărei 

Sipos fóniérnök  háza és kertje — 
elköltözés miatt — jutány os 

&roD eladó: Orbán Balázs-u. 62/b*. 
KOu> Tujoiuüft  Réméiytámság Odorheiu—Scékelyndvarhelv. 


