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A községi legelők ügyében 
valami rendet és valami méltányosabb 
rendszert kellene már teremteni. íme 
egy példa: Bágy községben 3 hold 
után szabad kihajtani egy pár marhát. 
Ezért» vagyis párjáért, 300 lej takszát 
kell, hogy fizessen  a tulajdonos. Aki-
nek azonban nincs 3 holdja, tehát a 
szegényebb, kisebb gazdának 600  lejt 
kell  fizetnie  egy  pár  marha  után.  Miért 
van szükség ezekre a magas takszákra? 
Azért, mert ezekből fedeződik  a le-
gelőtársulat, vagy a jegeltetési rendé-
szet költségvetése. De mi szükség van 
olyan drága költségvetésekre? Le kel-
lene szállítani a kiadási tételeket, egy-
szerűbb költségelőirányzatot kellene 
feláUitani,  mert különben teljesen tönk-
re mennek a gazdák. Ma nem lehet 
és nem volna szabad betonválukat, 
betonátereszeket s egyéb drága beru-
házásokat tervezni, költséges kiszállá-
sokkal, drága üzemtervekkel és egyéb, 
végre nem hajtható tervezgetések költ-
ségeivel terhelni a leszegényedett gaz-
datársadalmat, mert mindezeket nem 
birja el. Az óriási adók, pótadók, út-
adók s egyéb közszolgáltatások miatt 
máris nem egy község birtokossága 
határozta el, vagy legalább is gondol-
kozik azon, hogy lemond minden bir-
tokossági vagyonról, mert az már nem 
haszonnal, hanem kárral jár. A fal-
vakon nagy az elkeseredő, mert a 
gazdák érzik a végpusztulás óráját. 
Ebben az utolsó órában hivjuk fel  a 
hatóságok figyelmét:  gondolkozzanak 
a gazdák sorsán I 

Büntetik a székelyeket 
Több korondi gazda állott vád-

lottként a járásbíróság előtt az elmúlt 
kedden. Az volt ellenük a vád, hogy 
az állami ut mellé szabálytalanul épit-
keztek, vagyis, hogy nem tartották be 
a kellő távolságot. A járásbiróság 
súlyos pénzbüntetésre itélte a gazdá-
kat, de ezenfelül  arra is kötelezte őket, 
hogy  felépiiett  házukat  bontsák  le.  En-
nek a rendkivül szigorú Ítéletnek va« 
lami félreértés,  vagy a helyzet nem 
ismerése lehet az alapja. A kérdéses 
útszakasz azelőtt megyei ut volt és 
pedig a megye kisajátítás utján sze-
rezte azt meg. A kisajátítási szerződés-
ben ki van kötve, hogy az útvonal 
középsugara és a házak között 6 mé-
ter távolságnak kell lennie. Ennél na-
gyobb távolságot tehát az állam sem 
követelhet, mert a megye, mint jog-
előd által kötött szerződés köti az ál-
lamot is. De figyelembe  kellett volna 
venni azt is, hogy az építtetők a ren-
des hatósági engedély alapján építkez-
tek, tehát jóhiszeműek voltak s ha az 
utrendészeti hatóság és személyzet 
elnézte az építkezést, most jogi lehe-
tetlenség arra kötelezni az épittetőket, 
hogy házaikat lebontsák. Altalános tár-
sadalmi szempontból is teljesen elhi-
bázottnak kell tekintenünk minden 
olyan hatósági intézkedést, amely a 
helyi hatósági közegek szemeláttára, 
szegény emberek által nagynehezen 
felépített  lakóházak lebontását rendeli 
el, holott éppen az államnak kellene 
szigorúbban rászorítania az építkezésre 
azokat is, akik ezen kötelességüknek 
az agrár-törvény ellenére sem tesznek 
eleget. 

Egyébként az elitélt gazdák feleb-
beztek s reméljük, hogy a felsőbb  ha-
tóság nem fog  hozzájárulni az uj ott-
honok lerombolásához. 

Feloszlatták a lugosí városi ta-
nácsot, mert a tanács néhány tagja 
lemondott. A feloszlatást  a kormány-
igazgatóság is helyben hagyta s el-
rendelte az uj választást 

A választói listák kiegészítése. 
Köztudomásu, hogy városunkban 

az illetőségi-, vagy otthonlista s az en-
nek alapján készült választói lista is 
nagyon hiányosan és hibásan állíttatott 
össze. Hagyján, hogy olyan emberek 
is fel  vannak véve, akik soha életükben 
nem laktak városunkban (mint pld. 
Solomon Virgil, segesvári orvos), — 
de nem vették fel  a listába a városi 
polgárság egy igen tekintélyes részét. 
A listából való kimaradás igen sok 
joghátránnyal és kellemetlenséggel jár-
hat. A közelebbről minden egyes ál-
lampolgár részére kiállítandó személy-
azonossági bizonyítványoknak ís az 
otthonlista lesz az alapja, az igazoló 
okiratra pedig lépten-nyomon szükség 
lehet. Saját érdekében cselekszik tehát 
mindenki, ha a felvétel  kérelmezésére 
nyitva álló időn belül, vagyis még  eb-
ben  az  évben,  a listába való felvételét 
kéri a városházán. A kérelmet szóval 
is elő lehet terjeszteni, a városi ható-

Izgatás a magyar papok ellen. 
A >székelyföldínekc  nevezett, de 

a székelység érdekeitől távolálló hetilap 
ismét izgat a magyar papok ellen, ab-
ból az alkalomból, hogy a fogarasi 
magyar párt az ottani református  pa-
pot választotta meg elnökének. Azt 
akarja elhitetni a néppel, hogy a ma-
gyar papnak nem szabad részt vennie 
a nemzeti küzdelemben, amit ravaszul 
>politikának« nevez. Nem vitázunk a 
kérdéses lappal, mert minden becsüle-
tes magyar ember meg van győződve 
arról, hogy papjának igenis köteles-
sége ma együttharcolni a nemzettel a 
nemzeti jogok kivívásáért. A magyar 
pap hivatásához a múltban ís hozzá-
tartozott ez a ckötelesség s tudjuk a 
történelemből, hogy azt mindig híven 
teljesítették ís és a nemzeti létért való 
küzdelemben ők jártak mindig legelői, 
nem pedig az aposztaták és a rene-
gátok. A nép mctgvetését érdemelné 
meg az a pap — és minden más ve-
zető is —, aki a mai nehéz időkben 
félreállana  és kihúzná magát a küz-
delemből. 

Ismételjük, nem kell efelett  vitáz-
nunk és nem is vitázunk. De figyel-
meztetjük a lap szerkesztőjét, hogy 
emlékező tehetsége ujabban gyöngülni 
kezdett. Mi azonban eszébe juttatjuk, 
hogy az ő egyik  politikai pártjának, a 
román nemzeti parasztpártnak ís egy 
pap a helybeli elnöke: Laslo esperes 
s a szerkesztő ur másik  politikai párt-
jának, a magyar néppártnak is egy 
pap: Kecskeméti volt az elnöke, ami-
kor ezzel kísérletezett a szerkesztő ur 
városunkban a magyar egység szét-
robbantásán. Akkor bezzeg nem írta 
lapjában, hogy a papok ne politizál-
janak. 

Nagy Domokos megyebiró 
akar lenni. 

A 'farkaslaki  katholikus hívek a 
mult vasárnap tisztújító közgyűlésre 
gyűltek iössze. A választás megkez-
dése előtt néhányan a titkos szavazás 
elrendelését kérték, Nagy Domokos 
azonban kifogásolta,  hogy a titkos 
szavazást kérő ivet nem elegen írták 
alá és fennhangon  kiáltotta : szeretném 
látni, ki írja azt még alá? Erre Jakab 
Ákos nagy lelki nyugalommal az asz-
tal elé lépett s az arra kitett ívet alá-
irta. Ez a merészség ugy felbőszítette  a 
mindenható bírót, hogy magáról meg-
feledkezve,  nagy kiabálások között 

Ság köteles meghallgatni a jelentkező-
ket. Ha pedig nem akarna eleget tenni 
a kérelemnek, ugy írásbeli kérést kell 
benyújtani. Január hó folyamán  köz-
szemlére kell kitennie a városi ható-
ságnak a listát s ha a kiigazítás meg 
nem történt, a sérelem ellen Telebbe-
zést' lehet beadni, amely felett  a járás-
biróság határoz. A jelentkezés, vagy 
felebbezés  nemcsak az otthonlístába, 
hanem a választói listába való felvé-
telt is kell, hogy eredményezze. A fel-
vétel a 21 éves kor betöltéséhez van 
kötve. 

