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A tordai gySlés. 
A mult vasárnap a magyar párt-

nak, hatalmas tömeg jelenlétében, Tor-
dán nagygyűlése volt, abból az alka-
lomból, hogy ott Barabás Béla képvi-
selö, a nagynevti, ősz politikus mon-
dotta el beszámolóját. A gyUlést, ezen 
a beszámolón kivül, különösen Beth-
len György országos pártelnök megje-
lenése és a politika legutóbbi jelensé-
geiről tett nagyfontosságú  kinyilatkoz-
tatásai emelték rendkívüli jelentőségre. 

Lőrinczy Dénes tordai tagozati 
elnök lelkes megnyitó beszéde után 
Bethlen György, hatalmas éljenzés 
közben, emelkedett szólásra, először a 
szatmári magyar nagygyűlésnek a ro-
mánság, különösen a román sajtó, 
körében keletkezett idegeskedő és el> 
lenséges visszhangjával foglalkozva. 
Megállapította a pártelnök, hogy azok 
a hozzászólások, ahelyett, hogy ko-
moly választ tartalmaznának, mindig 
a régi magyar uralom alatti nemzeti-
ségi viszonyokra pillantanak vissza. A 
magyarság azonban hajlandó a mai 
és az egykori kisebbségi viszonyokat 
az összehasonlitás mérlegére feltenni, 
bár azóta az idők teljesen megváltoz-
tak, s a kisebbségi  jognak  ma  jobbnak 
Juli  lennie,  mini  volt  Î914  előtt. 

Azért támadják a Magyar Pártot, 
mert jogával élve, panaszokat emelt 
a Nemzetek Szövets^e előtt. Ezekkel 
a panaszokkal azonban hangsúlyozta 
nagy nyomatékkal az elnök — min-
dig csak akkor járaltunk oda, mikor 
már előbb itthon mindent megpróbál-
tunk — eredménytelenül. Támadóink 
azt mondják, hogy hálátlanok vagyunk, 
mert sehol a világon ilyen jó dolga 
nincs a kisebbségeknek, mint Romá-
niában. Ezzel szemben Bethlen György, 
frappáns  példákul, nagy hatás mellett, 
a telepesekkel Hörtént igazságtalansá-
gokat, a közigazgatási törvény sérel-
mét, a hivatalos tankönyvek magyar-
gyaíázó szellemét, a földkisajátitási 
visszaéléseket emliti fel. 

Vissza kell utasítanunk azt a lát-
szatot, hogy a nemzeti parasztp4rti 
kormány tett volna valami enyhítést, a 
kisebbségek sorsában, amint azt kifelé 
szerelik hirdetni. 

A parlamenti ülésszak megnyitása 
alkalmával elhangzott trónbeszédre 
térve, fájdalommal  állapította meg a 
pártelnök, hogy a trónbeszédben az 
az egyetlen mondat, mely a kisebbsé-
gekre vonatkozik, sem olyan, hogy 
abból helyzetünk ezutáni javulására 
valami biztatást, reményt meríthetnénk. 
Ez a mondat ugyanis annyi zaklatás, 
elgyötörtetés után csak a régi sorsot 
Ígéri továbbra is. 

Bethlen György végül nagysza-
bású, hatalmas beszédét azzal fejezte 
be, hogy a magyarságot óvta a két-
ségbeeséstől. Éhelyett további kitar-
tásra kell erőinket összeszednünk, s 
akkor e kitartásban egy jobb jövő zá-
logát fogjuk  megtalálni. 

A pártelnök, szűnni nem akaró, 
hatalmas tetszéssel fogadott  beszéde 
után Barabás Béla mondotta el, lebi-
lencselő hatású, megrázó erejű prog-
rammbeszédét, melyben tiltakozott a 
román sajtó gyűlölködő magatartása 
ellen. Majd részletesen foglalkozott  a 
politika egyéb fontosabb  kérdéseivel, 
6 is törhetetlen kitartásra, egységes 
összefogásra  buzdítva a magyarságot, 
hogy ebből erőt kapjon a további 
fennmaradáshoz. 

A Népsiövetség helyi elnöksége 
értesiti a csoportvezetőket, hogy a 
Ili. sz. Értesítő a népszövetségi iro-
dán átvehető. 

A ISvétei kultupház Qgye. 
Néhány n»pon át a vármegyei 

közdolgokkal törődők körében a lö-
vétei kulturház ügye nagy érdeklődést 
keltett. Az ügy maga egyik korábbi 
állapotában csakugyan alkalmas is 
volt a feltűnésre,  a rávonatkozó, jogos 
kritikai megjegyzések kiváltására. An-
nál örvendetesebb, hog>' legutoljára 
olyan fordulat  történt, amely a belá-
tás győzedelmeskedéséről tanúskodva, 
megadta a lehetőségét annak, hogy a 
nyugtalanság lecsendesedjék, s hala-
dást kereső, békés munka folytató̂ '-
hassék ott, ahol előbb még e munka 
megakadása miatt kellett aggódni. 

Lövéte község közbirtokossága 
nemrégiben, majdnem egy millió 
leus költséggel, szép népházat épített, 
benne tágus nagyteremmel, olvasóte-
remmel. Mint a hasonló népházak, ez 
is hivatva van arra, hogy kulturális 
szórakozások, összejövetelek, előadások 
helyéül szolgáljon, elvonván a népet ide-
jének a korcsmázás, s más hasonló silá-
nyabb szórakozások közt való elfecsére-
lésétől. A község vezetősége méltónak 
találván e szép törekvés támogatását, 
egyik közgyűlésében elhatározta, hogy 
a község részéről 80 ezer leüt ad az 
építés költségeire, s ezt a határozatot, 
a rendes hivatalos eljárás utján, a 
vármegyei tanács állandó bizottsága 
is Jóváhagyta. Azonban más felfogást 
tanúsított ebben az ügyben Pop Emil dr. 
vármegvei prefectus,  aki a törvény ál-

tal ráruházott joga alapján, ennek a 
határozatnak az érvényességét felfüg-
gesztette, azzal, hogy a község 80.000 
leus kiadása nem beruházásra fordí-
tódik, igy tehát az erre vonatkozó ha-
tározat is helytelen. A prefectusnak 
ez az intézkedése, amely a község jó-
indulatú és kulturális cél elősegítése 
érdekében keletkezett határozatát húzta 
volna keresztül, a községben érthető 
feltűnést  és megmozdulást keltett. A 
napokban küldöttség jött be a prefec-
tushoz, akit a helyzetről teljesen fel-
világosított, közölve vele azt is, hogy 
a 80.000 leus kiadás a község részé-
ről sem előnytelen, sőt nagyon is cél-
szerű és hasznos befektetés,  jmiután 
azzal szemben biztosítva van, hogy a 
népház nagytermét a község gyűlések 
stb. alkalmával használhassa, s a köz-
ségnek ez a joga telekkönyvbe is be-
jegyeztessék. A felvilágosítások  aztán 
annyira meggyőzően hatottak a pre-
fectusra,  hogy felfüggesztő  határozatát 
visszavonta. 

Ilyenformán  tehát a községnek 
joga lesz arra, hogy a népház-építtető, 
derék közbirtokosságnak a nép hasz-
nos szórakozását, művelődését szol-
gáló munkáját a maga megértő, jóin-
dulatú határozatával, illetve hozzájá-
rulásával támogassa, ami mindenkép-

is inkább támogatást, helyezést 
érdemel, mint elgáncsolást, megakadá-
lyozást. 

Román lapszemle. 
A Curentul  november 12-iki szá-

mában »A temesvári román  postac 
címen az alábbiakat irja : Ha románul 
kéred a telefonszámot,  a temesvári 
postás kisasszonyok feltétlenül  hibá-
san kapcsolnak. Ha egy számot meg 
akarsz kapni, magyar nyelven kérjed. 
Nem mint intézményről beszélünk 
most a román postáról. Jól ismeri az 
egész világ. A temesvári  román  pos-
táról beszélünk, mely tíz év után is 
megtartotta azt a jelleget, amit egy 
évtizeddel ezelőtt képviselt. Konkrét 
esetet hozunk fel  s bemutatjuk, milyen 
magyar tréfákat  képes a temesvári 
román posta űzni. Temesvár melletti 
kis község papja táviratot ad fel  csa-
ládjának, amely Aradon tartózkodik. 
A blankettát, természetesen, románul 
tölti ki: >Bostan berechet totul e bine.< 
A kisasszoy, aki a táviratokat adja le, 
hadi lábon áll a román nyelvvel s a 
fenti  szövegezést eként továbbítja: 
»Buchsbaum berekedt tótul beszél.« 
Képzeljük el — fejezi  be cikkét a 
Curentul — mekkora megdöbbenést 
váltott ki a fenti  távirat a címzettek 
körében, annál is inkább, mert Buchs-
baum éppen falujokbeli  zsidó keres-
kedő, aki, természetesen, egyetlen szót 
sem tud tótul. A közvélemény nevé-
ben tiltakozunk az ellen, hogy gúnyt 
űzzenek a román postából s ezúton 
hívjuk fel  a P. T. T. vezérigazgató-
ságát arra, hogy a jövőben nézzen 
körül a temesvári postán. 

