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Feloszlatták a városi tanácsot 
A magyarpárti városi tanácsosoknak a párt ismeretes elhatá-

rozása alapján történt lemondása kérdésében 4-ikén volt a tárgya-
lás a kolozsvári kormán îgazgatóság előtt. A kormányigazgatóság 
az ügy alapos vizsgálata után hozott határozatával a tanácstagok 
lemondását tudomásul vette s elrendelte a városi tanács íeloszla-
tását. A magyarság megelégedéssel veszi tudomásul a határozatot, 
amely azt bizonyltja, hogy a kormányigazgatóság ezúttal sem 
engedte meg, hogy határozatát politikai befolyások  irányitsák. Az 
uj választásnak a határozat jogerőre emelkedésétől számitott két 
hónapon belül meg kell történnie. 

Kétségtelen, hogy az uj választás ujabb megpróbáltatást jelent a 
város társadalmára nézve, de az is bizonyos, hogy ezt a helyze-
tet azok idézték elő, akik erőszakos és törvénytelen eszközökhöz 
nyúltak ugy a választások alkalmával — ahová a választási lista 
összeállítása is értendő -, valamint a tanács megalakításakor is, 
amely magatartás nem járhatott ^ más erkölcsi következmény-
nyel, mint a tanács feloszlatásával.  És egyszer már be kell látnia 
mindenkinek, különösen pedig az egyéni érdekű törtetőknek, hogy 
a nyugalom és a rend csak akkor fog  helyreállani, hogyha e 
színmagyar város önkormányzati berendezkedésében a feltétlen 
többségű polgári társadalom akarata fog  a törvény és polgári tisz-
tesség követelményei szerint érvényesülni. Ebben a tudatban és ezen 
cél eléiéseért higgadt megtontolással és az öpzetartás méltó nyu-
galmával tekintsünk az uj megpróbáltatás elé. 

Büntetik a székelyeket. 
Ujabban az egyik tulbuzgó ut-

mester feljelentése  alapján indult eljá-
rás néhány gazdatestvérünk ellen azon 
a címen, hogy az állami ut mellett 
fekvő  földjüket  igen közel szántották 
az úthoz. A biróság egy ilyen eset-
ben szakértőkül idézte meg Török 
mérnököt és Bob utmestert, de ezek 
kihallgatása nélkül itélte el a vád-
lottat. A helyzet pedig az, hogy 
a törvény nem ir elő mindenütt 1 
métér távolságot a sánc külső szé-
létől. Az utak minden egyes szakasza 
törzskönyvezve van s a törzskönyv-
ben fel  van tüntetve az úgynevezett 
törzskaró s ettől számítandó az a te-
rület, amely még az úthoz tartozik s 
amely helyenként csupán félméter  szé-
lességű is lehet. Ha tehát az eke nem 
ment bele ebbe' a területbe, kihágást 
megállapitani törvény szerint nem lehet. 
Az igazság és az amúgy is sokat szen-
vedő gazdák érdeke megkívánná tehát, 
hogy a biróság minden esetben hall-
gassa meg a szakértőket és az előljá' 
róságot, sőt, ha az érdekelt gazda kí-
vánja, tartson helyszíni szemlétiis, mert 
volt eset arra, hogy a feljelentett  gaz-
dának a kérdéses helyen nem is volt 
földje.  Hogy mennyire túlbuzgók egyes 
hatósági közegek a székely gazdákkal 
szemben, mutatja az, hogy egyik ut-
mester felirt  néhány gazdát azért, mert 
a tagutról sáros  kerekű  szekérrel  haj-
iotlak  fel  az  állatni  útra.  Ezt a tul> 
buzgalmat méltányos és igazságos Íté-
letek kell, hogy lehütsék. 

A tábla is dontStt a Dabb-
féle  figyben. 

.Augusztus 24 iki számunkban rész-
letesen ismertettük azokat a bírói ha-
tározatokat, amelyek a Dubb és Spiel-
man által erőszakolt bűnvádi és pol-
gári perekben hozattak s amelyek tel-
jes elégtételt adtak a megyei Magyar 
Párt példátlan módon megtámadott el-
nökének, dr. Jodál Gábornak. A bírói 
határozatok között megemlítettük a 
helybeli törvényszék ítéletét is, melyet 
a Dubb és Spielman által összesen 

830 ezer l«Hrt inditou polgári perben 
hozott e 'biróság s amely nevezetteket 
alaptalan keresetükkel elutasította és 
őket kötelezte a perköltségek fizeté-
sére is. Dubbék nem nyugodtak bele 
az Ítéletbe s felebbezésük  folytán  a 
marosvásárhelyi táblához kerüli az 
ügy. A felebbezési  tárgyalás szerdán 
volt a tábla előtt, ahol a Dubbék kép-
viseletében Iliescu  dr. ügyvéd jelent 
meg, vele szemben pedig Wenetsek 
József  dr. képviselte az ügyet. A tábla, 
a világos tényállás alapján, rövidesen 
végzett az Üggyel. Megengedte ugyan, 
hogy Iliescu dr. két órás beszédet 
tartson, amely nem nélkülOzte a per-
hez nern tartozó, politikai vonatkozású 
érveléseket, midőn azonban a felperesi 
ügyvéd a törvényszék egyik bíráját is 
politikai érzéstől vezetett elfogultsággal 
vádolta meg, — a táblai tanácselnök 
ezért erélyesen rendreutasította. Vég-
eredményben a tábla, rövid tanácsko-
zás után, Ítéletet hozott, amellyel az 
elsőfokú  Ítéletet helybenhagyta s ugyan-
csak kötelezte Dubbékat a költségek 
viselésére. 

Kőtelező az uj személyazonossági 
igazolványok kiváltása. 

Az uj közigazgatási törvény értel-
mében minden község vagy város kö-
telékébe tartozó polgárnak személy-
azonossági igazolvány adatik ki, mely 
5 évig érvényes és magában foglalja 
a választási igazolványt (szavazó cé-
dulát) is. A városokban az igazolvá-
nyok fényképekkel  látandók el. Az 
igazolványokat a városi tanács adja 
ki 10 lej laxa ellenében. 

Igazolványt kapnak: 1. A nagy-
korú férfiak  (állampolgárok). 2. Azon 
nagykorú nők, akik teljes polgári és 
politikai jogokkal birnak, azaz válasz-
tási joguk van. 3. Azon idegenek, kik 
huzamosabb idŐ óta tartózkodnak a 
városban és annak terheihez hozzá-
járulnak. Kiskorúak és gondnokság 
alatt levők igazolványt nem kapnak. 

Az igazolványért fényképpel  kell 
jelentkezni a következő sorrendben: 

Dec. 9-én Bethlen utca. 
10-én Bethlen-utca, Tábor-u., Tí-

bád-u. 
11-én Komis u., Attila u., Vár u., 

Tóu. 

12 én Szent Imre-u. 
13 án Szent János u., Rózsa-u., 

Iskola u. 
I5-én Király u., KŐkereszt-tér. 
16 án Bálint-u., Solymossy u. 
17 én Petőfi,  u., Árpád-u. 
18 án Malom-utca, Temető utca, 

Csere- utca. 
IQ én Fő-tér, Bem u. 
20-án Kossuth-u. 
22 én „ „ 
23 án Orbán Balázs u. 
24 én „ „ 
29 én Küküllő u., Báthori-u., Uj-ut. 
30 án Wesselényi-u., Vancea-u., 

Farcádi u., Gen. Dragalina u. 
.31-én a többi utcák lakosai és 

azok, akik a sorrendből kimaradtak. 

IPARTESTÜLETI ÜGYEK. 
Országos kirakóvásárok: decem-

ber hó 13 án Bethlenszentmiklós, 14 én 
Földvár, 15 én Bonyha, 17 én Parajd, 
20 án Balavásáf,  Berethalom, Vízakna, 
21-én Só várad, Szentágota, Székely-
udvarhely, Vámosgálfalva,  22-én Kü-
küllővár. 

Ipartestületünk az elöljáróság ke-
beléből folyó  hó 7 én 3—3 tagból álló 
bizouságokat küld ki Oklánd, Almás, 
Lövéte, Szentegyházasfalu,  továbbá 
Crô xhegy és Zetelaka községekbe a 

'In .pil'.: .Ţifosok  m«gszervezéséne!? 
befejezésébe,  mig a Következő va-
sárnapon ugyancsak ismételten kiszáll 
a még hátralevő községekbe a meg-
szervezés folytatására,  miért is ezúton 
ismételten felhivjuk  mindazon vidéki 
iparós testvéreinket, akik még mindig 
nem jelentették be belépési szándéku-
kat, hogy azt ipartestületünkhöz minél 
előbb jelentsék be. 