Minthogy ktUönösen a magyar 
lakosságot érte sérelem a lista össze-
állításánál, felhívjuk  magyar testvérein-
ket, ne sajnálják a csekély fáradságot 
és tegyenek eleget nemzethü köteles-
ségüknek, vétessék fel  magukat sür-
gősen a listába. A Magyar Párt népi-
rodája szívesen áll rendelkezésére min-
denkinek ez tigyben is. 

felkapta  az ivet az asztalról s azt ösz-
szegyürve a földre  dobta. Erre olyan 
lárma és kiabálás lett, hogy az elnöklő 
plébános jónak látta, a további zavar-
gások elkerülése végett, a gyűlést szét-
oszlatni. Nagy Domokos azonban 
szerette volna, ha a gyűlés együtt 
marad és nyílt szavazással választ s 
hangosan kiabált, hogy senki se tá-
vozzék el. A plébánosnak pedig azt 
mondta : plébános ur ne féljen,  magá-
nak semmi bántódása nem lesz. A 
plébános csak ekkor döbbent meg iga-
zán s azt kérdezte Nagy Domokostól: 
csak nem akar itt verekedést rendezni ? 

. . . Szomorú dolgok ezek. Az 
elkapatott hatalmaskodás megzavarja 
már az egyházi életet ís. Ennek pedig 
nem szabad bekövetkeznie s a székely 
nép józanságára és istenfélelmére  ap-
pellálunk, hogy ennek bekövetkezését 
ne engedje meg. ítélje meg a farkas-
laki nép maga, szabad-e valakinek, aki 
magát vezetőnek és népszerűnek tartja: 
szabad-e 'bármilyen választásnál is a 
titkos szavazást elleneznie ? Hiszen 
aki a nép jogáért küzd, annak éppen 
azt kellene követelnie, hogy a nép min-
den választásnál és minden ügyben 
titkosan szavazhasson, mert csak így 
lehet elkerülni a bosszúállást és a ha-
talmi üldöztetést, tehát csak így tud 
megnyilatkozni a nép igazi akarata. 
Akinek rendben van a szénája, az nem 
is fél  a titkos szavazástól. 

IPARTESTÜLETI ÜGYEK. 
Országos kirakóvásárok: decem-

ber hó 3-án Homoródszentpál, 6-án 
Balázsfalva,  Eczel, Fogaras, Pálos, 
Torda, S-án Ápold, 10-én Csíkszereda, 
Nyárádszereda, Uzon, 

Az ipartestület legutóbbi előljáró-
sági ülésén beható tanácskozás folyt 
a vidéki iparosság hozzánk történt 
csatlakozásáról, hogy a megszervezés 
még e hó folyamán  végrehajtassék. 
E célból 2—2 tagu bizottság fog  a 
nagyobb községekbe kiszállaní, a többi 
szomszédos iparostestvérek pedig oda 
lesznek idejében meghiva, hogy közös 
tanácskozással tárgyalják meg a szük-
séges teendőket. A kiszállás napját és 
idejét minden községgel előre tudatni 
fogjuk,  hogy gondoskodni tudjanak a 
szükséges teendőkről. 

Most pedig folytatjuk  a belépett 
iparosok neveit. Oklándon : id. Egyed 
Dániel, Antal Károly, Gáspár István, 
Dénes István, Benedek Domokos, Deák 
György, Falk Róbert, Ágoston Ferenc, 

Moczás János, Sárközi Aladár, Máthé 
József,  Sándor Jenő, ifj.  Egyed Dániel, 
Sándor Albert, Homoródkarácsonfal-
ván : Czoguj Domokos, Homoróduj-
falun:  Kovács Gábor, Sós Dániel, 
Homoródalmáson: Bara Sándor, Cseke 
Mihály, Fenő József,  Szabó Árpád. 
Goldenfeld  Jakab, Gothárd Pál, Nagy 
Lajos, Beke István, Jakabovics Sámuel, 
Lőrincz Mihály, Lőrincz Balázs, Farkas 
Ferenc, Szabó Lajos, Nagy Imre, An-
tal Izsák, Hermán n Jenő, Bárok Fe-
renc, Boér József,  Nagy Ferenc, Vincze 
Sándor, Rigó Mihály. (A többi belépett 
névsorát folytatólag  közöljük.) 

Nem tudjuk eléggé hangsúlyozni, 
hogy a mesterek szigorúan tartsák be 
a törvény által előirt munkaidőt, mert 
több oldalról történt megállapítás és 
feljelentés  azt igazolja, hogy azt nem 
veszik elég komolyan, dacára annak, 
hogy ez magas pénzbírságot von 
maga után, sőt visszaesés esetén a 
hatóság az iparengedélyt ís megvon-
hatja. Ezért hívja fel  ismételten ipar-
testületünk az összes mestereket, hogy 
legyenek tekintettel a törvény által 
előirt munkaidőre, kerüljék annak át-
hágását, mert azt az elöljáróság a 
maga részéről is ellenőrizni fogja. 

Ax IpartMtQIft  «iDÖktége. 

A munkanélküliekért. 
Közigazgatásunk vezetői látva az 

általános gazdasági válság következ-
ményei közt a vármegyeszer te mutat-
kozó és fokozódó  munkanélküliséget, 
— nagyon helyesen — szükségesnek 
látták a kenyér nélkül maradtak érde-
két felkarolni.  Ezért felhívással  for-
dulnak Udvarhelyvármegye és Udvar-
hely város lakosságához, hogy tekintse 
emberbaráti kötelességének a munka-
nélküliek támogatását saját áldozatá-
val is elősegíteni. Ecélból f.  évi de-
cember 1-től 1931 március Sl-ig a 
következő intézkedések érvényesek : 

I. Udvarhelymegye bármely ható-
ságához intézett kérvény, vagy felje-
lentés 1 leus munkanélküli segély-
bélyeggel látandó el. II. Ugyanezen 
bélyegek még felragasztandók  színház-
jegyekre, fűrdőjegyekre,  mozijegyekre, 
minden látványosság! előadás jegyére, 
munkakönyvre, cselédkönyvre, minden 
bizonyítványra, kivonatra, vagy máso-
latra. III. 5 leu segélybélyeg ragasz-
tandó idegen állampolgárok tartózko-
dási engedélyére, gyülekezési enge-
délyek kérvényére. IV, Az első pont-
ban általánosan emiitett kérvények 
közül a következő kérvényekre 20 
leus bélyeg ragasztandó, útlevél iránti 
kérvény, idegen állampolgárok tartóz-
kodást meghosszabbító kérése, >Do-
vada Specială* iránti kérvény, ipar-
igazolvány iránti kérvény, fegyvertar-
tási engedély iránü kérvény, vadá-
szati és halászati engedély iránti kér-
vény, bicikli forgalmi  engedély iránt̂  
kérvény. V. 100 leus bélyeg ragasz-
Undó műkedvelői előadás vagy bál-
engedélyek kérvényére, tánciskola-en-
gedélyek kérvényére, apa- vagy anya-
állat iránti kérvények, autóforgalmi  en-
gedélyek kérvényére. VI. Kávéházak-
ban és éttermekben minden fogyasz-
táshoz egy leu számíttatik a munka-
nélküliek javára. VII. Az első osztályú 
szállodákban személyenként 5 leu, 
míg a többi szállodákban napi I leu 
számíttatik hozzá a szobák árához. 
VIII. Minden kereskedő és iparos az 
50 leunál nagyobb számlához egy leüt 
számit minden vevőnél. — Az I—V és 
VII—VIII pontokban felsorolt  esetek-
ben alkalmazandó bélyegek minden 
hatóságnál megvehetők, míg a VI. 
pontban felsorolt  ügyekben szükséges 

HOZt,  — Siombat  é»t6  fél  9. vaaárnap  délután  fét  6 W  B,  hétfőn  »t1e  fél  9 órakor:  SfVATAO  DALA,  vagy  A IfŐRÖS  ÁRMVeif.  Fő$i9repb9a  John  Bolet  (ftio  Rita  fiaztropISjo).  Szanziciá* 
énekli  hangot  film.  Hagy  »z»nxáció.  Bővebbet  a hirek  kőxőtt.  — CtQtőrtők  ette:  HAlkl  UJJA.  Fötzerepben  Bernhardt  Gőetzke. 
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számolócédula a városban a polgár-
mesteri hivatalban és az államrendőr-
ségen, mig falvakban  a szolgabírói 
hivatalban szerezhető be. 

Végül a felhívás  , a munkanélkü-
liekhez fordulf  hogy nyilvántartásba 
való felvétel  céljából jelentkezzenek, 
mert ez a nyilvántartás szolgál alap-
jául annak, hogy a munkanélküliek 
elsősorban munkát, vagy szükség ese-
tén : segélyt kaphassanak. 

Rothermere lord le^jabb 
nyilatkozata. 