A Viitorul  november 13 iki szá-
mában irja, hogy magyar politikai kö-
rökben nagy érdeklődéssel magyaráz-
zák Bethlen miniszterelnök törökor-
szági útját. Hangsúlyozzák, hogy 
Bethlen ankarai látogatása egybeesett 
a görög miniszterelnök törökországi 
útjával. Magyarországon meg vannak 
győződve arról, hogy az utóbb ki-
alakult görög-török barátság nagyban 
előmozdítja a békeszerződések reví-
zióját. 

S7abad-e a kisebbségi anyanyel-
vet használni a községi közigazgatás-
ban ? Farkaslaka község körtanácsa 
okt. 31én tartott ülésében Mihály 
Domokos plébános indítványára elha-
tározta, hogy az üléseiről felvett  jegy-
zőkönyveket hasábosan, román és ma-
gyar nyelven fogja  vezetni, s egyben 
azt is kimondta, hogy a községi elöl-
járóság köteles magyar nyelvű bead-
ványokat is elfogadni  a község lako-
saitól, főképpen  arra való tekintettel, 
hogy a román nyelvű kérések megszer-
kesztésének költségeitől a gazdasági 
és pénzügyi bajokkal küzdő lakosságot 
megkíméljék. Mivel a közigazgatási 
törvény a kisebbségi nyelvek haszná-
latára vonatkozóan nem intézkedik, Pop 
Emil dr. prefectus  intézkedésére a köz-
ségi tanács ezen határozatának végre-
hajtását felfüggesztették  s egyben a 
vármegyei tanács választmányának el-
nöke a kolozsvári Directorat Ministe-
riálhoz fordult,  döntést kérve arra 
nézve, hogy szabad e a magyar nyel-
vet a községi hatóságokhoz benyúj-
tandó beadványok, kérések nyelvéül 
használni? Mint értesültünk, a farkas-
lakiakat Pop dr. prefectus  azon ténye 
bátorította fel  a határozat meghozata-
lára, hogy egy alkalommal a farkas-
lakiak küldöttségének magyar nyelven 
megirt panaszát elfogadta.  Ma, amikor 
minden községi bizonyítványt csak 
írásbeli kérésre adnak ki, valóban in-
dokolt olyan megoldásnak keresése, 
mely a minden irányban megterhelt gaz-
da- és polgári közönség ügyeinek intézé-
sében legalább valamelyes könnyítést 
hoz. 

Közeledik a népszámlálás. Min-
den magyar embernek, aki magát ma-
gyarnak vallja, nemzete iránt való kö-
telessége, hogy a népszámlálási lapon 
magát magyar-nak irja be. Sem a 
származás, sem a vallás, sem a név 
nem határozza meg senkinek a nem-
zetiségét, mert csak a legbensőbb lelki 
érzés kérdése, hogy ki melyik nem-
zethez tartozónak vallja magát. 

A kifli  és zsemlye 
luxuscikk, azt mondják, s ezért nem 
lehet azok árát maximálni. Hát hiszen 
e felett  sokat lehetne vitatkozni, mert 
az tagadhatatlan, hogy ez a kicsiny 
zsemlye és még kisebb ki/li egy olyan 
fontos  közszükségleti cikk, amelyet 
luxus elnevezéssel megszégyeniteni egy 
agrár-államban nem is szabadna. Az 
árát és a nagyságát nézve, tényleg 
ugy néz ki, mintha luxus dolog volna, 
mert a mai tulalacsonynak mondható 
buza- és lisztárakkal sehogy sincsenek 
arányban. Ma, amikor a buza- és liszt-
árak majdnem bOfila  al estek az előbbi 
évekhez viszonyítva, a kifli  és zsemlye 
nagysága és ára rendületlenül egy-
forma  maradt, mint amely egyáltalán 
nem veszi észre a világ folyását  s nem 
reagál a körülötte történő dolgokra. 
Azonban, ha a kifli  és zsemlye a maga 
luxus mivoltában nem törődik velünk, 
szegény fogyasztó,  illetve fogyasztani 
akaró közönséggel, akkor mi kell tö-
rődjünk velők s kérjük, követeljük, 
hogy tegyék le azt a rájuk akasztott 
jelzőt, ne legyenek luxuscikkek, hogy 
helyet foglalhassanak  néha a szegény 
ember asztalán és a szegény Iskolás 
gyermekek didergő kis kezében is.. . 

(Bekildetett.) 

IPARTESTÜLETI ÜGYEK. 
Országos kirakóvásárok: novem-

ber 26-án Kászon, 29-én Szentegyhá-
zasfalu,  30- án Medgyes, december 
2-án Héjjasfalva,  Kibéd. 

Ipartestületünk ma egy fontos  és 
minden iparost érdeklő ügyben kereste 
fel  hivatalában az alispánt, írásba fog-
lalva nyújtotta át neki mindazon sé-
relmeket, melyekben iparosaink csak-
nem mindannyiszor részesülnek, vala-
hányszor a vidéki kirakóvásárok al-
kalmával a sátraik részére megfelelő 
és őket megillető helyet kémek. Pa-
naszos kérelmünkben arra kérjük az 
alispán urat, hogy a körletünkben levő 
prefecturákat  megkeresve hasson oda, 
hogy ugy az illető ipartestűletek, mint 
a községi elöljáróságok körlevélben 
utasíttassanak arra, hogy a sátorhelye-
ket olyan távolsági arányban jelöljék 
ki, amilyen távolságról jönnek az ipa-
rosok, s amely szokás évszázadok 
óta bevált és be is tartották azt min-
denütt. 

A vidéki iparosságnak ipartestü-
letünkbe való beolvadásával a legkö-
zelebbi előljárósági gyűlés foglalkozik» 
ahol a megszervezés körüli teendők 
gyors és célszerű végrehajtásáról tör-
ténik gondoskodás. Itt közöljük a név-
sort községek szerint azon iparostest-
véreinkről, akik az eszme megvalósí-
tása érdekében elsőnek jöttek segít-
ségünkre : 

Szentegyházas- és Kápolnásfalu-
ból: Lántzky Károly, Barabás József, 
Gergely Gyula, Bodó Dénes, Tamás 
Fábián, Ajvász János, Ülkei Dénes, 
Gothárd Antal, Fülei Andor, Schuller 
Rudolf,  Kiss Imre, SzŐcs Imre, Both 
Antal, Stepánovics Lyubomir. Balázs 
M. Kálmán, Kelemen Dénes, Tank6 
Imre, Both István, György Ferenĉ  
Pályi Ferenc, Simó Domokos, Schu-
bert András, Szöllősi János, Moldován 
Mihály. Továbbá kérjük mindazokat» 
akik még nem iratkoztak volna be, 
hogy ipartestületünknél most már mi-
nél előbb jelentsék be belépésüket. Az 
elöljáróság határozatát a további teen-
dőkre nézve minden községbe a ve-
zetőknek elküldjük, kérve őket az 
ezutáni lelkes munkára is. 

A helybeli iparostest véreinket kér-
jük arra, hogy fordítsanak  több gon-
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dot a segédeik be- és kijelentésére. 
Ugyancsak sokan vannak, akik alkaU 
nmzott tanoncaikat sem szegődtették 
be. Mindezeket figyelmeztetjük»  hogy 
mielőbb rendezzék ezt, mert már is sok 
esetben kellemetlensége származott az 
illető mestereknek. 

Az Ipartestület eInSkiége. 

SPORT. 
Munkáscsapatunk és a medgyesi 

Turn—Vereln mérkőzése. 
A miilt vasárnap a Munkás T. E. 

Medgyesen játszott bajnoki mérkőzést 
az ottani Turn-Vereinnal, s az ered-
mény 2:1 (2:1) volt a medgyesiek 
javára. A munkások ugyan a 2 pon-
tot elveszítették, de az eredmény által 
beigazolódott, hogy haladtak a fejlő-
désben, hisz mindenki nagyobb ará-
nyú vereséget jósolt a csapatnak a 
kerületi bajnokcsapattal szemben. 