A vidéki belépett iparosok folytató-
lagos névsora : Zetelakáról  belépett: 
Ilyés Ferenc, Bertalan Béla, Székely 
xMiklós, Ürmösi Dezső, Pál Mózes, Ke-
resztes Mihály, Tamás Ferenc, Bene-
dek G. Ferenc, Karácsony Ignác, Deák 
Mózes, Péter Domokos, Karácsony 
Gergelŷ  Székely András, Sándor And-
rás, Bob Károly, Tornai M. Ferenc, 
Török B. István, Horváth János, Ba-
lázsi Lajos, Székely Gáspár, Kovács 
István. — berzs  községből:  Fancsali Ist-
ván, Dénes Elek, Kovács B. József, 
Kócs Pál, Pusztai József,  Nagy Mihály, 
Brok István, Orbán Domokos, Palotai 
Sándor, Dénes Ferenc, Pál Károly, 
Dénes Dániel, Brok Mózes. Cser-
nyáncki Ferenc. — Oroszhegy  község-
ből:  Vas Ferenc, Dénes János, Péter 
Antal, Szőke Gyula, Zsombori Márton, 
Ambrus Ferenc. (A névsort közelebb-
ről folytatjuk). 

A mindennap fokozódó  munka-
nélküliség által okozott gondok mind-
jobban ráfeküsznek  az iparos osztályra, 
műhelyek és gyárak nap-nap után bo-
csátják el a munkás kezeket. Tetézi 
mindezt a nagy pénzhiány és a nagy ka-
matláb, melyet az iparosok fizetni  kény-
telenek az adósságuk után. Maholnap 
fehér  hólepel borítja nemcsak a háza-
kat és földeket,  hanem a nyomorgó 
iparosnak is belepi a dermesztő hideg 
a lelkét, mert munka- és pénzhiány 
miatt állandó lakója lett házában a 
nyomorúság és hiába várja a közeledő 

„Egy  erőtlen,  munkanélküli,  zül-
lött  Európa  áll  előttünk,  melyet  belső 
civódás  és nemzetközi  gyűlölködés  mar-
cangol,  mely  küzd,  sorvaszt,  fosztogat 
és hazudozik."  (John  Maynard  Keynes 
szavai,  aki  a párizsi  békekonferencián 
az  angol  kincstár  képviseletében  vett 
részt  egy  darabig,  de  az  észszertitlen 
és igazságtalan  határozmányok  miatt 
a konferenciát  otthagyta.) 

karácsony szent ünnepét, hiába van 
tele a lelke a jobbulás reményével, 
csak a lemondás és szenvedés halad 
vele kézenfogva,  miért is ne csodál-
kozzunk, ha könny csordul ki szemé-
bői, midőn síró gyermekének nem-
csak hogy ünnepi kalacsot, vagy an-
gyalfiát,  de még szárazkenyeret sem 
tud adni. 

Vájjon megérjük-e valamikor az 
a szebb és jobb jövőt, amidőn becsü-
letes munkája után mindenki megtalál-
hatja asztalán a mindennapi kenyeret ?! 

Ki tudna erre választ adni? 
Az ipartestaitt eiRSktége. 

Solomon ur ismét dicsőséget 
szerzett a vármegyének-
A képviselőház egyik multheti 

ülésén felszólalt  dr. Solomon Vir-
gil, a karíkások szavazatával beju-
tott megyénkben képviselő. A kép-
viselő ur, amint tudjuk, a 'válasz-
tások után egyáltalán nem törődött a 
megyebeli közdolgokkal, mert — bár 
a kormányzópárthoz tartozik — soha-
sem emelt szót az itteni m.'igyarsás; 
érdekében. Most sem arról beszélt, 
ami a közönséget érdekelné, mint pél-
dául a nagy adóterhek, az iparos- és 
gazdatársadalom pusztulása, a meg-
ígért olcsó kölcsön és államsegély, a 
felesleges  isko'̂ k és óvodák építtetése, 
a birtokosságokat su tó nagy költség-
vetések, az anyanye y használaU, — 
hanem beszélt Rétiről, feldicsérte  őt, a 
mintamagyart, aki meg van elégedve a 
székely nép mai helyzetével és szidta 
a magyarokat, akik irredenták és a 
Népszövetséghez járnak panaszra. Be-
szélt még egy kényes tárgyról, a ki-
rálykérdésről, de ezt már a nagyte-
kintélyű Jorga, a kiváló tudós sem 
hagyta szó nélkül s figyelmeztette  So-
lomont, hogy ne vállalkozzék a hiva-
tását és képességeit meghaladó fejte-
getésekre. Végül az egész felszólalás 
nevetségessé vált, a képviselők felkel-
tek helyeikről és mosolyogva hagyták 
el az ország tanácskozó termét. 

Román lapszemle. 
Az Adeverul  november 30-iki szá-

mában >Róma—Budapest—Moszkva 
Szófiac  címen közöl vezetőhelyen cik-
ket. Hivatalos olasz körök — írja töb-
bek között az Adeverul — nem szűn-
nek meg hangoztatni, hogy a Musso-
lini kezdeményezésére Róma—Buda-
pest—Beríin—Moszkva—Szófia—An-
góra és Athén között megindult tár-
gyalások korántsem Románia ellen 
irányulnak. Köszönettel fogadjuk  ezt 
a kijelentést, mégis nyugtalanul és fo-
kozott figyelemmel  tekintjük a dolgo-
kat. Ujabban a sorozatos látogatások 
okszerű következményeként Tewfic 
Ruchdy Bey római, majd szófiai  láto-
gatásáról szerzünk tudomást. Igaz, 
hogy hivatalos olasz körök ezeknek 
a megbeszéléseknek kizárólag gaz-
dasági jelleget tulajdonítanak. A tör-
ténelem s főként  az ujabb történelem 
azt mulatja, hogy az országok gazda-
sági összeköttetése gyakran tartósabb 
és mélyebb, mint holmi politikai ba-
rátság s hogy a gazdasági kapcsola-
tok politikai szövetséget vonnak ma-
guk után. Következésképpen, ha Milá-
nóban, Berlinben, Budapesten, Ango-
rában és Szófiában  kizárólag gazda-
sági problémákat tárgyalnának is — 
amit azok sem hisznek el, akik állít-
ják —, nyomós okaink volnának arra, 
hogy felfigyeljünk.  Magyarország nagy 
kitartással sürgeti a békeszerződések 
revízióját. De Bulgáría is ezt akarja 
s mindkét államot erőteljes törekvés-

MOZ!  —  Szombat  99t9  ia  vaiárnap  d  u.  fél  6  éa  féf  9  órakor:  ÁfíT/STÁy£/í.  aiefízác/'óM  éneklá. 
rűdély  rabazotgái.  Füazarapbvn 

hangoa,  cirkuazfi.m  Föazerapbea:  Hagy  Kató.  —  Szarda  éa  caOtórtBk  asta  Hano/aacu,  rag/Aazan-
:  Br'üitte  Halm,  Iran  ttoajukin. 
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sel támogatja Mussolini. Tőbb ízben 
hallottuk hivatalos olasz köröktől, 
hogy a békeszerződések revíziója nem 
Románia ellen irányul. Köszönjük ezt 
a megnyugtatást, de Középeurópa 
helyzete ma olyan, hogy a békeszer-
ződések bármelyik oldalon való meg-
csonkitása Romániát is érintené. Vé-
gül is a világnak ezt tudomásul kell 
vennie 1 Másrészt — folytatja  cikkét 
az Adeverul — Moszkva mindig el-
lenséges magatartást tanúsított velünk 
szemben. Hiába irtuk alá Moszkvában 
a Litvinow-féle  paktumot, Beszarábia 
kérdése még ma is nyugtalanítja a 
szovjetet. És gazdasági szompontból 
máris komoly következményei van-
nak. Oroszország gyakran tisztesség-
telen konkurrenctája máris több pia-
con megzavarta a román termékek 
eladását. A gabona-, hal- és petróleum-
dumping kedvezőtlenül befolyásolta  a 
külkereskedelem mérlegét, gazdasági 
és pénzügyi krízisbe sodorta Romániát. 
Nem szükséges tehát részletesen vá-
zolni, mit jelent az a «gazdasági kö 
zeledés*, amit hivatalos olasz körök 
Rómáról és Moszkváról terjesztenek. 
Ha sikerülne megvalósitani ast az 
acélgyűrűt, amit Mussolini hajlit — tel-
jesen mindegy, hogy gazdasági vagy 
politikai szempontból, de — a revízió 
nista Magyarország és Bulgária, a 
harcias Oroszország és Kemal pasa 
Törökországa között találnánk magun-
kat. Ezek az indokok késztetnek ben-
nünket arra — fejezi  be cikkét az 
Adeverul —, hogy fokozott  figyelem 
mel tekintsünk Róma és Szófia  felé, 
nehogy olyan meglepetés érjen majd 
bennünket, aminek súlyos következ-
ménye lehet. A cikket L. P. Nasta 
jeg '̂zi. 