A budapesti Zsófia  gyeroieksza-
natórium küldöttsége tisztelgett a mult 
hétfőn  Londonban Rothermere  lordnál, 
mint a szanatórium fővédnökénél.  A 
lord az üdvözlő beszédre a követke-
zőket mondotta: >A magyar kérdéssel, 
mint az igazság kérdésével kezdtem 
foglalkozni.  Az igaz ügy nemsokára 
ugy az én, mint fíam  számára a szív 
ügye tett. SikertUt már meggyőznünk 
a világot arról, hogy a magyar népen 
oly igazságtalanság esett, amelyet or-
vosolni kell, amelynek orvoslása nél-
kül Közép-Európa államai nem jut-
hatnak a nyugalom állapotába. A nem-
zeteknek ma nallatni kell maguk felől. 
Ha a magyarok nem tiltakoznak a 
rajtuk esett igazságtalanságok ellen, 
a világ azt fogja^inni,  hogy belenyu-
godtak sorsukba. Nekem az a külde-
tésem — remélem, szabad küldetés* 
nek neveznem nemcsak magam, ha-
nem a fiam  nevében is — hogy mind-
addig, amig Magyarországnak igazsá-
got nem szolgáltatnak, olyan erővel, 
olyan gyakran és annyi helyen, ahogy 
csak lehet, hirdessük azt, hogy addig 
nem lesz tartós béke Európában, mig 
a Magyarországon esett sérelmeket 
nem orvosolják.c 

I ^ á d i ó t 
mielőtt Teu» Mját érAekében feltétlenfil 
kw«MMi f«l  fisMemben,  mart ám* gép«k, 

amelyeket 

Csiszár Antal ur 
konttniál, mâ oyagvist éi bpldogaágot 
Dynjtaaak miadaa oaaUdbaB. 

Egyben tudomáaára adom igen tiutelt 
vevAmaak, hogy akkamnlátor-tSltéiaal éi 
«Ktlmerg rédió-jaTltáasal is foglalkoxnnk. 

Skivaa i^rtfogáiakst  kérit 

Bacsics József 
vaikeraakadS, Odorhaia. 

HÍREK. 
Novimber 29. 

Státusgyülése volt a mult hét vé-
gén Kolozsváron az erdélyi róm. ka-
tholikusoknak. Több égető kérdés, 
fontos  probléma került ezen a népes 
gyűlésen is megbeszélésre. Ezek között 
egyik legfontosabb  a státus régebben 
is fennállott,  püspökjelölési  jogának 
felelevenítéséről  szóló határozat, ame-
lyet beható megvitatás után, nagy lel-
kességgel fogadott  el a gyűlés. Az 
iskolák számának csökkentése is ala-
pos megbeszélésben részesült. E kér-
désben Hinléder Fels Ákos dr. mon-
dott nagysikerű, hatalmas beszédet, 
hangsúlyozva, hogy ha a megszűn-
tetésekkel foglalkozni  kell is, az csak 
külső kényszer hatása alatt történik, 
a megszüntetéseket azonban csak ide-
igleneseknek kell tekinteni, azokba bele 
nyugodni nem szabad. Foglalkozott a 
helybeli főgimnázium  kérdésével, mely 
mellett hasonló szellemben Nagy La-
jos dr., Pál István, Orbán János, Do-
bos Ferenc dr. szólaltak még fel.  Vé-
gül a státusgyűlés az intézet további 
fenntartását  határozta el. Amint tudjuk, 
természetesen, vannak e tekintetben 
pénzügyi nehézségek, azonban e ne-
hézségek leküzdése érdekében meg-
történik minden lehetséges. 

A mezőgazdasági kamarai válasz-
tások 1931 évi január 10-ikén lesznek, 
a töldmivelésügyi miniszter intézkedése 
szerint. Szavazati jogot ez alkalom-
mal csak azok gyakorolhatnak, akiket a 
községekben megválasztottak a mező-
gazdasági bizott̂ gokba. 

Halálozás. Kis  Gergely  pénzügyi 
ellenőr, városunkban, f.  hó 22 én, 
43 éves korában, rövid szenvedés után 
elhunyt. Kiterjedt rokonság gyászolja. 

Hatósági műtrágya. A műtrágyá-
val való gazdálkodást helyeseljük s 
magunk is ajánlottuk es ajánljuk a 
gazdanépnek. Elitéljük azonban és 
visszaélésnek bélyegezzük azt az el-
járást, hogy a hatósági közegek egyes 
községekre valósággal rákénj'szeríttik 
a műtrágya megvételét, amelynek ép-
pen az a legnagyobb hibája, hogy 
drága. Egyszerűen kiszálUttatnak 5—6 
mázsát a községbe 8 »elrendelik< a 
bírónak, hogy 3—4 ezer lej vételárat 
szedjenek be és fízessenek  le. Figyel-
mezteljük a községeket, hogy az ilyen 
erőszakos >támogatást« és a törvény-
telen rendelet teljesítését joguk van 
visszautasítani és megtagadni. 

„Kisebbségek védelme." Dr. Ba-
logh Arthur szenátorunk világhírű 
könyve : A kisebbségek  védelme  népies 
alakban is megjelent a >Ma|̂ rar Nép< 
könyvtárának kiadásában. A 9ő oldal 
terjedelmű könyv 20 lejért kapható 
nyomdánk Kossuth-utcai üzletében. 

Társadalomtudományi előadások. 
Folyó hó 30-án, az Adventnek mos-
tani vasárnapján délután 5 órakor kezdi 
meg társadalomtudományi előadásai» 
nak sorozatát Papp Dénes, a főgim-
náziumnak nagy utazásokat tett és 
sok tapasztalatot szerzett fiatal  tanára, 
a róm. kath. főgimnázium  váróter-
mében a népszövetség férfi  tagjai és 
csoportvezetői részére. Ezek az elő-
adások annyira szükségesek, mint a 
mindennapi kenyér. Ha meg akarjuk 
ismerni korunkat — mondja egy ér-
sek bele kell mélyedni a szociális 
kérdésbe. Aki ezt megérti, az érti meg 
korunkat, aki nem érti meg, annak a 
a jelen és jövő talány. Ugyanezt a 
gondolat fejezi  ki egy híres protestáns 
lelkész, aki munkáját a következő 
jelszóval látta el: Aki a szociális kér-
dést meg akarja érteni, az tartsa maga 
előtt jobb kéz felől  a nemzetgazda-
ságról szóló müveket, balkéz felől 
pedig a tudományos szociálízmus ira-
tait, maga előtt pedig tartsa nyitva 
az Evangéliumot. Ezek a megállapí-
tások már előre jelzik a nagy jelen-
tőségét ezeknek az előadásoknak, a-
melyek mindenikéi megbeszélés is 
fogja  követni. A népszövetség elnök-
sége minden tagot szeretettel kér az 
előadásokon való megjelenésre. Ter-
mészetesen, nem tagok is résztvehet-
nek ezeken a konferenciákon.  Áldoz-
zunk egy fél  órát vasárnapjainkból 
korunk nagy kérdéseinek a megisme-
résére I 

UJ vegyészdoktor. Göllner Jenőt, 
aki egyetemi tanulmányait az olasz-
országi Torinóban végezte, folyó  hó 
25-ikén felavatták,  dicsérettel, az ipar-
vegyészet doktorává. 

Nyilvános köszönet. Mindazok, a-
kik elhunyt drága, jó édesanyám el-
vesztése fölötti  mélységes bánatunk-
ban bármely uton nyilvánított részvé-
tükkel enyhíteni igyekeztek fájdalmun-
kat, fogadják  érte ezúton is hálás kö-
szönetünket. Ósv.  udvarhelyi  Péter 
Józsejné  és családja. 

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

A Kérők nagysikerű előadása. A 
helybeli Oltáregyletnek Kisfaludy  Ká-
roly halála 100 éves fordulójával  kap-
csolatos előadása kifogástalan  szép 
teljesítmény volt, amely minden kis 
részletében a gondos előkészítés, ügy-
szeretet és hozzáértés markáns jegyeit 
viselte magán. Korhűség, avatott ren-
dezés, szereplői ügyesség tette elejétől 
végig vonzóvá és érdekessé az egész 
előadást, amelytiek szereplői sorában 
előljárt Lakatos Manci, Mordán Ma-
riska, Csató Irénke, — elevenségük, 
humoruk, kedvességük hatása alól a 
közönség nem tudott szabadulni. A 
férfiak  közül Szabó Gábor, Gál Imre, 
Veres Béla, Petkes Ferenc szinpadi 
rutinnal, gondos alakításaikkal méltán 
vetekedtek velük a sikerért, amelyből 
kisebb szerepeikben részt érdemeltek: 
Forís Ferenc, Ferencz Árpád, Balázs 
Ferenc, Torday Sándor és Gergely 
Lajos is. Az egész előadást összefogó, 
biztos rendezés Forró Gézánét dicséri, 
kinek Szabó Endréné hűségesen se-
gédkezett. Az előadást ma, szombaton 
fél  9 órakor megismétlik. 

A Polgári Önképző Egylet temet-
kezési pénztára értesiti tagjait, hogy 
Asztalom Dánielné elhalálozott tag 
után a befizetések  f.  hó 30 án d. e. 
10—12 és d. u. 4—5 óráig lesznek az 
egylet helyiségében. 