A medgyesieknek egy több gólos 
győzelemre volt szükségök, amiért 
küzdöttek is minden erejökkel s nagy-
ban segítette Őket a közönség sportsze-
rűtlen kiabálása is. De a munkások is 
belefekUdtek  a játékba, s bebizonyítot-
ták, hogy méltó ellenfelek,  mert a 
nyolcadik percben góllal terhelik a 
medgyesiek hálóját, ami a Csont Jenő 
lelkes játékának az eredménye. Kezdés 
után újból csak a munkások vannak 
frontban  és csak a szerencsén mult, 
hogy több góllal nem terhelték a med-
gyesi kaput, hol közvetlenül kapu 
mellé, íölé, vagy a kitűnő kapus ke-
zébe lőnek csatáraink, vagy pedig 
ofsid  miatt kényszerülnek vissza jönni. 
De a medgyesiek is föleszmélnek,  ellen-
támadásba mennek és a I6-os vona-
lon a centerök. Molnár Jancsival bir-
kózik a labdáért, ami előttök egy mé-
terre pihen. A többi játékos mintegy 
elbűvölve nézi a harcot, ami 3—4 
másodpercig tart és egy sem fut  rá, 
hogy elrúgja a labdát, mig az erősebb 
medgyesi hátranyomja Molnárt és a 
labdát hálóba küldi. Az  eredmény 
1:1 a 25. percben. Most újból heves 
küzdelem a vezetésért, de a medgye-
siek csakhamar komeri érnek el és a 
gyönyörűen rúgott labdát Buti kézzel 
érinti; A bíró 1 l-est itél, amit Stiller 
szépen kivéd, de a labdával egyszerre 
befutó  játékosok miatt a biró újból 
rúgatja, mire most Ktolár hálóba küldi 
(2: 1). A II. félidőben  a biró újból 
il est itél, amit Stiller újból fog,  de az 

előzőhez hasonlóan̂  a biró megdup-
láztatja, de most nem sikerül belőni. 
Az egész félidő  izgalmas játékkal telik 
és mindvégig bizonytalan, hogy ki fog 
győztesen kikerülni a küzdelemből. A 
munkásoknak több gólhelyzetük volt, 
amit idegességük miatt nem tudtak 
értékesíteni, a biró Dukát a II es el-
len való felszólalása  miatt kiállitja és 
igy 10 emberrel kellett a félidő  nagyobb 
részét lejátszani. 

A munkások Il ik csapata is ját-
szott az M. T. V. Il-ik csapata ellen, 
2: 2 arányban végződött mérkőzést, 
E csapat játékosai most szerepeltek 
először idegenben. 

A Hargita 
az Achvilával való bajnoki mérkőzé-
sében a mult vasárnap nagyszerűen 
fölényes  győzelmet aratott (7:1.) A 
kitűnő formában  játszó csapat részé-
ről a gólokat Solymossy, Elekes, Kó-
bori és Binder Pista rúgta. Ezzel a 
győzelemmel a csapat a medgyesi 
Turn-Verein után az őszi mérkőzések 
során a második helyre kerül. 

HÍREK. 
Novembet 22. 

Halálozás. Özv.  Péter  Györgyné 
Bartos Anna 90 éves korában, f.  hó 
21 -ikén hajnalban, városunkban el • 
hunyt. A tisztes szép kort ért meg-
boldogultat tekintélyes nagy család 
gyászolja. Vasárnap d. u. 3 órakor 
temetik. 

özv. Kűlöp Lajosné Bálint Erzsé-
betet súlyos csapás érte, Emnta  nevű 
leánya meghalt Budapesten. Temeté-
se 23 án, vasárnap lesz Budapesten. 

Konferencia- beszédek. A kath. 
népszövetség, mint már jeleztük, az 
advent vasárnapjain a csoportvezetők 
és tagok részére szociális kurzust 
rendez, amelyen a konferencia-beszé-
deket Papp Dénes főgimn.  tanár mondja. 
A kurzust a főgimnáziumban  tartják 
november 30-án, december 8—14 és 
21-én mindig délután 5—6 óráig. Kí-
vánatos, h(^y a a kurzuson a nép-
szövetség férŰ  tagjai lehetőleg teljes 
számban jelenjenek meg. ^ 

Házi estély. A székelyudvarhelyi 
Székely Dalegylet f.  hó 29-én, szom-
baton este 9 órakor saját helyiségében, 
teljesen uj műsorral háziestélyt rendez, 
melyre működő, alapító, pártoló tag-
jait és a dalkedvelő közönséget tiszte-
lettel meghivja a rendezőség. 

A budapesti rendőrség letartóz-
tatta Alesyk Károly 26 esztendős dé-
vai illetőségű román állampolgárt, aki 
Budapesten Lött Ervin klisé-gyárá-
ban megrendelte tŐbb román bank-
jegy kliséjét. A magyar királyi rendőr-
ség távirati uton értesítette a román 
rendőrséget a pénzhamisító letartóz-
tatásáról. 

Kisfaludy Károly halálának cen-
tftnnáriuma. Pénteî en volt száz esz-
tendeje annak, hogy Kisfaludy  Károly, 
a magyar irodalomnak egyik büszke-
sége, férfikora  delén, 42 éves korában 
Pesten elhunyt. Temetése 1830. no-
vember 23-án olyan nagy részvét 
mellett és olyan gyászpompával ment 
végbe, amilyent addig még nem látott 
Pest város közönsége. A hányatott 
életű és sokat szenvedett költő mél-
tán megérdemelte kortársai háláját és 
elismerését; de méltán megérdemli az 
utókor kegyeletét is. Irodalmunk Pán-
theonjában talán vannak nagyobb köl-
tőink is, de ő lelkiismeretes, becsüle-
tes irodalmi munkálkodása mellett, 
amellyel irodalmunkat uj műfajokkal 
is gazdagította, vezér is volt, a vezé-
reknek minden jeles tulajdonságával 
és szervező erejével. Az irókat a kö-
zös célú nagy munkára egyesitette, 
Pestet irodalmi középponttá tette és 
igy valóra váltotta azt az eszmét, a-
melynek megvalósításáért előtte má-
Sók hiába küzdöttek. Tehát nemcsak 
a vígjáték megteremtéséért, nemcsak 
a novella tovább fejlesztéséért  és több 
népies hangú költeményéért gondolha-
tunk reá ma, száz év multán is ke-
gyelettel, hanem vezérségéért is, amely-
lyel hosszú időre irányt szabott iro-
dalmunk fejlődésének  és biztos hala-
dásának. 

Meghívó- A romániai munkások 
rokkantsegélyző és nyugdíj egyleté-
nek odorheiui 41-ik fíókpénztára  f.  évi 
december hó 7 én délután 3 órakor 
rendkívüli közgyűlést tart, melyre 
ugy a fizető,  mint a nyugdijsegélyt 
élvező tagokat az elnökség tisztelettel 
meghivja. — Tárgysorozat 1. Elnöki 
megnyitó. 2. A központ által küldött 
figyelmeztető  irat ismertetése. 3. Indít-
ványok. Odorheiu 1930 november21-én. 
Az elnökség. 

Árlejtés villanyvilágítás bevezeté-
sére. A törvényszék újra áriejtést hir-
det a villanyvilágításnak a járásbíró-
ság helyiségeibe való bevezetésére. 
Zárt Írásbeli ajánlatok legkésőbb nov. 
24 íg beadandók. Részletes felvilágo-
sítást a hivatalos órák alatt adnak. 

A Kísfaludy-da''ab  vasárnap esti 
előadására a jegyek este a pénztárnál 
válthatók 7 órától kezdve, a szinlapon 
hirdetett olcsó helyárakltal. 

Templomi ünnepély. A helybeli 
református  egyház november hó 33-án, 
vasárnap este 6 órakor templomi űnne* 
pélyt tart, a rendes istentisztelet ke-
retében. Az ünnepély műsora a 
következő: 1. A gyülekezet éneke: 
Mint a szép hives patakra. 230 
ének 1. v. 2. Bibliát magyaráz: 
Vajda Ferenc lelkész. 3. Énekel Varró 
Vilma. 4. Szaval Márton Róza. 5. A 
predestinációról előadást tart: Fábián 
Adorján Béla patakfalvi  pap. 6. Éne-
kel : Bodrogi Balázs, kiséri Benkő Jó-
zsef.  7. Szaval: Szabó G3rula. 8. A 
gyülekezet éneke : Fönt a csillagok 
felett.  268 sz. ének 1 vers. Ezen ünne-
pélyre a belépés ingyenes, perselyes 
adományokat, bármilyen keveset, a vil-
lanyvilágitás költségeire, köszönettel 
fogadunk.  De az anyagiak senkit se 
tartsanak vissza a lelki áldástói, 
melyet az Ur nyújt az ő házában. A 
lelkészi hivatal. 