* 

A Patria  november 29-íki szá-
mában közli, hogy a csehszlovákiai 
magyarok a népszámlálással kapcso-
latban kiadott kisebbség ellenes ren-
delkezések miatt panasszal fordultak 
a Népszövetséghez. A csehszlovákiai 
magyarok azt állítják — irja a Patria 

hogy az ottani hatóságok a nép-
számlálás előmunkálatain olyan ren-
delkezéseket szerkesztettek a kisebb-
ségekkel szemben, amelyek nem fe-
lelnek meg az egyenlő elbánás elvének. 

« 
Az Îndreptarea  november 30 iki 

számában »A revízió misztikumac el-
men Bethlen miniszterelnök különböző 
látogatásaival foglalkozik.  Bethlen gróf 
— irja többek között — Európa leg-
régibb gyakorló miniszterelnöke, a re-
vizió titokzatos apostola, fővárosról-
fővárosra  jár, hogy minél több meg-
értőt és barátot nyerjen az ügy szá-
mára. A revízió gondolatának előre-
törését napról-napra'nagy figyelemmel 
jegyzik fel  az érdekeltek. Teljes ko-
molysággal és félelemmel  tekinti min-
denki, aki Európa jelenlegi rendjét a 
szívén viseli, mindazonáltal a reviziő 
kérdése ma csak elemi szakát éli s a 
reviziónisták programmjukat csak ak-
kor tudják beváltani, ha a nemzetközi 
helyzet kedvezőbb lesz céljaik számára. 

Felhivás 
Udvarhelyránne^e összes ma^ar 

dalköreihez* 

Dalostestvéri szeretettel köszönt-
jük Udvarhelyvármegye összes magyar 
dalköreit. Legyelek üdvözölve a ma-
gyar dalkultura jegyében I 

Székelyudvarhelyi református  dal-
körünknek a Romániai Magyar Dalos-
szövetség 1930 okt. hó 18 án tartott 
üléséből, 12 jví szám alatt, engedélyt 
adott, hogy vármegyénkben dalosver-
senyt rendezhessünk. Teljesen tuda-
tában vagyunk a dalkultura nagy je-
lentőségének : egy nemzet életében. 
Ez a bizonyos tudat ösztönzött arra, 
hogy székely vármegyénkben, dalolni 
szerető székely testvéreinknek egy ál-
dott alkalmat nyujtsunk a magyar dal 
fejlesztésére.  Nyelvében él a nemzet: 
de ha a magyar dal elhal a nemzet 
fiainak  ajkán : elvész a nemzet is. Az 
emberi léleknek olyan csodálatos meg-
nyilatkozása a dal, hogy abból a leg-
nagyobb megpróbáltatások között is 
erőt és reménységet tud meríteni. Azt 
akarjuk, hogy székely î p̂ünk is erőt 
merítsen a dalból, s megerősödve, 
egymás között és más vármegyékkel 
is, nemes versenyre kelve, megmutassa, 
hogy van érzéke a szép iránt és zeng-

zetes székely népdalai mellett, meg 
tudja szólaltamí a művészi, magasabb 
müdalt is. 

Rajta, székely dalostestvérek, ve-
gyetek részt a dalos versenyen! 

Ennek feltétele  pedig az, hogy 
legyenek jól megszervezett és begya-
korolt dalkörök. Szeretettel kérjük a 
magyar dalkultura minden igaz barát-
ját, elsősorban, hivatásuknál fogva  a 
tanító urakat, hogy amelyik közsegben 
még nings dalkör: ott haladéktalanul 
szervezzék meg és kezdjenek mun-
kához. 

A verseny a jövő évi május ele-
jén fog  megtartatni Székelyudvarhelyen 
és azon csakis négyszólamú férfí-  és 
vegyeskarok vehetnek részt. 

Dalkörünk, szakértők segítségével, 
kiválasztotta a férfikarok  részére, a 
kötött verseny darabokat. Es pedig: 
kezdő dalkörök részére: Tavaszi dal. 
Dr. SzöllŐsi Attila. Haladó dalkörök 
részére: Végrendelet. Dr. Szöllősi 
Attila. Kezdő dalkörök azok, melyek 
most alakulnak. Haladó dalkörök, 
melyek legalább három év óta mű-
ködnek. Megjegyezzük, hogy kezdő 
dalkörök is jelentkezhetnek a haladók 
részére kijelölt kötött darab verse-
nyére. A kötött darab eléneklése mel-
lett, mindenik dalkör még egy általa 
szabadon választott darab eleneklésé-
vei vesz részt a versenyen. 

Vegyes dalkörök részére a kötö't 
darabot azonnal közöljük, mihelyt a 
jelentkezés megtörténik. Jelentkezési 
határidő: 1931 évi január hó 30. 

Az eredmény elbírálására és a 
jutalmak kiosztására, a központ közre-
működésével, biráló bízottságot fogunk 
összeállítani. A nyertes dalárdák köz-
reműködnek a verseny napján tar-
tandó estéli hangversenyen. 

A versenyen résztvevő dalkörök 
100—100 leu versenyzési dijat fizet-
nek, mely összeg a jutalmazások pót-
lására használtatik fel.  Ezen díj Nagy 
Dénes református  dalköri pénztárnok-
hoz fizetendő,  Odorheiu. 

Dalkörünk ugy az újonnan ala-
kuló dalkörök megszervezésére, mint 
a kötött darabok szólamaínak elkül-
désére, vagy bármely más kérdésben 
készséggel áll a testvér dalkörök ren-
delkezesére. , ^ 

Dalos teltvérí Üdvözldttel: 
Odorheiu—Székelyudvarhely, 1930 

december 4. 
Vajda Feresc BenkS J6uef  Rijk Jóuef 

eloök. karnagy. titkár 

J.Uikáruk  is  ajándék'árgyak  a ka 
rácsonyi  idényre  hiámsüás  miatt  mélyen 
Uszáütíott  árban  kaphatók: 

DRAGOMAN  DOMOKOS 
üzletében. 

Gyön^ii  kivitelben  porcellán'  és 
üifegsxeririzek  aifakka  evóesziötok,  lám 
pák.  ridikülök  játékok  és  kóedényáruk, 
vaiamini  minden  a szakmába  vágó  háZ' 
tartási  cikkek  nagy  választékban  kaphatók, 
Üvegtábla-nagyraklár. 

HÍREK. 
December 6. 

Az otlboniistába való felvételre 
csak december hó folyamán  lehet je-
lentkezni. A jelentkezés írásban vagy 
személyesen történhetik. Az eljárás 
bélyegmentes. Az Írásbeli kérésben 
meg kell jelölni a vezeték és kereszt-
nevet, a lakást (utca és házszám), a 
foglalkozást  és a születési évet. A Ma* 
gyar Párt népirodája felvilágosítást  ad 
és elkészíti az írásbeli kérést bárkinek. 

A Filharmonikus Társaság ma, 
szombat estére hirdetett hangversenye, 
akadályozó körülmények miatt elmarad. 

Az egyesülés ünnepét december 
elsején városunkban is a szokásos 
módon ünnepelték meg. Délelőtt isten-
tisztelet volt, amelyet a Bukarest-
szálló színháztermében rendezett ün-
nepély követett, az iskolák növendé-
keinek szereplésével. Az ünnepi alka-
lomról Banu líc. tanár mondott be-
szédet. 

A schlmbás* lovas katonai szolgá-
latra 1931-ben bevonuló helybeli és 
vidéki ifjak,  lovaikkal eg>üu, f.  hó 
13 án jelenjenek meg Szabó Dénes 
malmának udvarán (Székelyudvar-
helyen), hogy a Höltövényből kiszálló 
katonai lósorozó-bizottság lovaikat 
megvizsgálja és besorozza. Ugyanak-
kor katonai szolgálatra alkalmas lovak 
kaphatók. 