Aca de Barbu énekestélye. De-
cember 2 án, kedden este 9 órai kez-
dettel a róm. kath. főgimn.  tornatermé-
ben újból viszont fogja  hallani Udvar-
hely műértő közönsége Aca de Barbut, 
aki évekkel ezelőtt ismételten szerepelt 
itt önálló koncert keretében. Azóta 
élénk emlékezetünkben van ez a cso-
dálatos hangú művésznő, aki valóság-
gal elbűvölte tisztán csengő drámai 
hangjával, magas technikai tudásával 
közönségünket. Aca de Barbu most 
jött haza az olaszországi tanulmány-
útjáról és valóban kedvező alkalom 
nekünk, hogy ezt a művésznőt, akit 
Berlin, Páris, Bécs műértő kritikusai, 
s a világlapok a legteljesebb elisme-
réssel fogadtak,  újra meghallgathatjuk. 
Műsora itt is a leghíresebb operákból 
van összeállítva, mint pl. Tosca, Álar-
cosbál, Tannhăuser, műdalokat pedig 
Brahmstól és Strausstól fog  előadni. 
Tekintve, hogy a helyárak 80 és 60 
lejben vannak megállapiiva, biztosan 
szép ház fog  gyönyörködni Aca de 
Barbu csodás művészetében. 

X Kényelmes, modem uj lakáso-
mat elcserélném, eladnám, esetleg ki-
adnám. Cim a kiadóhivatalban. 

Szántimor szotyra. 
Irta: ¥ajda  Feranc. 

(Folytatás és vége.) 
Kissné asszon3rt a kórházban me-

leg szeretettel fogadták.  Gondosan 
ápolták, akárcsak a többi beteget. A 
jó, ropogós, fehér  cipó is kijárt min-
dennap, akárcsak a többi betegnek. 
Szomszédja, az öreg Kovácsné, ki 
már láb adózó félben  volt, szüntelenül 
vigasztalta és imádkozott érte: Milyen 
jó, milyen irgalmas az Isten a szegé-
nyek iránt. Gondjukat viseli, mint az 
égi madárnak. Nemcsak kenyeret ad, 
hanem betegségünkben gyógyít is. 
Gyógyirt adott a mi bűnös lelkűnknek : 
mi Urunkban, a Jézus Krisztusban. 
Ist«Q szent kegyelmét Jézus ho»ta boszáok. 
Hogyne zengne mindig róla esek szivünk, szánk? 
Oti, mi nagy dicsóséR, Jézas a mi éltünk, 
Oti, csodálja föld  s ég: Isten szenved értünk I 

(Magyat ének 1700-bóL) 
A szenvedő asszony imádsága 

gyógyító balzsam volt az ő beteg lel-
kének is. Nem is gondolta, hogy olyan 
jó dolga lesz a kórházban. Hanem 
azért a láza még folyton  tartott. 

— Ah, Ur Jézus, sóhajtott fel 
egyszer Kiss Tamásné, mi történhetett 
azzal a cipóval? Olyan kemény, mint 
a kő. Se megtörni, se késsel elvágni 
nem tudja. 

Bizonyosan a betegség vette el 
erejét, gondolta magában. A párnája 
alá teszi, hátha reggelig megpuhul. 
Reggel nézi. Még keményebb volt. 
Nem tudott enni belőle. Elfogadta 
másnap is a cipót, de azzal is ugy 
járt, mint az előbbivel. Nem szólott 
senkinek, de lelkében szerfölött  tépe-
lődött. A betegség is gyötörte. Lázas 
ákjmba merült,.. 

— Ez bizonyára Isten büntetése 

rajtam ... Lett volna pénzem, miből 
megfizessem  a cipó árát és én elrej-
tettem. Megcsaltam a jó Szántimort. 
Nem, nem... nem Szántimort csaltam 
meg, hanem a jó Istent. Egy szegény-
nek a szájából kivettem a cipót és 
most az Isten veszi ki az én számból. 
Megfizetem  ... megfizetem.  így be-
szélt lázas álmában. 

Mikor felébredt,  Kiss Tamás ál-
lott ágya mellett. 

— Hogy aludtál, édes feleségem, 
kérdi gyöngéden az asszonytól, nem 
vagy-e éhes? 

Nem tudok enni abból a ci-
póból, kemény, mint a kő. Fizesse ki 
az árát jó Szántimomak. De fizesse 
ki a Kovácsné cipójának is az árát, 
mert ő olyan jó volt hozzám, vigasz-
talt, imádkozott érettem. 

A Kiss Tamásné önző szive meg-
tört. Kibuggyant belőle a könyörülő 
szeretet áldást adó melege. Ez a me-
legség megpuhította a feje  alatt levő 
kemény cipót. Mikor kivette, nem is 
volt már kemény. Ketté törte. Jóízűen 
evett belőle De előbb egy sóhaj leb-
bent el ajkáról: 

— Áldjad én lelkem az Urat. 
Imádkozott ő is. 

Szántimor generális könyörülő sze-
retete, istenes, jó példaadása még na-
gyon sok kemény szivet meglágyított. 
A tehetősebb emberek, de különösen 
a nemesek, sok gabonát küldöttek a 
pestises betegek részére. Ugrón János 
Ábránfalváról  egy hat ökrös, vasas, 
lajtorjás szekéren annyi búzát küldött, 
amennyi csak ráfért. 

így aztán a Szántimor szotyrából 
a cipó, mint a sareptai özvegy asz-
szony korsajából az olaj: soha el nem 
fogyott,  mig a pestis tartott. Szánti-
mor generális igy irta fel  nevét Ud-
varhely város történetében. 

De nemcsak a városi polgárság 
szerette jó Szántimor generálist. Sze-
rette a vármegyei nép és a nemesség 
is, mert igyekezett a katonai elszállá-
solással járó terheken könnyíteni, a 
bajokat orvosolni. A nemességgel ba-
rátságos viszonyt tartott fenn,  s há-
zuknál, mint vendég, gyakran meg-
fordult.  Viszont a nemesség is igye-
kezett kedvében járni, kellemes szóra-
kozásban részesíteni. Egy kedves va-
dásztörténet maradt fenn  róla, azon 
időből. 

Ábránfalvi  Ugrón János, ki a Szán-
timor-szotyorba a cipóra való gabonát 
hat ökrös szekérrel küldötte: szenve-
délyes, nagy vadász volt. Egy alka-
lommal medve vadászatot rendezett a 
máréfalvi  havason. Meghívta arra Szán-
timor generálist is, kivel jó viszony-
ban volt. Ugrón János volt ugyanis 
akkor a vármegye követe az ország-
gyűlésen és igy, ezúton is, gyakran 
érintkezett a katonai főparancsnokkal. 

Szántimor generális szívesen fo-
gadta a meghívást. Részt is vett azon. 
Tüzes paripák repítették a nagy va-
dásztársaságot, fel  a Hargita tövébe. 
Volt enni-inni való is bőven. A hajtók 
egész serege lepte el az erdőt. 

Ugrón János jól ismerte a med-
vék útját. Arra a helyre állott, hol a 
rusnyának elé kellett jönni. Maga 
mellé állította a generálist is, hogy 
biztos lövése legyen. Nem sokáig kel-
lett várakozni. Már messziről hallatt-
szott a talpas csörtetése. A generális 
nem vette tréfára  a dolgot. Szégyen, 
nem szégyen, katona, nem katona, de 
szörnyű módra kezde remegni, mikor 
a csörtetést meghallotta. 

— Meneküljünk, Ugrón uram, 
mert baj van! 

— Dehogy menekülünk, generális 

uram. Meneküljön maga és gyorsan 
másszon fel  ama fára. 

A generális sem volt rest. Azon-
nal az előtte levő ágas-bogas fán  ter-
mett. A medve mind jobban közele-
dett. A generális már látta is a fáról 
amint egy nyitáson áthaladt. Még 
jobban megijedt. 

— Ugrón uram, ez a fa  mozog; 
mit csináljak ? 

Ugrón nem tudta, mérgelődjék-e 
vagy nevessen. Hidegvérét mégis meg-
őrizte és felszólott  a generálisnak : 

— Nem mozog a fa,  kegyelmes 
uram, csak fogja  meg jól. 

A generális szorította az ágakat, 
de közben ugy reszketett, hogy a fa-
ágak is mozogtak és a foga  is koco-
gott belé. De nem sokáig, mert alig 
szólotta ki, hogy »mozog< : az Ugrón 
puskája eldördült... a medve nagyot 
bődült, a generális pedig a nagy ijedt-
ségtől a földre  pottyant. 

Ugrón nem árulta el a generális 
vitézségét, de m5gis kitudódott. Ennek 
dacára mégis sokszor mulatott a vár-
megyei urakkal. Tréfálkoztak  is vele, 
de nem sokat csinált az egész medve-
vadászatból. Humorosan fogta  fel  a 
dolgot és ő maga mondogatta: 

— Ha engemet lőtt volna meg 
Ugrón uram, nem estem volna na-
gyobbat, mint amekkorát estem, mikor 
a medvét meglőtte. 

Igaz, hogy többet nem ment med-
vevadászatra. Neki nem a medvék 
halála szerzett gyönyörűséget, hanem 
a pestises betegek élete. A csodás erő, 
mi a betegeket megtartotta és éltette: 
a könyörülő szeretet volt. Ma is ez 
a csodás, isteni erő lágyítja meg a 
kőkemény sziveket, tölti meg az üres 
Szántimor-szotyrokat, táplálja a sze-
gényeket és élteti a betegeket. 