Az Állatvédő Egyesület helybeli 
fiókja  f.  hó 15-én tartotta alakuló 
gyűlését. Ezen felszólaltak  ; Böhm Jenő 
dr., a mozgalom kezdeményezője és 
buzgó terjesztője, azonkívül Nanu ta-
nár és Steriopol igazgatóné. A gyű-
lésen megjelentekből 24 tagu választ-
mányt alakítottak, amelynek élére ve-
zetőkül a következőket választották: 
diszelnök: dr. Pop Emil prefectus, 
elnök: Steriopolné, alelnökök: dr. 
Réty Imre, Meseşanu Traian, Nanu 
Aurél, Pál István, igazgató : Böhm 
Jenő dr. A választmány tiszteletbeli 
tagja lett Sántoma Leon, pénztárnoka : 
Pavel C, titkára: Georgescu Elena. 

Ref. tanítók gyűlése. Az Udvar-
hely egyházmegyei ref.  tanitók f.  hó 
27-én tartják őszi rendes gyűlésüket 
a ref.  tanitónőképzőintézettel kapcso-
latos gyakorló iskolában. réndes meg-
hiî ókat az elnökség már szétküldte. 

A felnőtt leányok és a főgimná-
zium Mária Kongregációi december 
7 én tartják szokásos közös ünnepé-
lyüket. Az ünnepélynek különös ér-
dekessége lesz, hogy azon a főgim-
názium ifj.  énekkara azt a verseny-
darabot énekli, amellyel a mult évi 
ifj.  dalosversenyen a kolozsvári unit. 
főgimnázium  tanulói Kiss Élek veze-
tése alatt első dijat nyertek. 

X Egy jökarbsn levő modern rövid 
zongorát megvételre keresek. Cim a 
kiadóban. 

Szántimor szotyra. 
Irta: Vajda  Ferenc 

A szotyrot mindenki ismeri. Szán-
timort azonban senkisem ismeri. Ez a 
kis történet Szántimort akarja meg-
ismertetni, hogy aztán azt is meglát-
hassuk, mi van a szotyrában ? 

A Rákóczi forradalom  a szatmári 
békével (1711) véget ért. Erdély már 
azelőtt, Apaffy  Mihály fejedelem  ha-
lálával, elvesztette önállóságát és mint 
tartomány, bekebeleztett az összbiro-
dalomba. A sok harc, küzdelem után 
Erdélyországra is elkövetkezett a béke, 
a nyugalom ideje, vagy mint Bécsben 
mondották: elkövetkezett a rendcsi-
nálás. 

A rendet azonban fegyverrel,  ka-
tonasággal csinálták. Vasas némettel, 
katonasággal rakták meg különösen a 
Székelyföldet,  mert a székelyek vité-
zül kivették részüket a forradalomból 
és igy egyfelől  büntetni, másfelől  a 
netaláni ujabb fellobbanást  megyaka-
dályozní kellett. A büntetést nagy 
adók kivetésével, katonai elszálláso-
lással mérték, a harci kedvet pedig 
szigorú rendszabályokkal lohasztották 
ie. Különösen a fegyvertartást  tilal-
mazták és a fegyverek  beszolgáltatá-
sát halálbüntetés terhe alatt rendel-
ték el. 

Gyergyóban egy székely atyafi 
sehogysem akart megválni szép, uj 
fegyverétől.  A csűr szalmafedelébe 
rejtette, hogy mint a forradalom  drága 
emlékét, megőrizze gyermekei sza-
mára. Azonban a dolog valahogy nap-
fényre  jött és a gyergyói atyafit  Ud-
varhelyre idézték a katonai bizottság 
elé. A legfőbb  haditanács kimondotta 
rá a halálos Ítéletet. 

Az ítélet megvolt, de nem volt 
hóhér, ki azt végre hajtsa. Az uton 
egy cellengő cigányt fogtak  el és 

kényszeritették, hogy akassza fel  a 
székelyt. A cigány földesura,  mikor 
ezt meghallotta: tiltakozott, hogy a 
jobbágyával ne kövessék el ezt a 
csúfságot,  az nem hóhér. 

— De, uram, felelt  a haditiszt, 
az hamar meglészen, s aztán mehet 
haza, hogy olyan jobbágya legyen 
kijednek, mint addig volt. 

A tiltakozás semmit sem ért. A 
halálra ítélt gyergyói székelyt, a hid-
végén, egy horgas fűzfára  akasztotta 
fel  a cigány. 

Udvarhely városa tíz esztendeig 
volt katonai megszállás alatt. De, mig 
más városokban a katonaság, s külö-
nösen a főtisztek  sok visszaélést kö-
vettek el: addig a város olyan becsü-
letes, emberségesen gondolkozó gene-
rálist kapott, aki valóságos áldás volt 
a népre. Nevét nem a harácsolás, 
büntetés, botozás Őrizte meg, hanem 
az irgalmasság, a könyörülő szerelet. 

Szántimornak hivták ezt az irgal-
mas generálist. Hogy honnan jött, 
miféle  nemzetbeli volt: senki se tudta, 
senki se kérdezte. Mindenki csak szé-
rette. Nevét is székelyesen eltették ki 
és örökítették meg. >Jó Szántimor«, 
másként nem is emlegették. 

Hogy aztán irgalmassága meg-
nyilatkozásában volt-e valami része a 
lelkiismeret szörnyű nyomásának, mely 
a gyergyói székely ártatlan haláláért 
nehezedett lelkére, mert ő volt az el-
nöke a katonai haditanácsnak: azt 
csak a jó Isten tudná megmondani. 
Mi nem kutatjuk. 

Az igazság az, hogy irgalmas volt. 
A zsidók se tudakolták a kaper-

naumi százados nevét. 
— Szereti, mondták Jézusnak, a 

mi nemzetünket és a zsinagógát is ő 
építtette nekünk : méltó, hogy elmenj 
az ő házához és meggyógyítsd a szol-
gáját (Luk. VII. R. 5.) 

Méltó volt Szántimor generális is 
a szeretetre, mert a mirigyes (pestis) 

betegek részére ispotályt építtetett. 
A pestis Erdélyben még 1709-ben 

fellépett  volt és három évig szüntelen 
pusztított. Udvarhelymegyét se kerülte 
el az öldöklő angyal. Falun ugy, mint 
városon egyaránt szedte áldozatait. A 
nép nem tudott ellene védekezni, mert 
az orvost tudomány nem nyújtott al-
kalmas eszközöket a védekezésre. 
Nem voltak orvosok, legfennebb  egy-
egy nagyobb városban. A gyógyítást 
a borbélyok végezték. De mit tehet 
tek ezek a maguk kicsiny orvosi tudo* 
mányávala pestis ellen, mikor ma, hét-
száz év után se tudják teljesen legyőzni ? 
Nem voltak megfelelő  orvos-rendőri 
intézkedések. A nép szabadon közle-
kedett, érintkezett egymással. Hurcolta 
a ragályt. Szánalmas volt a betegek, 
de különösen a pestises betegek sorsa. 

Faluról a pestises betegek félhol-
tan is a város felé  igyekeztek. Hátha 
segít rajtuk a borbély 1 Sokan utköz-
beil elhullottak. Mások bevánszorog-
tak valami nagynehezen Udvarhelyre 
és a vargaszin alatt vettek szállást. 
De az se volt, amit egyenek. Sokan 
ez éhség miatt haltak el. Némelyik 
pestises betegnek a szájában rágott 
füvet  találtak. A halottakat a város 
bírája temettette el, a város költsé-
gén. A vármegyében 18 ezeren hal-
tak el, három év alatt, pestisben. 

Jó Szántimor generális megszánta 
a szenvedő, pestises betegeket és ka-
tonáival, a Botos-utca végén, ispotályt 
építtetett számukra, hogy ne fetreng-
jenek az utca szennyében. Az ispo-
tályban, ha nem is találtak valami 
nagy kényelmet: de legalább fedél 
alatt, meleg szobábari voltak. 

A kórház megvolt, még csak 
gyógykezelés és ellátás hiányzott. 
Szántimor generális arról is gondosko-
dott. A katonaság borbélya minden-
nap megjelent az ispotályban és gon-
dosan ápolta a betegeket. A vagyo-
nosabb betegek ellátásáról a hozzá-

tartozók gondoskodtak. A szegénye-
ket Szántimor generális élelmezte. Min-
den beteg naponkínt egy szép, fehér 
cipót kapott, azon kívül tejet és levest. 
A cipót rendesen nagy szotyrokban vit-
ték a betegeknek. Ezeket a szotyro-
kat nevezték: Szántimor szotyrának. 