Halalozás. Folyó hó 1-én Nagy-
kanizsán meghalt a régebben Székely-
udvarhelyt széles körben is ismert 
néhai Mikula Antal cs. és kir. ezredes 
özvegye: Farcády K. Anna. Mikula 
Szigfrid  dr., Zalaegerszeg főjegyzője, 
mint fia,  székelyudvarhelyi Gáspár 
Bslázsné Farczády K. Róza. mint test-
vére, székelyudvarhelyi Gáspár Balázs, 
mint sógora és Daniel Károly, mint 
unokaöccse gyászolják az elhunytat. 

Kiss  János  56 éves cipészmester 
f.  hó 3 íkán, városunkban elhunyt, 
hosszas betegség után. 

Özv.  Barabás  Mártonné  Bálint 
Róza földbirtokos  városunkban, f.  hó 
3 ikán, 65 éves korában elhalt. Tekin-
télyes és kiterjedt rokonság gyászolja. 

A székelyudvarheiyí róm. kath. 
főgimnázium volt diákjainak segélyző 
epyesUlete. Tudvalevő dolog, hogy a 
hitvallásos iskolák fenntartó  főhatósá-
gainak minő titánt küzdelmet kell ki-
fejteniök,  hogy iskoláik létét, fennma-
radását, zavartalan működését biztosít-
hassák. Ez a körülmény mindenütt 
sorompóba állította az intézetek volt 
diákjait, akik hálás szívvel siettek és 
sietnek kedves Alma Matereik támo 
gatására. Már több helyen alakultak, 
vagy pedig alakulófélben  vannak olyan 
egyesületek, amelyekbe az érdekelt 
iskolák volt diákjai és iskolabarátjai 
tömörülnek körzetük középiskolájának 
támogatása céljából. A székely anya-
város 338 éves, ősi főgimnáziumának 
volt diákjai is megmozdultak, hogy 
megalakítsák segélyző egyesületüket, 
hogy támogatására siessenek annak az 
intézetnek, amely drága kincsekkel 
felvértezve  kibocsátotta őket az élet 
küzdő porondjára. Az alakuló közgyű-
lés a főgimnázium  tornatermében de-
cember 14 én lesz, d. u. 4 órai kez-
dettel, amelyre az előkészítő bízott-
s^ szeretettel hív és vár minden vén-
diákot az országnak minden részéből, 
de kéri az iskola ügyét szívükön vi-
selő tanügybarátok minél tömegesebb 
megjelenését és belépését is az egye-
sületbe. 

A Romániai Munkások Rolckant-
nyugdíjsegelyezö Egyletenek odorheiui 
41-ik fíókpénztára  folyó  hó 7 én, va-
sárnap délután rendkívüli közgyűlést 
tart, melyre ügy a" fizető,  miht a rok-
kantsegélyt élvező tagokat is az elnök-
ség tisztelettel meghívja. 

A Polgári Önképző flilérestélye. A 
mult kedden este, a Barkóczy-féle  étte-
rem helyiségében tartotta meg a helybeli 
Polgári Önképző Egylet ifjúsága  má-
sodik fíllérestélyét,  minden részletében 
sikerült műsorral. Salamon zenekará-
nak bevezető nyitánya, Bartók Irén 
szavalata. Bodrogi Balázs énekszáma, 
Gyerkes Mihály felolvasása  az ifjúság 
kézügyessége és a háztartási gazdaság 
köréből, azután Kelemen Mimiké mo-
nológja, majd egy ének-kvartett (elő-
adták ; Simó Gábor, Beldovits Emil, 
Ungvári János és Gaál Imre) voltak 
e műsor egyes számai, amelyeket vé-
gül Nóti Károly 1. felvonásos  színda-
rabja: »Kötő uica 6. sz.€ fejezett  be. 
Ezt előadták: Beldovits OdÖn, Bíró 
Annus, Szamai István és Elekes Dé« 
nes. A konferálást  Tassaly Andor vé-
gezte. Mindenik szereplő teljes oda-
adással és tapsokat kiváltó sikerrel 
oldotta meg feladatát.  Az estély ren-
dezői : Bartók Lajos vigalmi elnök ve-
zetése alatt; Felméri Juci és Muszka 
Irén, Bartók Sándor és Kenyeres Jenő 
voltak. A következő flUérestély  január 
közepe táján lesz, s egyik kiemelkedő 
műsorszáma: Kiss István kecseti ref. 
lelkész vezetése alatt egy részlet a 
falusi  kulturéletből. 

Értesítés. Amint más hírűnkben 
közöljük, a helybeli népszövetségi ta-
gozat nagy érdeklődés mellett kezdette 
meg a férfiak  számára hirdetett szoci-
ológiai előadásainak sorozatát. Az elő-
adások eredetileg a férfi  közönségnek 
voltak szánva, minthogy azonban a 
nők közül többen azzal a kéréssel 
fordultak  az elnökséghez, hogy ők 
is szeretnének ezeken a nem minden-
napi és csak ritkán hallható előadáso-
kon résztvenni, a vezetőség készség-
gel egyezik bele, hogy az előadásokon 
a nők is résztvehessenek és hozzá is 
szólhassanak a szőnyegen levő kér-
déshez. Tehát a nőket is szívesen 
várják az előadásokra. 

X Elveszett egy arany karikagyűrű 
és egy fülbevaló.  Becsületes megtaláló 
jutalom ellenében adja át lapunk ki-
adóhivatalában. 

Hetven esztendős a zárdal leány-
iskola. A helybeli róm. kath. egyház-
községnek az irgalmas nővérek veze-
tése alatt álh leányiskolája e hét fo-
lyamán nevezetes dátumhoz érkezett. 
Ügyanis f.  hó 3 án telt be kerek het-
ven esztendeje annak, hogy ezt a köz-
szükséget képező iskolát Csató József 
akkori főesperes-plebános  a Szentlélek 
Isten segítségül hívásával nemcsak e 
város közönségének, de az egész Szé-
kelyföldnek  örömujjongása között 
megnyitotta. A közönség kívánsága, a 
közönség szívós küzdelme és áldozat-
készsége hívta életre ezt a leányne-
velő intézetet, amely már alapításának 
első éveiben híressé lett az egész 
Székelyföldön.  Hetven esztendő alatt 
a szép lelkű nőknek, a gondos, sze-
rető édes anyáknak ezreit bocsátotta 
ki szárnyai alól valláskülönbség nélkül, 
akik mindig kegyelettet, hálával gon-
doltak és gondolnak erre az édes Alma 
Materre. A jubileumi évforduló  alkal-
mából a krónikásnak is örömdalt kel-
lene zengenie, de tudja Isten, olyan 
fájdalmas  a szív húrjait örömre han-
golni akkor, amidőn ennek az intézet-
nek dicső múltját összehasonlítjuk a 
gondokkal terhes jelennel. Az alapítás-
nál egy erős, nemcsak lelkesedni tudó» 
de áldozatot is hozó közönség öleli 
keblére ezt az intézetet és ma a fásult 
szíveknek rideg közönye folytán,  gyö-
nyörű teljesítménye mellett is, koldus-
filléreken  tengődik. Már pedig alamizs-
nából s gyermek előadások jövedelmé-
ből egy intézetet fenntartani  nem lehet. 
Itt az egyházközség híveinek kell kö-
telességüket teljesíteni az által, hogy 
a tanító személyzet fizetésére  szolgáló 
egyházi járulékaikat pontosan befizetik. 
Hetven esztendővel ezelőtt ez az inté-
zet Mikulás napi nagy örömajándék 
volt városunk közönségének; a mos-
tani legszebb jubileumi ajándék pedig 
az lesz, ha minden hivő teljesiti ezzel 
az ősi intézettel szemben kötelességét, 
hogy 8z irgalmas nővérek, akik éppen 
ötven esztendeje vezetik ezt az inté-
zetet, gondoktól mentesen élhessenek 
magasztos hivatásuknak. 