Mikulás- és karácsonyi cukorka-vásár a Szilásyi-cukrászdában. 
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árusítom a raktáron levő összes kész ruhákat, kabátokat, esőköpenyeket, 
rőfös-, kötött-, szövött- és rövidárukat, paplanokat, esőernyőket, 

szőnvecreszüiket valódi bőrridikülöket. LANBL R. Str. Pr. Elisabeta (volt Bethlen-utca.) 
Rendkívül olcsón 

Mi 
Előadás 82 apácazárdában. A hely-

beli apácazárda növendékeivel — a 
zárda javára — folyó  hó 30-án, va-
sárnap d. u. 6 óriü kezdettel, sorsolás-
sal egybekötött előadást rendez. Szlnre-
kerül: »A párizsi babac cimti bóhozat, 
t»A tót-táncmester* c. monológ, «Az 
elvarázsolt kiráIykisas8zony« és «Zsu-
zsa* cimU bóhózat< .̂ Az előadások 
végén sorsolás. A nagyérdemű közön-
ség nemes pártfogását  és az előadá-
son, mint a sorsoláson való részvéte-
lét és nagylelkű adományok által való 
kegyes támogatását mély tisztelettel 
kéri a zárda  igazgatósága, 

A hangszerek beszerzése javára 
a Filharmóntkus Társaságnak ujabban 
Nóvák Dávid 100 lejt adományozott. 
Fogadja hálás köszönetünket. Az Au-
tóbusz Express Ocland r.-t áhal ado-
mányozott 400 lej helyett tévedésből 
csak 300 lejt nyugtáztunk. Tévedésün-
ket helyreigazítjuk. A vezetőség. 

Az Önképző Egylet fíliérestélye. 
A helybeli Polgári önképző Egylet 2-ik 
íillérestélye december hó 2-án, a jövő 
kedden este 8 órai kezdettel lesz a 
Barkóczy-étterem helyiségében, igen 
vonzó műsorral. A vigalmi bizottság a 
rendező ifjakkal  nagy buzgalommal 
dolgozik az ifjúsági  estély sikere érde-
kében, melyre a következő műsort ál-
Jitották össze : 1. Nyitány, Salamon 
zenekara által. 2. Szaval: Bartók Irén. 
3, Énekel: Bodrogi Balázs. 4. f'elol-
vas: Gyerkes Mihály. 5. Hegedűszóló, 
előadja Kramberger K., zongorán kí-
séri : Császár Annus. 6. Monológot ad 
elő : Kelemen Mimiké. 7. Kvartett, elő-
adják: Ungvári János, Simó Sándor, 
Beldovits Emil, Gál Imre. 8. Színda-
rab: Kötő-utca 6. Irta: Nóti Károly, 
előadják: Bíró Annuska, Beldovits 
Ödön, Szamay István és cigányok. 
Konferál:  Tassaly Andor. 

A betegsegélyzÖ pénztár az al-
kalmazottak utáni járulékok fizetésé-
nek megkönnyítése céljából megen-
gedi a munkaadóknak, hogy a járulé-
kokat a hét bármely napján, bármilyen 
összegben fizethessék,  nyomban a 
munkástól való levonás után. Akik a 
betegsegélyző járulékokat a fizetésre 
való felhívástól  számított 8 nap alatt 
nem fizetik  ki, végrehajtásnak teszik 
ki magokat. 

X Dr. Ungureanu Valerfu  a vár-
megyei közkórház igazgató-főorvosa 
saját költségén a legmodernebb Rönt-
gengépet, diathermiát és quartzot 
szerelt fel  a közkórházban, ahol ren-
del egész, nap. 

Z^gszebbf  Ugjobb,  Ug'órvendeztetöhb 
karácsonyi  ajámdéiot  a Kossuik  uica  20 
sxám  aíatíi 

RAPID 
rádió  staküzíelbin  vehet.  — Tekintse  meg 

Vételkötelezeliség  n4JÍül.  géfeinket 
Árak  2500  lentÓl  feljehb. 

A Filhamiónikus Társaság decem-
ber 6-íki hangversenyének műsora: 1. 
Kéhler Béla: Magyar koncert. Nyitány. 
Zenekari szám. 2. Ének-quartette. Élő-
adják : Simó, Beldovits, Ungváry és 
Gáli. 3. Bériot IX. hegedűverseny: 
Hegedű: dr. Peltzer, zongora: Ferenczy 
A. 4. Zongora-trio, előadják : hegedűn 
dr. Peltzer, cellón dr. Filó Ferenc, 
zongörán Ferenczy Annuska. 5. Gou-
iK>d: Faust fantaziája.  Zenekarj szám. 

Kőszönetnyilvánitás. Mindazoknak, 
kik felejthetetlen  férjem,  valamint édes 
jó apánk temetésén megjelenésükkel 
fájdalmunkat  enyhíteni igyekeztek, ktl-
lönösen az Asztalos Ipar-Társulatnak 
a küldött szép koszorúért, úgyszintén 
a Tűzoltó-Egyesületnek a szíves m^-
jdenésért, ezúton mondunk hálás kö-
szönetet ötv.  Illyis  Domohosné  és 
gyermekei. 

X A köztfnség  kényelmét óhajtja 
szolgálni az Autóbus Expres igazga-
tóságának legújabb intézkedése, mely 
szerint az összes autóbuszok az Ernst 
Oyörgy cukrászdája előtt megállanak, 
utasokat felvenni.  Különösen fontos  ez 
a korán reggel Brassó felé  induló kö-
zönség számára, mert az Emst-cuk-
fászda  már a kora hajnali órákban fűt-
ve van s az utazó közönségnek nem 
kell esőben és hidegben a szabad ég 
olaft  trární 07 ínHnIácra 

Visszaélés adóbeszedésnél. Pana-
szokat hallottunk, hogy több község-
ben az adózók kellemetlenséget és ká-
rosodást szenvednek, mert egy volt 
bethlen falvi  adóbeszédő alkalmazott 
többektől kűlönböaő összegeket szedett 
össze, s bár azokról nyugtát adott, a 
pénztárban rendesen nem számolta el, 
s ezeket az Összegeket az érdekeltek-
től újra követelik. Másrészt, az odább-
állott adószedőnek s az általa besze-
dett pénzeknek semmi nyoma. Mi, 
természetesen, az érdekeltekkel együtt, 
éppen azt óhajtanók, hogy neki ma-
gának is, a pénznek is nyoma kerül-
jön, annál is inkább, mert hasonló 
kalózkodásról nem egyszer elég sok-
szor, értesültűnk már, de arról a leg-
ritkábban, hogy a bűnös meg is ke-
rült és elriasztó, példás büntetést ka-
pott volna. Mi van vele? —- meg kell 
találni s a törvény elé ISitani. Végül 
nagyon fontosnak  találjuk att is, hogy 
ezek az alakok, amíg «működhetnek*, 
hivatali minőségben járnak el, s leg-
többször valamely községi előljárófé-
lével végzik a behajtást, ami még fo-
kozza a nép bizalmát, s jóhiszeműen 
adja át adóba utolsó keserves garasait. 
Sehogy sem elfogadható,  s nem ren-
des dolog tehát, hogy közalkalmazot-
taknak ilyen minőségben elkövetett 
visszaéléseiért a nép szenvedjen, s 
másodszor ís megfizettessék  vele, amit 
jóhiszeműen egyszer már megfizetett. 
Ezt másképpen kellene elintézni I 

ü y l l t t é r . 

Legszebb  karácsonyi  ajándA 
a féttyképnagyítás, 

melyet  jutányos  áron  kisxü  KOVÁTS 
ISTVÁN  finykipisuii  műterme. 
Esti  felvüel  villanyfény  melUit. 

Odorheiu—Sxékelyudvarhely. 

Kertészkedők tömörOlése. A szé-
kelyudvarhelyi és vidéki kertészeti ter-
melők és zöldségkereskedők arra ké 
szülnek, hogy a fogyasztó  közönség 
igényeinek a váltakozó szezononként! 
jó kielégítése, valamint a saját érdeke-
iknek szolgálása végett, megalakítják 
a kertészeti termelők és eladók szin-
dikátusát, intéző társaságát. A piacaink 
számára való rendszeres termelés, az 
áraknak a nagyobb központok piaci 
áraihoz mért szabályozása olyan vár-
ható eredményei lesznek ezen szervez-
kedésnek, melyek megvalósulása na-
gyon sok embernek fog  rendes kenyér-
keresetet adni vármegyénkben. 