Történt pedig, hogy Kiss Ta-
másné asszonyt is mirigyes betegség-
gel látogatta meg az Ur Isten. Ispo-
tályba került, mert Kiss Tamás uram 
nem is tudta jól ápolni, de a mester-
sége sem engedte azt. Jó kezű laka-
tos-mester volt. 

— Csak nyugodj meg, édes fele-
ségem, Isten akaratán, ö nem hagy 
el. Nemsokára egészségesen fogsz 
visszatérni kicsiny házunkba. 

Így vigasztalta Kiss Tamás uram 
élete párját. 

— A cipó árát is majd ki fogom 
fizetni,  azért se btísulj, — folytatta 
tovább. 

— Minô  fizetné  ki, ad majd a 
jó Szántimor ingyen cipót nekem is, 
mint másnak. 

Kiss Tamás uram nem* ellenke-
zett beteg feleségével.  Minek is ? Ed* 
dig se volt sok szava, jobb, ha most 
is hallgat, mert az asszony: betegen 
is asszony. 

A beteg Kiss Tamásnét szegé-
nyes, kopott öltözetben szállították 
kórházba. Pedig volt szép ünneplő 
ruhája. De tudta ő kigyelme, hogy 
miért veszi fel  a legrosszabb ruháját. 
Talán, hogy a ruha elárulja kicsiny 
vagyonkájukat ? Meg aztán, a kór-
házba : meghalni, ki is venné fel  ün-
neplő ruháját?. Majd feladják  rá úgyis, 
ha meghal. Egyakarattal elrejtették 
a pénzüket jó Szántimor előtt, mint 
Ananiás és Zafira  a mező árát az 
apostolok előtt. (Ap, Csel. V. Rész.) 

(Folytatjuk.) 
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Legújabb szenzációk. Stalint, az 
oroszországi kommunistapárt egyik 
vezérét, még megerősitésre szoruló ér-
tesítés szerint, megölték. — Az éjszaka 
folyamán  Ploeştiben felrobbant  egy 
600 vagon nehéz benzint tartalmazó 
tartály. A tartály 60.000 kgr. sulyu 
felsőrészét  a robbanás darabokra tép-
te és messzire eldobta. A robbanás 
szinte áz ^ész városban földrengés-
szerű hatást keltett. Egy ember áldo-
zatul esett. A robbanásokozta tüz lo-
kálizálása folyamatban  van. 

A helybeli Filharmónlkus Társa-
ság december hó 6-án, szombaton este 
a róm. kath. gimnázium tornacsarno-
kában hangversenyt rendez, melyre a 
város közönségének és zenekedvelők-
nek figyelmét  ezúton hivja fel.  A Fil-
harmonikus Társaság újraszervezése 
után a jelzett időben tartja első hang-
versenyét, amelyen az alapító és pár-
toló tagok a pártoló tagsági igazol-
vány felmutatása  melleit ingyen ve-
hetnek részt. A nem alapító és pártoló 
közönség tetszés szerinti fizetés  mel-
lett. A mint köztudomásu tény, a tár-
saság két drb. uj rézhangszer besze-
rczhttése céljából gyűjtést indított, 
amely sikerrel járt. Az uj hangszerek 
be vannak szerezve, vételáruk 9400 
leu volt. A kapott adományok: Szöl-
lősi Ödön dr., Pop Emil dr.. Banca 
Cetatea, Safó  500—500, Autóbusz 
részvénytársaság. Jodál Gábor dr., Se-
besi Ákos dr., 300—300, Sântoma N., 
Ferenczy Annuska, Filó Ferenc dr., 
N., N., Ungváry János, Szász bank, 
Duka Andrá̂  Domszky István, Ilie 
Maftei,  Voszka István dr., Cionca Ma-
cedón dr. 200—200, Becsek Aladár, 
Orbán Endre, N. N., Török Árthur, 
Rosculeţ N., Gărneţiu Gheorghe, Koncz 
András, Ungvary Alajos, Márton Ró-
zsika, LIe Joan, Petres István, Popa 
Virgil, Lőrincz Kálmán, Roth Gyula, 
Hann Ferdinánd, Solymossy János, 
IDuka Andor, Margineanu Adrian, Agrár-
bank, Dénes Samu, Josof  loan, Izsák 
Zelma, Suclu Joan, Glosz Miksa dr. 
100—100, Kassay István dr, Gutt-
mann Samu 40—40 leu, összesen: 
7*680 leu. — A Filharmonikus Társaság 
a legnagyobb hálájának, köszönetének 
ad kifejezést  a felsorolt  jószívű adako-
zóknak, akik a két drb. rézhangszer 
beszerezhetését a nagy pénzszűke mel-
lett is elősegitett'ik és lehetővé tették. 
A nagyrabecsűlt közönség meleg párt-
fogását  és a hangversenyen való szives 
részvételit is tisztelettel kéri a veze-
tőség. 

X Aki bö és szép gyümölcstemést 
akar elérni, gyümölcsfáinak  ápolását 
most a lombhulláskor kezdje meg. Ki-
próbált és legjobban megfelelő  gyű-
mölcsfavédő  szerek használata altal 
tízszeresénél is 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 gyümölcsfavédő 
szerek gyáriárakban használati utasí-
tással a Rózsa illatszerárban és Szent-
péteri Gyulánál kaphatók. 

Homályos kölcsönQgyben tettek 
nemrég feljelentést  a helybeli törvény-
székhez. E szerint Magyari Ferencné 
keresztúri lakos, özv. Szabó Andrásné 
ugyanotlani lakos kezessége mellett, 
S6000 leüt adott kölcsön Nagy And-
rás cukrásznak. Miután azonban ezek 
az esedékesség idején a tartozást nem 
rendezték. Magyariné azt be akarta 
kebeleztemi mind a kettőjük ingatla-
nára. Ekkor azonban meglepetésként 
arról kellett értesülnie, hogy özv. 
Szabó Andrásné kezesnek a birtokát 
már 150.000 leu, özv. Mózer Istvánné 
udvarhelyi lakos javára bekebelezett 
adósság terheli. Magyariné feljelentése 
folytán  az ügyben nyomozás indult, 
amelynek folyamán  Mózemét kihalW 
gatták, s ő azt a kijelentést tette, 
hogy bár ő adott ugyan Szabónénak 
kisebb kölcsönöket, azokat minden 
irás nélkül adta, s maga sem tud a 
javára történt telekkönyvi bekebelezés-
fői.  Most már a bíróság feladata  ki-
ueríteni, hogy került a titokzatos be-
«kebelezés a telekkönyvbe? 

Megkezdődtek • flilórestélyek. 
Kedves és hangulatos ifjúsági  estétyt 
készített elő a Polgári önképző Egylet 
ifjúsági  vigalmi bizottsága Bartók La-
jos vezetése alatt, a teremnek uj dísz-
letekkel való felszerelésével  mult ked-
den, nov. 18-án este a Barkóczy-étte-
rem helyiségében, melyet igen szép 
számú közönség jelenlétében tartottak 
meg. Az estély műsorát Salamon zene-
kara nyitotta meg és minden számot 
Köpeczi Jenő humoros bekonferálása 
vezetett be. Csiky Albert elnöki meg-
nyitó beszédében rámutatott a kuUu-
rális érdekből való ^yüttműködés je-
lentőségére és a szétiorgácsolódás ká-
ros következményeire. Énekduett kö-
vette ezt, Zengíiczky Endre és Beldo-
víts Ödön kellemes előadásában, majd 
Kovács Gerő Ada Negri: >TÜz a 
bányában* c. költeményét szavalta, 
általános figyelem  és tetszés mellett. 
Varró Vilma szép énekszáma és Bol-
dovits Emil vidám kuplézása után 
Nóti Károly: >A piros bugyeláris* c. 
egy felvonásos  vígjátékát adták elő: 
Bucsi Ilonka, Mohr János, Miklós Jó-
zsef,  ifj.  Szabó Ödön és Elekes Dénes,' 
mindnyájan ügyesen és általános tet-
szés mellett játszva meg szerepüket. 
Végül Csiky Albert zárószavait köve-
tőleg, éjfél  után 1 óráig tartó tánc volt. 
Dicséretet érdemelnek, mint az estély 
rendezői: Lőrincz Juci, Szabó Tusi, 
ifj.  Ferenczy Károly és Kábde.bó And-
rás, akik a legnagyobb odaadással dol-
goztak az estély sikeréért, ami csaku-
gyan általános is volt. A következő 
estély december 2-ikán lesz. 