Két halálesetet is okozó, borzal-
mas szerencsétlenség történt a mára, 
szombatra virradó éjszaka folyamén 
A dî npsi irhásnál a vasutí pályán. A 
síneket átszelő országúton a keresz-
teződésnél egy bori szállító falusi  sze-
kér éppen akkor igyekezett áthaladni, 
mikor ott egy gyorsvonat robogott 
keresztül. A vonat a szekeret elütötte, 
teljesen összeroncsolta s össze a benne 
ülő két embert is, akik közül az egyi-
ket a kerekek több darabra vágták, a 
másik szintén meghalt, miután a vonat 
egy darabon magával hurcolta. A 
szerencsétlenség okáról, részleteiről e 
pillanatokban már nem tudtunk bővebb 
értesülést szerezni, de nem - lehetetlen, 
hogy a két áldozat, ruházatuk után 
ítélve, vármegyénkbeli székely ember, 
alkalmi tudósítónk szerint. 

Saját  kétiUéua  frit»,  fá  minőtégO 
ét  ohtó  caoko/ddé  é$  fondant  cukor-
káimból 

a karácsonyi  vásárt 
mBgk^zdtUom. 

eifállalok  /^nd9lé99k»t.  bonbonok, 
txa/oncukorkák.  fondant  ét  CMmegeoat>' 
kóládéból  kétzOn  figurák  «ISállitátára  a 
kiránt  kiritt/bon  ét  ctomagolátokban. 

tli9ldH  tzOktégl9tét  betzerezné.  té-
klottű  mog  kétzltttmot  ét  olctó  áraimat. 

Szirot  pártfogáut  kér: 
SZILĂert  lOkÁC  cukrátz. 

A Szekeiy Oalegylet közkeavelt 
műkedvelő gárdája szorgalmasan ké-
szül karácsonyi előadására, amely a 
Bukaresti-szálló színháztermében lesz. 
Előadásra kerül a kedves zenéjű és 
bájos tartalmú Levendula, három fel-
vonásos operett, kőszerű ruhákkal és 
pompás kiállítású díszletekkel. Külön 
is megemlítést érdemel, hogy ezen 
operett előadását a Dalegylet saját 
fúvósaiból  kiegészített szimfóníkus  ze-
nekara fogja  kísérni. Bővebbet későbbi 
számainkban. 

X Elveszett csomag. F. hó 3-ikán 
este Homoródszentpál községben az 
ottani vásárról hazafelé  jövet leesett a 
teherautóról egy zsák, melyben sátor-
ponyva s egyéb holmik voltak. A be-
csületes megtaláló adja be e lap kiadó-
hivatalába. Jutalmat kap. 

A róm. kath. főgimnázium gond 
noksága ebben az iskolai évben is 
megrendezi szokásos estélyét az inté-
zet javára. Ugy értesülünk, hogy egy 
bájos zenéjű, kedves operettel fogják 
meglepni közönségünket. Az előkészü-
letek folynak. 
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árusítom a raktáron levő összes kész ruhákat, kabátokat, esököpenyeket, 
röfös-,  k ö t ö t t - , S X Ö V Ö t t - és rövidárukat, paplanokat, esöernyőket, 

szönyegreszüiket, valódi börridikülöket. LÖBL R. Str. Pr. Elisabeta (volt Bethlen-utca.) ^ ^ ^ ^ 

KézIniunkAra alkalmas valódi lenvâsxnak feltUnő olcsón kaphatők, — = 

RendkivOl olcsón 

Álarcos bál Székelvkereszturon. ' 
A keresztúri A. Club Szilveszter esté-
jén közkívánatra álarcosbált rendez, 
ami ott évek óta nem volt és ugy a 
városban, mint a vidéken igen nagy 
érdeklődést kelt, már csak azért is, 
mert nem igényel egy drága estélyi 
ruhát, hanem annál több ötletet és 
szellemességet a házilag is előállítható 
jelmezekhez. A jelmezben való meg-
jelenés, természetesen, nem kötelező. 
A rendezőség az előkészületeket máris 
megtette és ezúton is felhívja  az ér-
deklődőket, hogy ha bármire (egész 
jelmez, vagy ruhadarab) szüksége van, 
jelentse be a Szemerjay-könyvkeres-
kedésben, hol a legnagyobb diszkré-
cióval intéződik el a beszerzés és min-
denféle  felvilágosítás  is ott megkap-
ható. 

Aki nem Bukarestben sxületett. 
Az úgynevezett >vasgárda«, amelynek 
a híres Zelea Codreanu a vezére, a 
napokban tartott gyűlésén elhatározta, 
hogy felhívást  intéz a kormányhoz, 
hogy 8 nap alatt távolitson el mín-
dekit Bukarestből, aki nem ott szüle-
tett. Arról azonban nem gondoskodtak 
a gárdista urak, hogy vájjon hová S2ál-
litsák el Bukarestből az »idegeneketc. 

Unitárius tea-estély. A helybeli 
•Unitárius Leány Egylete f.  hó 9 én, 
J<cdden este 8 órai kezdettel rendezi 
meg teaestélyét a B a rkóczy-vendéglő 
nagytermében a következő műsorral: 
Nyitány, előadja az alkalmi zenekar. 
Konferál:  Vári Domokos homoród-
szentpáli unitárius lelkész. Szaval Kő-
váry Jakab kénosi lelkész. Cígányzene-
kisórettel énekel: Fazakas Jenő lelkész-
jelölt. Monológot ad elŐ Török Elek 
székely keresztúri főgimn.  felügyelő. 
Énekel: Kőváryné. Egy felvonásos 
színdarab, előadják : Fazakas Piroska, 
LŐrincz Juci és Ungvári Jancsi, Min-
dcnlrit szivesen lát a rendezőség. 

Felhívás. A kerületi munkásbizto-
•sító pénztár felhívja  azon egyéneket, 
kiknek szoptatási segély jár, hogy az 
összeg felvétele  végett jelentkezzenek. 

Csiki széljegyzetek. (Beküldött le-
vél.) A Csiki Lapok »Széljegyzetek« 
cimü rovatának *Rosszmájuc vezetője 
legutóbb a kézdivásárhelyíek csíksze-
redai látogatásáról emlékezett meg s 
úgynevezett humorizáló hangot ereszt 
meg a »gyeHgéH  sikerült,  de  bállal  és 
deficittel  egybekötött  előadásról,  mely 
már a harmadik látogatás két pesti 
kabaré-kisérietezés után< 1 Az a mód, 
ahogyan »Rosszmáju« ur egy testvér 
-székely város látogatását kezeli, többi 
megjegyzéseivel, melyekben a vendé-
geket »mucsai« s »Pénz- és Színked-
velő Csődülete titulusokkal >tiszteli€ 
meg igazán fel  kell, hogy kavarja 
még a »jómájuak€ gyomrát isi Hát 
Csíkban igy fogják  fel  végre, hosszú 
évezredes elkülönülésünk után, a test-
vér székely foltoknak  nagynehezen 
megindult közeledési próbáígatódzá-
sait! ? Ma, amikor a sportok ezer meg 
ezer nemével bekalandozzák a világot 
és egymásra talátó rokonlelkeket nyer-
nek mindenütt, akkor a kultura kap-

•<sán a mi szerencsétlenül széttagolt 
székely fajunk  ne találjon egymásra? 
Igazán elképesztő »Rosszmájunak€ az 
ailásfoglalása,  s meg kell, hogy enged-
jenek nekünk a vásárhelyiek, hogy 
innen, a Székelyföld  egy más sarká-
ból emelünk szót a dologban, mert 
a csiki kezelési mód általános székely 
kérdéssé teszi az ilyennemű >szélje-
gyezgetést* I Nagyon elmés akart lenni 
pennás ' >székely atyánkfia»,  mikor 
»Rosszmáju» jelzéssel irta alá elme-
futtatását,  de lám még ez sem talál 

- (négyszem közt megmondanám, hogy 
mi lett volna jobb 1) és nem is idő-
szerű. Amikor el̂ g sok rosszmájuság-
gal küzdünk a mindennapi életben, 
legalább mi az egymásközti viszony-

. latban hagyjuk cl azt. Ilyen lukszust 
a minden oldalról agyoncsapott szé-
kely fajunk  nem bír meg I is. 

X Dr. Ungureanu Valeriu a vár-
megyei közkórház igazgató-főorvosa 
saját költségén a legmodernebb Rönt-
.gen gépet, diathermiát és quartzot 
szerelt fel  a közkórházban, ahol ren-

ddel egész nap. 