X MoziMr«k. Ssombaton fél  9. vesir-
oftp  d u. fél  6, esta fél  9 órakor, bétfdo  est* 
Sivatag dala, vagy A vörös árnyék, sirasációs 
éo«klő, hangos film.  PŐsterepbeo John BoIm. 
John Boles, a legaépsxerübb luo^a filmssiaéss. 
ab&ngosfllmak  Rudolío Valeotinója. brillirocik a 
Sivatag dala fősterepében.  Es a csodás baagu 
és sokoldalú ssoUstája a Wam«r Brosnak egy-
szerre mutatkoiik be, mint a legkellemesebb 
haogu énekes, legügyesebb alakitósxinéss, leg-
jobb lovas Megjelenése mindenkor lenyUgöiő 
hatást kelt £ film  elöállitása dOO 000 dollárba 
került Nagy szeosáció I Csodás kiállítás I 

X Egy Jókarban levő modern rövid 
zongorát megvételre keresek. Cím a 
kiadóban. 

X Aki bő és szép gyümölcstermést 
akar elérni, gyümölcsfáinak  ápolását 
most a lombhulláskor kezdje meg. Ki-
próbált és legjobban megfelelő  gyű-
mölcsfavédő  szerek használata által 
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 gyűmölesfavédő 
szerek gyáriárakban használati utasí-
tással a Rózsa-illatszerárban és Szent-
péterí Gyulánál kaphatók. 

Itt a tél. 
MiDdenkiuek érdeke, hog; kevés fával 

huua ki a Ulet és mégis meieg legyen eto-
bájábao. Est ugy lebet el̂ &L ha ssereltet a 
fQt(Mttlyhá)ábo8  láagíogó csO-bstétet, meiy 
nem engedi a lángot a kéménybe és caGmn 
csak ugy árasstja » viassatartott msleget, 
mely kuiötbei a kéményen át a leregédeo 
vessne el. Egy iljen bevált ei6betét ára 230 
leu. ssereléBi díj 30 len. Kapható mindenféle 
Ciöméretbei 

Kerestély Gyula 
bátdogoB &«l«tében Bethlen-utca 45 bsml 

ŰgyMíDtén xsirbódöüök mlodeu rntgyság-
ban, lOrdökidak' állaodiao raktáron és min-
danféle  bádogedéoyek. lesiállitott árak mel* 
leU kapb&ték. 

Sziv̂ es pártfegást  kér továbbra is: 
KERESTÉLY OYUUl bádogoimeater. ITot' flovAa  fin»  ĥ dncrna t&nnlAnak felveüxek. 

t!) rovat kOiieményeiért a sse-kesstó nem vállal 
feleld  Bŝ et. 

Tisxtetettel adom a n. é. közönség sxi-
ves tudomására, bogy Albert Ákos sofför  al-
kalmazásomból kilépett 8 igy nincsen feljogo-
sítva arra. hogy nevemben és réstemre fuvar-
dij, vagy más cimen inkasssőt végexseo, 

Kassay Domokos autótulajdonos, 

Nyllatkoiat. 
Kössönetet mondjak-e vejemnek. Kiss Jó-

zsefnek  leányommal való bánMmódjáért, hogy 
sxeptember 3-án elkergette a mezőről és kiad-
ták, bogy semmiféle  ennivalóért oda ne men-
jen férje  sxüleihex, mivel oda dolgozott hűsé-
gesen öt és fél  évet Mert külön lakásban 
lakott, de férje  nem vitt sem ennivalót a ház-
hox, sem semmiről nem gondoskodott, igy 
kéo^ea vftlt  boztám jönni, bogy éhen ne 
halion, betegülő állapotban volt Október 21-é« 
nugyermeknek adott életet ax én básamaál. 
November 17-ig, négy hétig, hűségesen gon-
doztattam. de férje  nemhogy lányomat, de még 
gyermekét sem látogatta meg. I]^ hát tessék 
megítélni, mondhatok-e neki hálás köszönetet 
leányomhoz való jóságáért. 

Maradok, tisztelettel: 
Bögöz. 193C november 26. 

Sdligyi János. 
I. •-•i.ii.—.—i-ii-ii.. , —— -̂BBBBaai 
KladötuitOdonoB: a Könyvnyomda B.-T. 

Odorbeln-SiékelyTidvarhely. 

Kiadó lakás. 
Király utca 24 sz. (volt Márk-féle) 
ház, mely 4 szoba, konyha stb.-böl 
áll, kiadó. Megkeresések: Udvarbety-
megyel Takarékpénztárhoz Intézendök. 

Palackos boraimat most már nem 
csak a Priocipess BUflaveta  (Bethlen-
utcai) kisraktárbao, han̂ m Forré Géza 
ur kf̂ reskedésébeo  is árusitoa. 

Miodkét Qzietbsa kapható: 
Som ét muskotály dr. Adorján alba-

iolifti  terméiéMll. 
HoBssnassói Kao Aatal terméséből. 
VámoBudvarbelyi dr. Pálffy  „ 
Ssőkefilvi  báró Horváth Artbar „ 
A bor ára az Qvegek kicserélése 

mellett iiterénként S4 leu. 
Szölldsi Smmu, 

Corpul Portăreilor TribuDslalai 
Odorheiu. 

Nr. 3308—1930 port. 

PublicaţiuEe de licitaţie. 
Subŝ mpatul portărel pria aceaaCa 

publică, că îa baza decizíuoii Nr. 
1391, 3968—1930 şi No. G. 5645 
"1930 a judecătoriei din Odorhcia 
iu  favoatul  reclamautnlai Dr. Eertéss 
Árpád peatru incassarea cresoţel de 
4150 Ld şi accesopi se fijceaeă  ter-
aeo de licitaţie Ia 4 Decembrie  1S30 
orele  15  p. M. Ia ft̂ ţi  loeuiul io Ocns 
de eus unde se Tor viode prin licita» 
ţlUQe publică judiciară maşină de cu-
sut „SiDger", ceea. puşcă, fâa,  iu va-
loare de 10000 Lei. Io cas de nevoie 
şt sub preţul de estimare. 

Preteosiuneacare e de iocassat face 
4150 Lei capital, isr spoaele pâuft 
acum stabilite de 2415 Lei. 

întrucât mobilele cari ajaog la 
licitaţie ar fi  fost  execvatf*  şi de alţii 
şi aceştia şi-ar fi  câştigat dreptul de 
Mcoperire licitaţia prezentă este ordo-
nată şi tn favorul  acestora in seazul 
art. LX. 1881 § 192. 

Odorheiu. 15 No?. 1930. 
Issftb  portărel. 

Administraţia judeţului Odorheiu. 
No. 14.230—1930. 

Se aduce la cunoştinţă generală 
că, în ziua de 12 Decembrie 1930 
orele 10 a. m. se va ţinea de către 
Administraţia judeţului Odorheiu (ser-
viciului administrativ, camera No. 29.) 
licitaţiune publică cu oferte  închise şi 
sigilate conform  dispoziţiunilor legii 
contabilităţii publice pentru tipărirea 
şi furnizarea  Monitorului oficial  jude-
ţean pe anul 1931. 

Preşed. Deleg. Cons. Jud. 
Dr. SebesI m. p. 

Şef.  serv. fin.  Szőcs m. p. 

Hiadfi 
iroilaliilyi$(|«tt( aUalnas, 2 cgy-
nisba ayiia, lílffnlKiárato  szoba, a 
hiz tttcai frftntiáa.  Cin a kiadóban. 

UI egy jókarban levH 
E l a O O fekete  xongora. Értekeni 
lehet ŐST. Kállsy Sánáornénál Árpád-

•tea 22 81. alatt. 

Prímaria comunală Atia. 
No. 794—1930. 

Pub l i ca ţ iunc » 
Se aduce la cunoştinţă pubHcă, că 

licitaţie proiectate pentru darea In 
arendă a crijmei comunală la 15 De-
cembrie  1930  ora  P va fî  cu oferte 
închise şi sigilate însoţită cu garanţie 
lÔ /o şi un verbale cum a fost  publicat. 

Atia la 23 Noembrie 1930. 
Printftria 

Primăria Porumbenii Mici, 
No. 1117—1930. 

Publ icaţ iunc^ 

Primăria satului Porumbeni Mici 
ţine licitaţie la 18 Decembrie  1930 
pentru arendarea casei sâteşti, care 
conţine; I camere pt. cârciuma, 1 ca-
mere pentru prăvălie, şi 2 camere 
locuinţa arendaşului — pe timp de 3 
ani, începând dela 1 ianuarie 1931 — 
cu oferte  închise şi sigilată. Preţul de 
concurenţie se începe cu 10.000 Lei 
anual, garanţie lOVo se va depune cu 
oferta.  Condiţiunile detailate se pot vede 
la primăria şi la notariatul Por. Mari, 

Porumbeni Mici la 26 Noembrie 
Primăria. 

(A kisgalambfalvi  községi korcso-
ma is  bolthelyiség dec. 18-án ki fog 
adatni haszonbérbe 3 évre.) 

No. 303—1930 

Pub l i ca ţ iunc* 

Spitalul jud. Odorheiu ţine lici-
taţie publică în ziua de 11 Decembrie 
a. c. ora 11 fn  cancelarie adm. pentru 
furnizarea  articolelor coloniale nece-
sare pe anul 1931. 