Elítélés súlyos testi sértésért. 
Megírtuk volt azt az esetet, amely a 
Máréfalva—zjelekfalva  közt levő ut-
menti őrház és csemetekert közelében 
játszódott ie március végén. Itt történt 
az, hogy Bitat G3njla máréfalvi  legény 
megrakott szekerével a rossz uton 
kátyúba jutván, szekerének kiemelése 
céljából egy rudat a csemetekftftbői 
kerített. A csemetekertre fölügyelő  és 
fegyveresen  éppen akkor odaérkező 
Öreg Mihálykó István ezért szót tett, 
követelve Bitaitól a karó helyre tevé-
sét. Ez, állítólag, indulatosan, sőt tá-
madó fellépést  tanúsítva válaszolt, mire 
Mihálykó fegyverét  használta vele szem-
ben. A golyó Bitainak 3 ujját zúzta 
össze, s azokat a kórházban le is kel-
lett vágni. A 71 éves Mihálykó ellen 
pedig eljárást indítottak, âmelynek fo-
lyamán az öreg azzal védekezett, hogy 
önvédelemből lőtt. A törvényszék azon-
ban 3 havi fogházbüntetésre  itélte, ami 
ellen ugy az eliiélt, mint az ügyész 
felebbezetl. 

Előadás és táncmuíatság a szon-
batfalvt néptiázban. A szombatfalri 
ifjúsági  egyesület f.  hó 29 én este 8 
órai kezdettel, a szombatfalví  népház-
ban bállal egybekötött jótékonycélu 
műkedvelői előadást rendez. Színre 
k»rül: A néma vádlott, egyfelvonásos 
vígjáték, ezenkívül kuplék, szavalatok 
és énekszámok. Előadás után reggelig 
tánc. A helybeli és vidéki közönséget 
tisztelettel ezúton hivja meg a nép-
ház vezetősége. 

Ligsubb  karácsonyi  ajándék 

a f é n y k é p n a g y i t á S f 
melyet  jutányos  áron  késtit  KO\ÁTS 

ISTVÁN  fényképisuti  műtermi. 
Esti  felvitel  villanyfény  mellett. 

Odorkeiu—'Székelyudvarhely. 

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

X Nöi kalap-alakítást, lámpaernyő-
készitést, előnyomtatást, montírozást 
a legolcsóbban vállal: Bokor Györgyné 
Str. Prinţul Mircea 2 sz. (volt Petőfi-
utca). 

Vegyen már most 

hócipőt és egyéb cipőket 
107^-08 engedménnyel 

R i t t e r n é n á l 

(volt TURUL-cipőraittár). 
X Kényelmes, modern uj lakáso-

mat elcserélném, eladnám, esetleg ki-
adnám. Cim a kiadóhivatalban. 

Legszebb,  legjobb,  legőrvtndeztetSbb 
karácsonyi  ajándékot  a Kossuik  utca  20 
szám  alaili 

RAPID 
rádió  szaküzletben  vehet  — Tekintse  meg 

vételkötelezettség  nélkül,  gémeinket. 
Árak  2500  leutól  feljebb. 

X Moxihirak. Ssombaton fél  9, vasár-
o«p d. u. fél  6 és flsle  fél  9 órakor: A péas 
Domas regéoye. A főuerepbea  Brígitte Helm, 
Brigitte Helm, a filmek  legeadás hósn6j« film-
jeivtft  VMetropolis. Nina Petrovaa csodálatos 
hatugsága stb } iDeghóditott* fz  egéss embe-
riséget. Legújabb filmjében,  melynek cime: 
A PÉNZ, egész egyéniségét kifejezi.  Művészi 
lelkének mioden indulata, áz igati Brigitte Helm 
E filmben  tehetségének minden tölcéletessége 
jut kifejezésre.  — Jön A sivatag dala, vagy A 
vörös árnyék. F6sterepben Jobn Boles. a hao-
Kos filmek  Rodolfo:VaÍeatjDÓj«.  at a gyönyörű 
bangu fUmszinésf,  aki a Ria-Rita főszerepét 
játszotta. £nekl6 hangos film,  Csodás kiállítás 
Nagy szenzációi 

X Babaklíníka Szabó Ödön fod-
rászüzletében, ahol mindenféle  játék-
babát kijavítanak és a hiányzó része-
ket pótolják. Babaparókák minden szín-
ben. Jutányos árak. Elvállalom műked-
velői előadások maszkirozását, ugy 
helyben, mint vidéken. Színházi paró-
kák és kellékek kikölcsönzése. 

B I B A ^ ^ M ^ ^ I M részletre iced-
D U I O r O K vez6 fizetési 
feltételek mellett, k ó s z p é n z á r b a n 
G a r a b á s J á n o s Székelyudvarhely 

Kossuth-utca 27. szám. 

KÖZGAZDASÁG. 
VessQnk szarvaskerepet. 

A Nyárádmentén járva, meglepett, 
hogy ott a széna egészen másforma, 
mint nálunk, s áz állatok az ottani 
szénát igen mohón eszik. Érdeklődé-
semre a gazdák azt a felvilágosítást 
adták, hogy az ő kaszálóik tele van-
nak szarvas kereppel, amely a széna 
minőségét jelentékenyen javítja, meny-
nyiségét szaporítja, s a fejős  állatok 
tejhozama jelentékenyen emelkedik az 
ilyen szénától. Egyébként a szarvas-
kerep minden talajban megterem, de 
főleg  a nyirkosabb természetű talajt 
kedveli. Zölden etetve, puffadást  nem 
idéz elő, megszárítva levele nem hull. 

Szántóba holdanként 8 kiló szarvas-
kerepmag elég vetni, s ha abba 2—3 
kiló fűmagot  vegyitünk, a legelsőrangu 
kaszálót kapjuk meg, s jó kezelés és 
oltalom mellett örökös kaszálóvá válik. 

A rétek bevetése tavasszal törté-
nik és pedig ugy, hogy 3—5 kiló ma-
got vetünk holdanként a kaszálókra s 
azután a kaszálót boronával jól meg-
járjuk. 

Tekintettel arra, hogy a vetőmag-
nak beszerzése egyes embereknek 
nagy fáradságba  és utánjárásba ke-
rül, szívesen vállalom a beszerzést, ha 
a községek gazdái összeíratkoznak s 
minden községből bejelentik a szük-
ségletet. Megrendelések esetén az árat 
közölni fogom,  amely ár előre bekül-
dendő. Azért szükséges már most gon-
doskodni vetőmagról, mert két even 
keresztül nem lehetett tavasszal vető-
maghoz jutni. 

Az udvarhelyi novemberi pótvá 
sár majdnem teljesen üzlettelen volt 
Már előre tudtuk, hogy ez a vásár 
csak arra lesz jó, hogy a gazdák ki 
adásba verjék magukat, helypénz stb 
kiadásával. Egy kis előrelátással, egy 
kis, a megszorult gazdákra való tekin 
tettel meglehetett volna menteni nagyon 
sok reménykedőt az oknélkűii kiadások-
tól, hiszen még a rendes régi vásárok 
sem szoktak mostanában sikerülni, hogy 
sikerüljön egy olyan vásár, amelynek 

létezéséről csak a legszűkebb keretek 
közt voltak értesülve az emberek. 

Mindazok, akik három hónapra 
hitelbe vásároltak műtrágyát, gondos-
kodjanak arról, hogy december l-éna 
hátrálékos vételár befizetve  legyen, 
nehogy oknélkűn költségek merülje-
nek föl.  Varré Elek. 

Piaci árak. A buza: 70—85, rozs : 
60-65, árpa : 50—55, zab : 28—34, 
tengerií55—60, burgonya: 16—18 leú 
vékánként. 
KladötuiaJdODoa: » Könyvnyomda a-T. 

Odortiela-SBékalyadvArhely. 

Kiadó, esetleg eladó 
Tendéglé, teljes berendezés-
sel, kerthelyiséggel és szo-
bákkal, ugyanott 14 li o 1 d 
szántó és kaszáló. Ugyanott 
egy berendezett aiitómfihely 
garázssal eladó. Azonnal át-
vehető. — Barkóozy Albert. 