A társadalom különbözö rótege-
Inek nagy erdekHMése és mély figyelme 
mellett kezdette meg a helyi népszövet-
ségi tagozat társadalomtudományi elő-
adásainak sorozatát a mult vasárnap 
a főgimnáziumban.  Pál István prelátus, 
tagozati igazgató bevezető és üdvözlő 
szavai után Papp Dénes tanár tartotta 
meg a kurzust bevezető előadását, je-
lezve a szociológiának azt a széles meze-
jét és területét, amelyet a tervbe vett négy 
előadás keretében, habár futólagosan 
is, bejárni szándékozik, hogy a hall-
gatóság tájékozódást szerezhessen a 
korunkat mozgató különféle  szociális 
eszmékről. Már a bevezető előadás 
olyan általános érdeklődéssel találko-
zott, hogy sejtetni engedi, hogy ennek 
a szociális kurzusnak mélyen járó ha-
tása és hasznos gyümölcsei lesznek 
társadalmi életűnkre. A nagy felkészült-
ségű előadónak a termet zsúfolásig 
megtöltő hallgatóság nevében Bíró La-
jos tagozati elnök mondott köszönetet. 
A második előadás, amikor az előadó 
a szociológia különböző kérdéseinek a 
taglalására tér át s amelyet megbeszé-
lés is íog követni, most f.  hó 7-én, 
vasárnap, délután fél  6 órakor, a har-
madik előadás pedig 8-án, hétfőn  dél-
után 6 órakor lesz a főgimnáziumban. 
Az előadások iránt most is feszült  vá-
rakozás és érdeklődés van. 

Ltgsxebb,  ligjabb  legörvendexietóbh 
karácsonyi  ajámUKol  a Kossuth  utca  20 
szám  alatti 

RAPID 
rádió  szaküzletben  vehet.  —  Tekintse  meg 

véteíkölelezeltség  nélkül,  gépeinket 
Árak  2500  Uutól  feljebb. 

A makkfalvl csentíörlövós ügyé* 
ben a helybeli törvényszék fog ítél-
kezni. Közönségünknek bizonyára még 
emlékezetében van az a január 19 iki 
számunkban már leirt, Makkfal>̂ á'n 
történt sajnálatos esemény, amelynek 
végén egy szétoszlatott táncmulatság 
befejezését  jelentő csendőrgolyó életet 
is kívánt áldozatul, a 19 éves Fazakas 
Pál fiatal  életét. A mindenképpen szo-
morú ügyben akkor vizsgálat indult, 
amelyet a polgári, majd a katonai bi-
róság folytatott,  anélkül, hogy az ér-
demleges befejezéshez  jutott volna. 
Végre az iratok a semmitőszék (Cur-
tea de Casaţie) elé kerültek, éppen 
a?ért, hogy döntsön az: a kétféle 
biróság közül melyik hivatott ez ügy-
ben ítélkezni. Erre a felterjesztésre  ér-
kezett meg most a napokban a felelet, 
amelyben az említeti telső biróság azt 
közli, hogy az Ítélkezésre a helybeli 
törvényszék az illetékes. Ettől a bíró-
ságtól várjuk tehát ezután, hogy a 
szomorú eset körülményeit véglegesen 
tisztázni fogja,  s pártatlan ítélettel te-
remt végre megnyugvást ebben, az 
annak idején nagy megdöbbenést kel-
tett ügyben, habár a gyászt, amelyet 
az áldozat életének megsemmisülése 
okozott, jóvátenni senkisem tudja I 

X Moifhlrak.  Szombaton és vuárnap 
egy sseozációs, éa«klő, haogoa clrkuszfilmben. 
ac Artistavéib«D l«sf  alkalom a Q. közönségnek 
gyönyörködni. A fösíereptien,  a kötönség ked-
vence: Nagy Kató. E nim a közönség százezreit 
vunzotta nitndeaütt a motiba. Csodás cirkuszi 
mutatványok Pazar kiállilát. Szerda és csütör-
tök : ManoUscu.  vagy a szenvedély rabszolgai. 
Fász Brigitte Helni, Ivao Mosjukin. A zseni-
ális rendezés a ragyogó felvételek,  a drámai 
jeienet«k izzó hangulata olyan élmény, ami-
lyent csak Brigitte Helm és Ivan Motjukln te-
remthet meg a vásznon. Igazi Brigitte Helm-
mestermü és ez több minden dicséretnél. Ren-
des helyárak. Nagy  szenzáció.  Jön karácsony 

és máaodnasjan 1910. Szibériába számü 
xött szivek. Szenzációs, hangos film.  A fősze-
repben Dolores Costello (Noé bárkája szerep-
lője). Jön jan. 1-én A fesUtt  angyal,  szenzációs 
hangos film.  F6sz. Bülic  Dow*.  Jön A nótás 
fiu  szenzációs hangos film 

Legszebb  karácsonyi  ajándék 
a fénykipnagyitáSf 

melyet  jutányos  áron  kiszit  KO\ÁTS 
ISTVÁN  fényképészeti  műterme. 
Bsti  felvétel  viUanyfény  melUtt. 

Odorheiu—Székelyudvarkely. 

X Babakllnlka 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. 

Rejtélyesnek mondható testi sér-
tési esetben folytat  vizsgálatot a hely-
beli törvényszék vizsgáló bírája. Szabó 
Géza dr. Az eset még november hó 
t̂ án történt Parajdon. Ezen a napon 
este felé  a Mendel-féle  korcsmában 
az egyik asztal mellett együtt ült Lu-
kács János 65 éves kőmives Kovács 
Károly községi bíróval. Kovács Károly 
nemsokára eltávozott, amire az ott 
maradt Lukácsot a más asztalnál ülő 
51 éves Fülöp Márton odahívta a 
maga asztalához. Lukács oda is ment, 
azonban saját kijelentése szerint, nem 
sok időre, mert mintegy 5 perc múlva 
maga ís útnak indult hazafelé.  Azon-
ban már hazafelé  menet azt vette 
észre, hogy valaki követi őt az uton. 
Lukács otthon a sötétben a tornácra 
ült ki pihenni, mikor egyszer csak 
arra eszmélt, hogy valaki valami ka-
rófélével  rátámad és fejbe  akarja ütni. 
ö mindjárt Fülöp Mártonra gondolt 
és védekezésül a jobb karját emelte 
fel,  mire azt egy olyan hatalmas ütés 
érte, hogy eltörött. Most a balkarjával 
próbált védekezni, miközben Fülöp 
nevét mondva, segítségért is kiáltozott. 
A támadó ekkor egy ütéssel a bal-
karját is eltörte Lukácsnak, akit az 
eset után súlyos sérüléseivel a kór-
házba szállítottak. A csendőrség nyo-
mozást indított, amelynek Során Fülöp 
Márton került a gyanúba. Ez azonban 
tagadja, hogy a támadást ő követte 
volna el, azt állítja, hogy semmit sem 
tud az egészről, mert ő még a bíróval 
hazament a kocamából. A további 
vtzsgáhrt feladata  kideritenf,  hogy a 
sötétben való támadást ki követte el? 

X Kész ruhát is lehet kapni olcsó 
árban — Str. Axente Sever (Rózsa u.) 
28 alatt Bardocz  ^Mt szabómesternél. 

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

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

X Aki bö és szép gyümölcstermést 
akar elérni, gyümölcsfáinak  ápolását 
most a lombhulláskor kezdje meg. Ki-
próbált és legjobban megfelelő  gyü-
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-
péteri Gyulánál kaphatók. 

Kiadótulajdonos; a Könyvnyomda B.-T. 
Odorbttla-Ssékelyodvarbely. 

Karácsonyi szenzáció! 
Miutau a gazdaiagi viszouyoic a izpgéoy 

(fflbet^k  karacsrnyit sok éiv«ieitól megfoMi* 
)»k, eihtttarostam, bog; & piocémbeu levó 
italok (bor é« palioka) arait a l̂ golcsöbbra 
UíiukaloiB, bi/gy «gy kis vidító a legistigé-
L}ebb ember Mstalaról se biajyozzék k&rft-
caooy QuuepeD. 

Arak t 
Aflitali  bor I iriLÓBégŰ 13-14-16 leuig 
Uradalmi bor 5iO-íí4 „ 

I miuóségO pilinkáitnat. liköfömet  éarn-
momat a lego'csóbb arbaD ajaulum Meggyó* 
aödéi fftteilióteivzette^g  nelkUi. 

Szíves pártfogást  kér: 

felcliwechfer  H e r t n a n n . 
A IlMum fn«llall« 

Piaci arak. A buza : 70—80, rozs : 
60-65, árpa : 50-55, zab : 28-32, 
tengeri 46—50, burgonya : 16—18 leu 
vékánként. Varrí Elek. 