Ofertele  închise şl sigilate se vor 
preda la această Administraţie în zi-
ua şi ora f̂ ixată  mat sus. 

Garanţia de 5Vo după fumituĵ  
în numerar, sau efecte  garantate de 
Stat se vor depune în ziua ţinerei li-
citaţiei în primirea comisiei de licitaţie. 

Caietul de sarcini se va putea 
vedea îii fiecare  zi la Spitalul jude-
ţean. 

Licitaţia se va ţine în conformi-
tate cu Art. 88—100 din lege asupra 
cont. publice. 

Odorheiu, la 26 Noembrie 1930. 
Direcţiunea. 

A kórház december !l-én d. e. 
II órakor az 1931 évre szükséges 
fűszer  és gyarmatáru cikkek beszer-
zésére nyilvános árlejtést hirdet. 

No. 302—1930. 

Pub l i ca ţ iunc » 

spitalul jud. Odorheiu ţine licita-
ţie publică în ziua de 11 Decembrie 
a. c. ora 9 în cancelaria adm. pentru 
furnizarea  a 17000 kg. lapte necesare 
pe anul 1931. 

Ofertele  închise şi sigilate se vor 
preda la această Administraţie in ziua 
şi ora fixată  mai sus. 

Garanţia de 5®/o după fumintură 
în numerar sau efecte  garantate de 
Stat se va depune in ziua ţinerei lici-
taţiei in primirea comisiei de licitaţie. 

Laptele se va furniza  zilnic conf. 
stipulaţiunilor din contract. 

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

Odorheiu, la 26 Noembrie 1930. 
Direcţiunea. 

A kórház december 11-én d. e. 
9 órára az 1931 évben sztlkséges 
17000 kgr. tej beszerzésére nyilvános 
árieitést hirdet. 



4. oldal. SZÉKELY KÖZÉLET 1930 november 30. 

'Karácsonyra meglepő olcsó árak J a k a b Gyu la divatüzletében. 
Mintás bársonyok 90 leu. Mintás barchendek 40 leu. Tenoisílanell 25 Isu. 

Nagy választéki Női, férfi  és gyerek kötOtt és bélelt bOrkeztyükben, női és gyerek meleg flanell-nadrágokban  és kombinékban, sapkák-
ban és kalapokban, ingekben és nyakkendőkben. 

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

Jodacătoria ocolulai Ocland eecţiaj ol 
Nrul 867—1930 cf. 

Extract din publicaţlunea de 
licitaţie. 

Ia cererea de executare făcatâ 
de araăritor Major Aadrásné Nébel 
JaliáD% contra urmărit Béla Pálié 
FQzl Jaliána. 

Jadecfltoria  a ordonat licitatinDea 
execaţiODală io ce priveşte imobilele 
sitoată îo comaaa Grăciunel circam* 
scripţia Judecătoria ocolalai Oclaod, 
coprlDse ia c. f.  a comunei Crăciaoel 
Nral coalel c. f.  No.: 1266. BOb Nr. 
493 50. ca, 7350 Lei pr«ţ de strigare 
din c. {. Nr. 668 sob Nr. top 743/a. 
2. 743 b. ca 1900 Lei preţ de strigare 
din. e. Í. Nr. 446 sab No. top Af 
2926/1 2925 cu preţ de strigare 9350 
Lei din cf.  248 sub Nr. top 3332 
3334, 4219/3 4220/3 6147/2 cu 3400 
2500f50j;50t200  Lei preţ de strigare. 
Pentru iocassarea creanţei da 1591 
Lei, capital şi accesorii 

Licitaţiuoea ae va ţiae in «lua 
de 16 Decembrie 1930 ora 3 la casa 
comunală a comunei Grăciunel. 

Imobilele ce vor fi  licitate nu pot 
â Tâodute pe un preţ mai mic decât 
jumătate două tremi din preţui de 
strigare. 

Cei cari doresc se liciteze Bunt 
datori se depoziteze Ia delegatul jude-
cătoresc 10% din preţul de strigare 
drept garanţie, in numerar sau in 
efecte  de cauţie socotite după cursul 
fixat  in § 42 legea LX. 1881 iau să 
predea aceluiaşi delegat chitanţa con-
fitatÂBd  depunerea judecătoreşte, prea-
labilă a garanţiei şi lă semneze con-
diţiunile de licitaţie (§ 147, 150, 170 
legea LX. 1881, § 21 legea XL. 1908). 

Dacă nineni nu oferă  mai mult, 
cel care a oferit  pentru imobil un preţ 
mai urcat decât cel de stdgare este 
dator eă Întregească imediat garanţia 
— fixate  conform  procentului preţului 
de strigare — la aceiaşi parte procen-
tuală a preţului ce a oferit  (art, 25. 
XLI, 1908), 

Ocland, Ia 14 Juiie 1930. 
Dr. Garol Koncz m. p. şef.  judecător. 
Pentru conformitate:  Kállai impiegată 
Judecătoria ocolului Ocland Secţia cf 
No. 907-1930 cf. 
Extract din publicaţiune de licitaţie 

In cererea de executare făcută  da 
urmăritor Dr Máthé István contra ur* 
năriţilor Vuss Victor şi Vass Erzsébet. 

Judecătoria a ordonat licitaţiunea 
cxecuţională ta ce priveşte imobilele 
situate in comuna Joneşti din circum-
scripţia Judecătoria ocolului Ocland, 
Nr c I 35. sub Nr.: top. 209/2. 212/ 
2. 213 cu 14,000 Lei preţ da strigare 
pentru Încasarea creanţei de 3620 Lei 
capital şi acceaorii. 

Llcitaţiunaa ae va ţine ia ziua de 
13 Decembrie anul 1930 ora 3 la 
casa Comunala a comunei Joneşti. 

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

Cei cari doresc Pă liciteze, sunt 
datori Eă depoziteze la delegatul jude-
cătoreac 10% din preţul de strigare 
drept garanţie, îa numerar sau fa  efecte 
de canţie socotite după cursul fix&t 
art. § 42 legea LX 1881 sau eă pre-
dea aceluiaşi delegat chitanţa consta-
tând depunerea, judecătoreşte preala-
bilă a garanţiei şi eă semneze condi-
ţiunile de licitaţie (§ 147. 150, 170 
legea LX 1881, § 21 legea XLI 1908.) 

Dacă nimeni nu oferă  mai mult, 
cel care oferit  pentru imobil un preţ 
mai urcat decât cel de strigare este 
dator eă Întregească imediat garanţia 
fixată  cooform  procentului preţului de 
strigare la aceiaşi parte procentuală a 
preţului ce a oferit  (prgr. 25 XLI. 1908). 

Dat îtt Ocland, la 14 VII. 1930. 
Or. Carol Koncz a. p. şef  judecător 

Pentru conformitate: 
Kálíay expadiator. 

A D. é kösöDiéa tudomitára adjuk, 
Str. Pr. EÜMbeta (Bethlen Dtca) 26 «f.  alatt 

elektrotechnikai műhelyet 
oyitottoab. 

Viilallak mindeafajt»,  u elektrotechnika 
kdrébe tartoió isakmuoka elvéfiétét,  u. m.: 
•iUaoyiiereiéit, anod ét akkamolátor javiti-
tit, löltéaét, dÍDamók tekercselését, Bftgoes-
jaTitást, autó éa miodeofaita  motor, torabbá 
varró- és irógép jaritást. 

Ne dobja ei régi iseblámpa elemét. Ke> 
resse fel  mQheljdnket s töltesse njra. Töité-
aeink tartóaságit garantáljuk. Boffór-iskolán. 
kat, mely december 1-éa n;ilik meg, ssirea 
figyelmébe  ig&oljuk 18 éves felüli  ssemélyek 
teljes kiképiést nyernek. AntÓTesetói isko-
lába jelentkesni asonnai lehet. 

SsÍTes pártfogást  kérnek: 
Kaptza és Pafaky-

Corpul Portăreilor Trib. Odorbein. 
Nr. G. 3546-1930. 

Publicaţi licitanne de ţie. 
Subsemaatul grefier  prin aceasta 

publică, tn bata deciziuaie Nr. 5968/ 
1926şi No. 6. 6910/1930 a judecă 
toriei din Odorheiu în favorul  recla-
mantului Dr. Gönczy Gábor pentru 
incaasarea creanţei de 1000 Lei şi 
accesorii se fixează  terneo de lici 
taţie pe ziua do 8 Dee.  1930  ora  25 
p. m. ia faţa  locului io Satu Mare 
unde se vor vinde prin licitaţiune 
publică judiciară cal îa valoare de 
4000 Lei. In caz de nevoie şl lub 
preţul de estimare. 

Pretenziunea care e de incasaat 
face  1000 Iei capital dolănzila iar 
spesele până acum staverite da 750 Lei 

întrucât mobilele cari ajuog Ia 
licitatie ar fi  foit  execvati şi de altl 
şi aceştia si-ar fi  căstigat dreptul de 
aceperire licitatia prezenta este ordo-
nata' şi în favorul  acestora în sensul 
art LX. 1881. §. 192. 