Miuek. köuöalietí vii igbirét p&ratlao kOs 
keáveltBégét a 

Egţeviti a cserépkályba. folytoLégökáljba. 
légfűtés  él köfpODti  fotéa  Össses «ISojeit. 
azok hátrányai nélkOl. Légcsövei tegitaégével 
gyorsan felfút  ioteosiv éa vizsBiotos légáram-
lágttl, tamott iierkesetéoéi fogva  busamo"an 
tartja a meleget é« a legideálisabb folyton-
éj;6ká)>ha, mert a paressat eitót&l reggelig 

megtartja. 
Rayco^épvltelet Odorheiuv&rm ŷében: 

C. RÖSLER K. 
Odorheiu - Széke! vudvarbely 

Cigi J a Hat egy»áamelletu beUA t«-
£ i l a Q O e lek-parc«lla UvAaaág aseríiiti 
ĉ ôportozltitaal, a Telek-patak végénél, a 
Cuxa Voda—Wetaelényi ntciból nytló aj ot 
mellett eladé, — Cim a kladóhivatalbaa. 

Autobus Express r.-t. 
vállalat eladja összes Ozle-
teit és felszereléseit  épfiletel-
vei együtt, együttesen vagy 
ŝzletelben, Jutányos áron. 

Érdeklődni a cég irodájában 
Oclandon lehet. 

Állandó nagy raktár 
min den fél  A floom  férfi-,  ŷer-
mek' é8 viűéki kalapokbaa, 
fiapkákban,  olesó áron. Férfi-
ét BŐi kaUpok javitáiát 

vállal «01. 
Síives pártfogá[}t  kér: 

K U S I Z T ^ K R A l i B E B T 
volt EStvös-ntca. 

Egy 926. tip. teherautó 
fizemképes  állapotban, tarta-
lék |;ninmik és alkatréssek-
kel egyHtt eladé. Ára 25000 
len. — Értekezoi lehet: 

JMCaţ^^yarl J ó z s e f n é l 
Cobătfşti  (KobátfaUa)  Jad. Odorheín. 
mmmmmmmmm 

Jegyezzünk legkevesebb 12̂ |o*ot biztosan jövedelmező fiatfalvi  furdő-részvényt. 
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Karácsonyra meglepő olcsó árak J a k a b G y u l a divatüzletében. 
Mintás bársonyok 90 leu. Miotás barchendek 40 leu. Tennisflanell  25 leu. 

választéki Női, férfi  és gyerek kötön és bélelt bőrkeztyükben, nOí és gyerek meleg flanell-Dadrágokbao  és komblnékban, sapkák-
ban és kalapokban, ingekben és nyakkendőkben. 

Gyári lerakat i Női-, férfi-  és gyerek-svetterekben és gyapjuharisnyákban. 

Nagy 

Asztalos, mázoló, timár és 
kordovános iparhoz 

»«flkiége«  Sawet >By«gok«t, nüt«'» Mr» é» 
fy«pjef—ték<t  a*gy váUiitékbaii. ogynie' 
*ée fyógy-  é« «íztoH bort, ffliier-  ét élei» 
miárnkat • leyelgnygiebb árak meilcH 

ajáaWa, kér pr6b*rcnd«lé—k«t, 
ti.>teiett«it F e r n e n g e l G y u l a 

Odwheiv. 

Váll»llint • NŐ1-. fíifí  fehérntmüek,  pi-V&lliU(iO&. jiijQÁk, keleogyék késiitését 
Tam îinlr' Müvésfl  stílusban függő-iCrVüiUUft.  nyöket, ágyteritíket 

Montiromk: 

Rádiót 

jutányosabb ázban. 
Wni rál9«7fÁlr'  rövid és kötött árukban, 
DU5 \úim\Kh, kéilmunkaanyagokban, 
mélyen lessáUitott árban. 

„ R E K L Á M " áraház 
Odorbaia, Bul. |RegeIa Fordinand 27. 

í 
l 

\ w 

No. 297—930. 

P u b l i c a ţ i u n c » 

spitalul judeţean Odorheiu ţine 
licitaţie publică în ziua de 20 Decem-
brie a. c. ora 11 în cancelaria Admi-
nistraţiei pentru furnizarea  pânzei 
pentru confecţionarea  de albituri de 
corp şi de pat necesare acestui spital. 

Ofertele  închise şi sigilate se vor 
preda la această Adtninistraţiei fn  ziua 
şi ore de mai sus. 

Garanţia de Lei 2500 din 
valoarea ftimiturei  in numerar sau 
efecte  garantate de Stat se va depune 
în ziua ţinere! licitaţiei fn  primirea 
comtsiunei de licitaţie. 

Caetul de sarcini se poate vedea 
In fiecare  zi la Spitalul judeţean. 

Termenul de executare este 29 
Dec. 1930. 

Licitaţia se va ţine în conf.  cu 
Art. 88^110 din lege asupra cont. 
publice. 

Odorheiu, la 14 Noembrie 1930. 
Direcţiunea. 

^ r f  Ac i t&c îîy * helybeli, min-
i c o i i o o . ai ntaxó kojtönség 

tadomására hocon, hogy a vasnt 
illoméssal stembeB 

v a s u t i v e n d é g l ö t 
nyitottam, hol fijşiyelmes  kisiolg&lâs-
sal, kitQu5 boraimmal Allok a ko 
zSoséii; rendelkezét̂ ére. Minden ĉ ü-
tSrtökSu és 8zo(nb&ton disznótor. 
Tiintelettelt MIIREŞÂN jAXOS •erdiéglös. 

FelhiTora a mhaTáaárló kSidnség 
figyelmét  téli ruha bessonéaére ( 

Börkab&tok bosaaa és röTil, Noppa bőr-
bil a köretkead oicsó árban kspbatók: 
b6rö« kabát volt 2000 h. nost 1600 L. 
TattaR „ „ 900 „ .. 650 „ 

Öltönyök nélyeo lessáUitott árban 
kipbitAk. N6i. fél  fi,  fiu  éa lányka ka 
b&tok. Raktáron Zimirermaon̂ féle 
sitvetek- éa skót ssövptekböl mérték 
ntáo kéiaitek öltönyöket olcsó árban, 
felelósség  mMlett 

GOID IZIDOR. 

A Priocipefla  Ellsavota (Bothiea atca) 
10 szám alatti Kinraktárbao újból 
kesdatten a palackos borok árnsitáaát. 

Tiszta coereüvegek elleaébeo lite-
renként 34 lenért áruíiitoe ott többek 
kOEÖtt a kOretker.ö fajborokat: 

Som és moskotály dr. Adorján alba* 
inliai terméséből. 

Hoiisuascói Knn Antal teméiébfil. 
Tâmundvarbel̂ i dr. Palffy  „ 

Nagyobb vételnél árengedményt adok. 
Szftilöal  Samu. 

ne Táiároljon, mig meg nem tekioti l|«>n jól 
mtlködó késsttlékeimet: PbilipB-csövek. WeÜo 
trantsformátorok,  Loewe-konaeniiiorok. iiak' 
tudással öSBSéállitott uerelés biitMltjik ve-
•6im síép ssineseto, erős bangját Dísies és 
e^sserObb kiTítelbea, Reinarta-, Hartley 
Neutrodyne-. Saper kapcsolásokban vaunak 
épitve. Kaphatók 6, 9, 12 havi réuletfiie 
téstkre is. 
8 m8tm TtTft  8800 4« 1800 L S .. . . . . 4000, 4«00 &300 L i ,, „ . . . é«00, &>P0. 6000 éa 6800 L T700. 8TOO «• 10.000 L B«bal*e»-liiro-Siip«r-T«T{; (t̂ iii) • > 12.000 L V. k difiM  kiriWlban (Mjit ÖHttálUtan) . 10.000 L EftpMlt.ti»«r>v4T»  (fr*ii)  . . . . 14 400 L raa ftkkwBUtorok  600, 7S0, »50 <• 1260 L 
. .. ^ 100 VoU 120 V«H S t a. 4. 100 Volt 
ÁBÓdpótUk 20-17& ToU «ISfatiilta*-nkkal (t«HM«ti iSrejmwtM !) . 8000 «• 2Ö00 L HupKirök 4 legJoM frirtmáByokWo  1000-4000 

Ba nincs mejrel^dve rádiójával, tserel'* 
tease újra. Szerelési dij minden lámpa után 
körfllbelQl  200 L. 

J a k Ö A . tanár 
rádiótechnikai mfthelye. 

Odorheiu, Strada Dragiliná 

Corpul Portăreilor al Trib. Odorheia 
Nr. O. 2383—1930. 