Karácsonyi gyermekjáté-
kok és karácsonyfadiszek, 

nagy választékban, a leg-
olcsóbb á r b a n kaphatók 

D0LVI6 KERESZTÉLY 
bazáráru kereskedésében 
(református koll. épület). 

Tessék mê tekinteDí: vételkStelesett-
sé̂  nélkai is ücletemet.; 

Állandó nagy raktár 
míndrnféle floom férfl-,  gyer-
mek' és Ttdékt kalapokban, 
sapkáiban, ölesé áron. Férfl-
és n^í kalapok javítását 

Tállalon. 
Scives prártfo^á^t kér: 

Tolt Eötvös-ntca. 

Olcsó bor és pálinka. 
Mivel a nagy bortermés kS-

•etkestében a i nj borok olesók, 
az éborok árait is iMsállítottnk, 

a 40 Irjest lejre 
30 26 ,, 
24 „ 20 „ 

AE arad—hegyaljai nj borok 
14 és 16 lej. 

Pálinka, ram és likSrÖk stinicn 
«legolcsóbbnapi áronkaphaték. 

Orbán ós Harkovits 
Odorhein, K^tkeresiMér. 

Felhivom • rnhaTiaárló kSzSotéf 
figyelmét  tiU mha beaianiéaére I 
B6rkab&tok hotatu éa rövll, Noppa b^r 
bői a kOvetkeŝ  o'caó irban kaphatók : 
bfirCa  tahit volt 2000 L , icoit 1600 L. 
vattán „ • 900 „ „ 6M) 

Ottöojök mélyen leaiillitott árban 
kaphit«}k. m . férfi,  fla  él liryka ka 
b&tok. Raktáron levĴ  ZimrArmano-féle 
atövetek- éa akót aŝ vetekbftl  mérték 
Qtás kéBiitek Â iÖDjÖket olcaö árbvD, 
felR'fiiaér  mellett. 

GOLD IZIDOR. 

A oacTér<1e'aO írniöoség isivet todomá-
Bára bocöin. hogy bqflnrfnn  ntiDkAt Táltalok 
miodoDQoma UdUUltUo éa pedigi' 
Aortfnniirt  késaitéat. talamtnt caaior-
bSdlUlIld' Dák BsakaierAjaTit&ait, 

mioden kiritelben éa mértékbec teg04-
lidl) caóhbaD éa e'Őoy&s feltétfl««  nel)«tt tiál-

l-ifitr'"" leraploiBloMOl i S , " 
}ótAll4«a!, réaileiekben való fizetésre  ia. 

Baivea m gread-létt kér: 

S i m ó B é l a 
épalet-caatÁoás^ai éa toroorfedési-  TálltUta. 
• Ü p Ugţaoitt: tanaló felvétetik.  'TMl 
Kladö I egr komplett pobafa  háló éa egy 

keményfa  ebédlő. 

171 A ^ ^^^  jókarban l«v5 ptfvid 
ElauO fekftte  *ongora. Értekííni 
lehet oív. KáUay Sándornénál Árpád 

utca 22 Hl. alatt. 

tííllaliinlr. N«.,'féírí  fehérnemüak,  pl-ValiaiimK. Jamák, k«leDgyék késtitését. 

Tcrvcziiokl oyokot, âgyterWkot ^ 

Montirozuá: fJr/o.íSl™"'' 

DQS YÍlílSZték* kéiimaQkaaByagokbaai 
mélyea leasáUitott árban. 

„ R E K I A M " áruház 
Odorheiu, Bul. Regele Ferdtnaod 27, 
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Karácsonyra meglepő olcsó árak J a k a b Gyu la divatüzletében. 
Mintás bársonyok 90 leu. Mintás barchendek 40 leu. Tennisflanell  25 leu. 

Nagy vAlaeztóki Nöi, férfi  éi gyerek kötött és bélelt börkeztyükben, nöi és gyerek meleg ílaneU-nadrágokban és kombinékban, sapkák-
ban és kalapokban, ingekbea és nyakkendőkben. 

Gyári lerakat l Nöi-, férfi-  és gyerek-svetterekben és gyapjuharisnyákban. 

Palackon boraimat nost márnen 
csak a PrioC'pesa EHeaveta (Belhlpn-
Qtcai) kisraktárbao, haoem Forró Géza 
ur kereskedésébeo ia árusitom. 

Mindkét Ozlelbea kapható * 
Som éfl  miukotály dr. Adorjfco  alba-

ialiai terméiéMI. 
Hoiesauiói Eao AnUl terméiébCI. 
V&sioBDdvarhelyi dr. P&Iff;  „ 
Sx&kefsWi  birö Horváth Arthor „ 
A bor ára az üvegek kicserélése 

melUtt litercaként 34 leu. 
Szöilösi Samu. 

Ha elegáns és szép c i p Ö t ^^^^ 

Kiadó lakás. 
Király-utca 24 sz. (volt Márk-féle) 
ház, mely 4 szoba, konyha slh.-ből 
áll, kiadó. Megkeresések: Udvarhely-
megyei Takarékpénztárhoz Intézendfik. 

Kossuth-utcában 
1 szoba, konyha kiadó. Azon-
nal elfoglalható.  Cim a ki-

adóban. 
Adminsiraţia judeţului Odorheiu 

No. 14230 K. 

A n u n ţ de l icitaţic» 

Se publică spre cunoştinţă gene-
rali», că In ziua de 12 Decembrie 1930 
orele 10 a. m. se va ţinea de către 
Administraţia jud. Odorheiu în cabi-
netul Dlui. Şef.  al Serviciului Admi-
nistrativ (camera No. 29) licitaţiune 
publică pentru tipărirea şi furnizarea 
Monitorului Oficial  judeţean pe anul 
1931. — 

Licitaţiunea se ţinea prin oferte 
prezentate în plicuri înghise şi sigilate 
însoţită în plic separat de o garanţie 
provizorie în valoare de Lei 5.000, 
costând din numerar sau efecte  pub« 
lice garantate de Stat. Garanţia defi-
nitivă va fi  depusă de către adjude* 
catarul licitaţiei la încheerea contrac-
tului prin complectare la suma de Lei 
10.000. 

Condiţiunile din caietul de sar-
cini fac  parte integrantă asupra aces-
tei furnituri. 

Dispoziţiunile art. 88—110 din 
legii contabilităţii publice precum şi 
ale art. 31—53 din regulamentul 
de fucţionarea  a Oficiului  Central de 
licitaţii sunt aplicabile la această lici-
taţiune. 

Concurenţii se avizează că, re-
zultatul licitaţiei nu va fi  definitiv,  de-
cât după avizul favorabil  al susnumi-
tului Oficiu  urmat de aprobare cu-
venită din partea delegaţiunii consi-
liului acestui judeţ. 

Toate timbrele şi taxele de înche-
ere a contractului privesc pe adjude-
catar. 

Orice lămuriri mai detaliate se pot 
primi de la serviciul administrativ al 
judeţului în zilele şi orele de serviciu, 
se poate vedea şi caietul de sarcini. 

Preşedintele Deleg. Cons. Jud. 
Or. SebesI Ákos 

Şeful  serv. fin.  Ssöcs 

HTáTdTót 
mielőtt ven, M ît érdekében feltétlenfil 
kereHen fel  Ssletemben, mert ama gépek, 

amelyeket 

Csiszár Antal ur 
konitmil, megiiynfTat  ét boldofago 
ityii|taiMk minden családban. 

EgybM tudomására adom igen tintelt 
veTőinmek, hogy akkamulátor-tÖltéssel és 
tzaktserfi  rádió-javitissal is foglalkoziink. 

Szíves pártfogásokat  kéri t 

Bacsics József 
vaskereskedS, Odorhein. 

A jobb minőségű italok 
mégis Szöilösi Principesa Elisa-
beta (Bethlen utcai) kisraktárá-

ban a legolcsóbbak. 

Tissteleitel boioo a oagjérdeniQ kösOn-
•ég isir«B tudomát&ro, hogr 

Bj ciííí MU\, cipöl jaTittt 
•sskiserflea,  mélyen lessáUitott irbao v&llalom. 

Ui cip( késsitésének maoktdija 200 leu 
Férfi  dp6 talpalis — — — « 
N6i cipő UlpalU _ — — — 20 € 
Oyermek cip5 talpal&s — — 15 € 
Ssrokjítltás — — — — — 15 < 

Késs férfi  dpfi  boxb6rb<l 600» oAi 600 
len Hó- és sárdpfi  javítását iutéoyos ároa 
vállalom, ugyuiDt«D feliórésc  késsitését is. 