Odorheiu la 20 Nov. 1930. 
Iiaák portărel 

Olcsó bor és pálinka. 
Mivel a nagy bortermés ko-

vetkeztében az uj borok olcsók, 
az óborok árait is leszállitottnk, 

a 40 lejest 32 lejre 
30 „ 26 „ 
24 „ 20 „ 

Ai arad—hegyaljai aj borok 
14 és 16 lej. 

Pálinka, ram és likorSkJsiintéi 
a legolcsóbb napi áron kaphatók. 

Orbán és Harkovits 
Odorhein, Eőkereszt-tér. 

Corpul Portăreilor din Cristur 
Nr. 1783—1930/2 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul portărel prin aceasta 

publică, că fa  baza deciziunii aub Nr. 
16948-1929 a Judecătoria Târgu M. 
şi deciziuni No. G. 1763/1630 dela 
Judecătoriei de Ocol din Cristur in 
favorul  reclamantului Agrofera  S. A. 
repr. prin adv. Dr. Nagy L, pentru 
iacaaarea creanţei de 6252 Lei şi ac> 
ceaorii se fixează  termen de licitaţi-
une pe ziua de 8 Decembrie  ora  15 
la faţa  locului îa comuna Cioc unde 
se vor vinde prin licitaţiuDe publică 
judiciară mobile 1 cal galben de 10 
Hui uaa căruţa de un cal uq bam de 
pele uoa piatră de moară, îa valoarea 
de 5800 Lei. In caz de nevoie şi 
sub preţul do estimare. 

Pretenziunea care e de incassat 
face  6252 lei capitai dobânzile cu 
15> aocotiod in 25 XI. 1929 iar 
spe§ele păne pcum stabilite de 
1294 Lei. 

întrucât mobilele cari ajung la 
licitaţie ar fi  fost  execvate şi de alţii 
şi aceştia şi-ar fi  câştigat dreptul de 
acoperire, licitaţia prezentă este ordo-
nată şi în favorul  acestora în senzul 
art. LX.: 1881, §. 192. 

Cristur, la 18 Nov. 1930. 
T. Urisea portărel. 

Invitare. 
Cassa de Păttrare din Plăhiţa şi 

valea Homorodului S. A. In ziua de 
7 DAcenbrle 1930 la ora Vtk2 in 
localul propriu In Viăhlă jva ţinea o 
adunare generală extraordinară 
la care on. acţionari prin preientasunt InTitsţi, 

ORDINEA D£ ZI: 
1. Majorarea capitalului. 
9. Modificarea  sUtutelor. 
B» Eventoale proponeri înaintate cnSsile 

inainte de adunare generală. 
Actiooari numai tn acel cas vor putea 

exercita dreptul lor de vot, daci icţionile lor 
Împreuna cn cupoanele nescadente au depus 
la cassa inaiote de adunare generalS. 

DIRECŢIUNEA. 

Meghívó. 
Az Oíáhfalu  és Homoródmentl 

Takarékpénztár R.-T. SzentegyházaS' 
faluban,  1930 decRmber h6 7-lk nap-
ján d. 6. Val2 órakor saját üzlet-
helyiségében 

rendkívüli közgyűlést 
tart, melyre a t réssTénjesek esennel meg-

hivatnak. 

TÁRGYSOROZAT: 
1. As alaptőke felemelése. 
2. Aa alapasabilyoií mődositisa. 
3. Esetleges 8 nappal el6iileg benyújtott 

inditványok. 
A rItsTéDyesck ssATaxati jogaikat csak 

ason esetben gyakorolhatj&k, ha réssTénjei-
ket le nem járt sselTényeikkel együtt a köa-
gy&lést msgelSs&leg a pénitimál letették. 

AZ IGAZGATÓSÁG. 

Portărel pe lăngă Judecătoria de 
Ocol Cristur 

Nr. 2376—1930. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subscmaat̂ il grefier  prin aceasta 

publică, fn  baza decizlnaii sub No. 
284/1930 şi No. G. 2376/1930 a Ju-
decătoriei dia Cristur ia favorul  rec-
lamantului Alezaidru Irimie dom. in 
Alba lulia repr. prin Dr. Pop Joaa 
advocat din Alba Julla pentru înca-
sarea creanţei da 6900 Lei şi acce-
sorii se fixea2ă  tenaeoul de licita-
ţie pe siua de 5 Decembrie  1930  ora 
15  p. OB la fata  locului ia comuoa 
Săcueni unde Pe vor viade prin li-
citaţiune publică judiciară mobilele 
1 car, o vacă, o junică, acucizor, 
o Bcroafă,  dulapuri un pat un nâ ă 
un canapeal 4 perini, 1 coastă,, in 
•aloare de 16300 Lei. Iq caz de ne-
voie şi eub preţul de estimare. 

Pretenziunea care e de locassat 
face  6900 Lei capital, dobânzile 
cu 15Vo Bocotită dia 13 I. 1930, 
iar spebele pâbă acunataverite în 2649 
Lei. 

întrucât mobilele cari ajung Iu 
licitaţie ar fi  fost  execvate şi de alţi 
şi aceştia şi ar fi  câatigat dreptul de 
acoperire licitaţia prezentă ê te ordo-
nată şi fn  favorul  acestora ta senzul 
art. LX.: 1881. §. 192. 

Cristur ia 11 Noembrie 1930. 
Y. Hrizea grefier 

A nagyérdemű lê söoség ssítos tudomá-
sára botom, hogy 'hiiínímP mQQ̂ '̂ t vállalok 
miodeonema UdUÛ Uu ét pediglen: 

Í késsitést, valamint esator-
* nák ssakiaera javitásAt. 

ünf  minden kiritelben és mértékben legol-
UHl, Cfébbanés  el6nyös feitételet  mellett ssál-

"ffi ior'""  teraploBitomi ' " d « r 
jótállással, résaleiekbeo való nsetéire is. 

8iíves megrendelést kér: 

S imó B é l a 
épület-csatornásási és toronyfedési  Tállalats, 

Ugyanitt: 1—3 tanuló felvétetik. 
Uad41 egy komplett pubafa  háló és egy 

keményfa  ebédifi. 

Judecătoria ocolului Ocland secţia cf. 
No. 223—1950 cf. 

Extract din publicaţiune de licitaţie 
In cererea de ezccutare făcută  de 

urorăritor Orb&a Sándor şt Sándor 
Gjutti contra urmărit Gjörgy Láazlé. 

Judecătoria a ordonat licitaţiunea 
cxecuţională asupra 1/2 din imobilul 
îjscriR în cf.  Nr. 69 a comunei Loco-
dent Nr. top 99. 100 cu 2500 Le! 
preţ de strigare şi aoupra 3/8 pă ţi 
din imobilul cupriss in c. f.  Nr. 400 
a comunei Locodeni aub Nr. top. 101. 
cu 700 Lei preţ de strigare pentru 
încasarea creanţei de 1200 Lei capital 
şi accesorii. 

Licitaţiuoea se va ţine fa  ziua de 
9 Decembrie 1930 ora 3 la cassa 
comunaii a comunei Locodeni. 

Imobilele ce vor fi  licitate nu pot 
fi  vândute pe un preţ mai mic decât 
preţul de strigare. 

Cei cari doresc se liciteze sunt 
dator aă depoziteze la delegatul jude-
cătoresc 1070 din preţul de strigare 
drept garanţie io numerar sau îo efecte 
de cauţie aocotito după curşul fixat  îa 
art 42. legea LX. 1881 sau Eă predea 
aceluiaş delpgac chitanţa constatând 
depunerea judecătoreşte prealabilă a 
garanţiei şi fă  pemopze coodiţiuniln de 
licitaţie (art 147, 150, 170 legea LX. 
1881. art 21. legea XL. 1908). 

Dică oineni nu ofere  mai mult 
cel caro a oferit  pentru imobil un preţ 
mai urcat decât cel de strigare ept« 
dator fă  intregeaecă imediat gararţ'-t 
fixată  conform  procentu'ui preţului d̂  
strigare la aceiaş parte procentuala â  
preţului Cfl  a oferit,  (art 25. XIL 1908). 

Ocland Ia 14 Julie 1930. 
Dr. Carol Koncz n. p. judecător. 
Pentru conformitate:  Kállay impiegată. 

Állandó nagy raktár 
mindenféle  finom  férfi-,  gyer-
mek- és vidéki kalapokban, 
sapkákban, olcsó árou. Férfi-
és nfii  kalapok jaTitisát 

Tállalem. 
Síives pártfogást  kér: 

K I : s i z ] > X : B A I Í B E B T 
Tolt E3tv)(8-ntca. 

N a g y á r e s é s e k ! 
mmwmw  « w w wp^vamnr^r^r^rvrtrvr^rv^nrv 

JíítGgKszdődött  a nagy 

karácsonyi vásár 
Hirsch Rudolf 

divatűzletében. 
öícsó áraK. (KagV választék. J>ontos 

kiszotoálás. 
Könyvnyomda BésiTéajtársaság Odoriieiu—Ssékelyndvarhely. 