PuMcaţi licitanne de ţie. 
Subsemaatul grefier  prio aceasta 

publică, fa  baza deciziuaie Nr. 142/ 
1928 şi No. G. 1785/1930 a judecă-
toriei din Odorheiu în favorul  recla-
mantului Domokoâ György repr. prin 
adv. Dr. Jod&l G&bor pentru iocas-
sarea creanţei de 10.000 Lei şl ac-
cesorii se fixează  termen de licitaţie 
pe ziua de 2 Dte.  1930  ora  14 p. m. It 
faţa  locului în comuna Brădnţi la urmă-
ritul unde se vor vinde prin Hei' 
taţiune publică judiciară mobilele 
maşina de cusut, dulapuri, pat şl etc. 
îa valoare de 5050 Lei. în caz de 
nevoie şi sub preţul de estimare. 

Pretenziunea care e de incasiat 
ftfce  10.000 lei capital dobăozile cu 
13Vo «ocolita din 5 X. 1928 iir 
spesele pă k ă acnm etaverite d» 
2196 Lei. 

întrucât mobiléié cari ajuog la 
licifatie  ar fi  foet  execvati şi de altl 
şi aceştia si-ar fi  căstigat dreptul de 
aceperire licit&tia prezenta este ordo-
nata şi !q favorul  acestora îo sensul 
art. LX. 1881. §. 192-

Odorheia. la 11 Nov.1930. 
Izsák portărel 

Corpul Portăreilor Tribunalului 
Odorheiu. 

No. 3360—1930 porL 

Publicatiune de licitaţie. 
Subscmoatul portărel prin aceasta 

publică, că îo baza deciziuuii Nr. 
6147/1929 şi Nr. G. 7093/1930 a ju-
decătoriei de ocol dm Odorheiu ia 
favorul  reclamantului Johan Eseigioaa 
repr. prin avocatul Dr. A. Laslo 
pentru Încasarea creanţei de 2260 
Lei şi accesorii se fixează  tprmen de 
licitaţie pe 25  Noembrie  1930  ora 
10 a. m. la faţ*  localui !a Sátu*Mare 
)a urmăcit uode se vor vinde prin li-
citaţiunî  publică judiciară, aranjament 
de prăvălie, cal, căruţă etc. in valo 
are de 10.800 lui. U caz dc» nevoie 
şt Bub preţul dő estimare. 

Pretebziubea care e da iucARat tace 
2260 Lei cup'tHl, dotâazile cu lö*/o 
socotind din 10 XI. 1929, iar epesole 
până acam atabihte de 4040 Lei. 

UtruC'f  niobiloU cari ajnog la 
licitaţie ar fi  foot  nechetilmte şi de alţii 
şi actşHa şt ar fi  câştigat drappul aa 
acoperire licitaţie prazeută eate ordo-
i.aiă şt íú frtvorul  scestora în senzul 
Itgii LX 1881 § 192. 

Odorheiu, ia 4 Octotavrie 1930 
Is«Ak portărf* 

A bethlenfalTl  hatî rfoan  2 
hold 400 D-Ol szántó bérbe-
adó, esetleg eladó. Hirtekezni 
lebet 8oó Déuesnél Tábor-
utca 7 szám alatt. 

Ha elegáns és szép C i p 6 t ^^^^ vásárolni, u ^ 

keresse fel 

Dobrai Károly 
cipő-üzletét, 

ahol a legkényesebb igényeket is ki-
•MtMti Maaeeei «tteti siiistfisiiiiiiiv  ittts i •• s s • ita •••s i«i »«• saate • •« attaai s s s • laa • • 11 m 
elégitő dús választék áll rendelkezésre. 
MmiiiiiiiiimtMMMisiiiiiitiMáiiiiiaaii ••mitMtMiiiiiimmiiiMiMaesssMssisssisiiiiiiiHi* 
Ugyanott mérték utáni megrendelések 
vétel-kötelezettség nélkül készülnek. 

N a 9 y á r e s é s e k ! 
JUtegl^ezdődött a nagy 

karácsonyi vásár 
Hirsch Rudolf 

dívatúzletében. 
0!cs6 áraK. íKagy választék. O^ontos 

Kiszolgálás. 

No 299—1930. 

Publieaţiune. 
spitalul judeţean Odorheiu ţine 

licitaţie publică în ziua de 22 Decemb-
rie  a. c. ora 11 în cancelaria admi-
nistraţiei pentru furnizarea  a 11160 kg. 
pâine necesară spitalului pe anul 1931. 

Ofertele  închise şi sigilate so vor 
preda Ia această Administraţie in ziua 
ţi ora fixatâ  mai sus. 

Garanţia de 5®/o după furnitură,  în 
numerar sau efecte  garantate de Stat 
se va depune in ziua ţinerei licitaţ ei 
în primirea comisiunei de licitaţie. 

Ceatul de sarcini se poate vedea 
în fiecare  şi la Spitalul judeţean. 

Licitaţia se va ţne în conf.  cu 
Ari 88—100 din lege asupra cont 
publice. 

Odorheu, la 19 Noembrie 1930. 
Direcţiunfta. 

A vármegyei közkórhéz 1931 évre 
szükséges 11.160 krg. kenyéî zükség-
letének beszerzésére december  22 én 
d. e. 11 órára nyilvános árjejtést hirdet. 

Részletes fehételek  a kórház iro-
dájában megtudhatók. 

I t t a t é l . 
MiodenkiDek érdeke, hogy knvés fával 

hosfa  bi & tei«t éi m^U mntrg If̂ Rien  sco> 
hsjában. Ect uay iebst elérői, ba «««rfl'et  a 
fntfikiljrbájsboi  Ungfogó  ct6-betétet, melr 
oem esgedi a libgot i> kéméojbe és CÍAV̂ ID 
csak agy árasstja a •issisurtott 
nelf  kblöDbea a kémóo'vftQ  at a Isvefiken 
veesD* e). f^y  ilveD bevnit c«6b«tét lira 230 
Icu. sierelési dij 30 lea. Kkpbaté miodeiiféie 
aóméretbss 

K e r e s t é l y G y u l a 
bidogos ttsietébea Bethiro-atca 45 laam. 

UityasíDtéo BSirbAdöoök miadeo aagysig-
ban. fard5k&dak  «Uaud̂ an raktáron és nin-
denféie  bndcgedéDjek. icwâtlitott árak mel-
lett kspbatók. 

Brl*es pártfogást  kér toTábbrs is: 
KIRESTftLV  OYULA béd«go«mMter. 

Egy tifţes  fiul  bádogos taooiÓLak felvessek. 

Kiadó lakás. 
KlrAly-utca 24 8Z. (volt Márk-féle> 
ház, meiy 4 szoba, konyha stb.-böl 
áll, kiadó. Megkeresések: Udvarhely-
megyei Takarékpénztárhoz IntézendÖk. 

Corpul Portărei or Trihuoalalui 
Odorbeiu. 

Nr. 1430—1930 port. 

PuMcaţiime de licitaţie^ 
SobeetODatul portărel pria aceaata 

publică, că !a t>aza decisiuaii Nr. 
4612—x928 şi No. G. 482—192»̂  
a judecătoriei dm Oiorbeiu la fftv  »-
area reclarDRD̂ u:ui Dr Jodál şi Dr. 
Wenetettk diu Oiorbum pettru incan-
Barea creanţei de 2850 Lei şi acc»-
Borii se fixeară  termes de Hcitatitf 
la 2 Decembrie  1930  orele  16 p. m. 
Ia f»ţa  iocDluiio coiDuoa Brăduţi-
unde Be vor viadeprin licitaţiuae pub 
lică judiciară cai. că'uţă, banuri 
maşină de cusut io valoare de 750O 
Lei In caz do oevoie şt sub preţul 
de ectiaaro. 

Pretei»2ÍUDea care e de iocassat face 
2850 Lei capital, dobânzile cu ICV 
Hocodad din 20 VI 1928 iar spoeeid 
pâoă acum Btabilite de 2781 Lei. 

întrucât ojobilele cari ajuog la 
licitaţie ar fi  fost  cKtcv&ti» şi de alţii 
şi aceâtia Şl ar fi  câştigat dreptul dO' 
acoperire licii.tţiA prezpotă este ordo-
oa(ă şi fo  fA«orul  acestora to Henzul 
an. LX. 1881 § 192. 

Odorneiu. 11 NOT. 1930. 
IsiAk nurtărei. em 26 drb c$(rlpl(álybi kilSo-

Wit  nagys&iban h  színben. 
01cs6 alKalni ViUl 2000 Unf6l 

KezdVc. szcreUs nlUBl. FcWiligosi-
m a Motdün-fendlglií  ad m -
Un-ntca Ih u&a* 

Jegyezzünk legkevesebb 12''|o>ot biztosan jövedelmező fiatfalvi  furdo-részvényt> 
KOâ fuyomda  R^STéajtársaság Odorbeiu—Székelyudvarbeiy. 