A n d r á n B é l a cipéss. 
PetSfi  atoa 20. 

Corpul Ponăretlor Tribanalulai 
Odorheiu. 

No. 2811—1930. 

PnMcaţlnne de licitaţie. 
Sabsenottul portărel prin aceasta 

publică, că Ia baza decî iuaii lir. 
2342-1930 şl No. G. 3746—1930 a 
judecătoriei de ocol din Odorheiu, îa 
favorul  reclanautului Konĉ  Aodraa 
repr. prin advocatul Dr. Nagy Lajô  
pentru îocasaarea creanţei de 1259 
Lei şi accesorii se fixează  teroifiD  de 
licitaţie pe 11 Decembrie  1930  ora 
11 Ia Odorheiu Str. Scefan  cel Mare 
unde se vor visde prin licitaţiune pnb-
lica judiciară 1 pian marca „Wolf" 
In valOAre de 15000 Lei. In cai de 
nevoie şt sub preţul de eetimare. 

Pretenziunea care de iocaesat facn 
1259 Lei, capital dobâozile cu 135Vo 
socotind din 21 IU 1930 iar Bpeseie 
păoă acum stabilite de 1895 Lei. 

întrucât nobilele 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 îo favorul  acestora îa senzul 
art LX.: 1881, §. 192. 

Odorheiu, la 14 Novenbrie 1930. 
Bălăsescu portărei. 

Itt a tél. ^ „ , 
HiDdenkioek érdelSe, bogy kérés fával 

bossa ki a telet és mégis meleg legyen sso-
bájában. Eat agy iebet elérsi, ba ssereltet a 
ffitGkálybáiábos  láogfogó  cs6-betétet, mely 
nem engedi a lángot a kéménybe és ciöreit 
csak agy árasstja a bisata tartott meleget 
mely különben a kéményen át a levegében 
veeane el. Egy ilyen bevált ci6betét ára 220 
len. Bserelési dijjSO.leo. Eapbaté mindenfé>e 
c«5méreibei 

Kerestély Gyula 
bádogos ttiletében Bethlen-utca 45 ssim. 

Ugytsintén ssirbödöoök mloden nagyság-
ban. fardőkádak  állandöan raktáron és min-
denféle  bádogedények, lesxállitott árak mel-
lett kaphatók. 

Brives pártfegá&t  kér továbbra is: 
KERESTtLY QYULA bidogoimeiter. 

Egy ügyes fiút  bádogos tanulónak felfessek 
Corpul Portăreilor Tr.b. Odorheiu. 

Nr. ö. 3482—1930. 

Putlicaţiime de licitaţie, 
Sobseanatul portărel prin aceasta 

publică, în baza decisluQie Nr. 18660/ 
1930 a Trib Sibiu şl No. G. 32/1930 
H judecătoriei din Odorheiu în fa-
vorul reclamantului societate de ma 
şiai „Sioder" repr. prin advocatul Dr. 
Nagy Lpjos peotru incansarea creaoţei 
de 11000 Lei şt accesorii se fixaa7á 
ternen de licitaţie pa ziua de 12 
Dec.  1930  ora  11 p.m. 1» fata  Io 
cului în Odorheiu Str. Creaeral Nicu-
lepcu fă'ă  număr unde se vor vind? 
prio licltaţiuDo publică judiciară 1 
masă 6 scaune un caaapea iar la ora 
12 uo maşiră de cuout Singer in str. 
Reg. Ferdinánd no. 16 îo valoare de 
14200 Lei. In caz de nevoie şi sub 
preţul de estiaare. 

Pretenziunea care e de incaisat 
frtce  11000 lei capital dobăQzile cu 
157,7, pocotind din 28 Maiu 1930 
iar epesele pâiă acum Btaverite da 
180 Lei 

Întrucât, nobilele cari ajung la 
licitatie ar fi  fost  execvati şl de alti 
şl aceetia si-ar fi  câştigat dreptul de 
aceperire iicitatia presenta este ordo-
nata şi îa favorul  acestora în sensul 
art. LX. 1881. §. 192. 

Odorheiu la 14 Nov. 1930. 
Bălăsescn portărel 

keresse fel 

Dobrai Károly 
cipö-üzletét, 

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

Meghívó. 
Az Autobus Express Ocland S. A. 

f.  évi december 18-án d. u. 4 órakor 
pendkivaií közgyfilést 

tart Oclandon a cég irodájában, melyre 
a részvényes urakat tisztelettel meg-
hívja AZ IGAZGATÓSÁG. 

TÁRGY: 
1. Részvénytőke leszállítása. 
2. Az utvonalak koncessziójának le-

járata folytán  szükségessé vált le-
építés, üzleteladás ügye. 

3. Indítványok. 
Minek kössOnbeti viUgbirét és páratlan köi 

kedveltségét a 

Egyesíti a cserépkályba. folytotég^kályba 
légfatés  és kösponti fOtés  össsee előnyeit, 
axok bátráoyai nélkfll.  Légcsövei segitaégéTel 
Ryorsao fflfot  intensiv és Tisisintfs  légáram-
lásaal, samott sserkeseténél fogra  busamo»an 
tartja a meleget éa a legideálisabb folyton-
égókályba, mert a parsuat estétől reggelig 

megtartja. 
Rayonképviiwlet Odorheiu vármegyében : 

C. RÖSLER K. 
Odorheiu—Ssékelvudvarbely 

ladfi  26 drb cscrfpKályba  Kfitün-
b9z{ ttagysSgban b színben-
01c$6 aUalni iM  2000 Unfdl 

KtzdVc, szcreth niUfil.  FcWiliffosi-
l&st a MoldVSn-VendfglS  ad B(tb-
Icn-ntca 24 szán. 

e 

No. G. 1001—1930. 
P u b l i c a ţ i a n e de l ic itaţ ie. , 

Ŝubsemnatul Portărel aduc la 
cunoştibU publică îo senzal legii ar 
lir.lai LX din 1881 § 102 respectiva 
LXL din 1908 § 19 cumcă lucrurile tir 
m&toare ş a. un ca', o iapă, 9 oi şt 
9 mim care in urna decisiului No. 
26I6'929 al judecă'oriei da ocol 0.̂  
land s'au execvat Io 2 Apr. 1930 îa 
favorul  execvatorului Dr. St«fan  Mátbé 
advocc pentru iocassarea creanţei de-
l i 710 Lei şi eccep. prin execuţie de 
rcoperire şl cari sau prrţult îa 13 790 
Lei se vor viode prtn licitaţie publică. 
Pentru efepluirea  aceatei iicitsţiutii 
pe baza decisului No. G. 1001—1930 
al judecătoriei de ocol Ocl&nd se fixe-
ază terminul pe 25  Decembrie  1930 
ora  3 p. m. îa comuna Jiabor şi 
toţi cari au voie de a cnnpăra eubC 
invitaţi prin aceât edict cu observarea 
aceea, că lucrurile susaminite vor fi  vân-
dute îo senzul legii XL. din 1881 § 107 
şi 108 celor cnri dau mal ouit, tâugă-. 
holvirea îo bani gata şi iu caz oe 
necepar şi Rub preţul de etrigare. 

Preteatiunen care e de incASsat face 
11710 Lei capital ş dobânda cu 
lOVo Bocoti'ă dela 14 August 1929 
iar Spesele pâiă acum stabilite do. 
— Lei. 

întrucât mobilele cari ajung itr 
licitaţie ar fi  fost  secbeatrate şi de alţii 
şi BC< ştia şi ar fi  cAş igat dreptul de 
acoperire licitaţia prezentă e«te ordo-
nată şi in fa>orui  acestora iu seâ a.̂  
art. LX.: 1881, §. 192. 

Ocland, \a 25 No». 1930. 
Indeneifrabtl  portărtl. 

Egy 926. tip. teherautó 
fizemképes  állapotban, t&rta* 
lék gnmmik és alkatréssek-
kel együtt eladé. Ára 25000 
len. — Értekezni lehet: 

j n a g ^ y a r i J Í Ó K s e f u é l 
Cobăteşti (Kobátfalra)  Jod. Odorhein. 

N a g y á r e s é s e k ! 
J)ite§Ks2dédött a nagjj 

karácsonyi vásár 
Hlpsch Rudolf 

divatüzletében. 
ölcsó áraK. «Kagy választéK. O^ontos 

Kiszolgálás. 
KönvTnvomda K6wvényt&r8&Bág Odorheiu—Székely udvar hely. 


